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 شورای امنیت        مجمع عموم 
 هفتم شصت و  سال        م فتشصت و ه جلسه  
 * ۳۸شماره آجندا 

 وضعیت افغانستان  
   

ات آن بر صلح و امنیت جهان    وضعیت افغانستان و تاثبر
 

 گزارش رسمنس  
 

I.  مقدمه 
 
که   تیامن یشورا( ۲۰۲۰) ۲۰۴۱و قطعنامه شماره   ۶۶/ ۱۳شماره  قطعنامه مجمع عموم  بیگزارش هذا به تعق . ۱

 ملل متحد خواسته شده بود تا هر سه ماه در مورد تحوالت در افغانستان گزارش بدهد.  آن از رسمنس   یط
 
مهم  یملل متحد در افغانستان به شمول تالش ها یها تیرا در رابطه به فعال یگزارش معلومات تازه   نیا . ۲

دوستانه، توسعو  -A/66/855)  ۲۰۱۲ جون ۲۰ خی    بتار  ام که از زمان صدور گزارش قبیل ،یو حقوق بش   یبش 
S/2012/462)  ،ده   نی. اد ینما فراهم م صدور یافته بود  داد یو رو  ت  یو امن ایسیس یدیاز تحوالت کل یگزارش همچنان فش 

 کند.   م شکشیپ د،بر گ  را که به افغانستان ارتباط م الملیل تر  و ب یمنطقو  یها
 
II تحوالت مرتبط   . 
 

 الف. تحوالت سیایس 
 
 زارشدیه، توجه دست اندرکاران افغان و بتر  الملیل روی آماد گدر جریان مدت   .  ۳

 
 ها و دنبال نمودن کنفرانس توکیو گ

، متمرکز ردید گکا ریاست  ب  دولت های افغانستان و جاپان مشزار شد و از طرف گجوالی بر   ۸در مورد افغانستان که بتاری    خ 
انان عایل رتبه و مگضور نمایند بود. ح ده شد به وضاحت نشان داد که افغانستان حت   بر   تعهدات مایل که در این کنفرانس سبر

د که به فراهم آوری مساعدت ها نظامیان بتر  الملیل ترک نخواهد شد. کاهش حضور در صورت   جامعه بتر  الملیل تعهد سبر
فت دولت در ساح ۲۰۲۴-۲۰۱۵در جریان انتقال به دهه تحول سال های  وط به پیش   ادامه م دهد. ات کلیدی ، مش 
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ک شورای میل  رئیس ماه جون،  ۲۱قبل از کنفرانس، بتاری    خ   . ۴ جمهور افغانستان، حامد کرزی، در یک نشست مشب 
ان  کرد. موصوف تعهد  د حکومتداری خوب، پاسخبر سسخب  ونی و گد که دو سال باقیمانده ی از تصدی خود را جهت پیشب 

بر مبنای آن موصوف ماه جوالی، فرمان  را صادر کرد که  ۲۷یت کمک ها رصف خواهد کرد. بعد از کنفرانس، بتاری    خ مؤثر 
اقدامات معتر  و زمانبندی شده را برای وزارت های دولت و نهاد ها مشخص کرده بود، و روی برخ  از جنبه های تعهدان  که 

ده شده مصئونیت بارزه با در کنفرانس توکیو از طرف دولت، در ارتباط به م از مجازات و فساد و تقویت تشکیالت دولت سبر
 . داشتبود تمرکز 

 
اک کنند گدر اعالمیه توکیو و در چارچوب پاسخ . ۵ ان کنفرانس توکیو تعهدات شان را برای گونی متقابل توکیو، اشب 
 تأکید ر گیک بار دیدر مطابقت به قانون اسایس  ۲۰۱۵و   ۲۰۱۴زاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان  در سال گبر 

کردند. توافق روی چارچوب حقوق  و تخنییک در حال حارص  مورد نیاز است. بويژه، تصویب قانون انتخابات و قانون وظایف 
د. قانون اویل گی دیه، باید صورت  أ، یکسال قبل از ر ۲۰۱۳ل و تشکیالت کمیسیون مستقل انتخابات در رب  ع نخست سا بر

ماه جوالی، به شورای وزیران در اخبر ماه  ۲۷ مؤرخفعال در وزارت عدلیه قرار دارد و باید بر اساس فرمان ریاست جمهوری 
ی در این کمیسیونارائه  ۲۰۱۲سپتامب  سال  تنظیم م کند در حال  شود. و قانون دوم، که تعیینات را روی موقف های رهب 

، حت  ا ه ی شورای میل قرار دارد. گحارص  در ولس جر  ر قانون با آن توافق نداشته باشد گتعیینات معتب  و یک روند مشورن 
ده به این روند اسایس پنداشته م شود. گبرای اعتماد   کمیسیون   رئیس ماه جوالی،  ۱۰ر، بتاری    خ گتحول دییک در سب 

انقضاء م یافت اعالم  ۲۰۱۳فعیل این کمیسیون در ماه اپریل  رئیسمستقل انتخابات استعفای خود را، در حالیکه میعاد 
  کرد.  

 
انتخابات برنامه  لیدهندگان ، با تسه یثبت نام رأ سه نفره مطالعه امکان سنج  به درخواست این کمیسیون، تیم  . ۶

دوم( ،  مرحله فردا ، یبرا و انتخابان   قانون   تیظرف تیتقو (  ELECT II حمایت انتخابان   پروژه(UNDP) د ملل متح انکشاف
ماه جوالی   ۳۱رفت. یافته های این ارزیان  بتاری    خ گ  ان  یارز  ی را بهانتخابات بعد ی روند دهندگان برا یبهبود ثبت رأ یهااه ر 

ان را به مراکز گی دهند أان، که ر گی دهند أکرد که تمرین مرحله وار ثبت نام ر تیم متذکره پیشنهاد  شد. ارائه به این کمیسیون 
 و شناسانی ر رأی دیه 

اساس پایداری را فراهم  ،ی دهندهأمنوط م سازد م تواند برای کاهش تقلب ، بهبود پالن های عملیان 
ین ممد باشد. بعد از مالقات با   وده و نم ست، حمایت کیل خود را ابراز گماه آ ۱جمهور، بتاری    خ  رئیس کمیسیون متذکره، بهب 

م های تمویل مشوره صورت   د. گداشت و هدایت داد که با وزارت مالیه روی میکانبر  ان بتر  الملیل خواستار گتمویل کنند بر
ی های کاهش تقلب در زمینه اینکه این انتخابات اطالعات بیشب  روی خطرات سیایس، امنیت  و سا اتبر  یر خطرات و اسب 

 شدند. و جاه طلبانه باشد هزینه  ممکن پر
 
 گبزر تالف ئدو اعالقمندی شدید سیایس در بتر  دست اندرکاران افغان ادامه داد. به جذب چرخه انتخابان  بعدی  . ۷

گ را با سایر  ئتسیایس، جبهه میل افغانستان و ا روه ها منجمله حزب حق و عدالت و گالف میل افغانستان نشست های مشب 
ماه   ۱۲بتاری    خ  . ، برگزار کردند د م باشن در چارچوب انتخابات ایسیاحزاب س شب  یطرفدار نقش ب حزب اسالم، که عموما 

ی عبدالهادی ارغ اک کننده  ۲۰۰۰رد همآنی میل خود را در کابل با بیشب  از گندیوال نبر   جوالی، حزب اسالم به رهب  اشب 
اک فعال در انتخابات سال گبر  رفت. گصورت   تأکید  ۲۰۱۴زار کرد که در این نشست روی حمایت از روند صلح و نیاز اشب 

والیت دفب   ۲۰در م رسیم برای ثبت ناماه جوالی صدور یافت احزاب را ملزم م ساخت تا  ۱۱قانون جدیدی که بتاری    خ 
 . ردید گ روی فعالیت های سیایس  احتمایلران  در مورد محدودیت گر باعث بوجود آمدن نگ، مداشته باشند 

 
روی فعالیت های دیپلوماتیک قابل مالحظه بتر  دولت افغانستان و پاکستان در مورد مسایل عبور از مرز تمرکز   . ۸

باالی ولسوایل دیر و باجور ایجنس روه های مسلح مستقر در افغانستان گرفت. مقامات پاکستان  شکایت کردند که  گصورت  
ردید تا گستان در اسالم آباد از طرف وزارت خارجه پاکستان احضار  ماه جون، معاون سفبر افغان ۲۵حمله م کنند. بتاری    خ 

اض   ۱۱جو را که از مرز دیر شامل قبل عبور کرده و شش تن پرسونل امنیت  و گجن ۱۰۰زارشات تقریبا گدر ارتباط به  قوی اعب 
وزارت امور خارجه افغانستان، جاوید ماه جوالی، معتر    ۲۲تن ملیشه پاکستان  را کشته بودند را برایش بسپارند. بتاری    خ 

ت  در گران  های جدی دولت افغانستان را در رابطه به اتهامات راکت پرا گلودین، به سفبر پاکستان در کابل تیلفون کرد تا ن
و های پاکستان  صورت   ست، روسای جمهور گماه آ ۱۵رفته را برایش انتقال دهد. بتاری    خ گوالیت کب  که از طرف نبر

ان و پاکستان در مکه، عربستان سعودی، در حاشیه نشست فوق العاده چهارم اجالس کنفرانس اسالم، که از طرف افغانست
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گ را ایجاد نمایند تا این  هیئت سازمان همکاری های اسالم سازماندیه شده بود مالقات کردند، و توافق نمودند که تا  مشب 
ست، آیساف اظهار داشت که رهب  طالبان پاکستان  )تحریک طالبان(، مولوی  گماه آ ۲۵رویداد ها را تحقیق نمایند. بتاری    خ 

  ذشته در کب  واقع شده بود قرار داشت. گداد هللا در میان شورشیان کشته شده که از اثر حمله هوانی روز  
 
داخله، عبدالرحیم وردک و ت  های مرزی در کب  ییک از دالییل است که برای استیضاح وزاری دفاع و گراکت پرا     . ۹

سایر انتقادات شامل فساد در هر ردید. گه شورای میل عنوان  گست از طرف ولس جر گماه آ ۴بسم هللا خان محمدی بتاری    خ  
ذاران رای عدم اعتماد به هر دو وزیر دادند. متعاقبا، شورای گدو وزارت، عدم رعایت قانون و اجراات وزیر داخله بود. قانون

ام  امنیت میل ع جمهور به هر دو وزیر دستور داد تا کار شان را در دفاتر شان منحیث  رئیس زارد و گلنا به تصمیم این شورا احب 
جمهور تعیتر   رئیس آقای وردک استعفا داد و بعد تر منحیث مشاور ارشد امنیت  ست، گماه آ ۷بتاری    خ رسپرست ادامه دهند. 

 ردید. گ
 
  ۱۹۸۸ماه جوالی، کمیته شورای امنیت به تایس از قطعنامه  ۱۹در پاسخ به یک درخواست از طرف دولت، بتاری    خ  .  ۱۰
تن از تاری    خ  ۲۰مجموعا . را تصویب کرد  حذف نام وزیر مالیه دوره طالبان، عبدالواسع معتصم آغا ایجاد شده بود ( ۲۰۱۱)

شورای امنیت در حال حارص  از این لست حذف شده اند.   ،تحمیل شده بدینسو، زمانیکه این اقدامات ۲۰۱۱جون  ۱۷
با در نظر داشت اطمینان از ، باید تکمیل نماید  ۲۰۱۲تعیتر  شده، ایل اخبر سال  ۱۹۸۸تطبیق اقدامان  را که توسط قطعنامه 

ین وجه به حمایت   ده تر به تالش های صلح و  ثبات معطوف  گاینکه وظایف و فعالیت های ماموریت  به بهب   ردد. گسب 
 
حمایت های تحلییل، مشورن  و لوژستییک را به کار  در افغانستان )یوناما( به فراهم آوری معاونت ملل متحد  هیئت  . ۱۱

هدف آن  شورای عایل صلح ادامه داد، و همراه با برنامه انکشاف ملل متحد، به برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان، که
 جویان پایتر  رتبه از میادین جنگجذب جن

 
ک این برنامه، در اواسط ماه آیک   ۵۰۲۵ست، گ م باشد. مطابق به داراالنشای مشب 

دوستانه که  ۱۰تقریبا رسما در این برنامه ثبت نام شدند.  عنارص سابق ضد دولت  درصد شان فعال در سکتور ماین پایک بش 
از طرف دفب  ماین پایک ملل متحد حمایت م شود و در امر تحقق مکلفیت های دولت تحت این کنوانسیون در مورد منع 

ه، تولید و انتقال ماین های ضد پرسونل و در مورد نابودی این ماین ها کار م کنند. اشب   اک فعال شان منحیث استفاده، ذخبر
از طریق عضویت اعضای مجتمع محیل، مرتبط به اجتماع ایشان، نتیجه مثبت  از تالش های احیا و ادغام مجدد  م باشد. 

شان در کمیته تخنییک این برنامه، یوناما به داد خوایه و فراهم سازی مشوره روی مسایل مرتبط به برریس، مشارکت جامعه، 
 جویان  که مجددا ادغام شده اند ادامه داده است. گی جنو امنیت برامصئونیت 

 
، بهشورای عایل صلح،  . ۱۲ ایط سیایس که   ریاست صالح الدین ربان  تالش کرد تا فعالیت های را که هدف آن ایجاد رس 

به طیف برای برقراری صلح دوامدار سودمند باشد تقویت نماید. فعالیت های عمیل از طرف شواری عایل صلح برای رسیدن 
ده جامعه افغان، مانند زنان، جوانان و نمایند گ   ۲بتاری    خ  روه کاری جامعه مدن  را شامل م شد. گ، ایجاد یک  ان مذهت  گسب 

با همتایان سعودی شان روی نیاز کار با و  نمودهو اعضای ارشد این شورا از عربستان سعودی دیدن   رئیس ماه جوالی، 
د روند صلح و  ی گبهره  پاکستان در پیشب  ان مذهت  از بر دیدار پالن شده اعضای  شورا در  . توافق کردند نقش مهم علما و رهب 

 ت  در کب  به تعویق افتاد. گزارش، در پاسخ به راکت پرا گست از پاکستان، طبق  گاوایل ماه آ
 
ان مذهت  از رسارس منطقه در کابل برای کنفرانس دوم  ۱۵۰بیشب  از  .  ۱۳  ، رهب 

علمای برجسته، فعالتر  جامعه مدن 
رد هم آمدند که در این کنفرانس نماینده ویژه ام، یان گهمکاری های اسالم بتر  الملیل برای یک افغانستان صلح آمبر   

اک کنند ماه  ۲۱کوبیش، بیانیه کلیدی را ایراد کرد. بتاری    خ  ان بیانیه نهانی را صادر کردند که در آن حمالت انتحاری گجون، اشب 
، مارکیت ها و   رد همآنی های گو سایر خشونت های علیه افراد ملیک منجمله حمالت باالی اماکن مقدس، محافل مذهت 

ان به حمایت گکندهار و ارز ردهمآنی های سنت  از طرف والیان والیات  گشده بود. ابتکارات محیل نبر  شاهد   عموم تقبیح
فقره نی را به  ۱۱ماه جوالی، صدها عالم دیت  و رسان قوم در ترینکوت مالقات نمودند و اعالمیه  ۲بتاری    خ  یوناما بود. 

اک کنند  ۱۵طرفداری از مصالحه منتش  کردند. بتاری    خ    ۱۵ان قطعنامه گماه جوالی، در یک رویداد مشابه در کندهار، اشب 
 تأکید ایه کمیته های صلح والیت  گان های امنیت  وب  هبود آگصویب کردند که روی نیاز حاکمیت قانون، اصالحات ار فقره نی را ت
      داشت. 
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 ت  یامن تحوالت  . ب 
 
و ها که   هایمسئولیت مرحله سوم انتقال  .  ۱۴ و های میل امنیت  افغانستان مطابق به پالن، همراه با این نبر به نبر

درصد جمعیت مردم  ۷۵ان، به پیش رفت، عالوه بر تمام والیت کندهار، گت کاپیسا، کندز و ارز ارا برای والیمسئولیت 
نظم یا امنیت عامه در ساحان  که در آن انتقال  در رابطه به افغانستان را تحت پوشش قرار م دهد. هیچ وخامت مهم

 روی آماد از طرف دولت در حال حارص   شده موظف ،رفته است به چشم نخورد. کمیسیون همکاری انتقالگصورت  
 

 ها گ
 برای دو مرحله نهانی انتقال متمرکز م باشد. 

 
ده به  گاز ماه م بدینسو، توجه   .  ۱۵ ش مردم در گسب  ، همراه با در زارشات خبر  ی های گولسوایل اندر والیت غزن  بر

ول این قلمرو م باشند مبذول بوده است. در میان در گخشونت آمبر  بتر  طالبان و سایر بازی ی  گران مسلح که در صدد کنب  بر
رهار گلغمان، ننزارشات مشابیه از مقاومت در برابر محدودیت های طالبان در والیات غور، گ های پیچیده و در حال تکامل،  

ی های بتر  شورشیان در والیات لغمان، لو گزارشات در گو نورستان، همراه با    ر و وردک دریافت شده است. گبر
 
ران ملیک گبازیذار و ایمت  گشت و  گرویداد های مربوط به امنیت، کار،  بر نظارت خود از  ونه دوامدار گملل متحد ب . ۱۶

. در جریان آن تاثبر وارد  م کند، ادامه داده استفعالیت ها و برنامه های ماموریت  ارائه  این رویداد ها بر و با احتمال اینکه 

زارشدیه ملل متحد و همکاران تطبیق  آن اهداف مستقیم و جانت  حمالن  که باالی کاروان ها در والیات فراه، گمدت  
ست، یک کارمند داخیل ملل متحد زمان  از گماه آ ۲۹بتاری    خ بوده اند.   انجام  شده اند، فاریاب، غور، هرات، کندهار و وردک

 ردید،گاثر انفجار مواد انفجاریه تعبیه شده مجروح شد که علیه یک و اسطه ملل متحد در ولسوایل کلدار والیت بلخ منفجر  
،  . واقیع این مواد بود یا خبر هدف  هینقل هاسطو  ا یمشخص نشد که آ ند ارچ در والیات بادغیس، بغالن، فراه، هرات و کب 

تهدیدات علیه کارمندان داخیل در ردیدند. گان بدون صدمه رها  گر بعد از مداخله بزر گکارمندان داخیل اختطاف شدند م
ر در شه ند،رفت، در حالیکه تسهیالت ترانسپورن  را که از طرف پرسونل ملل متحد استفاده م شدگرهار  صورت  گوالیت نن

 . ندرفتگهای کابل و کندهار مورد حمله قرار  
 
با ارقام که بیشب  مشابه به سال  ۲۰۱۱روی  همرفته، رویداد های ثبت شده امنیت  به یک سطح پایتر  در سال  .  ۱۷

،  گماه جوالی، فصل جن ۳۱ماه م ایل  ۱بود به ثبت رسید. از تاری    خ  ۲۰۱۰ رویداد به ثبت رسید که  ۵۱۹۰سنت  تابستان 
رویداد( بود. ارزیان  م شود که این از اثر  ۷۴۷۰) ۲۰۱۱درصد کاهش در مقایسه به زمان مشابه در سال  ۳۰نشان دهنده 

و های میل امنیت  افغانستان در برابر شورشیان، اکمال اسلحه و ترایشات متعددی، منجمله گ مویل ممنوعیت  که از طرف نبر
و های بتر  الملیل، احتمال در  ی مسلحانه مستقیم را کاهش داد. از مجموع رویداد گآنان اعمال شد ، همراه با اعزام مجدد نبر بر

،  ۶۹ماه جوالی،  ۳۱ماه م ایل  ۱ها از تاری    خ  یت آن در والیات غزن  ق، اکبر ق، و رس  درصد آن در مناطق جنوب، جنوب رس 
 . ندرهار اتفاق افتیدگنهلمند، کندهار، خوست، کب  و ن

 
، لغمان، لو  .  ۱۸ ق  به سمت کابل، کب  ق  و رس  رهار متمرکز گر و ننگشورشیان روی مسبر های نفوذی از والیات جنوب رس 

  ۲۰۱۱جوالی، در مقایسه به زمان مشابه در سال  ۳۱ماه م و  ۱باق  ماندند که عمدتا افزایش رویداد های امنیت  را بتر  
ی های مسلحانه و مواد انفجاریه تعبیه شده بخش اعظم این رویداد ها را تشکیل م داد. حمالت انتحاری گد. در نشان دا با بر

کاهش را نشان داد. در ماه   ۲۰۱۱حمله در سال  ۳۷ماه جوالی اتفاق افتاد در مقایسه به  ۳۱ و ماه م ۱حمله که بتر   ۳۲
به ثبت رسید. این  ۲۰۱۱حمله در سال  ۹جوالی، با وجود تالش های دوامدار  شورشیان، پنج حمله انتحاری، در مقایسه به 

و های امنیت  افغانستان و بتر   اسلحه و مواد انفجاریه و مواد انتحاری  گالملیل مقادیر بزر کاهش قسما به علت این بود که نبر
زارش دادند که در ماه جوالی، پنج حمله گرا بدست آورده و سلول های حمالت انتحاری را از بتر  بردند. نهاد های امنیت   

بل، توسط ممنوعیت  که در کاتهدید قریب الوقوع از یک ردیدند و گانتحاری در شهر های هرات، کابل، کندهار  و کندز خنتر  
ی شد. گردید، جلو گست علیه یک سلول انتحاری اعمال  گماه ا  ۲بتاری    خ   بر

 
 پیچید  . ۱۹

 
ماه جون، چهار حمله  ۲۱ و شدت چنتر  حمالت برنامه ریزی شده و اجرا شده افزایش یافته است. بتاری    خ گ

ساعته را باالی یک رستورانت کنار دریاچه در حومه شهر کابل   ۱۲تر  مسلح بودند محارصه گکننده که با اسلحه سبک و سن
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ردید. طالبان، گر  گفرد ملیک دی ۷افش پولیس افغان و مجروح شدن  ۳فرد ملیک و  ۲۱راه اندازی کردند که باعث کشته شدن 
یک محل ملیک و جمعیت ملیک را با اظهار اینکه  رفتند خواستند هدف قرار دادنگاین حمله را به عهده  مسئولیت در حالیکه 

 رستورانت متذکره محل رفتار های غبر اسالم بود بهانه جونی نمایند. 
 
وی مورد هدف  استخدام .  ۲۰ پرسونل اردوی میل افغانستان ایل  ۱۹۵۰۰۰افش پولیس میل افغانستان و  ۱۵۷۰۰۰نبر

پرسونل اردو ایل اخبر ماه جوالی   ۱۸۵۰۰۰افش پولیس و  ۱۴۹۰۰۰. تخمینا قرار داشتپیشب  از زمان مقرر  ۲۰۱۲اخبر سال 
 - س، داراالنشای پولیس مردم )پولیس دموکراتیک( تنفیذ قانون توسط پولیمناسب بهب  نقش  تأکید د. برای بودنموجود 

ونی گو با جامعه مدن  برای پاسخ گتوسط وزارت امور داخله در ماه اپریل راه اندازی شد تا ابتکارات پولیس مردم را همآهن
در هشت والیت  متعهد از ایجاد واحد های پولیس مردم و   – ونی پولیس را افزایش دهد گپاسخارتباط نماید تا تأمین پولیس
، نصاب دریس و برنامه های آموزیس  متمرکز م باشد. تالش ها  ،نموده است. کار نظارت ی وزارن  اتبر  اکنون روی ایجاد اسب 

سازی  گبرای تقویت استخدام و ظرفیت زنان و اطفال، عقب افتاده است. یوناما به بازی نمودن نقش فعال اش در همآهن
ساعدت به این وزارت در رابطه به تالش هایش ادامه داده و  از دخیل ساخت   جامعه مدن  در این منابع بتر  الملیل جهت م

وی محافظت عامه افغانستان کت های خصویص امنیت  با نبر با تعویض معتر  وزارت  ،اصالحات حمایت م کند. تعویض رس 
فت بیط بوده استزارشدیه، گدر جریان مدت  اجرائیه  رئیس این پروژه بود و  مسئولداخله که   . شاهد پیش 

 
ش یافت. در اواسط ماه آگونه دوامدار  گبرنامه پولیس محیل افغانستان ب   . ۲۱ پرسونل در  ۱۶۲۶۶ست، بیشب  از گسب 
و های محیل امنیت  در چندین محل روی ثبات ممد واقع شد ۷۱ ه اند، محل معتب  مرصوف عملیات بودند. در حالیکه این نبر
متعصب سیایس و اخالق   که از ت، برریس، فقدان سوق و اداره، و احتمال ظهور مجدد شبه نظامیان  عافیران  ها در مورد مگن

و در مسئولیت انتصاب متخلفتر  حقوق بش  در سمت های دارای ران  هایش را در مورد گباق  م باشد. یوناما نم باشند، 
و های پولیس محیل دخیل بودند گچندین  مورد  ابراز داشته است. یک فرمانده پولیس محیل زارش تخیط های که در آن نبر

ده یک زن  ۲۳افغانستان از والیت کندز بتاری    خ   که نامب 
هداری و باالیش گساله را برای پنج روز ن ۱۸ماه جون بعد از اتهامان 

 ردید. گرفتار  گتجاوز جنس کرده بود  
 
ان به قتل رسید. گست در والیت جنون  ارز گمرد از قبیله پشتون در اوایل ماه آ ۹مقامات محیل، حد اقل  براساس .  ۲۲

کشتار متذکره از طرف افرادی از مردم هزاره که خود را افشان یک ابتکار دفاع محیل معرق  کرده بودند ارتکاب یافته بود. این 
بودند اتفاق افتید. مقامات حکومت شده که ظاهرا بدست طالبان کشته رویداد به تعقیب کشته شدن دو عضو جامعه هزاره  

نشود  تأمتر  از طرف برخ  از افراد جامعه پشتون م باشند که در صورن  که عدالت  ر ران چرخه خشونت ها و کشتاگنمحیل 
 ردانند. گممکن سالح خود را علیه دولت بر 

 
عضو پولیس محیل  ۱۷امنیت  افغانستان وجود داشته است. که این موارد شامل فرار از نهاد های  زارشات دوامدارگ . ۲۳

، بادغیس ر بتاری    خ گتن دی ۹۳ماه جون به طالبان پیوسته بودند، و  ۲۴فهمیده شد که بتاری    خ  م شد که در والیت شمال غرن 
ان و همتایان بتر  الملیل توسط ماه جوالی تغیبر وضعیت دادند )به طالبان پیوستند(. کشتار و مجروح ساخت   همکار  ۳

های امنیت  بر مسئولیت ران کننده م باشد که اعتماد را در جریان انتقال گاشخایص در یونیفورم افغانستان یک تحول ن
یک شامل ست، گماه آ  ۱۷خارخ  آنان متاثر م سازد. این رویداد بتاری    خ  اساس همکاری نزدیک بتر  افغان ها و مربیان 

پولیس محیل که فهمیده شد که قبال یک شوریس  بوده، در روز نخست آموزش خود در والیت غرن  فراه  استخدام شونده
همکار  ۱۰باالی دو پرسونل آیساف شلیک کرده و آنان را به قتل رسانید. رویداد های بتر  االفغان  شامل یک پولیس افغان 

ق  نیمروز به قگماه  آ ۱۱خود را بتاری    خ   . ، م شدتل رسانید ست در والیت جنوب رس 
 

 ج. همکاری های منطقوی 
 
فت ها در همکاری های منطقوی و اعتماد سازی در ساحات وسییع در  . ۲۴ که بتاری    خ    کنفرانس وزرا "قلب آسیا"   پیش 
زار شد، و نخستتر  نشست تعقیت  به سطح وزرا به پروسه استانبول روی امنیت و همکاری منطقوی  گماه جون در کابل بر  ۱۴

اک کنند گبرای یک افغانستان امن و با ثبات بود، صورت   کشور قلب آسیا،   ۱۴های عایل رتبه از  هیئت ان شامل گرفت.  اشب 
اک کنند  ۱۱کشور حام و   ۱۴ ان تصمیم اتخاذ کردند تا با گسازمان منطقوی و بتر  الملیل م شد. در میان سایر موارد، اشب 
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 تطبیق هفت اقدام اولویت اعتماد سازی: مدیریت حوادث، مبارزه با تروریزم، مبارزه با مواد مخدر، همکاری بتر  اطاق های
، زیربنا های منطقوی و تعلیم و تربیه آغاز نمایند. این اقدامات در حال حارص  آماده، انکشاف  را  تجارت، فرصت های تجارن 

 . ه اند و تطبیق شد
  

ماه   ۲ذاری در افغانستان بتاری    خ گبدنبال در زمینه پروسه استانبول و پیشاپیش کنفرانس توکیو، اجالیس روی رسمای .  ۲۵
بان  م شد در دهیل نو بر یشن  طرف کنفدر جون،، که از  ردید. هم از  دولت افغانستان و هم از دولت گزار  گصنعت هند مبر 

اک کننده از  ۵۰۰هندوستان توسط وزرای آنان، همراه با بیشب  از  کت هندی و  ۱۵۰کشور و تقریبا   ۳۳اشب  کت  ۸۵رس  رس 
 م شد ه اقتصادی آن نشان دادند که تعهدات شان را برای مساعدت به افغانستان و توسع  افغان  

 
 .نمایندگ

  
اک  ۷بتاری    خ  . ۲۶ ماه جوالی، معتر  وزارت امور خارجه افغانستان نشست مقامات ارشد را ریاست کرد که در آن اشب 
ذاشتند که در آن کشور ها در زمینه گزار شد در کابل  گماه جوالی بر  ۲۳ان تهداب نشست به سطح سفرا را که بتاری    خ گکنند 

روه گمعرق  نمایند و با  بصورت عاجل خود را چندین اقدام اعتماد سازی پیش قدم شدند و توافق کردند تا اشخاص رابط 
 های تخنییک منطقوی برای  تسوید پالن های تطبیق  کار نمایند. حمایت نمایند 
 

های و برنامه  صندوق ها  های ملل متحد، گ
،   ۳ردید. بتاری    خ گتایید  آن  روه تخنییک منطقوی روی مبارزه با تروریزم در انقره مالقات نمود، و دولت گماه سپتامب 

ی را بعهده    رفتند. گافغانستان، ترکیه و امارات متحده عرن  رهب 
  

یر امور خارجه پاکستان، راجا جمهور افغانستان نشست  را در کابل با نخست وزیر و وز  رئیس ماه جوالی،  ۱۹بتاری    خ  .  ۲۷
ف و حنا ربان  خار بر  پاکستان  حمایت خود را از روند صلح مجددا ابراز نموده و تعهد کرد تا تالش  هیئت زار کرد. گپرویز ارس 

ماه جوالی، در یک تماس تیلفون  با  ۳تسهیل نماید. بتاری    خ  تماس ها و مذاکرات مستقیم بتر  االفغان  های شان را برای 
، بخاطر رویداد تراژیدی ماه نوامب  همت  خود، وزیر خارجه ایاالت متحده امریکا، هالری رودهم کلنت  

که در   ۲۰۱۱ای پاکستان 
شانی مسبر های تدارکان  سازمان پیمان گعسکر پاکستان  کشته بودند اظهار تاسف نمود. در همتر  روز، پاکستان باز  ۲۴آن 

 کرد.   اتالنتیک شمایل را به افغانستان اعالم
 
امنیت دولت در کوهستون  والیت بدخشان، تاجکستان، و متعاقب آن عملیات  رئیس ماه جوالی، ترور  ۲۱بتاری    خ  . ۲۸

روه گزارش شده  گداشت. حضور  تاثبر ارتش در آن کشور باالی عبور و مرور از مرز روی والیت بدخشان در شمال افغانستان 
ه برداری از ن  ثبان  م باشند. های افرایط تاجیک در خاک افغانستان منجر به هراس های شده که این افراطیون در صدد بهر 

جمهور تاجکستان، امام عیل رحمان، و وزیر داخله افغانستان با هم مالقات کردند تا روی  رئیس ماه جوالی،  ۲۶بتاری    خ 
ک مرزی مشوره نمایند. تاجکستان مرز خود را در جریان عملیات نظام مسدود کرد که   ذار افغانان  را گشت و  گامنیت مشب 

 اطق کوهستان  بدخشان افغانستان زند که در من
 

در طول این رویداد ها با مقامات والیت  و یوناما   م کنند متاثر ساخت. گ
دوستانه ارتباط برقرار کرده بود.  یس بش   قنسویل افغان و تاجیک، منجمله در رابطه به دسب 

  
زارشدیه راه اندازی گنماینده ویژه ام دیدار های رسیم را از قزاقستان، قرغزستان و فدراتیف روسیه در جریان مدت   . ۲۹

حمایت فعال دولت خویش جمهور قزاقستان، نورسلطان نظر بایوف،  رئیس ماه جون در آستانه،  ۲۸بتاری    خ  کرد. در نشست  
  ۱۳روسه استانبول مجددا اظهار داشت. در نشست  در مسکو از تاری    خ را برای همکاری های منطقوی، منجمله در چارچوب پ

 ست، وزیر امور خارجه فدراتیف روسیه، رس گماه آ ۱۵ایل 
 

ران  های جدی روسیه را در گ الوروف، و سایر مقامات ارشد نگ
  ۷ایل  ۵د که از تاری    خ موضوع مورد تمرکز نشست بشکک بو رابطه به تولید و قاچاق مواد مخدر ابراز داشت. پویانی منطقوی 

   زار شده بود. گماه سپتامب  بر 
 
 
 
III  حقوق بش . 
 
به ثبت  ۲۰۱۱جوالی در مقایسه به زمان مشابه در سال  ۳۱ماه م و  ۱درصد کاهش در تلفات افراد ملیک بتر   ۴  . ۳۰

تلفات افراد  ۲۴۶۶مجروح( را ظرف سه ماه در مقایسه به   ۱۴۴۸کشته و   ۹۳۰مورد تلفات افراد ملیک ) ۲۳۷۸رسید. یوناما 
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ی گبویژه، کاهش چشم ثبت کرد.  ۲۰۱۱مجروح( در سال  ۱۴۳۷کشته و ۱۰۲۹ملیک ) نایس  از حمالت در تلفات افراد ملیک بر
و های طرفدار دولت و عنارص ضد دولت بمشاهده رسید. شورشیان گانتحاری و در  ی های زمیت  بتر  نبر  ۸۵مسئولیت بر

و افزایش را نشان م  ۲۰۱۱درصد در زمان مشابه در سال  ۷۸رفتند که نظر به گدرصد تلفات افراد ملیک را بعهده   دهد، و نبر
 ۹تقریبا کاهش را نشان م دهد.   ۲۰۱۱درصد در سال  ۱۲رفتند که نظر به گدرصد را بعهده   ۷مسئولیت های طرفدار دولت 

 درصد تلفات افراد ملیک به هیچ جناخ نسبت داده نشده است. 
 
باشد، که در آن  طالبان را ترغیب م فته م شد از مال عمر بمناسبت عید الفطر، ختم ماه مبارک رمضان گکه  پیام   . ۳۱

لب گونه، رهب  حزب اسالم،  گکرد تا به افراد ملیک زیان وارد نکنند و از آن منحیث وظیفه ی مذهت  یاد آوری شده بود. بهمین
کس این رفته بود. برعگصورت   تأکید الدین حکمتیار، بهمتر  مناسبت بیانیه ی ایراد کرد که در آن روی محافظت از افراد ملیک 

ونه دوامدار افزایش گتردد دارند و کشتار های عمدی افراد ملیک به  در آنان فتار ها حمالت در محالن  که شهروندان عادی گ
 مرگباررفت. گیافت. در جریان ماه رمضان، حد اقل پنج حمله که در آن مال امامان مساجد هدف قرار داده شدند صورت  

ی که در طول سال به ثبت رسید، گآماه  ۱۴روز  ۲۰۱۲ترین روز در سال  هدف قار دادن  ست بود، با رویداد خشونت آمبر 
ردید، گزارش  گست  گماه آ ۲۷ردید. در رویدادی که بتاری    خ گفرد ملیک    ۲۰۰، منجر به کشته یا مجروح شدن  خریدارانچندین 

فجییع رسبریده شده بودند. یوناما زن در والیت هلمند کشته شده و چندین تن شان به شکل  ۲فرد ملیک، منجمله  ۱۷
ماه  ۱بتاری    خ ردید. گیده شدن مرتکبتر  آن  اناعالمیه ی صادر کرد و در آن عمل مذموم را قویا تقبیح و خواستار به عدالت کش

، حمله  انتحاری مضاعف  در سیدآباد والیت وردک، حد اقل هشت فرد ملیک را کشت. بدنبال حمله ی یک نفره سپتامب 
د که مرکز اداری ولسوایل را به خاک یکسان کرده و ساختمان کر منفجر  را مملو از بمب  گه انتحاری، یک الری بزر حمله کنند

  های مجاور آن را تخریب کرد. 
 
، رسان قوم، و   ۳۱ماه م و  ۱بتر  تاری    خ  .  ۳۲ جوالی، کشتار هدفمند افراد ملیک، منجمله مقامات و کارمندان دولت 

 ۸۸ردید. این رقم نشان دهنده ی گمجروح    ۱۳۹کشته و   ۲۳۱فعالتر  مذهت  همچنان افزایش یافت که باعث کشته شدن 
 مجروح شده بودند، م باشد.  ۳۵فرد کشته و   ۱۶۲یکه ، زمان ۲۰۱۱درصد افزایش در مقایسه به زمان مشابه در سال 

مجروحتر  قسما م تواند به استفاده از مواد انفجاریه تعبیه شده در کشتار های هدفمند نسبت داده افزایش سه برابر در 
، توسط مواد انفجاریه کنب   رئیس ماه جوالی،  ۱۳شود. بتاری    خ  ول از راه دور ریاست امور زنان در والیت لغمان، حنیفه صاق 

ماه جوالی باالی یک محفل عرویس در والیت  ۱۴ردید. یک حمله انتحاری بتاری    خ گکشته و اعضای خانواده اش مجروح  
ان  را هدف قرار داد و همچنان باعث کشته گان یک عضو پارلمان محیل و یک مرد قدرتمند، احمد خان سمنگشمایل سمن

، گردید. هیچ  گفرد ملیک   ۲۳ت میل والیت  و امنی رئیس شدن فرمانده پولیس منطقوی،  با نظریه  های مخالف در روه شوریس 
ه ها در موجودیت تنش های بتر  جناح ها گب و انارتکامورد  و های گاین رویداد را بعهده نمسئولیت  بر  رفت. در قسمت نبر

، حمالت شبانه و   از حمالت هوانی
سایر عملیات های نظام بصورت قابل طرفدار دولت، کشته ها و مجروحتر  ملیک نایس 

ونه دوامدار باعث تلفات بیشب  افراد ملیک نسبت به سایر تاکتیک های که از طرف گمالحظه ی کاهش یافت. حمالت هوانی ب
و های طرفدار دولت بکار    د بوده است. نرفته م شو گنبر

 
، که ب . ۳۳ ان را متاگشیوره های زیان بار سنت  اضات مهیم که ثر م سازد شایع باق  ماند. ونه ویژه زنان و دخب  بدنبال اعب 

ماه جون، وزیر عدلیه از نظر خود که به مکان    ۲۴رفت بتاری    خ گروه های وسیع زنان محیل و جامعه مدن  صورت  گاز طرف  
که حمایت را   های امن منحیث محالت بد اخالق  اشاره کرده بود پوزش خواست. یوناما حمایت خود برای چنتر  مکان ها 

ان افغان فراهم م سازد مجددا  و  یها قتلاز ادامه   کرد. یوناما   تأکید مهیم را برای زنان و دخب   نامویسقتل های ع و نامش 
دار ی، ف یماه جوال لیاوادر کرد.   زنان در افغانستان ابراز نگران   توسط ساله به اتهام زنا در محرص  عام  ۲۲یک زن  اعدام یلمب 

بر هراس از اینکه کاهش حضور نظام بتر  الملیل  جامعه مدن   ی. گروه هاختیرا برانگ جهان  خشم پروان  تیوال  در طالبان 
 هیانیدر ب. کردند   د یتأک ،بگذارد  منق   بر تأثبه شدت  ذشتهگشده توسط زنان یط یک دهه   حاصل یها ورد آبر دست م تواند 

و عواقب آن  عللدر مورد خشونت  ژهیگزارشگر و   د یها خواستار بازد گروه   از ومیکنشس،  ماه جوالی ۲۴بتاری    خ صادر شده 
 شد. زنان  هیعل
 
، چندین مقام به خاطر خشونت علیه زنان محاکمه گری فعالتر  زن  گدر مطابقت به الن    .  ۳۴ روه های جامعه مدن 

سال  ۱۶تجاوز جنس کرده بود و به  ۲۰۱۰ساله در سال  ۱۵ر که بر یک دخب  گیک زندان در والیت لو  رئیس شدند، منجمله 
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یت زنان در آوردن صلح حمایت م کند   ۱۸و  ۱۷ردید. بتاری    خ گ حبس محکوم   ماه جوالی، شبکه صلح، سکوی نی که از رهب 
د و توافق نمودند که روند ردهم آمدنگرهب  زن   ۳۵در کابل راه اندازی شد. در حالیکه از طرف ملل متحد حمایت م شد، 

یس به عدالت اولویت های فوری پالن عمل   م باشد.    ۲۰۱۳-۲۰۱۲برای سال  N-Peaceصلح و دسب 
 
ماه جون، دیدبان رسانه نی )ن  که از رسانه های آزاد در افغانستان حمایت م کند( و شماری از انجمن  ۲۷بتاری    خ  .  ۳۵

رد هم آورد تا روی مسوده ی گیوناما، نماینده های رسانه نی را از رسارس کشور   به حمایتها و اتحادیه های ژورنالستان 
م تواند  گران  های وجود دارد که پیشنهاد ها از طرف وزارت اطالعات و فرهنگتعدییل قانون رسانه نی جمیع مشوره نماید. ن

ول دولت از رسانه ها را افزایش دهد. فرمان ری جوالی حاوی الفایط   ۲۷ مؤرخاست جمهوری آزادی بیان را محدود و کنب 
یس به اطالعات را محدود سازد، همراه با رسانه ها که باالی شان امر  است که م تواند بصورت بالقوه حق دریافت و دسب 

ی که ممکن منجر به ان"شده تا  ه های منق  یا  گاز تبلیغات علیه دولت و هر چبر  مراه ساخت   جوانان شود، خود داری گبر 
 ". نمایند

 
 
 
IV پروسه کابل و همآهن  ق ی طب . ت 

 
 انکشاق    ی مساعدت ها   یک

 
ک نظارت و همآهن ۲۶بتاری    خ  .  ۳۶  ماه جون، در ابتدای کنفرانس توکیو، بورد مشب 

 
ک آن را  دولت و یک ، که ریاست مشب 

یک برای دهه تحول"  –"بسوی خودکفانی مالقات کرد و مقاله دولت تحت عنوان  ند یوناما داشت اتبر  و پنج برنامه دیدگاه اسب 
اولویت میل را تصویب کرد. مقاله متذکره نقشه ی راه را برای افغانستان مشخص م سازد تا بتواند دولت  را که بصورت کامل  

 فعال و پایدار بوده و در خدمت مردم باشد تحکیم بخشد. این سند روی کاهش وابست
 

رکز بوده و   به کمک های خارخ  متمیک
 دولت را متعهد م سازد تا به توسعه انسان  و اهداف انکشاف هزاره نایل آید. 

  
اعالمیه توکیو و چارچوب توکیو، در این کنفرانس تعهدات متمرکز دولت را روی پنج ساحه کلیدی تصویب کرد:  . ۳۷

، منجمله تمرکز ویژه  روی حقوق زنان؛ تمویل عامه و بانکداری دموکرایس و حقوق مساوی؛ حاکمیت قانون و حقوق بش 
؛ اجرای بودیجه و حکومتداری محیل؛ و رشد فرا  بر و پایدار. بهمتر  سان، جامعه بتر  الملیل تعهدش را برای هدایت گتجارن 

درصد کمک ها با برنامه  ۸۰ساخت    گدرصد مساعدت های توسعوی اش از طریق بودیجه میل دولت افغانستان، همآهن ۵۰
ک نظارت و همآهناولویت   میل و نهانی سازی و تصویب آن از طریق بورد مشب 

 
، پالیس مدیریت کمک های دولت ایل ماه یک

 کرد.   تأکید مجددا  ۲۰۱۲دسامب  
  

ردید، وزیر مالیه سندی را روی تطبیق چارچوب گزار  گماه جوالی در کابل بر  ۳۱در یک نشست دونر ها که بتاری    خ  . ۳۸
بعد از توکیو با تمرکز ها مشخص سازی برنامه ام مثبت در گند از طرف جامعه بتر  الملیل منحیث یک  کرد. این سارائه  توکیو 

ک نظارت و همآهنض وا م مناسب کمک ها، ادامه دادن با بورد مشب   ح روی توافق میکانبر 
 

مورد  وی پالیس پایدار گفتگ، برای  یک
طرف این بورد تصویب شده است، که نشان دهنده ی اجماع میان  برنامه اولویت میل از  ۱۶. تا کنون، رفتگاستقبال قرار  

م باشد. کار روی شش  ،دولت افغانستان و همکاران بتر  الملیل آن روی سمت دیه پالیس در سکتور های دارای اولویت
، با هدف تصویب آنان از طرف این بورد در ماه اکتوبر، شدت خواهد    رفت. گبرنامه نهانی

 
  ۲۵را در مشوره های که منجر به کنفرانس توکیو شد بازی کرد. خط مس  نقش سازنده و قوی خود  جامعه مدن   .  ۳۹

روه گتجاری و یک سازمان جوانان،   گروه زنان، اتحادیه بزر گ، چندین  گسازمان محیل، منجمله تمام سازمان های چب  بزر 
ک جامعه مدن  را شکل داد. این   با انستان را که قرار است به توکیو فرستاده شود، جامعه مدن  افغ هیئت روه گکاری مشب 

ی سازمان های غبر دولت  جاپان ارتباط برقرار و سند موقف   ی را تسوید کرد که گکمیته رهب  ونی و گامنیت، پاسخ در مورد بر
داشت و اینکه فعالتر  جامعه مدن  باید نقش سازنده ی خود را بخاطر یک  تأکید حکومتداری خوب که روی توسعه دوامدار 

 . د نمو انتخاب افغانستان خود کفا بازی کنند 
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صندوق مایل بتر  الملیل نخستتر  برریس برنامه اقتصادی افغانستان را تحت اجرائیه ماه جون، بورد  ۲۹بتاری    خ  . ۴۰
فت ها در زمینه اهداف اصالحات خاطر نشان   . تکمیل کرد  شده د یتمد یاعتبار  التیتسه ترتیبات ردید. در موضوع کابل گپیش 
ده ها ای قابل توجه برداشت کیدر مورد سالمت بانک منجر به  که نگران    نی جا)بانک  تفتیش و   ۲۰۱۰در سال  آن یاز سبر
، حال نیا با هیچ سهمداری، را گزارش دادند. آن  ینقد اعاده یاز  افغانستان برخ   مقامات( آن نی نها ی بر و قرارگ نهانی 

 ردید. گ ارجاع  حل اختالف مایل ونیسیکمبه  و  قضایا به محکمه ویژه و  نکردهپرداخت  بصورت کامل
 
 
V .  حکومتداری و حاکمیت قانون 
 
 را بتر  دونر ها تسهیل کرد تا برنامه  .  ۴۱

اولویت میل روی قبل از کنفرانس توکیو، یوناما نشست های مشورن 
ماه جون تصویب شده بود را نهانی سازد. حمایت از حکومتداری محیل بصورت فزاینده  ۲۶حکومتداری محیل که بتاری    خ 

کسب اهمیت خواهد کرد زیرا که تیم های بازسازی والیت  فعالیت های شان متوقف خواهند ساخت. یوناما به دولت کمک 
و کارآ را  مؤثر ونی و شفافیت و حکومتداری گساخته و برنامه ها روی پاسخ گو همآهن م کند تا پالن های تطبیق  را ایجاد 

 تصویب نماید. 
 
 در یک تحول مهم برای تالش های نهادی برای رسید  . ۴۲

 
ک مبارزه با گ  به فساد، کمیته مستقل نظارت و ارزیان  مشب 

ماه جوالی منحیث  ۲۰ایل  ۶اعضای بتر  الملیل از افغانستان از تاری    خ فساد در ماه جوالی پنج عضو خود را تکمیل ساخت. 
مدن  م شد دیدار  ان جامعه بتر  الملیل و جامعهگششمتر  ماموریت این کمیته که شامل مشوره ها با مقامات دولت و نمایند 

رسانید. اقدامات پیشنهاد  ۷۴و  ۷۳شاخص و پیشنهاد اضاق  را تصویب کرد، که شمار آن را بالنوبه به  ۱۷کرد. کمیته متذکره 
ول مرزی، و کمپاین آ ، نظارت قوی تر کنب  ایه عامه روی ساختار های مذهت  گشده شامل تقویت نقش نظارت جامعه مدن 

سازمان ها و پروژه های ویژه که  تأکید اطاعت پذیری از محدودیت ها روی قراردادی های فریع و  علیه عملکرد های فساد،
 روی آنان تفتیش پیشنهاد شده بود، م شد. 

    
 ونگبا آنکه تالش ها جهت نهانی سازی برنامه اولویت میل روی چ . ۴۳

 
 قانون و عدالت برای همه ادامه یافت، مسوده یک

ک نظارت و همآهنتجدید شده انتظار نیم رود که    از طرف بورد مشب 
 

 برای تصویب در ماه اکتوبر آماده شود. در حالیکه با یک
 درک اینکه پیچید 
 

بعد از  ران  است که دو سالگونه ویژه مشکل ساخته است، مایه نگ سکتور عدیل ایجاد چنتر  برنامه را بگ
ان کار م کند گضمنا، یوناما با تمویل کنند  مهم وجود ندارد.  ساحاتکنفرانس کابل، تا کنون هیچ برنامه تصویب شده در چنتر  

فت های دوامدار در عرصه اصالحات  تا به دولت برریس حمایت  را که برای برنامه عدیل خود توقع دارد فراهم نماید. پیش 
شد و ارائه ماه جون به شورای میل  ۳۰ده است. مسوده جدید قانون اجراات جزانی بتاری    خ قانون  سکتور عدیل بدست آم

روه کاری برای گزارشدیه همچنتر  شاهد ایجاد چندین  گانتظار م رود که بزودی شامل آجندای قانون  ساخته شود. مدت  
ه محکمه که میعاد خدمت شان دو سال قبل منقض  شده  تجدید کد جزا بود. تعیینات قایص  القضات جدید و یک عضو اسب 

 بود معطل م باشد. 
 
مقامات  تحت حضانتکه تحت اداره نظامیان ایاالت متحده م باشد، انتقال محبوستر  از توقیفخانه پروان   . ۴۴

تربیت و اصالح  ءجوان به مرکز احیا نو  ۱۰۰بتر  دو دولت ادامه دارد. ایل  ۲۰۱۲تفاهمنامه ی مارچ ه در مطابقت بافغانستان 
ران  ها را در مورد ازدحام بیش از حد و خطرات امنیت  نایس  از قرار دادن نوجوان خطرناک گ، که نکابل انتقال یافتند اطفال در  

یخته است. یوناما به دولت روی این نیاز گبرانان آماده نشده است گرا در این مرکز که برای جا دادن این چنتر  توقیف شد 
روه را از سایر نوجوانان تحت توقیف جدا سازد تا اطمینان حاصل شود که اقدامات اضاق  امنیت  فراهم گکرده تا این    تأکید 

      شده است.  
 
  
 
  V دوستانه توسعوی و   ی . مساعدت ها  بش 
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جهت امضای تعهدش برای ، وزیر صحت عامه افغانستان با همتایان خود در رسارس جهان ۲۰۱۲در ماه جون  . ۴۵
ی اطفال ، گو مبر قابل جلو  گحمایت از ختم مر  . این تعهد پیوستدر مطابقت به ابتکار هر زن هر طفل رسمنس  عموم بر

رت از نتایج و توجه جدی باالی محروم ترین و آسیب برای رسعت بخشیدن به پالن میل افغانستان برای نجات اطفال، نظا
یه مرکزی نظر سنج کلسب  چندین شاخصه ای را ئماه جون، سازمان احصا  ۲۷. بتاری    خ بود پذیر ترین اطفال متمرکز خواهد 

 ۱نشان داد که تقریبا  ه بود ملل متحد راه اندازی شدمنتش  کرد. این نظر سنج  که به حمایت  ۲۰۱۱-۲۰۱۰برای سال 
فت های چشم ین این شاخصه ها که در رابطه به زنان  گمیلیون طفل زیر سن با سوتغذی حاد مواجه بودند. پیش  ی در بیشب  بر

درصد جمعیت  ۷انجام شده بود بمشاهده رسید. مجموعا  ۲۰۰۳و اطفال بود در مقایسه به نظر سنج  قبیل که در سال 
یس به آب نوشیدن  برخوردار بودند   آموزش ابتدانی قرار  ۴۶درصد پش ها و  ۶۳، و مردم از دسب 

 ها که در سنتر 
درصد دخب 

یس به: کارمندان صج به داشتند در مکتب حضور پیدا کردند.  در سال زنان که درصد  ۷۴تفاوت های کیل ای در دسب 
ان به در حالیکه در شهر ها والدت کردند  ۲۰۰۸-۲۰۰۹ ساحات روستانی کاهش داشت. در صد در مقایسه به  ۳۰.۵این مبر 

درصد زنان با تحصیالت متوسطه  ۴۵سطح آموزش یک زن معتب   ترین پیش بیت  تقریبا همه شاخصه ها بود: بعنوان مثال، 
 دریافت کردند. بودند  کردهدرصد زنان  که تحصیل ن ۱۱.۸یا عایل تحت مراقبت های قبل از والدت، در مقایسه به 

  
 جهت رسید ب عمل تغذیه عملیان  سازی چارچو  . ۴۶

 
جمهور،  رئیس معاون دوم طفل و مادر توسط  به سوء تغذی گ

این چارچوب که از طرف وزارت های تعلیم و  . شد خواهد را دارد پشتیبان  نظارت از تطبیق آن مسئولیت کریم خلییل که  
به هدف ایجاد شده است  ، به حمایت ملل متحد و بانک جهان  تربیه، صحت عامه، تجارت، زراعت و انکشاف دهات

ی از رشد بازماند گجلو   بر
 

ماه جوالی، بیماری فلج اطفال  ۲۴و  ۲۳متمرکز م باشد. بتاری    خ   روز بعد از حمل ۱۰۰۰، روی گ
مورد فلج اطفال در والیات  ۱۷ست، گت بتر  مقامات افغانستان  و پاکستان بود. مطابق به معلومات از ماه آموضوع نشس

اک  بان  م شد، اشب  هلمند، کندهار و کب  ثبت شده اند. در این نشست، که از طرف وزارت صحت عامه افغانستان مبر 
گ را جهت تقویت همآهنگکنند   ان پالن مشب 

 
مرز، منجمله معافیت اطفال در ساحات مرزی نا امن و واکستر   عبور از یک

 . ، طرح کردند نمودن جمعیت های که بتر  افغانستان و پاکستان تردد م نمایند 
  

، ملل متحد عودت اجتمایع رفاهکار و   ،ان، انکشاف دهات، زراعتگهمراه با وزارت های مهاجرین و عودت کنند  . ۴۷
ی راه حل داوطلبانه ی و برنامه ادغام م اتبر    ۲۰۱۲ماه م سال   مؤرخجدد برای مهاجرین را نهانی م سازد که مولفه اسب 

بان را افغانستان  برای مهاجرین افغان را تطبیق خواهد کرد که عودت داوطلبانه، ادغام پایدار و مساعدت به کشور های مبر 
حمایت نماید. این برنامه که از طرف دولت ترتیب شده، ادغام مجدد را از طریق رویکرد جامعه محور در بتر  چارچوب برنامه 

، محافظت و ظرفیت سازی اولویت میل دنبال م نماید. هدف آن بهبود دسب   یس به خدمات اسایس، فرصت های معیشت 
 . ، بوده استد نان م باشگعودت کنند دارای رقم بلند ساحه که   ۴۸نهادی ظرف چهار سال در 

 
داخیل در جریان یک رویداد به سطح بلند که از  ګانشت و ادغام مجدد پایدار مهاجرین افغان و بیجا شد گاهمیت بر  . ۴۸

ی عایل ملل متحد برای مهاجرین، در حاشیه کنفرانس توکیو و در اعالمیه توکیو، سپانش شده بود برجسته  طرف کمیشب 
ا ک کنند "قلب آسیا" کنفرانس وزرا ردید. بهمتر  سان، در گ اد ان در مطابقت به اولویت های تطبیق  اقدامات اعتمگء ، اشب 

 سازی روی مهاجرین در مرحله بعدی پروسه استانبول پیشنهاد نمودند.    
 
بر ها بیجا شده بودند، حدود یک گخانواده( از اثر در  ۶۵۰۰۰تن )تقریبا  ۴۲۵۰۰۰ماه جون، تقریبا  ۳۰ایل تاری    خ  . ۴۹

 به تاز  ۲۰۱۲رب  ع این تعداد که در سال 
 

در برابر این  ( بیجا شده بودند. ۲۰۱۱درصد در مقایسه به زمان مشابه در سال   ۱۴ )گ
 ان درخواست کرد تا پالیس مایل را جهت رسید گن داخیل، دولت از وزارت مهاجرین و عودت کنند اگصعود بیجا شد 

 
 به گ

ی، محافظت و مساعدتگعوامل بیجانی ایجاد نماید تا جلو  و راه حل های دوامدار بوجود  یافتهتقویت  انگبه این بجاشد  بر
، منجمله مقامات والیت  و گایه دست اندرکاران بزر گبلند بردن آاز این رویکرد جامع، و برای آغاز  یتد. جهت حمانآی

ر ويژه در گزارشگردید. در این ورکشاپ  گزار  گماه جوالی بر  ۱۵و  ۱۴، ورکشاپ مشورن  میل بتاری    خ ګانان بیجا شد گنمایند 
داخیل، در جریان بازدیدش از افغانستان حضور یافته بود تا برای پالیس جدید حمایت سیایس  ګانحقوق بش  بیجا شد مورد 

دوستانه از جالل آباد دیدن کردند تا ب  گست، نماینده ویژه ام و همآهنگماه آ ۲۹جلب نماید. بتاری    خ  ونه ویژه، گکننده بش 
 اد های امنیت  اخبر در والیت کب  بیجا شده بودند مشورت نماید. بیجانی صد ها خانواده ی را که از اثر روید
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ونه گب ل و الیگ جاری شدن   ش زمتر  و رانحوادث طبییع، مانند سیالب ها، زلزله ها، برف کوچ ها، هوای رسد،  .  ۵۰
رویداد  ۵۸جوالی، ملل متحد  ۳۱جون ایل  ۱دوامدار اقشار آسیب پذیر جمعیت های افغانستان را متاثر م سازد. از تاری    خ  

ل   ۲۰۴۶و تخریب   ۱۱۶تن را متاثر ساخت، و باعث کشته شدن  ۳۱۷۸۳ولسوایل ثبت کرد که  ۵۷حوادث طبییع را در  مب  
وری تخمتر  زده م شو گ خواهد رسید، که  ۲۰۱۲میلیون تن در سال   ۶.۳د که تولید حبوبات میل به ردید. آبیاری و دامبر

   م باشد.  ۲۰۱۱درصد در مقایسه به محصول سال  ۴۲بوده و نشان دهنده افزایش  ۳۵یط  گدومتر  محصول بزر 
 

VII .  مبارزه با مواد مخدر 
 
  ئتین ، هجو   ماه ۲۶ خی    تار ب . ۵۱

 
ک ،  هماهنیک  استیر  را که نظارت بر مبارزه با مواد مخدر  مبر  کانیمو نظارت مشب 

ک  تصویب بعهده خواهند داشت،  (UNODC)ملل متحد مواد مخدر جرایم و با مواد مخدر و دفب    مبارزه وزارتآن را مشب 
م متذکرهکرد.   میل تیاولو  یها برنامهبتر  مبارزه با مواد مخدر را در  یها تیفعال هیخود ، کل نخست تیاولو  منحیث، میکانبر 

پالن نموده و سایر فعالیت  شوند  مبارزه با مواد مخدر مربوط م جیکه به نتا  نی ها برنامه تحت یها تیفعال ر یموجود و سا
اشت نماید. از این وزارت های را که تحت این برنامه ها قرار دارند و مربوط به نتایج مبارزه با مواد مخدر م باشند را یادد

نمایندگی صورت خواهد ګرفت. کار این و  در نشست های این بورد و کمیته برحال آن و در نشست مربوطه پروسه کابلکنون 
ول مواد مخدر میل و رویکرد های موجود وزارت مبارزه با مواد مخدر  ی تجدید شده کنب  اتبر  م توسط اسب  تصامیم این میکانبر 

 دیل، کاهش تقاضای مواد مخدر، تنفیذ قانون، آګایه عامه و نهاد سازی انعکاس خواهد یافت.  منجمله معیشت ب
 
ماه جون، این وزارت از روز بتر  الملیل سوء استفاده و قاچاق مواد مخدر با یک محفیل در لیسه امان   ۲۰بتاری    خ  . ۵۲

وزارت مبارزه با مواد مخدر، داشت نمودند.  گرسانیده بودند، بزر کابل که در آن دست اندرکاران میل و بتر  الملیل حضور بهم 
، رص   ول بیشب  به  کرد که   تأکید ار احمد مقبل عثمان  نیاز روی پيش ماده ی کیمیاوی و تالش های جدی میل و بتر  الملیل کنب 

ی دولت روی محو است وی به رهب  )که   ۲۰۱۲هکتار خشخاش را در سال  ۱۰۲۸۲تخمتر  زده م شود که  خشخاش،. نبر
درصد افزایش را   ۱۷۰ارقام را که از بدخشان، جاییکه برریس کیفیت آن ادامه دارد را شامل نیم شود(، رقیم که همتر  اکنون 

   .  رده است، از بتر  بهکتار  را نشان م دهد( ۳۸۱۰بدست آمده بود ) ۲۰۱۱در مقایسه به رقیم که در سال 
 
نشست  را جهت تبادل نظر روی همکاری های و دولت افغانستان  UNODCماه جون در نیویارک،  ۲۷بتاری    خ  . ۵۳

ان آن جهت تبدیل گمنطقوی در مورد مبارزه با مواد مخدر به هدف شدت دادن حمایت برای دولت افغانستان و همسای
اک UNODCاجرائیه  رئیس زار کردند. به ریاست گاقدامات مشخص بر اهداف توافق شده ی همکاری های منطقوی به  ، اشب 

ول مواد مخدر تاجکستان  رئیس ان این نشست شامل وزیر مبارزه با مواد مخدر و گکنند  د. مشورت ها شامل بودننهاد کنب 
م ایران و پاکستان و سایر تقویت جنبه های عملیان  تالش های موجود مانند ابتکار سه جانبه بتر  افغانستان، جمهوری اسال 

 ساختار های منطقوی م شد. 
   
 

VIII ت ی از مامور   تی . حما 
 
 ،ایسیس یشده  ت  یب شیو پ فعیل یخود در فضا تیادامه داد تا مامور  تیمامور  نیشکل مجدد ا یبر به تغ  وناما ی .  ۵۴
ین وجه برا   ،و مایل ت  یامن راه ( ۲۰۱۱) ۱۹۷۴از قطعنامه  و به تأیس نی جامع رهنما برریس جیتحقق بخشد، که توسط نتاهب 
 یها تیمامور  یکه برا  یلیو سطوح تمو ( ۲۰۱۲)  ۲۰۴۱قطعنامه  ر شورا د نیا تیمتعاقب مامور  د یشده بود ، تجد یانداز 
  ۲۰۱۳کاهش های مهم در بودیجه شده است ادامه داد.  بی تصو  ۶۶/ ۲۴۸در قطعنامه  از طرف مجمع عموم ایسیس ژهیو 
، انتظار برده م شود که حدود آن که در نظر است تمام سطوح بودیجه مورد نیازی را درصد باشد،    ۱۹و  ۱۸، در حال حارص 

تصویب شده اند بر آورده سازد که فوریت و پارامب  های مایل واضح  ۲۰۱۳-۲۰۱۲که از طرف مجمع عموم برای سال های 
ل سیستم ملکیل را به این بحث افزود. مشوره های جدی بتر  این ماموریت و تیم کشوری ملل متحد، با توجه به پیامد های  

 تاثبر وارد کرده و نیاز روی تمرکز باالی اهداف  ،. کاهش اثر پا و منابع کمب  متحد، راه اندازی شد 
لزوما باالی ظرفیت عملیان 

یک  اتبر  رفته شده گرویدست  برنامه تمرین انتقاد آمبر  توسط سیستم ملل متحد در افغانستان  را برجسته م سازد.  اصیلاسب 
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برریس و  را  این ماموریت و تیم کشوری ملل متحد  اسایس فعالیت های ،،  انعطاف پذیر و ایمنمؤثر روش های  تا عالوه بر 
 تعریف نماید. 

  
 تغیبر شکل این ماموریت شامل مسدود ساخت   اصیل عنارص  . ۵۵

، کاهش تقریبا  ۹عملیان   ۶۲۹درصد ) ۲۵دفب  والیت 
، ۷به  ۱۰هواپیما ها از  این ماموریت، منجمله کاهش در شمار و بتر  الملیل و تعدیل حمایت لوژستییک داخیلپست( کارمندان 

م شد. شمار مجاز فعیل مشاورین نظام و پولیس همچنان کاهش یافت. دفاتر والیت  در والیات بادغیس، غور، نیمروز و زابل 
، رسپل، گفعالیت های شان را در جریان مدت   ان در اخبر سال گتخار و ارز زارشدیه متوقف ساختند و دفاتر دایکندی، کب 

 مسدود خواهند شد. بعض  از ساختمان ها توسط نمایند  ۲۰۱۲
 

 ها، صندوق ها و برنامه ها بهمان طوریکه در والیت غور گ
 رفت احراز خواهند شد. رسید گصورت  

 
 ر فعال با انعطاف گ به ملت در صدر فعالیت های این ماموریت باق  خواهد ماند، مگ

نقش بازی خواهند کرد تا در صورت  یدفاتر منطقوی  با ظرفیت های لوژستییک و اسایس منحیث مراکز  پذیری بیشب  ، با 
 ت همجوار  را تحت پوشش قرار دهند. اامکان والی

  
معیار های عملیان  برای ایمت   و  تأمتر  های که برای  ذاری های قبال پالن شده در زیربنا های اصیل، در جاگرسمای .  ۵۶

فت م باشد و توقع کار ساختمان  د به پیش رفت.  نکارمندان اسایس م باشامنیت   در دفاتر والیات بلخ و بامیان در حال پیش 
،پیش بیت  شدهکه   گذاری جدید بزر گانه رسمایگد. ینردگم رود که در ماه اکتوبر به بهره برداری آماده   به  ، به دالیل امنیت 

. یوناما به تغیبر مکان دفاتر خود به کویت ادامه م دهد. در این ارتباط دارد  دفب  کندز، از کمپوند فعیل،  تغیبر مکان مجدد 

ی و مایل ارتباط، ایجاد یک دفب  حمایوی با ماموریت مساعدت ملل متحد برای عراق به انتقال ادغام واحد های  منابع بش 
 منحیث مرحله اول ادامه م دهد. 

  
که واحد های انسجام   شود یشنهاد شده سازمان  همچنان شامل ایجاد یک واحد امور ملیک م شکل دیه پ . ۵۷

حکومتداری و توسعه این ماموریت را باهم یکجا م سازد. بر عالوه، واحد محافظت اطفال با واحد حقوق بش  ادغام م 
ی های مسلحانه را ابقا م گبرای اطفال و در زارشدیه مورد نیاز به نماینده ویژه رس منس  گشوند، در حالیکه تمام خطوط   بر

ک رهنمود نماید. یوناما و برنامه انکشاف ملل متحد همکاری های شان را در سکتور عدیل، در مطابقت به  ریاست مشب 
 عملیات محافظت برنامه انکشاف ملل متحد روی حاکمیت قانون، با همآهن
 

یک بیشب  یک اتبر  و همکاری قوی تر فعالیت   اسب 
های والیت  افزایش خواهند داد. مرکز آموزش یوناما به همکاری اش با نهاد های محیل و منطقوی برای ارتقای ظرفیت میل 

     ادامه داده و تالش هایش را برای آوردن مشاوره های بتر  الملیل در این ماموریت متمرکز خواهد ساخت. 
 
 
   IX  . ات  مشاهد 
 
کنفرانس توکیو تعهدات دولت افغانستان و جامعه بتر  الملیل را برای همکاری های دوامدار بیشب  تحکیم بخشید.  .  ۵۸

و روی  طرح ۲۰۰۱، در ماه دسامب  و های ملل متحد در مورد افغانستانگفتگمکلفیت های دوجانبه ی که در بن، جرمت  در  
مجددا تاکید و، ایاالت متحده، گدر شیکا  ۲۰۱۲افغانستان در اجالس ناتو که در ماه م سال  در مورد آن در جریان مشورت ها 

 . من به دولت افغانستان برای آماد شد  ، فعال توسط چارچوب توکیو تکمیلصورت ګرفت
 

برګزاری این   های عایل اش برایگ
د ایجاد راه ها برای پیش رویداد، و برای تالش اش برای یک م   و تطبیق نتایج ب  ویم؛ و از تعهدات سخاوتمندانه همکاران گآن تب 

ذشته گدر، یا نزدیک به مساعدت دهه   ۲۰۱۵ملیارد دالر مساعدت مایل ایل سال  ۱۶بتر  الملیل برای فراهم آوری بیشب  از 
ک و تصو  یب پالیس استقبال م نمایم. نهانی سازی برنامه های مهم، توافق روی تقویت بورد نظارت و همکاری های مشب 

 سازی این تعهدات باید روی تحقق نهانی سازی اهداف غایه: یک نتوجه دوامدار م باشمدیریت کمک ها نیازمند 
د. عملیان 

، گراه غبر قابل بر   خدمات  وثبات متمرکز باشد. ارائه شت به اتکاء به خود، تشکیالت قانون  دولت 
    

فت های مشهود در مورد شاخص ها در  . ۵۹ ونه گچارچوب توکیو اسایس م باشد. برنامه های اولویت میل که بپیش 
ردد. ساده سازی تالش های مبارزه با مواد گ درست تنظیم شده باشد باید در حال حارص  به نتایج توسعوی ملموس متحول  

، نتایج کنفرانس توکیو و فرمان ریاست جمهوری  ر مخد م های نظارن  جوالی همه  ماه ۲۷ مؤرخاز طریق تصویب میکانبر 
 چند بعدی این موضوع م باشد. در رسید  هیت اقدامات مثبت  در برسمیت شناخت   ما

 
حمایت قوی تر رسیم   به فساد، به گ
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برای کمیته نظارت و ارزیان  برای تحقق ماموریت آن نیاز است. به نوبه خود، جامعه بتر  الملیل ، منجمله خانواده ملل متحد، 
 ش بیت  را به شیوه های فراهم سازند که مالکیت و ظرفیت میل را تقویت نماید. باید مساعدت های قابل پی

  
ی و، مخصوصا،   تأکید قسمیکه دونر ها مکررا در توکیو  . ۶۰ کردند، محافظت و ارتقای دست آورد های حقوق بش 

حقوق زنان حیان  م باشند. در این ارتباط، تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان و پالن عمل میل برای زنان در افغانستان 
مند سازی زنان ردید، تعهدات برای توانگکه در نظر سنج  چندین شاخص برجسته    یطور شاخص های اصیل خواهند بود. 

 ذاری برای نتایج توسعوی م باشد. گدر نهایت رسمای
 
موضوع مرکزی تمرکز در توکیو بود. این باید یک رقابت عادالنه،  نبر  اهمیت مرحله بعدی انتخابات به انتقال سیایس  . ۶۱

ون  باشد ک رای خود را استعمال ثبت نام و در آن افغان ها در رسارس کشور بتوانند خود را   هعاری از مداخالت داخیل و ببر
، با رسانه  زارش گکه بصورت آزادانه  ها  نمایند. امکانات بالموانع برای بحث های قوی میان احزاب سیایس و جامعه مدن 

ت  دهند جنبه های اسایس   ، همراه با توافق روی روند ها، توجه جدی میل و بتر  الملیلسیایس را نشان م دهد.  رانی گکبر
ی قوی توسط کمیسیون    . یابند تحکیم رفته و گمورد بهره برداری قرار  نیاز است چارچوب و نهاد های مستقل و معتب   رهب 

برنامه انکشاف ملل  ELECT IIمستقل انتخابات برای اعتماد دونر ها و مهمب  ازآن، به اعتبار این روند حیان  م باشد. پروژه 
 مساعدت تخنییک و ظرفیت سازی را فراهم م سازد. ملل متحد آماد  حد مت

 
 دارد تا در صورت درخواست از مقامات گ

 افغانستان ماموریت ارزیان  نیازمندی ها را جهت عملیان  سازی احتمایل حمایت انتخابان  راه اندازی نماید. 
 
ایط امنیت  برخالف ثبت رقم باالی سطوح سال  . ۶۲ این دستآورد ها ، بهر حال، به ثبت رسید.  ۲۰۱۱بهبود در رس 

دم را برای امنیت شکل داده و نتوانست بهبود مورد نیاز تشکیالت رسیم را برای ثبات درازمدت انعکاس نتوانسته برداشت مر 
ات کیم در  کاهش چرخه منازعه که ریشه های عمیق دارد بوجود آمده است. عالوه بر آن، کاهش حضور بتر   دهد. تغیبر

ن رفتار های جنایتکارانه، همراه با کاهش جریان پول که  که حد اقل در کوتاه مدت باعث بد تر شدالملیل در بسیاری ساحان  
ات چشم کند،م  جنایت را تشویق  دولت و جامعه بتر  الملیل نیاز است با هم برای کاهش خواهد داشت. در بر بر مایل را گتاثبر

دوستانه   نایس  از انقباض اقتصادی کار کنند. در همآهنخطرات امنیت  و بش 
 

و در محدوده  گن بزر  نزدیک با دست اندرکارایک
منابع محدود خود، ملل متحد در صدد کمک به افغان ها در پر نمودن خال های که احتماال در جریان تشی    ع انتقال بوجود 

 آید خواهد بود. 
 
ی از جنگانتقال امنیت تا کنون مطابق به پالن و انتظار به پیش رفته است. برای جلو  . ۶۳ طوالن  احتمایل، یا افزایش  گبر

 ن  ثبان  و چندپارچ
 

معلوم م شود که در میان دست اندرکاران اصیل در مورد نیاز فوری برای جستجوی مکان  استقبال، ، یک
مناسب برخ  از عنارص  دست اندرکارانو ها، با گفتگبه  وی بتر  االفغان  در حال افزایش م باشد. عالیم عالقمندی گفتگ

ی و مالکیت طالبان در حا ل ظهور م باشد. فراهم سازی دفاتر جمیله به حمایت از پروسه های صلح و مصالحه به رهب 
 افغان ها اولویت اصیل یوناما باق  مانده است. من از همآهن
 

( با ۲۰۱۱)  ۱۹۸۸ب  رژیم تغزیرات تحت قطعنامه گ بزر یک
د  چارچوب های صلح و مصالحه حمایت م کنم. بويژه، روند معافیت ممانعت سفر م تواند وسیله ی مفیدی برای پیشب 

د مصالحه و تروی    ج صلح بازی  و نمایند، م تالش های صلح باشد. فعالتر  مذهت  و نهاد ها نقش اسایس شان را در پیشب 
 ما به ارتقای ظرفیت و فعالیت های خود در این ساحات ادامه خواهد داد. یونا
 
ونه دوامدار نشان دهنده گبا آنکه ما از کاهش تلفات افراد ملیک استقبال م نماییم، دست آورد ها شکنند بوده و ب .  ۶۴

ی م باش یت  نتراژیدی مهم بش  ده ی تلفات افراد ملیک نایس  از استفاده عنگد. اکبر ارص ضد دولت از ماین های فشاری، سب 
. م باشد  ند امردان و  زنان  که در تالش برای صلح و مصالحه حمالت انتحاری و کشتار های هدفمند افراد ملیک، منجمله  

، سازماندهند  باید بفهمند که آنان رس انجام بخاطر  ،ل شنیع تروریزماان داخیل و خارخ  این اعمگان و سپانش کنند گمرتکبتر 
امنیت به مبر  عدالت کشانده خواهند شد. من  یاعمال شان بخاطر نقض قانون بتر  الملیل و طعنامه های مربوطه ی شورا

دوستانه را به مردم اجازه دهند و برای گبه   یس سازمان های بش  حمایت ونه ی خاص از عنارص ضد دولت م خواهم تا دسب 
 . تعهد بسپارند علنا ن های واکستر  کمپایاز  
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و های طرفدار دولت جهت کاهش تلفات افراد ملیک باید برسمیت شناخته شود.  مؤثر ام های گبعض  از   . ۶۵ توسط نبر
و های امنیت  افغانستان  ند، ایجاد تیم های کاهش تلفات افراد گهای روز افزون امنیت  را بعهده م  مسئولیت طوریکه نبر بر

خواهد بود.  چنتر  تالش ها مهم ادامه ی تحقیقات بموقع و رد یان  دقیق رویداد ها  تأمتر  ردوی افغانستان جهت ملیک در ا
و های افغانگپاسخ  محافظت جمعیت مردم و تقویت حاکمیت قانونمسئولیت که   ستانونی برای ایجاد اعتماد عموم در نبر
ران  گروی نونه ی دوامدار با دست اندر کاران گخطوط واضح سوق و اداره اسایس م باشد، و یوناما ب حیان  م باشد.  را دارند 

 ها، بویژه در مورد پولیس محیل افغانستان کار م کند. 
 
دوستانه در افغانستان، بتعقیب برریس  . ۶۶ به  درخواست توحیدیروند ، شش ماههبا توجه به عمق نیازمندی های بش 
 میلیون دالر جهت رسید  ۴۴۸

 
ران  است که گمیلیون تن افزایش یافت. قابل ن ۸.۸ به  به نیازمندی های نجات حیات تقریبا گ

 . ، قرار داشتمیش بود  ۲۰۱۱که در زمان مشابه در سال   نصف مبلیع  درصد، کمب  از   ۳۳.۵ست، بودیجه به گایل ماه آ
 
استانبول مجددا انسجام حمایت منطقوی را تقویت کرد و به تعریف مجدد مساعدت های منطقوی به   پروسه .  ۶۷

خواهانه کمک نمود. سطح ننه بع متقابل،شخض عالقمندی اس افغانستان بر اس کشور های با  مسئولیت وان یک عمل خبر
، بدلیل ویژ   قلب آسیا و حامیان شان از انتظارات نخستتر 
 

ی و حمایت گ  قوی چند جانبه این روند، با مشارکت منطقوی، رهب 
اک کننده بخاطر تعهد ش شدن در  گن برای پیش آهنابتر  الملیل تند تر بود. من بویژه از کشور های همسایه و ملت های اشب 

 تشکر م نمایم. که در چارچوب پروسه استانبول روی آن ها توافق شده بود اقدامات مختلف ایجاد اعتماد  
 
ماموریت اثر خواهد این بر منابع لزوما باالی ظرفیت عملیان  و تطبیق گتغیبر شکل یوناما با وجود کاهش چشم . ۶۸

امون نقش و  انتظارات دولت افغانستان، جامعه مدن  و دول عضو   پرتو داشت. در  های این ماموریت و سیستم مسئولیت پبر
هیچ وجه مقدمه ی برای خروج نیم باشد. ه به بحث های سازنده نیاز است. تنقیص ب ۲۰۱۴وسیعب  ملل متحد پس از سال 

ه و تعهدات این دفب  برای آینده امن و صلح آمبر  برای بود ، برای افغانستانذشتهگسال   ۶۰یط  ،ملل متحد یک همکار قوی
 . بهمتر  سان باق  خواهد ماند این ملت و مردمان آن 

 
ر، از تمام کارمندان داخیل و بتر  الملیل ملل متحد در افغانستان، بویژه، از نماینده ویژه ام، یان گم خواهم، یکبار دی . ۶۹

ایط چالش برانکوبیش، برای تالش ها و فداکاری های  اظهار  ،بر  برای حمایت از مردم افغانستانگمستمر شان، تحت رس 
 سپاس نمایم. 

 
 
 

                                                                                                                               
 
  
 

 


