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مجمع عمویم

پخش :همگان
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مورخ  ۱۴جون ۲۰۱۹
مت اصیل :انگلییس

مجمع عمویم
نشست هفتاد و سوم
آجندا شماره ۴۰
وضعیت در افغانستان

شورای امنیت
سال هفتاد و چهارم

تاثیات آن بر صلح و امنیت جهان
وضعیت افغانستان و ر
گزارش رسمنیس

.I

مقدمه
.۱
این گزارش در مطابقت با قطعنامه شماره  ۶۸/۱۱مجمع عمویم و قطعنامه شماره  ( ۲۴۶۰سال )۲۰۱۹
شورای امنیت ترتیب شده که یط آن از رسمنیس ملل متحد خواسته شده بود تا هر سه ماه در مورد انکشافات در
افغانستان گزارش بدهد.
.۲
این گزارش معلومات تازه را در رابطه به فعالیت های ملل متحد در افغانستان به شمول تالش های سیایس،
بشدوستانه ،توسعوی و حقوق بشی از زمان صدور گزارش قبیل که به تاری خ  ۲۸رفیوری  ۲۰۱۹ارائه شده بود
( ،)A/73/777-S/2019/193فراهم یم نماید.

.II

تحوالت مرتبط
انکشافات در عرصه های صلح و پروسه های انتخابان کماکان بر فضای سیایس افغانستان حاکم بوده است.
.۳
ی
تأخی نتایج انتخابات پارلمان ماه اکتوبر  ۲۰۱۸را نهان کردند و پارلمان
کمیسیون های انتخابات رسانجام بعد از ماه ها ر
اولت بار بعد از سال  ۲۰۱۱افتتاح گردید .کمیشیان جدید برای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون
جدیدی برای ر
ی
تعیت گردید و هر دو کمیسیون آمادگ ها برای انتخابات ریاست جمهوری سال  ۲۰۱۹را که تاری خ
شکایات انتخابان ر
برگزاری آن به  ۲۸سپتا رمی  ۲۰۱۹به تعویق افتاد ،روی دست گرفتند .حکومت لویه جرگه مشورن صلح را به هدف
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ایجاد اجماع میل در مورد صلح برگزار نمود و گفتگوی ربت االفغان پالن شدۀ صلح که قرار بود در آن نمایندگان
حکومت و طالبان اشیاک کنند ،به دنبال اختالف نظر ها در مورد اشیاک کنندگان ،به تعویق افتاد .حکومت تالش
های خود در راستای مبارزه علیه فساد اداری را تشی ع بخشید و گام ی
هان را برای اصالح سکتور عدیل و قضا ین
برداشت .وضعیت امنیت شکننده باق مانده است و هر دو ،حکومت و طالبان عملیات های تهاجیم تازه ای را اعالم
کردند .شمار کیل تلفات افراد ملیک بطور قابل مالحظهای کاهش یافت که عامل اصیل آن ،کاهش در رقم حمالت
ی
سی
غی انتحاری به ر
انتحاری یم باشد ،اما تلفات ملیک از اثر عملیات های هوان و تالیس و مواد منفجره تعبیه شده ر
صعودی خود ادامه داد .وضعیت بشی وخیم باق مانده است و شمار روز افزون از افراد از اثر جنگ و حوادث
کثیی از مهاجران افغان از جمهوری اسالیم ایران به کشور عودت کرده اند.
طبییع بیجا شده اند و در کنار آن ،تعداد ر

الف .تحوالت سیایس
.۴
جو سیایس شکننده باق مانده است چنانچه انکشافات در پروسه های صلح و انتخابات رسعت گرفته
است .به دنبال برکناری تمام کمیشیان کمیسیون های انتخابان در ماه رفیوری ،به تاری خ  ۳مارچ و بعد از مشورت با
نامزدان ریاست جمهوری ،احزاب سیایس و نهاد های جامعه مدن ،رئیس جمهور ارسف غت هفت کمیشی جدید به
کمیسیون مستقل انتخابات و  ۵کمیشی جدید به کمیسیون شکایات انتخابان و رنی رؤسای داراالنشاء هردو کمیسیون
تعیت نمود .به تاری خ  ۵مارچ ،کمیسیون مستقل انتخابات هوا علم نورستان را و کمیسیون شکایات انتخابان زهره
را ر
اولت باری است که ریاست هردو کمیسیون را
بیان شینواری را بالیتیب به عنوان رؤسای خود انتخاب نمودند که این ر
گیند .به تاری خ  ۲۴اپریل ،آقای غت با امضای فرمان دو عضو ربت الملیل بدون حق رای را برای هر
زنان برعهده یم ر
تعیت نمود .به تاری خ  ۶یم ،اداره
کدام از کمیسیون ها مطابق به پیش بیت تعدیل ماه رفیوری در قانون انتخابات ،ر
لوی سارنوایل اعالم کرد که دوسیه های جز یان کمیشیان سابق و سایر مقامات انتخابات را به سیه محکمه ارائه نموده
است.
ی
.۵
عت حال ،کمیسیون های انتخابات به آمادگ های تخنییک خود برای برگزای انتخابات ریاست جمهوری
در ر
ادامه دادند .به تاری خ  ۲۳اپریل ،کمیسیون شکایات انتخابان اعالم کرد که روند برریس سوابق نامزدان ریاست جمهوری
را تکمیل کرده است و هیچ شکایت علیه هیچ یک از  ۱۸کاندید شامل فهرست مقدمان کاندیدان دریافت نکرده است.
کمیسیون مستقل انتخابات فهرست ی
نهان کاندیدان ریاست جمهوری را به تاری خ  ۲۵اپریل اعالم کرد.
.۶
جنجال ها بر رس استفاده از تکنولوژی انتخابان در بخش اعظم از این دوره گزارشدیه ادامه یافت و سبب
ی
تاخی بیشی در آمادگ های انتخابان شد .به تأیس از تعدیل قانون انتخابات ،کمیسیون مستقل انتخابات وقت قابل
ر
مالحظهای را رصف تحقیق در مورد امکان استفاده از تکنولوژی کرد .برای حمایت از این تالش ها ،گروه حمایت
انتخابات یوناما که از سوی تمویل کنندگان کمک یم شود ،زمینه سفر یک کارشناس ارشد در بخش تکنولوژی را فراهم
ساخت تا در مورد گزینه های ممکن که زمینه استفاده بهی از تکنولوژی و انتخابات به موقع را فراهم سازد ،مشورت
گیی کرد که  ۱۸ایل
یان که با کمیسیون مستقل انتخابات به تاری خ  ۲۴اپریل رسیک ساخته شد ،نتیجه ر
دهد .این ارز ر
 ۲۴ماه وقت الزم خواهد بود تا ثبت بایومییک رای دهندگان به شکل درست تطبیق شود و سه گزینه را برای مالحظه
کمیسیون مطرح کرد .به تاری خ  ۲۵اپریل ،کمیسیون فیصله نمود که تمام رای دهندگان را بشکل بایومییک ثبت نام
نماید .بعد از مشورت های بیشی با احزاب سیایس ،نامزدان ریاست جمهوری و جامعه مدن ،و با توجه به ضیق
وقت ،کمیسیون به تاری خ  ۱۳یم تصمیم گرفت که عوض [ثبت بایومییک رای دهندگان] ،ثبت نام تقویت رای دهندگان
را به شکل ورق انجام خواهد داد و از بایومییک در تثبیت هویت رای دهندگان در انتخابات  ۲۰۱۹استفاده خواهد
کرد و نتایج انتخابات را بشکل الکیونیک انتقال خواهد داد .به تاری خ  ۱۸یم ،کمیشی اورنگزیب اعالم کرد که آغاز
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روند ثبت نام تقویت رای دهندگان که قرار بود رس از تاری خ  ۱۶یم برای مدت  ۱۵روز در  ۴۵۸مرکز ثبت نام رای
دهندگان انجام شود ،ایل تاری خ  ۸جون به تعویق افتاده است.
تاخی در اعالن
۰۷
تغیی ساختاری در نهاد های مدیریت انتخابات ،احکام جدید در تعدیل قانون انتخابات و ر
ر
نتایج انتخابات پارلمان باعث شد تا انتخابات ریاست جمهوری بیشی به تعویق بیافتد .به تاری خ  ۲۰ماه مارچ،
کمیسیون مستقل انتخابات اعالن کرد که تاری خ انتخابات ریاست جمهوری و شورا های والیت و همچنان انتخابات
پارلمان به تعویق افتیده پارلمان والیت غزن ،از تاری خ  ۲۰جوالی به تاری خ  ۲۸سپتا رمی به تعویق خواهد افتاد .در
مورد انتخابات شورا های ولسوایل که در ابتداء قرار بود همزمان با انتخابات پارلمان در ماه اکتوبر سال  ۲۰۱۸برگزار
ً
چیی گفته نشده است .این اعالن باعث عکس العمل های متفاوت از جانب کاندیدان
شود و بعدا به تعویق افتاد ،ر
ریاست جمهوری و اپوزیسیون سیایس شد و شماری از آنان یکبار دیگر صدای شان را برای ایجاد یک حکومت موقت
ی
بلند کردند .هرچند شماری از نهاد های جامعه مدن از تخصیص وقت بیشی برای آمادگ های انتخابات استقبال
کردند ،کاندیدان ریاست جمهوری و احزاب سیایس از عدم مشوره با آنان در مورد تقویم جدید ابراز نارضایت کردند.
ً
متعاقبا ،به تاری خ  ۲۹یم ،کمیسیون تصمیم گرفت که تنها انتخابات ریاست جمهوری را به تاری خ ۲۸سپتا رمی برگزار
نماید و انتخابات شورا های والیت و انتخابات پارلمان والیت غزن را به وقت دیگر موکول ساخت.
.۸
به تاری خ  ۱۸اپریل ،یک گروپ  ۱۱نفری از کاندیدان ریاست جمهوری بشمول حنیف اتمر ،مشاور اسبق
شورای امنیت میل و رحمت هللا نبیل ،رئیس اسبق ریاست عمویم امنیت میل ایجاد شورای کاندیدان ریاست جمهوری
و همچنان قصد شان برای تالش جهت ایجاد حکومت موقت پس از  ۲۲یم را اعالم کردند آنها به این باور بودند که
به اساس قانون اسایس ،دوره ریاست جهموری [در  ۲۲یم] به پایان یم رسد .در پاسخ به درخواست ریاست جمهوری
قضان را به تاری خ  ۲۱اپریل
مبت بر صدور فیصله [در مورد رسنوشت حکومت] ،شورای عایل سیه محکمه فیصله
ی
معاونت رئیس جمهور ایل انتخاب رئیس جهمور
صادر نمود و در آن آمده بود که تمدید دوره کاری رئیس جهمور و
ر
چنت رویه در سال  ۲۰۰۹یادآوری صورت گرفته و این
جدید ،در مطابقت با قانون اسایس یم باشد و در فیصله از ر
کار را برای ثبات و وحدت میل یک نیاز دانست .این فیصله مورد انتقاد شورای کاندیدان ریاست جهموری و شماری
انگیه های سیایس توصیف
غیقانون و نایس از ر
از اپوزیسیون بشمول عطا محمد نور ،وایل اسبق بلخ که این تصمیم را ر
کرد ،قرار گرفت .در کنفرانس مطبوعان مورخ  ۲۰یم و یط اعالمیه های متعدد ،اعضای این شورا هشدار دادند که
نگید ،آنها در آینده دست به نافرمان مدن خواهند زد .به تاری خ  ۲۳یم ،هیچ نوع
اگر به خوسات های توجه صورت ر
تظاهران گزارش نشد.
.۹
تعیت
آقای غت در طول دوره گزارشدیه ،شماری از تعیینات را در رده های بلند امنیت انجام داد که شامل ر
معت در وزارت دفاع ۱۷ ،قومندان امنیه والیت و سه معاون جدید در دفی شورای امنیت میل یم شود .هرچند
دو ر
پیشید آجندای اصالحات وی یم باشد ،اپوزیسیون نگران شان را
رئیس جمهور اظهار نمود که این تعیینات به هدف ر
در مورد سیایس ساخت سکتور امنیت قبل از انتخابات ریاست جهموری ابراز نمودند.
.۱۰
موازی با این ،کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخابان به تعقیب روند شمارش دوامدار
ر
نهان ساخت .بعد از مشوره با نهادهای ذیدخل ،کمیسیون
آراء در اکی والیات ،نتایج انتخابات پارلمان اکتوبر  ۲۰۱۸را ی
شکایات انتخابان به تاری خ  ۲۵اپریل تمام آرای باز شماری شدهای والیت کابل را باطل نموده و برریس مجدد فورم
ی
ابتدان وارد
تغیی نسبت به لست
نهان به تاری خ  ۱۴یم نش شد که در آن چهار ر
های اصیل نتایج را آغاز کرد .نتایج ی
نهان تایید شده انتخابات ولیس جرگه از تمام  ۳۵حوزه انتخابان پس از گذشت بیشی از ۶
شد .با این اعالم  ،نتایج ی
ماه از برگزاری انتخابات ،اعالم شد .تعدادی از کاندیدان ناموفق و حامیان شان در برابر نتایج اعالم شده اعیاض
ی
کردند و شماری از آنها خواستار ایجاد یک محکمه اختصایص برای رسیدگ به این موضوع شدند .به تاری خ  ۲۶اپریل،
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پارلمان جدید با موجودیت نمایندگان تمایم حوزه ها ،به استثنای والیات کابل و غزن ،افتتاح شد .نمایندگان حوزه
انتخابان کابل به تاری خ  ۱۵یم تحلیف را به جا آوردند.
.۱۱
آمی از طریق گفتگوها،
برخالف این وضعیت،
فعالت میل و ربت المیل به تالش های شان برای راه حل صلح ر
ر
رهیی صلح و مصالحه را که متشکل از  ۳۷تن بود و به منظور
ادامه دادند .به تاری خ  ۷اپریل ،حکومت تشکیل شورای ر
اگی سیایس برای گفتگو با طالبان ایجاد شده ،و همچنان ایجاد هیئت  ۲۲نفری مذاکره کننده را اعالم
ایجاد هیئت فر ر
نمود .در هر دو نهاد شامل نمایندگان اپوزیسیون سیایس و زنان بود .به تاری خ  ۲۹اپریل ،حکومت لویه جرگه مشورن
صلح را در کابل دایر کرد .این جرگهای پنج روزه که بیش از  ۳۰۰۰تن از رسارس کشور به شمول بعض از مقامات اسبق
تعیت چارچوب گفتگوها با طالبان دایر
مانند اعضای پارلمان و شورا های والیت در آن رسکت کرده بود ،به هدف ر
شده بود .رئیس اجرائیه عبدهللا عبدهللا و شماری از اپوزیسیون برجسته سیایس به شمول کاندیدان ریاست جمهوری،
این نشست را تحریم نموده و ادعا کردند که هدف این نشست تقویت کمپاین برای انتخاب مجدد رئیس جمهور غت
تدابی شدید امنیت بدون وقوع کدام حادثه برگزار شد .این جرگه اعالمیهای را صادر کرد
یم باشد .این نشست با اتخاذ ر
که یط آن اشیاک کنندگان ،به شمول سایر موارد ،خواهان آتش بس ،گفتگوی بدون پیش رسط ،گشایش دفی طالبان
اگی گفتگو کننده ،حمایت دوامدار جامعه ربت
در افغانستان ،خروج مسئوالنه رنیوی های ربت الملیل ،ایجاد یک تیم فر ر
الملیل و حفظ حقوق بش به ویژه حقوق زنان ،شدند .آقای غت در بیانیه اختتامیه اش تکرار کرد که یم خواهد آتش
رهان ۱۷۵تن از زندانیان طالب را به منظور اعتماد
بس را اعالم کند اگر طالبان هم عمل بالمثل را انجام دهند ،و ی
سازی اعالم کرد .بعد از آنکه طالبان به تاری خ  ۲۸اپریل لویه جرگه را تحریم نمودند ،در اعالمیهای شان که به تاری خ
 ۳یم نش شد نتایج آن و تقاضا برای آتش بس را رد کردند.
زنان افغانستان در ین تالش های شان برای حضور معت دار در روند صلح ،به پیشفت های نایل آمدند.
.۱۲
بدنبال مشوره  ۶ماهه با  ۱۵۰۰۰زن افغان در  ۳۴والیت کشور ،به تاری خ  ۲۸رفیوری ،دفی بانوی نخست کشور با
حمایت شورای عایل صلح ،وزارت امور زنان ،شبکه زنان افغانستان و سایر نهاد های جامعه مدن کنفرانس میل زنان
افغانستان برای صلح را برگزار کرد .در این کنفرانس ،زنان افغانستان اعالمیهای  ۱۵فقرهای را به رئیس جمهور غت
گید .زنان حدود ۳۰
سید که مفاد آنرا در لویه جرگه و گفتگو های صلح در نظر یم ر
ارائه کردند و رئیس جمهور تعهد ی
رهیی  ۱۳کمیته را بدوش
درصد اشیاک کنندگان لویه جرگه مشورن را تشکیل یم دادند و از مجموع  ۵۰کمیته ،ر
داشتند و از جمله پنج معاون جرگه ،دو تن آن از میان زنان انتخاب شد.
.۱۳
االفغانت را در دوحه
در اواسط ماه اپریل ،نهادهای ذیدخل داخیل و ربت الملیل تالش کردند تا نشست ربت
ر
ی
ولت حکومت به نمایندگ از شخص خود شان در آن اشیاک
میان سیاسیون مقیم افغانستان،
فعالت جامعه و مسئ ر
ر
ی
کردند ،و طالبان دایر نمایند .ویل آمادگ ها برای این نشست پس از اختالفات در مورد لست اشیاک کنندگان ،از هم
گسست .به تاری خ  ۱۸اپریل ،مرکز مطالعات بشدوستانه و منازعات انستیتیوت تحصیالت عایل دوحه که رمیبان این
ً
کنفرانس بود ،اعالم کرد که گفتگو ها به تعویق افتاده است .متعاقبا ،حکومت افغانستان و طالبان یط اعالمیه های
جداگانه ،با ذکر اختالفات روی رسایط شان برای گفتگو ،از این تصمیم دفاع کردند .با وجود این ،به تاری خ  ۲۸یم،
یک هیئت  ۲۴نفری متشکل از چهره های سیایس به شمول حامد کرزی رئیس جمهور اسبق با نمایندگان  ۱۴نفری
مت سال روابط دیپلوماتیک میان افغانستان و فدراتیف روسیه برگزار
طالبان در نشست در مسکو که مناسبت صد ر
رهیی هیئت طالبان را مال عبدالغت برادر که در جنوری  ۲۰۱۹بحیث رئیس هیئت سیایس
شده بود ،دیدار کردند .ر
طرفت عالمیهای
رهی این تحریک برگزیده شده بود ،به عهده داشت .در نشست مجدد در  ۲۹یم،
طالبان و معاون ر
ر
مشیک را صادر کردند و یط آن خاطر نشان ساختند که بر رس بعض مسایل پیشفت های حاصل شده اما پذیرفتند
که به بحث های بیشیی نیاز است.
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.۱۴
زلیم خلیلزاد ،نماینده ویژه ایاالت متحده برای صلح افغانستان گفتگو با طالبان را از  ۲۵رفیوری تا  ۱۲مارچ
و بار دیگر از تاری خ اول تا  ۹یم در دوحه برگزار کرد .این گفتگو ها بر محور خروج عساکر ربت الملیل از افغانستان و
تضمت اینکه افغانستان پایگاه برای تروریزم ربت الملیل نخواهد شد ،ادامه یافت .نشست های سه جانبه میان دینگ
ر
ضمی کابلوف ،نماینده رئیس جمهوری روسیه ،و آقای خلیلزاد به تاری خ  ۲۱و  ۲۲مارچ در
چت،
ر
ژیون ،فرستاده ویژه ر
اخی ،اعالمیهای مشیک در حمایت از
واشنگت دی یس و به تاری خ  ۲۵اپریل در مسکو ،برگزار شد .پس از نشست ر
موگییت ،نماینده عایل
رهیی و مالکیت افغانها صادر شد .به تاری خ  ۲۶مارچ ،خانم فیدریکا ر
اگی به ر
یک روند صلح فر ر
ی
اتحادیه اروپا در امور ر
خارج و پالییس امنیت از کابل دیدار نمود و یکبار دیگر بر آمادگ اتحادیه اروپا برای حمایت از
روند صلح افغانستان تاکید کرد .همچنان تالش های صلح در نشست به تاری خ  ۲۳اپریل در لندن میان آقای خلیلزاد
کبی و ایرلند شمایل و اتحادیه اروپا مورد بحث
و نمایندگان فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،ناروی ،پادشایه متحده بریتانیای ر
قرار گرفت.
.۱۵
هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) تحت ماموریت مبت بر بذل مسایع جمیله ،به گفتگو ها
با دفی سیایس طالبان رپیامون مسایل مربوط به روند صلح ،محافظت افراد ملیک و دسییس به کمک های بشدوستانه
ادامه داد .نماینده ویژه من به تاری خ  ۲۵اپریل با ُمال برادر و سایر گروه مذاکره کننده طالبان مالقات نمود تا پیشفت
در راستای گفتگوهای ربت االفغان و همچنان محافظت افراد ملیک و موضوعات بشدوستانه را مورد بحث قرار دهند.
در سطح محیل ،یوناما به فعالیت های خود با جوامع و مقامات والیت برای حمایت از صلح در محالت و تالش ها
برای حل منازعات و تطبیق برنامه های محیل صلح از طریق دفاتر ساحوی خویش ،ادامه داد .در والیت ننگرهار،
شیزاد فراهم نمود که منتج به صدور فیصله به خاطر
یوناما زمینه برگزاری جرگهای صلح میان دو قوم را در ولسوایل ر
نخستت بار زنان در این جرگه نقش فعال را بازی کردند.
تنظیم توزی ع آب شد .برای
ر

ب .امنیت
.۱۶
وضعیت امنیت شکنند باق ماند چنانچه شمار رویداد های امنیت کماکان بلند بود .از  ۸رفیوری ایل  ۹یم
ً
 ،۲۰۱۹ملل متحد مجموعا  ۵۲۴۹رویداد امنیت را ثبت نمود که  ۷درصد کاهش را در مقایسه با زمان مشابه در سال
 ۲۰۱۸نشان یم دهد .حوزه جنوب شاهد بلندترین رقم رویداد های امنیت بود که به تعقیب آن حوزه های رسق و
غرب قرار داشت؛ این حوزه در مجموع  ۷۱در صد کل رویداد های امنیت را تشکیل یم دهد .به تاری خ  ۱۲اپریل،
طالبان عملیات بهاری ساالنهی شان زیر نام "الفتح" را اعالن کردند که هدف آن ختم اشغال رنیوهای خارجیان و
تاسیس "نظام اسالیم" گفته شد .رویداد های امنیت گزارش شده پس از اعالن [عملیات بهاری] طالبان ،در رسارس
کشور شدت گرفت.
ی
.۱۷
گیی مسلحانه در صدر رویداد های امنیت قرار
تغیی باق ماند چنانچه  ۳۲۰۷در ر
رویکرد های جنیک بدون ر
گرفت که  ۶۱درصد کل حوادث امنیت را تشکیل یم داد .این رقم  ۱۰درصد کاهش را در مقایسه با زمان مشابه در
سال  ،۲۰۱۸نشان یم دهد که یم توان آن را به رسمای شدید زمستان نسبت داد .واقعات نایس از استفاده مواد
دومت بزرگیین عامل رویداد ها باق ماند اما کاهش  ۳درصدی را شاهد بود .حمالت
منفجره تعبیه شده همچنان
ر
تدابی امنیت توسط رنیو های میل
انتحاری  ۷۲درصد کاهش یافت که بیانگر تالش های جاری بازدارنده و تشدید
ر
هوان افغانستان و ربت الملیل
دفایع و امنیت افغانستان به ویژه در شهر های کابل و جالل آباد یم باشد .رنیو های ی
هوان در طول دوره گزارشدیه ثبت شد افزایش ۱۲
هوان را در سطح بلند نگهداشتند چنانچه  ۳۰۵حمله ی
حمالت ی
درصد را در مقایسه به زمان مشابه در سال  ۲۰۱۸نشان یم دهد.
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.۱۸
به تاری خ  ۲اپریل ،حکومت عملیات وزارت دفاع تحت نام خالد را تصویب کرد .عملیات های رنیو های
امنیت روی حوزه جنوب؛ والیت ننگرهار در رسق؛ والیت فراه در غرب؛ والیات کندز ،تخار و بغالن در شمال رسق؛
والیت غزن در جنوب رسق و والیت بلخ در شمال کشور متمرکز بود .بهبود وضعیت امنیت در شاهراه ها به عنوان
هوان به تقویت تالش های نظایم رنیوهای افغانستان و ربت الملیل ادامه داد.
یک چالش باق مانده است .حمالت ی
هوان در طول دوره گزارشدیه را تشکیل یم داد.
هوان در والیات هلمند و غزن  ۵۶درصد مجموع حمالت ی
حمالت ی
.۱۹
به تعقیب آغاز عملیات الفتح توسط طالبان ،والیت های هلمند ،فراه و غزن بیشی از هر والیت دیگر
گیی در سطح کشور بود .طالبان موفق شدند که مرکز اداری حداقل سه ولسوایل  -ارغنج خواه در والیت
شاهد در ر
ً
بدخشان ،آبکمری در والیت بادغیس و شمولزی در والیت زابل – را موقتا به ترص در آورند .یک حملهی طالبان در
گیی برای چهار هفته و طبق گزارشات ،باعث کشته شدن ۶۲
ولسوایل باال مرغاب والیت بادغیس منجر به ادامه در ر
اسی شدن  ۵۶تن دیگر از عنارص رنیو های میل امنیت و دفایع افغانستان شد .هرچند تهدیدات جدی متوجه
عضو و ر
مرکز والیات نبود ،به تاری خ  ۲۱مارچ عملیات مشیک رنیوهای نظایم افغانستان و ربت الملیل در حومه شهر کندز
گیی های شدید و کشته شدن دو رسباز ربت الملیل و  ۱۰رسباز افغان شد.
سبب در ر
.۲۰
چشمگیی کاهش یافت چنانچه در طول دورهای گزارشدیه  ۸رویداد
شمار حمالت گسیده به گونه
ر
چنت رویداد در
انتحاری گزارش شد در حالیکه این رقم در دورهای مشابه در سال گذشته به  ۲۶واقعه یم رسید .دو ر
عت دوره در سال گذشته به  ۱۰واقعه یم رسید :حملهی گرویه به تاری خ  ۲۰اپریل
شهر کابل رخ داد که این رقم در ر
باالی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلومان که مسئولیت آنرا شاخه خراسان حکومت اسالیم عراق و شام به عهده
غیدولت به نام کونیپارت انینشنل که مسئولیت
گرفتند؛ و حملهی گرویه به تاری خ  ۸یم بر یک موسسه ربت الملیل ر
آنرا طالبان بدوش گرفتند .این کاهش توام با بیشی هدف قرار دادن تاسیسات امنیت افغان نسبت به اهداف ملیک
بود .به تاری خ  ۱مارچ ،یک حمله کننده انتحاری طالبان مواد منفجره همراهش را در داخل کمپ شورآبک واقع ولسوایل
گیی
واشی والیت هلمند منفجر کرد و به تعقیب آن  ۲۷حمله کننده موانع دفایع کمپ را شکستند .به تعقیب آن ،در ر
ر
ً
مسلحانه  ۳۷ساعت طول کشید تا اینکه رنیو های امنیت کنیول کمپ را به دست گرفتند .متعاقبا ،طالبان اعالمیهای
را نش و در آن ادعا کردند که از این پایگاه بخاطر راه اندازی حمالت شبانه بر ضد افراد ملیک استفاده یم شد .به تاری خ
شیزاد والیت ننگرهار انجام دادند.
 ۱۲اپریل ،طالبان حملهای گرویه و گسیده را باالی مرکز اداری ولسوایل ر
.۲۱
به رغم عملیات های فزاینده توسط رنیو های نظایم افغانستان و ربت الملیل بر ضد مواضع گروه داعش در
والیت های ننگرهار و کی ،شاخه خراسان حکومت اسالیم عراق و شام کماکان در منطقه حضور دارند .باوجود از
دست دادن کنیول بخش های زیادی از ارایص در اواخر سال  ،۲۰۱۸شاخه خراسان حکومت اسالیم عراق و شام از
آغاز جنوری سال  ۲۰۱۹بدینسو ،چندین حمله را باالی مناطق تحت کنیول طالبان در دو والیت ذکر شده انجام
دادند که بر اساس گزارشات ،در والیت کی دستاورد های در میدان های جنگ داشتند .در طول دوره گزارشدیه،
عت زمان در
 ۱۱۳واقعه امنیت به شاخه خراسان دولت اسالیم عراق و شام نسبت داده شد در حالیکه این رقم در ر
سال گذشته به  ۱۴۵واقعه یم رسید .عالوه بر این ،شاخه خراسان دولت اسالیم عراق و شام در طول دوره گزارشدیه
عت زمان سال پار به  ۹واقعه یم رسید .از جمله
مسئولیت دو حمله انتحاری را بدوش گرفتند که شمار این حمالت در ر
هوان جالل آباد به تاری خ  ۶مارچ و حمله
دو حمله انتحاری ،ییک آن باالی یک رسکت ساختمان در نزدییک میدان ی
دویم آن که در باال ذکر شد ،در کابل به تاری خ  ۲۰اپریل صورت گرفت.
.۲۲
در طول دوره گزارشدیه ۱۱ ،واقعه امنیت علیه کارمندان ملل متحد صورت گرفت که شامل  ۴واقعه تهدید
گیی مسلحانه نیم شود.
جنان بوده و شامل هیچ در ر
و  ۴واقعه ی
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ج .همکاری منطقوی
.۲۳
همکاری منطقوی در ارتباط به تالشهای صلح و انکشاف افغانستان تشدید یافت .به تاری خ  ۲۱رفیوری،
رئیس جمهور غت با رئیس جمهور ترکمنستان ،قربانقیل ربیدی محمدوف در ترکمنستان مالقات نمود و روی مسایل
روابط دوجانبه ،پروژه های اتصال منطقوی و نقش منطقه در روند صلح بحث کردند .به تاری خ ۱۷و مارچ ،آقای
عرن سفر کرد تا رپیامون موضوعان چون تجارت و رسمایه گذاری ،انکشاف و کمک های
غت به امارات متحده ر
بشدوستانه و اقدامات صلح بحث نماید .به تاری خ  ۱۵مارچ ،صالح الدین ربان وزیر امور خارجه افغانستان از
اندونییا
اندونییا دیدار کرد تا بر رس تطبیق توافقات میان دو کشور و تالش های صلح بحث نمایند .مقامات کشور
ر
ر
ی
یکبار دیگر آمادگ شانرا برای رمیبان گفتگو های مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان ابراز نمودند .به تاری خ
اندونییا به هدف تالش بیشی برای ترغیب طالبان برای گفتگو های
 ۳۰اپریل ،رتنو مرسودی ،وزیر امور خارجه
ر
مستقیم ،با طالبان در دوحه مالقات کرد.
ً
.۲۴
با وجود روابط نسبتا رتیه میان دو کشور ،افغانستان و پاکستان به گفتگو در مورد مسایل دوجانبه و تالش
های صلح افغانستان ادامه دادند .به تاری خ  ۲۵مارچ ،رسانه های پاکستان تبرصهای عمران خان ،صدر اعظم پاکستان
را بازتاب دادند که در آن توصیه شده بود که حکومت افغانستان "مانع" فراراه روند صلح است و ایجاد اداره موقت
سفی افغانستان در
پیشید تالش های صلح کمک خواهد کرد .حکومت افغانستان در واکنش به این گفته ها ،ر
در ر
پاکستان را فراخواند .به تاری خ  ۲۵اپریل ،یط اعالمیهای در مورد افغانستان ،صدر اعظم پاکستان حمالت خشونت
بار را تقبیح کرد و اظهار داشت که پاکستان منابع امنیت و دیپلوماتیک خویش را وقف موفقیت روند صلح افغانستان
سید که از این پس پاکستان هیچگاه در اختالفات داخیل افغانستان طرف واقع نخواهد شد .به تاری خ
کرده و وعده ی
رهیان دو کشور ،رئیس جمهور غت دعوت صدر اعظم [پاکستان] برای دیدار از
 ۵یم ،یط تماس تلیفون میان ر
پاکستان را پذیرفت.
.۲۵
همکاری میان افغانستان و ازبکستان افزایش یافت؛ در طول دورهای گزارشدیه ،مشارکت ازبکستان در تالش
های صلح رنی افزایش یافت .به تاری خ  ۶مارچ ،حمدهللا محب ،مشاور امنیت میل افغانستان از تاشکند دیدار نمود و
اخی با طالبان و سایر طرف های
عبدالعزیز کامیلوف ،وزیر امور خارجه ازبکستان آقای محب را در جریان گفتگوهای ر
ی
ذیربط قرار داد .به تاری خ  ۳۱مارچ ،رئیس جمهور غت در کابل با آقای کامیلوف مالقات کرد و موصوف از آمادگ
خی داد .مالقات های مقامات [دو کشور] در والیات رسحدی بلخ در
ازبکستان برای رمیبان گفتگو های صلح ر
افغانستان و رسخنددریا در ازبکستان که به هدف تقویت تجارت و رسمایه گذاری دو کشور صورت گرفته بود ،باعث
تقویت روابط دو جانبه میان افغانستان و ازبکستان شد.
.۲۶
اولت نشست سفرای کشور های قلب آسیا –
همکاری ها از طریق نشست های چند جانبه ادامه داشت .ر
پروسه استانبول ( )۲۰۱۹به تاری خ  ۲۷رفیوری در کابل دایر شد .اشیاک کنندگان فعالیت جاری تحت این پروسه را
هشتمت دور کنفرانس
تدابی برای اعتماد سازی مورد برریس قرار دادند و از پیشنهاد ازبکستان برای رمیبان
به عنوان ر
ر
همکاری های اقتصادی منطقوی در مورد افغانستان در نوا رمی  ،۲۰۱۹استقبال کردند .از بدو تاسیس گروه ارتباط
نخستت بار ریاست مشیک این نشست را (که به تاری خ
سازمان همکاری های شانگهای با افغانستان ،افغانستان برای
ر
 ۱۹اپریل در بشکیک برگزار شده بود) به عهده داشت .اشیاک کنندگان همکاری با افغانستان و همچنان پیشفت در
روند صلح را مورد بحث قرار داده و نقشه راه برای فعالیت های بعدی را به برریس گرفتند.

.III
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گیی های
. ۲۷
به تاری خ  ۲۴اپریل ،یوناما گزارش رب ع نخست سال  ۲۰۱۹در مورد محافظت افراد ملیک در در ر
1.
مسلحانه را نش کرد ماموریت ملل متحد از  ۱جنوری ایل  ۳۱مارچ  ،۲۰۱۹به تعداد  ۱۷۷۳مورد تلفات ملیک (۵۸۱
عت زمان در سال  ۲۰۱۸را نشان یم دهد .این
کشته و  ۱۱۹۲مجروح) را ثبت کرد که  ۲۳درصد کاهش در مقایسه با ر
ً
کاهش اساسا از اثر کاهش  ۷۶درصدی در تلفات افراد ملیک برخاسته از حمالت انتحاری و گرویه یم باشد .یوناما ۵۴
درصد تلفات افراد ملیک را به عنارص مخالف دولت ( ۳۹درصد به طالبان ۱۲ ،درصد به دولت اسالیم عراق و شام –
شاخه خراسان و  ۳درصد را به گروه های نامعلوم) نسبت داد .در حدود  ۳۴درصد به رنیوهای طرفدار دولت (۱۷
درصد به رنیوهای میل امنیت و دفایع افغانستان ۱۳ ،درصد به رنیوهای نظایم ربت الملیل ۲ ،درصد به ملیشه های
طرفدار دولت و  ۲درصد به رنیوهای متعدد طرفدار دولت) نسبت داده شد و  ۱۲درصد این تلفات نایس از تبادله
گیی های زمیت میان عنارص مخالف دولت و رنیوهای طرفدار دولت و سایر رویدادها بود که به
آتش در جریان در ر
ر
هیچ طرف نسبت داده نشد .اکی تلفات افراد ملیک به عنارص مخالف دولت نسبت داده شد ویل رنیوهای طرفدار
دولت نسبت به عنارص مخالف دولت ،بیشی باعث قتل افراد ملیک در جریان رب ع نخست سال  ۲۰۱۹شده اند.
گیی های زمیت باعث  ۶۱۶مورد تلفات ملیک ( ۱۳۴کشته و  ۴۸۲مجروح) شد که  ۳۵درصد مجموع
.۲۸
در ر
غیانتحاری باعث  ۵۰۰مورد
تلفات افراد ملیک را تشکیل یم دهد .استفاده از مواد منفجره تعبیه شده انتحاری و ر
تلفات افراد ملیک ( ۷۶کشته و  ۴۲۴مجروح) شد که  ۲۸درصد کل تلفات ملیک را تشکیل یم دهد .تلفات ملیک برخاسته
غیانتحاری ایل  ۲۱درصد افزایش یافت .یوناما  ۲۲۸مورد تلفات ملیک ( ۱۴۵کشته و ۸۳
از مواد منفجره تعبیه شده ر
ی
مجروح) نایس از عملیات های هوان را ثبت کرد که  ۱۳درصد کل تلفات ملیک را تشکیل یم دهد؛ همچنان این
ماموریت  ۱۰۲مورد تلفات ملیک ( ۷۲کشته و  ۳۰مجروح) از اثر عملیات های تالیس را که  ۶درصد مجموع تلفات
ملیک را تشکیل یم دهد ،ثبت کرد .یوناما  ۵۸۲مورد تلفات اطفال ( ۱۵۰کشته و  ۴۳۲مجروح) را ثبت نمود .به تاری خ
غی دولت کونیپارت انینشنل در کابل ۸ ،فرد ملیک کشته و  ۲۷تن
 ۸یم ،از اثر حمله گرویه باالی ساختمان موسسه ر
دیگر مجروح شدند .طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند.
از  ۱جنوری ایل  ۳۱مارچ ،گروه کاری کشوری برای نظارت و گزارش دیه خشونت های جدی علیه اطفال
.۲۹
گیی های مسلحانه  ۱۸مورد هدف قرار گرفت مکاتب و کارمندان این سکتور ( ۱۴مورد علیه تاسیسات معارف
در در ر
و  ۴مورد علیه کارمندان این سکتور) را تایید کرد در حایل که این رقم در جریان میعاد گزارشدیه قبیل به  ۶۹مورد یم
مکاتت را که به عنوان مراکز رای دیه برای انتخابات پارلمان  ۲۰۱۸استفاده یم شد ،مورد
رسید که یط آن طالبان
ر
هدف قرار دادند .گروه کاری مذکور  ۱۲مورد را به عنارص مخالف دولت ( ۱۱مورد را به طالبان و  ۱مورد را دولت
اسالیم عراق و شام – شاخه خراسان) ۵ ،مورد را به رنیوهای طرفدار دولت ( ۲مورد را به اردوی میل افغانستان۱ ،
ً
مورد را به رنیوهای نظایم ربت الملیل ۱ ،مورد را مشیکا به اردوی میل افغانستان و رنیوهای نظایم ربت الملیل ،و  ۱مورد
ً
ً
را مشیکا به اردوی میل افغانستان و پولیس میل افغانستان و گروه ملیشه طرفدار دولت) و  ۱رویداد را مشیکا به اردوی
میل افغانستان و طالبان نسبت داد .
گروه کاری کشوری دو مورد اختطاف اطفال به شمول  ۴پش (یک مورد توسط طالبان که شامل  ۳پش یم
.۳۰
شد و یک مورد توسط پولیس میل افغانستان که شامل  ۱پش یم شد) را تایید کرد در حایل که این رقم در جریان مدت
گزارشدیه قبیل به پنج مورد مشمول  ۱۱پش ،یم رسید .گروه کاری مذکور دو مورد استخدام و استفاده از اطفال به
شمول چهار پش (یک مورد توسط طالبان مشمول سه پش و یک مورد توسط پولیس میل افغانستان مشمول یک
پش) را رنی تثبیت کرد .افزون بر آن ،گروه کاری دو مورد خشونت جنیس علیه پشها توسط رنیوهای طرفدار دولت
(هر دو مورد توسط پولیس میل افغانستان مشمول دو پش) را تثبیت کرد .به تاری خ  ۵یم ،دولت افغانستان قانون
 1مراجعه شود بهhttps://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports :
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محافظت حقوق اطفال را پس از تصویب قانون از طریق فرمان ریاست جمهوری که در  ۵مارچ امضاء شد ،وضع
کرد.
یوناما  ۲۶رویداد را که مراکز صیح و کارمندان آن را متاثر ساخت ( ۱۶رویداد علیه تاسیسات صیح و ۱۰
.۳۱
رویداد علیه کارمندان صیح) ثبت کرد در حایل که این رقم در زمان گزارشدیه قبیل به  ۱۲رویداد یم رسید .گروه کاری
 ۱۸مورد را به عنارص مخالف دولت ( ۱۷مورد را به طالبان و  ۱مورد را به گروه مسلح نامعلوم) به شمول  ۶رویداد
که منجر به بسته شدن  ۸۸مرکز صیح و اختطاف سه کارمند صیح توسط طالبان شد ،نسبت داده و  ۷رویداد را به
رنیوهای طرفدار دولت ( ۲مورد را به اردوی میل افغانستان ۱ ،مورد را به پولیس محیل افغانستان ۱ ،مورد را به ریاست
امنیت میل و  ۱مورد را به رنیوهای نظایم ربت الملیل ،و  ۲مورد را به رنیوهای نامعلوم طرفدار دولت) نسبت داد .یک
ً
رویداد مشیکا به رنیوهای طرفدار دولت و گروه های مسلح مخالف دولت نسبت داده شد.
ی
قضان شماره  ۲پیش از محاکمه محکمه جز یان ربت الملیل درخواست مبت بر ادامه
به تاری خ  ۱۲اپریل ،هیئت
.۳۲
ی
نوامی  ۲۰۱۷توسط سارنوال
تحقیقات در مورد جرایم علیه بشیت و جرایم جنیک در افغانستان را که به تاری خ ۲۰
ر
موظف ارائه شده بود ،به اتفاق آراء رد کرد .این قضات فیصله کردند که در حال حارص تحقیقات در مورد وضعیت
تأمت عدالت نخواهد بود .
افغانستان به نفع ر
ً
به تاری خ  ۱۷اپریل ،یوناما و دفی کمیشیی عایل ملل متحد برای حقوق بش ) (OHCHRمشیکا گزاریس در
.۳۳
دسامی  ۲۰۱۸را در بر یم
مورد برخورد با توقیف شدگان منازعات و محو شکنجه را که از  ۱جنوری  ۲۰۱۷ایل ۳۱
ر
معتیی
گرفت ،نش کردند 2.از مجموع  ۶۱۸زندان منازعات که مورد مصاحبه قرار گرفتند ۳۲ ،درصد آنان اظهارات ر
را ارائه کردند که نشان یم داد هنگایم که تحت توقیف رنیوهای میل امنیت و دفایع افغانستان قرار داشتند ،مورد
شکنجه قرار گرفته اند .اگرچه از سال  ۲۰۱۶بدینسو یوناما کاهیس را در تعداد قضایای شکنجه ثبت کرده است ،اما
این ماموریت از شکنجه و بدرفتاری با توقیف شدگان منازعات به ویژه در توقیف خانه های ریاست عمویم امنیت
میل و رنیوهای پولیس میل افغانستان ،کماکان نگران است .این گزارش موارد تخیط و مشکالت در تطبیق طرزالعمل
کبت شکنجه
تأمت دسییس توقیف شدگان به وکیل مدافع ،و عدم پاسخگو قرار گرفت مرت ر
های محافظت کلیدی مانند ر
را رنی ثبت کرد .
.۳۴
دولت در راستای تروی ج و محافظت حقوق زنان ،اقدامات بیشیی را روی دست گرفت .بتاری خ  ۴مارچ،
کمیته جندر کابینه تفاهمنامه ی را با وزارتخانه های ذیربط در رابطه به تطبیق پالییس رمیاث و حق مالکیت به امضا
رسانید و دو پالییس را در پرنسیب تصویب کرد :یک پالییس در مورد محافظت از زنان در حاالت جنگ و اضطرار و
یک پالییس در مورد افزایش اشیاک زنان در انتخابات .بتاری خ  ۷اپریل ،وزارت عدلیه طرح قانون خانواده را به کمیته
جلوگیی از خشونت و آگایه دیه عامه که شامل دولت،
قانونگذاری کابینه ارائه کرد .بتاری خ  ۱۷اپریل ،گروه کاری
ر
ملل متحد و نهاد های جامعه مدن یم شود ،طرح وزارت امور زنان برای محافظت از مراکز حمایوی زنان را تصویب
نمود.
.۳۵
ربت  ۴و  ۱۴مارچ ،یوناما هشت محفل را برای تجلیل از روز جهان زن برگزار کرد .این همایش ها که شامل
رمیگرد و بحث های گرویه یم شد ،باعث ارتقای آگایه در مورد مسایل حقوق زنان و دخیان مانند دسییس به تعلیم
و تربیه ،ورزش و محو جرایم خشونت علیه زنان و دخیان به شمول ازدواج های زیر سن و اجباری ،تعرض جنیس ،و
ی
رسم بد دادن که در آن دخیان جهت حل اختالفات خانوادگ معامله یم شوند ،گردید .بتاری خ  ۱۴مارچ ،ملل متحد

 2مراجعه شود بهhttps://www.ohchr.org/Documents/Countries/AF/PreventingTortureReportApril2019.pdf :
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روز جهان زن را در کابل یط یک محفل عمویم تحت نام "ملل متحد واحد" تجلیل کرد و در آن ،از زنان الگو افغان
در سکتورهای مختلف مسکیل ستایش گردید.
.۳۶
کمیسیون مستقل حقوق بش افغانستان نشست های مشورن عمویم را در  ۳۳والیت کشور در ماه های
مارچ و اپریل ،منحیث بخیس از تحقیقات میل در مورد نقش زنان در صلح و امنیت در افغانستان ،راه اندازی کرد.
یوناما در این نشست های مشورن در کابل ،بامیان ،هرات ،هلمند و کندهار رسکت کرده و برای تروی ج حقوق بش و
حقوق زنان در تالش های صلح و امنیت دادخوایه نمود .اشیاک کنندگان اظهار داشتند که ارزش های حقوق بشی
قابل معامله نیست و اینکه زنان باید در تمایم مراحل روند صلح حضور داشته باشند و صلح نباید عدالت برای
قربانیان جنگ را تحت الشعاع قرار دهد.
.۳۷
ژورنالستان و کارمندان رسانه ها کماکان با خشونت های مرتبط به منازعه مواجه بودند .در جریان مدت
گزارشدیه ،یوناما سه رویداد را ثبت کرد که منجر به کشته شدن یک روزنامه نگار و مجروح شدن یک روزنامه نگار
دیگر ،و تهدید شدن یک روزنامه نگار زن از طرف عنارص مخالف دولت شد .عالوه بر آن ،پنج ژورنالست و مدافع
دستگی یا تهدید شدند ،که از مجموع این پنج واقعه ،چهار رویداد آن از
حقوق بش به شمول یک زن لت و کوب،
ر
طرف رنیوی ها و مقامات طرفدار دولت ارتکاب گردید .یوناما  ۹همایش (به اشیاک مجموعا  ۳۹۹اشیاک کننده به
غی رسیم و حقوق بش ،ایجاد صلح و
شمول  ۹۴زن) در مورد نقش روزنامه نگاران و
مدافعت حقوق بش ،عدالت ر
ر
نقش زنان در روند صلح و تعمیم اصول حقوق بش را رنی برگزار کرد.

.IV

ی
همآهنیک مساعدت های توسعوی
.۳۸
دولت و همکاران کلیدی توسعوی به تالش های خود جهت عمیل ساخت تعهدات شان که در کنفرانس وزرا
نومی  ۲۰۱۸در مورد افغانستان دایر شده بود ،ادامه دادند .مشورت ها در مورد رسایط اجتمایع-
در ژنیو که در ماه ر
اقتصادی برای صلح ،در مطابقت با فقره  ۱۵اعالمیه مشیک کنفرانس ژنو ،در کابل ادامه یافت ،و بتاری خ  ۱۳اپریل
در محفیل که در حاشیه نشست ساالنه بهاری بانک جهان در واشنگت دی یس برگزار شد ،اشیاک کنندگان ،منجمله
وزیر مالیه افغانستان ،حمایت خود را از این ابتکار ابراز داشته و خواستار مشورت های گسیده تر برای کمک به برنامه
ریزی منسجم و واقع بینانه در همخوان با آجندای توسعه ین دولت شدند.
.۳۹
دولت گام های بیشیی در راستای تطبیق پالییس حکومتداری محیل خود تحت عنوان "حکومتداری شهروند
محور :نقشه راه برای اصالحات محیل" اتخاذ نمود .بتاری خ  ۱۹رفیوری ،رییس جمهور غت حکیم را در مورد
حکومتداری در سطح ولسوایل ها صادرکرد که هدف آن بهبود در تفویض صالحیت و زمینه سازی تخصیص مساویانه
منابع به ادارات در سطح ولسوایل ها بود .بتاری خ  ۵مارچ ،آقای غت قانون را از طریق فرمان تقنیت در مورد شورا
های محیل ،توشیح کرد .قانون متذکره نقش ها و مسوولیت های شورا های والیت ،ولسوایل و قریه جات را واضح
ساخته و هدف آن تسهیل نظارت شوراهای محیل و مشارکت مردم در طرح و تطبیق برنامه های توسعه ین حکومت
محیل یم باشد.
.۴۰
دولت به پیشفت در روند اصالحات در اداره عامه ادامه داد .بتاری خ  ۴رفیوری ،کابینه پالییس تجدید نظر
شده ی را غرض افزایش شمار زنان در خدمات ملیک تصویب نمود که این پالییس اهداف جدیدی را برای سال ۲۰۱۹
تعیت کرده است .بتاری خ  ۲اپریل ،کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک گزارش ساالنه خود را برای سال
ر
 ۲۰۱۸نش کرد که در آن از دست آورد های مهیم از جمله کاهش در مدت زمان استخدام کارمندان ملیک از تقریبا
 ۱۸۰روز در سال  ۲۰۱۷به  ۴۵روز در سال  ،۲۰۱۸و تطبیق سیستم مدیریت معلومات و منابع بشی که در ۱۷
رفیوری  ۲۰۱۹راه اندازی گردید ،یاد شده است .هدف این سیستم ثبت تخمینا  ۴۲۴۰۰۰کارمند ملیک در یک دیتابیس
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الکیونییک مرکزی معلومات کارمندان ،منجمله به شکل بایومییک است تا پالنگذاری منابع بشی را بهی ساخته و از
شمار کارمندان خیایل بکاهد.
.۴۱
پیگیی
تطبیق قانون دسییس به اطالعات رنی ادامه یافت .بتاری خ  ۲۸اپریل ،کمیسیون دسییس به اطالعات ر
نومی  ۲۰۱۸را با شورای وزیران ،شورای عایل حاکمیت قانون و مبارزه علیه
تعهدات کنفرانس وزرای ژنو مؤرخ ماه ر
فساد اداری ،اداره تدارکات میل و کمیته کاری جامعه مدن آغاز نمود .این کمیسیون رهنمود های تخنییک را برای
نهادهای دولت در زمینه ایجاد بانک های اطالعان فراهم کرده و مقررات مربوط به دسییس به اطالعات و یط
مراحل شکایات عامه را ایجاد نمود.
.۴۲
بتاری خ  ۲۰یم ،یوناما گزارش ساالنه ی خود در مورد مبارزه علیه فساد اداری را تحت عنوان "مبارزه
تدرییح مراحل
افغانستان علیه فساد اداری :کار اسایس برای صلح و رفاه" منتش کرد 3.در این گزارش از تطبیق
ر
ی
قضان مبارزه علیه فساد اداری ،تصویب قانون محافظت
تغییات قانون مانند تاسیس مرکز عدیل و
اصالحات منجمله ر
از اطالع دهندگان و بازنگری قانون دسییس به اطالعات یاد شده است .این گزارش بر لزوم بهبود ساختار های نهاد
تضمت استقاللیت کمیسیون مبارزه علیه
تدابی محفاظت قانون را جهت
های مبارزه علیه فساد اداری تاکید نموده و ر
ر
فساد اداری که ایجاد آن در قانون پیش بیت شده است ،پیشنهاد نود .در این گزارش از پیشفت ها در زمینه ثبت
دار یان های مقامات دولت و ادامه اقدامات اصالج در خدمات ملیک ،قوه قضائیه و اداره لوی سارنوایل به نییک یاده
قضان در تطبیق موثر جرایم بهی تعریف شده فساد در کود جزای
شده است .این گزارش از توانمندی مرکز عدیل و
ی
ی
سال  ۲۰۱۷ستایش کرده است ویل تاکید کرده است که توانان افغانستان در تطبیق احکام گرفتاری کماکان ضعیف
غیان محاکمه شوند و مجازات ایشان تنفیذ
متهمت در این مرکز به گونه
باق مانده است که سبب شده  ۲۰درصد
ر
ر ی
نگردیده است .این گزارش همچنان تالش های جاری لوی سارنوال برای رسیدگ به اتهامات فساد در روند انتخابات
 ۲۰۱۸را رسح داده است.
.۴۳
قضان فعالیت های خود را به گونه چشمگ ریی (بعد از یک دوره رکود
در رب ع دوم سال  ،۲۰۱۹مرکز عدیل و
ی
در نیمه دوم سال  )۲۰۱۸افزایش داد .ایل  ۲۰یم ،محکمه ابتدائیه این مرکز در مورد  ۵۷قضیه که در آن ها  ۲۲۳متهم
دخیل بودند فیصله صادر نموده بود ،محکمه استیناف این مرکز روی  ۵۲قضیه که در آن  ۱۷۳متهم دخیل بود
تمی در مورد  ۳۶قضیه که در آن  ۱۱۷متهم علیه فیصله های این مرکز استیناف طلب
فیصله نموده بود و محکمه ر
توانان ارگان های تنفیذ قانون در
شده بودند فیصله صادر کرد .با این وجود ،فعالیت های این مرکز رنی به دلیل عدم
ی
اجرای احکام گرفتاری و جلب محدود باق مانده است .از مجموع فهرست  ۱۲۷احکام گرفتاری و جلب که اجرای آن
نومی  ۲۰۱۸معطل مانده بود تنها  ۱۷حکم گرفتاری و  ۴۴حکم جلب ایل زمان تحریر این گزارش اجرا شده
ایل  ۲۸ر
جیا به اجرا
بود .از مجموع  ۱۷حکم گرفتاری ۱۱ ،مظنون خود را بصورت داوطلبانه تسلیم کردند و  ۶حکم گرفتاری ر
سیی یم کند .بتاری خ ۱۹
درآمد .در مجموع ،تنها  ۱نفز از فهرست  ۱۲۷نفری محاکمه شده و دوره مجازات اش را ی
مارچ ،این مرکز گزارش داد که  ۸۲حکم جلب و  ۴۶حکم گرفتاری دیگر را صادر کرده است که به این ترتیب شمار
مجمویع احکام تنفیذ نشده به  ۱۹۴یم رسد .در یک رویداد جداگانه ،یک وزیر سابق که محکمه ابتدائیه این مرکز او
غیان محکوم علیه
تکان هنگام تصدی پست معینیت ،او را بطور ر
را محاکمه کرده بود و دو مرتبه در ارتباط به جرایم ار ر
شناخته بود ،بتاری خ  ۸اپریل گرفتار گردید و اکنون تا دایر شدن محکمه استیناف در زندان بش یم برد .همچنان،

 3مراجعه شود به:
https://unama.unmissions.org/default/files/afghanistan_fight_against_corruption_groundwork_for_and_prosperity
.-20_may_2019-english.pdf.
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غیان ،دو تن از اعضای برحال شورای میل و چند تن معینان
ر
نخستت مورد محاکمه و محکومیت ،هر چند به طور ر
اسبق در ماه یم ،قابل توجه بود.
ی
.۴۴
قضان به کندی پیش یم رفته است .وزارت عدلیه نتوانست اصالحات در ریاست حقوق
اصالحات عدیل و
نهان سازد ،و رنی
و ریاست قضایای دولت را طوریکه در اسی ر
اتیی مبارزه علیه فساد اداری کشور مقرر گردیده بود ،ی
غی
نتوانست ،در جریان مدت این گزارش ،تالش ها برای تسوید قانون که متمم بودن سکتور های عدیل رسیم و ر
ارزیان تخصض در
رسیم را تنظیم کند به پایان برساند .از تاری خ  ۲۲اپریل ایل  ۴یم ،یوناما لوی سارنوال را در انجام
ر
ی
ی
مورد چگونیک تقویت ظرفیت ریاست عمویم رسیدگ به جرایم ربت الملیل به منظور بهبود روند تطبیق کد جزای سال
 ۲۰۱۸همکاری کرد .متعاقبا ،بتاری خ  ۶مارچ ،سیه محکمه ،به تعقیب پیشنهاد های یوناما که بر اساس رسوی رستارسی
ی
از چگونیک تطبیق رژیم بهبود یافته مجازات تحت کد جزای جدید صورت گرفته بود ،متحدالمایل را صادر کرده و به
قضات هدایت داد تا دالیل و مبنای تصامیم شان هنگام صدور حکم به مجازات را بر اساس شواهد و مدارک بیان
نمایند.

.V

مساعدت های بشدوستانه و مهاجرین
.۴۵
سطح بیجا شدگان از اثر جنگ ،اثرات جاری خشک سایل سال  ۲۰۱۸و حوادث طبییع بلند باق مانده
است .که این وضعیت با فقر مزمن و فقدان خدمات و فرصت های معیشت بدتر شد .ربت  ۱جنوری و  ۱۶یم،
 ۱۱۰۰۰۰نفر از اثر جنگ ها جدیدا بیجا شدند .بیشی از نییم از این بیجاشدگان ( ۵۸درصد) اطفال زیر سن  ۱۸سال
بودند .بیجا شدگان نایس از جنگ در سال  ،۲۰۱۹در مقایسه با زمان مشابه در  ۲۸ ،۲۰۱۸درصد کاهش داشت،
لیکن بسیاری از خانواده های بیجا شده امید زودی برای بازگشت به محالت اصیل شان نداشتند.
.۴۶
گیی ها ربت طالبان و داعش باعث بیجا شدن  ۲۴۹۰۰تن از ولسوایل چپ دره والیت کی در ماه مارچ
در ر
شد .آنان که باق مانده بودند (که باور به این بود که نییم از جمعیت محل باشند) طبق گزارش ها از ترک نمودن
ساحه ممانعت شدند که حق آزادی گشت و گذار شان نقض گردیده بود؛ گزارش های تایید ناشده حایک است که
جنگجویان خانه های کسان را که فرار کرده بودند اشغال کردند .به تعقیب این واقعه ،کم ازکم  ۹۰۱۶تن از ولسوایل
گیی ها ربت شورشیان بود .روند تایید شمار
شیزاد در والیت ننگرهار بیجا شدند که دلیل آن رنی در ر
های خوگیان و ر
افراد بیجاشده در این ساحات در حال انجام است و در نتیجه ،شاید شمار آنها افزایش یابد .نهاد های دولت و
موسسات بشدوستانه ،مساعدت های اولیه را که شامل غذا ،پول نقد ،و خدمات برای افراد بیجاشده در هر دو
محل یم شود ،ارائه کرده اند اما بعید به نظر یم رسد که این افراد بیجاشده ی دو باره به محالت اصیل خود برگردند،
مگر اینکه رسایط امنیت بهبود یابد.
ی
.۴۷
بیجاشدگان که در مساکن موقت زندگ یم کنند بصورت دوامدار با رسایط دشوار مواجه اند .در والیت
هرات ،در مقایسه با زمان مشابه سال قبل ،ربت  ۱رفیوری و  ۱۵اپریل ۳۲۱ ،درصد افزایش در موارد اسهال حاد،
ی
همراه با  ۹۸مورد رسخکان در میان افرادی که در این ساحات [بیجاشدگان] زندگ یم کنند گزارش شده است .در
پاسخ ،دولت و همکاران بشدوستانه فعالیت های نظارن و فعالیت های پاسخدیه و برنامه های واکسیناسیون را
علیه این بیماری افزایش دادند.
.۴۸
ربت  ۲۱جنوری و  ۳۰اپریل  ،۲۰۱۹به تعداد  ۱۴۰۳۸۱مهاجر فاقد اسناد قانون به افغانستان عودت کردند
که شامل  ۷۳۷۲بازگشت کننده فاقد سند از پاکستان ۱۲۷۵۱۰ ،از جمهوری اسالیم ایران و  ۳۸۵۰تن از کشور های
اروپان و ترکیه یم شد(که از این میان  ۴۶۰تن شان داوطلبانه برگشتند و  ۳۳۹۰تن شان اخراج شدند) .در جریان
ی
مدت مشابه ۱۱۵۴ ،مهاجر راجسی شده از پاکستان  ۴۶۱ ،تن از جمهوری اسالیم ایران و  ۳۴تن از سایر کشور ها
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به کشور برگشتند .شمار مهاجرین ثبت شده که به افغانستان عودت کردند ۶۴ ،درصد پایینی از زمان مشابه در ۲۰۱۸
بوده است (در سال  ۲۰۱۸به تعداد  ۴۲۱۴تن از پاکستان ۳۲۲ ،تن از جمهوری اسالیم ایران و  ۶۱تن از سایر کشور
ها برگشته بودند) .ربت  ۱جنوری و  ۳۰اپریل  ،۲۰۱۹به تعداد  ۱۴۹۸۹۴افغان فاقد سند از جمهوری اسالیم ایران
برگشتند که  ۳۴درصد کاهش در مقایسه با زمان مشابه در سال  ۲۰۱۸را نشان یم دهد ( .)۲۲۷۸۹۰بتاری خ  ۳۰مارچ
 ،۲۰۱۹حکومت پاکستان برنامه کارت شناخت شهروندان افغان را برای حدودا  ۳۲۷۰۰۰تبعه افغانستان که در
ی
پاکستان زندگ یم کردند ایل  ۳۰اپریل  ۲۰۱۹تمدید کرد .افغانستان و پاکستان روی برگشت  ۵۰۰۰۰دارنده این کارت
ها در جریان سال  ۲۰۱۹موافقت کردند .در ماه رفیوری ،حکومت پاکستان ،بعد از یک وقفه یکساله ،به صدور
کارت های جدید آغاز کرد که در این مرحله بیشی از  ۱۵۰۰۰۰کارت جدید صادر نمود که به این ترتیب رقم مجمویع
جدید دارندگان کارت به  ۴۷۰۰۰۰رسید.
.۴۹
از تاری خ  ۱۵رفیوری ایل  ۳۱مارچ ،به تعداد  ۴۶۴۵۷قضیه تروما معالجه شد ،که  ۲۳درصد افزایش را نسبت
ً
به زمان مشابه در  ۲۰۱۸نشان یم دهد .رصورت برای معالجه تروما مخصوصا در والیات ننگرهار ،کندهار و هلمند،
جان که جنگ ها تلفات سنگیت بر مردم وارد کرده و دسییس آنان به مراقبت های صیح را کاهش داده بود ،شدید
ی
.
بوده است یط دوره گزارشدیه ۱۵ ،همکار از کلسی صیح برای  ۵۴۲۵۳تن مشورت صیح فراهم کردند که  ۵۹درصد
آنان را زنان و دخیان تشکیل یم دادند.
ی
.۵۰
تاثی خشکسایل هنوز
سطح بارندگ در کشور در طول مدت گزارشدیه ،هرچند نامنظم ،اما بلند بوده است .ر
هم وسیعا احساس یم شود :فصل اصیل کشت به علت خشکسایل و عدم دسییس به بذر از دست رفت .محصول
ی
غذان خواهد شد
اصیل که قرار است در ماه های یم و جون برداشته شود ،احتماال منجر به کمبود شدید غله جات
که رمیان دقیق آن در هفته های آینده معلوم خواهد شد .ایل تاری خ  ۳۱مارچ ،موسسات بشدوستانه به  ۴.۳میلیون
نفر مساعدت های حیان را منحیث بخیس از پاسخ به خشکسایل که در اواخر سال  ۲۰۱۸آغاز شد ،فراهم کردند.
ی
ر
روستان خشکسایل زده زندگ یم
اکییت کسان که به آنان کمک رسید ( ۳.۹میلیون تن) ،افرادی بودند که در مناطق
ی
غی رسیم خود در والیت بادغیس را ترک کردند تا به قریه های خود
کردند .اگرچه برج از خانواده ها محالت اسکان ر
بازگردند ،اما انتظار یم رود که شمار قابل توجیه از مردم در ماه های آینده به علت جنگ ها در محالت اصیل شان
و یا از دست دادن فرصت برای کشت محصوالت شان ،همچنان بیجا باق بمانند .ملل متحد و همکاران بشدوستانه
به زودی مساعدت های شان را به افراد بیجا شده از اثر خشکسایل در حوایل شهرهای هرات و قلعه نو کاهش داده و
تالش های امدادرسان شان را بر محالت اصیل این افراد متمرکز خواهند ساخت .سیالب های فصیل نایس از باران
سنگت تعداد  ۲۶۵۳۵۵نفر را در  ۱۷واليت متاثر ساخته و بیشی از  ۳۵۰۰۰میل را در ماه های مارچ و اپریل
های
ر
ر
ویران ویا خساره مند کرد .فراه ،قندهار و بادغیس والیان اند که بیشیین آسیب را متحمل شدند .اکییت مردمان که
آسیب دیده اند مساعدت های اضطراری بشدوستانه دریافت کردند ،با آنکه بعضا چالش های در دسییس به این
افراد در والیات هلمند و فراه گزارش شده است .سیالب های ساالنه ی فصیل ،در حایل که تا حد زیادی قابل پیش
یربنان زیادی را باعث یم شوند.
بیت اند ،عالوه بر ایجاد نیاز های بشی ،خسارات مایل و ز ی
.۵۱
جنون ثبت شده
شش قضیه پولیو تاکنون در سال  ۲۰۱۹ثبت شده است ،که تمام این قضایا در مناطق
ر
واکست
جنون کمپاین های واکسیناسیون با چالش های مرتبط به دسییس به اطفال و نایس از منع
است؛ در مناطق
ر
ر
خانه به خانه که از ماه اپریل سال  ۲۰۱۸بدینسو بر قرار بوده است ،مواجه بوده است .در ماه اپریل  ،۲۰۱۹این
ممنوعیت به تمام فعالیت های مربوط به محو پولیو گسیش یافت ،کاری که دستآوردها در زمینه محو فلج اطفال را
در معرض خطر قرار خواهد داد .شایان ذکر است که از ماه یم  ۲۰۱۸بدینسو ،از مجموع شش واقعه تایید شده ،پنج
واکست در ماه اپریل سال ۲۰۱۹
مورد در مناطق گزارش شده که دسییس به آن منع شده است .کمپاین رسارسی
ر
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آغاز شد و  ۹.۹میلیون کودک را در  ۲۹والیت تحت پوشش قرار داد و حدود  ۴۵۰۰۰۰کودک به علت ممنوعیت
غی قابل دسیس باق مانده اند.
های فوق الذکر ،عمدتا در مناطق
جنون ،رسق و مرکزی افغانستان ر
ر
.۵۲
یط دوره گزارشدیه ،ملل متحد و همکاران ،ماین پاکان زن را در بامیان بسیج ساخت تا والیت بامیان را
زمت
رسزمت "آزاد از ماین" اعالم کنند .از ماه رفیوری ایل اپریل  ،۲۰۱۹ملل متحد و همکاران آن  ۱.۳کیلومی مرب ع ر
ر
آلوده را که در آن ها خطرات مواد انفجاری شدیدا محسوس بود پاکسازی نمودند که ۱۴روستا از آن بهرمند گردید.
با توجه به نگران های امنیت مهاجرین عودت کننده از پاکستان و جمهوری اسالیم ایران ۱۴۹۴۴۵ ،تن در طول دوره
گزارشدیه آموزش های آ گایه از خطرات ماین را در رستارس کشور که از طرف ملل متحد تمویل شده بود ،فرا گرفتند.
.۵۳
در ماه مارچ ،در واکنش به تهدیدات نایس از خطرات مواد انفجاری به علت جنگ های ذات البیت
شورشیان ،ملل متحد و همکاران آن ،برنامه های آموزیس آ گایه از خطرات مواد انفجاری را برای بیش از ۲۰۰۰
ی
بیجاشده ،به عنوان بخیس از برنامه رسیدگ به بیجاشدگان در ولسوایل چپ دره والیت کی ،فراهم کردند .در ماه
ی
تطهی ماين افغانستان پیش نویس معیار های میل را برای پاکسازی ماین ها تعبیه
مارچ ،رياست انسجام و هماهنیک
ر
نخستت معیار ربت الملیل بشدوستانه بود ،تهیه کرد.
شده ی بجا مانده ،که در نوع خود
ر
.۵۴
محدودیت دسییس موسسات بشدوستانه ادامه یافت و در مجموع  ۱۳۴رویداد که دسییس ملل متحد و
همکاران بشدوستانه را ربت  ۲۸جنوری و  ۲۲اپریل متاثر ساخت ثبت گردید که این رویداد ها منجر به کشته شدن ۵
کارمند امداد رسان ،مجروح شدن  ۱۵کارمند امداد رسان و اختطاف  ۱۵تن دیگر گردید .روند حمالت عمدی باالی
مراکز و کارمندان صیح و مسدود ساخت اجباری تأسیسات صیح همچنان ادامه یافت :حدودا  ۵۰درصد محدودیت
دسییس تأسیسات صیح ،خدمات یا کارمندان صیح را متاثر ساخت.
ی
.۵۵
بخش سال  ،۲۰۱۹پالن رسیدگ به امور بشی  ،۲۰۲۱- ۲۰۱۸به تعداد  ۶.۳میلیون شخص نیازمند
ی
کمک های بش دوستانه را مشخص کرده است .هدف این پالن رسیدگ به  ۴.۵ملیون نفر است و بودیجه ی ۶۱۱.۸
ردیان مایل ۱۲۶.۳ ،میلیون دالر کمک های مایل مساعدت
میلیون دالری را یم طلبد .مطابق به معلومات خدمات
ر
های بشدوستانه یا  ۲۰،۶درصد کل بودیجه مورد نیاز سال  ،۲۰۱۹ایل تاری خ  ۲۳یم  ۲۰۱۹دریافت شده است.

.VI

مبارزه با مواد مخدر
.۵۶
حکومت ،با حمایت همکاران ربت الملیل ،به عملیات خود برای مبارزه علیه مواد مخدر ادامه داده است .از
 ۱۵رفیوری ایل  ۱۵یم ،مقامات تنفیذ قانون مجموعا  ۱۱۳۰عملیات مبارزه علیه مواد مخدر را انجام دادند که منجر
مورفت ۴۵۳۳ ،کیلوگرام تریاک ۷۳۹۴۸ ،کیلوگرام چرس۳۵۱ ،
وهت ۹۴۶ ،کیلوگرام
به ضبط  ۱۲۳۶کیلوگرام ر
ر
هی ر
متیلنیدوکسینمتامفتامت (ام دی ام ای) ۶۲۴۵۴ ،کیلوگرام پیش ماده
متامفتامت ۲۷۴۱۹ ،قرص ۳،۴
کیلوگرام
ر
ر
کیمیاوی (پریکررس) جامد ۱۰۷۲۶ ،لیی پیش ماده کیمیاوی مایع و  ۱۲۷کیلوگرام تخم خشخاش شد .در مجموع۱۱ ،
وهت از ربت برده شد .این عملیات منجر به گرفتاری  ۱۳۳۸مظنون و ضبط  ۱۷۰واسطه نقلیه،
البراتوار تولید ر
هی ر
 ۲۲۴قبضه اسلحه و  ۵عدد مخابره شد .در جریان عملیات ،دو افش پولیس مبارزه با مواد مخدر کشته شدند و ۳۸
تن دیگر شان مجروح گردیدند.
.۵۷
از تاری خ  ۱۵ایل  ۱۷اپریل ،افشان تیم سیار پولیس کشف مواد مخدر به همتایان خود در ازبکستان در مورد
شناسان مواد مخدر آموزش دادند .این آموزش که از طرف ملل متحد حمایت یم
تحلیل خطر ها ،فنون تالیس ،و
ی
نخستت برنامه ی بود که توسط این تیم در خارج از افغانستان برگزار شد .دولت افغانستان ،همچنان
شد در نوع خود
ر
به تالش های خود جهت تعمیم اقتصادی زنان در سکتور بدیل معیشت ادامه داد .ده تشبث متوسط و کوچک که از
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یان که غرض تجلیل از روز جهان زن در  ۸مارچ در کابل برگزار شده بود،
طرف زنان ر
رهیی یم شد در یک نمایشگاه کار ر
اشیاک کردند؛ در این نمایشگاه بیشی از  ۸۰رسکت و سازمان تولیدات انکشاف بدیل خود را به نمایش گذاشتند.

.VII

حمایت از ماموریت
.۵۸
ایل تاری خ  ۱۵یم ،رمیان پست های خایل یوناما برای کارمندان ربت الملیل  ۸درصد ،برای کارمندان مسلیک
داخیل  ۶درصد ،و برای کارمندان داخیل  ۴درصد بود ،در مقایسه با رمیان تصویب شده بالیتیب  ۷درصد ۵ ،درصد
پایت به ترتیب ذیل باق مانده است ۳۴ :درصد کارمندان ربت الملیل۴۰،
و  ۳درصد .تناسب کارمندان زن کماکان بسیار ر
رضا کاران ملل متحد ۱۲ ،درصد کارمندان مسلیک داخیل و  ۸درصد کارمندان داخیل .در تالیس برای بلند بردن رمیان
تناسب جنسیت میان کارمندان محیل ،یوناما برنامه رضاکاران داخیل ملل متحد را راه اندازی کرد که هدف آن ایجاد
مجموعه ی از نامزدان واجد رسایط زن برای استخدام احتمایل شان در آینده در پست های کارمندان داخیل یم باشد.
هوان انجام داد؛ یوناما  ۱۳۸۵جلسه آگایه
ربت  ۱جنوری و  ۱۵یم ،یوناما  ۲۳۹ماموریت زمیت و  ۲۲ماموریت ی
داخل دفی را رنی برگزار کرد که یط آن نمایندگان ولسوایل از دفاتر ساحوی یوناما دیدن کردند.

.VIII

مالحظات
.۵۹
یکسال پس از برقراری آتش بس یک جانبه در عید فطر سال  ۲۰۱۸که رویداد رن پیشینه بود ،امید ها بر
اینکه خشونت ها کاهش خواهد یافت ،هنوز برآورده نشده است .من هم از ادامه جنگ ،با وجود گفتگوهای جاری
تأخی مذاکرات ربت االفغان ابراز تاسف یم کنم .این عقب گرد ها یادآور
میان ایاالت متحده آمریکا و طالبان و هم از ر
غیقابل قبول انسان ها و فرصت های
آن است که پیشفت در جهت صلح یک روند مستقیم نیست هرچند تلفات ر
از دست رفته برای رفاه آینده ،هر روز بیشی یم شود .با تاکید مجدد بر عاجل بودن مسئله ،اینجانب خواهان آغاز
مذاکرات مستقیم ربت دولت افغانستان و طالبان یم باشم و از تالش های جاری برای برقراری گفتگو های که در آن
آمی این
تمایم طرف های میل دخیل باشد ،حمایت یم کنم .ملل متحد آماده است تا از تالش ها برای حل مسالمت ر
منازعه حمایت کند.
.۶۰
صلح باید بر اساس اجماع نظر وسیع بمیان آید تا پایدار ماند .زنان باید در روند صلح مشارکت کامل داشته
تضمت شود .دستآوردهای اجتمایع سال های گذشته باید حفظ شده و ادامه یابند.
باشند و حقوق بش همه باید
ر
ردهمان های مختلف جمع یم شوند ابراز امیداری کرده اند که گفتگو های ذات البیت
هم اکنون ،افغان های که در گ
ی
افغان ها مثمر ثمر واقع شود که شامل کاهش رسی ع خشونت ها؛ حفظ دستاورد های مدن ،سیایس و اجتمایع -
تضمت آزادی های اسایس و حفاظت یکسان
اقتصادی ،منجمله حقوق زنان ،اقلیت ها و سایر گروه های آسیب پذیر؛
ر
تحت قانون؛ و مشارکت در حکومتداری میل و محیل یم شود .گرچه گایه اوقات دشوار است ،اما روند ایجاد اجماع
میل مستلزم تالش های مستمر جهت گسیش مشارکت و تقویت اساس برای پذیرش صلح ی
نهان از سوی مردم یم
باشد.
.۶۱
ادامه خشونت ها علیه روزنامه نگاران و کارمندان رسانه ی در افغانستان همچنان تکاندهنده بوده و حق
دسییس افغان ها به آزادی بیان و اطالعات را که اساس یک جامعۀ همه شمول را تشکیل یم دهد ،به خطر مواجه
ساخته است .تمام جوانب منازعه باید به حفظ معیار های میل و ربت الملیل برای حفاظت از روزنامه نگاران ،کارمندان
رسانه ی و مدافعان حقوق بش احیام گذاشته و اقدامات الزم را برای تروی ج فضای جامعه مدن انجام دهند .من از
تأمت مشارکت زنان در روند صلح ،و رنی از روند
تالش های دوامدار دولت برای تروی ج و حمایت از حقوق زنان و ر
تهیه مرحله دوم پالن کاری میل برای زنان افغانستان استقبال یم کنم.
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.۶۲
در کنفرانس سال  ۲۰۱۸وزرا در ژنو در مورد افغانستان ،یک پیام قوی وجود داشت که صلح ،دولت سازی
دستیان به سطح رشد اقتصادی
و توسعه استوار بر اصالحات الزم و ملزوم هم بوده و حتیم یم باشد .این عنارص برای
ر
هان را برای جمعیت رو به رشد کشور ایجاد کند و صلح بالقوه را تقویت کند ،حیان یم باشد.
که بتوانند فرصت ی
مشارکت فعال دولت افغانستان با همکاران منطقوی و تعهد آن به اتصال منطقوی بحیث اسایس برای رشد اقتصادی،
بسیار دلگرم کننده یم باشد .من از همه همسایگان افغانستان یم خواهم تا از این فرصت ها برای همکاری استفاده
آمی ایفا نمایند.
کرده و نقش شان را برای اعمار یک آینده ی سعادتمند و صلح ر
.۶۳
تاخی داشت و افتتاح پارلمان جدید که
نهان شدن نتایج انتخابات قوه مقننه سال  ۲۰۱۸که مدتها ر
من از ی
اولت بار بعد از سال  ۲۰۱۱صورت گرفت ،استقبال یم نمایم .اما ،معرق تکنالوژی بایومییک امتحان نشده در
برای ر
آخرین لحظات ،روند طوالن شمارش آراء و اختالفات در مورد نتایج شمارش آرا سبب شد به اعتبار نهاد های
انتخابان آسیب جدی وارد شود و اعتماد مردم نسبت به روند انتخابات کاهش یابد .با توجه به اهمیت انتخابات
معتی برای مشوعیت نظام سیایس ،انتظار من این است که دست اندر کاران انتخابات افغانستان ،مشمول حکومت،
ر
همچنت کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات
رهیان سیایس ،احزاب و گروه های نظارت کننده ،و
ر
ر
ی
گیی پارلمان آموخته اند ،در آمادگ ها برای انتخابات آینده ریاست جمهوری که
هان را که از رای ر
انتخاباتیم درس ی
سپتمی برگزار شود ،شامل سازند.
قرار است بتاری خ ۲۸
ر
ی
.۶۴
معتی چالش بزرگ است .جدول زمان انتخابات بسیار ضیق است و عملیک کردن
اگی و ر
برگزاری انتخابات فر ر
همچنت وحدت نظر دارد تا بتوان به چالش های تخنییک و امنیت
گیی واقع بینانه و به موقع و
آن نیاز به تصمیم ر
ر
متعدد آن غلبه کرد .موازی با آن ،تمام دست اندرکاران انتخابات باید به طور منسجم برای ایجاد اعتماد به روند
انتخابات تالش ورزند .شهروندان افغان پیشاپیش تعهد خود را نسبت به این روند مردیم با استفاده از حق سیایس
ی
شان ،با به خطر انداخت زندگ شان جهت ریخت رای شان ،ابراز کرده اند .در این مقطع حساس ،یک بار دیگر تأکید
رهیان حکومت و اپوزیسیون ،احزاب سیایس و
یم کنم که انتخابات مسئولیت مشیک همه دست اندرکاران یم باشد .ر
ی
گیی
نامزدان را ترغیب یم نمایم تا در ایجاد محییط مساعد برای آماده گ ها به انتخابات ،مبارزات انتخابان و رای ر
گیی ها و عملیات نهادهای مدیریت کننده انتخابات اجتناب ورزند؛ و
کمک نموده و از مداخالت سیایس در تصمیم ر
با مشارکت سازنده در زمینه آوردن اصالحات و برگزاری انتخابات مسایع بخرج دهند.
.۶۵
گید .هدف قرار دادن عمدی افراد ملیک از طرف
گیی های مسلحانه کماکان از افراد ملیک افغان تلفات یم ر
در ر
عنارص مخالف دولت ،عمدتا با استفاده از مواد انفجاریه تعبیه شده ،همراه با شمار به سابقه تلفات افراد ملیک از اثر
هوان و عملیات های تالیس توسط رنیوهای طرفدار دولت ،خشونت را که مردم افغانستان ،به خصوص
حمالت ی
گیی را ترغیب یم کنم تا به مکلفیت های شان تحت
کودکان با آن مواجه اند ،برجسته یم سازد .من همه
طرفت در ر
ر
جلوگیی از تلفات افراد ملیک ،منجمله
قوانت بشدوستانه ربت الملیل و حقوق بش عمل کننند و اقدامات فوری را برای
ر
ر
اخی طالبان علیه موسسه کونیپارت
گیند .حمله ر
در جریان روند ثبت نام رای دهندگان و انتخابات روی دست ر
اتیه ساخت ،مشارکت مدن و حمایت از جامعه
غی دولت ربت الملیل بوده و در راستای دموکر ر
انینشنل ،که یک نهاد ر
مدن کار یم کند ،هیچ توجییه نیم تواند داشته باشد.
.۶۶
محدودیت دسییس موسسات بشدوستانه به مردم ،افزایش حمالت علیه مراکز صیح و ایجاد محدودیت
واکست فلج اطفال ،آسیب پذیری و آالم کسان را که بیشیین نیازمندی را دارند ،افزایش داده
ها فرا راه کمپاین های
ر
گیی باید به تعهدات ربت الملیل شان در ارتباط به دسییس مردم به نهاد های بشدوستانه و
است .تمام جوانب در ر
محفاظت از مراکز صیح و کارمندان آن احیام بگذارند.
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ی
.۶۷
من از اقدامات تقنیت و پالییس سازی دولت برای رسیدگ به مسئله شکنجه و بدرفتاری با توقیف شدگان
جنگ ،و کاهش کیل که در فیصدی توقیف شدگان جنگ که از شکنجه و یا بدرفتاری در توقیفخانه های تحت اداره
دولت شکایت دارند ،استقبال یم کنم .با این حال ،بر اساس آخرین گزارش ملل متحد و دفی کمیشیی عایل حقوق
معتیی را از بد
بش ،در رابطه با برخورد با زندانیان مرتبط با جنگ ،تقریبا یک نفر از هر سه زندان ،گزارش های ر
پاسخگون مطابق با معیار های ربت الملیل روی دست گرفته
رفتاری و شکنجه ارایه کردند که نشان یم دهد اقدامات
ی
نشده است .تالش ها باید افزایش داده شوند تا اطمینان حاصل گردد که پالییس ها برای مبارزه با بدرفتاری و شکنجه
بشکل مؤثر تطبیق یم شوند.
پاسخگون نهادهای دولت برای عملکرد و مشوعیت آنها رصوری پنداشته یم شود.
.۶۸
تأمت درست کاری و
ر
ی
پیشید حکومتداری محیل خود ،اداره عامه و برنامه مبارزه با فساد ،منجمله از طریق
دولت گام های مهیم را برای
ر
تقویت ساختار ها برای تعقیب عدیل قضایای فساد اداری ،برداشته است .مهم است که تشکیل نهاد های مبارزه با
فساد اداری توحید و تحکیم شود و کمیسیون جدید مبارزه با فساد اداری مستقالنه و با منابع کاق در مطابقت با
الزامات ماده  ۶کنوانسیون ملل متحد علیه فساد ،عمل نماید .تقویت توانمندی نهادهای تنفیذ قانون کشور برای
ی
ی
قضان باید اولویت داده شود .این اقدامات برای رسیدگ
اجرای احکام گرفتاری و جلب ،و تشی ع اصالحات عدیل و
به خواست های فراوان برای شفافیت بیشی و همچنان محفاظت و برخورد یکسان تحت قانون ،رصوری پنداشته
یم شود.
.۶۹
تادامییح یاماموتو ،نماینده ویژه ام برای افغانستان و رئیس هیئت معاونت ملل
من از کارمندان ملل متحد و
ی
انگی برای تحقق تعهدات مان در حمایت
متحد در افغانستان به خاطر تعهد دوامدار شان که تحت رسایط چالش بر ر
از مردم افغانستان تالش یم نمایند ،سپاسگزاری یم کنم.
------------------------
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