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 شورای امنیت      مجمع عمویم

 پنجمهفتاد و سال      پنجمنشست هفتاد و 

 ۳۹: موضوع اجندا 

 وضعیت افغانستان 

  

ات آن بر صلح و امنیت جهان    وضعیت در افغانستان و تاثبر

 

 عمویمگزارش رسمنسی 

 

 مقدمه  . ۱

 

شده که   ترتیب( شورای امنیت ۲۰۲۰) ۲۵۴۳مجمع عمویم و قطعنامه  ۶۸/ ۱۱این گزارش به تأیس از قطعنامه   . ۱

 .  بدهد در افغانستان گزارش  مورد انکشافات  تا هر سه ماه در خواسته شدهرسمنشی یط آن از 

 

 ،ی را در رابطه به فعالیت های ملل متحد در افغانستان به شمول اقدامات سیایساین گزارش اطالعات تازه  . ۲

ی از زمان گزارش قبل  دوستانه، توسعوی و حقوق بشی   ۲۰۲۰آگست  ۱۸مورخ  (  A/75/378-S/2020/809) بشی

 فراهم یم نماید.  

 

 

 مرتبط  انکشافات . ۲

 

، رئیس جمهور و عبدهللا عبدهللا، رئیس شورای عایل مصالحه مل به     . ۳ ف غنی لست نامزدان وزارت از سوی ارسی

مذاکرات صلح میان جمهوری اسالیم افغانستان و ی پارلمان ارائه شد. اعتماد به ولش جرگهأی منظور کسب ر 
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ان بلند خشونت ها در افغانستان به ویژه در مناطق جنوبر ادامه   ۱۲طالبان به تاری    خ   ی سپتمبر در دوحه آغاز شد. مب 

ی تلفات افراد ملیک شد. دولت به تروی    ج  منجر به تعداد قابل مالحظهگفتگوهای صلح، یافت که به رغم آغاز  

ان نیازمندی های  توافق منطقو  ی ی روی صلح و مصالحه میان افغانان، همکاری و اتصال اقتصادی ادامه داد. مب 

ان بلند ناامنی غذابی و شیوع ویروس کرونا )کووید   ی دوستانه به دلیل تداوم خشونت ها، آفات طبییع، مب  (  ۱۹  –بشی

ی زده شد که در سال  میلیون انسان نیازمند مساعدت های  ۱۸.۴به تعداد  ۲۰۲۱روند صعودی داشت و تخمی 

دوستانه خواهد بود در حالیکه این رقم در اواسط سال   میلیون تن یم رسید. در کنفرانس افغانستان   ۱۴به    ۲۰۲۰بشی

ی الملل در حمایت از روند صلح، رفاه و  نومبر در ژنیو دایر شد، همکاری ها ۲۴و  ۲۳که به تاری    خ   ۲۰۲۰ ی بی 

 خودکفابی کشور تجدید شد.  

 

 سیاس  انکشافات الف. 

 

یم به امضاء رسید و در مورد تقسیم   ۱۷به اساس توافقنامه سیایس که میان آقای غنی و آقای عبدهللا به تاری    خ  . ۴

نامزد    ۱۰نامزد وزیر و دو وزیر دولت و آقای عبدهللا    ۱۳سهم مساوی در پست های کابینه رصاحت دارد، آقای غنی  

کار های شان را به عنوان رسپرست وزیر آغاز کردند. به    وزیر و یک وزیر دولت را معرفی کردند. تمایم نامزد وزراء 

دیگر را که نیازمند رای اعتماد از  خانم( و سه نامزد دولنی  ۴نامزد وزیر )به شمول  ۲۳اکتوبر، آقای غنی  ۲۱تاری    خ 

ی ادامه ی والیان والیات نب   نمود. آقای غنی به تعیی 
داد.   سوی پارلمان بود، غرض کسب رای اعتماد به ولش معرفی

 وایل والیات تعویض شدند.    ۲۲وایل،  ۳۴ز ماه مارچ بدینسو، از مجموع  ا
 

ی زنان و تطبیق  آگست، رئیس جمهور فرمابی را مبنی بر ایجاد شورای عایل    ۱۴به تاری    خ   . ۵ زنان به منظور توانمند ساخیی

تعهدات دولت در راستای حقوق زنان، صادر کرد. عضویت، صالحیت و روابط میان شورا و ساختار های موجود  

  دولنی تا هنوز تعریف نشده است. 
 

گری قانون انتخابات  بازن یم، وزارت عدلیه  ۱۷ی خواست مبنی بر اصالحات انتخابابی در توافقنامه مورخ به ادامه  . ۶

وع   و قانون احزاب سیایس را آغاز کرد و کار روی قانون مربوط به تمویل احزاب سیایس و کمپاین های انتخابابی را رسی

 انتخابابی جامعه مدبی و موسسه انتخابات شفاف و عادالنه  
ی

نمود. نهاد های جامعه مدبی به شمول گروه هماهنگ

ر اصالحات انتخابابی را به نهاد های انتخابات ارائه کردند. نهادهای انتخابات شان مبنی بافغانستان، پیشنهادات 

ی امنیت، توافق روی حوزه های   وط بر تامی  طرح پالن برای برگزاری انتخابات ولش جرگه والیت غزبی را مشی

وع نمود.   ۱۹۹کارمند برای انتخابابی و بودجه، آغاز کرده و روند استخدام   ی رسی  پست را نب 
  

اک در  از رسارس افغانستان  خانم    ۷۰۰به شمول  نماینده    ۳۰۰۰به تعداد  آگست،    ۹ایل    ۷در کابل، از    . ۷ لویه  برای اشبی

زندابی که از سوی طالبان تقاضا شده بود، با هم   ۴۰۰جرگه مشوربی صلح گردهم جمع شدند تا در مورد رهابی 

ی را صادر کردند و در آن رهابی زندانیان را توصیه  طعنامهنمایندگان ق، آگست ۹رایزبی و مشوره نمایند. به تاری    خ 

نموده و خواهان آغاز گفتگوهای فوری صلح، آتش بس و حفظ دموکرایس، جمهوریت مبتنی بر قانون اسایس،  

ی حقوق اسایس همه شهروندان افغانستان به شمول زنان و اقلیت ها، شدند.  این قطعنامه از سوی اکبر چهره  تامی 

و گروه های جامعه مدبی مورد استقبال قرار گرفت هرچند تعدادی از منتقدین در مورد رهابی زندانیان    های سیایس

مالحظه کرد که رئیس  رعایت حقوق قربانیان جنگ ابراز نگرابی کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشی افغانستان و 

 و جرای
ی

یت شده اند، ندارد. به  جمهور صالحیت رهابی افرادی را که محکوم به ارتکاب جرایم جنگ م بر ضد بشی

 زندابی صادر کرد.    ۴۰۰آگست، رئیس جمهور فرمابی را مبنی بر رهابی  ۱۰تاری    خ 

 



A/75/634 

S/2020/1182 

 

۲۰-۱۶۱۳۸  3 

 های برای آغاز گفتگوها را ادامه دادند. از دولت افغانستان و طالبان   . ۸
ی

، هیئت طالبان آگست ۲۶ایل  ۲۳به آمادگ

ی مال برادر، معاون این   ، وزیر امور خارجه  به رهبر گروه و رئیس کمیسیون سیایس طالبان با شاه محمود قریشی

،  آگست ۲۶پاکستان، و محمد صادق، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، در پاکستان مالقات کرد. به تاری    خ 

، اعضای این هیئت به  ۵عالن کردند. به تارخی نفری مذاکره کننده را ا ۲۰طالبان ترکیب هیئت  نفر که   ۲۱سپتمبر

، طالبان  ی این هیئت به مولوی عبدالحکیم داده شد. در اوایل سپتمبر همه شان مرد بودند، افزایش یافت و رهبر

، آنها توسط دولت افغانستان به قطر انتقال داده شده و در حبس   توافق کردند که به عوض رهابی شش زندابی

ند، و همچنان به رهابی خ  قرار گب 
ی

وهای نظایم افغانستان توافق کردند که  ۲۲انگ در   [روند رهابی آنها] تن از نب 

 ی قبل از آغاز گفتگوها تکمیل شد.  هفته

 

سپتمبر در دوحه آغاز شد. هیئت های جمهوری اسالیم افغانستان و طالبان   ۱۲مذاکرات صلح افغانستان به تاری    خ    . ۹

، معاون صدراعظم و وزیر اسم آل ثابی محمد بن عبدالرحمن بن جان جامعه جهابی در مراسیم که توسط نمایندگو 

امور خارجه قطر؛ آقای عبدهللا عبدهللا؛ آقای برادر؛ و مایکل آر. پاپمئو، وزیر امور خارجه ایاالت متحده افتتاح  

، وزرای خارجه 
ً
اک کردند. متعاقبا بوریل، نماینده عایل اتحادیه اروپا در امور خارخر و جوزیپ  ؛کشور   ۱۳شد، اشبی

؛ ین  گ، ا س پالیش امنینی ی یوسف ال؛ سازمان پیمان اتالنتیک شمایل )ناتو(دبب  کل ستولتنبر سازمان  دبب  کل، عثیمی 

، هر دو تیم مذاکره کننده گروه های تماس را ایهمکاری های اسالیم
ً
ابی کردند. بعدا جاد  ؛ و رسمنشی ملل متحد سخبی

 که در طول ماه های سپتمبر و اکتوبر    مورد طرزالعملکردند تا در  
و سایر موضوعات عمل، بحث نمایند. در جلسابی

م حل و فصل منازعات منحیث مرجع به آن  برگزار شد، طرف ها   ی در مورد فقه اسالیم که به عنوان بخشی از میکانب 

وری با ایاالت متحده   ۲۹ی مورخ توافقنامه منعقدهروی مراجعه شود، و همچنان مبنای گفتگوها که طالبان  فبر

 نگرفته است.  ارصار داشتند، بحث کردند. تا هنوز روی آجندای مذاکرات توافق صورت  

 

،  وی با شیخ تمیم بن  اکتوبر،    ۶و    ۵در جریان سفر آقای غنی به دوحه به تاری    خ    . ۱۰ و شیخ خالد  امب  قطر  حمد آل ثابی

امون تالش های جاری صلح   ، نخست وزیر قطر پب  گفتگو کرد. آقای عبدهللا با سفر  بن خلیفه بن عبدالعزیز آل ثابی

سپتمبر و مالقات با عمران خان، صدر اعظم پاکستان، و آقای قریشی و آقای صادق؛  ۳۰ایل  ۲۸به اسالم آباد از 

، وزیر امور خارجه  سابرامانیام جایشانکار نرندرا مودی، صدر اعظم و اکتوبر و مالقات با  ۱۰تا  ۶سفر به دهل از 

، رئیس جمهوری اسالیم ا  ۲۰تا    ۱۸هندوستان؛ سفر به تهران از   یران و محمد جواد  اکتوبر و مالقات با حسن روحابی

زایو  ۱۱ایل  ۱۰ظریف، وزیر امور خارجه ایران؛ و سفر به ازبکستان از  ف، رئیس  نومبر و مالقات با شوکت مب 

بورد مسلمانان   ئیس مفنی اعظم و ر عثمان خان عالموف، جمهور، عبدالعزیز کاملوف، و سایر مقامات و همچنان 

ی زمان، به کسب حمایت منطقوی برای روند صلح افغانستان ادامه داد.  ازبکستان، ی  در عی  اپوزسیون سیایس بانب 

اسالیم افغانستان از پاکستان دیدن کرد و مارشال   به کشور های منطقه سفر کرد: گلبدین حکمتیار، رهبر حزب

 عبدالرشید دوستم به ترکیه و هندوستان سفر نمود.  

 

ی الملل و منطقوی تالش های شان در حمایت از گفتگوهای صلح را رسعت بخشیدند. نمایندگان گروه   . ۱۱ همکاران بی 

یا، ناروی و ازبکستان همراه با هیئت معاونت ملل متحد در   ی بان از کشور های آلمان، اندونب  ی حمایت کشور مب 

های جهان و همکاران منطقه به تالش های شان   نمایندگان ویژه کشور افغانستان )یوناما( در دوحه مالقات کردند.  

در حمایت از گفتگوهای صلح ادامه دادند. زلیم خلیلزاد، نماینده ویژه ایاالت متحده برای صلح افغانستان به تاری    خ  

ال قمر جاوید باجوا، رئیس ستاد ارتش پاکستان؛ و سپتمبر  ۱۴ آقای صادق در اسالم آباد مالقات کرد؛ به  با جبی

اکتوبر با   ۲سپتمبر با آقای جیشنکر و اجیت دووال، مشاور امنیت مل در دهل مالقات کرد؛ و به تاری    خ   ۱۵تاری    خ 

، اینی اریکسن سورید، وزیر    ۱۶امام عل رحمان، رئیس جمهور تاجکستان در دوشنبه مالقات کرد. به تاری    خ   سپتمبر
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امون گفی مجازی با آقای برادر  گونه امور خارجه ناروی به   تگوهای جاری صلح مالقات کرد و خواهان روند صلح  پب 

ی برای    شد. لیو جیان، نماینده ویژه چی 
اک قربانیان جنگ، زنان، اقلیت های قویم و جوامع روستابی فراگب  با اشبی

سپتمبر    ۲۴سپتمبر در دوحه با آقای برادر مالقات کرد؛ به تعقیب آن، آقای جیان به تاری    خ    ۱۹افغانستان به تاری    خ  

ی از رویند صلح افغانستان را اعالن کرد.    با  آقای صادق در اسالم آباد دیدار کرد و یط این مالقات حمایت کشور چی 

،  ۳به تاری    خ  هندوستان، جمهوری اسالیم ایران و فدراتیف روسیه نشست سه جانبه را در  ویژه نمایندگان نومبر

، یان تاالس، نماینده   ۷رگزار کردند. به تاری    خ به منظور اعالن حمایت از صلح و ثبات در افغانستان ب مسکو  نومبر

با هیئت های گفتگو کننده جمهوری اسالیم افغانستان و طالبان به طور   افغانستان،  ۲۰۲۰ویژه فنلند در کنفرانس  

و به آنها معلومات مخترص ارائه نماید.   جداگانه در دوحه مالقات نمود تا در مورد کنفرانس پیشی

 

کاهش خشونت ها ادامه یافت. در طول ماه های سپتمبر و اکتوبر، آقای  تالش ها برای  ود خشونت ها،  با روند صع . ۱۲

 با آقای برادر، آقای حکیم و سایر مقامات طالبان در دوحه مالقات کرد تا پابندی به توافقنامه میان 
ً
خلیلزاد مکررا

د، و به تاری    خ   عالیت های نظایم و  اکتوبر اعالن کرد که به هدف کاهش ف ۱۵ایاالت متحده و طالبان را به بحث گب 

ی سفر خشونت و تقویت رعایت توافقنامه،  روی "آغاز مجدد" توافق صورت گرفت. همچنان، آقای خلیلزاد حی 

ی برگزار کرد.     را با تیم مذاکره کننده جمهوری اسالیم افغانستان نب 
 به دوحه، جلسابی

 

افغانستان و ائتالف زنان برای صلح تحت نام   شبکه زناننهاد های زنان به دادخوایه عامه ادامه دادند چنانچه  . ۱۳

امون موقف  به طالبان نشی کرده و  ی رسگشاده را  نامه   آگست  ۱۳ی ما" به تاری    خ  "صدای ما، آینده   خود را پب 
نگرابی

، شبکه های زنان راه پیمابی های همزمان آگست  ۱۵مبهم تحریک طالبان در مورد حقوق زنان ابراز نمودند. به تاری    خ  

نگرابی ها و توقعات زنان روستا ها و شهر ها را ابراز داشته و  ، ایاعالمیهوالیت انجام داده و با صدور  ۱۵ را در 

،  ۸خواهان آتش بس فوری شدند. به تاری    خ  یا،  سپتمبر ی چند موسسه زنان افغانستان نامه هابی را به آلمان، اندونب 

،  ناروی، قطر، ایاالت متحده و ازبکستان فرستاده و خواها ن حمایت آنها در راستای جلب توجه به حقوق بشی

اک سیایس و غب  نظایم سازی در چهارچوب   اکتوبر، چند   ۱۳به تاری    خ شدند.  گفتگوهای صلححقوق زنان، اشبی

ی را به کمیشبی عایل ملل متحد برای حقوق بشی فرستادند و در آن در مورد  گشادهشبکه زنان افغانستان نامه رس 

 نگرابی کرده و خواهان حمایت از روند صلح عادالنه، پایدار و فراگب  شدند.   روند صلح میان افغانان ابراز 

 

ی در روند صلح افزایش یافت.   . ۱۴  نب 
ی جامعه مدبی ،    ۳۰به تاری    خ  سهمگب  ی را صادر قوم هزاره اعالمیهگرویه از  سپتمبر

ی زمان خواستار روند صلح فراگب  که متضمن   کردند که در آن از گفتگوهای صلح میان افغانان استقبال شده و در عی 

اک کامل هزاره ها و سایر گروه های قویم در نظام سیایس آینده باشد، شدند.    ۲۰وزارت دولت در امور صلح اشبی

و   ۱۳آگایه دیه را برای نهاد مختلف ذیربط روی دست گرفت که شامل جلسات مشوربی مجازی به تاری    خ برنامه 

  ۲۵جنگ و گروه زنان یم شود. به تاری    خ  اکتوبر میان هیئت مذاکره کننده جمهوری اسالیم افغانستان و قربانیان    ۲۸

 سنی ها و شیعیان کشور م به عال ۲۰۰۰گردهمابی را با حضور حدود اکتوبر، شورای علمای افغانستان  
ی

نمایندگ

 ترتیب داد و حمایت خود را از روند صلح افغانستان ابراز داشت. 

 

ی محل و جامعه مدبی در راستای به حمایت از تالش های یوناما  . ۱۵ حل و فصل منازعات و صلح سازی در  مسئولی 

 ی، ماموریت ملل متحد هشت برنامه ۱۹ –  ادامه داد. در چهارچوب محدودیت های نایسی از کووید سطح محل 

امون صلح را محل  کای داخل در راستای  جدید پب  ی زمان به همکاری های خود با رسی روی دست گرفت و در عی 

ی مل در مورد قطعنامه  ی اتب 
امون زنان، صلح و امنیت ا( ۲۰۰۰) ۱۳۲۵تطبیق اسبی دامه داد. در حوزه مرکز،  پب 

نمایندگان زنان و جوانان شش والیت مساعد ساخت تا با نمایندگان نهاد های صلح  ماموریت مذکور زمینه را برای 
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امون مذاکرات صلح بحث نمایند.  عالم دینی زن،   ۱۰۰اکتوبر، یوناما نشست حدود  ۲و  ۱به تاری    خ افغانستان پب 

اک سیایس زنان در چوکات   نمایندگان محل و فعاالن از رسارس افغانستان را حمایت کرد تا موضوع حقوق و اشبی

د.  اک کنندگان در مصاحبه های پیهم رادیوبی  دین اسالم را به بحث بگب 
که توسط یوناما در  در ماه اکتوبر، اشبی

اک زنان  ی و اشبی در عرصه های صلح و امنیت بحث نموده و  هشت والیت حمایت یم شد، روی اهمیت سهمگب 

تسهیل کنندگان ماهر صلح و مذاکره کنندگان مجرب بوده و نقش کلیدی را در موفقیت هر   تاکید نمودند که زنان

ی الملل برای این  خواهان گونه راه حل سیایس در آینده ایفا یم نمایند. ماموریت یوناما  حمایت تمویل کنندگان بی 

 .  شد  نامه ها و فعالیت های مرتبطبرنامه و سایر بر 

 

ی سال قطعنامه شماره گرامیداشت به منظور   . ۱۶ ( شورای امنیت، دفبی ملل متحد برای  ۲۰۰۰)سال  ۱۳۲۵از بیستمی 

اکتوبر در   ۲۶ی را به تاری    خ گفتگوی بلند پایه تساوی جنسیت و تقویت زنان )دفبی ملل متحد برای زنان( و یوناما  

امون حقوق زنان در افغانستان که با دشواری به دست آمدند، سال دستاورد ۲۰مورد  برگزار نمودند. روال  ها پب 

، بانوی نخست به نکات کلیدی اشاره کرده و روی نقش زنان در عرصه های صلح و امنیت در سطوح والیات   غنی

اک فعال و مرکز تاکید نمود. اعضای زن موسسات جامعه مدبی یکبار دیگر تاکید کردند که صلح پاید ار بدون اشبی

اکتوبر، بانو زرقا یفتل، رئیس اجرائیوی بنیاد تحقیقات حقوفی زنان و اطفال که  ۲۹به تاری    خ  زنان میش نیم باشد. 

ی یم باشد، معلومات مخترص را به شورای امنیت ارائه کرده  نماینده  دولنی افغانستان نب  یک گروه کاری موسسه غب 

در عرصه  جامعه جهابی و ملل متحد شد تا اطمینان حاصل گردد که دستاوردها و خواهان پاسخگوبی از سوی 

اک آنها در جریان گفتگوهای صلح به معامله گرفته نیم شود. به تاری    خ   گروه دوستان اکتوبر،    ۳۱حقوق زنان و اشبی

انستان و تاکید مجدد  ی را به منظور تشی    ع دستاورد های صلح سازان زن افغسفرای زنان افغانستان در کابل اعالمیه

 برای حمایت از آینده آنها، صادر نمود.  

 

ی سال  گرامیدات  گفتگوهابی که توسط یوناما به منظور     . ۱۷ فرصنی  حمایت یم شد،  ملل متحد  تاسیس  از هفتاد و پنجمی 

. در این  ی گرویه، فراهم ساختبه گونه یک آینده بهبی دیه دیدگاه ها در مورد راه های شکل تبلور را به منظور 

، جوانان به شمول زنان و افراد دارای معلولیت دیدگاه شان   را  گفتگوها در چندین ولسوایل های کابل در ماه سپتمبر

امون یک آینده  ی کامل نمایش داده  توانابی های شان را به گونه ی عاری از خشونت و تبعیض که در آن همه افراد  پب 

یک ساختند.    بتوانند، رسی

 

 امنیت ب. 

 

 شکنند بافی ماند. از  . ۱۸
ً
، ملل متحد  ۱۲جوالی ایل  ۱۳وضعیت امنینی افغانستان شدیدا رویداد امنینی   ۱۰۴۳۹نومبر

ی زمان در سال  ۱۸را ثبت کرد که  ی های مسلحانه  نشان یم دهد.  ۲۰۱۹درصد افزایش را در مقایسه با عی  درگب 

ی مسلحانه به وقوع پیوست که بیانگر افزایش   ۶۵۹۹درصد کل رویداد های امنینی بود. در مجموع  ۶۳عامل  درگب 

ی زمان در سال  ی درصد ۳۸ درصد کل رویداد   ۹۲عامل عنارص مخالف دولت . یم باشد ۲۰۱۹در مقایسه با عی 

ی های زمینی درصد  ۹۵های امنینی و  حمله کاهش   ۴۱۶به  ۶۸۹از . تعداد مجمویع حمالت هوابی بودند درگب 

ی زمان در سال    ۲۱گزارش شد که  اد ترور  روید  ۳۸۹یافت. در مجموع   نشان   ۲۰۱۹درصد افزایش را در مقایسه با عی 

ان مذهنر که از منتقدین   ، مقامات دولنی و ملیک، و رهبر وهای امنینی یم دهد. قربانیان این ترور ها شامل اعضای نب 

، رسپرست وزارت ام ۲۴طالبان بودند، یم باشد. به تاری    خ  وهای  اکتوبر، مسعود اندرابر ور داخله اعالن کرد که نب 

مل امنینی و دفایع افغانستان ابو محسن المرصی )همچنان مشهور به حسام عبدالرؤف( را که یگ از فرماندهان 

ی بردند.    ارشد القاعده در نیمه قاره هندوستان بود، از بی 
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ق قرار داشتند.  . ۱۹ ین تعداد رویداد های امنینی در حوزه جنوب ثبت شد که به تعقیب آن حوزه شمال و حوزه رسی بیشبی

کل رویداد های امنینی در کشور را تشکیل یم دهد و والیت های  درصد   ۶۲در مجموع، رویدادها در این حوزه ها 

ین رویداد های امنکندهار، هلمند،   ینی بودند. طالبان حمالبی را باالی مراکز اداری ولسوایل  ننگرهار و بلخ گواه بیشبی

های متعدد در رسارس کشور انجام داده و فشار باالی مراکز والیات مانند کندز، لشکرگاه، و ترینکوت را افزایش  

ی های مسلحانه گزارش شده از اواسط جوالی ایل ختم اکتوبر به گونه  ان درگب  ی ی دوامدار افزایش  بخشیدند. مب 

ی های مسلحانه  ،  ۲۰۰۷افت. پس از آغاز ثبت آمار توسط ملل متحد در سال  ی ان درگب  ی ین مب 
ماه اکتوبر شاهد بیشبی

 بود.  

 

حمله انتحاری به   ۴۲در رسارس کشور، حمالت قابل مالحظه توسط عنارص مخالف دولت ادامه یافت چنانچه  . ۲۰

وهای مل امنینی و  سایط با مواد منفجره تعبیه شده در و  انتحاری  حمله  ۳۰شمول  به منظور هدف قرار دادن نب 

 مورد به منظور هدف قرار دادن کاروان وایل والیت لغمان، به ثبت رسید.   ۱دفایع افغانستان و 

 

بود.   ی این گزارش در مدت زمان تهیهمورد انفجار مواد منفجره تعبیه شده  ۶۵گواه سه حمله بزرگ و شهر کابل   . ۲۱

وهای  ۸۲اهداف این حمالت پیچیده افراد ملیک بود در حالیکه  درصد کل حمالت مواد منفجره تعبیه شده را نب 

 مل امنینی و دفایع افغانستان یا نهاد های دولنی تشکیل یم داد. 

 

ن داعش( به  ی خراسا)شاخه دولت اسالیم عراق و شام ی خراسان را شاخهتعداد رویداد هابی که مسئولیت آن  . ۲۲

ی زمان در سال  ۲۰۲۰عهده گرفت یا ]این مسئولیت[ به آنها نسبت داده شد، در سال  ی تر از عی  بود   ۲۰۱۹پائی 

ی خراسان داعش  شاخه ، آگست ۱۸در [(. ۲۰۱۹مورد ]در سال  ۳۴۳[ در مقایسه با ۲۰۲۰مورد ]در سال  ۱۱)

ابی آقای غنی در روز استقالل  ی راکنی را به عهده گرفت که قرص ریاست جمهور مسئولیت حمله  ی را در جریان سخبی

ی رفتند. در   ۱۴هدف قرار داد. در مجموع، به تعداد  راکت از دو نقطه در کابل پرتاب شد که از اثر آن سه نفر از بی 

گرفتند که یط آن مواد منفجره  مسئولیت یک حمله در شهر هرات را به عهده  ، شاخه خراسان داعش آگست ۲۸

ی خراسان داعش مسئولیت  خهاکتوبر، شا  ۲۴ یک دوکان آیسکریم فرویسی را هدف قرار داد. به تاری    خ  نوع مقناطیش

تن دیگر   ۵۲تن و مجروحیت  ۲۵حمله باالی یک مرکز آموزیسی را به عهده گرفت که حداقل باعث کشته شدن 

، شا ۲شد. به تاری    خ  عهده گرفت که منجر به   دانشگاه کابل را بهمسئولیت حمله بر  ی خراسان داعشخه نومبر

 تن دیگر شد.    ۲۴تن و مجروحیت  ۲۲کشته شدن 

 

وهای محافظنی   . ۲۳ فت ها در رابطه به اصالحات سکتور امنینی محدود بود، و تمرکز روی شکل دیه نب  در مجموع، پیشی

توسط جامعه محل و تقویت مدیریت امنینی در مناطق شهری صورت گرفت. تمویل پولیس محل افغانستان 

وها در صفوف  ۲۰۲۰به پایان رسید؛ توقع یم رود که تا ختم سال  ۲۰۱۹در ماه سپتمبر جهابی  ، دو سوم این نب 

وهای رسحدی اردوی مل افغانستان جذب شوند در حالیکه متبافی به تقاعد سوق داده   پولیس مل افغانستان و نب 

نگرابی های مواجه  توسط دولت و جوامع محل ایجا شد، با  ۲۰۲۰خواهند شد. پالن میثاق امنینی که در جوالی 

ی شدند ویل بهبودی محسوس در وضعیت شد و پارلمان ادعا کرد که ج  وهای مل امنینی تجهب  وامع برای حمایت از نب 

گماشته  ولسوایل    ۱۰۰فرماندهان امنیه جدید که همه شان مرد بودند، برای  امنینی به وجود نیامد. در سطح محل،  

 شدند.  
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اثر ساخت، به وقوع پیوست که شامل  رویدادی که کارمندان ملل متحد را مت ۳۴ی این گزارش، در مدت زمان تهیه . ۲۴

سپتمبر توسط عنارص مخالف   ۱۳یک کارمند ملل متحد که به تاری    خ رویداد جنابی یم شود.  ۱۹مورد ارعاب و  ۱۱

 سپتمبر رها شد.   ۱۷دولت ربوده شده بود، به تاری    خ  

 

 ن  منطقه های همکاری  . ج

 

،   ۲۰به تاری    خ  . ۲۵ آگست، محمد حنیف اتمر، رسپرست وزارت امور خارجه نشست مشوربی مجازی را با وانگ بی

، آقای جیشنکر و آقای ظریف برگزار کرد تا روی حمایت های منطقوی و   ی مشاور دولت و وزیر امور خارجه چی 

، هندوستان و جمهوری اسالیم ای جهابی برای صلح، اتصال و روابط دوجانبه بحث نمایند.  ی ران حمایت شان را چی 

   گذشته، ابراز نمودند. سال   ۱۹از لویه جرگه مشوربی صلح، مذاکرات صلح افغانستان و حفظ دستاوردهای 

 

ی نشست ، آگست ۲۵به تاری    خ   . ۲۶ پروسه استانبول در مورد امنیت و   –ی قلب آسیا  مقامات بلند پایه ۲۰۲۰نخستی 

ک آن را افغانستان و تاجکستان به   همکاری های منطقوی برای افغانستان امن و باثبات برگزار شد که ریاست مشبی

اک کنندگان این نشست یک بار دیگر روی حمایت شان را از روند فراگب  صلح ابراز کردند. با   عهده داشتند. اشبی

با تاخب   ، اکبر فعالیت های پالن شده تحت هفت اقدام اعتماد سازی  ۱۹  –یسی از کووید  توجه به محدودیت های نا

 مواجه شد.  

 

ی نسشت آگست ۳۱به تاری    خ  . ۲۷ پاکستان برای صلح و ثبات به ریاست   –بازنگری پالن عملیابی افغانستان ، دومی 

ی وزارت امور خارجه پاکستان در کابل دایر  ی وزارت امور خارجه افغانستان و سهیل محمود، معی  ویس ناب، معی  مب 

دولت پاکستان اعالن کرد که روند صدور ویزه دراز مدت با ورودی متعدد را برای  پس از تدویر این نشست، شد. 

، تجاری، تحصیل و سایر دالیل به پاکستان سفر یم شهروندان افغانستان که 
ی

به منظور تداوی، روابط خانوادگ

 کنند، آزاد یم سازد.  

 

ی ادامه یافت. به تاری    خ   . ۲۸ ،  آگست  ۲۹و    ۲۸تالش ها به منظور تقویت همکاری ها و اتصال زیرساخت های منطقوی نب 

عظم ازبکستان؛ ویکتور محمدوف، مشاور امنیت مل؛  آقای اتمر به تاشکند سفر کرد و با عبدهللا اریپوف، صدر ا

ی و مالکیت افغان   و آقای کاملوف مالقات نمود. آقای کاملوف روی حمایت کشورش برای روند صلح تحت رهبر

ی اهمیت   ش همکاری ها در تجارت و حمل و نقل )ترانسپورت( را برجسته ساختند. د  ها تاکید کرد. طرفی  گسبی

کت، کت برق رسابی افغانستان و وزارت انرژی ازبکستان توافقنامه  افغانستان برشنا رسی ی انتقال برق را  ساله ۱۰رسی

اکتوبر، هیئت مذکور    ۲۲ایل    ۲۰امضاء کردند. در جریان سفر هیئت ازبکستابی به افغانستان از    آگست  ۲۸به تاری    خ  

اقتصادی و تجاربی به امضاء  و همتای افغابی شان چند توافقنامه همکاری را به منظور تقویت بیشبی روابط 

 رسانیدند.   

 

کماکان تالش های شان را برای بهبود همکاری های اقتصادی و انرژی تشدید  افغانستان و جمهوری اسالیم ایران   . ۲۹

ک افغانستان   ۶بخشیدند. در نشسنی که به تاری    خ   سپتمبر در تهران دایر شد، کمیته حمل و نقل )ترانسپورت( مشبی

، جمهوری اسالیم  سپت  ۲۵تا    ۲۲ایران راه های بهبود موثریت حمل و نقل و ترانزیت را مورد بحث قرار دادند. از    – مبر

فته در عرصه های برق، انرژی، مخابرات  ایران  نمایشگاه تخنیگ سه روزه را در کابل برگزار نمود که تکنولوژی پیشی

ی را به نمایش یم گذاشت. در حاشیه ی زیرساخت های  ی این نمایشگاه، مقامات افغانستان و ایران توسعهو انجنب 

 ای دو کشور در خصوص انرژی، مورد بحث قرار دادند.  برق را به منظور تقویت همکاری ه
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، آقای اتمر از دوشنبه دیدن کرد و  ۱۸و  ۱۷به تاری    خ  . ۳۰ در آنجا با آقای رحمان؛ قاهر رسولزاده، صدر اعظم  سپتمبر

 بحث ها روی تقویتتاجکستان؛ رساج الدین مهرالدین، وزیر امور خارجه؛ و سایر مقامات بلند پایه مالقات کرد. 

دوستانه، تجارت، اقتصاد و فرهنگ؛ عرصهدر  ها  همکاری ک پروژه های زیرساخت های   های بشی تطبیق مشبی

یک دوجانبه متمرکز بود. دو طرف نیاز برای تقویت همکاری های   ی اتب 
منطقوی؛ و طرح توافقنامه همکاری های اسبی

ی مورد بحث قرار  ی امنیت مرز ها و مبارزه با تروریزم و جرایم سازمان یافته را نب   را به منظور تامی 
امنینی و استخبارابی

 دادند.  

 

، افغانستان و ترکمنستان سه تفاهمنامه همکاری و یک توافقنامه همکاری اقتصادی را در کابل  ۳۰به تاری    خ  . ۳۱ سپتمبر

نده طرح پالنامضاء کردند. این اسناد    هندوستان-پاکستان-افغانستان-برای پروژه پایپ الین گاز ترکمنستان  در بر گب 

) ی انتقال برق  )تابی میگاوات از ترکمنستان به هرات، و توسعه شبکه های مخابرابی و   ۵۰۰به شهر هرات، اعمار لی 

 شبکه های فایبر نوری یم شود.  

 

یدوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان؛ و دیوید هیل، معاون وزارت امور خارجه   ۸به تاری    خ   . ۳۲ اکتوبر، آقای اتمر؛ راشد مب 

 ریاست نشست ایاالت متحده در امور روابط سیایس 
ً
کا ایاالت  –ترکمنستان  –سه جانبه افغانستان افتتاحیه مشبی

اک کنندگان تعهد نمودند تا همکاری های  ی مجازی به عهده گرفتند. در اعالمیهمتحده را به گونه ک، اشبی ی مشبی

و مهاجرت  امنینی منطقوی را بهبود بخشند تا ]مسایل مربوط به[ تروریزم، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان

ی زنان را تروی    ج بخشد؛    قرار دهد؛ روابط افراد به افراد را افزایش داده و تساوی و سهمگب 
ی

قانوبی را مورد رسیدگ غب 

دوستانه، تجاری    و اتصال منطقوی را افزایش دهد.  و تالش های بشی

 

"نشست تجارت و رسمایه  ت نام اکتوبر، اسد قیرص، رئیس شورای مل پاکستان سمیناری را تح ۲۷و  ۲۶به تاری    خ  . ۳۳

، رئیس ولش جرگه افغانستان و هیئت که افغانستان" برگزار نمود   –گذاری پاکستان    ۱۷آقای خان رحمان رحمابی

اک نمود. قانون  نفره  ، رسپرست وزارت تجارب در آن اشبی گذاران هر دو کشور افغانستان به شمول نصار غوریابی

را  پاکستان –یجاد نمایند تا مذاکرات مجدد توافقنامه ترانزیت تجارت افغانستان تصمیم گرفتند که گروه کاری را ا 

 ختم یم شود، مورد نظارت قرار دهد.   ۲۰۲۱سال در تاری    خ اعتبار آن که 

 

ی افغانستان را به منظور بحث روی تجارت و ترانزیت،  نمایندگان دیپلوماتیک شش کشور همسایهیوناما گروه کاری   . ۳۴

اتصال زیرساخت ها، مبارزه با مواد مخدر، تردد افراد و انتقال دانش، ایجاد کرد. ماموریت ملل متحد از نزدیک با  

شست های منطقوی مانند پروسه  همکاران ملل متحد در افغانستان و کشور های همسایه کار یم کند تا در ن

]نشست کشور های[ قلب آسیا و کنفرانس منطقوی همکاری اقتصادی به افغانستان سهم خود را ایفا   – استانبول 

ی من برای افغانستان به جمهوری اسالیم ایران و پاکستان سفر کرد تا از تالش های  کند. برعالوه، نماینده ویژه 

 منطقوی حمایت نماید.  منطقه در راستای صلح و همکاری 

  

 حقوق بشی  . ۳

 

ان بلند یوناما  . ۳۵ ی ی های مسلحانه در افغانستان ادامه داد. تلفات افراد ملیک نایسی از به ثبت مب    ۲۷به تاری    خ درگب 

ی گزارش ربعوار را نشی کرد که ل اکتوبر، ماموریت مل ،  ۳۰جنوری ایل  ۱از متحد سومی  مورد تلفات   ۵۹۳۹ سپتامبر

طفل( را به ثبت  ۱۲۹۵زن و  ۴۹۵مجروح به شمول   ۳۸۲۲طفل؛ و  ۵۵۳زن و  ۲۵۱کشته به شمول   ۲۱۱۷ملیک )
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ی زمان در سال  ۳۰کاهش رسانید.    برخاسته از کاهش در ، ۲۰۱۹درصدی در تلفات ملیک در مقایسه با عی 
ً
عمدتا

تلفات ملیک نایسی از حمالت انتحاری و حمالت پیچیده توسط عنارص مخالف دولت و حمالت هوابی توسط  

ی الملل یم باشد.  وهای نظایم بی  ان نب  ی ی های زمینی در سطح مشابه بافی ماند و  تلفات ملیک برخاسته از مب  درگب 

وهای هوابی افغانستان تلفات ملیک نایسی از مواد منفجره تعبیه   نب 
شده نوع فشاری توسط طالبان و حمالت هوابی

ان تلفات ملیک را کاهش  ۲۰۱۹در مقایسه با سال   ی ، افزایش یافت. مذاکرات صلح افغانستان تا اکنون نتوانسته که مب 

تعداد تلفات افراد   در  را سپتمبر ایل اخب  ماه اکتوبر، یوناما هیچ نوع کاهشی  ۱۲گفتگوهای به تاری    خ دهد؛ از آغاز  

 ملیک ثبت نکرد.  

 

ین  . ۳۶ ان تلفات ملیک شد که اکبر آن درصد(  ۵۸)عنارص مخالف دولت کماکان باعث بیشبی ی درصد( به طالبان  ۴۵)مب 

درصد( قرار دارد و متبافی به عنارص نامعلوم مخالف   ۷نسبت داده شد و به تعقیب آن شاخه خراسان داعش )با 

وهای طرفدار دولت باعث بیشبی از یک چهارم )دولت نسبت داده شد. ن درصد( کل تلفات ملیک شد که   ۲۸ب 

وهای مل امنینی افغانستان عامل   ی الملل باعث    ۲۳نب  وهای نظایم بی  گروه های  درصد و    ۲درصد تلفات ملیک، نب 

وهای معلومات یا متعدد طرفدار حکومت هر کدام باعث  ملیک شدند.   درصد تلفات ۱مسلح طرفدار دولت و نب 

ی های زمینی ) ین عامل تلفات درصد(  ۳۸درگب  افراد ملیک بود که به تعقیب آن حمالت انتحاری و انفجار بزرگبی

درصد(   ۸درصد( و حمالت هوابی ) ۱۶درصد(، قتل های هدفمند ) ۲۹غب  انتحاری ) یمواد منفجره تعبیه شده 

 قرار داشت. 

 

ی های مسلحانه کماکان باعث آسیب های جدی به اطفال شد. در جریان رب  ع سوم سال  . ۳۷ گروه کاری  ،  ۲۰۲۰درگب 

مورد   ۹۵۴کشوری برای نظارت و گزارشدیه در مورد خشونت های جدی علیه اطفال در منازعات مسلحانه 

، و   ۲۷۷پش،  ۶۳۰طفل ) ۹۰۸ علیهخشونت جدی   را ثبت کرد.  طفل که جنسیت وی مشخص نشد(  ۱دخبی

 

،    ۲۰۶مجروح )  ۵۶۳پش( و    ۱۴۶دخبی و    ۶۴کشته )  ۲۱۰مورد تلفات اطفال )  ۷۷۳گروه کاری کشوری   . ۳۸   ۳۵۶دخبی

وهای طرفدار دولت طفل که جنسیت وی مشخص نشد(( را ثبت کرد. عنارص مخالف دولت  ۱پش، و  برابر با نب 

ین عامل  اطفال(.  مورد تلفات ۳۲۰)هر جناح باعث شدند باعث تلفات اطفال  ی های زمینی همچنان بزرگبی درگب 

  مجروح( شد که    ۳۴۶کشته و    ۱۰۲مورد تلفات اطفال )  ۴۴۸تلفات اطفال بافی ماند چنانچه باعث  
ً
درصد    ۵۸تقریبا

را ثبت کرد که  اطفال )همه پش(  و استفاده از  مورد استخدام    ۱۱۹  گروه کاری کشوریکل تلفات را تشکیل یم دهد.  

وهای   ۴و گروه ملیشه طرفدار دولت، مورد توسط یک   ۷مورد توسط طالبان،  ۱۰۸از آن جمله  مورد توسط نب 

فی و شمایل کشور  رسحدی اردوی مل افغانستان برای مقاصد مقاصد   یا خدمابی به ویژه در مناطق شمال رسی
ی

جنگ

پش   ۱۴طفل )  ۱۵اختطاف    گروه کاری کشورییم رسید.    مورد   ۱۹در حالیکه این رقم در رب  ع قبل به    صورت گرفت

ی ثبت کرد که تمایم این موارد به طالبان نسبت داده شد.  ۱و  ( را نب 
]از این جمله[ هفت طفل رها شد، دو  دخبی

،    ۳۰توقیف هستند و یا رسنوشت شان نامعلوم است. ایل  کودک به قتل رسید، و شش تن باقیمانده یا هنوز   سپتمبر

ی    پش   ۱۵۱ ی سنی   نگهداری شدند.  ساله از شش ماه ایل سه و نیم سال در مرکز اصالح و تریبت اطفال    ۱۷ایل    ۱۳بی 

 

،   ۳۰جوالی ایل  ۱از  . ۳۹ حمله باالی مکاتب را ثبت کرد که چهار برابر بیشبی از رب  ع قبل    ۲۵ گروه کاری کشوریسپتمبر

مورد به عملیات   ۲مورد آن به اردوی مل افغانستان،  ۶مورد آن به طالبان،  ۱۱یم باشد. از جمله این حمالت، 

وهای متعدد طرفدار دولت،  ک نب 
مورد به تبادل   ۲گروه های مسلح نامعلوم مخالف دولت، مورد به   ۲های مشبی

وهای طرفدار دولت که مسئولیت آن به هیچ جناح  آتش در جریان عملیات ها میان   گروه های مسلح مخالف و نب 

وهای نامعلوم طرفدار دولت نسبت داده شد.   ۱مورد به شاخه خراسان داعش، و   ۱نسبت داده نشد،   مورد به نب 
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ی شفاخانه  مورد حمله باال  ۱۳ی تحت پوشش این گزارش کاهش یافت چنانچه  در دوره حمالت باالی شفاخانه ها   . ۴۰

حمله یم رسید. از مجموع    ۱۸ی گزارشدیه قبل به ها و کارمندان در این دوره ثبت شد در حالیکه این رقم در دوره 

مورد به   ۱ملیشه های طرفدار دولت، مورد به  ۱مورد به اردوی مل افغانستان،  ۱مورد به طالبان،  ۸حمله،  ۱۳

وهای مل  امنینی و دفایع افغانستان در آن دخیل بودند و مشخص نشد رویدادی که شاخه خراسان داعش و نب 

ی الملل  مورد  ۱که کدام جناح مسئول این رویداد یم باشد،  وهای نظایم بی  وهای اردوی مل و نب   به به نب 
ً
کا مشبی

 شناسابی نگردید، نسبت داده شد. 
ً
   که عامل آن مشخصا

 

ان را ثبت کرد که شامل مورد جر  ۷۷یوناما از ماه آگست ایل اکتوبر،  . ۴۱ مورد لت و   ۲۰ایم خشونت علیه زنان و دخبی

مورد وادار    ۳مورد مجروحیت و معلولیت،    ۳مورد تجاوز جنش،    ۷مورد ارعاب و اذیت،    ۱۵مورد قتل،    ۱۶کوب،  

  ، ی به خودسوزی یا خودکشی لل  مورد ازدواج طفل یم شود. همچنان، ماموریت م  ۱مورد ازدواج اجباری، و    ۲ساخیی

توسط  مورد آن  ۶نایسی از منازعات را ثبت کرد که گفته یم شود مورد خشونت های جنش )تجاوز(  ۱۰متحد 

وهای طرفدار دولت صورت   ۴اعضای طالبان و  گزارش جرایم خشونت علیه زنان گرفته است.  مورد آن توسط نب 

ان هنوز هم به پیمانه ، تو دخبی
ی

ی است زیرا موانع فرهنگ ده پائی 
ده از مجازات  ی گسبی هدیدات امنینی و معافیت گسبی

یس زنابی که جرایم خشونت را تجربه یم کنند، به عدالت یم شود. در جریان دوره  ی گزارش  کماکان باعث عدم دسبی

ی دیه، یوناما برنامه های آگایه دیه و ارتقای ظرفیت در مورد محافظت و تروی    ج حقوق زن را به شمول یک برنامه 

امون قانون منع خشونت علیه زن، یک ورکشاپ آگایه دیه در مورد قانون منع ارعاب رادیوبی در وال  یت کندهار پب 

 در والیت رسپل و یک برنامه رادیوبی در مورد حقوق زن در والیت پکتیکا، را روی دست گرفت. 

 

، کمیته    ۳به تاری    خ   . ۴۲ ی کابینه تعدیلن  را در کود جزا در مورد آنچه که آزمایش بکارت گفته یم شود، پیشنهاد  سپتمبر تقنی 

کرد که به اساس آن حکم محکمه و رضایت خانم برای اجرای این گونه آزمایش الزایم یم باشد. این پیشنهاد به 

ردید. این تعدیل به هیچ عنوان گسپتمبر در جریده رسیم نشی شد، نافذ    ۲۹اساس فرمان رئیس جمهور که به تاری    خ  

نیم تواند مانع کامل این عمل که دیر زمان تا اکنون کمیسیون مستقل حقوق بشی افغانستان، نهاد های حقوق زن،  

و کمیته منع تبعیض علیه زنان در مورد ابراز نگرابی یم کنند، شود. یوناما به حمایت از تالش های جامعه مدبی در 

، در یک فرمان رئیس جمهور   ۱۷بدون استثنای این عمل ادامه یم دهد. به تاری    خ  خصوص تقاضا برای توقف   سپتمبر

ی خواهد بود که   گروه های جامعه مدبی  ترصی    ح شد که کارت هویت )تذکره( شهروندان افغانستان شامل نام مادر نب 

 از دیر زمان خواهان این تغیب  بودند، هرچند درج نام مادر اختیاری گفته شده است.   

 

، هیچ محبش . ۴۳ ی یا کارمندان آن اداره    ۱۹  – واقعه مثبت کووید    از اواسط جوالی تا اواخر سپتمبر را در جمع محبوسی 

ی گزارشدیه شده باشد. در اوایل اکتوبر،   ان پائی  ی گزارش نداند هرچند اجرای آزمایش های اندک ممکن باعث مب 

ی از انتقال کووید روند رهای مثبت را گزارش داد. محبس هرات چند واقعه  ی به منظور جلوگب   محبوسی 
  ۱۹ –بی

ی در هفته دوم ماه آگست روند صعودی را آغاز کرد. ایل ختم ماه اکتوبر،    تمام شده است؛ تعداد محبوسی 
ً
تقریبا

 دوم سوم محابس فراتر از حداکبر ظرفیت شان فعالیت یم کردند. 
ً
به نظر یم رسد که اکبر محابس برای موج  تقریبا

ان ضد عفوبی سازی در محابس و مراکز اصالح و تربیه اطفال در مقایسه با ماه  دوم   ی ویروس کرونا آماده نیستند. مب 

 نایسی از کمبود مواد ضد عفوبی کننده یم باشد.  
ً
 جوالی کاهش یافته است که این کاهش عمدتا

 



A/75/634 

S/2020/1182 

 

۲۰-۱۶۱۳۸  11 

 تعداد زنابی که در بخش زنانه . ۴۴
ً
  ۳۰۰ی محبس پلچرخی کابل نگهداری یم شوند، فراتر از ظرفیت آنجا است و تقریبا

گفته یم شود با شاخه خراسان داعش ارتباط  خانم که    ۱۰۰بیش از  نگهداری یم شوند.  طفل با مادران شان در آنجا  

 از یک سال بد
ً
 ینسود در آنجا نگهداری یم شوند.  دارند و تا هنوز محاکمه نشده اند، تقریبا

 

  ۱۸حمالت باالی مقامات عدیل و قضابی و افرادی که برای نهاد های مستقل کار یم کنند، ادامه یافت. به تاری    خ  . ۴۵

، دو قاضی در والیت غزبی ربوده شدند. در رویداد های   اکتوبر، سه سارنوال    ۴سپتمبر و    ۹جداگانه، به تاری    خ  سپتمبر

یس به اطالعات از یک ترور در حایل جان به  ۴شد. به تاری    خ  در کابل کشته اکتوبر، یک کمیشبی کمیسیون دسبی

ی برد.   سالمت برد که یک بمب مقناطیش تعبیه شده در واسطه نقلیه موصوف منفجر شد و راننده وی را از بی 

امون این رویدادها آغاز نشده است.   تحقیقات پب 

 

ی حقوق بشی و کارمن . ۴۶ ی گزارشدیه، سه  دوره دان رسانه ها کماکان با تهدیدات امنینی مواجه بودند. در جریان مدافعی 

تن از فعاالن جامعه مدبی توسط افراد ناشناس در والیت های لوگر، پکتیا و کابل کشته شدند. دو تن دیگر در کابل 

ا گزارش های دیگر مبنی بر ارعاب  و پکتیا مجروح شدند؛ هیچ جناخ مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفت. یونام

ی مدافع حقوق بشی را دریافت کرد که شامل هدف قرار   ۱۴ تن )بدون تلفات( به وسیله مواد منفجره تعبیه   ۱گرفیی

و  تن توسط سارنوال به دلیل انتقاد از مقامات محل یم شود. در رابطه به رسانه ها، یوناما قتل د ۱شده و احضار 

نگار و مجروحیت یک  تن دیگر توسط مواد منفجره نوع مقناطیش را در دو حمله جداگانه در والیت های کابل  خبر

ی زن در محبس، توسط   نگار به اتهام نشی گزارش در مورد سوء استفاده جنش محبوسی  و هلمند ثبت کرد؛ یک خبر

بغالن انفجار کرد    سارنوال احضار شد؛ مواد منفجره تعبیه شده در نزدیگ یک استیشن رادیوی خصوض در والیت

نگار توسط ریاست امنیت مل در والیت   که باعث آسیب به استیشن رادیوبی مذکور شد؛ گفته یم شود که یک خبر

نگار  )یک مرد و یک خانم( توسط  خوست به اتهام تبلیغ علیه دولت در رسانه های اجتمایع، گرفتار شد؛ و دو خبر

نگاران به یوناما اظطالبان تهدید شدند.   ی روز افزون احساس ناامنی یم کنند به ویژه پس  هار داشتند که به گونهخبر

از قتل همکاران شان در ماه نومبر و سخنان معاون نخست رئیس جمهور در ماه اکتوبر مبنی بر اینکه هر کس در  

د.    مورد پیگرد عدیل قرار یم گب 
ً
 مورد تلفات ملیک گزارش دهد، احتماال

 

، و عدالت قربابی   . ۴۷ کمیسیون مستقل حقوق بشی افغانستان روی موضوعات مختلف مربوط به صلح، حقوق بشی

محور به شمول حقوق قربانیان متمرکز بود که از سوی یوناما حمایت یم شود و بخش حمایت از میانجیگری  

،   ۱۲. به تاری    خ )وساطت( دیپارتمنت امور سیایس و صلح سازی مساعدت های تخنیگ را فراهم یم کند  سپتمبر

ی جهت گفتگوها، روی  از آغاز  کمیسیون   گفتگوهای صلح استقبال کرد و طرف ها را ترغیب نمود که به منظور تعیی 

به دادخوایه برای آتش بس،  ی از اصول مانند همه شمول بودن و حقوق قربانیان توافق نمایند. کمیسیون  مجموعه

 حقوق زنان و عدالت قربابی محور ادامه داد.  

 

 کمک . ۴
ی

 های  هماهنگ
 
 انکشاف

 

ک حکومت افغانستان  نومبر   ۲۴و    ۲۳کنفرانس ژنیو در مورد افغانستان بتاری    خ   . ۴۸ بابی مشبی ی ، فنلند و ملل متحد  به مب 

ی الملل و گروپ های جامعۀ مدبی   ۳۰، کشور  ۶۰برگزار گردید که در این نشست نماینده گان بیشبی از  سازمان بی 

کت کننده گان  از طریق فضای مجازی گردهم آمده بودند. در اعالمیۀ   که در پایان این نشست به تصویب رسید، رسی

ی یک آتش بس فوری، داییم و همه جانبه و همچنان یک پروسۀ صلح با معنی با مشارکت زنان، جوانان   خواهان تأمی 

و سایر اقلیت های قویم و مذهنر گردیدند. آنها روی یک مشارکت جدید جهت تحکیم یک افغانستان مستقل، 
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اتیک و آرام در مسب  خودکفابی آن مجددأ تأکید نموده و از چهارچوب جدید مل صلح و انکشاف  متحد، دیموکر 

میلیارد دالر را    ۳.۳افغانستان و چهارچوب مشارکت افغانستان استقبال نمودند. مراجع تمویل کننده مبلغ حداقل 

ی مبلغ بطور  ۲۰۲۴ -  ۲۰۲۱برای سال نخست یک دورۀ چهارسالۀ کمک به افغانستان یعنی از سال  با تعهد عی 

دند.   ساالنه وعده سبی

 

گزار گردید، روی چالشها و دستاورد های کلیدی در افغانستان در بخش  بر   نومبر   ۲۴در سه نشست جاننر که بتاری    خ   .۴۹

، مشارکت زنان، ادغام مجدد عودت کننده گان، مبارزه علیۀ فساد   ایجاد صلح پایدار توأم با تمرکز روی حقوق بشی

اری، اولویت های اقتصادی و مؤثریت کمکها بحث صورت گرفت. چهارچوب دوم مل صلح و انکشاف افغانستان اد

ی و پالنها برای انکشاف را برای سالهای  ی اتب 
و تحقق اهداف انکشاف پایدار که در   ۲۰۲۵ - ۲۰۲۱یک دیدگاه، اسبی

ده اند، ارائه میکند. در این کنفرانس نشست اطراف سه ستون یعنی ایجاد صلح، رشد کشور و رشد بازار تنظیم گردی

ی شامل بود. بتاری    خ  تبه نب  ، ملل متحد و کشور های اروپای شمایل  نومبر  ۱۹های موضویع به سطح مقامات عالب 

"، برگزار نمودند.  برای صلح  یک نشسنی را تحت نام "از صلح کننده گان ایل مذاکره کننده گان: رویای زنان افغان

انان در مو   نگرابی های امنینی و محافظنی تأکید نمودند. با توجه به  رد اهمیت تداوم و تقویت مشارکت زنانسخبی

 

درحالیکه فشار ها باالی حکومت از بهر افزایش تالشها جهت مبارزه علیۀ فساد اداری قبل از برگزاری کنفرانس   .۵۰

، دارالنشای خاص مبارزه علیۀ  نومبر  ۱۹افزایش پیدا کرد، نتایج قابل لمس اندک در این راستا  بدست آمد. بتاری    خ 

ی   کای همکار بی  ی  فساد اداری ریاست جمهوری از یوناما و رسی ی اتب 
الملل خواست تا نظر شانرا در مورد مسودۀ تازۀ اسبی

ی مبارزه علیۀ فساد اداری سال    ۹مبارزه علیۀ فساد اداری   ی اتب 
گردد، ارائه نمایند.  می   ۲۰۱۷سپتامبر که جایگزین اسبی

ی الملل تأکید نمودند که به   کای همکار بی  اساس پیشنهادات در حالیکه از تالشها در این راستا استقبال بعمل آمد، رسی

ی جدید مبارزه علیۀ   ۲۰۲۰ارائه شده در گزارش سال  ی اتب 
مبارزه علیۀ فساد اداری یوناما، ایجاب مینماید تا اسبی

ی قبل مبارزه علیۀ فساد اداری تهیه گردد.  ی اتب 
ده و ارزیابر اسبی

 فساد اداری به اساس مشوره های گسبی

 

ه و استیناف مرکز عدیل و قضابی مبارزه علیۀ فساد اداری و همچنان رئیس  ، روسای محاکم ابتدائینومبر   ۱۲تاری    خ  ه  ب .۵۱

سارنوایل تحقیق به کار عادی خویش برگشتند. در جریان تهیۀ این گزارش، محکمۀ ابتدائیه هفت قضیه را برریس  

پیکان  نمود که سه قضیه بیشبی از زمان گزارشدیه قبل را نشان میدهد. محکمۀ استیناف محکومیت آقای زمری 

بدینسو فراری بود، تأئید نموده و او را به مدت سه سال زندان محکوم   ۲۰۱۷قوماندان اسبق پولیس را که از سال 

متهم در سطح   ۳۱۷قضیه را که شامل  ۸۳بدینسو، این مرکز به تعداد  ۲۰۱۶کرد. از زمان تأسیس اش در سال 

متهم بوده اند در سطح    ۲۲۹زارش( را که شامل مجموعأ  گقضیه در جریان تهیه این    ۶قضیه )بشمول    ۷۳ابتدائیه و  

 قرار داده است. استیناف مورد رسیده  
ی

 گ

 

، آقای غنی تقرر پنج کمیشبی کمیسیون مبارزه علیۀ فساد اداری را که )شامل دو کمیشبی زن( است  نومبر   ۱۲تاری    خ  ه  ب .۵۲

این ترتیب تأسیس ادارات مبارزه علیۀ فساد اداری را نهابی نمود. باوجود آنهم، چهارچوب قانون   به اعالن نمود که 

مبارزه علیۀ فساد اداری نا تکمیل بافی ماند. دفبی بازرس بدون یک بنیاد قانوبی تأیید شده به کار اش ادامه داد. بتاری    خ  

جمهور بطور رسیم اعالن نمود و سوء استفاده  آگست، بازرس یافته های تحقیق خویش را پس از حکم رئیس  ۲۶

ده از وجوه مایل تخصیص داده شده به بیماری کو  تائید نمود. وی دریافت که موارد ممکن اختالس  را    ۱۹  – وید  گسبی

ی را جهت تحقیق به لوی سارنوایل معرفی   و سوء استفاده از صالحیت وظیفوی وجود داشته و چندین تن از مظنونی 

گست، شورای عایل حاکمیت قانون و حکومتداری بنیاد قانوبی دفبی بازرس را از قانون به یک  آ ۲۷نمود. بتاری    خ 

یل نمود و به دفبی بازرس و لوی سارنوایل هدایت داد تا روی یک حیطۀ صالحیت مناسب توافق نمایند.   ی مقرره تبی



A/75/634 

S/2020/1182 

 

۲۰-۱۶۱۳۸  13 

توسط فرمان تقنینی   ۲۰۱۸سپتامبر  ۵ که بتاری    خ  را  ، ولش جرگه قانون مبارزه علیۀ فساد اداریاکتوبر  ۶تاری    خ ه ب

پروسۀ که از طریق آن این قانون نافذ شده بود،   که  رئیس جمهور نافذ گردیده بود، رد نمود و استدالل نمودند 

معمول بود. بتاری    خ اول  انو جرگه )مجلس سنا( قانون را با آوردن تعدیالت تصویب نمود. نافذ شدن  نومبر غب  ، مشی

ک متشکل از هر دو مجلس میباشد. قانون مستلزم فیصلۀ ک   میتۀ مشبی

 

آگست، کابینه یک بورد   ۱۷حکومت به تطبیق اصالحات در حکومتداری والینی و خدمات ملیک ادامه داد. بتاری    خ  .۵۳

مشوربی حکومتداری والینی متشکل از والیان اسبق را جهت تطبیق اصالحات در حکومتداری والینی ایجاد نمود.  

یک پنج سالۀ خویش را جهت عمل نمودن پالیش   ،اکتوبر  ۹بتاری    خ  ی اتب 
ادارۀ مستقل ارگانهای محل پالن اسبی

حکومتداری والینی منتشی کرد. پالن روی بهبود بخشیدن پروسۀ پالنگذاری و بودیجه سازی محل و ظرفیت ادارات  

ی م ، ولسوایل و شهرداری در راستای ارائه خدمات و رهبر ؤثر تالشهای صلح در محل  جهت حمایت ادارات والینی

 تمرکز نمود. 

 

بازگشت عادی کارمندان به و    ۱۹  – پس از برداشته شدن محدودیت های رفت و برگشت بنابر شیوع بیماری کووید   .۵۴

آگست، کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک یک پروسۀ استخدام رقابنی جمیع    ۵دوایر دولنی بتاری    خ  

بست معلیم راه اندازی    ۴۹۶،۱۱بست خدمات ملیک، بشمول    ۱۶، ۱۱۱برای استخدام در  آگست  ماه    ۲۸را بتاری    خ  

ی بار، به تعداد   بست در وزارت مالیه، بشمول ریاست گمرکات شامل این پروسۀ رقابت آزاد    ۲۲۰نمود. برای نخستی 

ی رویدست  بست ارشد خدمات ملیک که قبال از سوی رس   ۴۹۵  رایبگردید. برعالوه، استخدام   پرستان اداره میشد، نب 

 گرفته شد. 

 

ی مل  بعنوان بخشی  ۲۰۲۶ – ۲۰۱۶حکومت به تطبیق برنامۀ دارای اولویت میثاق شهروندی سال  . ۵۵ ی اتب 
 از اسبی

، این برنامه در تمام والیات  اکتوبر  ۲۰اقتصادی محالت ادامه داد. ایل -جهت کاهش فقر و بهبود وضعیت اجتمایع

یس به برق، آبیاری، تهیۀ آب،   وری بشمول اشتغال کوتاه مدت و افزایش دسبی عمل گردیده بود و خدمات رصی

، راه ها، پل ها را برای تعداد  ، در درصد آنانرا زنان را تشکیل میداد  ۵۰ملیون مستحقیق که   ۵.۱۳  خدمات بهداشنی

  ۱۹ – محالت شهری و روستابی فراهم نمود. برعالوه، این برنامه پاسخ مل را به بیماری همه گب  کووید  ۰۰۰،۱۳

برنامه  از طریق بلندبردن سطح آگایه در محل بعنوان تالشهای مدد رسابی حمایت نمود. چالشهای عملیابی تطبیق  

ی آن در ولسوایل های ناامن، عدم نظارت درست از فعالیت   را به مشکل مواجه ساخت و باعث تأخب  در عمل ساخیی

 های پروژه، عدم مشارکت کامل زنان در انتخاب و تطبیق و گاهگایه تأخب  در پرداخت وجوه مایل پروژه گردید. 

 

 افغانه . ۵۶
ی

ی الملل به پالنگذاری  از آنجائیکه شیوع بیماری همه گب  زنده گ ا را پیوسته متأثر میسازد، پاسخ مل و بی 

ملیون دالر کمک مایل را   ۳۸۰آگست، بانک جهابی مبلغ  ۴درازمدت و انعطاف پذیری متمرکز شده است. بتاری    خ 

ات اقتصادی بیماری همه ان تآثب  ی افغانستان  برای کمک به افغانستان جهت جبر منظور   گب  باالی خانواده ها و زارعی 

ی بانک جهابی و کارشناسان ملل متحد را برای یک ارزیابر خطرات و   نمود. برعالوه، ملل متحد زمینۀ سهمگب 

انعطاف پذیری منطقوی را در کشور فراهم ساخت و افغانستان و کشور های آسیای میانه را جهت شناسابی  

ک و فرصت های بلند بردن سطح انعطاف پذیری گردهم آورد    ، صندوق وجیه پول نومبر  ۶. بتاری    خ خطرات مشبی

ملیون دالر تدابب  سهولت تمدید قرضه را جهت حمایت از افغانستان در راستای بهبودی از بیماری    ۳۷۰مبلغ   یک

د اصالحات اقتصادی و زمینه سازی تمویل مایل از سوی مراجع تمویل کننده منظور نمود.   همه ، پیشبر  گب 
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ی و محافظت   . ۵۷ ملل متحد حمایت خویش را از نهاد های دولنی جهت حصول اطمینان از تعهد در راستای اصالح قوانی 

 و محکومیت در برابر  
ی

 به سنت های زیان بار از قبیل ازدواج های قبل از وقت، آزمایش باکره گ
ی

جهت رسیده گ

ی اول آگست و  ان، پشان   ۴۰۰،۵۳مجموعأ  ، با تعداد اکتوبر  ۳۱جرایم اخالفی رسعت بخشید. بی  نفر از زنان، دخبی

و مردان در مورد خطرات تماس حاصل گردید و برای آنها معلومات جنش و صحت باروری ارائه گردید. ملل متحد  

ی از خشونت های مبتنی برجنسیت توأم با ارائۀ خدمات حیابی برای   به تالشهای اش جهت حمایت از جلوگب 

یوع بیماری همه گب  از طریق تیم های سیار صیح زنان ادامه داد که به تعداد مجموعأ  بازمانده گان در جریان ش

تن از بیجاشده گان داخل و   ۶۰۰،۳۷ زن و دخبی از آن مستفید گردیدند. برعالوه، برای تعداد مجموعأ  ۲۰۵،۹

بان آنان ی  گردید.   خدمات روابی و حمایوی جنش و صحت باروری ارائه  عودت کننده گان و محالت مب 

 

ی یک پالن بدیل تعلییم در پاسخ به   . ۵۸ ملل متحد به تالشهای اش جهت حمایت از حکومت در راستای عمل ساخیی

بیماری همه گب  ادامه داد. پس از بازگشابی مکاتب بروی تمام صنوف در اوایل ماه اکتوبر، ملل متحد حمایت تخنیگ 

ی  ی به بازگشت مکاتب و تکمیل نمودن دروس از دست رفتۀ    را برای اتخاذ تدابب  کاهش خطرات و قادر ساخیی متعلمی 

ی چهارچوب جدید نصاب   شان فراهم نمود. برعالوه، ملل متحد به حمایت اش از حکومت جهت نهابی ساخیی

 تعلییم مبتنی بر رقابت که هدف آن تغب  تعلیمات عمویم در افغانستان است، ادامه داد. 

 

دوستانه و مهاجرین های  کمک . ۵  بشی

 

ی سطح عدم مصئونیت غذابی توأم با شیوع بیماری همه گب    . ۵۹ بنابر خشونت های جاری، حوادث طبییع و بلند رفیی

ی به تعداد ۱۹ – کووید  دوستانه پیوسته افزایش پیدا کرد. طوری تخمی  ملیون نفر به   ۴.۱۸، نیاز به کمک های بشی

دوستانه در سال    ۱۴به  ۲۰۲۰ملیون در آغاز سال  ۴.۹از خواهند داشت که این رقم از نی ۲۰۲۱کمک های بشی

 پیدا کرد.  ملیون نفر در اواسط سال افزایش 

مبتال گردیدند، اما گمان   ۱۹ – تن در رسارس افغانستان به بیماری مثبت کووید  ۲۴۰،۴۳، به تعداد نومبر  ۱۵ایل  .۶۰

ود که ارقام واقیع باالتر از آن است. شفاخانه ها و کلینیک ها در مورد چالش ها در حفظ و وسعت ظرفیت   مب 

وری صیح توأم با پیش بینی واقعات    ۱۹  –شان جهت تداوی بیماران مصاب به کووید   و همچنان حفظ خدمات رصی

ان بلند مبتالیان پیوسته گزارش میدادند. معلومات صیح و تغذی نشان داد که بیماران از  ی  و مب 
مرگ و مب  بیشبی

 خدمات اسایس صیح را بدست نیاورده، زیرا شفاخانه ها بیش از حد مزدحم بودند و بسیاری از مردم از مراکز صیح

به دلیل اینکه به ویروس مبتال نگردند، خود را به دور نگهمیداشتند. در ماه اکتوبر، ادارۀ حمایت از زنان ملل متحد  

متناسب بیماری همه گب  باالی زنان، به ویژه زنان بیجاشدۀ داخل   ی الملل یک ارزیابر مل تأثب  غب  و کمیتۀ نجات بی 

 نمودند. در این ارزیابر تذکر د
ی    درصد زنان  ۷۸اده شده بود که را منتشی ات ناگوار صحت روابی نایسی از درگب  تأثب 

 تجربه نمودند.  را   ۱۹ –جاری و بیماری کووید  

 به نیازمندیهای بیماری   .۶۱
ی

دوستانه یک پاسخ چندین سکتوری رسیده گ ، کارکنان کمکهای بشی از آغاز بیماری همه گب 

در   ۱۹ –ملیون مردمان نیازمند به کمک های مربوط به بیماری کووید  ۳ را عمل نمودند و به بیشبی از  ۱۹-کووید 

 نمودند. این کمکها شامل حمایت از ایجاد 
ی

آزمایش   ۵۰۰،۵باب البراتوار ها با ظرفیت  ۱۴رسارس کشور رسیده گ

ی در شناسابی و فعالیت های پ ۴۰۰۰،۳در یک روز، استخدام  ی  نفر دواطلبان کشف بیماری پولیو و سهمگب  یگب 

ی بیشبی از  والیت جهت   ۳۴قریه در  ۰۰۰،۱۲نفر نماینده گان محل در بیشبی از  ۴۰۰،۶۱از تماس، سهیم ساخیی

ی محالت در پخش پیام ها، تهیۀ بیش از   ی ساخیی ملیون    ۱.۱شدت بخشیدن تماس در مورد خطرات و سهیم ساخیی

ات وقایوی برای فراهم کننده گان خدمات صیح و کارمندان ی مدد رسان در خط نخست در رسارس کشور،   واحد تجهب 

ی از میکروب و تدابب  وقایوی،    ۳۵۰،۴آموزش بیشبی از   نفر   ۱۹۳نفر کارمندان مراقبت های صیح در بخش جلوگب 
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نفر کارمندان مراقبت های صیح در بخش   ۱۶۰و  کارکنان مراقبت های صیح در بخش معاینات طنر البراتواری 

ی عبور از نقاط مرزی، فراهم نمودن   ۰۰۰،۵۱۹اهده و آزمایش بیشبی از ، مش صحت روابی و حمایت روابی  نفر حی 

    ۰۰۰،۳۰۱ملیون نفر، حمایت روابی برای بیشبی از    ۹۲.۲آب و خدمات حفظ الصحه برای  
ی

نفر و مواد تعلییم خانگ

 به بیش از    ۱۱۹، ۵۰۰برای نزدیک به  
ی

های بلندبردن    ملیون نفر از طریق فعالیت  ۷.۴نفر طفل و همچنان رسیده گ

 بود.   ۱۹  –آگایه در مورد بیماری کووید  

 

ی  .۶۲ کای همکار صیح خدمات صیح را برای بیشبی از نومبر  ۱۲آگست و  ۴بی  درصد آنانرا   ۵۸نفر که  ۴۲۲،۲۱۴، رسی

ان تشکیل میداد، فراهم نمودند. تعداد واقعات صدمۀ روابی در نیمۀ نخست سال کاهش، اما در اواسط   زنان و دخبی

ی ماه جنوری و   ی ها افزایش پیدا کرد. بی  کای همکار آن، رسپناه نومبر سال به بعد بنابر تجدید درگب  ، ملل متحد و رسی

نفر مردم متأثر از جنگ و حوادث طبییع فراهم   ۳۰۰،۵۸برای بیشبی از  اضطراری، اجناس خانه و حمایت مایل را 

 نمودند.  

 

،  ۲۰۱۹واقعه در جریان سال    ۲۹پولیو از اول جنوری بدینسو، در مقایسه با  واقعه مرض    ۵۴، به تعداد  نومبر   ۱۲ایل   .۶۳

ی  خانه به خانه در آنجا از ماه یم   تثبیت گردید. بسیاری از این واقعات در ساحابی تثبیت گردیدند که کمپاین واکسی 

بدینسو ممنوع شده بود. اکنون پولیو در هشت والیت جدید شیوع نموده که نشان دهندۀ کاهش معافیت   ۲۰۱۸

ویروس پولیو را که پس از   ۲در میان مردم است. برعالوۀ ویروس وحشی پولیو، افغانستان یک شیوع بیماری نوع 

 واقعۀ تثبیت شده گردیده است.    ۱۳۶ن آمده است تجربه نموده است که باعث  شیوع و رسایت آن از پاکستان بمیا

 

 ملیونها نفر را تهدید مینماید، مواجه است. یط پنج   .۶۴
ی

افغانستان به یک بحران عدم مصئونیت غذابی حاد که زنده گ

رحالیکه تناسب مردم  سال گذشته، فیصدی مردم که به عدم مصئونیت غذابی مواجه اند تقریبأ دو برابر گردید، د

، به تعداد   ملیون نفر    ۹.۱۶در "حالت بحران" و یا "حالت اضطرار" به پنج برابر افزایش یافته است. در حال حارصی

ین ارقام را در جهان نشان میدهد.  در "حالت بحران" و "اضطراری" عدم مصئونیت غذابی قرار دارند که یگ از بزرگبی

ات اجتمایع و اقتصادی   کاهش عدم مصئونیت غذابی در همه  والیات همزمان با قرضه های بلند خانواده ها و تأثب 

ی اول آگست و  ،  نومبر  ۱۵بیماری همه گب  موجود اتفاق میافتد که قیمت مواد غذابی را در بازار بلند برده است. بی 

کای همکار آن مقدار  م مصئونیت غذابی  تن مواد غذابی را برای مردیم که در معرض عد ۳۰۰،۲۸ملل متحد و رسی

مردیم که از اثر حوادث طبییع متاثر    ۰۰۰،۱۷مردم بیجاشده از اثر جنگ و همچنان    ۰۰۰،۱۰۷قرار دارند، منجمله  

گردیده بودند، فراهم ساخت. جهت رسانیدن کمک به مردمان متأثر از پیامد های اجتمایع و اقتصادی بیماری همه  

کای همکار آن کمکهای غ ، ملل متحد و رسی  ذابی بیشبی را برای یک ملیون نفر فراهم نمودند.  گب 

 

این   نفر بوده که ۷۲۵، ۰۰۰به افغانستان بازگشت نمودند، بیشبی از  ۲۰۲۰تعداد عودت کننده گابی که در سال  .۶۵

که این    درصد بلندتر بوده است ۴۱گشت نموده بودند، باز  ۲۰۱۹گابی که در سال   تعداد از شماری عودت کننده

ی   ان مهاجرین فاقد مدرک در یک سال را نشان میدهد. بی  ی   ۱، ۳۱۶، به تعداد  نومبر   ۱۲آگست و    ۴تعداد بلندترین مب 

نفر عودت کننده گان فاقد مدرک عمدتأ از جمهوری اسالیم ایران و   ۵۰۱،۲۳۹عودت کننده گان با مدرک و تعداد 

درصد مجموع عودت کننده گان از جمهوری اسالیم   ۳۷ه پاکستان به کشور بازگشت نمودند. مهاجرین اخراج شد

در ماه اکتوبر از  ۱، ۳۳۹، منجمله ۲۰۲۰در سال  مهاجر افغان ۰۶۲،۹ایران را تشکیل میدهد. به تعداد مجموعأ 

 کشور ترکیه اخراج گردیده اند.  
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کای همکار آن به م۲۰۲۰از ماه جوالی ایل سپتامبر   .۶۶ کیلومبی مرب  ع اراضی    ۸۲.۲ساحت  ، ادارۀ خدمات ماین پایک و رسی

اشیای انفجاری را بطور   ۹۰را که مملوع از اشیای انفجاری با تأثب  بلند بود، پاک کاری نمودند که به تعداد بیشبی از 

گردیدند. برعالوه، در جریان تهیۀ این گزارش، به تعداد  محل از آن ساحه مستفید   ۲۱مصئون برطرف نموده و 

امون خطرات اشیای انفجاری را حاصل نمودند.  نفر در افغان ۱۴۱،۲۱۲  ستان تعلیمات پب 

 

ی پیوسته بمیان آورد. از اول ماه جنوری بدینسو، کارکنان  .۶۷ یس به کمکهای بشی ده چالشها را برای دسبی ناامنی گسبی

ی به تعداد  یس را   ۸۳۹بشی ی زمان  درصد افزایش را در مقایسه  ۵۷گزارش داده اند که رویداد مرتبط به دسبی با عی 

ی رویداد آن مرتبط به بیماری همه   ۹۰نشان میدهد که  ۲۰۱۹در سال  ، به  نومبر  ۱۲آگست و  ۴گب  میباشد. بی 

 گردیدند.  نفر اختطاف    ۲۱نفر مجروح و    ۱۷، کارمند مدد رسان کشته  ۵تعداد 

 

ی و   .۶۸ دوستانۀ هوابی ملل متحد به هدف تسهیل نمودن زمینۀ انتقال پرسونل بشی
پل هوابی که توسط خدمات بشی

ی کابل و دوحه ایجاد شده بود، به فعالیت خویش در هفته سه روز ادامه داده و به تعداد  مسافر را    ۳۱۰تدارکات بی 

ی  . طبق جدول مرتبه، پل هوابی ایل ختم ماه دیسامبر به فعالیت خویش ادامه  انتقال داد  نومبر  ۱۵آگست و  ۴بی 

 خواهد داد.  

 

ی   .۶۹ دوستانه را برای    ۱.۱، مبلغ  ۲۰۲۰تحت پالن پاسخ بشی ملیون    ۱.۱۱میلیارد دالر درخواست گردید تا کمکهای بشی

ملیون دالر    ۶۴۰  یک خالی مایل مبلغ  گردیده کهدرصد تمویل    ۴۳، این پالن  نومبر   ۱۵. ایل تاری    خ  افغان فراهم سازد 

دولنی به تعداد بافی مانده است ، ملل متحد و سازمانهای غب  ولسوایل   ۳۹۰ملیون نفر در  ۶.۷. ایل ختم ماه سپتامبر

دوستانه رسیده   ۴۰۱از جمع   نموده که ولسوایل کشور با ارایه کمکهای بشی
ی

پالن دراین سال  این تعداد  درصد  ۶۸گ

 شده بود.  

 

 مبارزه با مواد مخدر  . ۶

 

عملیات مبارزه علیۀ مواد مخدر   ۰۲۹،۱، مقامات تنفیذ قانون به تعداد مجموعأ نومبر  ۱۴جوالی ایل  ۱۵از تاری    خ  .۷۰

، کیلو   ۶۰۵را راه اندازی نمودند که منجر به ضبط مقدار  ی وئی  کیلوگرام    ۵، ۰۷۸کیلوگرام تریاک،   ۵۱۹،۱گرام هب 

، کیلوگرام   ۶۴۰چرس و کانابیس،  ی کیلوگرام    ۰۲۹،۲، لیبی اسیدیک اسید ۳۲۰لیبی اسیتیک انیدراید،  ۷۴میتافیتامی 

ید و کیلو   ۲۵۰کیلوگرام پتاسیم کلوراید،   ۹۹۵امونیم کلوراید،  ی    ۲۴۰گرام امونیم نایبی کیلوگرام میتایل میتافیتامی 

ی تعداد   میل اسلحه    ۶۱اده وسایط و  عر   ۱۵مظنون و مصادرۀ تعداد    ۲۰۲،۱گردید. ضبط این مواد منجر به دستگب 

گردید. برعالوه، به مساحت هفت هکتار مزارع کشت کوکنار و هفت هکتار مزارع کانابیس در یک عملیات هماهنگ  

ی وزارت امور داخله تخریب گردیدند.    به رهبر

 

 حمایت ماموریت  . ۷
 

ان پست های خایل در یوناما اکتوبر  ۳۱ایل تاری    خ  .۷۱ ی ی الملل ۱۳، مب  درصد برای افشان یا   ۷، درصد برای کارمندان بی 

ان منظور شده    ۳کارمندان مسلیک داخل و   ی تیب    ۳درصد و    ۸درصد برای کارمندان داخل در مقایسه با مب  درصد بالبی

ی بافی مانده است که  ی المللدرصد برا ۳۶بوده است. تناسب کارمندان اناث پائی  درصد برای   ۴۵، ی کارمندان بی 

 بوده است. درصد برای کارمندان داخل  ۹درصد برای کارمندان مسلیک داخل و   ۱۳، رضاکاران ملل متحد

 



A/75/634 

S/2020/1182 

 

۲۰-۱۶۱۳۸  17 

وری برای پاسخ به بیماری همه گب  کووید  .۷۲ حفظ میگردد، ترتیبات   ۱۹  –  درحالیکه ارائه برنامه ها و فعالیت های رصی

کاری بدیل پابرجا بافی است. یوناما و ادارات، وجوه مایل و برنامه های دیگر ملل متحد تصمیم اتخاذ نمودند تا تعداد  

ی الملل و کارمندان داخل خویش را در محل وظیفه به تدری    ج افزایش دهند و تعداد آنها بطور منظم و   پرسونل بی 

ات احتمایل ان واقعات کووید با توجه به تغب  ی د.   ۱۹- در مب   مورد بازنگری قرار گب 

 

 مشاهدات  . ۸

 

افغانستان یک گام ممیه را در راستای صلح با آغاز مذاکرات صلح برداشته است. من هئیت های مذاکره کنندۀ   .۷۳

ک را دریافته   و بتوانند به چندین  جمهوری اسالیم افغانستان  و طالبان را تشویق مینمایم تا تفاهمات و توافقات مشبی

ی الملل که در کنفرانس  ک،   ۲۰۲۰دهه تراژیدی نقطۀ پایان بگذارند. من از تعهدات بی  برای ایجاد یک آیندۀ مشبی

ی و مالکیت افعانستان سپاسگزارم.  با سعادت و آرام و همچنان شناخت نیاز برای یک راه حل به جنگ به رهبر

ی افغانستان پیدا شده بتواند.   عمیقأ آرزومندم تا یک راه حل داییم برای   انکشاف مسالمت آمب 

 

من در مورد ادامۀ سطح بلند خشونت ها که فضای اعتماد نسبت به پروسۀ صلح را در این مرحلۀ آغازین متأثر   .۷۴

ی   وری است. شامل ساخیی میسازد، نگران هستم. کاهش جنگ برای حفظ جان و محافظت از اعتماد عامه رصی

 قیع است.  صدای قربانیان در مراحل ابتدابی پروسۀ صلح یک گام مهم در راستای مصالحۀ وا

 

ی مسلحانه را بردوش داشته که از هر  .۷۵ نفر آنرا   ۴تلفات ملیک که ثبت میگردد، نفر  ۱۰مردم ملیک پیوسته بار درگب 

ی از اشیای انفجاری از قبل تعبیه شده، به ویژه اشیای که منحیث ماین  زنان و اطفال تشکیل میدهد  . تداوم کارگب 

ی احساس مینمایند  های زمینی ضد پرسونل استفاده میشوند  ، تلفات وحشتنایک را وارد مینمایند. بسیاری از قربانیان نب 

د.    به آسیب که آنها در کوتاه مدت و درازمدت متحمل میگردند، صورت میگب 
ی

 که کاری اندگ بخاطر رسیده گ

 

ه کننده نسبت به  درصورتیکه گفتگوهای صلح امید بخش باشد، این گفتگوها باید منجر به تعهد طرف های مذاکر  .۷۶

ی الملل که کشور عضویت آنرا دارد، گردد. من از طرف   وی از میثاق های بی  محافظت حقوق بشی تمام افغانها و پب 

های مذاکره کننده میخواهم تا اظهارات قطیع در این خصوص داشته باشند تا اینکه به یک فضای اعتماد و همه  

ی جامعۀ مدبی و قربانیان جنگ باید فرصت داشته باشند تا در  شمول بودن پروسه کمک کند. زنان، جوانان، ف عالی 

هر مرحلۀ پروسه سهم با معنی ایفاء نمایند. من خواهان توقف فوری حمالت باالی افراد ملیک که قربانیان اخب  آنرا  

، نماینده گان رسانه ها و شخصیت های جامعۀ مدبی تشکیل میداد، هستم و از حکومت افغ ان مذهنر انستان رهبر

ی نماید. من حمایت خویش را از کار کمیسیون مستقل  میخواهم تا پاسخگوبی در برابر همچو جرایم قبیح را تأمی 

حقوق بشی افغانستان در راستای محافظت و تحقق حقوق بشی تمام زنان و مردان افغانستان، منجمله قربانیان و  

 گروه های آسیب پذیر ابراز میدارم.  

 

صلح در افغانستان برای تحقق ثبات در رسارس منطقه کمک خواهد کرد و فرصت های بیشمار سیایس و اقتصادی،   .۷۷

فت تجارت و رسمایه گذاری، بهبود همکاریهای انکشافی و توسعۀ ارتباطات مردم مردم را فراهم  -با-منجمله پیشی

محدود گردید،   ۱۹ – ی همه گب  کووید خواهد ساخت. در جریان یکسال که دیپلومایس شخیص بنابر شیوع بیمار 

ی به جنگ مایۀ دلگریم   کای منطقوی افغانستان مبنی بر اهمیت یک راه حل صلح آمب  پیام های یکسان از سوی رسی

 من گردید.  
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ان پیوسته به موانع جدی در راستای بهره مند شدن کامل حقوق شان مواجه اند. فرمان رئیس جمهور   .۷۸ زنان و دخبی

ی زنان در حیات عامه است در مورد گن جانیدن اسم مادر افراد در تذکرۀ تابعیت یک گام مهم بسوی توانمند ساخیی

ی و محیط کار برای زنان ادامه دهد. عدم موفقیت   و من از حکومت میخواهم تا به تالشهای اش جهت بهبود قوانی 

 در کد جزا زمین
ی

ۀ تداوم این عمل را مساعد میسازد که یک  فعل در راستای کامال ممنوع قرار دادن آزمایش باکره گ

ان است.    نقض رصی    ح حقوق بشی زنان و دخبی

 

در محالت سلب آزادی با کاهش تعداد زندانیان از   ۱۹ – ، حکومت از شیوع بیماری کووید ۲۰۲۰در اوایل سال  .۷۹

ی نمود. من حکومت را تشویق مینمایم تا  همچو تدابب  را جهت  طریق عفو و تخفیف در مجازات زندانیان جلوگب 

کاهش تعداد ممکن زندانیان، منجمله بازداشت قبل از محاکمه و استفاده از مجازات بدیل ادامه دهد و تدابب  عاجل 

د.    به معضلۀ ازدحام بیش از حد در زندانها رویدست گب 
ی

 را جهت رسیده گ

 

امعۀ جهابی از افغانستان، چهارچوب افغانستان، تداوم حمایت فعل ج ۲۰۲۰من از تصویب اعالمیۀ کنفرانس  ۸۰

مشارکت افغانستان و نهابی سازی چهارچوب دوم مل صلح و انکشاف افغانستان که یک رهنمود کلیدی برای  

فت صلح و سعادت در چهار سال آینده برای افغانستان خواهد بود، استقبال مینمایم. تداوم حمایت جامعه  پیشی

ی الملل، اعم سیایس و مایل، یک فت کشور در راستای صلح و خودکفابی خواهد بود.   بی   عنرص مهم پیشی

 

ی سعادت آیندۀ افغانستان، منجمله اولویت بخشیدن اصالحات  .۸۱ بهبود بخشیدن حسابدیه ادارات عامه برای تأمی 

وری خواهد بود. با ایجاد یک کمیسیون مستقل مبارزه علیۀ ی مبارزه علیۀ فساد اداری رصی ی اتب 
فساد   مبارزه و اسبی

 اداری، حکومت ساختار ها و تالشها جهت مبارزه علیۀ فساد اداری را در همه سکتور ها سهل ساخته میتواند.  

 

ات صیح، اجتمایع و اقتصادی بیماری همه گب  کووید  .۸۲ ، به ویژه باالی آسیب پذیرترین گروه  ۱۹ – من در مورد تأثب 

یس به مراقبت های  ها در افغانستان عمیقأ نگران هستم. بیماری همه   ی را تشدید بخشیده، دسبی گب  چالشهای بشی

صیح و تعلیم را محدود و رشد اقتصادی را به کندی مواجه ساخته است که ملیونها افغان را متآثر نموده است. از  

نظام صیح و اقتصاد کشور را   ۱۹ – اینکه فصل رسما فرا رسیده، من نگران هستم که موج دیگر واقعات کووید 

یف خواهد کرد و باعث بروز مشکالت بیشبی خواهد شد. من از مراجع تمویل کننده میخواهم تا وجوه مایل  تضع

، منجمله اتخاذ تدابب  جهت افزایش    مؤثر به بیماری همه گب 
ی

پالن پاسخ اضطراری را افزایش دهند و زمینۀ رسیده گ

 ود یابر از این بیماری مساعد سازند.  محافظت عامه برای مردمان آسیب پذیر را در جریان مدت زمان بهب

 

ی من از تمام پرسونل ملل متحد در افغانستان و  .۸۳ های فداکاری بابت ، معاون خاص من و رئیس یوناما، دیبوار الیبی

ایط پرچالش  مردم افغانستان دولت و  عمل نمودن تعهدات ما در حمایت از در راستای دوامدار شان تحت رسی

 نمایم.   سپاسگزاری یم

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

 


