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 شورای امنیت        مجمع عموم 

 م هفتاد سال        شصت و نهم   جلسه

   ۳۷ شمارهآجندا  

 وضعیت افغانستان  

   

ات آن بر صلح و امنیت جهان    وضعیت افغانستان و تاثیر
 

 گزارش رسمنس  

 

I.  مقدمه 
 

آن   که یط  تیامن  ی شورا( ۲۰۱۵) ۲۲۱۰و قطعنامه شماره  ۶۸/ ۱۱شماره  قطعنامه مجمع عموم   ب یگزارش هذا به تعق.  ۱

 ملل متحد خواسته شده بود تا هر سه ماه در مورد تحوالت در افغانستان گزارش بدهد.  از رسمنس  

 

دوستانه،   یملل متحد در افغانستان به شمول تالش ها ی ها ت یرا در رابطه به فعال ی گزارش معلومات تازه   نیا. ۲ مهم بش 

ور  ۲۷ خی    بتار  که  از زمان صدور گزارش قبیل  ،یو حقوق بش   یتوسعو    فراهم م( A/69/801S/2015/151)  ۲۰۱۵ یفیر

ده    نی. اد ینما  را که به افغانستان    الملیل   تر  و ب  یمنطقو   یها  داد ی و رو   ت  یو امن  اس ی س  یدیاز تحوالت کل  یگزارش همچنان فش 

 کند.    م شکشی پ د،یر گ  ارتباط م 

 

II تحوالت مرتبط   . 

 

که هنوز    نهیکاب   لیساخته بود. با تکم  کیشدن نزد لیرا به تکم دولت وحدت میل  لیتشک نهیکاب  ینمودن تمام اعضا یتر  تع.  ۳

د ی پ ی برا ی ادیز  یبود، تالش ها رفتهگصورت ن ف غت   سییبرنامه اصالحات ر  شیر عبدهللا عبدهللا   اجرائیه سییو ر  جمهور ارس 
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منجمله در سطح   اضاف   یها یو مقرر  شدید  ران  گ ن ثیمنح یاقتصاد اجتمایع یها سیپال ق یشد. تطب رفتهگدست   یرو 

د یپ   یرا برا  میر  کان یم  اصالحات انتخابان    ژهیو   ونیس یکم  لیتشک  کهیبود. در حال  رفتهگهنوز هم معطل قرار    ت  یوال    ی در راستا  شیر

 کپارچی  ی ارتقا ی هدف توافق شده 
 

  انتخابان   میو تقو  د یبود کار خود را آغاز نما ر یز گ ا متذکره ن ون یس یفراهم کرد، کم انتخابان   گ

ها از   تی حما جی دولت، منجمله بس  یصلح و مصالحه از سو   یروند برا کیآغاز   هشد. تالش ها در رابطه ب  اعالم  م د یهم با

صدد مهار   ر افغانستان د ت  ی امن میل  یها و یر ن کهیمرتبط به منازعه، طور  ی . خشونت هاافتی ادامه  یطرف همکاران منطقو 

 .  افتی شیبود،  افزا  دهیرد گ  که شدت آن ها باعث ثبت ارقام بلند تلفات افراد ملیک  انیشورش   یها ت یفعال

 اس ی . تحوالت س الف 

 

  اجرائیه  سییو ر  جمهور غت   سییکه از طرف ر   ر ی وز  ۱۶ یبعد از نامزد دولت وحدت میل  لی ام، تشک  قبیل  زارشگاز زمان  . ۴

  جمهور غت   سییشد، و ر  د ییتا لیماه اپر  ۱۸ خی    بتار  میل  یشورا هگجر  و از طرف ولس  د یردگ مارچ اعالم   ۲۱ خی    عبدهللا بتار 

شده بودند چهار تن شان زنان بودند.   د ییکه تا کنون تا  یر یوز   ۲۴نمود. از مجموع   اعالم ماه م ۲۳ خی    دفاع را بتار  ر یوز  ی نامزد

مانده بودند.    محکمه احراز ناشده باف    ه القضات سی    سارنوال و قاض    ی و لو   ی بانک مرکز   سییمهم، که شامل ر   یپست ها  ر یسا

که    رانیوز  یشورا یو داراالنشا اجرائیه سییر  ی  دف یرا برا جهیبود صیتخص میل  یشورا هگجر  ولس   ل،یماه اپر  ۲۵ خی    بتار 

  ی داراالنشا سییعبدهللا ر  اجرائیه سییر  ل،یماه اپر  ۲۶ خی    کرد. بتار   بیشده بودند تصو  لیجمهور تشک س ییتوسط فرمان ر 

 را مقرر نمود.   ران یوز   یشورا

 

  ی دولت و شهروندان کشور، به ادامه  تر  ب  قرار داد اجتمایع کی سیرا جهت تاس   یجمهور ابتکار  سییر  ل،یماه اپر  ۷ خی    بتار . ۵

  ل یاپر   ۲۳  خی    که بتار   نه،یاجالس کاب  تر  شده بود اعالم نمود. در اول  هیکه در کنفرانس لندن در مورد افغانستان ارا   برنامه اصالحان  

یداد تا    دستور   وزراءبه    غت    جمهور   سییر   ،زار شده بود گبر  اتیر  .  ند ینما  نیشان تدو   یروز نخست کار   ۱۰۰  یشان را برا  یها  اسی 

  ر یمتذکره از طرف هر وز  یاظهار داشت که پالن ها جمهورغت   سییر  نه،یاجالس فوق العاده کاب  کیدر  ،ماه م ۲۶ خی    بتار 

. موصوف همچنان بر  ند یر گقرار   بررس  رد شان مو  ی دوره کار  یر و در اخ افته ی  جی    ترو  ن  وگخواهد شد تا پاسخ ه یارا علت   ونهگب

 همآهن تیاهم
 

 . د ی ورز  د یخدمات تاک  هیبهبود ارا یوزارتخانه ها برا  گ

 

کندهار و    اتیوال  یها  وایلتر  محل و همچن ی ها انگمستقل اداره ار  سییجمهور تقرر ر  سییدفی  ر  ل،یاپر ماه  ۲۷ خی    بتار . ۶

  ان یتوسط وال  ت یوال   ۲۲و    دند یرد گمقرر    ت یوال   ۳۴از مجموع    ت یوال   ۱۲  ان یوال  ل،یاپر   ۲۷  که  ایل   ی هرات را اعالم داشت. طور 

را   فعیل  انیمتصد جمهور غت   سیی،  ر وزراء مطابق با روند انتصاب  وزراء یتقرر  ند شدند. در مطابقت با رو  رسپرست اداره م 

 از انتصاب مجدد منع كرد.  

جمهور    سییر   کهیی جا  ، دند کر   دار ی د  س   ی د  ت   گ عبدهللا از واشن  اجرائیه   س ییو ر   جمهور غت    سیی مارچ، ر   ۲۵  ایل   ۲۲  خی    از تار .  ۷

ک که بتار  هیاعالم کیبارک اوباما مالقات نمود. در  کا،ی متحده امر  االتیجمهور ا  سییبا ر  غت     د، یردگمارچ منتش    ۲۴ خی    مشی 

آن، اختصاص   اصالحان   یها  تیلو و توسعه افغانستان، و ا ی دالر برا ونیل یم ۸۰۰را که در آن  یتوسعو  د یآنان مشارکت جد

هر   ی  جهیحفظ خواهد کرد؛ و نت ۲۰۱۵ سال  یر اخ رسباز خود را ایل ۹۸۰۰متحده حضور  االتی اعالم کردند؛ ا افت،یخواهد 

بردن ارتباطات شان با   تر  ختم خشونت ها، از ب یمخالف مسلح را برا ی ها روه گ  ر یافغان ها، طالبان و سا  یروند صلح به رهیر 

جمهور   سییمارچ، من با ر ماه  ۲۶ خی    شامل خواهد شد. بتار  ، افغانستان قانون اساس  رفت   یو پذ الملیل  تر  ب زم یترور  یها روهگ

 نمودم.    د ی تاکیر  افغانستان با ثبات و صلح آم  ک یتوسعه    ی در راستا  کا ی متحده امر   االتیتعهد دوامدار ا  ی مالقات کردم و رو   غت  

اصالحات   یعبدهللا رو   اجرائیه  سییو ر   جمهور غت    سییر   ،دولت وحدت میل   سیجهت تاس  ۲۰۱۴سپتمیر    ۲۱در توافقنامه  .  ۸

فت یتوافق کردند. پ  انتخابان   فرمان   جمهور غت   سییمارچ، ر ماه  ۲۱ خی    . بتار رفتگصورت   نهی زم نیدر ا یمحدود یها ش 

  هگجر  از ولس یعضو  کیصادر کرد.   مورد اصالحات  انتخابان   در نفره  ۱۵ ونیسی کم  کی س یتاس یرو  را  یجمهور  استیر 
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دفاتر   تر  ب یجار  یبحث ها ل یبدل ونیسی کم  نیساخت   کامل ا نهی. روند نهاد دند ی ز گبر  سونیکم   نیا  یرهیر  یرا برا میل  یشورا

 ونگ و چ استیدر مورد ر   اجرائیه استیجمهور و ر  سییر 
 

 ماند.    آن نامشخص باف   ی ها اتینحوه عمل  گ

 

.  رفتگ  صورت م ۲۰۱۵ سال مماه  ۲۱و  لیاپر ماه  ۲۱ یها خی    تار  تر  ب د یبا پارلمان  انتخابات  ،مطابق به قانون اساس . ۹

جمهور،    سییمعاون دوم ر   ،لی ماه اپر   ۱  خی    . بتار د یرد گ  م  جون منقض  ماه    ۲۲  خی    بتار   ،میل   یشورا  هگجر   ولس  یجار   تی مامور 

  ی اجرا یفرصت برا جاد یآن را لزوم ا ل یاعالم نمود  و دل ۲۰۱۶ سال را ایل  در انتخابات پارلمان   یر محمد رسور دانش، تاخ

مستقل   ونی سیکم مسئولیت  تقويم انتخابات رصفا  تیر ید و اظهار داشت که حكم اعالم و مدنمو عنوان  اصالحات انتخابان  

با قانون   رتیمغا انداخت   انتخابات در  ق یکرد که به تعو   حی    تص  نورستان   وسف ی احمد  ون،ی سی کم  سیباشد، رئ انتخابات م

انتخابات ارسال   احتمایل یها خی    و خاطرنشان ساخت كه پيشنهادات توسط كميسيون به دولت در مورد تار ه افغانستان بود 

انتخابات،    یدولت برا ی  گبزر  لیبه تمو  از ی و ن ، اصالحات انتخابان   ی برا عمیل  یها ام گو   انتخابان   میشده بود. در نبود تقو 

مستقل   ونیسی کم  جه،یافغانستان را اعالم داشتند. در نت   انتخابان    ینهاد ها  یبرا  مایل  تیکاهش حما  لملیل ا  تر  ب  انگکنند   لیتمو 

  ان  ی عمل ی ها نه یرا بکار بستند تا هز  یها وهی روند کاهش کارمندان را آغاز و ش انتخابان   ات یمستقل شکا ون یسی انتخابات و کم

  اصیل  یها ت یحفظ ظرف یبرا  هیوزارت مال ق یکننده، از طر   ل یمتک ی ها جهیبدنبال بود  کهیدر حال  ند، یرا کم نما  ماهانه شان

 شان، برآمدند.  

 

  ۲۰۱۴سال    ان یخود را در مورد اتهامات تقلب در جر   ن  نها  زارشگ  انتخابان    اتیمستقل شکا   ونی سی ماه مارچ، کم  ۱۱  خی    بتار .  ۱۰

مستقل انتخابات   ونیسی کم  کارمند موقت     ۹۸۸۷ جه،یمنتش  کرد. در نت ،الیت  و  ی و انتخابات شورا یجمهور  است یانتخابات ر 

منع   ون یس یمرکز( از استخدام مجدد کارمندان توسط کم۲۲۷۷۸)مجموع  از  ده  ی امرکز ر  ۳۱۸۹در ( ۱۰۷۴۷۹)از مجموع 

کارمند    ۸ انتخابان   اتی شکا ونی سی انتخابات برطرف ساخته شدند و در کم ون یس یکم  یمی.  عالوه بر آن، سه کارمند دا دند یردگ

 وجود داشت.    یمیدا

  ان گادارات ار  شورای والیت  از  نظارت تی آن صالح مبت  را صادر کرد که بر  فرمان   جمهور غت   سییمارچ، ر  ماه ۴ خی    بتار . ۱۱

  ی برا میل  ی شورا هگجر  ولس یکه بعد از دادن را  ت  یوال  یعمل باعث شد اعتصاب شورا ها  نینمود. ا اعاده مرا ها محل 

 د.  یاب ان یا پ ، یجنور  ۲۸ خی    آغاز شده بود،  بتار  شان   نظارت تیحذف صالح

 

  ل، یاپر ماه    ۳۰  خی    ادامه داد. بتار   میل   آشت     جی    ترو   ی برا  یافغان و منطقو   دست اندرکاران ها با    و گفتگبه    جمهور غت    س ییر .  ۱۲

  که نقس    ضد دولت   ی ها روهگ  ر ی با اغتنام از فرصت به رصاحت به طالبان و سا جمهور غت   س ییاز هند، ر  دارشید ان یدر جر 

   اه گ یجا چ یافغانستان ه نده ی که در آ"  خارجر  ست یترور  ان یجو گجن" و مجزا از  ند کن  م فا یافغانستان ا اس یس  ی ایرا در جغراف 

  آماد  ،ندارند 
 
ک بتار  کنفرانس مطبوعان    کی نمود. در و گفتگگ پاکستان نواز   ر ینخست وز   ر دا ید  ان یدر جر  ، ماه م ۱۲ خی    مشی 

ک روبرو م  شور کرد که هر دو ک  د یتاک  جمهور غت    سییر   ،از کابل  فیرس   اظهارات از طرف نخست      نی باشند و ا  با دشمنان مشی 

  ، اس ی جامعه افغان، منجمله احزاب س  جمهور غت    سییدادن مردم افغانستان، ر   اهگآ  ان ی. در جر د یردگ  انی ب  یر  ن  ف ینواز رس    ر یوز 

خواهد شد.   زار گبر   یر گشفاف و فرا   ی  وهی ش ک یداد که روند صلح به  نان ی را اطم جامعه مدن   تر  و فعال رسان قوم ، ت  ید ی علما

، منجمله حقوق  تر  سال پس  ۱۴  یبا طالبان دست آورد ها  یمذاکره    ونهگشد که هر    د یتاک  راستا، از طرف مقامات دولت    نیدر ا 

اجالس   ،مماه  ۳و  ۲ خی    حفظ خواهد شد. بتار  انش،گی افغانستان، همچنان در ارتباط با همسا مجدد منافع میل  د ییزنان، و تا 

مختلف  شخصیت های  متشکل از    روهگشد.    زار گبر   دولت  یر سازمان غ  کیصلح، در قطر از طرف    رسیم  یر غ  یها  و گفتگ  ۲  کتر 

اک نموده بودند.  نیشان در ا  شخض ی ها تی افغان با ظرف  اجالس اشی 
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  جامعه مدن   یمردم افغانستان به رهیر  ی ها و گفت گصلح، در    دار ی روند پا کیبر حقوق به  مبتت   کرد یرو  ک یاز  تی در حما. ۱۳

  ق یتمرکز نمودند تا در تطب جامعه مدن   ی سازان و نهاد ها سی با پال جلسان  روی خود را آغاز کرد و  ی ها ت یمرحله سوم فعال

سهولت   نهی زم نی( در ا ونامایمعاونت ملل متحد در افغانستان ) هیئت. ند یصلح کمک نما  یرو  ت  یو وال  میل  ینقشه راه ها

 فراهم خواهد کرد. 

 

ک برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان  .  ۱۴ فرد    ۱۰۲۴۰مجموعا    ۲۰۱۵  لی ماه اپر   ۳۰  خی    تار   داد که ایل   زارشگداراالنشا مشی 

قبضه اسلحه    جمع    ۷۸۱۳  ،    ۲۰۱۰سال    ست گبرنامه درماه آ  نیو از آغاز ا  ند ه بودوستی برنامه پ  نیقوماندان به ا  ۹۴۹بشمول  

خود از فرصت   ت یبرنامه به حما  ن یا ،گجن دانیرتبه از م یتر  پا انیجو گجندور کردن  ی شده است.  عالوه بر آن، برا یآور 

 نموده باشد.  تی اسبق و اجتماعات شان را حما انی جو گو ادغام مجدد ادامه داده تا جن شت ی مع یها

 

 ت ی . امن ب 

 

ا. ۱۵   ت  یامن میل  یها و یر ها و عزم ن یدومدار توانمند ونهگبه   که عنارص ضد دولت    را ی در افغانستان بدتر شد ز  ت  یامن  طیرس 

درصد   ۴۵ ل،یماه اپر  ۲۲ خمور طالبان   یحمله بهار  هی. در هفته بعد از اعالمرفتند گافغانستان را در رسارس کشور به آزمون  

 .  د یردگثبت   ۲۰۱۴به سال   سهیمسلحانه در مقا یها گدر جن  اد یازد

 

ک شان اعالم کردند که ا ه یو افغانستان در اعالم کا ی متحده امر  االتیا افت،ی در فوق تذکر  کهی طور . ۱۶ متحده   االتیمشی 

 جن  یر غ ت یحفظ خواهد کرد. مامور  ۲۰۱۵سال  یر اخ عسکر خود را ایل  ۹۸۰۰ ی رقم جار  کا یامر 
 

  مان ی قاطع سازمان پ ت ی حما گ

افغانستان ادامه داد.    ت  یامن  میل   ی ها  و یر به ن   شیو مساعدت ها  ده  آموزش، مشوره  هدوامدار ب  ونهگ )ناتو( به    شمایل   کیاتالنت

از رهنمود ها    یعضو ناتو مجموعه    ی امور خارجه کشور ها  ی وزراشد    زار گ بر   ،ماه م  ۱۳  خی    بتار   هیترک  ا،یکه در انتال  در اجالس 

کردند. بدنبال مسدود شدن    بیتصو  فغانستان ا ت  یامن میل  ی ها و یر از ن   ۲۰۱۶پس از سال ناتو  ت یحما  یرا برا و اصویل

  ک ی کنیبوده، ل ملیک یافغانستان تحت رهیر -شده ناتو تیو تقو  دار ی، مشارکت پا ۲۰۱۶سال   یر قاطع در اخ  تیحما  تی مامور 

   را حفظ خواهد کرد. طالبان هر دو تحول را محکوم کردند.   قطعه نظام

  

ور   ۱۵  تر  ب.  ۱۷   اد ی در صد ازد  ۶را در رسارس کشور ثبت کرد که    ت یمرتبط به امن  داد ی رو   ۵۰۳۳ملل متحد    ل،یماه اپر   ۳۰و    یفیر

دهد.   را نشان م ۲۰۱۳با زمان مشابه در سال  سهیدر مقا شی درصد افزا ۴۵و  ۲۰۱۴با زمان مشابه در سال  سهیرا در مقا

ف    ،مناطق جنونر  ف    جنوب رس  درصد    ۷۱در کشور بوده است، که    ت  یامن  یها  داد یرو   تیدوامدار شاهد اکی    ونهگ  بهکشور    و رس 

ف   دوره ثبت شده اند. مناطق شمایل نیا ان یها در جر  داد یرو  نیمجموع ا را   ت  یامن یها داد یرو  شیدرصد افزا ۱۲ و شمال رس 

 دهد.   نشان م  ۲۰۱۴به زمان مشابه در سال  سهی در مقا

 

  ، یمیدا  ی ها  اهگ بويژه قرار   رانگتحت اسم عزم، طالبان اعالم داشتند که  اشغال    یاعالم حمله بهار   در  لیماه اپر   ۲۲  خی    بتار .  ۱۸

د. با آنکه  شخواهند داده  افغانستان هدف قرار  ت  یامن یها و یر مقامات افغان و ن  یر  شان، و ن کیپلوماتیو د مراکز اطالعان  

  ی ها  داد ی درصد کاهش رو  ۱حمالت کمی  از   ن یدوره، ا  نیا  انی ثبت شدند، در جر   الملیل  تر  ب  امنظ اه گقرار  نیچند  یحمالت باال

  ت  ی امن  میل  یها و یر دوره بصورت کل مشاهده شد، ن نیا انی در حمالت گذشته و در جر  کهیدهد. طور  ثبت شده را نشان م

 دادند.   م  لیرا تشک البانط اتیعمل  ی اهداف عمده  افغانستان و کارمندان دولت و مراکز دولت  

عنارص ضد   لیماه اپر  ۲۵مورخ   گحمله بزر  یکندز بصورت قابل مالحظه با راه انداز   شمایل تیدر وال  ت  یامن تیوضع. ۱۹

  ات یاز اثر عمل شمایل رستانیشان از وز  یها اهگکه از قرار   خارجر  انی جو گجن اد ی دولت، که متشکل  از طالبان و به  احتمال ز 
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در شهر کندز    ت یبودند، وخامت کسب کرد. جهت مهار وضع  دهی ردگپاکستان به داخل افغانستان سوق    نظام   ی ها  و یر ن   نظام

.  ردند گاعزام    ت  یتقو   یها  و یر افغانستان، ن   ت  یامن   یها  و یر کرد تا از طرف ن  جابیامر ا  نیها، ا  ولسوایل  یمراکز ادار   ت یامن  تر  و تام

اعتبار     ف یرا جهت تضع   ی ر گید  اتیضد دولت عمل  نارص اوضاع ثبات کسب کرد. ع  زارشگطبق    ،ت  یامن   اضاف    یها  و یر با اعزام ن

 کردند.   یو کی  راه انداز  ابیفار  س،یبدخشان، بادغ اتیمنجمله وال  اتی وال  ر یافغانستان در سا ت  یامن ی ها و یر ن

 

  ی مردم و اعضا   یافغانستان را برا  ت  یامن  میل   ی ها  و یر ن   ی دولت تالش ها  ،ت  یامن   ت یبه وضع  د ی شد  ی ها  ران  گ در پاسخ به ن.  ۲۰

ها و راه    یز یافغانستان به برنامه ر  ت  یامن یها و یر ن ،ت  یامن یها مسئولیت  رفت   گبرجسته ساخت. از زمان بعهده   هگجر  ولس

دهگ  اتیکشور ادامه دادند. بعد از انجام عمل   خود در رسارس  یها اتی عمل یانداز  ور  تر  هلمند ب تیدر وال  سی    ی اواسط ماه فیر

راه   رهار گکندز و نن  اب،یفار  اتی مشابه در وال  اسی را به مق یها  اتیافغانستان عمل  ت  یامن میل  یها و یر ن   ل،یاپر ماه و اواسط 

ناوه،   تحت اداره طالبان قرار داشتند مانند ولسوایل  نسو یکه از مدت ها بد   محالن   ر یدر سا  یر  ن  ی ر گید  اتی کردند. عمل  یانداز 

 .  د یردگ  یراه انداز   ،غزن   تیوال 

  

.  افتی   ش یها شدت کسب کرد، افزا  گجن  که یطور   زارش،گو عنارص ضد دولت، طبق    ت  یامن   یها   و یر ن   ی برا  شیفرسا  ان یر  م.  ۲۱

  د ییند را تا بود   ده یرد گهفته نخست سال متحمل    ۱۵در    ت  یامن  ی ها  و یر تلفات را که ن  یقابل مالحظه    ش یوزارت امور داخله افزا

 تلفات مشابه را متقبل شدند.   یر  ن ان یست که شورشیمستقل حاک یها  تر  خمدولت و هم ت  یها تر  هم تخم کهیکرد، درحال

 

  ی ها  داد یدرصد( رو  ۵۴) تیاکی   مسلحانه که بالغ بر  یها ییر گ با در  ،ت  یامن  ی ها ی دادیرو  ثابت در نوع شناس  شاتیراگ.  ۲۲

  ، ها شد  داد یدرصد مجموع رو  ۲۸شده که بالغ بر  هیتعب هیآن مواد انفجار  ب یماند، که به تعق باف   ییر بدون تغ د یردگ  م  ت  یامن

ور  ۱۵ خی    هدفمند بودند. در مجموع، از تار  یارعاب و قتل ها ق یباشد. عنارص ضد دولت در صدد اعمال نفوذ از طر  م   ی فیر

در زمان مشابه در سال   شیدرصد افزا ۱۰مورد ترور نافرجام ثبت شدند، که نشاندهنده  ۴۰مورد ترور و  ۱۶۰ ل،یاپر  ۳۰تا 

درصد   ۲۱.۳ثبت شد، که نشاندهنده  شور مورد اختطاف در رسارس ک  ۹۱ زارشده گعالوه برآن، در زمان   باشد.  م ۲۰۱۴

به زمان   سه یدرصد در مقا ۲۳درصد به  ۲۵از   ی باشد. حمالت انتحار  م  ۲۰۱۴با زمان مشابه در سال  سه یدر مقا شیافزا

  ت یوال   هیدر شهر کابل منجمله ترور قوماندان امن   زارشده گبرجسته در زمان    داد ی رو   نی. چندافتی   تقلیل  ۲۰۱۴مشابه در سال  

ور ماه  ۲۶ یها خی    بتار  الملیل  تر  ب نظام  یها و یر ن یباال هیواسطه نقل عهیذر  یحمله انتحار  ۲مارچ،  ۱۸ خی    بتار  انگارز  و   ی فیر

چهار حمله را  این تمام مسئولیت اتفاق افتاد. طالبان  ماه م ۱۳   خی    بتار  مهمانخانه شخض کی یحمله باال ک یو  لیاپر  ۱۰

بود از طرف   رفتهگماه مارچ صورت    ۲۹  خی    بتار   هگجر   عضو ولس  کی  یکه باال  منافرجا  یحمله انتحار   کیمسئولیت  .  رفتند یپذ

 نشد.   رفتهیپذ شورس    یها روه گاز   کی چیه

در رسارس افغانستان وجود دارند که   خارجر  یجو گجن ۷۱۸۰زد که حدود  تر  ، وزارت امور داخله تخم ۲۰۱۵ در ماه م. ۲۳

درمورد   بصورت دوامدار  ها  باشند. گمانه زن   ازبکستان م طالبان پاکستان و نهضت اسالم کیشان مرتبط به تحر  تیاکی  

  ماه مارچ، نهضت اسالم  ۳۱ خی    وجود دارد. بتار  آنانوابسته به  ی ها روه گعراق و شام )داعش( و   حضور دولت اسالم

  افرایط  شورس   روهگ  نیناشده چند د ییتا زارشاتگکرد، و    عتیعراق و شام )داعش( ب  به دولت اسالم زارش گازبکستان، طبق  

  روه گ  نیندچ وست   یدر رابطه به پ یر  ن ی ر گید یناشده  د ییتا زارشاتگاند، و   وستهیعراق و شام )داعش( پ  که به  دولت اسالم 

  ن یحمالت، که مشهورتر  نیچند هیبه رغم انتساب اول ر، گعراق و شام )داعش( وجود دارد. م به دولت اسالم  افرایط  شورس  

  اتی از عمل  گی  چیبود، وضاحت در مورد حضور داعش در ه  لیماه اپر   ۱۸  خی    بانک در جالل آباد بتار   کیبر    یآن حمله انتحار 

 ها وجود ندارد. 
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مورد   ۳مورد  ارعاب،  ۱۲ منجمله را شامل م شد که کارمندان ملل متحد   ت  یامن  داد یرو  ۲۷ ،زارشدهگزمان مدت   در . ۲۴

  رهار گبلخ، هرات و نن  اتیملل متحد در وال   یقطار ها  یحمله با اسلحه سبک باال  ۳  ،ن  جناقضایای مربوط به  مورد    ۸  ف،ی توق

ق، م  تحد کارمند ملل م   کی مورد اختطاف کوتاه مدت  ۱و   شدند.   درمناطق جنوب رس 

 

 ت ی . امن ج 

 

جمهور   سییر  ل،یماه اپر  ۲۰و  ۱۹ خی    ادامه داد. بتار  یافغانستان به تعامالت خود با همکاران منطقو  دولت وحدت میل . ۲۵

هر دو    ،جمهور حسن روحان    س ییو ر   ی هللا خامنه ا  تیکرد. بعد از مالقات با رهیر معظم آ  دار ی د  رانیا   اسالم  یاز جمهور   غت  

و   ان گ منابع آب، پناهند  کیمبارزه با مواد مخدر، تش   ،ت  یساحات تبادل اطالعات امن ر را د یی  گبزر  ی ها ی کشور وعده همکار 

دند. از تار  نیمهاجر    ی نندرامود ر ی به هندوستان سفر کرد، که در آنجا با نخست وز  جمهور غت   سییر  ل،یاپر  ۲۹ ایل ۲۷ خی    سیر

  پراناب موکرجر  ی جمهور رس   سییو ر 
 
 آمادگ

ً
  ت یبه توافقنامه تجارت ترانز  وست   یپ یبرا را خود  مالقات کرد. هند مجددا

ات میل  ی شورا هگجر  ، ولس  ماه م  ازدهمیافغانستان و پاکستان ابراز کرد. در    ه،یرا با کشور ترک کییر  توافقنامه مشارکت اسی 

 کرد.   بیتصو  اس یو س  ی ، اقتصاد امور اجتمایع   ،یحکومتدار  یدر عرصه ها  شی  ی ب یهمکار  جی    جهت ترو 

 

  تی . فعالافتی چند جانبه ادامه  یهمکار  ی ها روه گدر   ، یو اقتصاد ت  یبحث ها در مورد افغانستان، منجمله مسائل امن .  ۲۶

مبارزه با   ،یاقدامات اعتماد ساز  یرو  یمنطقو  گیاستانبول که شامل دو نشست گروه تخن-ای تحت اسم پروسه قلب آس یها

ماه م، جلسه ی مقامات   ۲۵بتاری    خ شد.    در باکو بود، م لی اپر  ۲۹مارچ در انقره و مبارزه با مواد مخدر در  ۱۱ خمور  زمیترور 

  ی متمرکز بود تا به چالش ها   یمنطقو   ی ها  ی همکار   یبحث ها رو ردید.  گزار  گ م آباد بر ارشد پروسه قلب آسیا استانبول در اسال 

 د یرس  ی اتصال اقتصاد ی برا یمنطقو  ی ها تیو روند صلح افغانستان، منجمله نقش منطقه و همچنان اولو  ت  یامن
 
صورت   گ

چهارچوب   ت، یمربوط به امن  لیدر کابل مالقات کرد تا مسا  فغانستاندر مورد ا  الملیل   تر  تماس ب  روه گ    ،مماه    ۲۱  خی    . بتار د یر گ

، انتخابات و   و،یمتقابل توک  حسابده  .  د یرا مالحظه نما یمنطقو  ی ها و گفت گحقوق بش 

 

ک المنافع دول مستقل    یو کشورها  لیاپر   ۲  خی    بتار   جمیع  تیامن  مانیدر جلسات سازمان پ .  ۲۷   ران ی وز   ل،یماه اپر   ۳  بتاری    خمشی 

ش  نگران   انهیم  یایآس  ندگان یامور خارجه در مورد اوضاع افغانستان بحث کردند. نما   ن  افراط گراروزافزون خود در مورد گسی 

مشابه در   ی ها ران  گ. ن ند ینما ت یشان را تقو  جنونر  ی و موافقت کردند تا مرز ها داشتند از افغانستان را ابراز  یر  خشونت آم 

بار   ی ابراز شد که در آن افغانستان برا د یرد گ  زار گکه در مسکو بر   یها گشن یها ی در سازمان همکار  لیماه اپر  ۱۴جلسه  انیجر 

   بود.   افتهینظارت کننده حضور   ثی نخست منح

 

  ی ای آس یملل متحد برا انهیر گ ش یپ  پلوماس ید یاروپا، مرکز منطقو  یو همکار  تیمارچ، سازمان امن ماه  ۶ ایل ۴ خی    از تار . ۲۸

را   یر گیو ورکشاپ د زمیمبارزه با ترور  یرا در عشق آباد رو  مبارزه با مواد مخدر ملل متحد ورکشانر  ق یتطب یکار   یو یر و ن انهیم

ه  کند ک  را م  ی چند بعد کرد ی رو  کی جابیمرز ها ا  ت یتوافق کردند که امن  ان گ کنند    اککرد. اشی    ر ی تدو مرز ها  تی امن یرو 

افغانستان    ی ملل متحد و دولت ها  یباشد. نهاد ها  م   ،شود   بان  یپشت  اس یکه با اراده س  ،گیو تکنالوژ   یتوسعو   یجنبه هاشامل  

اک کنند   یراه انداز  ،ماه م ۱۵و  ۱۴ خی    ار مبارزه با مواد مخدر در دوشنبه بت  یرا رو  کنفرانس  یر  ن کستان ی و تاج   ان گکردند. اشی 

ات  ق یتطب  یبرنامه عمل برا  کی  جاد یرا که از ا  در مورد دروس   شیخو   اتینظر    ی ایمبارزه با مواد مخدر ملل متحد در آس  ییر  سی 

 .  ند ی استفاده نما لاستانبو  ا یتجارب در پروسه قلب آس  نیآموخته بودند باهم تبادله کردند تا در صورت امکان از ا  انهیم

  - افغانستان  تی توافقنامه تجارت سه جانبه ترانز  سینو  شیدر دوشنبه، کارشناسان سه کشور پ  ل یماه اپر  ۱۰و  ۹ خی    بتار . ۲۹

اسناد    کستان یو آب افغانستان، قرغزستان، پاکستان و تاج  یانرژ   ی وزرا  ل،یاپر   ۲۴  خی    کردند. بتار   ن  را نها  کستان یتاج  – پاکستان  

را امضا نمودند. قرار است ساختمان آن در ماه   جنونر  یایآس -یمرکز  یایآس  ی برا تجارتمعطل شده انتقال برق و پروژه 
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برق، از   اواتگ یم ۳۰۰. قرار است افغانستان ردد گشده است، آغاز   ی ز یبرنامه ر  ۲۰۱۸آن در سال  ل ی، که تکم۲۰۱۵سپتمیر 

  ش یبرا تیترانز  سیرا که از بابت ف ی دیو قرغزستان، و همچنان عوا  کستانیبرق را که از طرف تاج اواتگ یم ۱۳۰۰مجموع 

 کند.   افتیداده شده، در  لیتحو 

اراده   یبهبود روابط دو جانبه، که نشان دهنده  یافغانستان و پاکستان در راستا تر  به سطح باال ب یتماس ها از  یشمار . ۳۰

 ۱۲ خی    از کابل بتار  دارشی د انیباشد، صورت گرفت.  در جر  شان م  و نظام اس ی س یها یهمکار  تی تقو  یهر دو کشور برا

ی و مالکیت    ،را از دولت وحدت میل  شورشک  تیحما فی پاکستان نواز رس   ر ینخست وز  ، مماه  که پروسه صلح باید به رهیر

  س ییت پاکستان، ر سازمان استخبارا  سییپاکستان، ر   یر  درست  یاز کابل از طرف لو   یها  دار یمجددا ابراز داشت. دافغان ها باشد،  

  عموم  استی ر  ،مماه  ۱۸ خی    . بتار رفتگصورت   الن  یگرضا   وسف یاسبق  ر یو نخست وز  ،یزردار  جمهور اسبق آصف عیل 

  نیمبارزه با مواد مخدر امضا کردند. ا نهیدر زم یرا در مورد همکار  یتفاهمنامه  انو سازمان استخبارات پاکست میل  تیامن

بعدا،   میل  تی امن عموم  استیکه ر   خت،یگبران  اس یافغانستان و حلقات س میل  یشورا تر  را در ب ی ادی ز  یتفاهمنامه بحث ها

شود که در   ن  تواند نها  م  تنها زمان   متذکرهساخت که تفاهمنامه  م  صادر کرد که خاطر نشان ماه م  ۲۴ خی    را بتار  ی هیان یب

خارجه   ر یو وز  یوزارت خارجه افغانستان، حکمت کرز  تر  مع ،ماه م ۲۶ خی    . بتار رد یصورت پذ یعیوس  یمشورت ها نهیزم

  زم،یور را که مرتبط به صلح و ثبات، مبارزه با تر  یل یاز مسا  یدر اسالم آباد باهم مالقات کردند تا شمار  یپاکستان اعزاز چودر 

 . ند یر گبود، به بحث ب  یمنطقو  یها یافغان و همکار  نمهاجری  ،یاقتصاد یها ی مکار ه ،یمرز   تیامن

 

III  حقوق بش . 

 

ور  ۱۵ تر  ب . ۳۱   ش یمجروح( که منعکس کننده افزا ۱۴۵۷کشته و   ۶۶۹که )را   تلفات ملیک ۲۱۲۶ وناما ی  ل،یماه اپر  ۳۰و  ی فیر

  ۵۳۴) مورد تلفات افراد ملیک ۱۵۴۵ وناما ی باشد ثبت کرد.   م  ۲۰۱۴با زمان مشابه در سال  سهیدر مقا ،یدرصد ۲۳ عی    رس 

  ۳۰۲  وناما یشود.    م  درصد مجموع تلفات افراد ملیک  ۷۳داد که بالغ بر    نسبتمجروح( را به عنارص ضد دولت    ۱۰۱۱کشته و  

  میل  یها و یر درصد را به ن  ۱۱طرفدار دولت ) ی ها و یر مجروح( را ثبت کرد که به ن  ۲۲۸کشته و   ۷۴) مورد تلفات افراد ملیک 

درصد    ۸۸( نسبت داد، که  الملیل   تر  ب  ام نظ  یها  و یر درصد را به ن  ۱طرفدار دولت و    ی ها  شهیدرصد به مل   ۲افغانستان،    ت  یامن

  طرف    چیبه ه  د ملیکدرصد تمام تلفات افرا  ۸دهد.    شود، را نشان م  م  درصد مجموع تلفات افراد ملیک  ۱۴که بالغ بر    ش،یافزا

  ۵ کهیطرفدار دولت و عنارص ضد دولت بوجود آمده و در حال یها و یر ن  تر  تبادل آتش ب  جهی در نت ت، نسبت داده نشده اس

به   ت  یزم یها  ییر گباشد. در  نسبت داده نشده، م طرف   چی که به ه  گاز جن ماندهیدرصد آن عمدتا از اثر مواد منفجره باق 

  ۴۶۷کشته و   ۱۵۰)  مورد تلفات افراد ملیک ۶۱۷که باعث   ، ماندهیباق تلفات افراد ملیک  علت اصیل  ث یدوامدار منح ونهگ

  ۳۴۱کشته و   ۱۶۲) مورد تلفات افراد ملیک ۵۰۳شده که بالغ بر  هیتعب هیار آن مواد انفج بیمجروح( شده است، که بتعق

   مجروح( شده است. 

ده گحمالت  . ۳۲ ادامه داشت.   زارشده گمدت   ان ی دهند در جر  را هدف قرار م  عنارص ضد دولت که عمدا افراد ملیک سی 

  ت یبانک در شهر جالل آباد، وال   کی  یخود را در دروازه ورود  ی واسکت انفجار   یحمله کننده انتحار   کی  ل،یماه اپر   ۱۸  خی    بتار 

  ۳۰کردند هدف قرار داد که باعث کشته شدن   شان را اخذ م  که معاشات  دولت   منفجر کرد که در آن کارمندان ملیک  رهار گنن

را که در   ماه م  ۱۳مهمانخانه، مورخ  ک ی ی حمله باال داد یرو مسئولیت شد. طالبان  ر گیفرد د  ۱۲۳و مجروح شدن  فرد ملیک 

 فرهن  داد یرو   کیآن از  
 

  ر گید   فرد ملیک  نیو مجروح شدن چند  فرد ملیک  ۱۴که باعث کشته شدن    رفتند گشد بعهده    م  بان  یر  م  گ

  در ولسوایل  لیماه اپر  ۲۴ خی    بتار  داد یرو  کیطرفدار دولت نسبت داده  شده شامل  یها و یر که به ن   شد. تلفات افراد ملیک

ل مسکون   کیشده بود در  ک یافغانستان شل میل  یهاوان که از طرف اردو  مرم کیلغمان که در آن  ت یوال  ار، گنیعل   می  

هاوان را به   داد که آنان مرم  زارش گ  میل  ی شد. اردو  ر گیفرد د  ۸و مجروح شدن  فرد ملیک ۷که باعث کشته شدن   د اصابت کر 

 کرده بودند.    کیشل  میل  یاردو  پوسته تالس   هیحمله عل  بیتعق
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  ی و ساختمان ها کارشناسان حقوف    هیرا عل انهگحمله جدا  ۱۱مسئولیت طالبان  ،ماه م ۱۰ ایل یماه جنور  ۱ خی    از تار . ۳۳

  ۶۰۰از  شی  ی ب شیکه افزا  دند،یرد گفرد مجروح   ۸۶فرد کشته و  ۲۸که   ،فرد ملیک ۱۱۴که باعث تلفات   رفتند گبعهده  محاکم، 

تلفات بلند   ی ثبت شده نشان دهنده  وناما یکه از طرف   دهد. ارقام ذشته نشان مگدرصد را نسبت به زمان مشابه در سال  

مقامات   تی ارعاب و آزار و اذ  د،یاختطاف، تهد  ر گی د  داد یکه از طرف طالبان ادعا شده بود، همچنان شش رو   تر نسبت به ارقام 

  ۴ خی    بتار  ی حمله انتحار  ۲و  ف یدر مزاررس   رنوایل سا ی دفی  لو  هیعل ل یماه اپر  ۹موارد شامل حمله مورخ  نیباشد. ا م  ، ن  قضا

 شود.   در کابل م   سارنوایل  یدفی  لو  ملیک  ترانسپورن   یکارمندان بس ها  هیعل  ماه م ۱۰و 

 

را منتش  کردند که به   ی هیانیب  روهگ  نیطالبان، ا یحمالت بهار راه اندازی  هیمطابق به روال اعالم ل،یماه اپر  ۲۲ خی    بتار . ۳۴

 جن ی ها روهگ
 

از مراکز را مراکز محافظت   یمتذکره شمار  هیانی . بند ی اجتناب  نما داد تا از تلفات افراد ملیک  شان دستور م  گ

طالبان    هیان ی ب  بی شد. بتعق  عام المنفعه م  یپروژه ها   یر  و ن  ،ها و مراکز صیح  وهنتونشده فهرست کرده بود که شامل مکاتب، پ

را    عموم  مطبوعان    هیدو اعالم  وناما ی  رفتند،گآن را طالبان بعهده  مسئولیت  که    افراد ملیک  یباال  یاز حمالت عمد  یو سلسله  

حج    استیر   یمهمانخانه در کابل و باال  کی  هیرا عل  یو حمله    ماه م  ۱۰  خی    را بتار   سارنوایل  یدفی  لو   یصادر کرد که حمله باال

دوستانه    م  د یها تاک  هیاعالم  ن یا  یکرد. هردو   رخ داده بودند محکوم م   م   ماه  ۱۳  خی    و اوقاف در هلمند که بتار  کرد که قانون بش 

  ، ملیک یو مکان ها افراد ملیک یباال لهسازد تا از حم تمام جوانب منازعه در افغانستان منجمله طالبان را ملزم م ،الملیل  تر  ب

  ر گم ، فته نیم توانند ر یپذ فرد ملیک ف یرا تحت تعر  تبعه خارجر  چ یهکه آنان   فتند گطالبان   ،ماه م ۱۴ خی    .  بتار ند ی اجتناب نما

 د یکشته شده بودند، رس   یر از حمالت اخ گیافغان که در هر  به موضوع افراد ملیک روهگ  نیا
 
 نکرده اند.   گ

مورد   ۵۲۳ملل متحد، تلفات  یدر مورد اطفال و منازعات مسلحانه تحت رهیر   زارشدهگنظارت و   یکشور   یکار   یو یر ن. ۳۵

ور  ۱۵ خی    تار  تر  ب هیقض ۲۵۴مجروح( شده بودند را در  ۳۸۸کشته و   ۱۳۵تلفات اطفال که ) مستند کرده   لیاپر  ۳۰و  یماه فیر

دوامدار   ونهگ تلفات اطفال ب تی است. اکی   افتهی شیافزا ذشته گ درصد نسبت به مدت مشابه در سال   ۲است. تلفات اطفال 

 هیآن حمالت مواد انفجار   بی مورد تلفات(، بتعق  ۲۷۰)  طرفدار دولت و عنارص ضد دولت    یها  و یر ن  تر  ب  ت  یزم  یها  ییر گدراثر در 

در   ژهیو  ونهگ اند. اطفال ب دهیافت  اتفاقمورد تلفات(   ۸۰) گاز جن  ماندهیباق هیمورد تلفات و مواد انفجار  ۱۲۴شده ) هیتعب

  ل یداده شده است که عمدتا بدل  زارشگ درصد تلفات اطفال در آن   ۲۷بودند، که در مجموع  ر ی پذ  بی مناطق جنوب کشور آس

  و یر ن  کهیدرصد مجموع تلفات اطفال بوده اند، درحال  ۴۶مسئولاست. عنارص ضد دولت    دهیاتفاق افت  ت  یزم  یها  ییر گدر   اد یازد

نسبت داده نشده است.    جناج  چیبه ه  ماندهیدرصد تلفات باق  ۳۶باشند.    تلفات م  نیدرصد ا  ۱۸  مسئولطرفدار دولت    یاه

فتیچهارم پ  زارش گمارچ، دولت افغانستان    ۱۴  خی    بتار  برنامه عمل اطفال و منازعات    ق یکار خود را به ملل متحد در مورد تطب   ش 

، جهت  ۲۰۱۴دسمیر    ۳۱تا    ی ماه جنور   ۱  خی    ، از تار مدت  نیا  انی را که در جر   یها  ام گ  تخود، دول  زارش گکرد. در    هیمسلحانه ارا

د یپ اطفال برداشته شده بود    هیعل  ساخت   و تجاوز جنس  وبیدر مورد قتل، مع  زارشدهگ آن در مورد    میبرنامه عمل و ضما  شیر

 را برجسته ساخت.  

زنان   اهگد یرا تحت عنوان عدالت از د  زارس  گحقوق بش  ملل متحد   عایل یشی  یو دفی  کم وناما ی ل،یماه اپر  ۱۹ خی    بتار . ۳۶

 د یمحاکم رس  صلهی و ف  ی ر گیانجیم   ق یزنان که به آن ها از طر   هیچون خشونت عل  یا یکه شامل قضا  منتش  کرد   افغان 
 
  شود   م   گ

آوردن    یرا در راستا  شنهاداتی و پ  ا یکه قضا   نیمحاکم بوده، تا ا  صلهیبه ف  نسبت  یر گی انجیاستفاده از م  یر گثبت چشم  ر گ انی نما  و 

س   .  د یزنان به عدالت حل و فصل نما  اصالحات و بهبود دسی 

  ویا گ  زن نیکه ا  اتهامات نادرست   بنا بر از مردم در شهر کابل،  ت  یمارچ توسط جمع  ماه ۱۹ خی    ساله بتار  ۲۷زن  کیقتل . ۳۷

دهگشدن خشم   ختهیگرا آتش زده، که باعث بران  د یاز قرآن مج ینسخه  آن در رسارس کشور و در   تی مردم و محکموم  ی سی 

در   ابتدائیهمحکمه  ،ماه م ۶ خی    کرد. بتار   یراه  انداز  ق یتحق نهیزم نیحمله را محکوم کرده و در ا نیسطح جهان شد. دولت ا

محاکم در حال   ی ها صلهیتن شان را محکوم به اعدام نمود. تمام ف ۴قتل محکوم کرد، که  ی ایرا در قضا  فرد ملیک  ۱۲کابل 
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افش محکوم   ۱۱که   د،یرد گ  ماعال  سیافش پول ۱۹در رابطه به   صله یف ، ماه م ۱۹ خی    باشد. بتار   م  طلتر  نافیحارص  قابل است

ئهنبود شواهد    لیبدل  و متباف    ،یفو یزندان در غفلت وظ  کسالیبه   و حقوق بش  افغانستان    مدافع حقوف    یها  روهگشدند.    تیر

محاکم در   نیها ابراز نمودند و اظهار داشتند که ا تی تمام محکوم خود را در مورد روند قانون   ی جد ی ها ران  گن  ،الملیل  تر  و ب

 ناموفق بودند.   الملیل  تر  افغانستان و ب  عدیل ی ها ار یاز تمام مع تیارع

 

کرد بر تعهد دولت در آوردن    زن صحبت م  از روز جهان   شی شاپی مارچ،  در پ ۵مورخ  داد یکه در رو   غت   جمهور  سیرئ. ۳۸

و صحت   هیو ترب   میتعل  ،یاقتصاد  یتوانمندساز   -  ییر گ  میزنان افغان، که شامل مشارکت در تصم  یبرا  دار یو پا   اساس   اتییر تغ

  زن، در مورد موضوع جهان   روز جهان   امونیر عامه در رسارس کشور که پ اه گآ یها ت ینمود. ملل متحد از فعال د یشد، تأک م

اک  ۲۰تا  ۹ خی    کرد. از تار   تیحما د،یچرخ م ت،یبش   یزنان، توانمند ساز  یتوانمند ساز    هیئت ماه مارچ، ملل متحد از اشی 

 کرد.   تیشده بود، حما  زار گبر   حد زن که در مقر ملل مت اهگ یجا ون یسی کم  تر  دولت افغانستان در جلسه پنجاه و نهم

  

که    وناما ی  زارش گاز پاسخ به    بخس    ثی محو شکنجه که منح  برنامه میل   یرا برا  ی شنهادی دولت پ  ،زارشدهگدر زمان مدت  .  ۳۹

ور   ۲۵  خی    بتار  افغانستان منتش  شده بود طرح    یمرتبط به منازعه در مراکز سلب آزاد  انگ شد   فیدر مورد رفتار با توق   ،یماه فیر

نظارت شود، شامل    یجمهور   است ی و معاون دوم ر   میل   ت یاست از طرف دفی  مشاور امن  ر شده، که قرا  شنهاد ی پ  کرد. طرح میل 

  جامعه مدن   یو نهاد ها وناما یبه  یجمهور  است ی شود. معاون دوم ر  م هیو ترب میو تعل  انهیر گشی پ یر تداب ،اصالحات قانون  

اک ا ی  تهیاطالع داد که کم لیماه اپر  ۲۹ خی    بتار  آن   ق یتا برنامه عمل را طرح کرده و از تطب  شد خواهد  لیتشک شان ی با اشی 

 .  ند ینظارت نما

 

IV پروسه کابل و همآهن   ق ی . تطب 
 

 توسعوی   ی مساعدت ها   گ

 

  ل یپرداختند، از تمو   یتوسعو   یبه اجندا   ما یعبدهللا مستق  اجرائیه  سییو ر   جمهور غت    سییر   ،مدت تحت بررس   ان ی در جر .  ۴۰

شان درخواست کردند تا  در   ی جار  ی توسعو   یها ی ذار گ  هیو ملل متحد درمورد رسما الملیل  تر  ب  مایل  ینهاد ها ،گبزر  ان گکنند 

ساالنه تحت   یتوسعو  یها یهمکار  یو گفتگها و پروسه   یذار گ  هیرسما  رود که، بررس  . توقع مند ینما هیارا  شنیپرزنت نهیزم

ات  ه،یوزارت مال  یرهیر    ی ذار گ  هیرسما   بررس   زارشگماه مارچ، ملل متحد    ۸  خی    . بتار د ی دولت را اشباع نما  یها  سیها و پال  ییر  سی 

  ی توسعو   یمساعدت ها  ۲۰۱۹-۲۰۱۵  یسال ها   یشنهادیرود که چهارچوب پ  کرد. توقع م  ه یجمهور ارا  سییخود را به دفی  ر 

ما را از مالحظات    د یاداره جد  یمنظور   ایل  ر گمنظور شده بود م   ۲۰۱۴  ماه م  ۶  خی    ملل متحد که اصوال از طرف اداره اسبق بتار 

 ابراز کرده است.   میل  تیبرنامه اولو   ۲۲ میتحک  یخود را برا  یمطلع خواهند ساخت.  تاکنون، دولت اراده  یجار 

کرد. با استفاده از صفحه   بیاصالحات و نظارت را تصو   ق یتطب  یبرا  هیوزارت مال  یشنهادیطرح پ  نهیکاب  ل،یماه اپر   ۳  خی    بتار .  ۴۱

اک گذاشته شد، طرح متذکره مرکب از   ۲۰۱۴که عنوان تحقق اعتماد به نفس" ، که در ماه دسمیر  در کنفرانس لندن به اشی 

، ظرف شش ماه شناسا  عمیل   یبرا  تیاولو   نوانمورد  آن به ع  ۲۶ه  اقدام است ک  ۵۲ با وزارتخانه    هیشده اند. وزارت مال  ن  ساخت  

د ی مصوف پ ربط یذ  یها  باشد.    برنامه متذکره م شیر

  ۲افغانستان به  ،مانده است. بر اساس معلومات بانک جهان   باف   یر  گدر افغانستان چالش بران  ی و اقتصاد مایل  تیوضع. ۴۲

عملکرد   جهیآمده است. در نت لیشده، نا ت  یب  شیپ ۲۰۱۵سال  یکه برا  یدرصد ۲.۵، با رشد ۲۰۱۴درصد رشد در سال 

  ،بانک جهان    هیو تجز   لیخواهد ماند. مطابق به تحل  بلند باف    ۲۰۱۵  سال احتماال در    مایل  یها  ی ر یپذ  بی آس  ،یاقتصاد  فیضع

ورت بهبود چشم   ۲۰۱۵در سال  یی  گبزر  مایل  یشود تا از خال مشاهده م ۲۰۱۴نسبت به سال  د یدر اجراات عوا یر گرص 

  ی جمع آور   ی ها  ران  گاصالحات دارد تا به ن  ق یبه تطب   از ین   یبعمل آمد که بهبود اقتصاد  د یاجتناب شده باشد. عالوه بر آن، تأک

 د یباشد، رس  گذار م  یر اعتماد در اقتصاد تأث یکه رو   ن  ها نگران   ژهیبه و  ،یفساد و حکومتدار  د،یعوا
 
 شود.   گ
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 د یشود را به هدف رس  که از طرف کارمندان نظارت م  یماهه    ۹برنامه    کیپول    الملیل   تر  ماه مارچ، صندوق ب  ۲۰  خی    بتار .  ۴۳
 
  گ

رقابت اعالم کرد. در پاسخ    تیو تقو   یتر  حفظ تورم پا  ،یتر  و قروض پا  الملیل   تر  ب  ر یحفظ ذخا  ،و مایل  بانگ  یها  یر یپذ  بیبه آس

  هیداد. وزارت مال شیرا افزا داتیبر عا  ات یمال تر  قوان  ذ یو تنف مرگ گ   اتیاز مال برج   یر گچشم ونهگبه برنامه متذکره، دولت ب 

پول بود و دولت   الملیل  تر  درصد باالتر از اهداف توافق شده با صندوق ب ۴ د یعوا هیاول ی ها ت  یب  شیخاطرنشان ساخت که پ 

 اش را تحت پوشش قرار دهد.  ان  ی عمل یاه  نهیشده، منجمله معاشات و هز   یز یبرنامه ر   یها نهی توانست هز 

فت یدولت افغانستان، همچنان به پ.  ۴۴ ادامه داد. در    یفرصت مهم اقتصاد  کیبه عنوان    استخراجر   ع یصنا   نهیخود در زم  ش 

ور  ۸پاسخ به درخواست مورخ    ی و مشورت ها  قانون   یها تیظرف  ،سیاز طرف دولت، ملل متحد در ساحات طرح پال یفیر

در ساحه   باستان شناس  انر ی و ارز  ق یتحق نهیدر زم  ع یتجارت و صنا  تنهاد همچنان از وزار  نیفراهم کرد. ا تی حما عموم

در   استخراجر  عی صنا تیکرد. در جلسه بورد ابتکار شفاف  تی اکتشاف، حما یبرا ت یاولو  یساحه دارا ک ی ث یمنح گک،یحاج

ابتکار عمل    نیبه ا   وست   یپ   یبرا  ی نامزد  د یماه تمد   ۱۸به افغانستان مدت    ل،یماه اپر   ۱۵و    ۱۴  خی    کانگو، بتار   یجمهور   ل، یبرازاو 

 بماند.   برنامه اصالحات ثابت باف   نهیداتش در زم دولت در تعه  نکهیاعطا شد، ا

 د یدولت در رس  ی در رابطه با تالش ها.  ۴۵
 
  شنهادان  یرا با پ  زارس  گ ماه مارچ، ملل متحد    ۱۹  خی    بتار   ،تر  زم   قانون  یر به غصب غ  گ

  ل، یمنتش  کرد. در ماه اپر   تر  زم تی ر یمتمرکز مد  ستمیس  کیمنجمله  ، تر  زم عی    در چهارچوب توز  نظارت و حسابده  جاد یا یرو 

ه محکمه و معاون دوم ر  افغانستان منتقل   به دفی  مستقل اراض   تر  زم عی    توز مسئولیت توافق کردند که  یهور جم استیسی 

 ۵ خی    بار بتار  تر  اول یشده، برا سیتأس لیماه اپر  ۸در  یجمهور  استی و آب که توسط فرمان ر  تر  زم عایل یخواهد شد. شورا

 د یرس  یراتعهد خود را ب   جمهور غت    سی. رئد یردگبرگزار    جمهور غت    سیرئ   استیبه ر   ماه م
 
  ث یمنح   تر  به موضوع غصب زم  گ

  الت یطرح تعد  نهیرا در زم   ع یوزارت تجارت و صنا  وناما،ی باشد ابراز داشت.    م   ذار گاثر   یاقتصاد  توسعه اجتمایع   یکه رو   عامیل 

 کرد.     تیکارو بار و تجارت، حما  طیمح تی شده، غرض تقو   شنهاد ی پ قانون  

ک نظارت و ارز   تهیکم  ل،یماه اپر   ۲۶  خی    بتار .  ۴۶ شش ماهه خود را منتش     زارشگ  تر  هفتم  یمبارزه با فساد ادار   انر یمستقل مشی 

  ۳۲۳ ق یتطب ت یاز وضع ی داد،  و مجموعه  را تحت پوشش قرار م  ۲۰۱۴تا ماه دسمیر  یاز ماه جوال ،کرد که دوره زمان  

شود تحت پوشش    م   را که هم مربوط به دولت و هم مربوط به جامعه جهان    فساد از موضوعات ضد    ن  آن و سلسله    شنهاد یپ

  ر یز   شنهاد یپ  ۱۴۹شده بود،    ق ی بصورت کامل تطب  شنهاد ی پ  ۵۳خاطر نشان ساخت که    تهیکم  نی متذکره، ا  زارشگداد. در    قرار م 

  ق یتطب ت یمنتش  شد، وضع ا یر که اخ  یشنهادی پ ۸۸نشده بود و  ق یتا هنوز تطب شنهاد یپ  ۳۳شده بود،  ق یقسما تطب ا ی ق یتطب

 نشده است.   شان هنوز بررس 

 ماه مارچ بورد همآهن ۱۲در جلسه . ۴۷
 

ات ر یوز  ،الملیل  تر  ب سیپول گ   ی راه انداز  سیپول یساز  مسلیک یرا برا ییر  امور داخله سی 

ملل متحد    ،زارشدهگشود. در زمان مدت    م  سیمردم و پول  تر  و بهبود روابط ب   حسابده  شیافزا  یبرا  کرد که شامل اقدامان  

  ۲۸ خی    شدن افشان زن ادامه داد. از تار  ی از حرفو  ت یو حما ت یظرف جاد یا س،یپول خود از حسابده ت یهمچنان به حما

آن در حوزه    یشورا ۱۰امور داخله،  وزارت ی ها است یآن در داخل ر  ی شورا  ۱۲شد، که  سیزن تاس  سیپول ی شورا ۵۲ ل،یاپر 

امور داخله را در قسمت فراهم   ارتشده اند. ملل متحد، وز  سیتاس اتیوال  ر یآن در سا  یشورا ۳۰در کابل، و  سیپول یها

ر در برنامه ها در  زن م ۲۰۲افش، که شامل  ۴۹۸۹با  س،یپول ی برا یصنوف سواد آموز  یساز    ۱۹شود که در حال حارص 

 باشند.   ثبت نام م تیوال 

 

  V دوستانه   ی . مساعدت ها  بش 
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دوستانه بدل ت یوضع. ۴۸ دوامدار مردم و سطوح رو به   یشدن ها جا یبا ب ،یمیاقل  د یشد ت یاز منازعات و وضع تر یترک ل یبش 

که از اثر    یخانواده  ۸۸۲۷به  با یامداد تقر  اتیمانده است. عمل  باف    یر  گدر جوامع متاثر شده چالش بران یر یپذ   بیآس شیافزا

 د یمتاثر شده بودند رس یع یآفات طب 
 
فت ی کرد و پ  گ   ر، گ . مرفتگصورت   ون یناسیواکس ی مانند برنامه ها ،یدیدر ساحات کل ش 

س  ن  حاد غذا تی عدم مصوون دوستانه منح ران گکار   مت  ی ا یر  و ن ر یپذ ب یآس ی ها ت یبه جمع و دسی  از   یی  گمنابع بزر  ثی بش 

فتیدر اسالم آباد و تهران، پ مانده است. در جلسان   باف   ران  گن ات  نیدر عرصه تدو  وجه قابل ت ی ها ش  عودت و   ی ها ییر  سی 

مانده است، صورت   بلند باف   ۲۰۱۴به سال  سهیشان در مقا ی افغان، که سطوح عودت داوطلبانه  انگادغام مجدد پناهند 

 است.   رفتهگ

 

ماه    ۱۱  خی    افغان از پاکستان، که در بتار   ان گداوطلبانه پناهند   شت گباز   ی سه جانبه برا  ون ی سیجلسه کم  تر  و پنجم  ستیدر ب.  ۴۹

کم  انگند ی شده بود، نما  زار گمارچ در اسالم آباد بر  توافق کردند    انگپناهند   یملل متحد برا  عایل  یشی  یافغانستان، پاکستان و دفی 

ات ات  نی.   اند ینما   تی افغان حما   انگشت و ادغام مجدد پناهند گجامع باز   ییر  تا از سی  و ادغام مجدد    شت گشامل روند باز   ییر  اسی 

ند را  بدون س نیپاکستان ممکن موافقت کند که تمام مهاجر  کهیجذب افغانستان، در حال تیداوطلبانه، با در نظر داشت ظرف 

کرد تا به تمام    سیجمهور تاس  سییر  استیمهاجرت را تحت ر   میل  عایل ونیس یکم  کیافغانستان   جه،یشود. در نت ثبت کند، م

 شد   جا یب ل یمسا
 
 د یو ادغام مجدد شان رس نیمهاجر  شتگمنجمله باز  گ

 
 .  د ینما   گ

اتیر   یچهار جانبه رو  یرهیر  تهیجلسه کم تر  چهارم ،ماه م ۱۹ خی    بتار . ۵۰   ت یافغان، جهت حما انگپناهند  یراه حل برا یسی 

  ران، ی ا اسالم یکه مرکب از افغانستان، جمهور   بانیر  م یکشور ها  یو مساعدت ها دار یداوطلبانه، ادغام مجدد پا  شت گاز بر 

  اسالم   یکه جمهور    . به نقس  د یردگ  زار گ باشد، در تهران بر   آر(، م  اچ س   وان ی)  تحد ملل م  نی مهاجر   عایل   یشی  یپاکستان و کم

 بزر  تی جمع بان  یر  و پاکستان در م رانیا
 
ورت برنامه ر   یافغان باز  انگاز پناهند  گ ک   یها ی ز یکرده اند اذعان شد و بر رص  مشی 

 . رفتگصورت   د یتاک  یاقتصاد نیراهکرد ها به مسله مهاجر   جاد یا   یبرا

  ۲۰۱۴به زمان مشابه در سال    سهی افغان و افغانان فاقد سند بصورت دوامدار، در مقا  نیداوطلبانه مهاجر   شتگ سطوح بر .  ۵۱

   ردند گ  بولدک از پاکستان برم تر  مرز تورخم و سپ ی نقاط عبور  ق یافغانان فاقد سند که از طر  کیل   انیر  مانده است. م بلند باف  

  ی جنور   ۱  خی    دهد. از تار   نشان م  ۲۰۱۴را نسبت به زمان مشابه در سال    انگشوند   خراجو ا  انگ درصد مجموع عودت کنند   ۱۷۲

  ۷۶۲۳۸به    سهیتن( در مقا  ۶۵۰۵۳تن،  از پاکستان )  ۸۴۵۰۲  ران یا   اسالم  یافغان فاقد سند،  از جمهور   ۱۴۹۵۵۵  ل،یاپر   ۳۰تا  

تن(   ۶۸۰۹۴) رانیا اسالم یر افغان فاقد سند: که از جمهو  ۷۵۰۲۷عودت کردند. مجموع  ۲۰۱۴تن در زمان مشابه در سال 

چهار ماه نخست   انیاخراج شدند. در جر   ۲۰۱۴تن در زمان مشابه در سال  ۶۸۶۱۹به  سهیتن( در مقا  ۶۹۳۳و از پاکستان )

تن    ۳۸۱۷به    سهیملل متحد، در مقا  نیمهاجر   عایل  یشی  یمهاجر تحت برنامه عودت داوطلبانه کم  ۲۱۵۰۵، تعداد  ۲۰۱۵سال  

درصد شان از پاکستان عودت کرده بودند.   ۹۵ انی م نیبه وطن عودت کردند که از ا ۲۰۱۴نسبت به زمان مشابه در سال 

نبود وجوه، فقط    لیبدل  ر گبودند. م  ازمند ی از پاکستان به مساعدت ها ن  انگدرصد عودت کنند   ۴۰تا    ۳۰شود که    زده م   تر  تخم

و ادغام مجدد   شت یاز مع  تی حما یکوتاه مدت، به مساعدت برا  یازهای دا از نتواند. ج درصد شان مساعدت شده م ۱۰به 

 است.  از ین  دار ی پا

پاکستان،   ، شمایل رستانیاز وز  کا یخوست و پکت اتی که به وال   ت  یاز مهاجر  شمار قابل توجیه بان یر  افغانستان همچنان م. ۵۲

در شمار    ی درصد  ۱۵کاهش    ت،یمجدد ملل متحد در هر دو وال   د ییتا  ب یفرار کرده بودند، بود. بتعق  نظام  ی ها  ات یعمل  لیبدل

خانواده، که مجموع شان به   ۳۵۲۵۲ ل،یماه اپر  ۲۱ خی    مشاهده شده است. از تار  یجنور  ۳۱ خی    ثبت شده از تار  انگ پناهند 

 ند ی ( ثبت شده اند. نماکا یتن در پکت ۶۷۳۱۹تن در خوست،  ۱۷۵۹۲۹پناهنده که ) ثیتن منح  ۲۴۳۲۴۸
 
دوستانه   یها گ بش 

 شان ادامه داده اند.   یمساعدت ها برا ی همچنان به فراهم آور 
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ک آن را وزارت مهاجر  است یکه ر   ،داخیل  ان گشد  جا یدر مورد ب یکار   یو یر ن ل،یاپر  ۳۰ خی    از تار . ۵۳ و   ان گ و عودت کنند  نیمشی 

ثبت شده است. شمار بلند   ۲۰۱۵منازعات در سال  جهیشده را در نت جا یب  ۳۵۸۰۰ملل متحد،  ن یمهاجر  عایل  یشی  یکم

ت ۲۹۳۸خانواده ) ۳۷۴تن( و  ۳۲۰۶خانواده ) ۵۱۹و هلمند، با  ابیفار  ات یشده در وال  جا یاشخاص ب ثبت شده   بی تن( بالی 

که   و عنارص ضد دولت    دولت    یها  و یر ن  تر  با منازعه ب  ، ران  گن   ساحه اصیل   ث یکندز منح   تیوال   زارشدهگ زمان    ان ی است. در جر 

 شدن بزر  جا یمنجر به ب
 
دوستانه ب  تر  از اشخاص شده، بروز نموده است. فعال گ   ی ها انر یارز  یبه راه انداز  مدار دوا ونهگبش 

گ خانواده تا کنون   ۸۵۵۸داده اند که از جمله  ضه یجهت مساعدت عر  ان گ و عودت کنند  نیمهاجر  ی ها است ی که به ر   مشی 

باشند،   مساعدت ها م ازمند یها که ن گشده از اثر جن جا یاشخاص ب ث یخانواده منح ۳۶۴۰ ان یم  نیشده اند، که از ا انر یارز 

اشخاص   ۲۳۸۰۰۰ با یخود را جهت مساعدت به تقر  عی وس گی ملل متحد، شبکه لوژست ،ماه م . از ماه مارچ ایل اند شده  د ییتا

 .  رفتگتن غذا، بکار    کیمی    ۷۸۰۰شده بودند با  جا یها ب  گر جنکه از اث  یشده  جا یب

مجتمع افغان در    ۱۴را در    گجن   دانی م  ۳و    نیساحه ما  ۴۶شوند،    م  گ که از طرف ملل متحد همآهن  ،پایک  ن یهمکاران ما.  ۵۴

منع   ون یتحت کنوانس یبرنامه کار  ۲۰۱۵تحقق اهداف  ی ممکن برا کردند. منابع پویل   یپاک کار  ۲۰۱۵سه ماه نخست سال 

مجتمع را در رستارس   ۱۶۰۳ گجن دان یم  ۲۴۵و  نیساحه ما ۴۰۲۵شود که   زده م تر  نبوده باشد. تخم ضد پرسونل کاف   نیما

 و زند  اتیمتاثر ساخته، که ح ولسوایل ۱۵۵
 
  ت یمواجه ساخته است. ملل متحد که با مامور  د یافغان را با تهد افراد ملیک گ

 دوامدار به آلود  ونهگ کند، ب   قاطع ناتو کار م  تیحما
 
  انداخت، ساحان   ی ها ونگی پول املکه ش   ه،یها و خطرات مواد انفجار  گ

 د یشود، رس انجام م  سفی آ ی ها اتیکه در آن عمل
 
 . د ینما م  گ

  ی ها یکه شامل برف کوچ ها، برف بار   د،یشد یاز اثر هوا ت،یوال  ۳۴از مجموع  تیوال  ۲۴ ،زارشدهگدر زمان مدت  . ۵۵

ل خسارمند  ۹۰۰۹تن مجروح، و  ۹۷کشته،   زارشگنفر طبق   ۲۹۰شود، متاثر شده اند. مجموع  ها م البیو س د یشد   ا یمی  

 ند ی و نما ،یعیحوادث طب تیر ی مد میل  تهی شده اند. کم بیتخر 
 
دوستانه به تالش ها یها گ   ی ها از ی پاسخ به ن یخود برا یبش 

 موجود ادامه داده اند.   ر یمتاثر شده با ذخا  یها ت یتمام جمع   ن  غذا  یر و غ ن  غذا

که    ستیشد حاک یراه انداز  زارشدهگمدت   انیدر جر  ن  غذا تی و مصوون که از طرف کلسی  زراعت    ن  ابتدا  یها انر یارز . ۵۶

  است. و انتظار م  افتهیکاهش   ذشته،گسال   ۵درصد در رسارس کشور،  ظرف  ۱۰ با یتقر  ر یپذ بی خانواده آس یدار یقدرت خر 

  ، یعیآفات طب  ا یمنازعات    لیشده بدل  جا یب   ی خانواده ها  ان یدر م  ن  ت حاد غذا یبا سطوح بلند عدم مصوون  ت یوضع   نیرود که ا

  با یتقر  د یشد  ن  غذا تی عدم مصوون م،ی. مطابق عال ردد گژرفی    موجود، یر فق ی عودت کننده و خانواده ها نیهمچنان مهاجر 

 مردم را در رسارس کشور متاثر خواهد ساخت.   ونیلیم ۱.۴

س  یدوامدار با چالش ها ونهگمحو فلج ب یتالش ها. ۵۷ ف   مردم در مناطق جنونر  دسی  در مناطق  یر  افغانستان و ن  و رس 

ق و غرنر 
س   تیکشور مواجه شده است. از زمان برداشته شدن ممنوع   جنوب رس    دولت    یر مسلح غ  گرانی موقت توسط باز   دسی 

ور   لیهلمند در در اوا  تیدر وال  کرد. عالوه    یفلج را راه انداز   ونیناس ی متمم واکس  یها  تیمحو فلج، فعال  ان  طرح جه  ،یماه فیر

شد.   ن  هلمند شناسا   تیوال   گی ر   در ولسوایل   یدر افغانستان، در ماه جنور   ۲۰۱۵فلج در سال    ه یقض  تر  تالش ها، نخست  ن یبر ا

  ت یوال   ، ن  پنج وا  در ولسوایل  ساحان    شمول ب   ون،یناسیواکس  نی و هفت کمپا   میل   ون یناس یروز واکس  ۱از    ،و ماه م  یماه جنور   تر  ب

 که به تاز    رهار، گنن  ت یلعل پور، وال  نورستان؛ و ولسوایل  تیمتال وال  گبر  کندهار؛ ولسوایل
 
س   گ بودند،   ده ی ردگقابل دسی 

ف    ،جنونر   ی ها  ولسوایل   یفلج رو   ی ها  ی  یکمپا  ، زارشدهگبعمل آمد. در زمان مدت    لیتجل ف    غرنر   ،رس    ستان، افغان   و جنوب رس 

، لغمان،    رهار،گنن  تیر وال موفق د ی ها نیرود متمرکز شده اند که منجر با کمپا م شیپ ف یضع نیکمپا   نیکه در آن ها ا کی 

 و فراه شده است.    کا ی کندهار، هلمند، پکت

  ی کارمندان مرتبط به نهاد ها  هیها عل داد ی، حجم رو ۲۰۱۵در سه ماه نخست سال  ت  یها امن داد یرو  شیبه رغم افزا. ۵۸

دوستانه، و دارا است. چهارچوب   ماندهی باق  یر نامتغ   ۲۰۱۴مانند سال    مراکز صیح  هیها و امکانات )مراکز(، و خشونت عل   ن  بش 
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آن باعث متاثر شدن سازمان    داد ی رو   ۵۲ثبت کرد که    لیاپر   ۳۰و    یماه جنور   تر  ب   ا ر   داد یرو   ۷۴ملل متحد مجموع    نظارت جهان  

  ۵۴شان شد. عالوه برآن،    ر گی تن د   ۱۰امداد، و مجروح شدن    ر گکار   ۱۱ها شامل کشته شدن    داد ی رو   نی. اد یردگ  دولت    یر غ  یها

ساحات   ه یعل داد ی رو  ۲و  مراکز صیح ارمندان ک  ا ی ز گمرا  هیعل داد یرو  ۱۱. دند یرد گ  یر گتن شان دست  ۲امداد اختطاف و   ر گکار 

 ثبت شده است.   پایک نیما

دوستانه برا  مایل   لی تمو   ل،یماه اپر   ۳۰  خی    از تار .  ۵۹   ون یلیم   ۱۲۹.۵است، که از آن    ده ی دالر رس  ون یلیم   ۱۷۲افغانستان به    ی بش 

ات  یها تی فعال یآن برا دوستانه پ  ییر  که در اسی  نهضت   ی آن برا ونی لیم ۲۴.۶و  افته،یشده اختصاص  ت  یب شیپاسخ بش 

ات  ۲۷ماه جون    ۱  خی    تار   است. ایل   افتهی  صاصو هالل احمر اخت  الملیل   تر  رسخ ب  بیصل دوستانه    کییر  درصد برنامه پاسخ اسی  بش 

 ند یبرنامه به نما   نیا  افتهیدرصد وجوه اختصاص    ۹۳شده است.    لیتمو 
 
  ۷ملل متحد و    ستمی س  یها، صندوق ها و برنامه ها  گ

ک جمع شده بش    افتهیاختصاص  دولت   یر غ یدرصد به سازمان ها    افت ی ا در دالر ر  ونیلیم ۱۸.۳ دوستانهاست. وجوه مشی 

مامول   نیرد ماه جون با کمبود مواجه شود و ا ن  شود که  مواد غذا م ت  یب  شیپ ،یجو یبود  یها  تیکرده است. از اثر محدود

دوستانه و رس  یرو   د یپاسخ بش 
 
،  ۲۰۱۵در طول سال  اتیادامه عمل ی . براذاشتگخواهد   یجد  یر حاد تاث یسوتغذ یباال گ

دوستانه  از ین یبرا  جهیبود نیکرد. ا  یخود را راه انداز  یدالر  ونیلیم ۶۵.۶غذا درخواست عاجل  برنامه جهان   هزاران   یبش 

ور   ر یکندز و سا   تیوال   ژهی شده اند بو   جا یب  اتیاز وال   یها در شمار   گاز اثر جن  ا یر اخ  کهینفر  دوستانه    اتی رص    م   دار یکه پد   یبش 

 .  د یشود، بمصف خواهد رس

 

VI  . مبارزه با مواد مخدر 

 

  م یافغانستان، از طرف دفی  جرا اکیتر  ۲۰۱۴سال  یرسو  یاقتصاد  اجتمایع هیو تجز  لیبخش تحل ل،یماه اپر  ۲۱ خی    بتار . ۶۰

و خشخاش    اکیرا که باعث کشت تر   یو عوامل و شاخصه ها  اکیاقتصاد تر   زارشگ  نی. اد یردگ و مواد مخدر ملل متحد منتش   

نسبت   ونیبل  ۲.۸۴درصد، به  ۹ با ی در افغانستان که تقر  اکیارزش ناخالص تر  غمقرار داد. به ر  هیو تجز  لیرا مورد تحل شود یم

  ک یکه   اک یشود. تر  مملکت م ناخالص داخیل  د یدرصد تول ۱۳هنوز هم بالغ بر معادل  اکیتر  افته،یکاهش   ذشتهگبه سال  

درصد   ۳۶مانده است که   ف  بلند با ن  از جوامع روستا یار ی باشد، کشت آن در بس م تر  دهاق یجذاب برا ار ی محصول بس

خشک رس مزرعه در   اکی آن در حد اوسط تر  متی دهد. کاهش ق م  لیکنند، تشک  محصول را کشت م  نیکه ا  ت  یدهاق د یعوا

 مرزها بست ونیر چه در داخل افغانستان و چه ب تر  وهیر ه  متیبه کاهش ق ۲۰۱۴سال  
 

  ر گانیدارد با آنکه اطالعات موجود نما  گ

 بزر  ییر تغ
 
 باشد.   نیم اکیتر  انگمصف کنند  یعمده  یکشور ها   یضادر تقا  گ

  زارش گافغانستان   ت یوال  ۹شود در  م یرهیر  انیمحو محصول مواد مخدر، که از طرف وال ،زارشدهگ مدت   انیدر جر . ۶۱

که    ست ی حاک ن  ابتدا  یها  انر ی. ارز د یردگمحو   ماه م  ۱۰ خشخاش ایل اک یتر  تر  هکتار زم ۳۰۴۲داده شده است با مجموع 

وزارت مبارزه با مواد مخدر    یتالش ها   لیقبل، بدل  یبا سال ها   سهیمقا  در   اک یمحو تر   ی تالش ها  ان ی در جر   ت  یامن  ی ها  داد یرو 

 جهت بهبود همآهن
 

وع عمل  یتر  هستند، پا ت  ی امن ف یوظا  ی که دارا  یوزارت ها ر یسابا  گ محو در   اتیبوده است. از زمان رس 

 تن پرسونل آنان مجروح شده اند.   ۱۶کشته و   ت  یامن یها  و یر عضور ن   ۵،  ۲۰۱۵سال  

  ی راه انداز  زارشدهگمدت   انیمبارزه با مواد مخدر را در جر  اتی عمل ۸۴۱قانون افغانستان در مجموع  ذ یمقامات تنف. ۶۲

  اکیتر   رام گلو یک  ۸۶۰۷  ،تر  وهیر ه  رام گ لو یک  ۸۹۸شامل    نیمواد مخدر شد. که ا  رامگلو یک  ۱۴۵۷۶  با یکردند که منتج به ضبط تقر 

  ی او یمی ک  ع یما  ش یمواد پ  ی  یل  ۱۵۴۰و    یاو یمی ماده جامد ک  شی مواد پ  رام گلو یک   ۵۰۴چرس شده است. عالوتا،    رام گ لو یک  ۵۰۷۱و  

قبضه   ۱۵۲و  هیواسطه نقل ۱۸۷و  ،یر گمظنون دست ۸۱۸برده شد،  تر  از ب تر  وهیر ه د ی. دو البراتوار تولد یردگکشف و ضبط  

شان مجروح شدند. تالش   ر گی کشته و سه تن د   ت  یامن میل  یها  یو یر عضو ن  ۲ ات،یعمل نیا ان ی. در جر د یردگاسلحه ضبط  

که کشف و    یر یمواد مخدر از مجموع مقاد رام گلو یک  ۳۰۲۷منجر به ضبط  بصورت جمیع  یمرز  سیافشان ارتباط پول یها

 شده است.   ده،ی ردگضبط  
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VII ت ی از مامور   ت ی . حما 

 

در   ت یمامور  ی ها ت یاز فعال ت یدر حما کاف    نهیبا هز  ان  یشدن به عمل لینا ی از استفاده از منابعش برا نانیبه اطم وناما ی. ۶۳

 رسارس کشور ادامه داده است. آماد 
 
 اوموجا در راه است.  یحضور در مرحله بعد ی برا وناما ی ی ها گ

 

VIII نظارت ها . 

 

دفی     اتی و رسم  وزراءتمام    یو پرچالش، مقرر   لیمرحله طو   کی شده است. بعد از    لیتکم  با یتقر   دولت وحدت میل   لی. تشک ۶۴

روز نخست هر وزارتخانه،    ۱۰۰برنامه    ق یو تطب  جاد یباشند. ا  م  مهیم  یدست آورد ها  ران یوز   یشورا   ی و داراالنشا  اجرائیه  سییر 

ک میل  د یر گ برنامه کمک صورت   نیا ه ب د یکار بوده، و با  یدر حال حارص  رو    نه یکاب  یبرآورده شوند. با تمام اعضا تا اهداف مشی 

 الزم است که دولت برنامه اصالحات خود را رسعت بخشد.  ده،ی ردگ  لیکه تکم

در توافقنامه   که یطور  ، را به اصالحات انتخابان    تعهد دولت وحدت میل  ويژه در مورد اصالحات  انتخابان   ون ی سیکم   جاد یا. ۶۵

اعاده اعتماد مردم افغانستان به   یبرا . اصالحات جامع انتخابان  ذاشتگ   شیبود، به نما دهی ردگ  حی    تص  ۲۰۱۴سپتمیر  ۲۱

  ، افغانستان، انتخابات پارلمان   که مطابق به قانون اساس   را یباشد ز  عاجل م وضوعم کی نیاست. ا اساس  کیروند دموکرات 

کنم تا روند    م بی را ترغ ربطی. من دولت و نهاد ها ذ رفتگ  هم اکنون صورت م د یبا ،ولسوایل یو همچنان انتخابات شورا

 هگجر  نقش ولس ی همچنان مهم خواهد بود که تا برا نیسازند. و ا تر  را مع  انتخابان   میو تقو  یرا راه انداز  حات انتخابان  اصال 

متذکره    ونیسی . ملل متحد، چشم براه است تا با کممیبوجود آور   نانی ماه جون اطم  ۲۲  خی    آن بتار   عاد ی بعد از اتمام م  میل   یشورا

 .  د ینهاد مشورت فراهم نما نی ا  یکار کرده و آماده است تا برا

  ت یبردن اصالحات، تقو   شیشده که شامل پ  ن  که از طرف دولت تحت تحقق اتکا به  خود، شناسا  تیاولو    یاقدامات دارا.  ۶۶

جلب   یروز نخست بالقوه برا ۱۰۰رابطه، برنامه عمل  نیباشد. در ا کننده م  رمگدل یرشد اقتصاد  جی    ترو  ،عموم حسابده

ور  افغانستان هم در کوتاه مدت و هم در دراز مدت   ی برا الملیل  تر  ب ی ها اعدتباشد. ادامه دادن مس م ی اعتماد مردم رص 

ور  س  تر  تام ی در راستا مهیم ام گ  ر گانیپول نما الملیل  تر  برنامه صندوق ب  یباشد. توافق رو  م  یرص  دراز مدت دولت به   دسی 

 باشد.   م مایل  یها تیحما

فت یها در رسارس کشور مانع پ   ییر شدت درگ.    ۶۷   افراد  ملیک   تیرا بر جمع  از مسائل شده و تلفات وحشتنایک  یعی وس  فیط  ش 

محافظت از    یجوانب منازعه برا  برغم تعهدات علت     تلفات افراد ملیک  یر چشمگ  شینگران افزا  قا ینموده است. من عم  لیتحم

دوستانه ب یک که عمدا افراد مل  باشم. حمالن   آنان م  باشد. در   ممنوع م  دا ی شد الملیل  تر  را هدف قرار دهد، تحت قانون بش 

کنند، هدف قرار دادن    کار م  عدیل ستمیس  یرا که در نهاد ها  مکرر افراد ملیک  ونهگعنارص ضد دولت، ب  زارشدهگزمان مدت  

است، بر عالوه بر    ده یردگ  از افراد ملیک شدن شمار مهیم جا ی ها باعث ب ییر گدهند.  در  هدف قرار م  ،افراد ملیک یر  گان رقت

 شوند.  م  جا یپاکستان ب نظام یها اتی از اثر عمل یر گیشوند  کسان د  م  جا یکه در افغانستان ب  آنان  

  ی کسب خواهد کرد. برا  شی  ی بش  دوستانه وخامت ب تیوضع ابند یمن است، که اگر جنگ ها شدت  یجد نگران   هیما. ۶۸

س   مت  یامداد موفق شود ا یتالش ها نکهیا دوستانه و دسی  ا تیاز اهم ر یپذ بی به افراد آس کارمندان بش    برخوردار م  یبش 

دوستانه رعا  تر  حقوق بش  و قوان الملیل  تر  ب  تر  قوان  تحتتعهدات خود را  د یبا ،یر گباشد. تمام جوانب در  . کمک  ند ینما تیبش 

 ی یر گجلو  ر یپذ  ب یتالش ها از آالم هزاران افغان آس  نیکرده که ا  تیحما  ی عضو از تالش ها یسخاوتمندانه کشور ها  یها
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دوستانه در حال حارص     مکن  خاطر نشان م   وجود، من با نگران    نیاست. با ا  دهیبخش   تر  آالم را تسک   نیا  ا یکرده و   که بودجه بش 

 رود.   بلندتر بوده و روز بروز اضافه تر شده م بطور قابل توجه   ازها ین  کهیباشد، در حال  م ۲۰۱۴تر از سال  یتر  پا

  ت  یباشم. کشت   جمع  م ن  جزا عدیل ستمیاز طرف س ا یقضا  تر  چن  نیا تیر یزنان و مد هیمن همچنان نگران خشونت عل.  ۷۰

  ونه گ که ب  خشیم ر،گزنان را برجسته ساخت. م هیخشونت عل  د یتهد  تختیمارچ در روز روشن در پا ۱۹ خی    را بتار   زن  از مردان 

در جامعه افغانستان در رابطه به  یادی ز  یبود و باعث بحث ها ینامتواز  یافغانان عاد شمار ی از طرف تعداد ب یر  صلح آم

ورت رس  د یرص 
 
را   یسوءاستفاده و بدرفتار  یکه ادعاها   عدیل ستم یاعتبار س ی مامول برا نی.  و ا د یرد گ  لیمسا تر  چن نیبه  ا  گ

  ک ی تر  .  تأمند یر گپاسخگو قرار  مسئول د که افرا  نیدهد تا ا قرار م قانون   گرد یکرده و بطور مناسب تحت پ   بررس  ق یدق ونهگب

 خواهد ماند.  باف    ان  یو شفاف با توجه الزم به محافظت از حقوق زنان، ح ی قو  عدیل  ستمیس

 

  ی تر خواهد ساخت. تماس ها ق یعم ی و اتصال منطقو  یجهت اعتماد ساز  گان،یخود را با همسا  ی افغانستان تماس ها. ۷۱

  ی تعهدات شان برا  ر گانیکه ب  مردم  ی ها  هیدولت افغانستان و پاکستان، بشمول اعالم  تر  ب  زارشدهگمدت    انی روز افزون در جر 

  ران یا اسالم یاز هندوستان و جمهور  جمهور غت   سییر  یها دار ی باشد. د م  هکنند  رمگصلح و رفاه دل ی کار کردن با هم برا

  یمن رو  ،یمرکز  ی ایاز آس  ندهیدر آ  دارمی د انی داده شد، دارد. در جر  ی دیکه به کشورش از طرف همکاران کل   ت  یاشاره به اهم 

ک و ثبات منطق  ی رشد اقتصاد یتجارت و مبادله با افغانستان برا تی تقو  تیاهم  خواهم کرد.  د یتاک یو مشی 

 شیهم یهمه خشونت ها ن یدر برابر ا افغان ها به شدت خواهان مهلت  . ۷۲
 

  مخرنر  یر تأث تر  چن کیکه   گ
 
آن ها دارد،   بر زندگ

  ابراز م  و گفت گصلح و تحقق آن از راه   ی شان را برا یها یدوامدار آروز  ونهگ آنان  ب ،ها و جلسات محیل  داد یباشند. در رو  م

نشان داده اند، اعالم    اس یپروسه س  کیشان را به    یگفتگو با طالبان، که آنان عالقه    یافغانستان تعهد خود را برا  دولت  دارند 

  ل، یتما  نیباشد و بدون ا  رو در رو م  یها   و گفتگ  یمسلح برا  تر  مخالف  لیکه مفقود است، و آن تما  عنص مهیم  کیکرده است.  

فت ی پ چیه روند، در   نیآماده است تا از ا  شهی صلح ممکن نخواهد بود. ملل متحد هم ذاکراتم ی در راستا ن   تر با معن ش 

 .  د یفراهم نما تیبا دولت افغانستان، حما  کیمشورت نزد

 

تمام نهاد ها ملل متحد   یها تینقش، ساختار و فعال  بازرس  نجانبی ا نکهی بر ا مبت   تی امن ی اساس درخواست شورابر . ۷۳

 د یدر افغانستان را رس
 
دولت، جامعه   انگند یسه جانبه که متشکل از نما  ونی سیکم  کی توافق شد تا  ا یر راستا اخ ن یدر ا م، ینما گ

 ند یو نما  وناما ی  ،الملیل   تر  کننده ب  لیتمو 
 
بحث ها در مراحل    نیا  کهیشود. در حال  لیها ، صندوق ها و برنامه وابسته به آن تشک   گ

 تواند ثمر بخش باشند.    دارم که م  نانیمن اطم ر گ خود قرار دارد م ن  ابتدا

بخاطر تعهدات شان تحت   سم، یه کوالسیام،  ن  ژهیو  ندهیرسانجام، من از تمام کارمندان ملل متحد در افغانستان و نما. ۷۴

ا  کنم.   تر تشکر م  یر  افغانستان با ثبات تر، مرفه تر و صلح آم کیاز  تیپرچالش، جهت حما طیرس 

 

                                                                                                                              

 

  

 


