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 شورای  امنیت        مجمع عموم 

 پنجم   شصت سال        چهارم شصت و    جلسه 

 ۱۷شماره  آجندا  

 افغانستان    در   وضعیت 

   

 وضعیت افغانستان و پیامد های آن بر صلح و امنیت جهان  

 

  گزارش رسمنس  

 

I.  و نظر اجمایل    مقدمه 

 

شده    ترتیب( شورای  امنیت  ۲۰۰۹)  ۱۸۶۸  هشمار   مجمع عموم و قطعنامه  ۶۳/ ۱۸شمار  قطعنامهبه تأیس  از  این گزارش        . ۱

و هر سه ماه یک گزارش راجع به    ه کردرا تمدید    ) یوناما(   موریت هیـئت معاونیت سازمان ملل در افغانستان أ ورا، مشکه یط آن  

فعالیت های یوناما از زمان صدور گزارش قبیل    و گزارش فعیل وضعیت در افغانستان  تحوالت در افغانستان درخواست نمود.  

  ۶در    ،دوره گزارش دیهدر جریان   .( A 64/613-S/2009/6د) برریس م کن ارائه شده بود،    ۲۰۰۹دسامب    ۲۸که به تاریــــخ  من  

 ش ارائه کردم.  ار گز ان  ت سن درباره افغاشورای امنیت  به  من  ۲۰۱۰جنوری 

ح داده شدهپست   چنانچه  در سه ماه  تحوالت کلیدی در افغانستان    .   ۲ شورای    باتتصدیق انتخا ، شامل  در گزارش حاض  رس 

، قتصادی در  ل وضعیت امنیت  و توسعه اتحو   ،جنوری  ۲۸در  راجع به افغانستان در لندنکنفرانس بت   الملیل  برگزاری    والیت 

  فراهم م کند.  را  دوستانه موضوعات بش  مواد مخدر، حقوق بش  و تازه ها در مورد مبارزه با  گزارش همچنان   م شوند.  کشور 

حدی  آن  ساختار   های   ی زیادتا  معیار  در    از  م    ۲۰۰۹پتامب   س  ۲۲در  من  قبیل   گزارش    که  وی  پب  بود،  شده  شناسانی 

فت    شاخصهخالصه ارزیان   زمینه را برای    و   . (A/64/364-S/2009/475)کند مه قرار  برای هر معیاری که در ضمیهای پیش 

حاض  تجدید مأموریت یوناما را همراه با بعض  اصالحات نظر به تحوالت در یط سال  ارش  ز در نهایت گ  گرفته ارائه م کند. 

 گذشته، توصیه م کند. 

بان     که  کنفرانس لندنآینده را توافقات بدست آمده در کنفرانس لندن در مورد افغانستان شکل خواهد داد.  سال       .  ۳ به مب  

ایرلند شمایل   و  بریتانیا  متحده  برگزار شده بود  پادشایه  و سازمان ملل  بریتانیا  افغانستان،  شاهد تجدید  و ریاست حکومت 
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بر اجرای یک دستور کار ملت سازی اصالح محور بر مبنای سخنان  الملیل  تعهدات متقابل حکومت افغانستان و جامعه بت    

کت کننده بر آغاز یک مرحله جدید همکاری ها بت      ۷۸  . بود  ۲۰۰۹نوامب   ۱۹کرزی در  افتتایح ریس جمهور   ملت و نهاد رس 

ی و مسئولیت ب گذار  با پیش فرض    حکومت و جامعه بت   الملیل  این مرحله جدید  در  موافقت کردند.  به افغان ها    یشب  رهب 

  افزایش خواهد داد.   ، را با نقش جامعه جهان  به حیث حامخود  ، حکومت به طور فزاینده حاکمیت باالی امنیت و توسعه  گذار 

لندن   نتایج کنفرانس  افغان ها  سند  بیشب   ی  به سوی رهب  از  گام ها  اقتصادی و  تا توسعه  امنیت  از  در بخش های مختلف 

راجع به رویکرد  مصالحه و ادغام مجدد  کنفرانس همچنان شناسانی نموده است.  حکومت داری تا همکاری های منطقه ای را 

ی افغان ها   ام به قانون اسایس افغانستان باشند عناض مخالف حکومت که مایل به    با به رهب  ، یک اجماع پایان خشونت و احب 

 شکل داده است. 

این اولت   مالقات سطح باال    . تعیت   کرد در کابل    ۲۰۱۰  دیگر را در بهار  یک کنفرانس  برگزاری  . کنفرانس لندن دستور کار  ۴

بان  م شود   کنفرانس نموده است.  برنامه های مشخص در  که در آن تعهد به ارائه    خواهد بود که توسط حکومت افغانستان مب  

II .   حکومت داری و نهاد سازی 

صحبت کرد ) ببینید   دولت سازی  یک برنامه کار اصالح طلبانه  در مورد  در آن  ریس جمهور کرزی که    تحلیف. به ادامه سخنان  ۵

A/64/613-S/2009/674, Para.13  دسامب  او به طور رسیم فهرست    ۱۹در    حکومت بود. تشکیل  اش  (، اولت   وظیفه فوری 

جنوری، پارلمان  ۲برگزاری استماعیه در  از  بعد  یا مجلس نمایندگان ارائه کرد.  به شمول یک زن را به ولس جرگه  کابینه  نامزدان  

ریس    أ بعد: مالیه، زراعت، داخله، دفاع و معارف.  وزیر برحال  پنج    ند به شمولنامزد را تایید کرد که تمام شان مرد بود  7تنها  

د، در حالیکه او   نخود را به تعویق بینداز زمستان     تنشست بمانند و تعطیال جمهور از مجلس نمایندگان درخواست نمود که در  

یک هفته  ئه شد. جنوری ارا ۹کاندید وزیر که سه تن آن ها زن بودند به تاریــــخ ۱۷یک فهرست از یک ارسایل جدید را تهیه کرد. 

وری به تعطیالت رفت. ۲۰تایید کرد و تا  را  نمایندگان هفت تن از کاندیدان  به شمول یک زنبعد مجلس    فب 

  ۲۰۰۹  دسامب  ۲۶نوامب  و    ۱۲  توسط کمیسیون مستقل انتخابات بت   والیت    ۳۴. نتایج انتخابات شورای والیت  برای تمام  ۶

. دو  زن انتخاب شدند ۱۲۲در مجموع  کریس انتخاب شدند.    ۴۲۰برای  چهار صد و هژده عضو شورای والیت   تصدیق شد.  

انو جرگه یا مجلس    یک عضو    کریس محفوظ شده برای زنان به علت کمبود نامزد زن در قندهار و ارزگان خایل باق  ماند.  مش 

 از هر شورای والیت  انتخاب شد.  أ سنا بعد 

این  با آن که  کرد.    مرا روز انتخابات پارلمان  ) ولس جرگه( اعال ۲۰۱۰  م۲۲. در اوایل جنوری، کمیسیون مستقل انتخابات  ۷

، حکومت افغانستان و جامعه بت    استکه این آخرین تاریــــخ برای برگزاری انتخابات در مطابقت به قانون اسایس   واضح است

 و لیل نگران  خود را مبت  بر این که انتخابات ماه م زمان ناکاق  را برای  الم
ی
ور  اصالحات    آمادگ یک  باق  م گذارد   انتخابان  ض  ، رس 

ذینفعان  که در آن از    تشکیل جلسه داد   ۲۰۱۰  جمهور برای بحث در مورد تاریــــخ انتخاباتریس  جنوری  ۲۳تاریــــخ  به    ساخته اند. 

ا بت    و  میل  اعالم کرد  لمتعدد  بعدی کمیسیون  روز  داشتند.  حضور  من  خاص  نماینده  شمول  به  تا  ملیل  انتخابات    که 

از جمله به  قانون انتخابات گرفته شده که در آن    ۵۵  ه این تصمیم در مطابقت به ماد  موکول خواهد شد.   ۲۰۱۰سپتامب  ۱۸

، مایل و تدارکان  اجازه م دهد.    تعویق انتخابات به دالیل امنیت 

 کند، برای اصالحات اسایس که بتواند  را  که تاریــــخ جدید انتخابات زمان کاق     با آن  .  ۸
ی
  به کاست  های فرایند انتخابان  رسیدگ

اعتبار    قویت خواسته شده در داخل و خارج از افغانستان برای تاما فرصت  را فراهم م کند که شماری از تدابب     ،اجازه نیم دهد 

خانه آامات  اقدآن    عمیل شود.   انتخابات استقالل، ن   از  به نحوی که    نباید شامل تعیت   اعضای کمیسیون انتخابات و دبب 

اعتبار آن   از طریق مشاوره  انتصاب    ؛اطمینان دهد طرق  و  الملیل  بت    به شمول اعضای   
انتخابان  کمیسیون جدید شکایات 
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ده برا ی برای حفاظت  نهاد در رسارس طیف سیایس   این  بهاعتماد  ی اطمینان از  گسب    یت صالحیت و استقاللکردن از  ؛ تدابب 

؛ از این است که نامزدان در    شمولیت جامعه بت   الملیل در فرایند برریس که هدف آن اطمینان    کمیسیون شکایات انتخابان 

در این  شود.  شامل بودند،  ۲۰۰۹انتخابات  نقض قانون انتخابان  قرار ندارند و اقدام اصالیح بر علیه آن های که در تقلب  

ی از ن   ارتباط من از تعهد ریس جمهور کرزی مبت  بر ضمانت   نظیم و خالف کاری و همچنان  درست  فرایند انتخابات و جلوگب 

وی اعالم کرد که    ۴از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات که در نفری که در مراکز رای دیه کار م کردند که در    ۶۰۰۰تقریبا  فب 

من با ریس   ویژهنماینده  تقلب برجسته انجام شده بود را دوباره استخدام نخواهد کرد، استقبال م کنم.    ۲۰۰۹در سال  در آن  

 ۲۰تاریــــخ      به  ظه نمودم، هر چند جمهور کرزی و دیگر مقامات ذیدخل در رابطه به آن اقدامات گفتگو کرده است. من مالح

وری ریس جمهور کرزی اطالع داد   وری فرمان  را مبت  بر اصالح قانون انتخابات صادر کرده است.  ۱۷او به تاریــــخ  کهفب  در  فب 

ات قید شده است که حاال کمیسیون شکایات انتخابان  توسط ریس جمهوری در مشورت با ریسان  ، در فرمان  میان دیگر تغیب 

و   سنا  عایلدیوا شورای میل، مجلس  بش    ن  توسط کمیسیون مستقل حقوق  این کمیسیون  اعضای  قبال  ایجاد خواهد شد. 

در حد امکان در  چارچوب انتخابات  روند این مهم است که تصامیم مرتبط به ، دیوان عایل و یوناما گماشته م شد. ستانفغانا

تا اینکه از استقالل و اعتبار روند    رسارس طیف سیایس به شمول گروه مخالف و جامعه مدن  اتخاذ شود   با وسییع مشورت ها  

 انتخابات اطمینان حاصل شود. 

 تذکر یافته است  از سوی شهروندان عادی و مقامات حکومت   أ . فساد در حکومت در میان نگران  های باق  م ماند که مکرر ۹

با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در   بارزهم ار نهاد های موثر م باشد. در گزاریس  که از سوی دفب   و مانع عمده در برابر استقر 

ور کرزی رتبه بلند تر از امنیت را در میان نگران  های افغان ها دارد. ریس جمهجنوری منتش  شد، نشان م دهد که فساد حت  

اک کنندگان در کنفرانس لندن    روی این مشکل در صحبت افتتایح خود تمرکز نمود  م برای کاهش  روی چندینب    و اشب  ن مکانب  

 به آن وقت  اتفاق م افتد، توافق کردند.  
ی
و محکمه عایل  یک واحد ضد فساد در دفب  لوی سارنوایل ایجاد شده  فساد و یا رسیدگ

 ها برای تدر حالیکه  یط کنند،  برریس را    های   باید روند   آن قضاتقضات را برای محکمه ضد فساد گماشته است. 
ی
ات آمادگ   جهب  

  ساحوی محاکم ضد فساد  یک متهم هم اکنون در بازداشت در انتظار محاکمه دادگاه است.  محکمه در کابل گرفته م شود.  

ورت  اندازه مشکالت  با این وجود،  همچنان فعال است.   حکومت و همکاران  به تالش مداوم و سیستماتیک  به حدی است که ض 

ه عنوان یک  ببا اجرای تعهدات کنفرانس لندن  چنت   تالش ها باید  فساد دارد.    پیامد های ویرانگر  را برای کاهش  بت   اللمیل  

 آغاز شود.  اولویت 

ورت    . ۱۰   سیستم   بخش عدالت منحرف سازد. نهاد سازی بلند مدت در  نباید توجه را از  فساد   برای مبارزه با   اقدامات ویژه ض 

بسیاری  باعث شده  ناکارانی و هزینه بلند  قضات،  فساد    از نگران  ها  نیست.  س  در دسب  برای بسیاری افغان ها  عدالت رسیم  

اک کنند روش سنت  حل منازعه مراجعه نمایند.  به  شهروندان   خواسته شده در    اصالحاتبه    دوباره  گان کنفرانس لندن  اشب 

  ،  عت   زمان  در عهد کردند.  تمیل عدالت  برنامه  
ی
حمایت  تحت  سیستم رسیم و سنت   در مورد ادغام  لیس  پیشنویس یک پابه تازگ

اک کنندگان ود ش ب این پالیس باید تصویه است.  تکمیل شد لیهوزارت عد اجرا  شیوه ای تشویق شد و به چنانچه از سوی اشب 

برای افغان ها و همچنت   اعتماد  اصول عدالت  منجر به تقویت  ، این  شود   تضمت   قانون اسایس  حقوق اسایس    تحقق که  شود  

 خواهد شد. حکومت شان در تضمت   حاکمیت قانون توانانی افغان ها به 

فت حکومت.  ۱۱ کومت داری محیل در  ریاست مستقل حتوسط    - عملکرد  مبتت  بر والیان  -  صندوق،  محیل   داری  برای پیش 

شان  برای موثریت  تهیه وجوه عملیان     خاطر بهر وایل  برای  دالر را    ۲۵۰۰۰هر ماهصندوق  .  گردید   راه اندازی  ۲۰۱۰  جنوری

ایط و شایسته ر جذب  لیان شده است و امانع کار و وجوه بسنده کمبود اختصاص م دهد.   ا برای کار در  کارمندان ملیک واجد رس 

فت هاوالیت ها مشکل ساخته است.   پالیس حکومت داری محیل و توسعه    در نتیجهدر حکومت داری محیل    ی بیشب  پیش 
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  دارای اولویت   نامه های برای بر   منسجمچوب  ر چایک  قبل از کنفرانس کابل،  ،  ، توقع م رود که مدت ها معطل گذاشته شده

   باشد. داشته  وجود   باید اجازه م دهد، خدمات و ارائه  حکومت داری محیل ساختار های مند  و نظام  یتحکیم رسارس که به 

بیان  صلح بواسطه گفتگو  برنامه صلح و ادغام مجدد را به هدف تقویت    یک  خالصهریس جمهور کرزی  در کنفرانس لندن    . ۱۲

سطح متوسط  فرماندهان  و  اعضای عادی طالبان  تشویق  :  باید به صورت موازی تعقیب شود برنامه دو هدف دارد که  کرد.  

  پایدار ، حکومت داری  فرصت  برای صلحتا اینکه از  ادغام مجدد  سازنده  فرایند  برای خاتمه دادن به خشونت و پیوست   به  شان  

ند   و توسعه اقتصادی  یدر  زمینه برای گفتگوی صلح  و آماده سازی    ؛سود بب  با رهب  یک  اتب   شورش را  طالبان که    سطح اسب 

ی م کنند.    رهب 

که چنت    این نگران  وجود دارد  ارتباط به افغانستان    در  . است  مرتبط حمایت وسیع میل  به  هر فرایند مصالحه  موفقیت    . ۱۳

واندن حمایت  فراخبرای  است.    بوجود آمده پست   که در سال های    شود بش  تواند منجر به فرسایش حقوق اسایس  ب فرایندی 

ان  که شامل  برگزار کند    ۲۰۱۰در بهار    در نظر دارد یک لویه جرگه را   ، ریس جمهور کرزیبرنامه اشمیل برای   و  اجتمایع  رهب 

جهموری  ریس  کرده بودند.  را در حاشیه حس    خود در فرایند کنفرانس بن  ، به ویژه آن هایکه  قوم از رسارس کشور خواهد شد 

شاه عربستان سعودی تقاضا  و از  مات برای صلح حمایت کنند  اکه از اقد  دعوت کرد   در منطقه  دیگر همچنان از کشور های  

ی طالبان که برای    کرد   همکاری کند. راه اندازی گفتگو همراه رهب 

نظارت  را  مسلح    مخالف   که ادغام مجدد جنگجویان را پیش بیت  م کند  . برنامه ریس جهمور ایجاد یک شورای میل صلح  ۱۴

برای فراهم آوری زمینه کار  مایل   تمویل کنندگان  صلح و ادغام مجدد مبتت  بر یک صندوق اعتماد  و همچنت   ایجاد   خواهد کرد 

  عهد ت برای صندوق  دالر  میلیون ۱۴۰ازیش  بدر کنفرانس لندن  و مشوق های مایل برای آن های که خشونت را کنار م گذارند.  

یک روند  میلیون دالر تخمت   شده است. برنامه تا هنوز توسط    ۵۰۰صورت گرفت. هزینه مجمویع برنامه ادغام مجدد حاال  

تعزیرات به موجب  سیایس تکلمیل نشده است. تصمیم اخب  شورای امنیت مبت  بر خارج ساخت   پنج مقام طالبان از فهرست  

که م تواند اساس یک فرایند سیایس احتمایل را  دام برای اعتماد سازی  در افغانستان به حیث یک اق۱۲۶۷(  ۱۹۹۹)قطعنامه  

 اقدامات اعتماد سازی بیشب  به از سوی همه طرف ها مفید خواهد بود.   بگذارد، مورد استقبال قرار گرفت. 

  در استانبول  همسایگان آن را برای افغانستان و    ه ای  ، ریس جمهور ترکیه یک نشست منطق  ۲۰۱۰  ماه جنوری  ۲۶  بتاریــــخ  . ۱۵

بان  کرد.   یک افغانستان امن،  تأکید م کند که  ا"  سیدر "قلب آمورد دوست  و همکاری  آن، بیانیه استانبول در  یجه  سند نتمب  

اک کننده  عنرص اسایس صلح و ثبات منطقه ای است.  شگوفا  با ثبات و  مصون،   انتقال  از  حمایت شان  بر تداوم  دولت های اشب 

افغانستان،  جمهور  سای  رو مالقات  ،  نشست منطقه ایقبل از  نمودند.  تأکید    دأ مجدد توسعه اقتصادی افغاستان  سیایس و  

راه    ۲۰۰۷  پریل در ماه ا  این روند   ، صورت گرفتنشست سه جانبه  ماه جنوری در چارچوب    ۲۵و    ۲۴  بتاریــــخپاکستان و ترکیه  

ورت افزایش    روسای سه دولت  . اندازی شده بود  بر  و نب    کردند  تأکید  برای پاسخ  به تهدید تروریزم  ظرفیت منطقه ای  بر ض 

 تأکید کردند. دوباره میان نهاد های نظام و اطالعان  سه حکومت قبیل برای ادامه همکاری تعهدات 

  

III .    اقتصادی و اجتمایع توسعه   

ی تعیت   شده در اهداف به اولویت دیه برای جریان سال گذشته در  تالش ها  . ۱۶ اتب   انجام شده    افغانستان میل  انکشافاسب 

وع به ثمر دادن نموده است.  و موثر سازی   ی  به  رسعت بخشیدن  خود را برای  حکومت قصد دارد  اجرای آن رس  تب   اجرای اسب 

نماید.  بازسازی ک تمرکز  اقتصادی  به رشد  و  وزارت کلیدی  رده  ده  ی  سب   اتب   اسب  به    متقاطع سازماندیه   خوشهسه  به  مرتبط 
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ی زراعت و انکشاف دهات،  :  خواهند شد  کت کنندگان کنفرانس لندن    . نکشاف اقتصادیو زیر ساخت و ا   انکشاف منابع بش  رس 

ی کننده،  توسط یک    خوشه هر  ایجاد شود.  باید  در مورد حکومت داری  چهارم    خوشهیک  که  توافق کردند      همچنان  وزارت رهب 

ی م شود   کردن و  که آن مسوولیت و صالحیت    رهب 
ی

را خواهد داشت.  وزارت های حام  سوق دادن فعالیت های  هماهنگ

ی همکاری و از آن ها  ها  خوشه  به تمام  وزارت مالیه  خواهند کرد.    ئه ارابه کنفرانس کابل  مشخص  طرح های  ها    خوشه  رهب 

 نظارت خواهد کرد. 

فت انکشاف اقتصادی، امید است منجر به برای شیوه خوشه ای اجرای  . ۱۷  حکومت در پیش 
ی

برنامه های انکشاق   همکاهنگ

  در    ظرفیتافزایش  از  با استفاده  یوناما،  ،  برای تقویت این رویکرد جدید شود.  
ی

، خود کمک  و موثریت    کنندهتمویل  واحد هماهنگ

ی به افغان  فراهم شود. رسارس خوشه ها  به  پیشتیبان  موثر  که  وفق خواهد داد  را به نحوی  اش  فعالیت های   این به انتقال رهب 

به صورت فراینده  تمام کمک های بت   الملیل، مأموریت  هماهنگ کننده  عمل کردن به حیث  به جای  :  کمک خواهد کرد ها  

ی انکشاف خود را دنبال م کند حکومت را قادر بسازد قرار خواهد داد که  عیت   در موق خود را   اتب   هماهنگ کننده  چنانچه اسب 

   . باشد کمک های بت   الملیل چنت    اصیل 

ی و  فیصدی کمک های بت   الملیل در مطابقت به اولویت های    در   افزایش  . ۱۸ اتب   فراهم آوری آن توسط    تعیت   شده در اسب 

به   فعالیت های شان  بسیاری کمک کنندگان در مورد  بخاطریکه هنوز هم  اولویت است.  افغانستان همچنان یک  حکومت 

  در  آیا  م نماییم  و ، این ناممکن است که معل حکومت معلومات فراهم نیم کنند 
ی

ی افزایش وجود    هماهنگ اتب   کمک ها با اسب 

به نش  رسید،    ۲۰۰۹که توسط وزارت مالیه انجام شده و در ماه نوامب  تمویل کنندگان  مایل کمک براساس برریس داشته است. 

در یط  تن گزارش مکمل به حکومت تهیه کرده بودند. برریس همچنان اشاره م کند که    ۱۵برجسته فقط    تمویل کننده   ۳۴  از 

های حکومت    یتبا اولو   دقیق فیصد کمک های فراهم شده حکومت را دور زده و به گونه ای    ۸۰هفت سال گذشته تقریبأ

 نداشته است.  
ی

 به دلیل تالش های شدید به تاز هماهنگ
ی
،    گ

ی
و  یل در همسونی کمک کنندگان  یک افزایش حداق  برای هماهنگ

حکومت از جامعه بت   الملیل تقاضا کرد که افزایش همکاری ها به صندوق بازسازی اعتماد افغانستان  به میان آمده است.  

 د. افزایش ده  فیصد مجموع کمک های شان در یط دوسال آینده   ۵۰بودجه افغانستان آماده شده به  توسط  که   را   ی کمک ها

اک کنندگان کنفرانس لندن از   ، اما به ضاحت به آن تعهد نکردند.  بلند همت  آن هدف حمایت کردند اشب 

  . نمودوالیت افغانستان پافشاری    ۳۴. فراتر از آن یوناما، به توزیــــع عادالنه کمک های توسعه ای و هزینه حکومت در رسارس  ۱۹

ای    حکومت  بانک اطالعات توسعه   رسانش کمک ها را میش م سازد. متأسفانه،  امکان ردیان  جغرافیانی   برای کمک های 

تالش کرده  ناکاق  است. با در نظرداشت اهمیت جدی ارزیان  کمک ها، حکومت  کیفیت معلومات موجود در بانک اطالعان   

 را بخاطر ردیان  بهب  معلومات کمک ها در سطوح والیت  بهبود بخشد. هرچند، معلومات  
شده به صورت  ئه  ارا که بانک اطالعان 

ین حجم کمک توسعه ای  داده استنشان    مداوم ق هد  ،که بیشب  در صورتیکه مناطق    ،ف قرار دادهمناطق را در جنوب و رس 

 بدون استحقاق باق  مانده اند. دیگر 

فت اسایس را شاهد بوده است. در نت  . جمع آوری عایدات و رشد پایدار مبت۲۰   ۲۰۰۹یمه دوم سال  بر منابع افغانستان پیش 

پول، فعالیت های اقتصادی  براساس صندوق بت   الملیل  فیصد افزایش داد.    ۶۵، حکومت جمع آوری عایدات خود را حدود  

فته اقتصادی  کمک هاجریان  افزایش  به دلیل بهبودی در زراعت،   افزایش یافته است.    ۲۰۰۹  فیصد در سال  ۱۵  و سیاست پیش 

فیصد افزایش داشته    ۷اوسط  همت   دوره، تورم کاهش یافته و ارز ثابت ماند. تولید ناخالص ساالنه داخیل به طور  در جریان  

است.  توسط حامیان بت   الملیل بوده  کاالها و خدمات  محیل  بخس  از تقویت آن رشد به دلیل افزایش فیصدی خرید  است.  

، یک کمپاین را برای تشویق جامعه بت   الملیل برای  Peace Dividend Trustسازمان بت   الملیل غب  حکومت   یوناما، همراه با 

داده های موجود در دوره زمان  از ماه جون تا ماه  . مقایسه  راه اندازی کردند  ،فیصد ۱۰ی محیل شان تا حداقل  ر افزایش خریدا
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  ۶۱نشان م دهد که خریداری محیل گزارش شده توسط همکاران بت   الملیل    ۲۰۱۰همراه با ماه جون تا جنوری    ۲۰۰۹جنوری  

 فیصد افزایش یافته است.  

رسمایه گذاری مستقیم خاریح  بهره مند شد. براساس صندوق بت    از افزایش  ۲۰۰۹نیمه دوم سال   . برعالوه، افغانستان در ۲۱

ان    ،۲۰۰۶/ ۰۷فیصد ساالنه از    ۳ایل    ۲حدودر  الملیل پول، رسمایه گذاری مستقیم خاریح  به صورت نسبتأ ثابت د  ین مب   با بیشب 

ان در سال  این  هرچند، پیش بیت  شده است که  افزایش پیدا کرده است.    ۲۰۰۸/ ۰۹میلیون دالر در سال    ۳۰۰نزدیک به   مب  

 فیصد کاهش خواهد یافت.   ۲ ایل  ۱بت   ۲۰۰۹/ ۱۰های 

ارزیان  همسونی فعالیت های توسعه  معلوم نمودن توسعه در سطح محیل به دلیل نبود معلومات مربوطه دشوار است.    . ۲۲

ا فعالت   محیل  شده    جرا ای  انجام نشده است.  توسط  اقتصاد  به دلیل محدودیت های ظرفیت  در وزرات  توسط حکومت 

معلومات موجود نشان م دهد که با وجود تالش های وزارت مالیه، طرح های توسعه والیت  در بودجه حکومت مرکزی انعکاس  

م ارا نیافته و   والیان  -صندوق    .ها به والیات اختصاص داده نشده است   ئه دیه نهاد پول به علت کمبود منابع و ضعف میکانب  

ان نماید.    استکه در باال ذکر شد، برای این ایجاد شده   -عملکرد مبتت  بر   که بخس  از آن ضعف ها را در کوتاه مدت جب 

 

IV .    امنیت 

به عنوان ن  ثبات ترین سال بعد از سقوط    ۲۰۰۸. بدتر شدن وضعیت امنیت  افغانستان همچنان ادامه داشته، با سال  ۲۳

.    ۲۰۰۸  سال  در  در هر ماه  حادثه    ۷۴۱حادثه امنیت  در هر ماه در مقایسه با  ۹۶۰به طور اوسط      ،۲۰۰۱ل  طالبان در سا 

. این افزایش در  ۲۰۰۹حادثات امنیت  نسبت به جنوری    شمار   فیصدی  ۴۰با افزایش    ،شد  بدتر   ۲۰۱۰  وضعیت در ماه جنوری

ایط هوای معتدل در چندین بخش از کشور بوده است.    نتیجه ترکیت  از عوامل از جمله افزایش تعداد عساکر بت   الملیل و رس 

ی مسلحانه و وسایل انفجاری تعبیه شده بود؛ حمالت ان یت حادثات شامل درگب  به    ۲۰۰۹در سه ماه آخر سال  تحاری  اکبر

  ۱. ۶  متوسطبه صورت    . کاهش قابل مالحظه یافته استدر شهر های بزرگ و عملیات امنیت  مداوم  دلیل ترتیبات قوی امنیت   

حمله انتحاری    ۵اد؛ تنها  اتفاق م افت  ۲۰۰۷  متوسط سه بار در هفته که از اوایل سالدر مقایسه با  حمله انتحاری در هر هفته  

به ای بدون  . است صورت گرفت  ۲۰۰۹ در رسارس کشور در ماه دسامب    تبعیض به مردم ملیک دارد. چنت   حمالت ض 

بود. هر    ۲۰۰۸شاهد کاهش در شمار تلفات ملیک ثبت شده در مقایسه با همت   دوره زمان  در    ۲۰۰۹. ربــع چهارم سال  ۲۴

داشته   افزایش ۲۰۰۸ فیصد در مقایسه با دسامب   ۵۰ از  به بیش ۲۰۰۹مب  سال  شمار تلفات ملیک ثبت شده در ماه دسا چند، 

ش آن در ساحان  که قبال  به طور کیل تشدید منازعات مسلحانه در جنوب و  است.   را بدترین    ۲۰۰۹با ثبات تلق  م شدند،  گسب 

گ افراد ملیک به ثبت رسیده  مر   ۲۴۱۲جمعأ    . ه استساخت  ۲۰۰۱از سقوط رژیم طالبان در سال    بعد   ملیک   افراد سال مرگ و مب   

به عناض ضد حکومت  گ و مب   مر   (فیصد  ۶۷)    ۱۶۳۰،    جمله  از آن فیصد افزایش را نسبت به سال قبل نشان م دهد.    ۱۴که  

وهای طرفدار حکومت نسبت داده شده است.   ۲۵) ۵۹۶و  باق  مانده را نیم توان به هیچ یک از  فیصد( ۸) ۱۸۶ فیصد( به نب 

و های بت   الملیل برای کاهش تلفات ملیکاقدامات ا طرف های درگب  منازعه نسبت داد.   به طور مشخص    ،تخاذ شده توسط نب 

و   ۲۰۰۹  ماه جوالیدر  که  یک رهنمود تاکتیگ     ۲۸به    د در ساحات مسکون  صادر شده بو   ،برای محدود کردن استفاده از نب 

و های طرفدار حکومت نسبت داده م شد   ۲۰۰۹در سال    افراد ملیکفیصد کاهش در مجموع مرگ و مب  ثبت شده     که به نب 

، هر چند  نظام در ساحات ملیکاستفاده از حمله هوانی و مجاورت تسهیالت  ، کمک کرده است.    ۲۰۰۸در مقایسه با سال  

ی از  ۲۰۰۹  منشور رفتاری طالبان که در جوالی    با وجود همچنان افزایش م دهد.    را   ر با خط  مواجهه افراد ملیک   برای جلوگب 
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افزایش    ۲۰۰۸در مقایسه با سال  فیصد    ۴۱  تلفات ملیک صادر شد، تلفات ملیک نسبت داده شده به عناض ضد حکومت  

 است.   یافته

و به همت   تعداد اختطاف در هر هفته در دوره زمان  این گزارش اتفاق افتاده است. اختطاف  . به طور اوسط هفت مورد ترور  ۲۵

ان اجتمایع و روحانیون نه تنها   مردم را از همکاری با حکومت دلشد م کند، بل همچنت   حفاظت فراهم شده توسط  و ترور رهب 

با افزایش اختطاف کارمندان  شمار حمالت علیه اجتماع امداد رسان ها  را کاهش م دهد.    د گران  امدااجتماعات محیل برای  

غب  مسلح    ملیکدر حالیکه حمله به کاروان ها و تسهیالت کاهش یافته است. آزادی حرکت کارمندان  ثابت باق  مانده است  میل  

ی و  در نتیجه   ، دست    ۲۰۰۸  ترور ها متـأثر شده است. در مقایسه با دسامب  تشدید جنگ و افزایش عملیات های بیم گسب 

از مجموع  ۳۹  در ملیک    کارکنانریس    ( یافته،  (  ۳۶۴   ولسوایل  تنها  فیصد ولسوایل ها    ۳۰  با کاهش  به مقامات غب  مسلح  که 

س است  حکومت  یس به برنامه های انک   ،حمالت مستقیم علیه جامعه امدادگران.  به صورت نست  در دسب    ۹۴  شاق  را در دسب 

 د را محدود کرده است.  ولسوایل ارزیان  شده در خطر بلن ۸۱ ولسوایل تعیت   شده در خطر خییل بلند و 

 و معیشت میلیون ها افغان ادامه داده  ت  داشت     ماین ها و مواد منفجره باق  مانده از جنگ همچنان به  . ۲۶
ی
أثب  شدید روی زندگ

در سطح جهان است،  و مواد منفجره باق  مانده از جنگ    ن های زمیت  مای  هترین کشور ها بواسطاست. افغانستان یگ از آلوده  

یت    شوند   مهر ماه کشته یا زخیم  که  نفر      ۴۲  گیت  میان اجتماعات که به صورت مستقیم متأثر شده و    ۲۱۵۰  با بیشب  از  که اکبر

 ماین از فعالیت های معیشتبزرگ آن اطفال م باشند.  
ی
  از جمله ، بر عالوه باعث شدن تلفات جان  و صدمات شدید، آلودگ

ی م کند.   با انسداد  ، آب، صحت و آموزش جلوگب   دست ریس به زمت   های زراعت 

و های میل امنیت  افغان در کنار    ۲۰۰۹سال  در جریان نیمه دوم    . ۲۷ همکاران نظام بت   الملیل شان عملیات های را در  ، نب 

ی کرده و مویح  از   برای مصالحه و ادغام  را    نامزدانرسارس والیات هرات و فراه در غرب انجام دادند، از تلفات ملیک جلوگب 

، هر چند طالبان قادر بوده اند که سطح  ثبات شده استبا  ایجاد کردند. بعد از آن وضعیت در هردو والیت به طور فزاینده  

  ، بلندی از خشونت را در والیت بادغیس نگهدارند. والیت غور با ثبات باق  مانده است. عملیات های مشابه در والیات کب 

ق هم به همان اندازه یس حکومت ان  )عملیات ها(  لغمان و ننگرهار انجام شده است، در رس  دک و بیشب  به  موفق بوده اما دسب 

گفتگو کنندگان محیل یوناما از والیات تخار و بدخشان گزارش داده اند که مردم محل  مرکز ولسوایل ها محدود باق  مانده است.  

 از وضعیت فعیل امنیت  خشنود هستند.  

وری سال  . ۲۸ وهای کمک۲۰۱۰در فب  اک   (ISAFامنیت بت   الملیل ) به ، ارتش افغان و نب  رسباز حمله ای را  ۱۵۰۰۰ با اشب 

باید با  متمرکز بود ، مرکز مهم رشد تریاک در منطقه  عملیات، که روی مارجهعلیه پایگاه طالبان در هلمند راه اندازی کردند. 

 عمده حکومت داری تعقیب شود.  تالش های 

به شکایت کردن   ،گفتگو کنندکان افغان مأموریتبه سوی پولیس و ارتش به طور عموم تغیب  نکرده است.  گرایش عموم  . ۲۹

مبت  بر شمولیت شان در قاچاق، اختطاف و اخاذی در ایست های بازریس ادامه داده اند. عمل استخدام  از پولیس میل افغان  

، تنش ها را با اجتماعات  تباری در استخدام ها شدهازن قوم و در داخل سلسله مراتب پولیس والیت  و ولسوایل باعث عدم تو 

  ۲۰۰۹    ل  ( در ساUNDPسازمان ملل )محیل برانگیخته است. در همت   حال، یک برریس انجام شده توسط برنامه توسعه  

شان را بسیار خوب  ف یفیصد پاسخ دهندگان در رسارس افغانستان باور داشتند که پولیس در ساحات شان وظا  ۸۲دریافت که 

 د. ن و یا بسیار منصفانه انجام م ده

ات بهب  اش  . اردوی میل افغانستان به صورت عموم ۳۰ مثبت مشاهده  به علت آموزش مٍوثر، درجه بلند نظم داخیل  و تجهب  

به    خطر یک  اگر چه    ،، بعض  ها نقش بیشب  را برای اردو در تأمت   امنیت محیل پیشنهاد کرده اند. این جا در نتیجهم شود.  
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یافزایش استفاده از اردو برای وظایق  که عمومأ توسط پولیس اجرا م شود، وجود دارد.    علت اتب   امنیت که    میل   توسعه اسب 

 قبل از کنفرانس کابل تکمیل م شود باید نقش ها و مسوولیت های اردوی میل افغان و پولیس میل افغان را روشن سازد.  

دارد  تحقق اهدا  برای  . ۳۱ افغان در نظر  امنیت   و های میل  نب  اینکه  از اطمینان به  بیان شده توسط ریس جمهور کرزی  ف 

د، وزارت های دفاع و داخله تالش های را بر   ۵  یط   مسوولیت کامل امنیت را در  اردو و    پرسنلی افزایش تعداد اسال آینده بگب 

  ۱۰۹۰۰۰و    ۱۳۴۰۰۰به    ،  ۲۰۱۰هر کدام را تا ماه اکتوبر    ،استتن    ۹۶۸۰۰  و    ۱۰۴۳۰۰  أ از سطوح فعیل آن ها که تقریبپولیس  

 و  . ند آغاز کرده اتن  ۱۳۴۰۰۰و  ۱۷۱۶۰۰به  ۲۰۱۱تا اکتوبر سال تن و 
ی

ک هماهنگ این افزایش اهداف رشد توسط بورد مشب 

هر چند اردوی    تأیید شد. نب    و بعدأ در کنفرانس لندن  گرفته  مورد توافق قرار  جنوری    ۲۰در  آن  نظارت در جلسه برگزار شده  

اخب  و  های  موفقیت استخدام    که  مطلوبش عقب تر است، پیش بیت  م شود میل افغان اکنون اندگ با توجه به طرح رشد  

بر  برنامه انکشاق  متمرکز  افزایش پرداخت ها به هدف ابقاء) رسبازان( به زودی رشد اردو را به مسب  اصیل قرار خواهد داد.  

فت عملکرد پولیس در سطح ولسوایل   که   ولسوایل یک  ولسوایل را تحت پوشش قرار داده است.   ۸۰بود تا اکنون به هدف پیش 

فت کیفیت پولیس مزری آغاز شده است.   - رزبر م رنامه متمرکز ب-به نام که برنامه جدید    یاد م شود نب   برای پیش 

اک کنندگان در کنفرانس لندن    . ۳۲ والیت به والیت را به امنیت تحت    واگذاریبر ایجاد یک طرح مرحله ای،  برعالوه، اشب 

ی افغان ها که در اواخر  ایط الزم ایجاد شود. توافق کردند ،  آغاز م شود   ۲۰۱۱یا اوایل   ۲۰۱۰  رهب  یک   ، البته در صورتیکه رس 

وهای افغان نب   مورد تأیید قرار گرفت.   و های بت   الملیل برای حمایت از آموزش نب    برای اردو،  افزایش چشمگب  در تعداد نب 

ورت است و    ۳۰-۲۰با    تیم۲۱ سازمان  با ظرفیت های به  مرن     ۱۱۹، تقریبأ  بر عالوهبه پولیس نیاز است.  تیم    ۱۱۹مرن  ض 

ورت است. حیث افش آموزش، کارمند دانشکده  ، آموزش اسلحه و آکادم مبارزه با شورشگری ض 

 و نظارت، وزیر دفاع و داخله اسب  ئجنوری هی    ۲۰در جریان مالقات    . ۳۳
ی

ک هماهنگ ی میل پولیس افغان را برای  ات مشب  تب  

ی به طور مشخ  .ئه کردند تأیید ارا اتب   وی پولیس را به شش  اسب  تقسیم  رکن  ص ساحات تهدید و اولویت ها را شناسانی کرده و نب 

وی حفاظت عامه و     ، )د(پولیس مرزی  )ج(  ،پولیس امن و نظم   )ب(  ،ردمپولیس م)الف(  : م کند  پولیس ضد جرایم، )ه( نب 

م های حمایت اداری و  ) به طور مثال،    توانمند سازان)و(   تفاوت های  این طرح، وقت  تأیید شود، در نهایت    نهادی(. میکانب  

به سوی  بیشب     آن، و به طور مشخص، روی اینکه آیا  جامعه بت   الملیل روی ساختار پولیس میل افغان را حل خواهد کرد   دیرینه

عامه   نظم  و  امن  مپولیس  پولیس  وی  نب  به سوی  یا  باشد  اخب      ردم. معطوف  سال  در چند  این موضوع  روی  توافق  عدم 

مهم  در حصه تمویل کنندگان افزایش داده است. در این زمینه،  اصالحات در پولیس را متوقف کرده و رویکرد های متناقض را 

پولیس  ایجاد ارتباط، نظارت و مشوره در مورد    خود را  در تمام هشت دفب  ساحوی برای مشورن   است که یوناما حضور پولیس  

ش دهد. نگهداشته و گ  و موضوعات مرتبط با امنیت   سب 

فت های قابل مالحظه    . ۳۴ ای در ردیان  تعداد دقیق پولیس مرصوف خدمت در پولیس میل افغان بدست آمده است.  پیش 

ک توسط  قرار است  یک برنامه جدید فهرست دارانی   اجرا شود. قریب   (ISAFوزارت داخله و بخش آموزش پولیس )به طور مشب 

و ها به شمول آن های که در    ۵۰  به ا امن خدمت م کنند، تحت پوشش قرار  ولسوایل ها  و والیات بسیار نفیصد مجموع نب 

ونیگ فهرست پرداخت قرار گرفتند و فیصد تمام پولیس    ۹۵    ، ۲۰۱۰  در جنوریگرفته است.     نب     تحت پوشش سیستم الکب 

ونیگ  ۷۳ فرصت ها را برای فساد  در پرداخت  تحت پوشش قرار گرفتند. هر دو سیستم فیصد توسط سیستم انتقال پول الکب 

پرداخت معاش پولیس های که در ساحات با خطر بلند کار م  معاشات پولیس کاهش داده است. برای تسهیل هرچه بیشب   

 یک برنامه جدید که انتقال را توسط موبایل اجازه م دهد، معرق  شده است.  کنند 
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V .     حقوق بش 

مربوط به منازعه، یک تفاهم نامه بت   حکومت افغانستان و وزارت دفاع ایاالت متحده در  در ارتباط به بازداشت های    . ۳۵

م شوند را به مقامات  در توقیف خانه زندان بگرام نگهداری     کهبازداشت شدگان  که انتقال مسوولیت    هأ شدامض  ۲۰۱۰  جنوری

این مهم خواهد بود که با چنت   بازداشت  پیش بیت  م کند.    اکمه، برای تحقیق، تعقیب قانون  و مح۲۰۱۲  در سالمربوطه افغان  

 داده شود.   تضمت    شدگان انسان  رفتار شده و برای محاکمه عادالنه به آن ها 

این قانون در آخر  مبارزه علیه معافیت از مجازات با انتشار قانون  در مورد عفو عموم و ثبات میل به چالش کشیده شد.  . ۳۶

جرایم، از جمله سوء استفاده  جدی    مرتکبت   به    . اینمنتش  نشده بود   شده بود اما تا همت   اواخر   ساخته،  ۲۰۰۸    ماه نوامب  

 در قانون اسایس و حقوق بت   الملل م باشد.  م کند که در تناقض تعهدات افغانستان  عفو اعطا های سنگت   حقوق بش  

توانستند برای بدست آوردن  افراد و مجرمت   شناخته شده حقوق بش  مرتبط به گروه های مسلح غب  قانون   واقعیت  که    . ۳۷

کت کنند، یگ از عناض تضعیف یک طرح جامع  بود.    ۲۰۰۹انتخابات در سال  روند    کننده  کریس های دولت  در انتخابات رس 

اک زنان و اقلیت ها هم به    ،د صورت دقیق نامزدان را شناسانی و سلب صالحیت کن  به  برریس که اقدامان  به هدف افزایش اشب 

برای کمک به ایجاد فضای مساعد برای انتخابات  آزادی بیان باید  برای  نامزدان و هم به عنوان رای دهندگان و افزایش فضا  حیث  

 آماده شود.   ۲۰۱۰ آزاد و عادالنه ماه سپتامب  

ء استفاده از قدرت ارتباط نزدیک با حمالت باالی آزادی بیان دارد که توسط بازیگران دولت  و  معافیت از مجازات و سو   . ۳۸

صورت    ۲۰۰۹حادثه خشونت علیه کارمندان رسانه ها در سال    ۸۳براساس یک سازمان رسانه ای،  غب  دولت  انجام م شود.  

نگار کشته،  ۳از جمله    ،است  هگرفت نگار توسط شورشیان    ۱۲  حمله فزیگ و   ۲۱  ،زندان    ۴۲  خب  مقامات دولت  تهدید شده    یا خب 

، روی کار آمده    ۲۰۰۹  این نگران  وجود دارد که مواد محدود کننده محتوی رسانه ها در قانون رسانه ها که در جوالی  اند. 

ی و تهدید  انون رسانه های قبیل منجر به دستنحوه بیان مشابه در قاستفاده را اجازه دهد.  ها  و سوء    تخلفاتبتواند فرصت   گب 

شد.   بودند،  نموده  افشاء  را  فساد  یا  انتقاد کرده  حکومت  از  نگاران  که  از  خب  نگران   تشهب   همچنان  جرم که  گنجانیدن  به 

 جیه بر آزادی بیان بر اساس حقوق بت   الملل نیست، وجود دارد.  محدودیت قابل تو 

حقوق .  ۳۹ برای  متحد  ملل  عایل کمیساری  دفب   متحد،  ملل  اطفال  از  حمایت  یوناما، صندوق  بر  مشتمل  یک گروه کاری 

،  با مواد مخدر و جرم ملل متحد، سازمان جهان  صحت  بارزه، کمیساری ملل متحد در امور پناهندگان، دفب  م(UNHCR)بش  

  ه از  وضعیت اطفال در منازعبت   للملیل غب  دولت     های   سازماناز  نماینده  یک  و    ستان کمیسیون مستقل حقوق بش  افغان

که در    ه را ثبت کرد نقض حقوق اطفال مرتبط به منازعه حادثه  ۱۸۰گروه کاری نزدیک به  مسلحانه نظارت و گزارش م دهند.  

گزارش شده این چنیت  به    هحادث   ۴۷با    طفل کشته یا زخیم شده اند. حمالت باالی مکاتب و شفاخانه ها   ۱۲۰آن حداقل  

دیوان کیفری بت   الملیل بر مبنای اساس نامه روم را تصویب  با آنکه حکومت افغانستان .   ماند عنوان یک نگران  بزرگ باق  م

 قانون گ
ی

فت  در قسمت جرم انگاری استخدام اطفال در مطابقت  اری در سطح میل هنوز جا نیافتاده است.  ذکرده، هماهنگ پیش 

 با معیار های بت   المیل بوجود نیامده است. 

  

VI .    مبارزه با مواد مخدر 

وی  ۱۰زمستان  تریاک در  ارزیان     رسیــــع  نظر سنج    . ۴۰ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل منتش     بارزهاز سوی دفب  م  ،۲۰۱۰  فب 

اک مشابه به سال  که سطح کشت تری  م شود کهدهاقت   در زمان کشت، پیش بیت     قصد   نظر سنج  از   یک  ، بر اساسشد 
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، لغمان و ننگرهار( ممکن در سال  . باشد   ۲۰۰۹ بخاطر    ۲۰۱۰  هشت والیت دیگر ) بغالن، فاریاب، رسپل، بدخشان، کابل، کب 

فیصد    ۳۶  افغانستان کشت تریاک در یط دو سال گذشته در    . عاری از خشخاش شوند   ،کمک های هدفمند در زمان فوری  ئهارا

یافته   ویکاهش  نب  علت  به  آن  بزرگ  بخش  باشد  بازار    های  که  جذاب کرده    زرعکه  م  را  قانون   قیمت  اند.  محصوالت 

یلمجاز آغاز به    تمحصوال  اگر قرار باشد  کرده است، هر چند این امکان بازگشت دوباره دهاقت   را به تریاک بیشب  م کند.    تب  

 در تولید همانند دو سال گذشته همچنان ثابت بماند، افزایش کمک های زراعت  و حکومت داری بهب  نیاز است.  کاهش 

ک بت   افغانستان، ایران )جمهوری اسالم( و    . ۴۱ ی رنگت    سه عملیات مشب  اتب   پاکستان به عنوان بخس  از ابتکار مثلتر اسب 

با مواد مخدر و جرم ملل متحد اجرا شده بود. در جریان آن سه    بارزهکه همچنان توسط دفب  م  کمان موفقانه به انجام رسید 

ویت   و  ۳۵۱  کیلو گرام تریاک،  ۹۴۸قاچاقب  دستگب  و    ۴۰عملیات،   هر سه کشور    بط شد. ضکیلوگرام حشیش    ۴۸۳کیلو گرام هب 

ک در تهران تعیت   کنند و یک دفب    ارتباط مرزی در هر مزر  موافقت کردند که افشان رابط داییم را برای مرکز پالن گذاری مشب 

ی رنگت   کمان، عملیات   اتب   هدفمند ضد قاچاق، تخصص و ) ارتباطات منطقه ای    TARCETایجاد کنند. همچنت   تحت اسب 

اک کننده: افغانستان،  آموزش( مداخله   اک تمام هشت کشور اشب  فرامرزی اش را در ارتباط به مواد کیمیانی پیش ساز با اشب 

غستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان و ازبکستان   تکمیل کرد. موفقانه ایران) جمهوری اسالم(، قزاقستان، قب 

  

VII وستانه . وضعیت بش  د 

 نایس  از منازعه مخصوصـ ۲۹۶۰۰۰گان داخیل افغان تعداد بیجا شد  . ۴۲
ی
در مناطق جنون  و   أ تن برآورد شده است. بیجاشدگ

. همچنان اتفاق م افتد   بیجا شده اند،  جنگمستقیم  پیامد های  در نتیجه    که  غرن  کشور همراه با تعداد قابل توجه فامیل های

اخب    نظام  های  هلمندعملیات  جنون   والیت  در  نادعیل  و  مارجه  در  شده   بیجاشد به  منجر   انجام 
ی
.  شد   ر خانوا  ۱۵۰۰  گ

 به اندازه 
ی
نب   رخ داده است. بسیاری از اشخاص بیجا شده داخیل در   در والیات زابل، بادغیس، فراه و غور محدودتر بیجاشدگ

یس به حمایت های بش  دوستانه بدون شمارش باق  مانده اند.  نتیجه طبیعت پراکنده   شان و عدم دسب 
ی
 بیجاشدگ

یس و افزایش تحرکات و محدودیت های عملیان  به علت  ۴۳ بدتر شدن  . پاسخ بش  دوستانه همچنان به علت عدم دسب 

یس به مردم را به طور کامل قطع کرده است.  صدمه  امنیت  وضعیت  م بیند. در بعض  ساحات، عملیات جاری نظام دسب 

 ها  أیید ت ،این هم
ی
 امور بش     ئهو هم ارا  بیجاشدگ

ی
ی م کند. دفب  سازمان ملل در هماهنگ کمک ها به نیازمندان را جلوگب 

وی کامل  رایب به دادخوایه دوستانه  دوستانه  -ملیک  مرسوم از  رهنمود های پب    افغانستان و بت   الملیل نظام مشخص بش 

کمک های بش  دوستانه به    ارائه شان در ادامه داده است، به طور مشخص درخواست از نظامیان برای محدود کردن نقش 

 . ئه آن نیم باشندفعالت   ملیک قادر به ارا عنوان آخرین چاره وقتیکه 

 زمستان را به عنوان بخس  از هر برنامه احتمایل بش     . ۴۴
ی
اگر چه زمستان معتدل بود، سازمان های بش  دوستانه طرح امادگ

یک تن مواد غذانی را در سا  ۲۸۷۶۰  (،WFP)  سازمان جهان  غذا دوستانه منطقه ای آماده کرده بودند.   افتاده    ات دور حمب 

( برای  UNHCRاین توسط کمک های غب  غذانی توزیــــع شده از سوی )  . کرده بود   جابجا   از قبل  ذینفع  ۸۰۳۷۱۵  برای حمایت از 

غذا    میلیون افغان آسیب پذیر   ۹به    تقریبأ (  WFP)،    ۲۰۰۹نفر بیجا شده آسیب پذیر تکمیل شد. در سال    ۲۰۰۰۰۰بیشب  از

یک تن کمک غذانی برای نزدیک  ۵۱۳۷۰ئه  این شامل ارافراهم کرد.   که از    ینفر   ۳۲۵۴۰۰به میلیون افغان از جمله    ۱. ۴  مب 

ایط اضطراری موضیع مثل سیالب های بهاری متأثر شده بودند،   آن همچنان به  UNHCR ابا همکاری نزدیک ب  . م شود   رس 

 عودت کننده کمک کرد.  ۴۳۶۰۰بیجا شده داخیل و  ۱۱۸۸۰۰
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بودجه  ،هر چند این طرح، در ماه جنوری راه اندازی شد.  ۲۰۱۰برای سال  برنامه عمل جدید و متمرکز تر بش  دوستانه  . ۴۵

شامل ساخت   طیف وسیع  ، در کنفرانس لندن به خون  تذکر یافت و تالش های مداوم برای ای در این سال دریافت نکرده

 . دارد جریان برای آن تمویل کنندگان فعال در افغانستان 

 

VIII .   حمایت از مأموریت 

  (، مجمع عموم A/46/613-S/2009/674به منظور دستیان  به اهداف ذکر شده در گزارش قبیل من به شورای امنیت )  . ۴۶

این شامل افزایش  تأیید کرد.    ۲۰۰۹  برای سال  آن  را در مقایسه با سهمیه نهانی   ۲۰۱۰  بودجه یوناما در سال  فیصدی    ۳۳افزایش  

نفر و    ۴۹۵پشتیبان میل به   ، تعداد کارمندان  نفر   ۷۷، تعداد کارمندان حرفه ای میل به  نفر   ۱۳۸  کارمندان بت   الملیل بهشمار  

،  ۲۰۱۰. بودجه سال م شود نفر ۲۲تعداد رضاکاران ملل متحد به  ،  افتتاح چهار دفب  والیت  جدید در جوزجان، تخار، پنجشب 

دفب     . ، در رسپل و ترینکوت باز شد   ۲۰۰۹امنیت  فراهم م سازد. دو دفب  والیت  در سال  نظر به وضعیت    را   و پکتیا یا لغمان

فراه فعال است، اما منتظر افتتاحیه رسیم م باشد. دفاتر جوزجان و تخار نب   فعال هستند هر چند مراسم برنامه ریزی شده  

، مأموریت قادر نبود که در غزن  یا    افتاد. علت آب و هوای نامساعد به تعویق  ه  برای افتتاح رسیم ب به علت خطرات امنیت 

کای خود در ساحه برای اطمینان از باز شدن این دفاتر در سال هلمند دفب  باز کند. این/ مأموریت     به جستجوی راه حل با رس 

دفاتر رابط    ای بر عالوهندارد  با بازدید های دوره ای فعال است.   ، ادامه م دهد. در والیان  که مأموریت دفب  ساحوی ۲۰۱۰

انه برای آسیای مرکزی  مرکز منطقه ای ملل متحد برای در آن در اسالم آباد و تهران، مأموریت یک کارمند را  دیپلومایس پیشگب 

به مأموریت اش " حمایت از همکاری  برای تقویت تماس ها و گفتگو در منطقه وسیع تر در مطابقت    ،در عشق آباد، ترکمنستان

 های منطقوی" برای کار به سوی افغانستان با ثبات و کامیاب تعیت   کرد. 

ی  اصالح شده منابع  استخدام کارمند همچنان به عنوان یک مسأله مهم و دارای اولویت باق  است. معرق  پالیس    . ۴۷ بش 

شده چنانچه سیستم جدید روی کار آمد. عزیمت کارمندان از مأموریت با استخدامات جدید سازگاری    ها   منجر به تأخب  استخدام 

، گراف پست های خایل به  در نتیجه . برای اشغال شدن فراهم م سازدامکان پست های بیشب  را  ۲۰۱۰نداشت. بودجه سال 

ی     رسید   به منظور  افزایش یافته است.  برای کامندان محیل  فیصد    ۳۸فیصد برای کارمندان بت   الملیل و تا    ۴۲  تا طور چشمگب 
ی
گ

  ۶۰  - ۷۰    به این، بخش حمایت ساحوی یک گروه استخدام را برای همکاری و کمک به تکمیل شدن دوسیه های استخدام  

خانه همچنت   نمایند فرستاده است. به یوناما  تا اخب  ماه مارچ    ،کارمند بت   اللمیل   دبب 
ی
با صالحیت استخدام را برای مأموریت    گ

 بخاطر رسعت روند استخدام ها تأیید کرد.  

س  به برکت  بعد از حمله به مهمان خانه باخب  که محل اقامت در کابل داشت در هفته اول ماه مارچ  تمام کارمندان    . ۴۸ در دسب 

واحد دیگر برای   ۵۰ به دون  نقل مکان داده شدند.   در مرکز عملیات ملل متحد در افغانستاناضافه  مسکون  واحد  ۳۰ بودن 

آماده  تا اخب  ماه اپریل  مکان داده شده اند و کارمندان تازه گماشته شده  تغیب     به صورت موقت   کارمندان  که در داخل افغانستان 

در کوتاه مدت، استخدام ها به پست های خایل در دفاتر والیت  و ساحوی متمرکز بوده  که شامل واحد مسکون     . خواهد شد 

طرح ریزی شده  تا آخر سال  در ساحات واحد بیشب  در کابل همراه با محالت اقامت  ۱۰۰م باشد. مجموعأ  نب     حفاظت شده

   . است

 

IX   مأموریت یوناما 
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موثق علیه ملل متحد، من اعالمیه فاز چهارم  پاسخ به بدتر شدن وضعیت امنیت  در جنوب و افزایش تعداد تهدیدات    در    . ۴۹

وری  ۱۹  از را    منطقه جنوب در  امنیت   نماینده ویژه من و مقام  تعیت   شده ملل متحد  چنانچه از سوی  تصویب کردم    ۲۰۱۰فب 

در حال کار کردن  پیشنهاد شده بود. یوناما و دیگر دفاتر ملل متحد  به توصیه تیم امنیت  ملل متحد در افغانستان  برای امنیت  

ی،  وضعیت  روی تدابب  کاهش خطر برای اطمینان از حضور حداقیل در منطقه جنوب برای   های فوق العاده، کمک های بش 

 ، است.  امنیت و هر عملیان  دیگری که اسایس پنداشته م شود 

عنرص مأموریت که در بند   ۹ماه دیگر تجدید شود.   ۱۲ رایمنقض  م شود، باید ب ۲۰۱۰مارچ  ۲۳. مأموریت یوناما که در ۵۰

باید همچنان کار مأموریت در افغانستان را رهنمانی کند.    ۱۸۶۸(۲۰۰۹)  قطعنامه شورای امنیت   ۴ گر چه تعدیل سه  ا آمده 

 عنرص آن باید در نظر گرفته شود. 

  ،  نخستدر    . ۵۱
ی

 کیل  اختیارات هماهنگ
ی

مد نظر  را  م کند،    یفا حکومت افغاستان ا  که خود   مأموریت باید نقش فزاینده هماهنگ

د.  ب ک  یئته  انریس یگ از  یوناما به عنوان  گب   ، باید به تقویت یک رویکرد  بر  نظارت    مشب 
ی

جامعه بت    از سوی    منسجمهماهنگ

وی از اصول موثریت کمک ها، اما همچنان باید به ط  خود  ر فزاینده  و الملیل و بر عالوه پب 
ی

برای حمایت از ظرفیت هماهنگ

    ملیک برای  ارشد   گماشت   نماینده،  بدست آمده در کنفرانس لندن  توافق   حکومت مخصوصأ با وزارت مالیه کار کند. 
ی

هماهنگ

، و طرح     ISAFطانجام شده توس  غب  نظامفعالیت های   دفاتر اتحادیه اروپا و  ادغام  به طور مشخص تیم های بازسازی والیت 

  
ی
 کمک ها تحت نظر هر دو سازمان  ،بعد از الزام شدن معاهده لیسبونکمیسیون اروپا تحت یک نمایندگ

ی
  را   باید هماهنگ

فت   بنابراینپیش    دهد. ایجاد یک گروه اختصایص از مشاوران ارشد م تواند پاسخگونی دفاتر تمویل کننده را افزایش دهد، 

ی حکومت افزایش م   تالش های شان در عقب برنامه های به رهب 
ی

 یابد.  هماهنگ

انتخاباتدر مرحله دوم  . ۵۲ با  ارتباط  د  اگر    ،، در  بگب  افغانستان درخواست صورت  انتخابان  توسط حکومت  و  برای کمک 

  شورای امنیت به آن صالحیت دهد، یوناما به فراهم کردن آن از طریق کمیسیون مستقل انتخابات  
ی

به طور کیل برای هماهنگ

نقش ملل  اجرا خواهد شد.  UNDP توسط    فت  ، در حالیکه کمک های  آماده خواهد بود انتخابات    از سیایس حمایت بت   الملیل  

ان این حمایت به  خابان  افغانستان و ظرفیت سازی خواهد بود.  متحد به طور واضح حمایت از نهاد های انت ماهیت و مب  

د روند انتخابات چنانچه در بند  اصالحات و اقدامات اصالیح   ان حمایت مایل صورت    ۸پیشب  گرفته  ذکر شده و همچنان به مب  

 خواهد  ارمندان ملل متحد  مناسب به طور مشخص از نظر مصونیت کتوسط تمویل کنندگان بت   الملیل و وضعیت امنیت   
ی

بستگ

کا  نباشد سطح ساحوی  از جمله در    ۲۰۰۹  حمایت کردن به اندازه سال  در صورتیکه ملل متحد قادر به  داشت.  ورت  ، رس  ض 

د را تکمیل کنند.   سازمان ملل متحد  به ادامه    ،بر عالوه خواهند داشت ساحان  که توسط سازمان تحت پوشش قرار نیم گب 

 همکاری به حکومت برای کار روی اصالحات انتخابان  بلند مدت  متعهد است.  

برای حمایت از اجرای برنامه های مصالحه ئه مسایع جمیله  ، اختیارات مأموریت در بخش مصالحه آن را به ارادر قدم سوم  . ۵۳

ی افغان ها قادر م سازد. ریس جمهور کرزی در  افتتایح اش ، به طور واضح از قصد خود برای آغاز چنت   برنامه   نطق  به رهب 

  به یوناما م تواند  د.  که در اواخر امسال برگزار م شود، معلوم خواهد ش  ایآن در نتیجه لویه جرگه  ئیات  جز   ای صحبت کرد. 

ی حکومت را موفق م سازد، نقش ایفا کند. دادخوایه برای اقدامات اعتماد سازی   بر عالوه، آن م تواند    که روند های به رهب 

به رضایت طرف های ذینفع فراهم کند، هر چند ماهیت    برای تالش های مبتت     - منطقه و فراتر از آن  -درمسایع جمیله اش را  

، مأموریت م تواند نقش رسیم را در مدیریت  به جهت و انعطاف پذیری نیاز دم تواند این وظیفه در ابتدا  اشته باشد. در اخب 

 برنامه ادغام مجدد ایفا کند. 
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X  مالحظات . 

. ریس جمهور کرزی قصد دارد در ماه اپریل یک جرگه افغانستان نشان م دهد برنامه کار شلوغ را در  یک    بعدی سه ماه    . ۵۴

 ها برای انتخابات باید آغاز شود  صلح برای مصالحه برگزار کند، من کنفرانس کابل را در ماه جون برنامه ریزی کرده ام،  
ی
آمادگ

اطمینان  د که  نید به چنان شیوه ای مدیریت شو نظام فزاینده ادامه خواهد داشت. این وقایع و روند ها با  عملیات های  موجو  

،  یک دیگر را تقویت م کنند و اینکه آن ها انرژی سیایس را از  اولویت های قبال تعیت   شده  ،بجای تضعیفحاصل شود آن ها  

 د. ننیم گب  

ی بیشب  افغان ها را شکل دهد. تمرکز این  ۵۵   ، انتقال . اگر درست مدیریت شود، این وقایع م تواند ساختار انتقال به رهب 

رد و هدف این گذار حصول  ساخت   حاکمیت افغان ها به واقعیت است. حق حاکمیت بدون ظرفیت و مسوولیت وجود ندا

م و نب   مسوولیت توأم با صالحیت را برای تمرین حاکمیت واقیع دارد.  اطمینان از این است که حکومت افغانستان ظرفیت الز 

د. بنابرین این مهم است که ما طرز فکری   این روند م تواند تضعیف شود، اگر جامعه بت   الملیل بخواهد حکومت را نادیده بگب 

ی ام بیشب   به فهم افغان ها از کشورشان نشان دهد.    را  را تقویت کنیم که احب 

ورت خواهد داشت. . ۵۶ وی  دستیان  گذار به حاکمیت همچنان به توازن تالش های نظام و ملیک ض  با آنکه من از افزایش نب 

اشم. هر  های بت   الملیل استقبال م کنم، در عت   زمان همچنان باید در برابر نظام سازی تمام تالش ها در افغانستان محتاط ب 

وسوسه ای بدست آوردن نتایج کوتاه مدت از پروژه    باید به  قدر ممکن باشد وظایف ملیک باید به نهاد های افغان واگذار شود. 

ب االجل های سیایس کشور های و تمایل به تخصیص  مخالفت شود.    ،ارسال کننده رسباز   های ناپایدار به هدف برآوردن ض 

، هر چند قابل درک و تا حدی توجیه پذیر است،  رسبازان تمویل کنندگان بیشب  حضور دارند   توزیــــع کمک ها بر اساس اینکه کجا 

وع اما یابد  ی راه دادن به  به رس  اتب   که بتواند رشد واقیع اقتصادی مورد نیاز برای پشتیبان     نمایند  منسجم و میل  کمک های  اسب 

ی انتقال  اتب    فراهم کند.   را  اسب 

فت ها ۵۷ . این واضح است که هنوز هم   ئه شده ذکر م کند در قسمت موثریت کمک های ارا  را   . گزارش حاض  بعض  پیش 

فعالت   نظام یا  رسد، چه آن فعالیت ها توسط  بسیار معلومات ناچب   در رابطه به فعالیت های تمویل کنندگان به حکومت م

  ملیک انجام شود. این یک تمایل غالب است که پروژه ها بدون مشورت با افغان ها یا کار از طریق نهاد های آن ها، اجرا شود. 

به  نب    م شود و    با انجام دادن این، ما فرصت ها برای بدست آوردن حمایت کامل آن ها برای پروژه های که به نام آن ها انجام

ی افغان ها نیازمند  روند    انجام   دانش آن ها در مورد کشور خودشان را از دست م دهیم.   سود از دست آوردن   انتقال به رهب 

 افزایش شمولیت افغان ها است. اعمال ما باید با کلمات ما مطابقت داشته باشد.  

گر برای نهاد های افغان است  بدون شک یک چالش دی انتخابات شورای میل  برای  سپتامب   ۱۸  در جبهه ای سیایس، تعیت     . ۵۸

انرژی سیایس فراوان را در جریان نیمه دوم   از چندینو  به  ،  لحاظ  سال مرصف خواهد کرد.  بیشب  نسبت  انتخابات ها  این 

انتخابات ریاست جمهوری از نگاه تدارکان  و جنبه های سیایس پیچیده اند. اگر نهاد های انتخابان  افغانستان به طور شفاف، 

وع ر أ، آن اجازه م دهد ر ن  طرف و مستقل عمل کنند  شده و حساب شود،   استفادهی دهندگان به صورت معتب  أی های مش 

ی خواهد شد. وگرنه، خطرات ن  ثبان  که  و بعد مرحله مهیم در انتخابات ریاست جمهوری سال   برای تثبیت مردم ساالری سبر

ی شد و   ۲۰۰۹  یافت.  موثریت عملکرد بعض  از نهاد های کلیدی افزایش خواهد عدم نهفته بود و توسط دولتمردان جلوگب 

اخب   تقویت اجماع روی این بود که برای خاتمه  چنانچه در گزارش حاض  تذکر یافت، یک تحول برجسته در یط چند ماه    . ۵۹

ورت به یک روند سیایس است و همچنان راه اندازی یک برنامه برای ادغام مجدد شورشیان سطح پایت   و   دادن به منازعه ض 

همه ای این عناض شامل قطعنامه ای در مورد منازعه ای که    ند جنگ را کنار بگذارند. متوسط در اجتماعات شان که م خواه
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فته و کمک های کاق  برای دوباره بدست آوردن اعتماد مردم  .  شود باید پایان یابد، م   نارایص   اما آن ها باید با حکومت داری پیش 

 منازعه باید منجر به یک نظم سیایس قوی مورد حمایت قانون اسایس شود.  مهمب  از همه، تالش ها برای خاتمه   د. نیکجا شو 

ام بگذارند و   ۲۰۰۲د های پدید آمده از سال  آن های که آشت  را انتخاب م کنند باید به دست آور .  ۶۰ یت    احب  آرمان اکبر

، جاییکه که هر افغان از حق خود چنانجه در قانون اسایس  قبول کنند   افغان ها را برای یک افغانستان صلح آمب   و کامیاب

 بر خوردار باشد.    ،مندرج شده

یوناما  صدق م کند.  در مورد یوناما هم    ،این  . تذکر دادممزدحم ماه های پیش رو را  این مالحظات تقویم    ی من در ابتدا  . ۶۱

شاهد ورود نماینده ویژه جدید دبب  کل، ستیفان دیمستورا، و همچنت   تجدید مأموریت اش خواهد بود. من م خواهم با استفاده  

به نماینده ویژه ام، کای ایدی، کسیکه در یط دو سال گذشته کمک کرد برنامه کار  از این فرصت، مراتب سپاسگزاری خود را  

د، یوناما را قوی کرد و   به تمام کلماتش که در آغاز ورود گفته بود، عمل کرد: که او آن جا بود که به مردم  افغانستان شکل بگب 

وناما تشکر کنم، آنان  که هر روز در افغانستان هستند و  فداکار یمن م خواهم از مردان و زنان شجاع و    ، ابراز کنم. خدمت کند 

 را تحقق م بخشند.  متحد   آرمان های ملل
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 ضمیمه  

فتهای معیار ها و شاخص   پیشر  

یحکومت داری و نهاد ساز .  I 

، و حسابده تیک، قاندموکراایجاد نهاد های  از طریق قدرت حکومت در رسارس کشور توسعه معیار:   سطح محیل  به تا ون 

بقای خویش باشند.  قادر به به طور فزاینده  کههمراه با ظرفیت اجرای سیاست ها    

فت شامل مقتضیات  مبارزه با   ،بخش عدالتبرای ایجاد نهاد های میل و محیل به شمول   وه مایلو وجسیایس   اراده پیش 

. برپانی انتخابات م شود برای نهاد های مرتبط افغان  سازی و ظرفیت تقویت حاکمیت قانون ،  فساد   

فت                                                          ارزیان  ها   شاخص های پیش 

انتخابات ریاست جمهوری و شورای های والیت  برگزار و   •

  . تأیید شد  نتایج آن 

 

(،  ونامای سازمان ملل متحد در افغانستان )  تیمعاون ئتیه •

  در   فاحس   یها نظیم  ن   نکه یبه ا الملیل  ت   و ب میل ناظران  

 وجود داشته، اشاره کرده اند.   )انتخابات(ندیفرا این

  ت  ینا رضا  ایس یدهندگان، نامزدان و احزاب س  یاز را بعض   •

شده    پنداشته یااز جمله مداخله  ند،ی فرا  نیرا از ا شیخو 

 ابراز کرده اند.  جامعه جهان  ی از سو 

 

 

که  • آموزیس   تسهیالت  یا  ملیک/  خدمات  آموزش  مراکز 

  ۳۲حرفوی را برای کارمندان دولت فراهم م کند در   محیط

 والیت وجود دارد.   ۳۴والیت از  

افغانستان، • در رسارس  وری  فب  و  جنوری  کارمند    ۳۲۰۴  در 

رسیم را از سوی کمیسیون بت   الملیل خدمات    آموزش دولت  

      جامعه بت   الملیل دریافت کردند.  به حمایتملیک 

                                                                                          

  ۴۰۰۰ادامه دارد،  یپرداخت معاشات و طبقه بند  ند یفرا •

دوره گزارش   این معلم در  ۴۱۰۰۰و  بست  کارمند دولت  

 تحت پوشش قرار گرفته اند.    دیه

 

هفت گروپ کاری دیگر ظرفیت سازی به حمایت   •

 به رسید.   ۳۱مأموریت ایجاد شد و شمار مجمویع  

 

 برگزاری معتب  انتخابات میل و محیل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهبود ظرفیت خدمات ملیک در سطح مرکزی،  

ولسوایل         والیت  و   
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فت  ارزیان  ها                                                      اخص های پیش   

 

 نظر سنج  دفب  مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل   •

 در مورد افکار عموی راجع جرم منتش  شد. 

شاخص   – کشور های    ۱۷۹به  ۱۷۶ی  افغانستان از رده  •

 . شفافیت بت   الملل سقوط کرد - درک فساد

ابتکارات والیت   والیت    ۳۴ازوالیت  ۱۵در دوره این گزارش،   •

 به فساد آغاز کرده اند. جاییکه که از یوناما  
ی
را برای رسیدگ

در خواست انجام کاری شود، حمایت های فت  و سازمان   

ابه شمول   از عملکرد شان،  رس  اطمینان  برای  را  مرجع  یط 

 م کند.  رائه ا

از   • متخصص  و  شده  برریس  یک گروه  برای  مرجع  ایط  رس 

 لوی سارنوایل نهانی شده است.  
سارنواالن ضد فساد در دفب 

 

فساد در نهاد های دولت  کاهش   
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  ۲۰۰۹این گروه با همکاری مشاوره بت   الملیل در خزان سال  

ی قضایای فساد نمودند.    آغاز به پیگب 

برریس قضات برای محکمه مبارزه با    ۲۰۰۹در اواخر سال   •

ه محکمه انتصاب قضات را برای خدمت  آغاز شد فساد   . سب 

 در محکمه های والیت  مبارزه با فساد آغاز کرده است. 

بر اساس آمار وزارت مالیه،  مالیات و تعرفه جمع آوری شده   •

بلند تر از دوره    فیصد   ۴تقریبا    ۲۰۰۹  از جوالی ایل دسامب  

 . بوده است (۲۰۰۹نوری ایل جون، ماقبل ) ج

  دافع در برنامهمو وکالی  سارنوال    ۸۷  قایص  و   ۵۴۰بیشب  از   •

ده ثبت نام کرده اند.   سارنوال دیگر    ۷۰پیش حرفه ای فش 

ده مرحله خدمات ثبت نام  اکنون هم   در برنامه آموزش فش 

 شده اند. 

 

دفب  مقام ولسوایل را   ۱۶۹حکومت با حمایت بت   الملیل  •

 . بازسازی کرده است، هدفب  طرح ریزی شد ۳۶۴از 

 

 ارگان های قضانی و سارنوایل   •
گزارش های فساد در بت  

 ادامه دارد. 

 

وزارت عدلیه کار را روی پالس میل رهنما برای تقویت   •

 آگایه حقوق  آغاز کرده است. 

 

در کنفرانس لندن، حکومت متعهد به تالش های بیشب    •

ی اجرای برنامه عدالت میل در راستای ارائه عدالت به  برا

صورت شفاف تر، عادالنه تر و قابل دست رس برای همه  

 افغان ها بر مبنای مساوات شد. 

 

 

 

جمع آوری عایدات دولت ) مالیات و  افزایش 

( تعرفه  

 

به   جزانی معتب  کهسیستم های قضانی و ایجاد 

ام داشته و از آن حمایت م کند حقوق بش   و   احب 

قابل دست رس به همه شهروندان  سیستم قضانی   

 

  

فعال سازی عملکرد  زیرساخت های کاق  برای ارائه 

 ، مخصوصا در سطوح محیل  نهاد های دولت   

 

 و از بهبود برداشت عموم 
ی
موثریت  یک پارچه گ

اتکا به آنسیستم عدالت رسیم و   

 

 

                                                                                                                                                                           

امنیت     .II 

حفاظت مردم افغانستان را داشته باشد.  اطمینان از صلح و ثبات و پایدار ساختار امنیت  افغان که قابلیت انکشاف  : عیار م  

فت شامل افزایش کیفیت و کمیت  الزامات  از  انتقال تدریج  مسوولیت و  پولیس میل افغان و اردوی میل افغانبرای پیش 

وهای بت   الملیل به  وهای میل امنیت  افغاننب  ی شده بواسطه حکومت  پایدار فرایند مصالحه یک   ؛نب  توسعه یافته و رهب 

و های امنیت  افغانستان با مواد مخدر تالش ها برای مبارزه ؛  افغانستان و تخصص  بودجه ؛ در سطوح میل و محیل  در بت   نب 

شود. ، م  مشاوره و آموزشبرای   
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فت                                                       ارزیان  ها  شاخص های   پیش   

جنوری • اساس    ،  ۲۰۱۰  در  دستمزد  بیانیه  بر 

افغانستانصندوق   برای  نظم  و    ۹۶۸۰۰،  قانون 

طور کامل   به   ( شدهت  پولیس  فهرست  أیید  در   )

ندگان قرار داشت.  معاش    گب 

پولیس میل  فیصد اعضای    ۵۰  برآورد شده است که •

ی کرده اند افغان آ آموزش    . موزش های اولیه را سبر

متمرکز   در  انکشاف  تکمیل    ۸۰ولسوایل  ولسوایل 

 شده است.  

شمار رسبازان اردوی میل افغان   ، ۲۰۱۰در جنوری  •

هدف تعیت    به ، در مقایسه م رسید  ۱۰۰۱۳۱به 

 رسباز.   ۱۰۲۷۵۰شده 

افغان   • میل  اردوی  های  وهای  تمام کندک  نب  با 

یگ اند  نهادینه  مشارکت  "، اما  نظام بت   الملیل رس 

، فرماندیه  فرماندیه زون شمالهنوز در  تا   "شده  

مرکزی   زون  فرماندیه  و  غرب  وهایزون  بت      نب 

 اجرا نشده است.  (ISAF) ه امنیت کمک ب  الملیل 

دست   • کرده،  سطح  پیدا  کاهش  اندگ  ریس 

به وجود آمده    منازعه  تازه ساحان  که  در  مخصوصا  

ولسوایل  فیصد    ۳۰، تقریبا  ۲۰۰۹در دسامب   است.  

به برای کارمندان غب  مسلح    طور   ها  دولت   وسیع 

 غب  قابل دست رس بود.  

برنامه توسعه  یک نظر سنج  انجام شده توسط    •

اکتوبر   در  متحد  دهد که  ،    ۲۰۰۹ملل  م      نشان 

که پولیس  پاسخ دهندگان باورمند بودند    فیصد ۸۲

ول جرم   وظایف شان را میل افغان   به نحوی    در کنب 

گزارش    منصفانه انجام م دهند. یا  بسیار خوب و  

یوناما بیشب  منق   نشده  دفاتر ساحوی  أیید  های ت 

اینکه پولیس در قاچاق،  شکایت ها از    جمله از    است

ی    دخیل اند. اختطاف و باج گب 

          

 

 

دیده و  آموزش و  تعلیماردوی میل افزایش شمار پولیس و 

بر اساس یک ساختار توافق شده  فعال   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یس سطح  بهبود  جامعه بت   الملیل و  امن حکومت، دسب 

 سازمان های غب  دولت  ولسوایل های رستارس افغانستان  

 

 

 

گرایش مردم به سوی پولیس و اردو و نب   درک مردم از  بهبود  

 وضعیت امنیت  
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 III. توسعه اقتصادی و اجتماع 

که به ثبات رستارسی کمک   تقویت پایدار رشد اقتصادی  برای  بت   الملیل  وپشتیبان    با حمایتپالیس های حکومت  : معیار 

 کند 

فت  ی حکومت افغانستان اشامل تصویب و اجرای اسب  الزامات پیش  حامیان مایل  همسونی  ؛برای توسعه پایدار افغانستانتب  

 و حمایت هماهنبهبود  ؛طرایح شده توسط دولتدر عقب برنامه های 
ی

وی از  پیوسته جامعه بت   الملیل برای حکومت و  گ پب 

م شود.  و تعهد درازمدت از طرف حامیان مایلاصول موثریت کمک ها   

فت                                                          ارزیان  ها  شاخص های پیش   

تمام بخش های دارای اولویت  برنامه های میل در   •

د حکومت یک  تهیه شده است.   میل را برای      راهب 

شمار پذیرش  دوبرابر کردن  به هدف    تحصالت عایل 

در  ها  اندازی کرده که  آینده    سال  ۵  دانشگاه  راه 

   ان مایل است. گحمایت کنند منتظر 

ان مایل  گوزارت معارف و حمایت کنند همراه با   •

وسیله  حیث یک  بهتوسعه آموزش  یک هیئت  

 حمایت کنندگان  برای 
ی

مشاوره پالیس و هماهنگ

 ایجاد شده است.  

دی میل  برنامه  • -  ۲۰۱۴برای   تعلیم و تربیهراهب 

برنامه میل  سواد و ، برنامه عمل میل   ۲۰۱۰

دی تحصالت عایل   ۲۰۱۰-۲۰۱۴برای سال  راهب 

 تدوین شده است.  

زراعت   چارچوب   • توسعه  توسط حکومت  میل  که 

بود  شده  اولویت    ۵،  طرایح  دارای  راه  را  ابتکار 

)ب(  ؛  گندم)الف( خرید فوری  است:    اندازی کرده

ج( ارائه دست ریس به  )؛  زمت   برای زراعتاجاره  

)قرضه وزرات بهبود    د(؛  اصالحات  و  مدیریت 

مالداری  ،زراعت و  )آبیاری  همه تسهیالت    (ه ؛ 

تو جانبه   و  منزراعت   به  روستانی  ور کاهش ظسعه 

 در ولسوایل های مورد هدف. کشت خشخاش  

باره پنج وظیفه  برنامه دریس معیاری در یک  •

فت ظرفیت کارمندان دولت   متداول   به هدف پیش 

افغان توسط حکومت افغانستان طرایح شده و  

 اجرای آن آغاز شده است.  

های   های میل خوب طرح شده، مشخصا در بخشبرنامه 

، آموزش عایل و  زراعت، ظرفیت سازیدارای اولویت 

توسعه سکتور خصویص و زیربنا مسلیک،   
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صنعت اولویت های سکتوری را  وزارت تجارت و  •

به منظور    نی به طرح برنامه هاآغاز   شناسانی و 

 با  رسمایه گذاری سودآور در اقتصاد افزایش 

 

 

 

فت                                                         خص های  ا ش  ارزیان  ها پیش   

 

 یوناما و حمایت کنندگان بت   الملیل 
ی

هماهنگ

 نموده است.  

چنانچه تصویر روشن در رابطه به تخصیص بودجه   •

به   ان همسونی 
مب   ندارد،  وجود  ها  از کمک  ون  بب 

د نیم تواند مشخص شود. وزارت    از راهب 
پشتیبان 

در همسونی حمایت کنندگان    را   مالیه افزایش اندگ

بت     دادهگزارش   جامعه  از  خواست که    و  الملیل 

طریق   از  شده  ارائه  ای  توسعه  های  مقدار کمک 

 فیصد افزایش دهد.   ۵۰ ،بودجه میل را تا دو سال

ت • بانک اطالعان   در  ثبات  معلومات موجود  صویر 

ساخته    ISAF  -افغانستان  یک  رس  مالیه  وزارت  با 

شده است اما در بانک اطالعان  کمک های توسعه  

ای مدغم نشده است. بانک اطالعان  تصویر ثبات  

اوایل   در  جدید    ۲۰۱۰افغانستان  سیستم  یک  با 

 جاگزین خواهد شد. 

را فراهم نکردند که  معلومات کاق   حمایت کنندگان  •

ها را در  کمک  توزیــــع جغرافیانی  امکان ارزیان  دقیق  

افغانستان کند.    رستارس  اطالعان   معلوم  بانک 

توا بهبود  برای  ای  توسعه  های  ی  کمک  پیگب  نانی 

 تقا یافته است.  چنت   معلومان  ار 

س فعیل راجع به حمایت  معلومات  • در دسب 

به طور  وجوه مایل   حایک از آن است که کنندگان 

ق  سوق داده  عمده به  والیات جنون  و جنوب رس 

 شود. م 

حکومت جمع آوری  بر اساس وزارت مالیه،  •

شش ماه  فیصد در  ۶۵بیشب  ازبه عایدات را  

 پست   افزایش داده است.  

فعالیت   ،(IMF)صندوق بت   الملیل پول بر اساس  •

فیصد   ۱۵  تا   ۲۰۰۹سال های اقتصادی در 

رشد واقیع در تولید ناخالص   افزایش یافته است. 

پیش بیت  م  داخیل ادامه داشته یافته است و  

 

 

 

د میل توسعه پشتیبان  از افزایش فیصدی کمک ها به  راهب   

   حکومت افغانستان و اولویت های  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمک های توسعه ای و  هزینه حکومت    تر  عادالنهتوزیــــع 

 در رسارس افغانستان 

 

 

 

 

 

 

 

منابع  رشد پایدار بر اساس و افزایش جمع آوری عایدات 

 افغان  
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فیصد افزایش    ۷به طور اوسط ساالنه شود که 

 پیدا کند. 

، بر اساس  در مقایسه با عت   زمان در سال گذشته •

  خریداری محیل مقدار   گزارش جامعه بت   الملیل 

ایل   ۲۰۰۹ فیصد در جریان دوره زمان  جون ۶۱

 افزایش پیدا کرده است.   ۲۰۱۰ جنوری

، رسمایه گذاری خاریح  در  (IMF)بر اساس  •

  از فیصد  ۳ایل  ۲به اندزاه   ساالنه تقریبا افغانستان 

  با بلندترین ه استداشتافزایش   ۲۰۰۹ سال  

ان،  . پیش  ۲۰۰۸/ ۰۹میلیون دالر در سال   ۳۰۰مب  

حایک از کاهش تقریبا   ۲۰۰۹/ ۱۰بیت  ها برای سال  

 . فیصد است۲ایل   ۱

 

همکاران بت    توسط کاال ها و خدمات که افزایش فیصدی  

 الملیل در سطح محیل خریداری م شود. 

 

 

گذاری مستقیم خاریح  رسمایه  افزایش   

 

 

                                              

 

 

در   • والیت   توسعه  های  حکومت برنامه    بودجه 

پول برای والیت ها    و مرکزی انعکاس نیافته است،  

نیافته  تخصیص  با وجود تالش های وزارت مالیه  

 . است

حکومت  وزارت اقتصاد،    به دلیل کمبود ظرفیت در  •

فعالیت های توسعه ای انجام  قادر نشد همسونی  

 یگران محیل را ارزیان  کند.  باز توسط شده  

ارزیان    • اساس  پذیری  بر  آسیب  و  میل  سال  خطر 

در سال    ۲۰۰۷/ ۰۸ جدید    -منتش  شد   ۲۰۰۹که 

افغان ها زیر خط میل فقر  فیصد    ۳۶  - گزارشترین  

 م کنند 
ی
.  دالر ق  نفر در هر ماه(  ۱۴  ) تقریبا   زندگ

در مقایسه با نظر سنج  قبیل  فیصد کاهش را    ۶  این

ثبت و در    ۲۰۰۵در سال  آن  آمار  که    نشان م دهد 

 منتش  شد.  ۲۰۰۷سال  

 

 

فزایش توسعه در سطح محیل  ا  

 

 

 

 

 

 

 م  کاهش در فیصدی خانوار های  
ی
که زیر خط فقر زندگ

 کنند 

  

  

حقوق بش   .  IV 

ام به حقوق بش   همراه با تأکید مشخص روی  افغان و قانون بت   الملل  قانون اسایس  با  افغان ها در مطابقت معیار: بهبود احب 

ان، آزادی بیان غب  نظامیان از حفاظت  و پاسخگونی بر اساس حاکمیت قانون  ، وضعیت زنان و دخب   

فت شاملالزامات  و سیستم قضانی و   ،پولیس ؛بت   الملیل و حقوق بش  ایبندی به قانون بش  دوستانه  به پتمایل پایدار  پیش 

هنجار های حقوق  و قانون اسایس  به حکومت مرکزی و حکومت های محیل  پایبندی ؛  در رستارس کشور  مستقل و موثر  جزانی 

.  ،ظرفیت سازی ،مناسب وجوه مایل برای آموزشاختصاص ؛ افغان زیربنا و جامعه مدن   
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فت                                            ارزیان  ها  شاخص های پیش   

مرگ و مب  افراد ملیک  شاهد بلندترین    ۲۰۰۹سال   •

سال ملیک    ۲۴۱۲:  بود   ۲۰۰۱  از  شده،  تن  کشته 

از آن مرگ   . ۲۰۰۸فیصد افزایش نسبت به سال  ۱۴

مخالف    ( فیصد  ۶۷)مورد  ۱۶۳۰ها   عناض  به 

وهای طرفدار حکومت    ۵۹۶و    حکومت مورد به نب 

مورد نیم    ۱۸۶  . باق  ماندهاست  نسبت داده شده 

 تواند نسبت داده شود.  

وهای بت   الملیل   • اقدامات اتخاذ شده توسط نب 

  تاثب  عملیات ها باالی افراد ملیک به برای کاهش  

مرگ  مجموع تعداد  ثبت شده فیصد کاهش در ۲۸

وهای طرفدار  نسبت داده شده به  و مب  ملیک  نب 

 .کمک کرده است   ۲۰۰۹حکومت در سال 

 

ارعاب  و استفاده غب  قانون  از قدرت کاهش شمار حادثات 

باالی  افراد ملیک، و کاهش تأثب  منازعات مسلحانه مرتبط به 

بازیگران مرتبط با حقوق بت    موافقت از طریق افراد ملیک 

 الملل

 

 

 

 

 

 

                                             

فت ش  ارزیان  ها                                                          اخص های پیش   

 

ام به  • ورت احب   نظارت و دادخوایه در رابطه به ض 

حقوق بت   الملل و حقوق بش  دوستانه بت      •

الملیل از سوی طرف های درگب  آگایه را بلند برده  

تلفات و به پالیس های به هدف کاهش شمار  

افراد ملیک تأثب  گذاشته است. ارتباط همراه با  

ی تلفات ملیک ) بخش   ( تقویت شد.  ISAFپیگب 

و  آگایه در مورد تبعیض علیه زنان، عدالت انتقایل  •

حق مشارکت سیایس بواسطه تالش های  

هماهنگ برای تحکیم مهارت های دادخوایه  

 همکاران افغان تقویت شد.  

مناظره باالی قانون شیعه به آگایه دیه بیشب  در   •

 مورد حقوق زنان کمک کرد. 

سه گزارش عموم در ارتباط به انجام نظارت   •

روت انتخابات آزاد و   انتخابات، آگایه در مورد ض 

 عادالنه را افزایش داد.  

مناظره باالی قانون شیعه باعث روابط کاری   •

 نزدیک بت   ذینفعان مربوطه شد. 

اصالحات پیشنهاد شده برای تقویت قانون محو   •

ز  خشونت علیه زنان به طور رسیم در یگ ا

 ائه شد. ار کمیسیون های پارلمان  

 

 

 

 

 

 

 

ن ها راجع به حقوق شان و  آگایه دیه به افغاافزایش 

 مکلفیت های حکومت 

 

 

 

 

 

 

 

بهبود تأثب  و حمایت از اقدامات) به شمول حقوق  و اصالح  

ان    پالیس( برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دخب 
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 عدالت   •
ی

جامعه مدن  برای ایجاد گروه هماهنگ

 انتقایل بسیج شد.  

ک )   • سازمان های رسانه ای روی یک برنامه مشب 

م های برای   ک( برای تقویت مکانب   اعالمیه مشب 

 . توافق کردند حفاظت از آزادی بیان 

، معلوم شد که قانون عفو  ۲۰۱۰در جنوری  •

عموم و ثبات میل به مرتکبت   جرایم سنگت   که  

شده بود، عفو اعطا م  فهرست   ۲۰۰۸  در سال

 کند. 

یوناما به کار با حکومت برای بهبود انجام الزامات   •

گزارش دیه در مطابقت با معیار های جهان   

ی ادامه داده است.    حقوق بش 

م مرور دوره ای جهان    • حکومت در چارچوب مکانب  

ارش داده و در مرور اجرای مکلفیت  حقوق بش  گز 

های اش تحت پیمان بت   الملیل راجع به حقوق 

فت بوده    شاهد پیش 
ی

اقتصادی، اجتمایع و فرهنگ

 است.  

، وزارت امور خارجه افغانستان  ۲۰۰۹در اگوست   •

اولت   گزارش راجع به پیمان نامه حقوق اطفال را   

 راه اندازی کرد 

بلند بردن آگایه و حمایت برای اقدامات) به شمول حقوق  

مجازات و دستور  و اصالح پالیس( در ارتباط به معافیت از 

 کار عدالت انتقایل و همچنان آزادی بیان 

 

 

 

 

 

 

انجام الزامات گزارش دیه حکومت در مورد پیمان ها و  

ی و اجرای توصیه های مرور دوره   قرارداد های حقوق بش 

 ای شورای جهان  حقوق بش   راجع به افغانستان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فت ها در رابطه به ظرفیت بخش عدالت   • پیش 

 به بازداشت های خودرسانه و  
ی
برای رسیدگ

همچنان درخواست ضمانت برای محاکمه عادالنه  

 صورت گرفته است. 

 

 

بهبود ظرفیت بازیگران افغان و بت   الملیل و حکومت  

،   به صورت اسایس  افغانستان  ام به حقوق بش  به احب 

حفاطت و احقاق حقوق بش  همراه با حمایت کمیسیون  

ن، رسانه ها و جامعه مدن   حقوق بش  افغانستا   

حقوق بش   مستقل کمیسیون یوناما به مشاوره   •

رفیت آن برای  ظاز توسعه افغانستان و به حمایت 

  سنجش برخورداری از حقوق اقتصادی و اجتمایع

 ادامه داده است  

در وزارت عدلیه  یک واحد حمایت از حقوق بش   •

ی حکومت  تحقق برای  مکلفیت های حقوق بش 

 ایجاد شده است.   تارس وزارت های مربوطهدر رس 
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 V  . مبارزه با مواد مخدر 

و اعتیاد به مواد مخدر در کاهش کشت مواد مخدر، خشخاش  روند پایدار  معیار:    

فت شامل  بهبود   ؛برای مبارزه با جرم و فساد مرتبط با مواد مخدر جایگزین و موثر برا ی معیشت  برنامه هایالزامات پیش 

 
ی

ی و تالش ها برای به شمول بت   حکومت افغانستان و کشور های همسایه هماهنگ   ؛ مبارزه با قاچاقجلوگب 
ی

و بهبود هماهنگ

و های امنیت  بت   الملیل بت   حکومت افغانستان  . م شود  و نب   

فت                                                       ارزیان  ها    شاخص های پیش 

  ۲۲ کشت تریاک در افغانستان   ،۲۰۰۹در سال   •

هکتار به    ۱۵۷۰۰۰از  فیصد کاهش یافت 

 . هکتار۱۲۳۰۰۰

ساحه تحت کشت تریاک در  ،  ۲۰۰۹  در سال •

،  والیات ننگرهار، بدخشان، کندهار، دایکندی

هکتار افزایش پیدا   ۱۱۵۰۰ بهبادغیس و هرات 

 کرد. 

والیات عاری از تریاک از  تعداد   ،۲۰۰۹  در سال •

 پیدا کرد.  افزایش   ۲۰به  ۱۸

تخمت   زده شده بود که بیش از    ،۲۰۰۹  در سال •

مرصوف کشت غب  قانون   خانوار  ۲۴۵۲۰۰

در    ۳۶۶۵۰۰از که بودند  خشخاش در افغانستان 

 پایت   آمده است  ۲۰۰۸سال  

دفب   مخدر مواد میل استفاده از  نظرسنج  نتیجه  •

مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در سال  

در مجموع به صورت  حایک از آن است که   ۲۰۰۵

مخدر در  استفاده کننده مواد  ۹۲۰۰۰۰تخمیت   

خانم   ۱۲۰۰۰۰به شمول    ند افغانستان وجود دار 

این  مواد مخدر. تزریق     هاستفاده کنند ۱۹۰۰۰و 

 ها تخمت   های محتاطانه است.  

 

تولید مواد مخدر  کاهش کشت خشخاش و   

 

 

 

 

 

 

 

 

قبال  در ساحات که ذاری رسمایه گافزایش زراعت قانون  و 

 برای کشت خشخاش استفاده م شد 

 

 

ان اعتیاد   کاهش در مب  

پولیس مبارزه با مواد مخدر    ،۲۰۰۹  در سال •

و  ۵، تن تریاک  ۳۶. ۵بیش از افغانستان  ئت    تن هب 

و میانی  یمواد ش لیب   ۲۸. ۹۱۰و  و مورفت    را   پیش 

شمار  . در حالیکه ضبط کرده استشف و ک

به دلیل   در افغانستان ممانعت ها به طور شگرق  

حضور  و  مبارزه با مواد مخدر  وی پولیسنب  بهبود 

پایت   باق    اما   افزایش یافتهبت   الملیل همکاران 

ی  افزایش   و تالش های مبارزه با قاچاقدر موثریت جلوگب 

وهای میل ام بواسطه حمایت از جمله  نیت   آیساف از نب 

  افغان  
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ضبط های انجام  از مجموع   فیصد  ۲تنها مانده و 

 را تشکیل داده م دهد. شده در سطح جهان  

 


