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 پخش: همگان

  ۲۰۲۰ جون ۱۷مورخ   شورای امنیت 

 اصیل: انگلیس  مت    

 

 

 شورای امنیت        مجمع عمویم

 پنجم هفتاد و سال      چهارمنشست هفتاد و 

 ۳۶: جندا آموضوع 

 وضعیت افغانستان  

  

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

 

 عمویمگزارش رسمنسی 

 

 مقدمه . ۱

 

شده که  ترتیب( شورای امنیت ۲۰۱۹)  ۲۴۸۹مجمع 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 قبیل دوستانه، توسعوی و حقوق بشی مارچ   ۱۷( که به تاری    خ A/72/753-S/2020/210) بشی

 ارائه شده بود، فراهم یم نماید.  ۲۰۲۰

 مرتبط انکشافات. ۲

 

ف غنی و عبدهللا، رئیس اجرائیه اسبق و کاندید  . ۳ یم به توافق  ۱۷به تاری    خ  ریاست جمهوری  ایرئیس جمهور ارسی

 سه ماه کناپس از  اختالفات سیایس را  رسیدند و  
ً
شتند که این امر زمینه را برای تشکیل حکومت مساعد  ا گذ  ر تقریبا

 ها برای روند صلح با ایجاد هیئت مذاکره کنندهساخت. 
ی

ی جمهوری اسالیم افغانستان و رهائی زندانیان به آمادگ

چنانچه طالبان تقاضا برای آتش بس را رد کردند. پس داشت ادامه یافت ویل حمالت ادامه  ،منظور اعتماد سازی

 به سطح سابق خود برگشت. از هفته
ً
ی ها مجددا ان درگبر ی وری در رسارس کشور، مبر ی کاهش خشونت ها در ماه فبر
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ی صلح در اف به اساس توافقنامه  امون تامیر ک غانستان و اعالمیهمیان ایاالت متحده امریکا و طالبان پبر ی مشبر

ی صلح در افغانستان که هر دو به تاری    خ   امون تامیر وری   ۲۹جمهوری اسالیم افغانستان و ایاالت متحده امریکا پبر فبر

و ی را به منظور آغاز کاهش تعداد نبر تن  ۸۶۰۰به  ۱۳۰۰۰های ایاالت متحده از  امضاء شد، ایاالت متحده تداببر

، منازعاتبا توجه به بیجائی نایسی از  جوالی، اعالن کرد.  ۱۳ایل  شیوع ، عودت شهروندان، فقر و ناامنی غذائی

ی الوزراء نگرائی های  ( به  ۱۹  –ویروس کرونا )کووید    ها برای کنفرانس بیر
ی

ی افزود. آمادگ جدی در مورد وضعیت بشی

امون تعهدات برای افغانستان در سال   ادامه یافت.  ۲۰۲۰پبر

 

 سیایس انکشافات الف. 

 

را به جا آورد. در بیانیه افتتاحیه، وی روی سوگند مراسم مارچ، آقای غنی برای بار دوم به عنوان رئیس  ۹به تاری    خ  . ۴

 تاکید نمود. آقای  
ً
تعهد خود مبنی بر اجماع میل، تشکیل حکومت همه شمول، و تقویت صلح و اقتصاد مجددا

قانوئی  را در همان روز برگزار نمود. تحلیف ی خواند، مراسم جداگانه  عبدهللا که نتایج انتخابات را پر از تقلب و غبر

ی تقسیم به دلیل اختالفات در مورد نحوهلغو کرد.    مارچ، آقای غنی ریاست اجرائیه را با صدور فرمائی   ۱۱به تاری    خ  

 افت. از دو ماه ادامه ی بر قدرت، گفتگوها میان آقای غنی و آقای عبدهللا در مورد تشکیل حکومت برای بیش

 

ان سیایس افغانستان تالش کردند  . ۵ ی جامعه مدئی  تا راه حیل برای    رهبر بحران سیایس جستجو نمایند در حالیکه فعالیر

، منافع میل را و    ۱۹  –و بزرگان کشور از هر دو طرف خواستند که در امر مبارزه با وبای کووید   ی االفغائی مذاکرات بیر

مارچ از کابل دیدن کرد تا   ۲۳بر منافع شخیص ترجیح دهند. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایاالت متحده به تاری    خ  

ان را برای حل بحران سیایس و تطبیق تالش های صلح، ترغیب نماید.  بالفاصله پس از عزیمت آقای پمپئو، رهبر

ی را نشی کرد که در آن از عدم توافق دو رهبر روی تشکیل حکومت فراگبر اظهار تاسف شده ه ایاالت متحده اعالمی

در   ۲۰۲۱میلیارد دالری در سال  ۱و کاهش احتمایل مساعدت  ۲۰۲۰در سال  یمیلیارد دالر  ۱و قطع مساعدت 

انستان اطمینان داد که رفع اختالفات سیایس، در آن اعالن شده بود. در پاسخ، آقای غنی به مردم افغصورت عدم  

 مردم را متاثر نخواهد ساخت و پیشنهاد کرد که ایاالت متحده تصمیم 
ی

کاهش کمک ها سکتور های کلیدی و زندگ

ی الملیل شد. به تاری    خ خود را مورد بازنگری قرار خواهد داد. ادامه   ۱ی بحران باعث واکنش ها در سطح میل و بیر

فت یم، اتحادیه اروپا و ناروی روی نیا ز به ختم اختالفات سیایس تاکید نموده و خاطر نشان ساختند که عدم پیشی

 ممکن مساعدت های مایل برای سکتور امنیت و انکشاف را در آینده متاثر سازد. 
 

حنیف اتمر منحیث رسپرست گزینش  تعداد از تعیینات کلیدی را انجام داد که شامل  ، آقای غنی  تحلیفپس از مراسم   . ۶

وزارت امور خارجه، عبدالهادی ارغندیوال منحیث رسپرست وزارت مالیه، احمد ضیا رساج منحیث رسپرست ریاست 

کارگر منحیث رئیس دفبر ریاست جمهوری، فضل فضیل منحیث رئیس عمویم اداره امور عمویم امنیت میل، شاکر  

ینده فوق العاده رئیس جمهور در امور انکشاف اقتصادی،  ریاست جمهوری، و محمد یوسف غضنفر منحیث نما

ی مقرر کرد. به شود تجارت و کاهش فقر یم  اپریل، حامد کرزی رئیس جمهور  ۴تاری    خ . وی برای پنج والیت وایل نبر

؛ و کریم خلییل  ی ، معاون اول رئیس جمهور پیشیر  اسبق؛ عبدالرب رسول سیاف؛ یونس قانوئی
ً
از آقای غنی علنا

یم، آقای غنی ضیاالحق امرخیل   ۱۳تا تعیینات را ایل توافق سیایس با آقای عبدهللا متوقف نماید. به تاری    خ    خواستند 

 به حوادث را منحیث وزیر دولت در امور پارلمائی و غالم بهاءالدین جیالئی را منحیث وزیر دولت در امور 
ی

رسیدگ

ی کرد.   تعییر
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ی جمهوری اسالیم افغانستان را اعالن کرد. هیئت مذاکره کنندهصلح ایجاد  مارچ، وزیر دولت در امور    ۲۶به تاری    خ   . ۷

نمایندگان طیف  نفره که تحت ریاست معصوم ستانکزی، رئیس اسبق امنیت میل قرار دارد، متشکل از  ۲۱هیئت 

ادی های مختلف اقشار سیایس و اجتمایع بوده و شامل چهار خانم یم گردد. تشکیل این هیئت از سوی تعداد زی

نهاد های ذیدخل منطقوی و جهائی مورد استقبال  و همچنانسیایس افغانستان به شمول آقای عبدهللا ان از رهبر 

 قرار گرفت ویل طالبان فراگبر بودن این هیئت را تحت پرسش قرار داد. 

 

 ها برای مذاکره و گفتگو را آغاز   . ۸
ی

در اواسط ماه اپریل،   کردند. وزیر دولت در امور صلح و هیئت مذاکره کننده آمادگ

موضوعات مربوط ایجاد نموده و جلسات با اقشار و گروه های ذیدخل را  به اساسهیئت مذکور چهار کمیته را 

عضو زن در پارلمان مالقات نموده و حفظ حقوق و ارزش   ۱۱نمایندگان این دو نهاد با  اپریل،    ۱۳آغاز کرد. به تاری    خ  

اک موثر زنان در رو  عبدالسالم رحییم، وزیر دولت اپریل،  ۲۱و  ۲۰گرفتند. به تاری    خ ند صلح را به بحث  ها و اشبر

گرویه که از قربانیان جنگ در امور صلح با کمیسیون مستقل حقوق بشی افغانستان، اعضای تیم مذاکره کننده و  

د که در روند صلح   یم کرد، مالقات کرد و به نمایندگان قربانیان جنگ وعده سبر
ی

سهیم خواهند بود. به نمایندگ

 در امور صلح را دایر کرد تا در کل رویکرد حکومت آقای رحییم نشست دوم کمیته اپریل،  ۲۶تاری    خ 
ی

ارشد هماهنگ

 در روند صلح را هماهنگ سازد. 

 

، تعدادی ۱۹ –مبنی بر آتش بس در رسارس جهان به منظور مبارزه با کووید ملل متحد تقاضای رسمنشی  پس از  . ۹

ی الملیل ذیدخل خواهان آتش بس در افغانستان شدند تا زمینه برای  ی افغانستان و نهاد های بیر زیادی از فعالیر

دوستانه در برابر وبای کرونا مساعد شود.   از طالبان  اپریل، در شب رمضان، آقای غنی  ۲۳به تاری    خ  اقدامات بشی

دوستانه موافقت نمایند. به تاری    خ  سازمان پیمان اتالنتیک شمایل )ناتو( اپریل،  ۲۴خواست تا با آتش بس بشی

ان خشونت های طالبان قابل قبول نبوده و از طالبان خواست  اعالمیه  ی که ی را نشی کرد و در آن تاکید نمود که مبر

و طرف خواست تا روند رهائی زندانیان و توقیف شدگان را تشی    ع بالفاصله وارد مذاکره با دولت شده و از هر د 

دوستانه را اعالن نمایند. به تاری    خ  دیگر از یک بار اپریل، سازمان همکاری های اسالیم  ۲۴بخشیده و آتش بس بشی

ی به منظور آتش بس فوری و دوامدار در جریان ماه رمضان با هم کار کنند. تعدادی  تمام جناح ها خواست تا   از فعالیر

ان سیایس کشور و طرف های منازعه خواستند تا نهاد های ذیدخل زن و  همراه با علمای دینی افغانستان از رهبر

 در راستای مبارزه با ویروس کرونا و 
ً
کا احتمایل مواد غذائی کار کنند. به فقدان اختالفات شان را کنار گذاشته و مشبر

دوستانه را رد نموده و اعالمیهاپریل، طالبان  ۲۶تاری    خ  ی را صادر کردند و در آن تقاضا برای آتش بس یا وقفه بشی

امون   ۲۹ادعا کردند که ایاالت متحده و دولت افغانستان به مکلفیت های شان تحت توافقنامه مورخ  وری پبر فبر

ی صلح  که بحث آتش کردند  زندائی طالب متعهد نبودند، و همچنان تاکید   ۵۰۰۰به ویژه رهائی تان افغانسدر تامیر

ی االفغائی در نظر گرفته نخواهد شد. بس ایل آغاز   مذاکرات بیر

 

این ی را امضاء کردند که باعث ختم بحران سیایس شد. توافقنامه یم، آقای غنی و آقای عبدهللا  ۱۷به تاری    خ  . ۱۰

نده   شورای   گزینش وزراء و والیان؛ ایجاد  درصدی در دولت برای آقای عبدهللا، به شمول    ۵۰سهم  توافقنامه در برگبر

صالحیت   عایل دولت و شورای عایل صلح و مصالحه میل؛ اصالحات مدنظر در انتخابات؛ و اعطای رتبه مارشایل با 

ی اول ریاست جمهوری یم باشد. شورای عایل   اعیل به عبدالرشید دوستم، معاون پیشیر
های معاون رسقوماندائی

ان سیایس و چهره های میل بوده و روی ایجاد اجماع میل و ارائه مشوره ها به رئیس جمهور دولت  متشکل از رهبر

میل که ریاست آن را آقای عبدهللا به  یو مصالحه در مورد موضوعات میل متمرکز خواهد بود. شورای عایل صلح

ساختار برای مدیریت روند صلح را ایجاد یم کند. هیئنر متشکل از شش تن از بزرگان سیایس عهده خواهد داشت، 

رئیس جمهور  یم، ۱۹و  ۱۸ایجاد یم شود تا ]تطبیق[ توافقنامه و میانجیگری اختالفات را نظارت نماید. به تاری    خ 
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ی کرد که خانم حسینه صافی منحیث رسپرست وزارت امور زنان و نورالحق علویم منحیث نماینده  دو فرد دیگر را تعییر

 ویژه در امور حکومتداری خوب گزینش شدند.  

 

ی الملیل به شمول اتحادیه اروپا، ن ۱۷توافقنامه مورخ  . ۱۱ کای میل و بیر اتو و هیئت یم مورد استقبال تعداد زیادی از رسی

، وزیر معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( قرار   گرفت. سایرین به خال ها اشاره نمودند. صالح الدین ربائی

ی امور خارجه و رهبر حزب جمعیت اسالیم و گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسالیم افغانستان روی موقف شان   پیشیر

اطل اعالن شود. طالبان توافقنامه ]میان آقای غنی و آقای تاکید کردند که نتایج انتخابات ریاست جمهوری ب

 عبدهللا[ را رد نموده و آن را تکرار تجارب ناکام گذشته عنوان کردند. 

 

ی صلح در افغانستان و اعالمیه  . ۱۲ امون تامیر ک جمهوری اسالیم افغانستان و ایاالت در مطابقت با توافقنامه پبر ی مشبر

وهایش به  ۹متحده امریکا، به تاری    خ  وط نبر روز   ۱۳۵عسکر در ظرف  ۸۶۰۰مارچ ایاالت متحده آغاز کاهش مشی

ک، روند رهائی زندانیان به منظور اعتماد سازی  اعالمیه را اعالن کرد. همچنان، به اساس این توافقنامه و  ی مشبر

در مرحله نخست، . طالب در دو مرحله را صادر کرد  ۵۰۰۰مارچ، آقای غنی فرمان رهائی  ۱۱آغاز شد. به تاری    خ 

زندائی طالب  ۳۵۰۰زندائی به اساس سن، وضعیت صیح و میعاد باقیمانده حبس رها خواهند شد. متبافر  ۱۵۰۰

ان خشونت توسط طالبان، آزاد خواهند شد. نیاز  ی ی االفغائی و کاهش در مبر فت ها در مذاکرات بیر وط بر پیشی مشی

فرمان خطوط جنگ نیم پیوندند. سخنگوی طالبان    دوباره بهاست که تمام زندائی های رها شده ضمانت کنند که  

زندائی باید قبل از آغاز مذاکرات آزاد  ۵۰۰۰مذکور را "غبر قناعت بخش" خوانده و خواست شان را تکرار کرد که 

 شوند. 

 

ی میلر، مارچ، زلیم خلیلزاد، نماینده ویژه ایاالت متحده برای صلح افغانستان و  ۱۶و  ۱۵به تاری    خ  . ۱۳ ال اوستیر
جبی

وهای امریکائی در افغانستان برای گفتگوهای نمایندگان طالبان در دوحه مالقات کردند تا زمینه  با    فرمانده ناتو و نبر

امون رهائی زندانیان میان نمایندگان طالبان و دولت افغانستان مساعد شود چنانچه این گفتگوها به روز   مستقیم پبر

مارچ، آقای پمپئو، وزیر امور خارجه ایاالت متحده با مال  ۲۳به تاری    خ گرفت. رت  مارچ صو  ۲۹و  ۲۵، ۲۲های 

ان  ی برادر، رئیس کمیته سیایس طالبان در قطر مالقات نمود و روی پالن ها برای تشی    ع رهائی زندانیان و کاهش مبر

 خشونت بحث کرد. 

 

ی الملیل صلیب رسخ، تیم تخنیگ سه نفره طالبان به تاری    خ کمیتهبا حمایت   . ۱۴ مارچ به کابل آمد تا رهائی  ۳۱ی بیر

ی جلسهزندانیان و تثبیت آنها را مورد بحث قرار دهد و این نخ ی رو در رو میان دولت و طالبان بود که به ستیر

اییط  به رغم اختالفات در خصوص  صورت علنی تائید شد.   فراخواندن تیم تخنیگ طالبان به تاری    خ که منجر به  رسی

اپریل رها نمود.  ۱۲زندائی را به تاری    خ  ۲۰اپریل آزاد ساخت و طالبان   ۸زندائی را به تاری    خ  ۱۰۰اپریل شد، دولت  ۷

ال میلر و آقای خلیلزاد    ۱۳به تاری    خ   با طالبان در دوحه مالقات کردند تا آنها را به کاهش خشونت و رهائی اپریل، جبی

ی ترغیب نماید. آقای خلیلزاد به تاری    خ تع  محبوسیر
یم با طالبان در دوحه مالقات کرد تا آنها را به  ۷و  ۶داد بیشبر

دوستانه برای مبارزه با وبای کووید  یم، دولت در  ۷ترغیب کند. ایل   ۱۹ –کاهش خشونت ها و آتش بس بشی

ی را    ۲۷۶لبان در کل آزادی  گزارش داد در حالیکه طازندائی طالبان را    ۱۰۰۰مجموع رهائی    گزارش داد. تن از محبوسیر

 

ابراز نگرائی کرد که زندانیائی که تا اکنون از سوی طالبان دولت تعلیق رهائی زندانیان را اعالن نمود و  یم،    ۱۵به تاری    خ   . ۱۵

وری، ربوده شده بودن ۲۹ی مورخ د که پس از عقد توافقنامهنرها شده شامل افراد ملیک یم شو  د، و ]رهائی فبر

وط به آزادی  وهای امنینر افغانستان توسط طالبان ساخت. آقای خلیلزاد  ۲۰۰زندانیان طالب را[ مشی  نبر
زندائی
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؛ آقای عبدهللا،  ۲۰به تاری    خ یم با طالبان در دوحه مالقات کرد.  ۱۹و  ۱۸بار دیگر به تاری    خ  یم، او با آقای غنی

رئیس شورای عایل صلح و مصالحه میل؛ آقای ستانکزی، رئیس هیئت مذاکره کننده؛ و آقای رحییم، وزیر دولت 

ی االفغائی را مورد بحث قرار دهد. برای اقدامات در امور صلح در کابل مالقات کرد تا   آغاز گفتگو های بیر

 

ی الملیل در راستای حمایت از کاهش خشونت ها، آتش به میوناما  . ۱۶ القات با نهاد های ذیدخل میل، منطقوی و بیر

ی االفغائی ادامه داد. به تاری    خ  نمایندگان ویژه برای افغانستان و یوناما  اپریل، فرستاده ها و  ۹بس و گفتگوهای بیر

تدویر برنامه های محیل صلح   ی دایر کرد.  ی مجازی را جهت برریس روند صلح و ترغیب اقدامات اعتماد ساز جلسه

والیت کار کرد و تقاضا ها برای  ۲۵در بیشبر از باشندگان محل یوناما با مقامات محیل و توسط یوناما ادامه یافت. 

ی برای مقاصد[  وقفه   دوستانه، صلح و مبارزه با کووید  ]درگبر در رادیوی محیل به نشی رسید. یک شورای   ۱۹  –بشی

فعالیت های خود را به با ابتکار یوناما ایجاد و مورد حمایت قرار گرفت، در ولسوایل رسوئر والیت کابل که زنان  

ی ترتیب،    ۱۹  –منظور حمایت از مبارزه با کووید   گروه های زنان و جوانان در کابل از رسانه  تغیبر جهت داد. به همیر

ی از کووید پیام های صلح و جتمایع به منظور نشی های ا با مقامات استفاده کردند و  ۱۹ –پیام ها برای جلوگبر

محیل و اعضای تیم کشوری ملل متحد به منظور حمایت از توزی    ع کمک ها به خانواده های آسیب پذیر، همکاری  

 نمودند. 

 

 توسط یوناما با تمویل کنندگان و موسسات همکار باعث بسیج حمایت و مساعدت های  . ۱۷
ی

بحث های هماهنگ

در ماه های اپریل و یم، تخنیگ برای روند صلح و تیم های گفتگو کننده و همچنان وزارت دولت در امور صلح شد.  

 به موضوعات یوناما به مشوره دیه به کمیسیون مستقل حقوق بشی افغانستان در مورد گ
ی

زینه ها برای رسیدگ

 گنجانید
ی

دیدگاه قربانیان در روند صلح و گفتمان های   نمربوط به صلح، حقوق و عدالت انتقایل، به شمول چگونگ

 عمویم، ادامه داد. 
ی

اک زنان در روند صلح را هماهنگ ی حمایت ها برای اشبر تمویل کنندگان و دستاندر کاران صلح نبر

بریتانیای کببر و ایرلند شمایل در ملل متحد مارچ، ماموریت داییم افغانستان و ماموریت داییم    ۱۰کردند. به تاری    خ  

ک    با انستیتیوت جورج تاون ،  را عهده دار هستند   گروه دوستان زنان در افغانستانکه ریاست مشبر
ً
کا نشسنر را مشبر

" در مقر آن سازمان  برای زنان، صلح و امنیت تحت عنوان "لحظه مهم برای زنان افغانستا  ی االفغائی ن: روند صلح بیر

بائی کردند.  ی  مبر

 

 امنیت ب. 

 

ی اخبر ماه در هفتهکماکان شکنند و غبر قابل پیش بینی بافر ماند. با توجه به کاهش خشونت ها وضعیت امنینر   . ۱۸

ی های مستقیم  ان درگبر ی وری در رسارس کشور، مبر ی ترین حد یط ده سال گذشته رسید که در فبر هفت روز به پائیر

  ۲۹یک روز پس از امضای توافقنامه مورخ ثبت شد. حمالت طالبان  ]در آن هفته[  حمله مسلحانه    ۴۱در مجموع  

وری، دوباره از رس    مارچ   ۱۹طالبان، رسپرست وزارت دفاع "حالت دفایع فعال" را در  پس از حمالت  گرفته شد.  فبر

دهاعالن کرد. یک روز پس از حمالت   یک شفاخانه در کابل و مراسم فاتحه در ننگرهار، یم باالی  ۱۲مورخ ی گسبر

 "حالت تهاجیم" را اختیار کرده و 
ً
وهای میل امنینر و دفایع افغانستان مجددا عملیات آقای غنی اعالن کرد که نبر

 ها علیه طالبان را از رس خواهند گرفت. 

 

وری ایل    ۷از   . ۱۹ ی زمان در سال   ۲رویداد امنینر را ثبت کرد که    ۵۵۴۳یم، یوناما    ۱۴فبر درصد کاهش را در مقایسه با عیر

ین تعداد این رویداد ها در حوزه جنوب به وقوع پیوست که حوزه شمال و حوزه غرب نشان یم دهد.  ۲۰۱۹ بیشبر

  یم گرفت. درصد مجموع رویداد ها را در بر  ۵۹تعقیب آن قرار داشت و این سه حوزه  به
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درصد( مجموع رویداد  ۶۲رویداد مسلحانه اکبر ) ۳۴۲۲چنانچه بدون تغیبر بافر ماند تاکتیک های معمول کماکان  . ۲۰

ی های مسلحانه در مقایسه  دورهها را در   ی تحت پوشش این گزارش احتوا یم کرد که نشاندهنده آمار مشابه درگبر

ی زمان در سال  درصد  ۹۵ ی کاهش خشونت ها، باعث پس از دوره یم باشد. عنارص مخالف دولت ۲۰۱۹با عیر

ی های مسلحانه مستقیم شدند. استفاده از موارد منفجره تعبیه شده به عنو  ین عامل رویداد  درگبر ی بزرگبر ان دومیر

ی زمان در سال  ۲۲استفاده از آن افزایش ها بافر ماند در حالیکه  نشان یم دهد.  ۲۰۱۹درصدی را در مقایسه با عیر

ی در مدت تحت پوشش این گزارش حمله هوائی که  ۱۸۰به تعداد  وهای بیر  افغانستان و نبر
و های هوائی توسط نبر

ی زمان در سال درصد   ۴۷صورت گرفت، الملیل  بیانگر کاهش نشان یم دهد که  ۲۰۱۹کاهش را در مقایسه با عیر

وهای هوائی افغانستان    که توسط نبر
ی الملیل یم باشد. در مجموع، تعداد حمالت هوائی عملیات های نظایم بیر

 انجام شد، روند صعودی را نشان یم دهد. 

 

وهای طرفدار دولت و نه عنارص مخالف دولت در مدت تحت پوشش این گزارش، ساحه قابل مالحظه . ۲۱ را  ی نه نبر

ند؛ با آنهم، یم  رس مارچ، طالبان اعالن کردند که عملیات های نظایم شان را از  ۲ترصف نکردند. به تاری    خ  این گبر

ین ی ها در والیت های کندهار، هلمند، وردک و  گروه عملیات بهاری شان را تا هنوز آغاز نکرده است. بیشبر درگبر

ول ولسوایل  ۲۸بلخ به وقوع پیوست. به تاری    خ  ق( را که مارچ، طالبان کنبر یمگان والیت بدخشان )حوزه شمال رسی

وهای میل امنینر دفایع افغانستان دوباره ترصف شده بود،    ۲۰۱۹سپتامبر    ۹در    به دست گرفتتوسط نبر
ً
. ند مجددا

وهای میل امنینر و دفایع افغانستان ولسوایل خامیاب در والیت جوزجان )حوزه شمال(  ۱۰به تاری    خ  را اپریل، نبر

ول طالبان بود، دوباره به ترصف در آوردند. که برای   دو سال در کنبر
ً
 تقریبا

 

دهحمالت   . ۲۲ تحت پوشش اری در جریان مدت  ححمله انت  ۱۰توسط عنارص مخالف دولت ادامه یافت چنانچه    گسبر

رویداد یم رسید. شش مورد از این رویداد ها تاسیسات   ۸به  این گزارش ثبت شد در حالیکه این رقم در سال گذشته  

وهای میل امنینر و دفایع افغانستان، یک باب شفاخانه، مراسم فاتحه و یک  عبادتگاه را مورد هدف قرار داد. نبر

تن به شمول  ۲۴یم باالی یک شفاخانه در کابل را که باعث کشته شدن  ۱۲ ورخی مهیچ جنایح مسئولیت حمله

دیگر به شمول یک طفل نوزاد شد، به عهده نگرفت. یک کارمند صیح زن و سه طفل و مجروحیت تعداد زیاد    ۱۹

ی در این رویداد را رد کردند. داشتدر میان کشته شدگان وجود   . طالبان دست داشیر

 

وهای میل امنینر و دفایع دولت اسالیم عراق و شام )شاخه خراسان داعش(  شاخه خراسان  . ۲۳ کماکان از سوی نبر

ق افغانستان تحت فشار قرار گرفت. در جریان مدت تحت پوشش این  افغانستان و طالبان به ویژه در حوزه رسی

ی زمارویداد به شاخه خراسان داعش  ۱۸گزارش،  به  ۲۰۱۹ن در سال نسبت داده شد در حالیکه این رقم در عیر

گذشت شش ماه بدون اینکه هیچ رویدادی به شاخه خراسان داعش نسبت داده پس از   رویداد یم رسید.  ۱۲۲

مستقیم در مراسم سوگند مورخاین گروه مسئولیت حملهشود،  مارچ را به عهده  ۹ آقای غنی در  ی آتش باری غبر

 ۹مارچ و  ۲۱ی آتش باری غبر مستقیم باالی میدان هوائی بگرام به تاری    خ حملهدو گرفتند. این گروه مسئولیت 

ان افغان، به تاری    خ اپریل، و حمله مسلحانه در جریان یادبود از  ی از رهبر
را که  مارچ در کابل  ۶عبدالعیل مزاری، یکیر

ده ت حمال مسئولیت شاخه خراسان داعش گرفتند. فرد ملیک شد، به عهده   ۳۲باعث کشته شدن  انتحاری گسبر

ی به یم  ۱۲والیت ننگرهار به تاری    خ مارچ و مراسم فاتحه در  ۲۵در کابل به تاری    خ  ه باالی عبادتگاه اهل سک را نبر

دیگر فرد ملیک و مجروحیت تعداد  ۲۵عهده گرفتند. طبق گزارشات، حمله نخست منجر به کشته شدن حداقل 

یم، ریاست   ۶تن دیگر شد. به تاری    خ    ۶۰و مجروحیت بیش از    تن  ۱۹شد در حالیکه حمله دویم باعث کشته شدن  

ی هشت تن در جریان عملیات باالی دو محل، از عمویم امنیت میل  گفته یم شود که این افراد داد.  خبر دستگبر
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ک شاخه خراسان داعش و شبکه حقائی بوده و متهم به اجرای چندین حمله یم باشند. پنج فرد مسلح  اعضای مشبر

ی  وهای میل یم،  ۱۱ در این دو عملیات کشته شدند. به تاری    خ دیگر نبر حکومت گزارش داد که عملیات ها توسط نبر

ان دولت اسالیم عراق و شام برای  ی سه تن از رهبر جنوب آسیا امنینر و دفایع افغانستان در کابل منتج به دستگبر

ق دور شد.   و رسی

 

متاثر شدند که شامل    رویداد به وقوع پیوست که در آن کارمندان ملل متحد   ۱۷در مدت تحت پوشش این گزارش،   . ۲۴

 مورد اختطاف یم شوند.  ۱رویداد جنائی و  ۴مورد ارعاب و  ۱۲
 

 ن  منطقههای همکاری  . ج

 

  ۱۹ –منطقوی افغانستان با اخالل مواجه شد و دلیل آن محدودیت های سفر نایسی از وبای کووید  نشست های . ۲۵

و تمرکز روی مساعدت و همکاری میان کشور های منطقه جهت مبارزه با این ویروس یم باشد. این محدودیت ها 

قلب آسیا و کنفرانس    –باعث ایجاد محدودیت در نشست های چند جانبه به شمول چهارچوب پروسه استانبول  

گردید. مقامات افغانستان تالش کردند تا رسحدات را به منظور همکاری های اقتصادی منطقوی برای افغانستان  

، هند، عرضه ی کای منطقوی به شمول چیر وری باز نگهدارند. اکبر رسی ، ادویه جات و سایر مواد رصی ی مواد غذائی

دوستانه را به منظور جمهوری اسالیم ایران، قطر، عربستان سعودی، ت رکمنستان و ازبکستان مساعدت های بشی

به دلیل پس از اینکه جمهوری اسالیم ایران رسحدات خویش را . ند فراهم نمود ۱۹ –حمایت از مبارزه با کووید 

مسدود ساخت، جمهوری اسالیم ایران و پاکستان توافق کردند تا رسحدات شان را پس از تقاضای   ۱۹  –شیوع کووید  

بازگشت شهروندان افغانستان به کشور شان مساعد  برای ئی باز نمایند تا زمینه را ی دورهگونه ت افغانستان به  دول

 نمایند. کشور های همسایه جریان انتقاالت تجارئر شان را در طول مدت تحت پوشش این گزارش حفظ کردند. 

 

 گفتگو های تلیفوئی یک سلسله  ایران ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسالیم جواد از اپریل ایل اوایل یم، محمد  . ۲۶

؛ آقای اتمر، رسپرست وزارت امور خارجه؛ حمدهللا محب، مشاور امنیت میل؛ و آقای عبدهللا   انجام  را با آقای غنی

ی االفغائی و همکار داد  را مورد  ۱۹ –ی های دوجانبه در راستای مبارزه با کووید تا اختالفات سیایس، مذاکرات بیر

ی به   هائی را با مقامات بلند پایه کشور های منطقه نبر
موضوعات  و  انجام دادبحث قرار دهد. آقای ظریف رایزئی

اپریل، ابراهیم طاهریان، نماینده ویژه جمهوری   ۲۰و    ۱۹گرفت. به تاری    خ  مربوط به وضعیت افغانستان را به بحث  

اسالیم ایران برای افغانستان با مقامات افغانستان در کابل دیدار کرد تا اهمیت حفظ ساختار ها و نهاد های سیایس 

 گفتگو ها با طالبان و مصالحه میل را مورد بحث قرار دهند. مندرج قانون اسایس افغانستان و همچنان  

 

، جمهوری اسالیم ایران، پاکستان، نمایندگان دارا با ملل متحد نشسنر اپریل،  ۱۶به تاری    خ  . ۲۷ ی ییم افغانستان، چیر

فدراتیف روسیه، تاجکستان، ترکمنستان، ایاالت متحده و ازبکستان در ملل متحد برگزار کرد تا تالش های منطقوی 

اک کنندگان حمایت شان را از تالش های افغانستان در  د. اشبر برای حمایت از صلح در افغانستان را به بحث گبر

آتش بس رسارسی به ویژه با  مبنی بر ملل متحد ابراز کرده و روی خواست رسمنشی  رفاهای صلح، امنیت و راست

 تاکید کردند.  ۱۹ –توجه به نیاز جدی برای مبارزه با شیوع کووید 

 

، وزیر امور خارجه پاکستان، دورنمای تقویت اپریل، آقای اتمر    ۲۰به تاری    خ   . ۲۸ یط تماس تلیفوئی با شاه محمود قریشی

   –همکاری های دو جانبه در خصوص روند صلح افغانستان، پالن عمل افغانستان  
ی

پاکستان برای صلح و همبستگ
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ارچوب همکاری های روی احیای مجدد پالن عمل به عنوان چهرا مورد بحث قرار داد. آنها    ۱۹  –و مبارزه با کووید  

  دوجانبه و تقویت همکاری های اقتصادی توافق کردند. 

 

ی صحبت تلیفوئی کرد  اپریل، آقای اتمر با   ۲۷به تاری    خ   . ۲۹ ، وزیر امور خارجه چیر از وی به خاطر مساعدت  و    هوانگ ئی

ات طنر  ی یک "همکاری های اقتصادی و طرح تشکری نمود. آنها همچنان  ۱۹ –به منظور مبارزه با کووید  تجهبر

ی در سطح منطقه بازی کرده یم تواند،   ، تالش های مبارزه با تروریزم، روند صلح و نقشی "کمربند و یک جاده که چیر

 بحث گرفتند. را به 

 

کت میل خط آهن ازبکستان  ۲۸به تاری    خ  . ۳۰ تان خدمات منظم انتقال از طریق خط اپریل، رسی آهن از تاشکند به حبر

ای سه بار فعالیت یم کند، زمان انتقال را کاهش داده افغانستان را روی دست گرفت. این خدمات راه آهن که هفته

 و حوزه بیشبر را تحت پوشش قرار یم دهد. 

 

امون مبارزه  یم،  ۴به تاری    خ  . ۳۱ آقای غنی در نشست مجازی رسان کشور های عضو گروه تماس جنبش عدم تعهد پبر

ائی خویش    ۱۹  –با کووید   اک کرد. آقای غنی در سخبی بائی آذربایجان تدویر شده بود، اشبر ی دیدگاه حکومت که به مبر

، تداوی، اتصال منطقدر راستای  ی را  وی و همکاری های جهائی تخصیص منابع برای تمرکز روی آگایه عامه، تسکیر

توضیح نمود. وی کشور های عضو گروه گروه تماس جنبش عدم تعهد را ترغیب کرد تا از طالبان بخواهد که 

  خشونت ها را کنار گذاشته و در روند سیایس سهیم شوند. 

 

طریق ویدیو کانفرانس ی را از  شانگهای جلسهوزرای خارجه کشور های عضو سازمان همکاری های  یم،    ۱۳به تاری    خ   . ۳۲

ی الملیل در راستای مبارزه با کووید  اک کنندگان روی اهمیت تروی    ج همکاری های بیر دایر کردند که در جریان آن اشبر

 های شان را در راستای تروی    ج بیشبر تالش های سازمان همکاری های تاکید  ۱۹ –
ی

نموده و یکبار دیگر آمادگ

 اعالن کردند.  رسیدن به توافق سیایس در افغانستانشانگهای به منظور کمک برای 

 

دی، وزیر امور خارجه قزاقستان صحبت تلیفوئی نمود. آقای اتمر  با مختار تلیو یم، آقای اتمر  ۱۵به تاری    خ  . ۳۳  ببر

 یبرای تقویت همکاری ها در سکتور های ترانزیت، ترانسپورت و انرژی و همچنان ادامه ]افغانستان[  ی دولت  عالقه

دی  برنامه های آموزیسی که از سوی قزاقستان برای شهروندان افغانستان فراهم یم شود، را ابراز کرد. آقای تلیو  ببر

دوستانه برای افغانستان را برای آقای اتمر ابالغ کرد. تصمیم دولت قزاقستان مبنی بر عرضه  ی مساعدت های بشی

 

، جمهوری اسالیم ایران، پاکستان و فدراتیف روسیه برای افغانستان جلسهیم،  ۱۸به تاری    خ  . ۳۴ ی ی نمایندگان ویژه چیر

امون وضعیت فعیل افغانستان و روند های صلح و مصالحه برگزار کردند. آنها یط یک اعالمیه ای از مجازی را پبر

ان سیایس افغانستان استقبال   ند که این امر باعث تشی    ع روند مذاکرات و ابراز امیدواری کرد  نمودهتوافق میان رهبر

ی االفغائی شود.   ی افغان ها و مالکیت افغان ها" اعالن کرده بیر آنها حمایت شان را از روند صلح و مصالحه "به رهبر

 فراگبر یگانه راه برای تحقق مصالحه میل در افغانستان بوده و از تمام گروه داشتند  و اذعان  
ی االفغائی که مذاکرات بیر

ی افغان خواستند تا مذاکرات را هر چه زودتر آغاز نمایند. این چهار نماینده ویژه خروج عساکر خاریحر "به گونه  ها

منظم و مسئوالنه" را یک نیاز خوانده، از رهائی زندانیان و توقیف شدگان حمایت کرده و در مورد تطبیق قطعنامه  

برای آتش بس حمایت ملل متحد ن از ابتکار رسمنشی آنها همچناابراز امیدواری کردند.  (۲۰۲۰)  ۲۵۱۳شماره 

شده،  خواستار واکنش در برابر تروریزمآنان نموده و خواهان اعالن آتش بس همزمان در رسارس افغانستان شدند. 
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ات وبای کووید    اعالن کرده، و تاکید  را    ۱۹  –حمایت شان از افغانستان در راستای فایق آمدن بر تاثبر
ً
نمودند مجددا

 ادغام و عودت مهاجرین افغانستان باید بخشی از هر نوع روند صلح و مصالحه باشد.  که

 

 حقوق بشی . ۳

 

ی در افغانستان همچنان یگ از  .  ۳۵ ی ها در درگبر اپریل  ۲۷بتاری    خ . بوده است افراِد ملیکجهان برای  مرگبارترین درگبر
ی گزار  ، یوناما ۲۰۲۰ امونرا خود  ربعوار  ش  اولیر دهایدر  افراد ملیکحمایت از  پبر  ۱های مسلحانه منتشی کرد. از  نبر
زخیم( را ثبت کرد،   ۷۶۰کشته و    ۵۳۳)   افراِد ملیکتلفات  مورد    ۱۲۹۳به تعداد  ، ماموریت  ۲۰۲۰مارچ    ۳۱تا    جنوری

ین    . را نشان یم دهد  ۲۰۲۰در مقایسه با مدت مشابه در سال    درصد کاهش  ۲۹این رقم  که   ی های زمینی بزرگبر درگبر
درصد( و  ۲۶، به دنبال آن قتل های هدفمند )درصد( بحساب آمده ۳۰عامل تلفات افراد ملیک در  رب  ع مذکور )
برای   توافق یک هفته ای، پس  مارچ. در ماه  تلقر گردیده است  درصد(  ۱۸)   اشیای انفجاری تعبیه شده غبر انتحاری
وهای طرفدار د ی نبر  آن،  در خشونت ها و    افزایشولت و طالبان، یوناما  کاهش خشونت بیر

ٔ
تلفات در  افزایش  به تعبه

 را ثبت کرد. به افراد ملیک و آسیب 
 
 ۱۳درصد به طالبان،  ۳۹درصد تلفات افراد ملیک ای ثبت بودند که از این تعداد  ۵۵ول ئعنارص ضد دولنر مس . ۳۶

 خراساِن داعش و 
ٔ
علوم ضد دولت نسبت داده شده است. در جریان سه درصد به عنارص نا م ۳درصد به شاخه
، بخصوص طالبان، در مقایسه  ۲۰۲۰ماهه اول سال   ، تعداد کشته شدگان افراد ملیک منسوب به عنارص ضد دولنر

درصد افزایش یافته است، که دلیل عمدٔه آن افزایش در قتل های هدفمند و اعدام    ۲۲،  ۲۰۱۹با سه ماهه اول سال  
وهای طرفدار دولت باعث  های خودرسانه/رس  درصد تلفات افراد ملیک شدند که از این تعداد   ۳۲ی    ع بوده است. نبر

وهای دفایع و امنینر میل افغانستان،    ۲۱ ی الملیل و    ۸درصد به نبر وهای نظایم بیر درصد به گروههای   ۳درصد به نبر
وهای متعدد یا نامعلوم طرفدار منسوب گردیده است.    مسلح طرفدار دولت و نبر

 
د  . ۳۷ د دمسلحانه در افغانستان  نبر  مرگبارترین نبر

ٔ
گروپ کاری . بافر مانده است اطفالر جهان برای همچنان به مثابه

ی    کشوری در  دهایدر    اطفال  در برابرزمینه نظارت و گزارش تخلفات سنگیر مورد   ۶۸۷  به تعدادمسلحانه    جریان نبر
وهای طرفدار دولت   تائید و تثبیت ۲۰۲۰اول سال  در سه ماههزخیم(  ۲۶۵کشته و   ۱۵۲) اطفالتلفات  کرد. نبر

جریان رب  ع . در و مبر اطفال بودند بیش از دو برابر مرگ  اطفال و نسبت به عنارص ضد دولنر مسئول بیشبر تلفات 
 توسط طالبان از استخدام و استفاده گروپ کاری یاد شده ، مذکور

ی
 تائید و تثبیتچهار پش را برای نقشهای جنگ

ی مبنی بر خشونت جنش  وهای دفایع و در برابر اطفال، بشمول کرد، و یوناما همچنان ادعاهای معتبر توسط نبر
ی بهمرتبط  رویداد  ۱۰ گروپ کاری مذکورامنینر میل افغانستان دریافت کرد.   کارمندان  و   صیحمراکز که   درگبر

میل افغانستان   اردویمورد به    ۱مورد آن به طالبان و    ۱۷  بت های صیح را متاثر ساخت، ثبت نموده است که  مراق
کرد   ت یتائید و تثبو پرسنل محافظت شده را    مکاتبحمله به    رویداد   ۸  گروپ کاری مذکورنسبت داده شده است.  

به  باقیماندهو  شاخه خراسان داعشبه  مورد آن ۱میل افغانستان،  اردویمورد به  ۲مورد از آنها به طالبان،  ۴که 
  قصدی در برابر مکاتب حمله    ۲شامل    رویداد های مذکور .  نسبت داده شده استمخالف مسلح  نامعلوم  یک گروه  
. یم شدو تهدید علیه یک مرکز آموزیسی  معارفو پرسنل  مکاتببه  تصادفی حمله باعث آسیب های  ۵و معلمان، 

، گروپ کاری مت
ً
یسرویداد مبنی بر ممانعت در راستای  ۳ ذکرهعالوتا تائید و انسان دوستانه را  به کمک های دسبر
 میل افغانستان نسبت داده شده است.  پولیسبه  مورد آن ۱به طالبان و مورد آن  ۲کرد که   تثبیت

 
مارچ، رئیس جمهور فرمان ویژه در مورد عفو، تعلیق تحقیقات در مورد افراد تحت توقیف و تأخبر در  ۲۶بتاری    خ  . ۳۸

ی از شیوع کووید وزی  ۲۷صادر كرد. بتاری    خ  ۱۹-تنفیذ مجازات ها را به منظور جلوگبر اپریل، به مناسبت روز پبر
ور داد كه همه زندانیان باقیمانده آزاد شوند، بجز رئیس جمهور فرمان دیگری صادر كرد كه در آن دستمجاهدین، 

ایط برای عفو نیستند  اما مدت حبس آنها  بطور قابل  ی که مطابق قانون اجراات جزائی واجد رسی از آنعده محکومیر
توجیه کاهش خواهد یافت. جرایم مندرج قانون محوه خشونت علیه زنان از فرمان عفو مذکور مستثنی قرار داده 

  ۱۴ری    خ شدند. بتا
ً
محبوس و توقیف شده در اثر دو فرمان ریاست جمهوری رها شدند. با توجه  ۹۷۰۰یم، تقریبا
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ی فرمان،  ۲۶به اینکه تعداد تخمینی زندانیان و توقیف شدگان تا  ن بوده است،  ۴۱۰۰مارچ، هنگام صدور اولیر
َ
ت

ی از شیو    ۱۹-ع کوویدرهائی های مذکور جهت رفع ازدحام در محابس و کمک در جهت پیشگبر
ٔ
تاثبر قابل مالحظه
ی رها شدٔه اناث کم بوده است. عالوه بر این، عدم حمایت از  نگذاشته است. به نظر یم رسد تعداد محبوسیر
، بشمول کسائی که ممکن است نتوانند به خانواده های خود برگردند، چالش دیگری  ی اناث پس از رهائی محبوسیر

ی  ، ملل متحد مشاوره و حمایت تخنیگ را به وزارت امور زنان ارائه داد تا بتواند اپریل ۲۴تا  ۱۹را مطرح یم کند. بیر
دوستانه ارائه دهد. ملل متحد، به همراه  به آن کمک کند تا به زنان رها از حبس در رسارس افغانستان کمک های بشی

، در تالش هستند تا خانه های امن  دوستانه و سازمان های جامعه مدئی کای بشی را پیدا کنند و به محض  سایر رسی
 رهائی از محابس ، شبکه های مصون انتقایل را برای زنان فراهم کنند. 

 
ان   ۲۳بتاری    خ   . ۳۹ مارچ، كمسیون مستقل حقوق بشی افغانستان گزارش ساالنه خود را در مورد خشونت علیه زنان و دخبر

 خشونت علیه زنا  ۴۶۹۳، کمیسیون مذکور  ۲۰۱۹منتشی كرد. در سال  
ٔ
ان را به ثبت رسانده است که قضیه ن و دخبر

درصد از حوادث در خانه رخ   ۹۷نشان یم دهد. بیش از    ۲۰۱۸در صد افزایش را در مقایسه با سال    ۸.۴رقم مزبور  
ی کووید   به دلیل همه گبر

 را در تمام کشور بیط کرده است. با ۱۹-داده است. سیستم عدیل و قضائی
ی

روند رسیدگ
یب عدلنر جرایم مندرج قانون محو خشونت علیه زنان ادامه داشته است. از زمان شیوع این حال، تحقیقات و تعق

ان  ۱۹-کووید  به خشونت علیه زنان و دخبر
ی

بدینسو، گزارش ها به سکتور عدیل و قضائی و سایر مراجع رسیدگ
چالش ها در   گزارش شده است که در بسیاری از مناطق کشور کاهش یافته است و این امر نشان دهنده افزایش

یس به عدالت رسیم و محالت امن به دلیل محدودیت های گذشت و گذار، است. با این حال، نشانه   راستای دسبر
 هائی وجود دارد مبنی بر اینکه خشونت علیه زنان، در حقیقت امر، افزایش یافته است. 

 
ق بشی افغانستان در چندین زمینه بشمول یط ماه های گذشته، یوناما همکاری های خود را با کمیسیون مستقل حقو  . ۴۰

 و مشاوره در مورد حمایت 
ی

ی هماهنگ ارائه کمک های تخنیگ در مورد صلح ، حقوق بشی و عدالت انتقایل و همچنیر
ی یوناما و کمیسیون یاد شده از طریق   ۱۹-از حقوق بشی در پاسخ کووید  موضویع بیر

ی
تقویت کرده است. هماهنگ

 ی و کاری تقویت شده است. جلسات منظم در سطح رهبر 
 
 ۵کارمندان رسانه ها و مدافعان حقوق بشی همچنان با تهدید و خشونت روبرو شدند. در جریان مدت گزارش،  . ۴۱

 توسط عنارص ضد دولنر کشته شدند،  اگرچه هیچ  ۳مدافع حقوق بشی در کابل و 
ً
تن آن در والیات دیگر احتماال

مدافع حقوق بشی دیگر توسط طالبان در پکتیکا ربوده شده و مورد  ۳گونه ادعای مسئولیت وجود نداشت. 
بدرفتاری قرار گرفته اند. در زابل، طالبان یک روزنامه نگار را ربودند که پس از دو روز به دنبال مداخله بزرگان محل 

وهای امنینر  ۹آزاد شد. بتاری    خ  اض به توزی    ع   ۵ماه یم، قرار گزارش ها نبر دوستانه  نفر را كه در اعبر كمكهای بشی
كت داشتند، كشته اند. یک روزنامه نگار که نگرائی هائی در مورد سوء مدیریت  توسط دولت در مرکز والیت غور رسی

ر دستگبر شد  ۱۹-وجوه اختصاص داده شده در امر مبارزه با کووید
وهای امنینر در کبی ابراز داشته بود، توسط نبر

زنامه نگار  دیگری توسط مقامات محیل در والیت دیگر به دلیل ابراز نگرائی  )و بعدا آزاد شد(، و طبق گزارش ها، رو 
ی موضوع مورد تهدید قرار گرفت.   در مورد همیر

 
ی الملیل جزائی ) ۵بتاری    خ  . ۴۲ ی الملیل جزائی  اجازه داد تا ICCمارچ، دیوان استیناف محکمه بیر ( به څارنوال محکمه بیر

ی سایر جرائم ارتکاب  ۲۰۰۳در قلمرو افغانستان )از ماه یم  تحقیقات در رابطه با ارتکاب جرائم بدینسو( و همچنیر
بدینسو( مرتبط به منازعه مسلحانه در   ۲۰۰۲یافته در قلمرو سایر کشورهای عضوی آی یس یس )از ماه جوالی 

دوم را تغیبر در محکمه پیش از محاکمه   ۲۰۱۹اپریل  ۱۲این کشور را آغاز کند. این حكم تصمییم اتخاذ شده مورخ 
  ۲۶اپریل به قاضیان محکمه پیش از محاکمه دوم اطالع داد که دولت افغانستان، بتاری    خ    ۱۵داد. څارنوال به تاری    خ  

( اساسنامه روم به تاخبر بیاندازد. ۲)  ۱۸مارچ، از څارنوال خواسته است تا تحقیقات داخیل افغانستان را طبق ماده  
 جامع از تحقیقات داخیل

ٔ
و اجراات اتخاذ شده را در اختیار څارنوال قرار داده و از وی خواسته است   دولت خالصه

ی را که از درخواست تعویق حمایت یم کنند، ارایه کند.  ۲۰۲۰جون سال  ۱۲تا   معلومات و مواد بیشبر
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۴ 
 
 کمک های انکشاف

ی
 . هماهنگ

 
در  ۲۰۲۰ازی کنفرانس تعهد وزیران جلسات سطح باال با دولت افغانستان و کشورهای عضو در جهت آماده س . ۴۳

ک دولت های افغانستان و فنلند برگزار یم شد، ادامه یافت. یوناما نقش   مشبر
ی

مورد افغانستان، که با هماهنگ
، تمویل کنندگان برای ادامه  ۱۹-تسهیل کننده را برای کنفرانس مذکور ایفاء نمود. با توجه به پیامدهای کووید

ی موافقت کردند تا روند شناسائی اولویت های کلیدی توسعه مقدمات تخنیگ توافق کرد ند. تمویل کنندگان همچنیر
را برای حمایت از چارچوب تجدید نظر شده دولت در صلح و توسعه افغانستان، که انتظار یم رود تا پایان جوالی 

برای چارچوب مسئولیت پذیری    ارائه شود ، تشی    ع کنند. پس از مشاوره با وزارت مالیه، یوناما یادداشنر مفهویم را 
کای انکشافی تهیه کرد. فنلند یک فرستاده ویژه به نام های جان تاالس  متقابل آینده به منظور تسهیل در بحث با رسی

ی کرد.   را به منظور مشاركت جامعه تمویل کنندگان و دولت ها در برنامه ریزی برای كنفرانس مذکور، تعییر
 
مارچ، كه به موجب آن لوی څارنوال تحقیقات و تعقیب عدیل را برای  ۲۶به تعقیب فرمان ریاست جمهوری در  . ۴۴

، به عنوان بخشی از مبارزه با کووید ی ه   ۹،  متوقف كرد. بتاری    خ  ۱۹-همه قضایا، به جز قضایای جریم سنگیر یم، سبر
قضائی )استماعیه ها( که باید برگزار گردند،   پ کاری تشکیل کرد تا برای جلساتبا حمایت یوناما یک گرو محکمه 

گزینه های اضطراری را با استفاده از تکنالوژی ویدئو کنفرانس طرح ریزی نماید. همچنان ملل متحد برای ادامه 
فعالیت های ریاست قضایای دولت و دفاتر مساعدهای حقوفر وزارت عدلیه به حمایت خود مبنی بر ارایه مشوره 

مه داد.  حمالت علیه مقامات ارگان های عدیل و قضای در ماههای اپریل و یم افزایش یافت. در های تخنیگ ادا
ه محکمه کشور کشته و یک څارنوال ارشد  ۲مارچ و  ۲۵نتیجه حمالت هدفمند بتاری    خ  یم، یک رئیس اداری سبر

 زخیم شد. 
 
ه محکمه فیصله مورخ   ۲۲بتاری    خ  . ۴۵ مه استنیاف مرکز عدیل و قضائی مبارزه محک ۲۰۲۰جنوری سال  ۱۵مارچ، سبر

ی فساد اداری  را تائید کرد که در آن   کمیشبی اسبق کمیسیون مستقل انتخابات محکوم به حبس   ۹علیه جرایم سنگیر
عضو اسبق کمیسیون مستقل شکایات انتخابائر به    ۳کمیشبی اسبق  کمیسیون مستقل انتخابات و    ۶گردیده بودند.  

ماه حبس تنفیذی محکوم شدند.   ۶سال و    ۲در والیت کبیر به    ۲۰۱۸را در انتخابات پارلمائی  جرم تغیبر در شمارش آ
ه محکمه به عنوان بخشی از اقدامات برای رفع ازدحام محابس در جریان بیماری همه گبر   ۱۵بتاری    خ  اپریل،  سبر
جدید اداره مبارزه علیه جرایم مارچ، رئیس  ۲۶، نه کمیشبی اسبق را به ضمانت بالمال رها کرد. بتاری    خ ۱۹-کووید

وع به اصالح اداره مذکور  کرد. در ماه یم، او لیست جدید توحید شده  از  ی وزارت داخله منصوب شد و رسی سنگیر
ی فساد اداری را ارائه داد )بمشول    ۲۵۵ قرارهای  شناسائی   ۱۲۷قرار گرفتاری و احضار مربوط به قضایای جرایم سنگیر

یم اجرا شده  ۱۴قرار تا ۱۶۹(، که از این تعداد، ۲۰۱۸ان ژنو در مورد افغانستان در سال شده قبل از کنفرانس وزیر 
 بود. 

 
قانوئی و عواید نایسی از  فساد اداری را به تصویب رساند، که به  ۴بتاری    خ  . ۴۶  های غبر

مارچ، کابینه مقرره اعاده دارائی
شده به هدف تنظیم وظایف و مقامات ارگان های موجب قانون مبارزه علیه فساد اداری صادر است و مقرره یاد 

ی مدیریت موثر و    و نبر
قانوئی عدیل و قضائی و سایر ادارات ذیربط در راستای اعاده دارائی های بدست آمده غبر

مارچ، قانون بازنگری شده اداره عایل تفتیشی  ۵شفاف دارائی های اعاده شده طرح و تدوین گردیده است. بتاری    خ 
ی الملیل است و هدف  از طریق فرما ن تقنینی ریاست جمهوری به تصویب رسید، که شامل معیارها و نورم های بیر

 آن افزایش اثربخشی تفتیش بودجه دولت عنوان شده است. 
 
شاخص  ۳۰مورد حاصل شده است،  ۱۵،  ۲۰۱۹شاخص مندرج در چارچوب حسابدیه متقابل ژنو  ۶۳از میان  . ۴۷

  ۹۵مورد ناقص یا خارج از مسبر هستند. کمیسیون مستقل شکایات انتخابائر  ۱۸و  دیگر در دست اجرا قرار دارند 
 قرار داد، و در کل 

ی
قضیه ثبت شده افساد ادری توسط لوی  ۱۱۲۷درصد از شکایات ثبت شده را مورد رسیدگ

  قضیه به محاکمه جهت ۴۳۷څارنوایل برای تحقیقات به څارنوایل های ذیربط راجع گردید، در حایل که 
ی

رسیدگ
میلیون  ۴۴.۴قضائی محول گردیدند. شش برریس از تسهیالت اعتباری تمدید شده تکمیل شد و حق الزحمه ویژه 

، در مجموع  
ی

اجتماع حداقل یک پروژه مربوط به   ۳۶۵۷دالر به حساب دولت پرداخت شد. برای بهبود سطح زندگ
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درصد از اصالحات اسایس تحت  ۶۰رساندند. حدود  انرژی، جاده ها، آبیاری، مکاتب یا آب آشامیدئی را به اتمام
ی مایل تطبیق شده است.   برنامه مشارکت صندوق بازسازی افغانستان و برنامه تأمیر

 
اپریل توسط هیئت اجرائی صندوق   ۱۳کشور جهان است که از خدمات تسویه بدیه مصوب    ۲۵افغانستان یگ از   . ۴۸

ی الملیل پول ) ی  IMFبیر از فاجعه و صندوق کمک ها بهره مند شده است، که هدف آن کمک ( تحت عنوان پیشگبر
ی الملیل پول است و از این رو منابع را به سمت اقدامات اضطراری  ی قرضه های صندوق بیر به ذینفعان برای تأمیر

اپریل، هیئت اجرائی مذکور درخواست   ۲۹و سایر اقدامات امدادی هدایت شود. بتاری    خ    ۱۹-صیح راجع به کووید
 دول

ً
 میلیون دالر امریکائی در چارچوب تسهیالت اعتباری رسی    ع  را تائید کرد.  ۲۲۰ت برای کمک اضطراری تقریبا

 
میلیون دالری برای کمک به افغانستان برای تداوم   ۴۰۰یم، هیئت مدیره اجرائی بانک جهائی کمک مایل  ۷بتاری    خ  . ۴۹

ایط نامعلوم رسعت اصالحات کلیدی اقتصادی و مایل عمویم و حمایت از  مدیریت کشور در مورد خطرات و رسی
 ، را تصویب کرد. ۱۹-تشدید یافته در اثر بحران کووید

 
دوستانه۵  . کمک های بشی

 
باعث افزایش  ۱۹-منازعه دوامدار، بالیای طبیع ، فقر مزمن، ناامنی غذائی و فشار اضافی نایسی از همه گبر کووید . ۵۰

 رنج مردم در رسارس افغانستان شد. 
 
ن در اثر ابتال به بیماری مذکور فوت نمودند. از  ۱۹۳مثبت بوده و  ۱۹-افغان برای کووید ۸۶۷۶یم، ِتسِت  ۲۱تا  . ۵۱

َ
ت

درصد افزایش یافته و نگرائی هائی را در مورد اثرات اقتصادی و  ۲۰اواسط ماه مارچ، قیمت مواد اصیل غذائی تا 
، پیش بینی یم شود تولید ناخالص داخیل افغانستان در سال اجتمایع ایجاد کرده است. طبق گزارش بانک جهائی 

 هفتده درصد کاهش یابد.  ۲۰۲۰
 
مارچ، دولت ممنوعیت بر گذشت و گذار را  در ابتدا برای کابل و والیات منتخب اعالن کرد. در تاری    خ  ۲۷بتاری    خ  . ۵۲

  ۵.۲۶تا ۲۶۳۰۰۰به والیان وجویه از میلیون دالری را تصویب کرد و  ۸۸.۵اپریل، آقای غنی بودجه اضطراری  ۲۱
 به پیامدهای اقتصادی کووید  ۲۳میلیون دالر اختصاص یافت. در  

ی
،  ۱۹اپریل، آقای غنی برنامه دولت را برای رسیدگ

، فواید عامه و همکاری های اقتصادی منطقه ای ارائه کرد. از تمویل  با محوریت مراقبت های صیح، امنیت غذائی
، بهبود وضعیت و کمک تقوینر  کنندگان خواسته شد كه  در برنامه های کمک رسائی

ً
"تعهدات موجود را مجددا

اتژی های پاسخ منطقه ای "سهیم كنند. در تاری    خ  كای منطقه ای را برای" ایجاد اسبر  برنامه ریزی كنند و رسی
ً
مجددا

 یم تمدید شد.  ۲۴ماه یم، ممنوعیت بر گشت و گذار در رسارس کشور تا  ۲
 
دوستانه برنامه های مشاركنر را در ۱۹-خ به شیوع کوویددر پاس . ۵۳ ، تیم كشورهای ملل متحد و تیم كشورهای بشی

ی چارچوب  ملل " پاسخ به ویروس کرونا: تقاضا برای مباحثه"مطابقت با برنامه دولت تحت عنوان  ، و همچنیر
ل متحد و بانک جهائی همکاری نزدیک ، تهیه كردند. مل۱۹-اجتمایع در برابر کووید-متحد برای پاسخ فوری اقتصادی

اجتمایع و خدمات تدارکائر دولت برای تهیه مواد -خود را با تمرکز بر حمایت تخنیگ در راستای بهبود اقتصادی
 اولیه و ملزومات برای مقابله با بیماری همه گبر ادامه دادند. 

 
کای صیح در ایجاد مراکز تجرید سازی با ظرفیت   . ۵۴ مراکز تست برنامه ریزی شده   ۱۵از    ۹بسبر و تا امروز    ۲۲۰۰۰رسی

نفر از اقشار آسیب پذیر راهنمائی هائی درمورد   ۹۸۳۰۰۰یم، بیش از    ۲۰در رسارس کشور از دولت حمایت کردند. در  
ی لوازم صیح دریافت كرده بودند. براساس درخواست وزارت  اقدامات صیح خاص مربوط به كرونا ویروس و همچنیر

ل  ۱۸ه، ملل متحد در تاری    خ صحت عام ی و کنبر ات محافظت شخیص و پیشگبر ی ی شش ماهه تجهبر اپریل، تأمیر
 زن خدمات ارائه یم دهند.  ۱۰۰۰۰عفونت را به دو شفاخانه در کابل تهیه و تحویل داد که هر ماه به بیش از 
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ش کووید . ۵۵ ان داشته است. احتمال دارد که ۱۹-گسبر ی برای مهار همه  تأثبر مخرئر بر زنان و دخبر در اقدامات قرنطیر
  
ی

کای آن فعالیت هائی را برای  دهد افزایش    را   گبر خشونت خانگ  به. ملل متحد و رسی
ی

جنسیت   مبتنی خشونت    رسیدگ
ان در   ۱۹-کوویدو تأثبر نامتناسب   ک ملل متحد   ابتکار . شامل نموده است برنامه ها  کلیهبر روی زنان و دخبر مشبر
ا گذار رسی    ع اقداماتیط حارصی وفق داده یم شود تا اتحادیه اروپا با رسی اتخاذ گردد که این امر خطرات افزایش  تاثبر

 خشونت 
ی

را خاطر نشان سازد و ابزارهای پیام رسائی و اطالع رسائی کلیدی را با پاسخ  ۱۹-کوویددر نتیجه   خانوادگ
یک سازد. در دهندگان خط مقدم برای افزایش آگایه راجع به خشونت جنش و مبتنی بر جنس اپریل،   ۱۶یت را رسی

ملل متحد ابزارهای آنالین را برای سازمانهای جامعه مدئی زنان فراهم آورد تا در مورد پیام رسائی مناسب بحث کنند 
و برای زنان در والیات، ولسوایل ها و جوامع محیل تا در مورد تالش های محیل برای تغیبر رفتارها برای مهار شیوع 

ان در مبارزه با کوویدبحث   ۱۹-کووید  را تقویت بخشد.  ۱۹-کنند و نقش زنان و دخبر
 
ی ماه های اپریل و جون ملل متحد برای کمک رسائی به بیش  . ۵۶  به تأثبر بیماری همه گبر بر معیشت، بیر

ی
برای رسیدگ

ی و زنان نفقه نفر در مورد معیشت، با تمرکز بر جمعیت های آسیب پذیر بشمول خانوارهای ئر  ۳۰۰۰۰۰از  زمیر
، گله داران   ۱۹۴۲۵۰آور و افراد دارای معلولیت، برنامه ای را روی دست گرفته است.  به عالؤه  ی کارگران ئر زمیر

، مواد تغذیه حیوانات را دریافت کنند.   ۲۴۵۰۰آسیب پذیر و خانوارهای زارع، قرار است حدود   گله داران کویحر
 
میلیون نفر در بحران   ۱۳.۴ان کننده بافر مانده است. در ماههای اپریل و یم، حدود  ناامنی غذائی در سطح باالئی نگر  . ۵۷

ایط اضطراری ناامنی غذائی )سطح   طبقه بندی فاز امنیت غذائی یکپارچه( قرار داشتند و تعداد افراد   ۴یا    ۳یا در رسی
ایط اضطراری به   میلیون زن و طفل در سال   ۳ز  میلیون نفر افزایش یافته است. پیش بینی یم شود بیش ا۴.۳در رسی

ی پیش بینی یم شود که به دلیل کووید ۱۶۰۰۰۰به شدت دچار سوء تغذیه شوند و  ۲۰۲۰ متاثر شوند.  ۱۹-نفر نبر
وری تا  ۱۵از  کای آن  ۲۰فبر ن مواد غذائی و  ۳۷۳۵۵یم، ملل متحد و رسی

ُ
میلیون دالر پول نقد را برای افراد  ۲.۱۶ت

کای آن بیش غبر مصون مواد غذائی که در ا ی و بالیای طبییع آسیب دیده ان ، تهیه کردند. ملل متحد و رسی ثر درگبر
طفل مبتال به سوء تغذیه حاد را درمان کردند و در والیات دارای  اولویت ملزومات معالجوی را پیش از  ۷۲۰۰۰از 

بق ساختند. در والیات، برای منط  ۱۹-پیش فراهم کردند که با انجام این کار پروتکل ها ی شان را  با وضعیت کووید
  
ً
ی از تغذیه در جامعه فراهم گردید. ضمن به حد اقل رساندن مواجهه   ۱۰۰۰۰۰تقریبا طفل ماهانه خدمات پیشگبر

ی بتوانند محصوالت ۱۹-با خطر کووید ی با مقامات محیل همکاری کردند تا دهاقیر  همچنیر
کای امنیت غذائی ، رسی
 ه آن عدم مصونیت غذائی و کمبودهای غذائی تقلیل یافته است. زراعنر خود را برداشت کنند، در نتیج

 
ی  . ۵۸ وری و  ۱۵تعداد ورود عودت کنندگان بدون اسناد افغانستان افزایش یافته است. بیر ماه یم،  ۲۰فبر

عودت کننده پناهنده وجود داشته است و از ابتدای سال، این تعداد به   ۳۱۸عودت کننده بدون اسناد و  ۲۴۱۴۹۹
، پنج برابر ۲۰۱۹مهاجر و پناهنده افغان رسیده است. در ماه مارچ، در مقایسه با مدت مشابه در سال  ۲۸۷۹۷۹

افزایش در تعداد عودت کنندگان رخ داده است. بیشبر این افراد عودت کننده از جمهوری اسالیم ایران آمده اند،  
،  ۱۹-به دلیل نگرائی در مورد انتقال کوویدقرار گرفته اند. ۱۹-اغلب از شهرهائی که به شدت تحت تأثبر کووید

 ماه مارچ بدینسو متوقف گردیده است.  ۴بازگشت داوطلبانه پناهندگان از ترکیه از 
 
وری، بیش از   . ۵۹ دوستانه ادامه یافت. از اواخر فبر نفر تازه بیجا  شده   ۱۲۰۰۰منازعه و آفت ها برای ایجاد نیازهای بشی

ی اواخر سال  دوستانه بیش از ۲۰۲۰پریل و ا ۲۰۱۹اند. بیر کای بشی میلیون دالر امریکائی را بسیج  ۲۰، دولت و رسی
، رسپناهها، مواد گرمایش و پوشاک فراهم کردند. ۷۶۵۸۹کردند و برای  ایط زمستائی خانوار آسیب پذیر نایسی از رسی

ی  کای آن برای بیش از  ۲۸جنوری و  ۱بیر ب آسیب دیده بودند، نفر که در اثر سیال  ۲۰۰۰۰اپریل،  ملل متحد و رسی
 و کمک نقدی را فراهم کردند. 

ی
 پناهگاه اضطراری، اقالم خانگ

 
ل گروه های مسلح غبر دولنر   ۱۱از ابتدای سال، در کل   .  ۶۰

مورد فلج تائید شده اطفال، بیشبر در مناطقر که تحت کنبر
 ۲۰۱۸ه خانه از ماه یم سال قرار دارند گزارش شده است و در مناطق مذکور کمپاین های واکسیناسیون خانه ب

کای صیح مجبور بودند دو برنامه واکسیناسیون فلج اطفال را  که  میلیون  ۹.۹بدینسو ممنوع اعالم شده است. رسی
 طفل را تحت پوشش قرار یم داد، متوقف کنند. 
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 ماین همچنان اقدامات انسان دوستانه را با چالش مواجه نموده است. از اب . ۶۱

ی
تدای سال، کمک رسانان  ناامنی و آلودگ

ی  ۳۳۲ یس را گزارش داده اند. بیر
وری و  ۱۵واقعه مرتبط با دسبر نفر آنان   ۸کمک رسان کشته شدند،   ۸یم،  ۲۰فبر

نفر دیگر ربوده شدند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته را نشان یم دهد که در   ۱۹زخیم شدند و  
 تن دیگر ربوده شده بودند.  ۲۰زخیم و  ۲۷کمک رسان کشته،   ۹آن 

 
بیش از دو برابر تعداد تلفات افراد ملیک در اثر بقایای مواد منفجره جنگ در جریان کاهش خشونت یک هفته ای  . ۶۲

وری در مقایسه با حد اوسط هفت روزه در سه ماهه اول سال  ثبت شد، زیرا مردم توانستند به  ۲۰۲۰در ماه فبر
یس سفر   وری تا مارچ، ملل متحد و همكارانش مناطق تازه قابل دسبر كیلومبر مرب  ع از اراضی را كه   ۵.۵کنند. از فبر

  ۲۸توسط مواد منفجره سقیله آلوده شده بود، پاك كردند و از اراضی پاک سازی شده 
ً
اجتماع بهره بردند. تقریبا

، آمبوالنس و وسایل  نفر که اکبر آنها عودت کننده هستند، آموزش خطر را دریافت کردند. پرسنل صیح۱۵۶۳۵۶
دوستانه ماین پایک جریان دارد، ارائه شده اند. ۱۹-نقلیه برای پاسخ کووید  در مناطقر که  فعالیت های بشی

 
ی الملیل به حالت تعلیق درآمده و بریحی پروازهای داخیل مختل شده است،  . ۶۳  بیر

با توجه به این که پروازهای تجارئر
دوستانه،  در ماه اپریل اداره خدمات هوائی ب دوستانه ملل متحد برای سهولت در حمل و نقل هوائی پرسنل بشی شی

ی الملیل را به دوحه ایجاد کرد. برای اطمینان از عدم اخالل در عملیات های   بیر
سه بار در هفته سه پرواز هوائی

دوستانه ملل متحد به فراهم آوری پروازهای داخیل بشم دوستانه مهم، اداره خدمات هوائی بشی ول خدمات ویژه بشی
 چرخبال ها ادامه داده است. 

 
دوستانه   . ۶۴ دوستانه با انجام یک تجزیه و تحلیل رسی    ع نیازها و بازنگری در برنامه پاسخگوئی بشی ، از ۲۰۲۰ادارات بشی

دوستانه از ۱۹-پاسخ دولت در راستای مبارزه علیه کووید حمایت کرد. تعداد تخمینی افراد نیازمند کمک های بشی
دوستانه در حال حارصی به دنبال  ۱۴یلیون نفر در آغاز سال به م ۹/ ۴ میلیون نفر افزایش یافته است. همکاران بشی

 میلیون نفر فراهم کنند.  ۱۱.۱میلیارد دالر امریکای هستند تا کمک های حیاتبخش را برای   ۱.۱
 

 . مبارزه علیه مواد مخدر۶
 
عملیات مبارزه با مواد مخدر را انجام دادند که منجر  ۲۱۷ون در مجموع اپریل، ادارات تنفیذ قان ۲۹مارچ تا  ۱۵از  . ۶۵

،   ۲۹۴به ضبط  ی ،    ۱۱۱کیلوگرم چرس و بنگدانه، ۲۴۷۰۴کیلوگرم تریاک،   ۴۷۰کیلوگرم هروئیر ی کیلوگرم متامفتامیر
۷   ، ی   ۲۵۱ی گرم متادون گردید. ضبط های مذکور منجر به دستگبر   ۲۰۰لیبر استیک انیدراید و  ۷۸کیلوگرم مورفیر

وسیله نقلیه و  ۶۶مظنون بشمول سه عضو پولیس میل افغانستان و چهار پرسنل اردوی میل افغانستان و مصادره 
هکتار خشخاش در عملیات هماهنگ  ۳۵۵میل سالح شد. در مطابقت با برنامه اقدام میل علیه مواد مخدر،  ۳۰

ی وزارت امور داخله محو گردید.   شده به رهبر
 

 یت. حمایت مامور ۷
 
ان پست های خایل بوناما  ۳۱تا  . ۶۶ ی ی الملیل،  ۹مارچ، مبر درصد برای افشان مسلیک داخیل و   ۶درصد برای کارمندان بیر

تیب    ۲ ان منظور شده بالبر ی درصد بود. تناسب   ۳درصد و    ۳درصد ،    ۸درصد برای کارکنان داخیل ، در مقایسه با مبر
ی بافر مانده که از  ی الملیل،  ۳۷لحاظ فیصدی در سطح کارمندان اناث پائیر درصد برای ۴۶درصد برای کارمندان بیر

ی    ۹درصد برای افشان مسلیک داخیل و    ۱۳رضا کاران ملل متحد ،   جنوری   ۱درصد برای کارمندان داخیل قرار دارد. بیر
ی  ۱۴مأموریت زمینی بازدید و  ۱۰۴مارچ، یوناما به تعداد  ۳۱و   بازدید و همچنیر

مأموریت  ۸۰۰ماموریت هوائی
 بازدید معکوس  را انجام داد که یط آن نمایندگان ولسوایل ها از دفاتر ساحوی یوناما بازدید کردند. 

 
، ضمن تطبیق برنامه ها و فعالیت های مهم در رسارس کشور، یوناما یک ۱۹-در پاسخ به بیماری همه گبر کووید . ۶۷

سلسله اقدامائر را برای حفظ مصونیت و رفاه کارمندان خود در افغانستان اتخاذ کرد. برای این منظور، از تاری    خ 
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ی ماه یم بدینسو، ماموریت ترتیب کار متناوب را به اجرا د  ۱۱ رآورد که منجر به کاهش قابل توجه حضور کارمندان بیر
یگ تعداد کارکنان داخیل در دفاتر یوناما  گردیده است.  ی  الملیل در کشور و کاهش حضور فبر

 
 . مشاهدات۸

 
ی آقای غنی و آقای عبدهللا عزم    منعقد شدهتوافق   . ۶۸  بیر

ً
بر بن بست سیایس به نفع کشور   فایق آمدن الزم برای  شدیدا

ا نشان یم دهد. من امیدوارم که دولت بتواند حرکت مثبنر را که نایسی از سازش مذکور بوجوده آمده است، تقویت ر 
ی  ی منازعه به سمت مذاکرات آینده بیر نماید و با توجه به تشخیص و درک فرصت تارییحی برای حل مسالمت آمبر

 الفغائی به گونه متحدانه حرکت کند. 
 
شونت از ماه مارچ بدینسو همچنان جان افراد ملیک بشموهلل زنان، اطفال و نوزادان را گرفته افزایش نگران کننده خ . ۶۹

 داخیل، محرومیت و ناامنی جمعیت را به خطر یم اندازد. با توجه به معضل اضافی کووید
ی

، بیجاشدگ
ً
- است. عالوتا

ی آتش بس  خواست خود مبنی بر ، من ۱۹  تکرار یم کنم. پاسخ موثر، دوباره را در راستای تامیر
 
ورت  . ۷۰ هدف قرار دادن وحشتناک یک زایشگاه در یک شفاخانه و حمله به معبد درمسال سیک ها در کابل تأکید بر رصی

پایان دادن به خشونت ها را خاطر نشان یم سازد. هرگونه حمله علیه افراد ملیک قابل قبول نیست. مطابق حقوق 
دوستانه، شفاخانه ها، مر  ی الملیل بشی اکز صیح و پرسنل از محافظت خاض برخوردار هستند. کسائی که به آنها بیر

 حمله یم کنند، باید پاسخگو باشند. 
 
تالش های اعتماد سازی توسط دولت و طالبان یم تواند به اعتماد بیشبر و ایجاد زمینه مذاکرات مستقیم کمک   . ۷۱

ی  ی مالقات رو در رو  بیر  نمایندگان دولت و طالبان در رابطه به آزادی زندانیان کند. من امیدوارم که اذعان بر اولیر
ی االفغائی فراهم کند. مذاکرات مستقیم برای هموار کردن راه  ی را برای تحقق مذاکرات بیر

بتواند ارتباطهای بیشبر
ورت  د توسعه پایدار در رسارس کشور، حیائر و رصی رسیدن به یک توافق سیایس پایدار و آتش بس دائیم و پیشبر

 ساب یم آیند. بح
 
ین فرصت برای دستیائر به یک توافق صلح پایدار، توام با تمثیل تنوع سیایس و اجتمایع افغانستان در پروسه   . ۷۲ بهبر

ده یک حل و فصل نهائی فراهم سازد. این امر مستلزم  صلح، بر اجماع وسیع متگ است تا زمینه را برای پذیرش گسبر
ی حقوق بشی و آزادیهای اسایس بمشول تسهیل زمینه برای ابراز نگرائی ه  ای شهروندان افغانستان و تضمیر

 دستاوردهای حاصل از حقوق بشی زنان، یم باشد. 
 
من از همه طرفها یم خواهم که اطمینان حاصل کنند تا زنان در افغانستان بتوانند صدای خود را با خیال راحت  . ۷۳

نفری  ۲۱کت کنند. گنجاندن چهار زن در تیم مذاکره کننده بلند کنند و در روند صلح به طور معناداری مشار 
فنر را در این زمینه نشان یم دهد و تشکیالت روزافزو برای صلح بشمول وزارت  جمهوری اسالیم افغانستان، پیشی

ی را برای شامل سازی زنان فراهم یم کند.   امور صلح و شورای عایل صلح و آشنر میل، فرصت های بیشبر
 
ش   . ۷۴ تأثبر مخرئر بر زنان گذاشته است و یم تواند دستاوردهای حاصل از حقوق و آزادی های آنها   ۱۹- کوویدگسبر

 سبب افزایش   (lockdownرا معکوس کند. اقدامات ماندن در خانه )
ً
برای مهار پاندیم ویروس کرونا احتماال

یس به سیستم های عدالت و محافظت    گردد، در حایل که دسبر
ی

کاهش یافته است. بسیاری از خشونت خانوادهگ
زنان شغل خود را به عنوان کارگران داخیل و کارگران صنایع دسنر از دست داده اند و در معرض خطر از دست دادن 
یس  استقالل اقتصادی و اجتمایع خود که به سخنر بدست آوردند، یم باشند. زنان ، به ویژه در خارج از کابل، دسبر

صیح دارند و به طور نامتناسب توسط سیستم مراقبت ضعیف این کشور گردیده   محدود به خدمات مراقبت های
ان را در محراق توجه پاسخ به کووید قرار دهد. این امر با زنان به ۱۹-اند. من از دولت یم خواهم که زنان و دخبر

ی برای م ی آغاز یم شود. اقدامات عاجل نبر  برابر و قدرت تصمیم گبر
ی

، با نمایندگ حافظت از زنان و عنوان رهبر
یس به عدالت الزم است. به منظور حفظ و تقویت  ش حمایت و خدمات روائی اجتمایع بشمول دسبر گسبر
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ی ۱۹-دستآوردهای مذکور، من از همه ذینفعان یم خواهم که اطمینان حاصل کنند که کووید سبب منحرف ساخیر
تان در مورد زنان، صلح و امنیت، به ویژه مشارکت بودیجه نگردد و تمرکز خود را از تطبیق برنامه اقدام میل افغانس

ی، صلح و پروسه های سیایس، دور نسازند.   معنادار زنان در تصمیم گبر
 
، روزنامه نگاران و کارکنان رسانه ها برای بافت جامعه جامعه و سالمت  . ۷۵ ، مدافعان حقوق بشی کنشگران جامعه مدئی

، حقوق نهادهای کشور بسیار مهم بحساب میآیند. ا ی اض مسالمت آمبر اک عمویم نظرات، بشمول اعبر ز طریق اشبر
و آزادیهای اسایس طبق قانون اسایس تقویت شده و معنای جدیدی به آنها داده یم شود. نظارت ها باالی صالحیت 
ها، مسئولیت پذیری و شفافیت ایجاد شده توسط جامعه مدئی و بخش رسانه ای نه تنها تعهدات دولت را به 

ی حاکم یت قانون و مبارزه با فساد اداری تقویت یم کند بلکه به منافع جامعه افغانستان در مذاکرات صلح آینده نبر
کمک یم کند. با توجه به درک و تشخیص نقش اسایس نهاد ها مانند کمیسیون مستقل حقوق بشی افغانستان و 

ی الملیل که افغانستان عضویت آنرا دارد، من خواه  ان تداوم حمایت های مذکور برای نهاد اهمیت معاهدات بیر
 های یاد شده هستم. 

 
بازیگران جامعه مدئی ، مدافعان حقوق بشی ، روزنامه نگاران و مددکاران رسانه برای ساختاری از جامعه و سالمت  . ۷۵

ی ، حقوق و  اض مسالمت آمبر اک عمویم نظرات ، از جمله اعبر  نهادهای کشور بسیار مهم هستند. از طریق اشبر
آزادیهای اسایس طبق قانون اسایس تقویت شده و معنای جدیدی به آنها داده یم شود. برریس قدرت ، مسئولیت 
پذیری و شفافیت ایجاد شده توسط جامعه مدئی و بخش رسانه ای نه تنها تعهدات دولت را به حاکمیت قانون و 

ی کمک یم کند. من یم مقابله با فساد تقویت یم کند بلکه به منافع جامعه افغانستان در  مذاکرات صلح آینده نبر
خواهم به حمایت از آنها ادامه دهم ، و نقش اسایس اشخاض مانند کمیسیون مستقل حقوق بشی افغانستان و 

ی الملیل که افغانستان در آن طرف است را به رسمیت یم شناسم.   اهمیت معاهدات بیر
 
س و توقیف خانه ها(، حفظ الصحه، صحت و کرامت انسائی را  ازدحام بیش از حد در محالت سلب آزادی )محاب . ۷۶

ی از شیوع کووید پنداشته یم شود. من از رهائی تعداد زیادی  ۱۹-تضعیف یم کند و مانع قابل توجیه برای پیشگبر
 و غبر خشونت 

ی و توقیف شدگان بشمول سالمندان و فقرا، زنان و اطفال و کسائی که به جرایم جزئی از محبوسیر
ی  ی حضانت سالم و  آمبر محکوم شده اند، استقبال یم کنم. من معتقدم که واکنش رسی    ع و قطیع با هدف تضمیر

وری است. ۱۹-ایمن و کاهش ازدحام جمعیت برای کاهش خطر ورود کووید  در محالت سلب آزادی رصی
 
دوستانه در افغانستان همچنان به عنوان نگرائی عمیق بافر مانده است، زیرا   . ۷۷  اسایس  اوضاع بشی

ٔ
مکانیسم های مقابله

ش کووید یس محدود به آب و حفظ الصحه به این  ۱۹-به دلیل گسبر ی قرار گرفته اند. دسبر تحت فشارهای بیشبر
معنی است که میلیون ها نفر گزینه های محدودی برای محافظت از ابتال به ویروس دارند. در جریان فصیل که 

ی نیازهای ذخایر مواد غذائی باید در حد بسیار زیا میلیون نفری که با بحران و ۱۳.۴د خود باشند، هنوز برای تأمیر
اضطراری عدم مصونیت غذائی مواجه هستند ، کافی نیستند. تعداد افرادی که در این دوره "پس از برداشت 

ی میل است.  ی الملیل و همچنان رهبر  حاصالت" به شدت ناامن از مواد غذائی هستند، نیازمند کمک مجدد بیر
 
ات محرومیت و کمبود اشتغال بر صحت و رفاه مردم بسیار نگران  . ۷۸ من از چشم اندازهای اقتصادی افغانستان و تأثبر

میلیون نفری را که در حال حارصی با کمبر   ۳۵هستم. عدم تحرک اقتصادی، افت درآمد و کاهش مرصف، بسیاری از  
 یم کنند، به پرتگاه بقا سوق یم  ۲از  

ی
ی الملیل از برنامه پاسخگوئی دالر در روز زندگ  دهد. من خواهان ادامه حمایت بیر

 های برای کنفرانس تعهدات وزرای  
ی

ومند همه ذینفعان در آمادگ دوستانه و تعامل نبر درمورد افغانستان  ۲۰۲۰بشی
 هستم. 

 
ی ثبات و توسعه اقتصادی در افغانستان و در سطح منطقه . ۷۹ بسیار حیائر  نقش سازنده کشورهای منطقه برای تأمیر

 بیشبر به نفع یکدیگر است و برای افزایش خودکفائی افغانستان حیائر  
ی

، کمک و پیوستگ است. تجارت منطقه ئی
پاکستان برای -پنداشته یم شود. من از ادامه همکاری دولت های کابل و اسالم آباد تحت برنامه اقدام افغانستان
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 استقبال یم کنم. من با حمایت ی
ی

کدست از ذینفعان منطقه ئی برای یک روند صلح به مالکیت صلح و همبستگ
ی افغان ها بیشبر دلگرم شده ام.   افغان ها و رهبر

 
من از تمام پرسنل ملل متحد در افغانستان و نماینده خاص خود، دبورا لیون، بخاطر فداکاری دوامدار شان تحت  . ۸۰

ایط پرچالش جهت تحقق تعهدات ما در حمایت از    دولت و مردم افغانستان سپاسگزاری یم کنم. رسی
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