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 شورای امنیت      مجمع عمویم

 پنجمهفتاد و سال      چهارمنشست هفتاد و 

 ۳۶: موضوع اجندا 

 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  دوستانه، توسعوی و حقوق بشی   ۲۰۲۰جون  ۱۷مورخ ( A/74/897-S/2020/549) قبیلبشی

فت های کسب شده در راستای نیل معیارها و شاخص ها  ضمیمه فراهم یم نماید.  ی این گزارش شامل ارزیابی پیشی

وری  ۲۸( مورخ A/73/777-S/2019/193)از نشی گزارش    ۱۸۶۸در مطابقت با قطعنامه شماره  ۲۰۱۹فبی

 ( شورای امنیت یم باشد. ۲۰۰۹)
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 مرتبط  انکشافات. ۲

 

ف غنی و عبدهللا عبدهللا، رئیس شورای عایل   ۱۷تطبیق توافقنامه سیایس منعقده   . ۳ یم میان رئیس جمهور ارسی

ی وزرا  ء، والیان و سایر پست ها مواجه شد و باعث تاخب  ایجاد کابینه  مصالحه میل با موانیع در خصوص تعیی 

ی گفتگو های  ی روند رهابی زندانیان و رعایت دو آتش بس در جریان ایام عید فطر و عید اضیح زمینهگردید. ادامه

ه این کشور میان افغانان را بیشبر مساعد ساخت ویل حمالت کماکان ادامه داشت. ایاالت متحده امریکا اعالن کرد ک

وهای خود را از  ک میان جمهوری اسالیم افغانستان و   ۸۶۰۰به  ۱۳۰۰۰تعداد نب  تن کاهش داد تا به اعالمیه مشبر

ی صلح در افغانستان میان ایاالت متحده و   ی صلح در افغانستان و توافقنامه تامی  امون تامی  ایاالت متحده امریکا پب 

وری امض ۲۹طالبان که هر دو به تاری    خ  اء شد، پابند باقر مانده باشد. دولت به تالش ها در راستای تقویت فبی

 به ویروس کرونا  اجماع منطقوی در مورد 
ی

صلح و مصالحه میان افغانان، همکاری ها و اتصال اقتصادی، و رسیدگ

 ( ادامه داد.  ۱۹-کووید )

 

 سیاس  انکشافات  الف. 

 

 توافقنامه سیایس مورخ  مارچ و  ۹پس از مراسم تحلیف به تاری    خ   . ۴
ً
وزیر کابینه و دو   ۱۰  یم، رئیس جهمور  ۱۷متعاقبا

ی کرد.  وزیر دولت و همچنان تعدادی از پست های   در جریان مدت تحت  دیگر مربوط کابینه یا خارج از کابینه را تعیی 

نحیث وزیر صحت عامه، محمود کرزی را به حیث وزیر  رئیس جمهور احمد جواد عثمابی را مپوشش این گزارش، 

، طاهر زهب  را به عنوان وزیر اطالعات و فرهنگ، رنگینه حمید را منحیث وزیر معارف،   انکشاف شهری و اراضی

محمد هارون چخانسوری را به عنوان وزیر معادن و پطرولیم، و اجمل احمد را به حیث رئیس بانک مرکز گماشت.  

ی اسدهللا خالد  جو   ۱۸به تاری    خ   تیب به عنوان رسپرست وزارت  الی، رئیس جمهور فرمان تعیی  و مسعود اندرابی بالبر

ی کرد و تعیینات متعدد    دفاع و داخله صادر کرد. وی رئیس عمویم ریاست امنیت میل و رئیس  ارگان های محل را تعیی 

ی انجام داد. لست نهابی آقای  عبدهللا برای سهم خودش در کابینه، والیان  را در وزارت دفاع و شورای امنیت میل نب 

والیات، و شورای عایل مصالحه میل کماکان معوق باقر ماند. با افزایش تنش ها در حزب جمعیت اسالیم، صالح 

، رهبی این حزب اعالمیه
  روی موقف اپوزیسیون حزب دیگر جوالی صادر کرد و یکبار  ۲ی را به تاری    خ الدین ربابی

ی را برکنار نمود.  تاکید ورزید و هم  حزب، و تعدادی از چهره ها از شورای رهبی
 چنان عطا محمد نور، رئیس اجرابی

 

مستقل ارگان های محل و  فیصله  وایل به اساس پیشنهاد ریاست  ۱۴ والیت ۳۴از ماه مارچ تا اکنون، از مجموع  . ۵

رئیس جمهور تبدیل شدند. آقای عبدهللا این تعیینات را مورد انتقاد قرار داده و با ابراز اینکه در این مورد با وی  

  ۲۰۱۹مشوره صورت نگرفته، افزود که تعیینات شامل والینر یم شوند که تیم وی در انتخابات ریاست جمهوری 

یت آرا  را در آن وال   یت کسب کرده بود.  اکبر
 

، رسپرست وزارت امور زنان، رئیس جمهور فرمان مبنی بر ایجاد    ۶به تاری    خ   . ۶ جوالی، به اساس پیشنهاد حسینه صاقی

قرار است که این پست ها روی امور  شود، صادر کرد. والیت را که باید توسط زنان اشغال  ۳۴معاون دوم وایل در 

د حقوق زنان متمرکز باشد. در حال حاضی زنان در هیچ یک از پست های معاون  اجتمایع و اقتصادی و پیشبی

ارگان های محل یک خانم را منحیث معاون ریاست مستقل  جوالی،    ۱۲به تاری    خ  گماشته نشده است.  نخست وایل  

 وایل در والیت لوگر معرقی کرد.  دوم 
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جوزجان از سوی آقای رتبه مارشایل یط مراسیم در والیت جوالی  ۱۵در مطابقت با توافقنامه سیایس، به تاری    خ  . ۷

، تفویض شد. صالحیت ها و امتیازات مربوط به رتبه مارشایل  عبدالرشید دوستم، معاون نخست اسبقعبدهللا به 

 ارگ ریاست جمهوری تائید نشده است.  تا هنوز از سوی 

 

ی را صادر و در آن ادعا کرد که تعدادی از وزرای که از سوی آقای  اعالمیه جوالی، ریاست جمهوری  ۲۱ی    خ به تار  . ۸

ایط مسلیک برای پست وزارت بودند. حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق و عبدالرب   عبدهللا معرقی شده، فاقد رسی

اعد ساختند، کماکان رئیس جمهور و  را مس یم  ۱۷که زمینه توافق سیایس مورخ الرسول سیاف، رهبی سابق جهادی  

 آقای عبدهللا را ترغیب کردند تا بالفاصله توافقنامه سیایس را رعایت و آن عمیل نمایند.  

 

 از هر دو رهبی خواست که به اساس قانون اسایس، نامزد وزیران و کاندیدا ها برای پست های دولنر را  پارلمان   . ۹
ً
مکررا

برای اخذ رای اعتماد معرقی کنند. از اواسط جون تا اکنون، اعضای ولش جرگه به کرات از اعضای پارلمان خواستند  

ایط رای اعتماد بدهند،   کاندیداهای دارای شهروندی دوگانه را رد کنند، روال  تا تنها برای کاندیداهای واجد رسی

حکومت قبیل مبنی بر حفظ رسپرست وزیر برای مدت معلوم را قطع نمایند، و ]حکومت[ وزرای دولت را برای  

فت ها در گفتگوها میان افغانان به عنوان یک   کسب رای اعتماد معرقی نماید. هر دو مجلس پارلمان خواهان پیشی

ین نیاز مردم افغانستان، شدند. به تاری    خ اولویت و بزرگ جوالی، پارلمان فرمان تقنینی مبنی بر ایجاد وزارت   ۱۹بر

ی را تصویب نمود. به تاری    خ دولت   به تعطیالت تابستابی ایل جوالی، پارلمان  ۲۲در امور شهدا و معلولی 
ً
 ۶رسما

 سپتامبی رفتند.   

 

  ۳۱، به فعالیت های شان ادامه دادند. به تاری    خ ۱۹ – نهاد های انتخابابر به رغم محدودیت های نایسی از کووید  . ۱۰

ی را عنوابی رئیس جمهور و آقای عبدهللا ارسال نموده و در آن خواهان  نامه یم، ائتالف زنان افغانستان برای صلح 

جوالی، کمیسیون مستقل انتخابات   ۸ایل  ۲از دی شدند. تطبیق اصالحات انتخابابر قبل از برگزاری انتخابات بع

امون تجارب به دست آمده از  ۳۴ورکشاپ آنالین را با حضور اعضای کمیسیون در  برگزاری انتخابات  والیت پب 

جوالی، کمیسیون برنامه های مشابه را با حضور احزاب    ۲۳ایل    ۲۱از  گرفت.  ، روی دست  ۲۰۱۹ریاست جمهوری  

   گزار کرد.  ای جامعه مدبی بر  سیایس و نهاد ه

 

ک شان در کابل در راستای تطبیق رهابی زندانیان طبق   . ۱۱ تیم های تخنییک دولت و طالبان به فعالیت های مشبر

وری میان ایاالت متحده و طالبان، ادامه دادند. به تاری    خ    ۲۹توافقنامه مورخ   جوالی، حنیف اتمر، رسپرست    ۱۶فبی

وزارت امور خارجه از طالبان خواست تا لست جدیدی از زندانیان شان را ارائه دهند زیرا دولت افغانستان رهابی 

ین تقاضا از سوی طالبان رد شد. به  زندابی طالبان را با توجه به ماهیت جرایم شان، ممکن نیم دانست. ا ۴۰۰

جوالی،    ۳۰زندابی طالب را نشی کرد که تا آن زمان رها شده بودند. به تاری    خ    ۴۴۰۰جوالی، دولت اسایم    ۲۰تاری    خ  

گفتگو های میان افغانان طالبان اظهار نمودند که رهابی زندانیان باقر مانده تکمیل شده و این تحریک آماده آغاز  

یح یم باشند در صورتیکه دولت تمام زندانیان طالب را به اساس لست ارائه شده آزاد سازند. به  بعد از عید االض

  ۴۰۰جرگه مشوربر را برگزار خواهد کرد تا در مورد رسنوشت جوالی، رئیس جمهور اعالن کرد که لویه  ۳۱تاری    خ 

لب را به منظور تشی    ع روند  زندابی طا ۵۱۰۰زندابی فوق الذکر تصمیم اتخاذ نماید و ]در آن صورت[ حکومت 

زندابی طالب را اعالن کرد در حالیکه طالبان آزادی   ۴۹۱۷آگست، دولت رهابی    ۲صلح، آزاد خواهد کرد. به تاری    خ  

وهای میل امنینر و دفایع افغانستان را تحت توقیف آنها قرار داشت، اعالم نمود.    ۱۰۰۵  تن از نب 
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به جنگجویان طالب اعالم کردند.  فطر روزه را در ایام رخصنر های عید آتش بس سه یم، طالبان  ۲۳به تاری    خ  . ۱۲

ول دولت نروند. رئیس جمهور اعالن کرد که  دولت در برابر آتش بس عمل دستور داده شد تا به مناطق تحت کنبر

خواستار مهور  همچنان، رئیس ج بالمثل انجام داد و اینکه تیم مذاکره کننده آماده گفتگو های میان افغانان یم باشد.  

ان خشونت ها  ی ان خشونت ها در جریان آتش  کاهش چشمگب  مب  ی دوستانه شود. مب  شد که منجر به آتش بس بشی

ی قابل مالحظه کاهش یافت و این امر مورد استقبال جامعه جهابی قرار گرفت. وزرای خارجه بس سه روزه به گونه 

یا، ناروی، قطر و ازبکستان  ی   - گفتگوهای میان افغانان را اعالن کردند  کشور هاییکه حمایت شان از    –آلمان، اندونب 

ک به تاری    خ یط اعالمیه دولت افغانستان و طالبان را ترغیب نمود تا اقدامات بیشبر برای "کاهش  یم  ۲۷ی مشبر

ند. به تاری    خ  فت  در صورت جون، آقای عبدهللا اعالن کرد که  ۸داییم و فراگب  خشونت ها" روی دست گب  پیشی

 در دوحه آغاز خواهد شد. مطلق  
ً
ها در رهابی زندانیان و کاهش خشونت ها، گفتگوهای میان افغانستان احتماال

، نماینده ویژه قطر برای مبارزه با تروریزم و میانجیگری در حل منازعات به تاری    خ  جون از کابل دیدن  ۱۰القحطابی

جون،   ۱۴ی میانجیگری را مورد بحث قرار داد. به تاری    خ انجام شده از جانب قطر در راستاکرد و تالش های 

ی نشست گفتگوها در دوحه برگزار خواهد  سخنگوی ر  ئیس جمهور اظهار داشت که دولت توافق نموده که نخستی 

جوالی، طالبان آتش بس را در   ۲۸شد و تا هنوز روی محل این گفتگو ها توافق صورت نگرفته است. به تاری    خ 

جنگجویان شان هدایت دادند تا هیچ نوع عملیات را در طول سه روز عید ضیح اعالن کرده و به جریان ایام عید ا

وهای امنینر افغانستان دستور داد تا این آتش را    به نب 
ً
وهای دولت انجام ندهند. رئیس جمهور متعاقبا باالی نب 

ی حمالت توسط ط  البان، خودداری کنند.  رعایت نموده و از اجرای عملیات های تهاجیم ایل از رس گب 

 

رسپرست وزارت جون،    ۱۵دولت به تالش ها در راستای تقویت اجماع منطقوی در مورد صلح ادامه داد. به تاری    خ   . ۱۳

امور خارجه؛ آقای زلیم خلیلزاد، فرستاده ویژه ایاالت متحده برای صلح افغانستان؛ و ضمب  کابلوف، فرستاده ویژه  

نستان موضوع اجماع منطقوی در حمایت از روند صلح را از طریق نشست آنالین  رئیس جمهور روسیه برای افغا

بان دو نشست آنالین بوده که در آن بیش از  ۹و  ۶به تاری    خ گرفتند. به بحث   ی  ۴۰جوالی، وزارت امور خارجه مب 

ی الملیل در حمایت از   ع شده بودند.  گفتگوهای میان افغانان و کاهش خشونت ها، گرد هم جمکشور و نهاد های بی 

اک   ۱۷آقای اتمر که به تاری    خ  ابی یم کرد، مالحظه نمود که اشبر امون دو نشست سخبی کنندگان توافق  جوالی پب 

ال  س  ۱۹نظر داشتند که صلح و رفاه در افغانستان ارتباط مستقیم با صلح و رفاه در منطقه دارد و از دستآورد های  

  کشور ابراز   ۱۲گذشته به شمول حفظ جمهوریت و قانون اسایس حمایت کردند. موصوف بیان داشت که 
ی

آمادگ

بابی نمایند.   ی  کردند تا از گفتگوهای میان افغانان مب 

 

ی الملیل و منطقوی افغانستان به حمایت از تالش های صلح ادامه دادند.  . ۱۴ کای بی  جون   ۲۸جون، از  ۱۱ایل  ۵از رسی

تیب از دوحه، اسالم آباد، و کابل؛ تاشکنت، دوحه و اسالم    ۳۰ایل    ۲۴جوالی، و از    ۲  ایل جوالی، آقای خلیلزاد بالبر

دولت افغانستان و طالبان را ترغیب کرد تا مشکالت باقیمانده را  آباد؛ و اوسلو، دوحه، کابل و صوفیه دیدن کرد. او 

ی الملیل شد. آقای  گفتگوهای میان افغانان حل و فصل نمایند قبل از   ی منطقوی و بی  و خواهان همکاری فعالی 

جون،   ۶خلیلزاد جلسات آنالین را در طول تاری    خ های فوق با رئیس جمهور و آقای عبدهللا برگزار کرد. به تاری    خ 

ی نمود و در مقابل افغانستان محمد عمر   پاکستان محمد صادق را به عنوان فرستاده ویژه برای افغانستان تعیی 

ی کرد. به تاری    خ  ۷ودزی را به تاری    خ داو  جون، مال برادر، رئیس   ۲۹جوالی منحیث نماینده ویژه برای پاکستان تعیی 

کمیسیون سیایس طالبان با ابراهیم تهرانیان، فرستاده ویژه جمهوری اسالیم ایران برای افغانستان در دوحه مالقات  

ارجه ایاالت متحده از طریق آنالین با مال برادر مالقات آگست، مایک پمپئو، وزیر خ ۳جون و  ۲۹نمود. به تاری    خ 

 کرد.  
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وهایش را ایل    جوالی،  ۱۴به تاری    خ   . ۱۵ وهای    تن  ۸۶۰۰ایاالت متحده اعالن کرد که نب  کاهش داده و پنج پایگاه را به نب 

ی را نشی کرد و در  سازمان پیمان اتالنتیک شمایل )ناتو( اعالمیهجوالی،    ۱۴به تاری    خ  افغانستان تحویل داده است.  

  
ی

وط بوده و در رابطه به حمایت از روند صلح ابراز آمادگ آن اذعان داشت که حضور ماموریت حمایت قاطع مشی

ی الملیل را استقبال کرده ویل به تاخب  در رهابی زندانیان اشاره نمود  وهای بی  و خواهان   کرد. طالبان کاهش حضور نب 

 حذف نام اعضای طالبان از لست تعزیرات شد.  

 

 ها برای گفتگوهای میان افغانان به شمول رایزبی با  . ۱۶
ی

ی  وزیر دولت در امور صلح و تیم مذاکره کننده به آمادگ فعالی 

، ادا ی نگاران و متشبثی  ، قربانیان جنگ، اعضای پارلمان، خبی ، گروه های جوانان، علمای دینی به  مه داد. جامعه مدبی

جوالی، وزیر دولت در امور صلح بورد مشوربر نهاد های جامعه مدبی را به منظور کمک در انعکاس صدای   ۸تاری    خ  

ی مذاکره، ایجاد کرد. موسسات زنان به دادخوایه عامه ادامه دادند  و شبکه زنان  ،اقشار مختلف جامعه در مب 

  ۳۰و  ۱۵ی که به تاری    خ ای ما، برای آینده ما" یط دو اعالمیه "صد ]تحت نام[ ائتالف زنان برای زنانافغانستان و 

وزارت  گفتگو های میان افغانان شدند. در ماه جوالی، جوالی نشی شد، خواهان آتش بس داییم و آغاز فوری  

والیت افغانستان یم   ۳۴زنان را در رسارس کشور روی دست گرفت و هدف آن رایزبی با دولت در امور صلح برنامه 

جوالی، حرکت    ۸برای صلح کماکان ادامه یافت. به تاری    خ  افغانستان  ، تالش ها در  ۱۹  –به رغم شیوع کووید  د.  باش

ی و کنفرانس های مطبوعابر را در   برگزار کردند. این گردهمابی ها که صدها  والیت    ۲۰صلح مردیم تظاهرات صلح آمب 

اک نموده بود، منتج به اعالمیه بی شد و در آن آتش بس فوری و آغاز ی چهار مادهتن از حامیان در آن اشبر

ی دادخوایه برای صلح دوامدار باوجود شیوع  وهای میان افغانان تقاضا شده بود. این حرکت متعهد به ادامهگفتگ

 یم باشد.   ۱۹  –کووید 

 

هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( به تالش ها برای کاهش خشونت ها و آتش بس ادامه داد تا زمینه   . ۱۷

 موثرتر به کووید  
ی

حرکنر را به سوی گفتگوهای میان افغانان ایجاد کند. به تاری    خ  مساعد ساخته و    ۱۹  – برای رسیدگ

، نماینده خاص رس آگست،  ۵جون و  ۲۱ ی منشی ملل متحد با مال برادر در دوحه مالقات نمود و  خانم دیبورا الیبی

ی و تدابب  برای  اقدامات مبنی بر اعتماد سازی به شمول آزادی زندانیان و توقیف  شدگان، وضعیت حقوق بشی

ی از شیوع   دوستانه  ۱۹ – کوید جلوگب  یس ]نهادهای[ بشی ی کشور  جنگ زده در ساحات  و حصول اطمینان از دسبر

ی از منازعه و ایجاد صلح را با مقامات محیل و  ر داد. همچنان، یوناما را مورد بحث قرا تالش ها در قسمت جلوگب 

والیت شمایل تطبیق کرد؛ این برنامه ها از  در چهار برنامه های محیل صلح را یوناما جوامع محیل بیشبر ساخت. 

ی جوان حمایت کرد که هر یک از این جوانان به نوبه  نماینده جوانان از چهار والیت    ۱۲۰ی خود با  گروه فراگب  فعالی 

 در رسارس کشور به نشی رسید.  جون   ۱۸ی صلح از سوی جوانان شد که به تاری    خ اعالمیه مالقات نمود و منتج به 

 

 امنیت ب. 
 

 شکنند باقر ماند. از وضعیت امنینر  . ۱۸
ً
جوالی، ملل   ۱۲یم ایل  ۱۵ در افغانستان کماکان غب  قابل پیش بینی و شدیدا

ی زمان در سال  ۲رویداد امنینر را ثبت کرد که  ۳۷۰۶متحد  نشان یم دهد.   ۲۰۱۹درصد کاهش را در مقایسه با عی 

ی های مسلحانه    ۲۱۵۳گزارش، درصد کل رویداد امنینر را تشکیل یم داد. در زمان تحت پوشش این   ۵۸درگب 

ی زمان در سال   که نشان دهندهگزارش شد  منازعه مسلحانه   یم باشد. عناض   ۲۰۱۹کاهش اندک در مقایسه با عی 

درصد منازعات مسلحانه بودند. استفاده از مواد   ۹۲درصد کل رویداد های امنینر و  ۹۵مخالف دولت مسئول 

ان بلند مجموع رویداد ها در مدت تحت پوشش این   ی گزارش، نقش  منفجره تعبیه شده و حمالت سیستماتیک در مب 

ی الملیل صورت   ۱۳ی تحت پوشش این گزارش، در دوره  داشت.  وهای نظایم بی   توسط نب 
گرفت در  حمله هوابی
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ی زمان در سال  وهای هوابی افغان  ۲۹۹به   ۲۰۱۹۹حالیکه این رقم در عی   توسط نب 
یم رسید. تعداد حمالت هوابی

ی زمان در سال    درصد افزایش یافت.  ۶۵ایل  ۲۰۱۹در مقایسه با عی 

 

ین تعداد  بیش   . ۱۹ قر به تعقیب بر ، مرکزی و جنوب رسی قر رویداد های امنینر در حوزه جنوب ثبت شد که حوزه های رسی

درصد کل رویداد های امنینر شد در   ۷۴آن قرار داشتند. در مجموع، این رویداد ها ]در حوزه های یاد شده[ باعث 

ین تعداد رویداد های امنینر در آن به ثبت  ننگرهار و وردک والیت های بودند که بیشبر حالیکه کندهار، هلمند، 

وهای طرفدار دولت و نه عناض مخالف دولت ساحه قابل مالحظه را   ی ها، نه نب  ان بلند درگب  ی رسید. به رغم مب 

ول خود نگرفتند. هرچند طالبان حمالت بهاری شان را در سال  ان خشونت ها   ۲۰۲۰در کنبر ی اعالن نکردند، مب 

ی زمان در س  باقر ماند.    ۲۰۱۹ال مانند عی 

 

گزارش  حمله انتحاری در مدت تحت پوشش این    ۷  طوریکهتوسط عناض مخالف دولت ادامه یافت  بزرگ  حمالت    . ۲۰

وهای میل    ۱۱ی قبیل به  ثبت شد در حالیکه این رقم در دوره  مورد یم رسید. سه حمله انتحاری باالی تاسیسات نب 

گرفت. مسئولیت  امنینر افغانستان، سه حمله باالی قطار نظایم و یک حمله باالی مرکز اداری ولسوایل صورت  

ی زمان در سال تمام حمالت را طالبان به عهده گرفتند.  اکز ، طالبان فشار کمبر را باالی مر ۲۰۱۹در مقایسه با عی 

ول باالی جاده ها میان مراکز شهری را بیشبر ساخته و حمالت  ولسوایل ها و والیات   گذاشتند و تالش کردند تا کنبر

باالی قرارگاه ها، پوسته های امنینر و قطار ها را افزایش بخشند. فعالیت های جریم یط ماه های گذشته به یک  

یف مبدل شده است. رسقت  نگرابی روز افزون برای شهروندان کشور به ویژه در  شهر های کابل، هرات، و مزار رسی

ی زمان در سال   از عی 
 گزارش شده است.    ۲۰۱۹های مسلحانه، رسقت و اختطاف بیشبر

 

تیم  جوالی،    ۲۳شاخه خراسان دولت اسالیم عراق و شام )شاخه خراسان داعش( کماکان فعال باقر ماند. به تاری    خ    . ۲۱

گزارش خود را نشی کرد و تعداد اعضای شاخه خراسان داعش در افغانستان را حمایت تحلییل و نظارت از تعزیرات  

ی زد. در مدت زمان تحت پوشش این   ۲۲۰۰به  رویداد را به   ۹شاخه خراسان داعش مسئولیت گزارش، تن تخمی 

ی زمان در سال عهده   مورد یم رسید. هفت مورد از این رویداد ها   ۱۰۹به  ۲۰۱۹گرفتند در حالیکه این رقم در عی 

ق به شمول شش مورد در والیت   ، و دو مورد در کابل به وقوع پیوست.  در حوزه رسی ننگرهار و یک مورد در والیت کبی

آگست، شاخه خراسان داعش مسئولیت حمله پیچیده باالی محبس ننگرهار در شهر جالل آباد را    ۳و    ۲به تاری    خ  

مورد تلفات ملیک به   ۷۰اعضای شاخه خراسان داعش و طالبان شد، به عهده گرفتند. بیش از  که منجر به فرار 

ی و افراد ملیک   وهای میل امنینر افغانستان، محبوسی   گزارش شد.  شمول نب 

 

ی که کارمندان ملل متحد در آن دخیل بودند، ثبت شد که  رویداد ۱۲ گزارش، در جریان مدت تحت پوشش این   . ۲۲

 رویداد جنابی یم شود.   ۴رد ارعاب، و مو  ۸شامل 

 

 ن  منطقه های . همکاری ج

 

ی روابط با منطقه ادامه داد و روی تقویت اجماع در    . ۲۳ در جریان مدت تحت پوشش این گزارش، افغانستان به تامی 

 به کووید 
ی

 ادامه داد.    ۱۹ – مورد صلح و مصالحه میان افغانان، همکاری های اقتصادی و اتصال، و رسیدگ

 

در سطح وزرای خارجه برگزار کردند و در  یم، افغانستان، ایاالت متحده و ازبکستان نشست آنالین را    ۲۷به تاری    خ    . ۲۴

آن یک بار دیگر روی اهمیت نشست سه جانبه تاکید نمودند، همکاری های بیشبر را تعهد کردند، و از کشور ها  
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نمایندگان  یم،    ۲۸فغانستان حمایت نمایند. به تاری    خ  خواستند تا از توافق سیایس دوامدار به منظور ختم جنگ در ا

افغانستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان و اتحادیه اروپا در کنفرانس ویدیوبی که به  

بابی آلمان دایر شده بود، همکاری های منطقوی و مبارزه با کووید  ی  ها برای گفتگوهای  و همچنان  ۱۹ –مب 
ی

آمادگ

در تاشکند دایر شود، مورد بحث قرار   ۲۰۲۰در اواخر  یس و امنینر آسیای میانه و اتحادیه اروپا را که قرار است  سیا

 دادند.  

 

، پاکستان، فدراتیف روسیه و ایاالت متحده برای افغانستان جون،   ۳به تاری    خ   . ۲۵ ی فرستاده های ویژه کشور های چی 

فت     یط گفتگوی مشوربر از طریق تلیفون، پیشی
ی

هابی را در تبادله زندانیان میان دولت افغانستان و طالبان و آمادگ

ال    ۹. به تاری    خ  ها برای گفتگوهای میان افغانان مالحظه کردند  جون، هیئت بلند رتبه از پاکستان که در راس آن جبی

ی آن کشور قرار داشت، به کابل آمد تا با رئیس جمهور و آقای عبدهللا مالقات کند.   قمر جاوید باجوه، لوی درستب 

ی و مالکیت افغانها و مسایل مربوط به تجارت و اتصال میان دو کشور در این جلسه به بحث   موضوع صلح به رهبی

 فته شد.  گر 

 

در جریان مدت تحت پوشش این گزارش، پاکستان پنج نقطه مرزی خود با افغانستان را به منظور تجارت دو طرفه    . ۲۶

ی  ۱۷به تاری    خ بازگشابی کرد.  ش  جوالی، چی  از آغاز مجدد تجارت و داد و ستد میان دو کشور استقبال کرد و گسبر

ی و پاکستان به افغانستان ر  ی اقتصادی چی   ا که منافع برنامه کمربند و جاده را تمدید یم کند، حمایت کرد.  دهلب 

 

رسپرست وزارت امور خارجه به تهران سفر کرد تا با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه  جون،    ۲۲و    ۲۱به تاری    خ    . ۲۷

، تنظیم مرزها،  دبب  شورای عایل امنیت میل مالقات کند. گفتگوها روی همکاری های امنینر جمهوری اسالیم ایران و  

مهاجرین و پناهندگان افغان، و حمل و نقل متمرکز بود. مقامات ایرابی یک بار دیگر روی تعهد شان مبنی بر تالش  

 ها برای رسیدن به اجماع در حمایت از گفتگوهای میان افغانان و حفظ قانون اسایس، تاکید کردند.  

 

ش خطوط حمل و نقل ادامه دادند. به تاری    خ   . ۲۸   ۷افغانستان و جمهوری اسالیم افغانستان به تالش ها برای گسبر

هللا خادیم، معاون وزارت جاده ها و انکشاف شهری جمهوری اسالیم ایران پروژه خط قطار چاه بهار  جوالی، خب 

اه بهار  جمهوری اسالیم ایران را با افغانستان و کیلومبر را که بندر چ  ۶۲۸مشهد به امتداد  – پری جان  –زاهدان  –

، معاون سیایس   ۱۶و    ۱۵کشور های آسیای میانه وصل یم سازد، افتتاح کرد. به تاری    خ   جوالی، سید عباس عراقیحی

یک   ی اتب 
وزارت امور خارجه جمهوری اسالیم ایران از افغانستان دیدن کرد تا مرحله نهابی سازی مسوده توافقنامه اسبر

ی صلح در افغانستان وی  مورد بحث قرار دهد.    ری های جامع میان دو کشور را همکا اظهار داشت که کشورش از تامی 

 و انکشاف اقتصادی منطقوی تاکید کرد.  
ی

ی زمان روی نیاز به همبستیک  حمایت یم کند و در عی 

 

بان نشست آنالین با الهام علییوف، رئیس ججوالی، رئیس جمهور    ۲به تاری    خ    . ۲۹ ی دی  مب  مهور آذربایجان و قربانعیل بب 

ی انتقال  سنگ  محمدوف، رئیس جمهور ترکمنستان بود و همکاری های اقتصادی و اتصال منطقوی به شمول دهلب 

جوالی، وزرای امور خارجه سه کشور روی تطبیق فیصله های   ۱۳را مورد بحث قرار دادند. به تاری    خ  الجورد 

 و توسعه شبکه فایبی نوری و همچنان سایر اقدامات  برخاسته از نشست در مورد  
ش روابط تجاری و ترانسپوربر گسبر

 بحث نمودند.   

 

ی دور گفتگو   . ۳۰ ی  سومی  یک سه جانبه معاونان وزارت امورخارجه چی  ی اتب 
  ۷پاکستان به تاری    خ    –افغانستان  – های اسبر

، روند صلح و مصالحه افغانستان و ۱۹ –هر سه طرف روی همکاری ها در امر مبارزه با کووید جوالی دایر شد. 
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ی و پاکستان از تالش های دولت افغانستان و طرف های ذیدخل در  همکاری های سه جانبه به توافق رسیدند. چی 

دوستانه شدند.   امر تشی    ع تبادل زندانیان استقبال کرده و   خواهان کاهش خشونت ها و آتش بس بشی

  

 حقوق بشی . ۳
 

ی مسلحانه در افغانستان کماکان باعث تلفات ملیک شدید شد. یوناما گزارش نیمه ساله خود در مورد محافظت   . ۳۱ درگب 

کشته    ۱۲۸۲مورد تلفات ملیک )  ۳۴۵۸جون    ۳۰جنوری ایل    ۱جوالی نشی کرد که در آن از    ۲۷افراد ملیک را به تاری    خ  

درصد کاهش    ۱۳طفل( را ثبت نمود که    ۷۲۷زن و    ۲۵۹مجروح به شمول    ۲۱۷۶طفل؛ و    ۳۴۰زن و    ۱۳۸به شمول  

ی  نشان یم دهد.  ۲۰۱۹در مقایسه با نیمه نخست سال   چنی 
ً
ی  کاهش در تلفات ملیک عمدتا وهای نظایم بی  به نب 

الملیل و شاخه خراسان داعش نسبت داده شد در حالیکه تلفات ملیک منسوب به طالبان در همان سطح باقر ماند  

وهای میل امنینر افغانستان افزایش یافت.  و تلفات ملیک منسوب   به نب 

 

ین   . ۳۲ درصد، شاخه    ۴۳باقر ماندند و طالبان باعث  تلفات ملیک  درصد(    ۵۸)عناض مخالف دولت کماکان مسئول بیشبر

وهای   ۶درصد و عناض نامعلوم مخالف دولت باعث متباقر   ۹خراسان داعش باعث  درصد تلفات ملیک شدند. نب 

وهای میل امنینر افغانستان ) ۲۸طرفدار دولت مسئول   آن توسط نب 
درصد(  ۲۳درصد تلفات ملیک بودند که اکبر

ی الملیل ) گرفت و به تعقیب آنصورت   وهای نظایم بی  گروه های مسلح  درصد( قرار داشت و متباقر آن به   ۳نب 

ی های زمینی ) وهای نامعلوم یا متعدد طرفدار دولت نسبت داده شد. درگب  ین  درصد(    ۳۵طرفدار دولت و نب  بزرگبر

درصد( و  ۲۱د )درصد(، قتل های هدفمن ۲۴عامل تلفات ملیک بود که به تعقیب آن مواد منفجره تعبیه شده )

 درصد( قرار داشت.    ۹حمالت هوابی )

 

 اطفال را در معرض خطر قرار یم دهد. گروه کاری   . ۳۳
ی

ی های  زمینی در افغانستان بیشبر از هر تاکتیک دیگر زندگ د رگب 

ی های مسلحانه   کشته   ۱۸۶مورد تلفات اطفال )  ۶۲۰کشوری نظارت و گزارش تخلفات جدی علیه اطفال در درگب 

ثبت کرد.   ۲۰۲۰پش( را در رب  ع دوم  ۲۹۶دخبر و  ۱۳۸مجروح به شمول  ۴۳۴پش؛  ۱۲۹دخبر و  ۵۷شمول  به

وهای طرفدار دولت )با    ۲۲۵عناض مخالف دولت )با    از نب 
مورد( باعث تلفات ملیک شدند.    ۲۱۵مورد( اندگ بیشبر

ی های زمینی با  ین عامل تلفات مجروح(   ۲۳۱کشته و   ۸۲مورد تلفات اطفال ) ۳۱۳درگب  اطفال باقر  کماکان بزرگبر

گزارش گردید. در جریان رب  ع دوم،  درصد مجموع تلفات اطفال در مدت تحت پوشش این   ۵۰ماند و باعث حدود 

برای مقاصد حربی به ویژه در مورد استخدام و استفاده از اطفال )همه پش( توسط طالبان   ۱۹گروه کاری حداقل 

قر ثبت کرد که این رقم افزایشی را در مقایسه با رب  ع قبیل نشان یم دهد چنانچه این رقم در رب  ع قبیل   حوزه شمالشی

ی توسط طالبان ربوده شدند. مایه  ۳دخبر و  ۳مورد بود. شش طفل ) ۴ ان  پش( نب  ی نگرابی اینست که با توجه به مب 

یس اندک به خدمات اسایس مانند معارف، تصور  یم شود که شیوع کووید  شدید فقر، محدودیت در تردد و دسبر

ی یم شود.  باعث افزایش آسیب پذیری اطفال به استخدام و استفاده توسط طرف های   ۱۹ –  درگب 

 

ی مراکز و  رویداد مربوط به  ۱۸چنانچه حمالت باالی مراکز صیح در رب  ع دوم سال جاری کماکان ادامه یافت  . ۳۴ درگب 

وهای میل امنینر افغانستان و  ۴مورد آن توسط طالبان،  ۱۳کارمندان صیح را متاثر ساخت:    ۱مورد توسط نب 

ی مستقیم به شمول قتل های  حمله مورد آن  ۱۲رویداد،  ۱۸گروه نامعلوم ارتکاب یافت. از مجموع مورد توسط  

طالبان، و حمالت هوابی باالی کلینیک های صیح و   هدفمند، اختطاف و تهدیدات علیه کارمندان صیح توسط 

وهای میل امنینر افغانستان بود. به تاری    خ   گزارش  جون، یوناما    ۲۱همچنان تهدیدات علیه کارمندان صیح توسط نب 

 ی قابل مالحظه متاثر ساخت، نشی کرد.  ی را در مورد حمالبر که عرضه خدمات صیح در افغانستان را به گونهویژه 
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مورد( این  ۲مورد حمله باالی مکاتب را به ثبت رسانید. ) ۹گروه کاری کشوری ،  ۲۰۲۰جون  ۳۰اپریل ایل  ۱از  . ۳۵

وهای اردوی میل، )   مورد    ۲مورد( به طالبان،    ۲گروه های نامعلوم مسلح مخالف، )مورد( به  ۲حمالت به نب 
ً
کا مشبر

وهای اردوی میل و طالبان، و  ی الملیل  ۱به نب  وهای بی  حمله شامل دو حمله عمدی   ۹ نسبت داده شد. این به نب 

عمدی به مکاتب شده و    ۲باالی مکاتب که منجر به مجروحیت   دانش آموز شد و هفت حمله که باعث آسیب غب 

 دیگر شد، یم شود.  تن  ۷دانش آموز و مجروحیت  ۷منجر به کشته شدن 

 

د . ۳۶ یس بشی رویداد در رب  ع   ۱۱وستانه را به ثبت رساند چنانچه گروه کاری کشوری همچنان افزایش در ممانعت دسبر

دوستانه،  ۸مورد آن بودن که شامل  ۱۰دوم سال به وقوع پیوست. طالبان مسئول   ۱مورد اختطاف کارمندان بشی

ات   ۱مورد قتل هدفمند و  ی وهای میل امنینر افغانستان مسئول یک مورد چپاول تجهب  رویداد چپاول یم شود. نب 

دوستانه بودند.    بشی

 

ان را ثبت کرد که شامل  ۳۹ن گزارش، یوناما ی تحت پوشش ایدر دوره . ۳۷ مورد   ۱۹مورد خشونت علیه زنان و دخبر

مورد ازدواج   ۱رویداد ارعاب،  ۲مورد خودکشی اجباری،  ۳رویداد تجاوز جنش،  ۴مورد قتل،  ۶لت و کوب، 

اج قبل از وقت  مورد ازدو  ۱ی که منجر به مجروحیت و معلولیت شد، و قضیه  ۱مورد اجبار به فحشا،  ۲اجباری، 

گروه کاری کشوری مالحظه نمود که با توجه به ماهیت نهایت  یم شود. در رابطه به رویداد های مربوط به اطفال،  

 که حول این رویدادها وجود دارد، احتمال عدم گزارشدیه  
ی

حساس تجاوز جنش و خشونت جنش و موانع فرهنیک

 وجود دارد.  

 

ی وزارت ۲۰به تاری    خ  . ۳۸ امور زنان، معاون منع خشونت علیه زنان لوی سارنوایل، و کمیشبی حقوق زنان  جوالی، معی 

ک را به منظور  ارائه  کمیسیون مستقل حقوق بشی افغانستان که همه شان زنان بودند، کنفرانس مطبوعابر مشبر

ان که   را گزاریسی  شان به ثبت  در دفاتر  ۲۰۲۰جون   ۲۱ایل  ۲۰۱۹دسامبی  ۲۱از در مورد خشونت علیه زنان و دخبر

گزارش داد که  قضیه را ثبت کردند. معاون لوی سارنوایل   ۵۶۵۵این نهاد ها در مجموع رسیده است، نشی کردند. 

ی کووید  ۲۴۹ ثبت کرده است. مسوده قانون خانواده در حال حاضی تحت برریس   ۱۹ –قضیه را در جریان قرنطی 

ی دولت قرار دارد. موارد   که از سوی فعالی 
مختلف ابراز شد، شامل سن ازدواج، احکام در مورد چند   قابل نگرابی

 همشی، نگهداری و رسپرسنر اطفال پس از فسخ نکاح یم شود. 

 

ی  به مناسبت عید فطر یم  ۲۱به تاری    خ   . ۳۹ ، رئیس جمهور فرمان سوم را به منظور عفو و تخفیف مجازات محبوسی 

ش   یدر محابس  ۱۹ –کووید صادر کرد تا از گسبر زندابی و افراد تحت   ۴۱۰۰۰از مجموع حدود ود. ش جلوگب 

  زندابی )به شمول    ۱۰۰۰۰توقیف، ایل اواسط جوالی، حدود  
ً
  ۲۶زن( به اساس فرمان نخست به تاری    خ    ۴۰۰تقریبا

ی از کووید  مارچ به دلیل    دو سوم محابس با تمام ظرفیت به فعالیت ادامه  از محبس رها شدند.    ۱۹  –جلوگب 
ً
تقریبا

ی را در معرض ابتال ]به ویروس کرونا[ قرار داد. ایل اواسط جوالی، تست کرونای بیش از   دادند و این امر محبوسی 

ی در میان زندانیان و کارمندان محابس مثبت اعالن شد. با آنهم، شیوع کووید   در محابس    ۱۹  –سه چهارم محبوسی 

 توقیف خانه ها نامشخص باقر ماند و اجرای تست تنها به افرادی محدود بود که وضعیت شان وخیم بود.  و 

 

ی کرد که بیش از نیم اطفایل که در مراکز اصالح و تربیت اطفال   . ۴۰ نگهداری یم شد، آزاد شدند. به استثنای  یوناما تخمی 

نزد اطفال در مراکز اصالح و تربیت ثبت   ۱۹ –وید ی مثبت کو کابل، در مجموع تعداد اندک قضایای تائید شده 
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ی ویروس  شده است. در ماه یم، یک پش خود را در مرکز اصالح و تربیت اطفال پس از آن کشت که به  ظن داشیر

   گرفت. کرونا، در تجرید  

 

ان بلند خشونت ها و ارعاب مواجه شدند.  . ۴۱ ی ی حقوق بشی با مب  یک  یم،  ۳۰به تاری    خ کارمندان رسانه ها و مدافعی 

حمله با استفاده از مواد منفجره تعبیه شده باالی بس تلویزیون خورشید که کارمندان این رسانه را در کابل انتقال  

نگار و یم داد، به وقوع پیوست که باعث کشته شدن یک  یک کارمند تخنییک و مجروحیت هفت تن دیگر شد؛   خبی

ی ریاست امنیت میل   ۱شاخه خراسان داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. به تاری    خ  جوالی، مسئولی 

، مورد تالیسی قرار داد؛ در همان تاری    خ،  محل رهایش دو  نگار را در والیت خوست بدون موجودیت قرار تالیسی خبی

نگار را در والیت زابل به اتهام آنچه که استفاده از ادبیات نامناسب در برابر رئیس  ریاست عمویم امنیت میل  یک خبی

 جمهور در رسانه های اجتمایع گفته یم شود، بازداشت کردند.  

 

  انجمن موسسات جامعه مدبی و جامعه رسانه ها نگرابی شان را در مورد مسوده قانون مربوط به آزادی بیان و آزادی   . ۴۲

دولنر که تحت برریس دولت قرار دارد، محدودیت های غب   کردند.    ابراز  گفته یم شود مسوده قانون موسسات غب 

ول در موضوعات   ول نامتناسب از سوی دولت را به شمول کنبر وری را باالی انجمن ها وضع یم کند و کنبر ضی

، اداری، مایل و عملیابر تعمیل یم کند.    حقوقر

 

یک حمله با استفاده از مواد منفجره تعبیه شده باعث کشته شدن دو کارمند کمیسیون مستقل جون،    ۲۷به تاری    خ    . ۴۳
نگرفت. در ییک از والیات، یک کارمند کمیسیون هیچ جنایح مسئولیت آن را به عهده حقوق بشی افغانستان شد. 

قتل چهار مدافع حقوق بشی به شمول یک مورد در  توسط عناض مخالف دولت مورد تهدید قرار گرفت. یوناما 
والیت زابل، یک مورد در والیت پکتیا و یک مورد در والیت غزبی که به هیچ یک از جناح ها نسبت داده نشد، و  

اه که مسئولیت آن را طالبان به عهده گرفتند، را ثبت کرد. دو تن از علمای برجسته اسالیم یک مورد در والیت فر 
در کابل به قتل رسید، شاخه خراسان داعش مسئولیت یک مورد آن را به عهده گرفت و حمله دوم به عناض  

ان م حیل و عناض نامعلوم مخالف دولت نسبت داده شد. گفته یم شود که دو مدافع حقوق بشی توسط رهبی
 مخالف دولت مورد تهدید قرار گرفتند.  

 
یوناما به ارائه مشوره به کمیسیون مستقل حقوق بشی افغانستان در مورد گزینه ها برای فعالیت روی موضوعات  .۴۴

ر محور ادامه داد. به تاری    خ  جون، کمیسیون سندی را در  ۲مختلف مربوط به صلح، حقوق بشی و عدالت متضی

ا  رین در روند صلح نشی کرد و در آن پیشنهادات و  مورد اشبر گزینه ها را برای طرف های مذاکره کننده ارائه  ک متضی

ات کووید    ۲۵نمود. به تاری    خ   امون تاثب  ، رویکرد های تلفات ملیک، ۱۹  –جون، رئیس کمیسیون در شورای امنیت پب 

ر مح ابی کرد.  حفظ حقوق بشی در روند صلح، و نیاز به تدابب  معنی دار متضی  ور سخبی

 

 کمک . ۴
ی

 های   هماهنگ
 
 انکشاف

 

ی الوزاربر  . ۴۵  ها برای کنفرانس بی 
ی

امون افغانستان در همخوابی با پالن کاری توافق شده میان دولت و   ۲۰۲۰آمادگ پب 
، ادامه یافت.  کای انکشاقی ی الوزاربر  جوالی،  ۷به تاری    خ رسی ک کنفرانس بی  بانان مشبر ی افغانستان و فنلند که مب 

 ها برای چهارچوب جدید حسابدیه متقابل را که قرار است در اهستند، همراه با یوناما 
ی

ین کنفرانس مورد  آمادگ
د، روی دست گرفتند.  ی شده است، روی همخوابی  تائید قرار گب  ک تعیی 

بانان مشبر ی تیم تسوید که توسط مب 
که توسط دولت  میل صلح و انکشاف افغانستان   ۲چهارچوب جدید حسابدیه متقابل با مسوده چهارچوب 

جوالی ارائه شده بود، متمرکز یم باشند. عالوه بر معرقی   ۲۸افغانستان در نشست مقامات بلند رتبه به تاری    خ 
ات   ،  تغیب 

ی
م های هماهنیک ی ده به منظور بهبود عرضه و تسهیل گزارشدیه در مورد فعالیت ها، این تیم میکانب  گسبر
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ی در نظر دارد. در نشست   مقامات بلند پایه، کشور های تمویل کننده نیاز برای گفتگوهای میان نظارت و تثبیت را نب 
افغانان، مبارزه با فساد، تقویت حاکمیت قانون، حقوق زنان و تساوی جنسیت، و کاهش فقر را مطرح نمودند. به  

ات اقتصادی کووید ییک برگزار شد که جوالی  ۲۷تعقیب این نشست، دو نشست به تاری    خ  در   ۱۹ –روی تاثب 
   صلح و انکشاف متمرکز بود.  دیگری روی افغانستان و 

 
ی گزارش مبارزه با فساد را تحت عنوان جون، یوناما  ۱۸به تاری    خ   .۴۶ مبارزه افغانستان علیه فساد: مهم برای  چهارمی 

بیط شد؛   ۲۰۱۹نشی کرد. به اساس این گزارش، اصالحات مبارزه با فساد در  افغانستان در سال  صلح و رفاه
یک و تقنینی کمبر نسبت به سال های  اق ی اتب 

گذشته در خصوص مبارزه با فساد روی دست گرفته شد،  دامات اسبر
و خال های ساختاری و مسئولیت های وظیفوی کماکان مبهم باقر ماند. در این گزارش برجسته شده است که  

ی میل مبارزه با فساد در افغانستان که در سال  ی اتب 
بدون سند   ۲۰۱۹د، در دسامبی سال تدوین شده بو  ۲۰۱۷اسبر

ی که از قبل از کنفرانس  قرار    ۲۵۵بعدی ختم شد و اینکه بنابر حمایت ضعیف از حاکمیت قانون، از مجموع   دستگب 
ی  این  قرار اجراء شد.    ۱۷۳تنها  ،  معوق مانده بود  ۲۰۱۸ژنیو در سال   ی اتب 

گزارش حاوی پیشنهادات برای تدوین اسبر
ان کمیسیون مبارزه با فساد و تقویت ظرفیت تنفیذ قانون  و  ی رسی    ع کمیشبی ی و دراز مدت مبارزه با فساد، تعیی  اقعبی 

 به منظور تحقیق قضایای فساد یم باشد.  
 
گزارش های ارزیابی  جون، شورای عایل حاکمیت قانون و حکومتداری تحت ریاست رئیس جمهور   ۲۵به تاری    خ   .۴۷

امون آسیب پذیری ریاست های معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیه و سیستم تدارکات عامه در برابر فساد را  پب 
ک نظارت و ارزیابی مبارزه با   ۲۸مورد تصویب قرار داد. این گزارش ها به تاری    خ 

جون از سوی کمیته مستقل مشبر
ی از شیوع کووید منابع برای پیشگگزارش رسانه ها در مورد سوء استفاده از فساد نشی شد. پس از   ، رئیس  ۱۹ – ب 

 نماید. جون اداره بازرس را موظف ساخت تا هر نوع شکایت را دریافت و به آن  ۳۰جمهور به تاری    خ 
ی

به  رسیدگ
ی میل مبارزه با فساد را در جریان سه ماه نهابی  جوالی، شورای ایل    ۱۳تاری    خ   ی اتب 

تصمیم گرفت تا روند بازنگری اسبر
ی را به   ۲۰۱۹گزارش سال ی، سکرتریت ویژه مبارزه با فساد  جوال ۱۶به تاری    خ سازد.  ی اتب 

خود در مورد تطبیق اسبر
تکمیل شد که با تطبیق   ۲۰۱۹بنچمارک در سال  ۴۹بنچمارک،  ۱۰۲نشی رساند و در آن اظهار نمود که از مجموع 

 بنچمارک رسید.   ۸۹آن مجموع بنچمارک های تکمیل شده به 
 
ی از شیوع کووید  عدیل و قضابی مبارزه با فساد    جون، مرکز   ۸به تاری    خ    .۴۸ ، روند  ۱۹  – به منظور اقدام مبنی بر جلوگب 

 قرار گرفت که باز از رس  ی خیمهمحاکمه قضایا را در 
ی

گرفت. چهار قضیه در ماه های جون و جوالی مورد رسیدگ
 قرار گرفته، به 

ی
  ۲۸۹قضیه شامل  ۷۶مجموع تعداد قضایا که از بدو تاسیس این مرکز توسط محکمه مورد رسیدگ

ه محکمه استفاده از تدویر جلسات استماعیه غب  حضوری با استفاده از تکنولمتهم رسید. 
وژی  شورای عایل سبر
. به  گرفتجوالی مورد تصویب قرار   ۵جون اجازه داد و رهنمود مربوطه به تاری    خ  ۲۳ویدیو کنفرانس را به تاری    خ 

دو سارنوال و سه کارمند لوی سارنوایل در حالیکه به سوی دفبر کار شان روان بودند تا روی رهابی  جون،  ۲۲تاری    خ 
جوالی، یک سارنوال در منطقه برشنا کوت کابل زمانیکه به   ۱۳  زندانیان طالب کار کنند، به قتل رسیدند. به تاری    خ

 سوی دفبر کارش یم رفت، به قتل رسید.  
 
گروه کاری وزارت مالیه و وزارت صحت عامه جون، کابینه    ۸تطبیق اصالحات محیل ادامه داد. به تاری    خ به دولت    .۴۹

 به ن 
ی

  ۱به تاری    خ ایجاد کرد.  ۱۹ –یازمندی های کووید و اداره مستقل ارگان های محل را به منظور تقویت رسیدگ
جرگه تعدیالت در بودجه میل را تصویب کرد، و هزینه پروژه های انکشاقی در والیات ناامن و بودجه  جوالی، ولش  

نمایندگان جامعه مدبی هشدار دادند که تعدیالت  تغیب  داد.  ۱۹ – عملیابر را برای برنامه های مربوط به کووید 
ی الملیل در راستای شفافیت کامل در بودجه،  بودجه باید در همخوابی با رهنمود های همکاری های  بودجوی بی 

ی عامه، و نظارت معتبی قرار داشته باشد.    سهمگب 
 
جوالی   ۱۵که به تاری    خ از طوفان، گزارش انکشاف افغانستان: نجات بانک جهابی در گزارش خود تحت عنوان   .۵۰

ی نشی شد، در مورد  به اساس این گزارش،  هشدار داد.  ۲۰۲۰درصدی در سال  ۷.۴ایل  ۵.۵انقباض اقتصادی بی 
عواید دولت افت شدید داشته که دلیل آن سقوط عواید گمرکات یم باشد که مشکالت را فراراه جمع آوری مالیات  
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ی به بار آورده است. به نظر یم به دلیل کاهش عواید و افزایش قیم به ویژه قیمت مواد غذابی و سایر مواد    رسد که  نب 
ان ی وری، مب   افزایش یابد.  ۲۰۲۰درصد در سال  ۷۲درصد و    ۶۱به   ۲۰۱۷درصد در سال  ۵۵فقر از  ضی

 
کا در راستای  .۵۱   ۲۲۹جون، شورای میل دریافت مبلغ  ۱۷به تاری    خ ادامه داد.  ۱۹ –مبارزه با کووید دولت به کار با رسی

ی الملیل پول را به منظور  [ تصویب  ۱۹ –مبارزه با بحران ]کووید میلیون دالر امریکابی قرض از صندوق وجیه بی 

افغانستان به ارزش    ۱۹  – جوالی، بانک جهابی مساعدت بالعوض پالیش انکشاقی مبارزه با کووید    ۹کرد. به تاری    خ  

ات کووید  میلیون ۲۰۰ مورد تائید قرار داد. به   ۱۹ – دالر امریکابی را به منظور کمک به افغانستان برای کاهش تاثب 

میلیون    ۲۴۴دولت را که هدف آن استفاده از    ۱۹  –ی کمک اقتصادی کووید  بستهجوالی، رئیس جمهور    ۱۸تاری    خ  

میلیون دالر    ۸۶. مرحله نخست آن تخصیص  درصد خانوار ها بود، منظور کرد   ۹۰دالر امریکابی به منظور کمک به  

والیت یم   ۳۴قریه در تمام  ۱۳۰۰۰میلیون خانواده در  ۱.۷امریکابی برای عرضه مساعدت غذابی برای بیش از 

، ملل متحد و    ها برای آغاز پروژه امتحابی را به هدف حمایت  باشد. بانک جهابی
ی

گروه کاری آمار برای انکشاف آمادگ

 آمار تکمیل کردند. این برنامه که قرار  ائیه و معلومات از اداره میل احص
ی

در راستای بهبود جمع آوری و هماهنیک

دالر امریکابی از سوی اداره ایجاد    ۴۰۰۰۰۰تطبیق شود، با مساعدت مبلغ    ۲۰۲۲ایل جنوری    ۲۰۲۰است از آگست  

دوستانه   انکشاقی و همکاری سازمان حمایت ایجاد صلح تمویل یم شود.   –صلح بشی

 

ات نامتناسب  . ۵۲ ان کماکان ادامه یافت.  ۱۹ –کووید شیوع  تاثب  نشانه هابی وجود دارد که زنان باالی زنان و دخبر

امون کووید  یس اندک به معلومات پب 
با از دست دادن وظیفه مواجه هستند، و  و خدمات صیح دارند،  ۱۹-دسبر

ان بلند خشونت و وقایع ازدواج در سن   ی ک اتحادیه اروپا و ملل متحد آنها مب    طفولیت را تجربه کرده اند. برنامه مشبر

ان بلند خشونت های جنش و جنسینر نایسی از کووید  ی  طرح شد تا مب 
ً
که شامل معارف، خدمات  را   ۱۹ –مجددا

یس به عدالت یم شود،  ، و دسبر ی رین، اصالح قوانی   قرار دهد.  مورد برای متضی
ی

مه  مرحله نخست برناهزینه رسیدگ

 یم شود که در والیت های هرات، کندهار و پکتیا تطبیق یم شود.  میلیون دالر امریکابی  ۱۶.۹سه ساله  

 

دوستانه و مهاجرین کمک.  ۵  های بشی

 

ان بلند ناامنی غذابی توام با شیوع کووید   . ۵۳ ی نیازمندی  باعث افزایش  ۱۹ –خشونت های جاری، حوادث طبییع و مب 
دوستانه در افغانستان  ی یم شود که حدود های بشی نیازمند   ۲۰۲۰میلیون تن در سال  ۱۴شده است. تخمی 

دوستانه باشند در حالیکه این رقم در اواخر سال  میلیون تن یم رسید. اقدامات  ۹.۴ به ۲۰۱۹مساعدت های بشی
دوستانه و دفبر  دوستانه هماهنگ شده و چند سکتوری که توسط تیم کشوری بشی  امور بشی

ی
توسط دفاتر  هماهنیک

دولنر تطبیق یم شوند، در نظر گرفته شده است.    ملل متحد و موسسات غب 
 
درصد آنها   ۹تن در رسارس افغانستان مثبت اعالن شد. بیش از  ۳۶۷۴۷حدود  ۱۹ –، تست کووید آگست ۴ایل   .۵۴

دند. بدون  ۱۲۸۸تن معالجه شد و  ۲۵۶۶۹کارمندان صیح بودند. در مجموع  ی سیستماتیک، تن جان سبی پیگب 
ی گزارش شده است. مراکز عرضه خدمات صیح کشور   ان مرگ نایسی از ویروس کرونا پائی  ی کماکان گفته یم شود که مب 

ات و  را   ۱۹ –چالش ها فراراه معالجه مریضان مصاب به کووید  ی گزارش دادند که این چالش ها شامل کمبود تجهب 
ش  ی از گسبر  مانده هرچند تدابب  جهت جلوگب 

ی در رسارس کشور پا برجا باقر کارمندان آموزش دیده یم شود. قرنطی 
 ویروس در هر والیت متفاوت بود.  

 
وع شیو   .۵۵ اک در جامعه را حداقل از رسی کای آن پیام های مبنی بر خطر ابتال و اشبر ع ویروس بدینسو، ملل متحد و رسی

میلیون تن عرضه کردند؛   ۲.۲میلیون تن رسانیدند؛ آب، مساعدت های بهداشنر و حفظ الصحه را به  ۴.۷به 
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اجتمایع  -؛ مساعدت های روابی ردیابی نمودند تن را    ۵۵۶۰۰۰تن را در نقاط مرزی تست )اسکرین( کردند؛    ۵۰۰۰۰۰
 طفل فراهم کردند.    ۵۴۰۰۰تن ارائه نمودند؛ و مواد آموزش در خانه را برای   ۲۱۸۰۰۰را به 

 
ده  .۵۶  میلیون ها تن را تهدید یم کند. حدود ناامنی غذابی گسبر

ی
ان روز افزون سوء تغذیه زندگ ی در میلیون تن  ۱۲.۴مب 

میلیون تن یم شود که در حالت اضطراری قرار دارند    ۴حالت "بحران" و "اضطرار" ناامنی غذابی قرار دارد که شامل  
کای آن – تن   ۲۶۰۶۲جوالی  ۳۰یم ایل  ۲۱از   این رقم ییک از بلند ترین آمار در جهان یم باشد. ملل متحد و رسی

یک ی بیجتن که از اثر  ۶۹۶۷۳را برای  گندم  مبر متاثر شدند، و   ۱۹ –تن از اثر کووید  ۴۷۲۰۳۱ا شده اند، درگب 
 به این وبا در مناطق تن که از اثر حوادث طبییع متاثر شدند، فراهم کرد. در رابطه به تدابب  برای  ۱۶۵۰۶

ی
رسیدگ

  میلیون فرد از جوالی ایل   ۲.۵میلیون دالر امریکابی برای  ۲۷.۹شهری، در نظر است که مساعدت های نقدی مبلغ 
طفیل که سوء تغذیه    ۱۲۰۰۰۰بیش از  از آغاز سال تا اکنون، مساعدت های ویژه برای  گردد.  توزی    ع    ۲۰۲۰دسامبی  

عمده )قوت غالب(  حداوسط قیمت مواد غذابی  ،  ۲۰۲۰شدید مواجه است، فراهم شده است. در جون و جوالی  
ی افرادی را که بود و این امر ظرفیت مبارزه ی چشمگب  بلند پیمانه به  ۱۹ –در مقایسه با قیم قبل از شیوع کووید 

ی داخیل و عودت  معیشیت شان را از دست داده اند، با تهدید مواجه ساخت. وضعیت برای افراد بیجا شده 
ان آسیب پذیری در جمع این گروه برخوردار است.   ی ین مب 

ی تر یم باشد و زنان از بیشبر  کنندگان چالش برانگب 
 
ی مسلحانه و   .۵۷ تن مجبور به ترک   ۱۹۵۳۰بدینسو، بیش از  ۲۰۲۰یم  ۲۱فاجعه کماکان باعث بیجابی شد. از درگب 

جون،   ۳۰یم ایل  ۲۱رساند. از  ۱۱۲۷۰۰خانه های شان شدند و این مسئله مجموع افراد بیجا شده داخیل را به 
ان تشکیل درصد آن را زنان    ۶۱تن عرضه کرد که    ۳۲۱۵۳۴موسسات صیح مساعدت صیح را برای بیش از   و دخبر

کای آن رسپناه اضطراری، اثاث خانه، مساعدت نقدی را برای ۲۰۲۰آگست  یم دهد. از جنوری ایل   ، ملل متحد و رسی
 تن که از اثر سیالب های قابل پیش بینی متاثر شده اند، فراهم کردند.    ۵۲۰۰۰بیش 

 
  ۴یل یم ا ۲۱کنندگان به افغانستان که در ماه مارچ در اوج قرار داشت، روند نزویل را اختیار کرد. از تعداد عودت    .۵۸

وجود داشت که این رقم تعداد مجمویع عودت  ثبت شده و ثبت ناشده    یعودت کننده  ۱۲۵۶۵۷، به تعداد  آگست
کنندگان از درصد کل عودت   ۳۱برگشت شدگان تن یم رساند.   ۴۲۱۴۸۵بدینسو به  ۲۰۲۰جنوری  ۱کنندگان را از 

بازگشابی  اپریل و    ۲۷یت گشت گزار به تاری    خ  پس از رفع محدود( را تشکیل یم دهد.  ۱۳۲۰۶۶جمهوری اسالیم ایران )
ان قابل مالحظه سفر افغان ها به جمهوری اسالیم ایران اقتصادی جمهور اسالیم ایران ی  به مشاهده  ، مب 

ً
مجددا

قانوبی  رسید.  ان بلند وقایع محافظنر در میان مهاجرین غب  ی این سیل مهاجرین باعث شد تا گزارش هابی مبنی بر مب 
ی عایل ملل متحد برای مهاجرین نشست بلند پایه را   ۷ه شود. به تاری    خ افغان ها ارائ ی گونه جوالی، دفبر کمیشبی

ی الملیل برای جمهوری اسالیم ایران و پاکستان  شد تا این کشور ها مهاجرین  آنالین برگزار کرد و خواهان همکاری بی 
عودت داوطلبانه و ادغام آنهائیکه خواهان  افغان را شامل خدمات آموزیسی و صیح در کشور ساخته و زمینه برای 

 برگشت به خانه هستند، مساعد شود.   
 
ی زمان   ۲۰۲۰درصدی در تلفات ملیک نایسی از ماین های تعبیه شده در نیمه نخست  ۵۰افزایش   .۵۹ در مقایسه با عی 

ان بلند تلفات ملیک شد و  ، به مشاهده رسید. بقایای مواد انفجاری از دوران ۲۰۱۹در سال  ی جنگ کماکان باعث مب 
کای آن ۲۰۲۰ درصد قربابی این تاکتیک را تشکیل یم دهد. از اپریل ایل جون ۸۰اطفال    ۲.۹۷، ملل متحد و رسی

ی را که آلوده با مواد انفجاری دارای خسارات شدید بود، در   مرب  ع زمی 
  منطقه پاکسازی کردند.  ۱۲کیلومبر

ً
تقریبا

 آگایه حاصل کردند.  تن در مورد خطرات ]ماین ها[  ۱۰۴۱۶۲
 
ده،    .۶۰ یس    چالش هابی   ۱۹  –ز کووید  جاسازی ماین ها و محدودیت های گشت و گزار نایسی اناامنی گسبر را فراراه دسبر

دوستانه به وجود آورد.  یس را   ۴۶۳جنوری بدینسو، کارمندان مدد رسان  ۱از بشی گزارش  رویداد مربوط به دسبر
ی زمان در سال    ۱۲که  دادند   ،  ۲۰۲۰آگست    ۳یم ایل    ۲۱نشان یم دهد. از    ۲۰۱۹درصد افزایش را در مقایسه با عی 

گشت و  تن شان اختطاف شدند. برعالوه، محدودیت های   ۳۳دیگر مجروح و تن  ۶کشته،   یک کارمند مدد رسان
کاء شد.    ۱۹ –مربوط به کووید گزار   باعث موانع بروکراتیک و بیط شدن فعالیت های پالن شده رسی
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ی پولیو متوقف شد. باوجود   ۱۹ –از آنجائیکه کارکنان صیح به مبارزه با کووید   .۶۱ سوق داده شدند، کمپاین واکسی 
 آغاز شد. در جوالی  ۲۰آن، این کمپاین ها به تاری    خ 

ً
جنوری ثبت شد در   ۱واقعه پولیو از  ۳۴، آگست ۴مجددا

ی خانه به    ۲۹به    ۲۰۱۹حالیکه این رقم در طول سال   قضیه یم رسید. اکبر این قضایا در مناطقر ثبت شد که واکسی 
نزویل مصئونیت  سب   دیگر شیوع کرده و اینوالیت  ۸بدینسو متوقف شده بود. اکنون پولیو در  ۲۰۱۸خانه از یم 

 افراد را نشان یم دهد.  
 
دوستانه میان   .۶۲ دوستانه ملل متحد به منظور تسهیل انتقال کارمندان بشی ی الملیل دفبر خدمات هوابی بشی  بی 

پل هوابی

انتقال    ۲۰۲۰آگست    ۴اپریل ایل    ۲۴مسافر را از    ۷۲۴ای سه پرواز به تعداد  انجام هفته  کابل و دوحه ایجاد شد، با 

گزینه قابل اعتبار را ارائه دهند. این دفبر به  داد. این پل هوابی تا زمابی ادامه خواهد یافت که پرواز های تجاربر  

 عرضه خدمات منظم به تمام مقاصد داخیل ادامه یم دهد.  

 

دوستانه  . ۶۳  بشی
ی

میلیارد دالر امریکابی برای عرضه مساعدت های  ۱.۱خواهان  ۲۰۲۰پالن بازنگری شده رسیدگ

دوستانه به  درصد این پالن تمویل شده و خالی بودجوی   ۲۵تنها آگست،  ۴میلیون افغان یم باشد. ایل  ۱۱.۱بشی

 میلیون دالر امریکابی وجود دارد.   ۸۵۲

 

 مبارزه با مواد مخدر. ۶

 

جون توسط دفبر ملل متحد علیه مواد مخدر و جرم به نشی   ۲۵که به تاری    خ  ۲۰۲۰ر گزارش جهابی مواد مخد .۶۴
د از  رسید، نشان   صورت یم گب 

داد که مجموع ساحات افغانستان که در آن کشت خشخاش به گونه غب  قانوبی
یل یافت که کاهش  ۲۰۱۹هکتار در سال  ۱۶۳۰۰۰به  ۲۰۱۸هکتار در سال  ۲۶۳۰۰۰ ی درصدی را نشان یم   ۳۸تبی

ان تخمینی تولید   ی  تن باقر ماند که  ۶۴۰۰کماکان   کوکنار دهد. با آنهم، مب 
ً
این واقعیت است که هیچ   دلیل آن قسما

 ۸۳در این گزارش همچنان آمده است که افغانستان متاثر نساخت.  ۲۰۱۹مرض یا خشکسایل تولیدات را در سال 
که این رقم    ۲۰۱۷تولید نمود که این رقم کاهش اندک را در مقایسه با سال  ۲۰۱۸درصد تریاک جهان را در سال 

ی حاکمیت قانون در مجموع  ۲۰۲۰جوالی    ۱۴ایل  اپریل    ۳۰درصد بود، نشان یم دهد. از    ۸۸ عملیات    ۴۰۸، مسئولی 
،  کیلو   ۱۵۸۰مبارزه با مواد مخدر را انجام دادند که منجر به ضبط   ی وئی  ،    گرامکیلو   ۱۲۰گرام هب  ی   گرام کیلو   ۲۵۳مورفی 

، میتامف گرام کیلو   ۷۳چرس و حشیش،  گرام کیلو   ۱۳۰۵تریاک،  ی   گرام لو کی   ۱۴۱لیبر فورمیک اسید، و  ۵۸۴۰تامی 
ی ترامادول شد. ضبط این مواد باعث    ۸۲عضو پولیس میل افغانستان، و ضبط  ۵مظنون به شمول  ۴۸۶دستگب 

هماهنگ توسط وزارت امور  هکتار کوکنار یط عملیات  ۶۱۷میل سالح شد. برعالوه،  ۲۸عراده واسطه نقلیه و 
ی برده شد.    داخله از بی 

 

 حمایت ماموریت . ۶

 

ان پست های خایل یوناما  دسامبی   ۳۱ایل تاری    خ   . ۶۵ ی ی الملیل  ۸، مب  درصد برای افشان مسلیک    ۶،  درصد برای کارمندان بی 

ان منظور شد  ۳داخیل و   ی تیبدرصد برای کارمندان داخیل در مقایسه با مب    . درصد بود   ۳و    درصد   ۳،  درصد  ۸  ۀ بالبر

ی باقر ماند کهکماکان  تناسب کارمندان اناث   ی الملیل  ۳۶  لحاظ فیصدی در سطحاز    پائی    ۴۲،  درصد برای کارمندان بی 

  ۳۱اپریل ایل    ۱از  .  درصد کارمندان داخیل قرار دارد   ۹درصد افشان مسلیک داخیل و    ۱۳،  درصد رضاکاران ملل متحد

  ۹۸۳  أموریت هوابی بازدید از ساحات و همچنانم  ۸۸أموریت زمینی بازدید از ساحات،  م۲۵یوناما به تعداد  جوالی،  

 .  بازدید مجدد از ساحات را انجام داد 
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، یوناما به اجرای یک سلسله تدابب  جهت حفظ مصئونیت و رفاه کارمندان ۱۹  –در رابطه به مبارزه با وبای کووید  . ۶۶

وری را در رسارس کشور حفظ نمود.   ی زمان تطبیق برنامه ها و فعالیت های ضی در افغانستان ادامه داد و در عی 

ی الملیل و داخیل  بدینسو روی دست  یم  ۱۱رویکرد متناوب کار که از  گرفته شده، باعث کاهش تعداد کارمندان بی 

کت های هوابی پرواز ها ]از خارج[    سب  صعودی داشت و تمام رسی
ً
یعا در دفاتر شده است. هنگایم که منحنی وبا سب 

ات هوابی ماموریت برای اجبه افغانستان و از افغانستان ]به خارج[ را تعطیل نموده بودند، یوناما   ی رای پرواز  از تجهب 

های ویژه به فرانکفورت آلمان، ادیس بابا، اسالم آباد و کتمندو اجراء کرد تا حضور کارمندان را کاهش داده و از  

وری اطمینان حاصل نماید.  به اساس پرداخت هزینه صورت گرفت. از   تمام پرواز ها حضور نوبنر کارمندان ضی

ات ماموریت برای عملیات های انتقال صیح در  ی ی استفاده موثر صورت گرفت. تجهب   داخل کشور نب 

 

 مشاهدات. ۷

 

ی کامل  گونهبه  چند ماه پس از نهابی شدن توافقنامه سیایس میان آقای غنی و آقای عبدهللا، این توافقنامه تا هنوز    .۶۷
پست های کلیدی در داخل کابینه تا هنوز خایل است، و اعضای شورای عایل مصالحه میل تا  تطبیق نشده است. 

فت های الزم در خصوص مسایل دارای اولویت به   ی نشده است. تاخب  در تشکیل حکومت مانع پیشی اکنون تعیی 
ن از رئیس جمهور،  م شده است.    ۱۹  –ویژه روند صلح و اصالحات در حکومتداری و همچنان مبارزه با وبای کووید  

ی سیایس افغانستان یم خواهم تا روند تشکیل کابینه و سایر تعیینات ارشد را تشی    ع   رئیس شورای عایل و رهبی
ی الملیل افغانستان همکاری بخشند. از آنجائیکه مردم افغانستان در انتظار   کای بی  گفتگوهای صلح هستند و رسی
د، به یک حکومت فراگب  و واحد نیاز است تا در خدمت منافع تمام  های آینده شان به این کشور را برریس یم کنن

 ی حساس باشد.  مردم افغانستان در این برهه
 
ات مرگبار آن باالی    .۶۸ ان خشونت ها در افغانستان و تاثب  ی به رغم آرامش کوتاه در جریان دو آتش بس در ایام عید، مب 

 و بدون هر نوع   مردم افغانستان کماکان بسیار بلند یم باشد. من 
ً
از تمام طرف ها یم خواهم که خشونت ها را فورا

وری است. همچنان،   ط کاهش دهند. این امر برای محافظت جان و معیشیت شهروندان افغانستان ضی پیش رسی
و سایر چالش های عمده   ۱۹ –این امر مهم است زیرا به افغانستان فرصت یم دهد که مبارزه موثر با کووید 

دوستانه مهمبر از همه، کاهش خشونت ها فضای الزم برای  که فراراه کشور قرار داد، را تشدید بخشد.  بشی
گفتگوهای صلح را ایجاد یم کند که این امر طرف های منازعه را قادر یم سازد که به تدری    ج باالی یکدیگر اعتماد  

گرفته یم شوند چنانچه که افغانستان در نمایند و به مردم افغانستان این اطمینان را بدهند که منافع آنها در نظر  
 سفر طوالبی به سوی صلح قرار دارد.  

 
۶۹.   

ی
توقع یم رود که جمهوری اسالیم افغانستان و طالبان گفتگوهای میان افغانان در مورد صلح را که خواست همیشیک
مردم افغانستان است، آغاز نمایند. من از جمهوری اسالیم افغانستان و طالبان یم خواهم تا گفتگوها را با عزم راسخ  

و آسان نخواهد بود. مسایل مورد بحث پیچیده است و   ی رسی    ع و به هدف مصالحه آغاز نمایند. این یک پروسه 
بر اعماق قلب جامعه افغانستان تاثب  میکند. این به مردم افغانستان تعلق دارد که موضوع و ماهیت گفتگو ها را  
ی نمایند. این مهم است که روند صلح باآلخره منتج به توافقات صلیح شود که مبنی تعهد کشور به معیار های  تعیی 

بی حقوق بشی باشد، روی صلح و امنیت منطقه تاثب  داشته باشد، و به مهاجرین و بیجاشدگان افغانستان جها
از زنان، جوانان و ی منظم به خانه های شان برگردند. روند فراگب  صلح که در آن فرصت دهد تا با وقار و به گونه 

د، ب  صورت گب 
ی

ی های به گونه معنی دار نمایندگ ین امید را برای یک صلح پایدار به ارمغان میاورد.  قربانیان درگب   هبر
 
 شان، باید این فرصت مساعد شود که در تمام مراحل روند صلح به  زنان افغانستان به  .۷۰

ی
طبق خواست همیشیک

  گونه 
ی

ی فعال سهم داشته باشند. بطور مثال، اعضای زن تیم مذاکره کننده جمهوری اسالیم افغانستان در امر آمادگ
ده با نهاد های ذیدخل همکار بوده است. من انتظار دارم که تعداد  برای گفتگوهای میان افغانان به گونه  ها  ی گسبر

چشمگب  زنان در شورای عایل مصالحه میل به شمول پست های ارشد، گماشته شود و همچنان از طالبان یم خواهم  
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توقع یم رود که به زعم خویش تالش نمایند تا اطمینان  تا زنان را شامل تیم مذاکره کننده سازند. از تمام طرف ها 
حاصل گردد که زنان در پست های مختلف حضور دارند و روند صلح منعکس کننده تجارب زنان افغانستان در 

 بخش های مختلف یم باشد.  
 
د، نیاز است تا دولت تمام مردم ب .۷۱  یم گب 

ی
ان  از آنجائیکه افغانستان برای گفتگوهای صلح آمادگ ه ویژه به زنان و دخبر

ی آنها صورت نخواهد گرفت. من در مورد   خاطر نشان سازد که هیچ گونه عقب نشینی در مورد حقوق اسایس بشی
بعضی احکام مسوده قانون خانواده به ویژه در رابطه به سن ازدواج، تعدد ازواج و حفظ و مراقبت از اطفال بعد از 

ی حقوق بشی  فسخ ازدواج نگران هستم و از دولت یم ی حقوق زن و مدافعی  ی بازنگری قانون، با فعالی   خواهم که حی 
 رایزبی نماید.  

  
، اهمیت همکاری میان افغانستان و کشور های همسایه را برجسته ساخته است. انکشافات در روند صلح  .۷۲

تالش های افغانستان در راستای ی همکاران منطقوی افغانستان در امر حمایت از روند صلح و عالقمندی فزاینده 
اک کشور های منطقه و سایر کشور های ذیدخل جهان  برگزاری نشست های مختلف چند جانبه به منظور اشبر

، مایه ی امون مسایل ذینفع طرفی  در حال حرکت به جلو است، این    ی دلگریم من یم باشد. از آنجائیکه روند صلحپب 
ش دهد و  فرصت ارزشمندی را برای افغانستان مس   خود را گسبر

ی
اعد یم سازد تا روابط سیایس، اقتصادی و فرهنیک

د.    برای انجام این امر، در ثبات و رفاه منطقه سهم گب 
 
ی ها کماکان باعث آسیب های جدی به افراد ملیک به ویژه زنان و اطفال که آسیب های شدید فزییک و رویح   .۷۳ درگب 

ی های از را که در جریان چند دهه جنگ متحمل شدند، وارد نمود. من استفاده  مستقیم در جریان درگب  سالح غب 
شده نوع فشاری که مانند ماین های ضد پرسونل  از مواد منفجره تعبیه و استفاده زمینی در مناطق مزدحم ملیک 
بات رویح    عمل یم کنند، محکوم یم کنم.  رین به دلیل معلولیت ها و ضی مدت، خسارات مایل و فقر،   دراز اکبر متضی

پس از وقوع حادثه برای مدت طوالبی متاثر بودند. این بسیار مهم است که طرف های  و رسدرگیم در مورد آینده، 
 نه خسارات را شناسابی کرده و عدالت قربابی محور را شامل روند صلح نمایند.  منازعه این گو 

 
ی جامعه مدبی و کارمندان نهاد های حقوق بشی در حفظ حقوق  .۷۴ ، کارمندان رسانه ها، فعالی  ی حقوق بشی مدافعی 

ند. قتل دو کارمند کمیسیون  اسایس و تروی    ج ارزش های دموکراتیک نقش مهم دارند. آنها نباید مورد هدف قرار گب 
ی یم   مستقل حقوق بشی افغانستان در ماه جون در کابل باعث تاثر عمیق من شد. من از تمام طرف های درگب 

 متوقف سازند. همچنان، من از دولت افغانستان یم خواهم تا از شفافیت و موثریت  
ً
ی حمالت را فورا خواهم که چنی 

 به  
ً
ی این حمالت فورا ی گردد که عاملی  ی حمالت اطمینان حاصل نموده و همچنان مطمی  تحقیقات در مورد چنی 

یک یم شود. توقع یم رود که دولت تمام مسایع را در  عدالت کشانده شده و نتا یج تحقیقات با اقارب قربانیان رسی
ی حقوق بشی به خرج دهد تا آنها بتوانند وظایف مهم شان را  م های موثر محافظت مدافعی  ی راستای تطبیق میکانب 

   بدون ترس از خشونت یا انتقام انجام دهند.  
 
عال در افغانستان نقش اجتمایع ارزنده را بازی یم کنند و این نهاد ها باید مورد  بی فموسسات جامعه مدبی و رسانه  .۷۵

دولنر   ند. من در مورد بعضی از احکام مسوده قانون موسسات غب  که به نظر یم رسد  محافظت و حمایت قرار گب 
ول نامتناسب دولت باالی فعالیت های آنه وری را باالی انجمن ها و کنبر ا را وضع یم کند،  محدودیت های غب  ضی

ی تعدیل این قانون فرصت خوبی را مساعد یم سازد تا   ]این نهاها[  نگران هستم. تصیمم دولت مبنی بر متوقف ساخیر
،  های بیشبر سهم داشته باشند. من دولت را در راستای ادامهدر رایزبی   دولنر ، موسسات غب 

ی رایزبی با جامعه مدبی
دوستانه ترغی کای انکشاقی و بشی اطمینان حاصل گردد که این قانون با معیاری های مربوطه حقوق ب یم کنم تا  و رسی

 بشی همخوابی داشته و زمینه را برای فعالیت های این سکتور مهم تسهیل یم کند.  
 
ی الملیل در نشست مقامات بلندپایه که در جوالی    .۷۶ من از همکاری موثر میان دولت افغانستان و تمویل کنندگان بی 

شد، استقبال یم کنم. در این نشست، تمویل کنندگان عالقمندی شان برای تنظیم اولویت های پالیش کشور    برگزار 
فت های ملموس در عرصه ی شاخص های کلیدی حکومتداری و  و خواست شان از دولت مبنی بر کسب پیشی
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 ها برای  توسعه، به وضوح ابراز کردند. 
ی

ی الوزاربر از آنجائیکه توجه جامعه جهابی به آمادگ   ۲۰۲۰کنفرانس بی 
ات اقتصادی وبای کووید  معطوف یم باشد،  بیشبر باعث ایجاد موانع فراراه فضای مایل شده که این امر   ۱۹  –تاثب 

ی الملیل را در آینده بیشبر تحت تاثب  قرار دهد.   ان مساعدت های مایل بی  ی ایط را برای دولت  ممکن مب  این مسئله رسی
ت یم  افغانستان با ارزش تر یم سازد تا تعهد خود را در راستای معرقی اصالحات مشخص نشان دهد. من از دول

ی    را در امر مبارزه با فساد که ییک از دالیل نارضاینر عمیق نهاد های ذیدخل افغانستان و بی 
خواهم تا اقدامات بیشبر

د، تالش ها برای ارتقای ظرفیت میان نهاد های دولنر را تشی    ع بخشد، و از حسابدیه   الملیل یم باشد، روی دست گب 
ی ارشد و امانتداری در تمام سکتور خ  دمات عامه اطمینان حاصل گردد.  رهبی

 
 از اثر منازعات دوامدار و پیامد های آن متاثر  باعث افزایش آسیب  ۱۹ – وبای کووید  .۷۷

ً
پذیری قشی ملیک که شدیدا

 با ناامنی غذابی مواجه یم باشند و  میلیون فردی است که با  ۱۲.۴ی شده اند، شده است. این کشور خانه
ً
شدیدا

نده  کشور ون تنی یم شود که در وضعیت اضطراری قرار دارند؛ این وضعیت افغانستان را به ییک از  میلی ۴در برگب 
برخالف کاهش به وجود آمده، من در رابطه به آسیب  هابی مبدل ساخته که با بحران شدید غذابی مواجه یم باشد.  

انتظار یم رود که  هستم. شدید وبای کرونا که مردم متحمل خواهند شد و وضعیت اقتصادی افغانستان نگران 
ات وبای کرونا را تحمل کنند.  ۳۵حدود  پیامد های کرونا  میلیون تن نیازمند کمک های رفایه باشند تا بتوانند تاثب 

 آنها به منابع غب  پایدار عایدابر برای رفع نیازمندی های خانواده های  
 برای افغان های آسیب پذیر که اکبر

ً
مشخصا

دوستانه افغانستان به شمول ملل متحد به حمایت از دولت  شان وابسته هستند، شد  کای بشی یدتر خواهد بود. رسی
ی مساعدت های فوری برای افراد نیازمند ادامه خواهد داد. من از کشور های تمویل کننده یم خواهم  جهت عرضه

دوستانهای همکاری بازبینی شده  یهمکاری های سخاوتمندانه را در برنامه  یتا وعده  بشی
ً
با کمبود  ه که شدیدا

دوستانه و مصئونیت اجتمایع جاری   بودجه مواجه است، بسپارد تا زمینه برای ارائه به موقع مساعدت های بشی
 در جریان وبا و پس از آن، مساعد شود.  

 
ی بابت من از تمام پرسونل ملل متحد در افغانستان و نمایندۀ خاص من  .۷۸ فداکاری دوامدار شان تحت  دیبوار الیبی

ایط پرچالش جهت عمیل نمودن تعهدات ما در حمایت از   مردم افغانستان سپاسگزاری مینمایم.   رسی
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 ضمیمه  
مده در برآبر  

 
 معیار ها پیشرفت های بدست آ

I.  آمنیت 
 
 صلح و ثبات و حفاظت آز مردم آفغانستان   تامین   رآیروند های توآنمند بمینتی پایدآر و آمعیار: نهاد های 

 
 متریکس شاخص های پیشرفت                                                    

 

پولیس میل و   افزایش در شمار پرسونل  
اساس یک ساختار  بر که اردوی میل 

، آموزش قرار   توافق شده مورد رهنمابی
 و  گرفته

ً
  توظیف شده اند  عمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ر  انکشاف به مقصد  ، دیهگزارشٔه  در دور  •
توانابی ها،   بیشبر

ان توانمندسازی  اجرااتو  قومنده  ت  وحد ، حصول اطمینان از رهبی
دفاع میل   ه  نقشه رابه تطبیق  ، دولت اداری با فساد  مبارزهنظایم و 

وهای امنینر افغانستان   ،. همچنانادامه داد  ۲۰۱۷سال و نب 
وهای امنینر   میل افغانستان به بودج نب 

ٔ
خاریحی )صندوق ایاالت  ه

وهای امنینر افغان، صندوق  برای مریکا امتحده  سازمان  وجیهنب 
و صندوق  )ناتو( برای اردوی میل افغانستان تالنتیک شمایل اپیمان 
ملل  پروگرام انکشاقی قانون و نظم برای افغانستان که توسط   وجیه

  . متیک هستند  متحد اجرا یم شود( 
 

وزارت دفاع با دستیابی به "توانابی عملیابر کامل" از فرماندیه   •
ین  فت های ،اردو آموزش واحد، آموزش و دکبر را در زمینه  پیشی

  ۱۳ وزارت دفاعمیل افغانستان انجام داد.  اردویآموزش  تالشهای
ر خود را در چهار "  پوهنیحی 

،  محاربوی توانمندی" )سالح های    پوهنیحی
و خدمات عمویم(  محاربوی خدمات  حمایت ، محاربوی حمایت 

رسبازان پس از آموزش مقدمابر  شمار روزافزونادغام کرده است. و 
فته  محاربه  به آموزش پیشی

ً
 . حت آموزش گرفته یم شوند تمستقیما

 

وهای امنینر افغانستان در جدول زیر  ونتعداد پرس  • ل فعیل در نب 
ان فرسایش ۲۰۲۰ اپریلآورده شده است. در  ی گزارش شده    1، مب 

،   2درصد ۲.۶و  ۲.۱به ترتیب  داخلهتوسط وزارت دفاع و وزارت 
 مطابقت دارد.  آماری نورم های بود که با 

 

قوت   عنض قوه 
 کیل)الف( 

قوت واقیع )از  
ماه جنوری  

۲۰۲۰  
 بدینسو(

قوت واقیع )از  
ماه اپریل  

۲۰۲۰  
 بدینسو(

اردوی میل  
 افغانستان)ب(

۲۲۷۱۰۳ 
۱۲۴۶۲۶ 

۱۸۲۷۴۷ 
۹۹۳۷۵ 

۱۸۲۷۴۷ 
۱۰۵۶۷۱ 

 
 پرسونل به وظیفه تعریف شده است و به معنی تلفات نمی باشد. "فرسایش" به مثابه عدم حاضر شدن دراین متنو  1
 .  ۲۰۲۰اپریل  ۳۰متحده امریکا، سرمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان، گزارش سه ماهه برای کنگره ایاالت متحده، ایاالت  2
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پولیس میل  
 افغانستان

 ۳۵۱۷۲۹ مجموع 
(۸۰ 

 درصد(]ج[

۲۸۱۵۴۸ 
 درصد( ۸۲)

 

 
  

 ۳۰سرمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان، گزارش سه ماهه برای کنگره ایاالت متحده، ایاالت متحده امریکا، منبع: 

؛ ایاالت متحده امریکا، سرمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان، گزارش سه ماهه برای کنگره ایاالت ۲۰۲۰جنوری 

 . ۲۰۲۰اپریل  ۳۰متحده، 

 وزرات امور داخله(  ۵۸۷۳وزارت دفاع و  ۵۷۹۰غیرنظامیان ) ۱۱۶۶۳الف. بشمول مجموع 

 ب. بشمول قوای هوائی افغان

 ج. فیصدی ها 
 

 
II .آدغام مجدد و مصالحه  صلح ، 

 
 صلح. فضای سیاسی سودمند برآی  برآی تقویت یک معیار: گ فتمان ملی و مشغولیت منطقوی به هدف پیگیری روند فرآگیر و سازنده 

 
 متریکس                       شاخص های پیشرفت                              

میل و   اگب  طرح و تطبیق روند های فر 
منطقوی جهت تقویت تالش های صلح،  

 ادغام مجدد و مصالحه
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی برای صلح    ل  ، دولت تشکی۲۰۱۹  اپریل  ۷بتاری    خ   • یک شورای رهبی
  مشوربر ایجاد یک تیم  ، بمنظور نفر  ۳۷، متشکل از مصالحهو 

 مذاکرات با طالبان را اعالم کرد.  همه شمول برای ای سیایس
 

های  طرح و تدوین، دولت با هدف ۲۰۱۹ اپریل ۲۹بتاری    خ  • پارامبر
 جرگه لویه  موسوم به    پنج روزه   مشوربر گفتگو با طالبان، یک جلسه  

نماینده    ۳۰۰۰در مورد صلح در کابل تشکیل داد. بیش از  را  "(  راشو )"
کت کردند  تشکیل یم  زنان درصد آنان را  ۳۰که   از رسارس کشور رسی

عهده  کمیته را زنان   ۱۳کمیته، ریاست   ۵۰. همچنان، از جمله دادند 
معاون آن را زنان  ۲معاون ریاست جرگه،  ۵از جمله دار بودند و 

ی   ههللا ، رئیس اجرائی. عبدتشکیل یم داد  وقت، و همچنی 
نامزدهای ریاست جمهوری،   بشمولسیاستمداران عمده مخالف، 

اجالس مذکور را تحریم کردند و ادعا کردند که هدف  اجالساین 
ف غنی  همانا  تقویت مبارزات انتخابابر مجدد رئیس جمهور، ارسی
 است. 

 

شخصیت سیایس  ۲۴، هیئنر متشکل از ۲۰۱۹یم  ۲۸بتاری    خ  •
، به همراه    ، حامد کرزی  بشمولافغانستان،   ی   ۱۴رئیس جمهور پیشی 

سال روابط   ۱۰۰نماینده طالبان، در جلسه ای به مناسبت 
کت کردند.  دیپلماتیک افغانستان و فدراسیون روسیه در  مسکو رسی

هیئت طالبان توسط مال عبدالغنی برادر ، رئیس کمیسیون سیایس 
یطالبان   یم شد.  رهبی

 

برای مصالحه خلیل زاد، نماینده ویژه ایاالت متحده  زلیم   •
در دوحه گفتگو    ۲۰۱۹  جوالی   ۹تا    جون  ۲۹افغانستان، با طالبان از  

ی االفغابی دکرد،   برای صلح  زه و رو که درین میان یک کنفرانس بی 
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ک آلمان و قطر با  افغانستان دایر شد  بابی مشبر ی . این کنفرانس به مب 

حضور نمایندگان دولت افغانستان و نمایندگان احزاب سیایس، 
کت کنندگان در مورد قطعنامه  جامعه مدبی و طالبان برگزار شد. رسی

تحقق دو صفحه ای به توافق رسیدند که از همه طرف ها خواستار  
مردم افغانستان با دستیابی به صلح از طریق مذاکرات   ی خواسته ها

ی  آنها خواستار آزادی زندانیان، حفاظت از  ،فراگب  بودند. همچنی 
نظامیان شدند و اظهار داشتند   زیربنا  های عمویم و کاهش تلفات غب 

حقوقر اسالیم،  نظامکه افغانستان پس از جنگ باید دارای یک 
 حقوق زنان در امور سیایس، اجت 

ی
مایع، اقتصادی، آموزیسی و فرهنیک
به عنوان بخشی از چارچوب ارزشهای اسالیم و برابری برای همه 

 . ، باشد گروه های قویم
 

جون  ۲۹ بتاری    خ ، راستای تحکیم ساختار دولت در امور صلحدر  •
سابق خود، سالم رحییم  دفبر ، رئیس جمهور انتصاب رئیس ۲۰۱۹

 جوالی   ۲۷  بتاری    خاعالم کرد و  را    دولت در امور صلح، به عنوان وزیر  
 صلح عایل را صادر کرد.  دارالنشای شورایحکم انحالل   ۲۰۱۹

 

، رئیس جمهور ایاالت متحده، دونالد  ۲۰۱۹سپتامبی  ۷بتاری    خ  •
ی ایاالت متحده و طالبان را لغو کرد.   ترامپ، مذاکرات صلح بی 

مشورت  گزارش   دنبالو در  ۲۰۲۰سال اواسط جنوری گفتگوها در 
امون جزئیات پیشنهادی  های ان طالبان پب  مبنی بر  داخیل میان رهبی

 کاهش خشونت ، از رس گرفته شد. 
 

وری  ۲۱بتاری    خ  • ، مایکل پمپئو، وزیر امور خارجه ایاالت ۲۰۲۰فبی
اعالم کرد که مذاکره کنندگان ایاالت متحده در مورد "کاهش    متحده

طالبان قابل توجه و رسارسی خشونت در رسارس افغانستان" با 
وری  ۲۲بتاری    خ تفاهم کرده اند.  ، دوره کاهش خشونت ۲۰۲۰فبی

 آغاز شد. 
 

وری   ۲۹بتاری    خ  • ، پس از چند ماه مذاکره، ایاالت متحده و  ۲۰۲۰فبی
 طالبان توافق نام
ٔ
ی ایاالت متحده  ه مریکا و  اصلح در افغانستان را بی 

کاهش تعداد  در مورد  طالبان در دوحه امضا کردند، که در آن 
رسباز و کاهش نسنی تعداد   ۶۰هزار و  ۸وهای ایاالت متحده به نب  

وهای ائتالف در  روز و به دنبال آن عقب نشینی تمام   ۱۳۵نب 
ی الملیل یط  وهای بی  وط بر پایبندی طالبان  ۹.۵نب  ماه دیگر ، مشی

. در همان ، توافق صورت گرفتبه تعهدات مختلف ضد تروریسم

 روز، در کابل، 
ٔ
گ  اعالمیه ی جمهوری اسالیم افغانستان و  مشبر بی 

صلح در افغانستان منتشی شد. در   آوردن مریکا برای اایاالت متحده 
ی هر دو سند، تالش های ایاالت متحده برای تسهیل گفتگو    بی 

آزادی بشمول افغانستان و طالبان در مورد اقدامات اعتماد سازی، 
ی اقبل از مذاکرات  توقیف شدگاناحتمایل زندانیان و  ، و  الفغابی بی 

ی  تالش های دیپلماتیک در رابطه با لغو تحریم های اجرای همچنی 
 ، خاطر نشان گردیدند.  شورای امنیت علیه اعضای طالبان
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 مطابق با توافق نام •
ٔ
ک  در آوردن صلح  ه افغانستان و اعالمیه مشبر

ی جمهوری اسالیم افغانستان و ایاالت متحده    ۹ بتاری    خ مریکا، ابی 
ایط توافق نامه مذکور، براس، ۲۰۲۰مارچ  ایاالت متحده از اس رسی

وها  به  ن در خالل   ۸۶۰۰آغاز کاهش نب 
َ
 . روز خبی داد  ۱۳۵ت

 

 فرمان، رئیس جمهور افغانستان در دو مرحله  ۲۰۲۰مارچ    ۱۱بتاری    خ   •
بر   نخست زندابی  ۱۵۰۰زندابی طالبان را امضا کرد.  ۵۰۰۰آزادی 

به  . شدند اد یم و مجازات باقیمانده آز  حالت صیح اساس سن، 
فت در مذاکرات  ۳۵۰۰تعداد  زندابی باقیمانده طالبان به دلیل پیشی

وط  داخل افغانستان و کاهش بیشبر خشونت طالبان به طور مشی
ی ها شمار یادشده زندانیان مستلزم    . آزادی شدند آزاد یم   مبنی    تضمی 
مذکور . سخنگوی طالبان فرمان بود به جنگ آنها بازگشت بر عدم 

زندابی   ۵۰۰۰و درخواست آزادی    کرد رضایت بخش" توصیف  نا  را "
 قبل از آغاز مذاکرات را تکرار کرد. 

 

صلح از تشکیل تیم  دولت در امور ، وزارت ۲۰۲۰مارچ  ۲۶بتاری    خ  •
یجمهوری اسالیم افغانستان خبی داد. به ه کننده مذاکر  رئیس   رهبی

  ۲۱، معصوم استانکزی، این تیم یت میلعمویم اسبق ریاست امن
نفره متشکل از نمایندگان حوزه های مختلف سیایس و اجتمایع 

 . بوده استزن  ۴ بشمول
 

، نمایندگان ایاالت متحده و طالبان بیانیه  ۲۰۲۰جوالی  ۱۴بتاری    خ  •
روزه از زمان امضای توافق    ۱۳۵  بمناسبت مهلتهای جداگانه ای را  

دفاع ایاالت متحده اعالم كرد كه مطابق   صادر کردند. وزارت ،نامه
توافق، ایاالت متحده از پنج پایگاه نظایم خارج شده و تعداد  

وهای خود را به   نب 
ٔ
كاهش داده است. نماینده ویژه    ۸۰۰۰ مناصفه

وهای  برای صلح و مصالحهایاالت متحده  افغانستان افزود که نب 
سنی کاهش یافته اند.  به طور ن  )ناتو(  تالنتیک شمایلاسازمان پیمان  

ی الملیل و  انسخنگوی طالبان از کاهش نظامی  مسدود شدنبی 
استقبال کرد، اما تأخب  در آزادی زندانیان و حذف اعضای  ها پایگاه

 را خاطر نشان ساخت. طالبان از لست های تحریم 
 

 تحریککه این   ند ، طالبان اظهار داشت ۲۰۲۰جوالی  ۳۰بتاری    خ  •
وری  ۲۹مورخ آزادی کلیه زندانیان باقر مانده را طبق توافقنامه  فبی

به پایان رسانده است و آماده است تا پس از عید قربان مذاکرات 
ی االفغابی  وط بر اینکه دولت افغانستان همه   بی  را آغاز کند، مشی

جوالی تاری    خ برا آزاد کند.  زندانیان طالبان موجود در لیست آنها 
، رئیس جمهور افغانستان اعالم کرد که یک لویه جرگه ۲۰۲۰

ی در مورد رسنوشت  را  مشوربر   زندابی طالبان   ۴۰۰برای تصمیم گب 
دولت برای تشی    ع  اینکه تشکیل یم شود و  مشمول لست مذکور 
 زندابی طالبان را آزاد خواهد کرد.  ۵۱۰۰روند صلح در مجموع  

 



A/74/753 

S/2020/210 

 

20-03718  22 

 
 
 

مقامات افغان افزایش یافته ی ظرفیت 
  معلومات موثق، اوری و ارائه  برای جمع

بروز شده و دقیق به کمیته شورای امنیت  
( ایجاد  ۲۰۱۱) ۱۹۸۸که طبق قطعنامه 

 شده است 
 
 
 
 
 
 

روند صلح از   از حمایت مردم افزایش 
و با    محیلطریق مشارکت در سطح 

 جامعه مدبی 

  تازه اطالعات مستدل،  ، دولت به ارائه  ۲۰۲۰و    ۲۰۱۹های    در سال •
  ۱۹۸۸مطابق قطعنامه    که امنیت ادامه دادکمیته شورای  و دقیق به  

 . ایجاد شده است( ۲۰۱۱)

 

ی   حماینر ، تیم ۲۰۱۹ اپریل ۳۰تاری    خ ب • تحلییل و تحریم ها دهمی 
( در مورد طالبان و  ۲۰۱۵) ۲۲۵۵گزارش خود را بر اساس قطعنامه 

رای صلح، ثبات و امنیت سایر افراد و نهادهای مرتبط که تهدیدی ب
 اپریل  ۳۰تاری    خ . ب( S / 2019/481) کرد افغانستان است، ارائه  

ی گزارش خود را بر   حمابر ، تیم ۲۰۲۰ تحلییل و تحریم ها یازدهمی 
در مورد طالبان و سایر افراد و  ( ۲۰۱۹) ۲۵۰۱اساس قطعنامه 

نهادهای مرتبط که تهدیدی برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان 
 ، ی مذکور گزارش ها  . ( S / 2020/415) کرد ارائه  است، 

ً
بر   عمدتا

تدوین  افغانستان  مراجع دولتاساس اطالعات ارائه شده توسط 
 . گردیده بودند 

 

وری  ۲۸تاری    خ  ب • زن   ۱۵۰۰۰شش ماهه با    مشورت، پس از  ۲۰۱۹  فبی
، دفبر بانوی اول، با حمایت شورای والیت افغانستان ۳۴افغان در 

وزارت امور زنان، شبکه زنان افغانستان و سازمان های عایل صلح، 
را تدویر   جامعه مدبی زنان یک کنفرانس میل زنان افغان برای صلح

  ماده ای به رئیس جمهور   ۱۵ارائه بیانیه    منجر به، که در نهایت  کرد 
ی وعده داد که   اجالس مشوربر این موضوع را در    شد. رئیس جمهور نب 

  ۲۰۱۹اپریل  ۲۹"( در مورد صلح که در راشو )" جرگهپنج روزه لویه  
 . کند در کابل تشکیل شد ، برریس  

 

هئیت معاونت  ملل متحد در ننگرهار،  والیت، در ۲۰۱۹ اپریلدر  •
زاد   ی دو قبیله در منطقه شب  افغانستان )یوناما( یک جرگه صلح را بی 
کت داشتند. جرگه با   ی بار زنان در آن رسی تسهیل کرد، که برای اولی 

در ماه  . پایان یافتقطعنامه تنظیم توزی    ع آب  تصویب
، یوناما    والیت ، در  ۲۰۱۹جوالی ی دو قبیله را که   مشورتکبی های بی 

، تسهیل کرد و یک اختالف  منجر به برگزاری یک جرگه صلح شد 
تشکیل زن    جرگه مذکور را  حل کرد. یک چهارم  را  زمینی چندین دهه  

 . یم داد 
 

  خود مبنی بر تدویر جلساتیوناما با استفاده از ظرفیت  •
ی

، از آمادگ
  ۱۷تا  ۱۵زنان افغان برای روند صلح افغانستان حمایت کرد. از 

 ورکشاپ، یوناما با مرکز آموزش زنان افغانستان، یک ۲۰۱۹دسامبی 
اتژیک آنها در یک   آموزیسی برای زنان افغان در زمینه مشارکت اسبر

را   زمینههلمند، یوناما  والیت کابل برگزار کرد. در در  را روند صلح، 
ی علمای دین و زنان در مورد تالش های محیل برای  برای گفتگو بی 
 تقویت نقش زنان، جوانان و اقلیت ها  

ی
كاهش خشونت و چگونیک

ی  زن   ۱۰۰۰یوناما با بیش از   ، در حمایت از صلح فراهم كرد. همچنی 
طرح و  ماهه کار کرد و در    ۵از منطقه غرب افغانستان یط یک دوره  

با انتشار بیانیه   پایان آنکرد، و   کمکچشم انداز صلح آنها را   تدوین



A/74/753 

S/2020/210 

 

20-03718  23 

لزوم حفظ دستاوردهای بر ، ۲۰۲۰جنوری  ۹بتاری    خ ماده ای  ۱۳
 به جنایات گذشته، اطمینان از روند صلح    ۱۸

ی
سال گذشته، رسیدگ

مو ایجاد    قربابی محور  ی ، ق نهابی صلحنظاربر برای هرگونه تواف  میکانب 
وری  ۲۰  بتاری    خ.  تاکید صورت گرفت  مشورت های، یوناما  ۲۰۲۰  فبی

 ، ان جامعه مدبی ی دولت و رهبی تاکید  فعاالن زن ، را برای  بشمول بی 
ی زنان در دولت و   مجدد بر  ورت حمایت از نقش های رهبی ضی

،مذاکرات آینده   ی االفغابی  تسهیل کرد.  بی 
 

وی  ۱۶بتاری    خ   • ،    والیت ، در  فبی اعضای جنبش صلح مردم برای غزبی
نفر از   ۴۰۰برگزار کردند، که در آن  ای را  حمایت از صلح، گردهمابی  

کت کنندگان خواستار  تاجپشتون، هزاره و  اقوام کت داشتند. رسی رسی
 شدند.  آتش بس و پایان خشونت  ،صلح پایدار 

 

را به کمیسیون  نظریات خود ، یوناما ۲۰۲۰ماههای اپریل و یم در  •
مستقل حقوق بشی افغانستان در مورد گزینه های مشارکت در 

  بشمول موضوعات مربوط به صلح، حقوق بشی و عدالت انتقایل، 
روند صلح و گفتمان عمویم ارائه   در نحوه وارد کردن دیدگاه قربانیان  

 داد. 
 

و   محیلدر همان دوره، از طریق پخش رادیوبی محیل، مقامات  •
  توقف جنگ در راستای اهداف خواستار  والیت ۲۵از جوامع بیش 

ی از   دوستانه، صلح و جلوگب   نشستشدند. یک  ۱۹-کوویدبشی
، که از طریق یک طرح صلح  رسوبی کابلشورای زنان در منطقه 

شده بود، کار خود را برای  حمایتتأسیس و  یوناما محیل با حمایت 
متمرکز  COVID-19 ۱۹-انه کوویدحمایت از اقدامات پیشگب  

ی ترتیب، در ما ساخت ، گروه  ۲۰۲۰سال  ههای یم و جون . به همی 
های زنان و جوانان در کابل از کانال های رسانه های اجتمایع برای 

ی  همراه با پیام صلح استفاده  ۱۹-کوویدپخش پیام های پیشگب 
ملل متحد برای  ی کردند و با مقامات محیل و اعضای تیم کشور 

، دست به کار خانواده های آسیب پذیر حمایت از توزی    ع کمک به 
 شدند.   

 

، در منطقه شمایل، یوناما یک ابتکار صلح محیل  ۲۰۲۰در ماه جون   •
فعال جوان که   ۱۶  همه شمول  کرد که از یک گروه    به پایان رساند را  

آنها با   مشارکت و  بودند از صلح آموزش دیده  دادخوایهدر زمینه 
منجر به تصویب  والیت نماینده جوانان از چهار  ۱۲۰بیش از 
در سطح میل در مورد آن که شد  صلح جوانان  ماده ۴۱اعالمییه 

 تبلیغات انجام پذیرفت.  
 

از سازمان های جامعه   مشوربر ، یک هیئت  ۲۰۲۰جوالی    ۸بتاری    خ   •
یم را با هدف آوردن صدای اقشار مختلف جامعه به یمدبی م ی کانب 

ی مذاکره، و بازیگران مختلف جامعه مدبی که در حال تهیه برنامه  مب 
 ارائه اولویت های خود در مورد صلح  

ی
، راه   بودند هابی برای چگونیک

 اندازی کردند. 
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III . :حکومتدآری و نهاد سازی 
 

، با ظرفیت تطبیق پالیسی ها، که به طور  یآز سطح محل  حکومت در سرآسر کشور آز طریق آیجاد نهاد های دموکرآتیک، مشروع، پاسخگو آقتدآر معیار: گسترش 
 فزآینده توآنائی پایدآری خود شان رآ دآشته باشند

 متریکس     شاخص های پیشرفت                                                   
 

توانابی مقامات افغان و نهاد های  افزایش 
مستقل انتخابابر برای مدیریت و اجرای  
انتخابات شفاف و دوره ای، با توجه ویژه  
به مشارکت زنان و سهمیه بندی های  

ی شده در قانوبی اسایس   تضمی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات دیهدر دوره گزارش •
ی . انتخابابر برنامه های عملیابر خود را به اتمام رساندند    همچنی 

های آموزیسی برای توسعه ظرفیت و برنامه  کمیسیون های مذکور 
ح کامیل از فعالیت ها و فرایندها را ارائه یم داد  به   آموزش، که رسی

که همه فعالیت های مورد    کنند اطمینان حاصل  پایان رساندند تا 
فعالیتها تمام الزامات  کهو این  نیاز شناسابی و ترتیب داده شده است

طرزالعمل ،  مقرراتو  قانوبی مندرج در قانون اصالح شده انتخابات  
  فعالیت ها کمیسیون ها را برآورده یم کند. این   ها و رهنمود های

کا و نهادهای مربوطه،   با رسی
ی

شامل مشارکت ذینفعان، هماهنیک
  ، ثبت نام رای دهندگان، معرقی نامزدها، و    بشمول عملیات انتخابابر

ی و شمارش   های رای گب 
ی

ی برنامه ریزی آراء آمادگ برای   ، و همچنی 
و فعالیت های پس از انتخابات برای انتخابات دور دوم  برگزاری
،   ظرفیتافزایش  نهادهای افغانستان برای انجام انتخابات معتبی

 ، بود.  فراگب  و شفاف
 

بات برنامه ثبت نام رأی دهندگان خود را  کمیسیون مستقل انتخا •
تدوین کرد و پس از   ۲۰۱۹برای انتخابات ریاست جمهوری سال 

ده، کمیسیون مشورت ثبت نام   فعالیتانجام یک  مذکور  های گسبر
را که فقط به رأی دهندگان جدید محدود یم شود و براساس    تقوینر 

ی  اثبت نام های قبیل ت کمیسیون ئید یم کند، تصویب کرد. همچنی 
ئید رای ا، به ویژه در زمینه های ثبت نام و تتکنالوژیاستفاده از 

یک رأی دهندگان و ت یک رأی ادهندگان )ثبت بیومبر ئید بیومبر
    ئید کرد. ادهندگان( و انتقال و مدیریت نتایج را ت

 

جدید را به کمیسیون  کمیشبی ، رئیس جمهور هفت  ۲۰۱۹ مارچ در  •
را به کمیسیون شکایات  کمیشبی دیگر مستقل انتخابات و پنج 

ی روسای   و همچنی 
 مذکور  دو نهاد انتخابابر  دارالنشایانتخابابر
ی  ی شدگانکرد.    تعیی  جدید توسط احزاب سیایس و سازمان های   تعیی 

  مارچ ۱نامزد ریاست جمهوری در  ۱۷جامعه مدبی معرقی و توسط 
 شدند.  ابانتص ۲۰۱۹

 

  ۳۳، کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهابی )از ۲۰۱۹ یمدر ماه  •
،  یمبه پایان رساند. در ماه  ۲۰۱۸( را برای انتخابات پارلمابی والیت
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ارزیابی و طرح و  ایجاد یک کمیته نظارت و  
 تدوین معیارهای مبارزه با فساد اداری

 
 
 
 
 
 

 
توانمندسازی نهادهای مبارزه با فساد  
اداری برای نظارت راهکار کیل حکومت در  

 کار مبارزه با فساد اداری 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی الملیل بدون رأی  کمیشبی رئیس جمهور دو   به هر دو کمیسیون را بی 
 منصوب کرد. 

 

انتخابات  ،انتخابات، کمیسیون مستقل ۲۰۱۹سپتامبی  ۲۸بتاری    خ  •
و نتایج ۲۰۱۹ریاست جمهوری را انجام داد. نتایج اولیه در دسامبی 

وری نهابی در  اعالم شد و رئیس جمهور فعیل، آقای غنی  ۲۰۲۰ فبی
درصد آرا برنده اعالم كرد، در حایل كه رئیس  ۵۰،۶۴ کسب   را با 

 .  آرا را به دست آورد درصد  ۳۹.۵۲اجرابی وقت، آقای عبدهللا 
 

نتایج نهابی انتخابات ریاست  در مورد از بن بست سیایس  پس •
، آقای غنی و آقای عبدهللا توافق  ۲۰۲۰یم  ۱۷بتاری    خ جمهوری، 

 بشمول تعییناتدرصد سهم دولت،  ۵۰نامه ای را امضا کردند که 
را برای آقای عبدهللا مشخص یم   والیاتوزارتخانه ها و والیان  در 

و یک شورای عایل صلح و  کند. ایجاد یک شورای عایل دولت
رئیس   اسبقمعاون  یاصالحات انتخابابر و ارتقا، میل مصالحه

ال عبدالرشید دوستم ، به سمت مارشایل   از موارد عمده  جمهور، جبی
  عمیل. این توافقنامه هنوز به طور کامل توافقنامه مذکور بودند 

 نشده است. 
 

ک مستقل م۲۰۱۹در سال  • بارزه با  ، کمیته نظارت و ارزیابی مشبر
 کرد که شامل ارزیابی آسیب پذیری    ۱۸ اداری  فساد 

گزارش را منتشی
و وزارت امور   امور داخلهدر شورای میل، وزارت    اداری   در برابر فساد 

در مورد  را گزاریسی مذکور  ، کمیته ۲۰۲۰جنوری خارجه است. در 
 ، ارزیابی آسیب پذیری در برابر فساد ۲۰۲۰  جوالیو در    مالیهوزارت  
منتشی عواید، در سیستم تدارکات عمویم و ادارات گمرک و  ادرای
 کرد. 

 

قانوبی ،  ۲۰۲۰ مارچدر  •  های غب 
را تصویب  کابینه مقرره اعاده دارابی

 را تکمیل کرد.  ها  دارابی  اعادهکرد و بدین ترتیب چارچوب قانوبی 
 

گزارش  اداری یژه مبارزه با فساد سکرتریت و ، ۲۰۲۰ جوالیدر  •
اتژی میل    ۲۰۱۹سال  برای  ساالنه   برای   ۲۰۱۷مربوط به اجرای اسبر

را منتشی کرد، که در آن گزارش داد که از مجموع    اداری   مبارزه با فساد 
  ۲۰۱۹و    ۲۰۱۸مورد به طور کامل در    ۸۹معیار در شش ستون،    ۱۰۲
مورد تا حدی اجرا شدند،   ۳مرحله در مرحله نهابی اجرا بودند و  ۵، 

فت محدودی در در حا   در مورد  و صورت گرفته معیار  ۲یل که پیشی
فنر رونما نگردیده است.   ۳  معیار دیگر هیچ پیشی

 

ی  مبارزه عدیل و قضابی ، مرکز ۲۰۱۹در سال  • فساد با جرایم سنگی 
 قضابی قرار داد   محکمهرا در  قضیه ۲۳اداری 

ی
ابتدائیه مورد رسیدگ

تن محکوم   ۶۶ه آن متهم وجود داشت که در نتیج ۸۳که در آن 
ی در سال    تن دیگر براءت حاصل کردند.   ۱۷گردیده و   ،  ۲۰۱۹همچنی 

نفر  ۴۶مربوط به  قضیه۱۲مذکور به تعداد  مرکز  محکمه استیناف
 قضابی قرار داد را 

ی
  ۴۱ئید محکومیت ا، که منجر به تمورد رسیدگ
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نشی و اشاعه ساالنه دارابی های مقامات 
 حکومنر 

 
 
 

کارمندان ملیک حکومت،  ظرفیت  افزایش 
در سطوح مرکز، والیات و ولسوایل های  

 تبرای اجرای وظایف و ارائه خدما
 
 
 
 
 
 

 
 

شفافیت و موثریت در مقرری  افزایش 
 های کارمندان خدمات ملیک 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
، حمایت  اصالحات خدمات ملیک تقویت 

  برای طریق یک راهکار جامع شده از 
یک  یهای تخنو مساعدت سازی ظرفیت 

 تمویل شده توسط تمویل کنندگان
 
 

این    ،۲۰۲۰سال  جوالی تا .  نفر دیگر گردید  ۵نفر و لغو محکومیت 
 قرار داده است که در آن    ۷۶مرکز در کل  

ی
  ۲۸۹قضیه را مورد رسیدگ

 محکوم علیه شامل بودند.  
 

یسکمیسیون  •   گنجانده   ۲۰۲۰به اطالعات در بودجه ساالنه  دسبر
ی نهاد دولنر  ۵۹و دولت مأموران اطالعات عمویم را در  شد    تعیی 

به  تا با افغان ها زمینه مساعد شود تا از آنها  کرده است 
دازند.     درخواست/مطالبه ببی

 

ی کرد،  رسمفتش ارگ، رئیس جمهور  ۲۰۱۹اگست  در   • کسیکه    را تعیی 
 نماید که در آن مأمور  

ی
است تا آنعده از شکایات را دریافت و رسیدگ

مقامات ارشد، واحد های اداری در قوه اجرائیه و واحد های 
 بودجوی مستقل دخیل باشند.  

 

ت رسیم و کارمندان دولت که دارابی ، تعداد مقاما۲۰۱۹در سال  •
ئید  اثبت و ت اداره نفر گذشت.   ۲۱۰۰۰های خود را ثبت کرده اند از 

 مجازات عدم مطابقتئید و  اچارچوب قانوبی برای ت  تقویتدارابی به  
 .  ادامه داد 

 

  را  برنامه آموزیسی  ۹۶ ملیک خدمات  انستیتوت ۲۰۱۹/ ۲۰در طول  •
برنامه آموزیسی را در   ۳۲۶کارمند دولت ترتیب داده و   ۲۴۱۱برای 

کارمند دولت تسهیل کرده است.  ۱۱۸۰خارج از کشور برای 
طرح و  با مواد آموزیسی را  کورس  ۱۲ همچنان، انستیتوت مذکور 

 تدوین کرد.  
 

، انستیتو  • خدمات ملیک   تبرای جذب جوانان به مدیریت دولنر
ی دوره برنامه کارآموزی اداری خود را برای فارغ التحصیالن  هشتمی 

 دولنر و خصوض آغاز کرد.  پوهنتون هایجدید  

 

اصالحات اداری و   مستقلکمیسیون ، دیهدر طول دوره گزارش •
خدمات بست  ۳۰۰۰۰خدمات ملیک استخدام و نظارت را برای 

ده معلمان، انج، بشمول ملیک   ام داد. استخدام گسبر
 

مرکز تحقیق و توسعه محتوای   مذکور  ، کمیسیون۲۰۱۹در سال  •
 امتحان، با استفاده از  تا به حالخود را ایجاد کرد. از آن زمان    امتحان
ونییک جدید مبتنی بر    تحریری ارشد    بست  ۶۹۳در کابل،    کمپیوتر الکبر

ی کمیسیون تن آن  ۵۶شد که  احراز کارمند دولنر  زن بودند. همچنی 
ونییک  مراک را در بلخ، قندهار، هرات، جالل آباد،    والینر ز امتحان الکبر

 بامیان و خوست تأسیس کرد. 
 

یدر سیستم مدیریت منابع    معلوماتکمیسیون به وارد کردن   • و    بشی
یک و بیوگراقی   اطالعات خود ادامه داده است. اطالعات بیومبر

کنون تا ادارات مربوطه وزارتخانه و  ۵۰کارمند دولت از   ۴۲۷۳۶۵
 ئید و وارد سیستم شده است. ات
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تطبیق پالیش حکومتداری محیل و  
، مایل و   هایانکشاف چارچوب  نظاربر

 بودجوی محیل 
 
 
 
 
 
 

 
 

طرح و نشی میعارها برای حدود و مرزهای  
 واحدهای اداری 

 
 
 
 

های کاقی برای کارابی  ایجاد زیرساخت 
نهادهای حکومت، به ویژه در سطح  

 والیات
 

 
ایجاد سیستم های قضابی و جزابی قابل  

س که حقوق بشی همه    قابلو    اعتماد  دسبر
ام و رعایت کند  شهروندان را احبر

 
 

اتژیک جدید   متذکره   ، کمیسیون۲۰۲۰جوالی    ۱۹بتاری    خ   •   برنامه اسبر
را آغاز کرد که چشم انداز آن ایجاد "یک   ۲۰۲۵-۲۰۲۰ خود برای 

اداره خدمات عمویم کارآمد و بی طرف است که توسط کارمندان 
ایط اداره یم شود و اهداف توسعه اقتصاد ی کشور رسیم واجد رسی

ی یم کند "  همه شهروندان افغانرا پیش یم برد و منافع  یم   را تأمی 
 باشد.  

 

 به مساله پروژه  •
ی

یمدیریت منابع رسیدگ و اصالحات نهادی  بشی
یم شود، از   تمویل مایل دولت افغانستان ، که از طریق بانک جهابی 

تهیه و معرقی  را در راستای آغاز شده و کمیسیون  ۲۰۱۹اوایل سال 
یسیستم جدید مدیریت منابع  و اطالعابر و تهیه پیش نویس   بشی

 کرده است. حمایت  اداری طرزالعمل ها و مقررات  ، پالیش
 

شورای عایل  محیل ، کمیته فریع حاکمیت ۲۰۱۹مارچ  ۶بتاری    خ  •
حکومتداری  تطبیقبرنامه عملیابر  حاکمیت قانون و حکومتداری

تحت هدایت   گروپ کاریپنج ن د که در آ را تصویب کر  محیل
 ایجاد شدند.   برنامه  تطبیقبرای حمایت از  مربوطهنهادهای دولنر 

 

قانون شورای محیل نهابی و توسط    مسودهٔ ،  ۲۰۱۹دسامبی    ۳بتاری    خ   •
وری ۲بتاری    خ پارلمان تصویب شد.  ، اداره مستقل ۲۰۲۰سال  فبی

ابی شده قانون اداره محیل نه مسودهٔ گزارش داد که   ارگان های محل
 است. 

 

روش ها و   ارگان های محل، ، اداره مستقل ۲۰۱۹در سال  •
تهیه کرد. برنامه اسکان   شاوایل ها رهنمودهابی را برای ایجاد مرزهای  

ی ملل  از معاونیت ریاست عمویم ( UN-Habitat) متحد  بشی
ی مرزهای هفت شاروایل در راستای  )فراه ،   والینر  شاروایل تعیی 
و   ۲۰۱۸نییل، پکتیا و نورستان( در سال های  ارزگان، نیمروز، غور،

 حمایت و پشتیبابی نمود.   ۲۰۱۹
 

دولت آغاز شد،  والینر  کنفرانس    ونسال   ۳۳، ساخت  ۲۰۱۹در سال   •
 تکمیل شود.   ۲۰۲۰که انتظار یم رود تا پایان سال 

 
 

ه محکمه، ۲۰۱۹در اواخر سال  • تمویل و  متحد  ، با کمک مللسبر
داد تا اعضای ارشد   تدویر را  کد جزا )قانون جزا(، کنفرانس  کنندگان
  کد جزای  تطبیقبتوانند تجربیات و نظرات خود را در مورد  قضاء
اک بگذارند  ۲۰۱۸ توصیه برای اصالح و   ۵۴در پایان آن  به اشبر

 تعدیل کد جزاء )قانون جزا( ارایه شد. 
 

ه محکمه ، شورای عایل ۲۰۲۰جون  ۲۳بتاری    خ  •  عمل هابی طرزال سبر
ی از تأخب    محاکمه هایرا برای تشی    ع و تسهیل  آنالین و جلوگب 
 به ۱۹- کوویدنایسی از بیماری همه گب   

ی
به تصویب   قضایا در رسیدگ
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ه محکمهرساند.  طرح و تدوین طرزالعمل های محاکم در حال  سبر
 از راه دور و سایر نهادهای مربوطه است.  برای جلسات قضابی 

 

ی الملیل اداره لوی څارنوایلریاست مبارزه با ج •   ۱۰۰با بیش از    رایم بی 
تحت صالحیت خود، در حال انجام تحقیقات در مورد   قضیه

یت است که شامل همه طرف    و جنایات علیه بشی
ی

جنایات جنیک
 ،  شاخه خراسان داعش، یم شود.  اعضای ارشد  بشمولهای درگب 

  
 

IV .حقوق بشر 
 

آفرآد ملکی، وضعیت   حفاظت آز بین آلملل، با آصرآر ویژه بر  حقوقآحترآم به حقوق بشر آفغان ها، در مطابقت با قانون آساسی آفغانستان و آفزآیش معیار: 
زآدی بیان و حسابدهی بر آساس حاکمیت قانون

 
 زنان و دخترآن، آ

 یکس  شاخص های پیشرفت                                                      متر 
کاهش در شمار واقعات استفاده 
قانوبی از زور و ارعاب علیه افراد ملیک،   غب 
ی الملل توسط   از طریق رعایت حقوق بی 

 کنشگران ذیربط
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
آگایه افغان ها از حقوق شان و  بهبود 

 ولیت هایشئآگایه حکومت از مس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نظامیان را در   ۵، یوناما کاهش ۲۰۱۹در سال  • درصدی تلفات غب 
نظامیان از سال    ۲۰۱۸مقایسه با سال   ان کیل تلفات غب  ی ین مب 

و کمبر
درصد   ۱۳، یوناما ۲۰۲۰را ثبت کرده است. در سال بدینسو   ۲۰۱۳

نظامیان را در اواسط سال در مقایسه با مدت  کاهش تلفات غب 
بریحی  دادخوایه اش . یوناما در نتیجه ثبت کرد  ۲۰۱۹مشابه سال 
فت ها  : تصدیق بیشبر طالبان بشمولکرده است،   را مشاهدهپیشی

نظامی   راجع به   آنها؛  ظرفیت تحقیقدر  و بهبود    انحوادث تلفات غب 
وهای نظایم شدهآموخته  درس های  "انجام یک تمرین خاریحی   " با نب 

ی الملیل بر اساس توصیه یوناما  ایجاد محدودیت در عملیات و   ؛بی 
  با ، که قطعات خاص ریاست عمویم امنیت میلجستجو توسط 

نظامیان  ان تلفات غب  ی نایسی از عملیات های کاهش مستند در مب 
 متذکره، مصادف بوده است.  

 

در رسارس را  دیهآگایه  کشاپور  ۲۹۷، یوناما ۲۰۱۹در سال  •
نظامیان،  حفاظتافغانستان در مورد  ، حقوق زنان، از  اطفالاز غب 

ان، حقوق  ی بردن خشونت علیه زنان و دخبر  محاکمه عادالنهبی 
 و حق آزادی بیان توقیف شدگان

ً
، برگزار کرد که در آن مجموعا

اک ورزیدند.    ۲۷۹۵نفر بشمول    ۷۱۶۳ ی یوناما برای   زن اشبر همچنی 
، جامعه والینر نگرابی های حقوق بشی با مقامات    دادخوایه راجع به

ان مذهنی   و جامعه و رهبی
 تدویر نمود.   را  جلسه ۵۴۷به تعداد مدبی

 

 عایل حقوق بشی ملل  کمیساری، یوناما و دفبر  ۲۰۱۹اپریل    ۱۷بتاری    خ   •
در مورد رفتار با بازداشت شدگان مربوط به  دو سالهگزارش   متحد 
تا   ۲۰۱۷جنوری  ۱را منتشی کردند که شامل دوره زمابی از  منازعه
است. در این گزارش به کاهش کیل در ادعاهای  ۲۰۱۸دسامبی  ۳۱

 منازعهان مرتبط با معتبی شکنجه و بدرفتاری توسط بازداشت شدگ
وهای امنیت میل افغانستان: از    توقیف خانهدر   در    ر صد د  ۳۹،۰نب 

  دادخوایهدرصد. این کاهش به دلیل  ۳۱.۹دوره گزارش قبیل به 
منجر بوجود آمده است که هماهنگ و پشتیبابی فنی توسط یوناما 

 . گردیده استبه اتخاذ تدابب  خاص توسط دولت  
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ات و  بهبود   حمایت از تدابب  حقوقر و  تأثب 

پالیش برای مبارزه با خشونت علیه زنان 
ان  و دخبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

آگایه و حمایت از تدابب  حقوقر و  بهبود 
مبارزه با معافیت و  ا پالیش در ارتباط ب

   دالت انتقایلععمیل کردن 
 
 
 

را به مناسبت روز جهابی   نشست ۸یوناما  ،۲۰۲۰مارچ  ۱۴تا  ۴از  •
زن در رسارس افغانستان تشکیل داد که باعث افزایش آگایه در مورد  

ی ملل  ان شد. همچنی 
در متحد مسائل مربوط به حقوق زنان و دخبر

بسوی   فرد تحت عنوان "هر  نشستسازماندیه مجموعه ای از 
  یبرابر 

ی
به راهپیمابی    مشارکت داشت که منجر   " با اتحاد میل مردانیک

نفره در راستای حمایت از برابری جنسینر در افغانستان شد.   ۱۰۰۰
 عبارت از 

ی
،  اتحاد میل مردانیک شبکه ای از نمایندگان جامعه مدبی

، مقامات دولنر و نمایندگان بخش خصوض   ان مذهنی  . یم باشد رهبی

 

 یتمعاون بست  ایجاد  فرمان  ، رئیس جمهور  ۲۰۲۰جوالی    ۶بتاری    خ   •
در ن ام والیات را صادر کرد که بست های مذکور باید به زنا مقدوم 
 والیت اختصاص داده شود.  ۳۴

 

 حفاظتگزارش عمویم در مورد    ۱۰، یوناما  شدیهدر طول دوره گزار  •
ی مسلحانه را که منجر به   نظامیان منتشی کرد که حوادث درگب  از غب 

نظامیان ش ،   قرار یم داد.  پوشش را تحت تلفات غب 
 

ی مورد خشونت  ۴۰۳، یوناما ۲۰۲۰تا جون  ۲۰۱۹از جنوری  •   سنگی 
ان را مستند کرده است:    بشمول مورد قتل،  ۱۲۸علیه زنان و دخبر

مورد خودسوزی اجباری   ۴۴،  مورد تجاوز جنش  ۹۵"قتل نامویس"،  
 ، مورد ازدواج زیر سن  ۱۷مورد ازدواج اجباری و  ۱۷یا خودکشی

 .  قانوبی
 

، کمیته قانونگذاری وزارت امور زنان یک دیهدر طول دوره گزارش •
ی کرد.  ۲۰۰۹برریس دقیق قانون منع خشونت علیه زنان ) ( را رهبی

ا برای بازنگری  کمیته ای ر   کابینه، کمیته قانونگذاری  ۲۰۱۹ اپریلدر 
، پیش  ۲۰۲۰سال  جونپیش نویس قانون خانواده ایجاد کرد و در 

 برای برریس به کمیته ارائه شد. 
ً
 نویس قانون مجددا

 

را   های کنفرانس  لوی څارنوایل، ۲۰۲۰ جنوریو  ۲۰۱۹ جنوریدر  •
برگزار را  در مورد تقویت پاسخ سیستم عدالت به خشونت علیه زنان  

ی ، وزارت  ۲۰۱۹سال  یمکرد. در ماه  شکایت برای آزار  داخله میکانب 
، کمیته قانونگذاری وزارت امور ۲۰۱۹ جون ئید کرد. در اجنش را ت

مربوط به بودجه اضطراری  مقررهزنان کار بر روی پیش نویس 
، کمیته ۲۱۰۹توبرقربانیان خشونت علیه زنان را آغاز کرد. در اک

را در مورد به   کد جزابی   ۶۴۰ماده  تعدیلقانونگذاری کابینه پیشنهاد  
اصطالح "آزمایشات بکارت" داد، به طوری که فقط بر اساس حکم  

کشور از  لوی څارنویل ، ۲۰۱۹انجام یم شود. در نوامبی  محکمه
 به شکایات آزار و اذیت    څارنوایل اختصاضتاسیس ریاست  

ی
رسیدگ

 علیه زنان در محل کار خبی داد. 
 

  ۱۵۷۱رسارسی با  نشست ۶۵ق ، از طریدیهدر طول دوره گزارش •
کت کننده، یوناما از دولت، کمیسیون مستقل حقوق بشی   رسی

  یافته ای افغانستان و جامعه مدبی در ارتقا فضای افزایش
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مقتضیات گزارشدیه در مورد   تکمیل
ی الملیل   میثاق ها و کنوانسیون های بی 

 حقوق بشی  و تطبیق  
 
 
 
 

ورای  دوره ای ش بازنگری هایتوصیه 
 جهابی حقوق بشی در مورد افغانستان

 توسط حکومت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، پاسخگوبی در مورد   حفاظتدموکراتیک،  از مدافعان حقوق بشی
، مبارزه با تبعیض،  صلح و  هایروند ارتقاینقض حقوق بشی

، حمایت و  ق بشی و عدالت مبتنی بر قربابی سازگار با حقو  مصالحه
 پشتیبابی کرد.  

 

وری  ۱۴بتاری    خ  •  که  ، مرکز حافظه و گفتگوی افغانستان۲۰۱۹فبی
، افتتاح شد. این مرکز دارای مجموعه است یک ابتکار جامعه مدبی 

حافظه" است که بازماندگان و اعضای خانواده    صندوق هایای از "
جاد کرده و پر از اشیا شخض و داستان و بستگان قربانیان آنها را ای

 . هستند های عزیزان 

 

بحث ها را با دانشمندان اسالیم  سلسله، یوناما یک ۲۰۱۹در سال  •
محیل ترتیب داد و یک گزارش داخیل در مورد مسائل مربوط به ارتقا  

ی اسالیم تهیه کرد.  حفاظتو   از حقوق بشی طبق قوانی 
 

آموزیسی سه روزه را برای  ورکشاپ، یوناما یک ۲۰۲۰جنوری در  •
هاک ی کمیسیون مستقل حقوق بشی افغانستان تسهیل کرد تا  میشبی

در مورد فرصتهای مربوط به صلح، حقوق بشی و عدالت انتقایل 
 بحث کنند. 

 

ی  • ، کمیسیون مستقل حقوق بشی  ۲۰۲۰سال  مارچ و جوالیبی 
قربانیان در روند صلح    شامل کردنافغانستان مقاالبر راجع به نحوه  

و مسئله آزادی زندانیان در برابر حقوق و شفافیت قربانیان را منتشی  
 کرد. 

 

تروی    ج و توزی    ع مجموعه ای ، یوناما به دیهدر طول دوره گزارش •
گفتگوکنندگان مختلف ادامه   را به  برای صلح  والینر  ۳۴ نقشه راه 

 داد. 
 

  ۲۰۱۹جنوری عایل حقوق بشی ملل متحد در    کمیسارییوناما و دفبر   •
، کمیسیون مستقل   ۴۹را برای    ورکشابی  نماینده وزارتخانه های دولنر

زن(   ۱۱  بشمولحقوق بشی افغانستان و سازمان های جامعه مدبی )
در اجرای توصیه در مورد نقش آنها در روند برریس دوره ای جهابی و  

 برگزار کردند.  ، های مربوطه
 

که از برریس دوره ای جهابی    توصیه ای، مطابق با ۲۰۱۹در سال  •
د، افغانستان  لوی  سطح باال در دفبر  در  یک کمیتهنشات یم گب 
استفاده ء  در مورد سو   ۲۰۱۸تأسیس شد تا ادعاهای نوامبی    څارنوال 

 . کند در والیت لوگر را برریس   اطفالجنش علیه 
 

 فرماناز طریق    اطفال، قانون حمایت از حقوق  ۲۰۱۹مارچ    ۵بتاری    خ   •
 نایسی از پیشنهادی براساس ریاست جمهوری ،  ۳۶۲تقنینی شماره 

شد. این قانون شامل  توشیحبرریس دوره ای جهابی افغانستان، 
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ظرفیت و تعهد حکومت  افزایش 
افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق  

افغانستان به حیث نهاد میل حقوق  بشی 
ام، حفاظت،  بشی افغانستان بخاطر احبر

 تحقق و تروی    ج حقوق بشی 

 اطفالبازی و استخدام و استفاده از  بچه ممنوعیت  احکایم مبنی بر 
 حانه است. مسل منازعه هایدر 

 

، کمیته قانونگذاری وزارت امور زنان پیش نویس  ۲۰۱۹در سال  •
  مارچرا تنظیم کرد که هدف آن ثبت ازدواج است. در  مقرره ای 
را تصویب   پالیش، دو پرنسیب، کمیته جنسیت کابینه، در ۲۰۱۹

ایط اضطراری و   کرد، ییک در مورد حمایت از زنان در جنگ و رسی
 شارکت زنان در انتخابات. دیگری در مورد افزایش م

 
 

ی از شکنجه و  ۲۰۱۹در سپتامبی  • ، دولت رئیس کمیته فریع پیشگب 
ر 
ی آمب   یا تحقب 

انسابی حمانه، غب  ملل متحد را در مورد    مجازات های بب 
انتصاب کمیسیون مستقل حقوق بشی افغانستان به عنوان مرکز  

 مطلع ساخت. اصیل ارتباط با کمیته فریع 
 

، یوناما هشت فعالیت را به عنوان ۲۰۱۹دسامبی  ۱۰نوام تا  ۲۵از  •
روز فعالیت جهابی علیه خشونت بر اساس جنسیت  ۱۶بخشی از 

 رد. در رسارس افغانستان سازماندیه ک
 

، یوناما و کمیسیون مستقل حقوق بشی  ۲۰۱۹در دسامبی سال  •
ک    ۹افغانستان به مناسبت روز جهابی حقوق بشی به طور مشبر

کت  والیترا در هشت  نشست کت   ۵۷۶برگزار کردند که با رسی رسی
 . ند زن( برگزار شد ۱۹۹کننده )

 

، یوناما از کمیسیون مستقل حقوق بشی  دیهدر طول دوره گزارش •
" نهادی، افغانست در مورد برریس  بشمول ان در امور "مدیریت تغیب 
وبر ، حمایت کرد. در اکتقربابی محور ، پایداری مایل و عدالت  اجراات
اعتبار   ،میل حقوق بشی   موسساتاتحادیه جهابی    از کمیسیون    ۲۰۱۹
، یوناما تعامل ۲۰۲۰دریافت کرد. در سال را " Aوضعیت " د  مجد

کمیسیون در مورد روش ردیابی تلفات خود را با تیم تحقیق ویژه  
ی الملیل تقویت   دوستانه بی  نظایم و اصول مربوط به حقوق بشی غب 

 .  کرد 
 

در مورد    لوی څارنوایل ، یوناما به كمیته عایل  دیهدر طول دوره گزارش •
حساس   قضایایدر پیگرد قانوبی  طفلرویكردهای تحقیق دوستانه 

 ارائه داد.  تخنییک كمك   اطفال،استفاده جنش علیه  ءمربوط به سو 
 

  
 
 
 

V .آقتصادی و آجتماعی  توسعه 
 

 معیار: پالیسی های حکومت توسط جامعه بین آلمللی حمایت می شود که باعث رشد پایدآر آقتصادی شده و به ثبات سرآسری کمک می کند 
 متریکس                  شاخص های پیشرفت                                     
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طرح ریزی و تطبیق برنامه های اولویت  
ی الملیل   میل با حمایت و تائید بی 

 
 
 
 
 
 
 

 
کمک های انکشاقی و    ترر  توزی    ع مساویانه

 حکومت در رسارس افغانستان مصارف  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

جمع آوری مالیه  و رشد پایدار بر افزایش 
 مبنای منابع افغانستان

و  گردیده ، برنامه های اولویت میل طرایح  دیهدوره گزارشدر طول  •
ی زده شد هزینه  یک برنامه دارای  برنامه های مذکور و  آن تخمی 
، شوراهای توسعه مربوطه  تمویل کنندگانکه توسط    بودند   تطبیقر 

ی الملیل و دولت تکابینهو    ئید شد. ا، با حمایت از بودجه بی 
 

چوب صلح و توسعه میل  برنامه اولویت میل در چار  ۱۰تمام  •
وری افغانستان تا   تکمیل شدند.  ۲۰۱۹فبی

 

بودجه طرح ریزی  به عنوان بخشی از اصالحات در بودجه، دولت از   •
 بودجه مبتنی بر نتایج تغیب  کرد. طرح ریزی  مبتنی بر معلومات به

 

کای  • م های موجود   انکشاقی رسی ی حمایت مایل خود را از طریق مکانب 
قانون و  وجیهسازی افغانستان، صندوق باز  وجیهمانند صندوق 

زیرساخت های افغانستان و  وجیهنظم برای افغانستان، صندوق 
م های دو جانبه، با تخصیص  ی   ۳۴در رسارس کابل و  وجوه مایلمکانب 

 ادامه دادند.  والیت
 

، تا اواسط سال  یریاست جمهور  ۳۰۵مطابق با فرمان شماره  •
ی در    ۲۳۸، در مجموع  ۲۰۲۰ پارتمان   ۱۱۴هرات و    والیتقطعه زمی 

وهای دفایع و امنینر توزی    ع شده   در کابل به خانواده های شهدا و نب 
ی در هفت    ۳۷۱۰است. در مجموع   ی به خانواده    والیتجریب زمی  نب 

وهای دفاع میل و امنینر توزی    ع شده است که    ۳۲۰۰۴های نب 
ی دیگر به عودت کنندگان و  ی به  ز  نمره ۵۵۰۰جریب زمی  می 

 داخیل داده شده است.  بیجاشدگان
 

درصد رشد کرد، که  ۳.۱۵، تولید ناخالص داخیل ۲۰۱۹در سال  •
نشان دهنده سطح باالی دشواری سیایس است و این تنها به رشد  

درصدی بخش خصوض منجر یم شود. صادرات در سه ماهه  ۲،۰
میلیون ۱۸۲.۵درصدی )سال قبل( از  ۱۱با رشد  ۲۰۲۰اول سال 

  ۱۸رشد کرده است. رشد صادرات با افزایش  دالر  ۲۰۲.۴به  دالر 
( صادرات محصوالت گیایه به دلیل  دالرمیلیون  ۲۴.۴درصدی )

 صورت گرفت.  زراعنر بهبود تولیدات  
 

پایدار بود، اما برآورد درآمد دولت    ۲۰۱۹مد در طول سال  عملکرد درآ •
میلیارد افغابی در   ۱۴۴میلیارد افغابی به  ۲۰۹از  ۲۰۲۰برای سال 
بودجه سال گذشته کاهش یافت. جمع آوری درآمد داخیل   بازنگری 

است.   وخامت به رسعت رو به    ۱۹-کووید در ماههای اخب  با بحران  
، درآمد یک سوم کاهش یافت و فعالیت های ۲۰۲۰سال    جوالیدر  

 اقتصادی، تجارت و حواله ها 
ً
 مختل شد.  شدیدا

  
 

IV .  ه آیمنطقهمکاری 
 

 ، صلح و ثباترفاهدر حمایت آز  ه آیمنطقمعیار: هماهنگی پایدآر و موثر 
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 متریکس      شاخص های پیشرفت                                                 

 میان  بهبود  
ی

های منطقه ای نهاد  هماهنیک
 ه ایمنطقافزایش رسمایه گذاری و 

سازمان ، افغانستان تعامل خود را با دیه در یط دوره گزارش •
 تقویت کرد.  ای منطقه ها/ادارات

 

  ۱۴و    ۱۳بتاری    خ  رئیس جمهور در اجالس سازمان همکاری شانگهای   •
ی کنفرانس وزرای قلب آسیا در ۲۰۱۹جون  دسامبی   ۹، هشتمی 
در رابطه و در اجالس آنالین گروه ارتباط جنبش عدم تعهد  ۲۰۱۹

جوالی  ۲بتاری    خ حضور یافت.  ۲۰۲۰یم  ۴بتاری    خ  ۱۹-به کووید
بابی  ، وی۲۰۲۰ ی مهوری آذربایجان و اجالیس با روسای ج  مب 

ترکمنستان برای بحث در مورد همکاری اقتصادی و ارتباط منطقه 
ی ای از جمله   را به عهده داشت.   الجورد حمل و نقل  دهلب 

 

افغانستان و گروه تماس    ، سازمان همکاری شانگهای۲۰۱۹اپریل  در   •
ی این سازمان و در رابطه به  پیش نویس نقشه راه همکاری بی 

تصویب شد،   ۲۰۱۸توسط رسان دولتها در نوامبی  را که افغانستان
 نمودند. بحث 

 

 تطبیق، افغانستان و پاکستان ۲۰۱۹ جوندر  •
ی

برنامه اقدام  چگونیک
 برریس کردند. در  

ی
افغانستان و پاکستان را برای صلح و همبستیک

، هیئنر از پاکستان وارد کابل شد تا در مورد تشکیل ۲۰۱۹نوامبی 
ی دو کشور بر اساس این طرح   بحثکمیته فنی برای حل مسائل بی 

، هیئت دیگری از پاکستان برای گفتگو در ۲۰۲۰سال    جونکند. در  
ی افغانستان و    مورد تسهیل افغانستان   به مالکیتروند صلح به رهبی

ی تجارت و اتصال به کابل سفر کرد.   و همچنی 

 

استانبول در زمینه امنیت منطقه  -قلب آسیا  پروسهمقامات ارشد  •
  ۲۰۱۹ جونای و همکاری برای یک افغانستان امن و پایدار در ماه 

اقدامات  تطبیق در مورد  نیویارکدر  ۲۰۱۹و در سپتامبی  انقره در 
ی  ۲۰۱۹کردند. در دسامبی   مالقاتایجاد اعتماد مبنی بر  ، هشتمی 

کنفرانس وزرای قلب آسیا بیانیه استانبول را تصویب کرد که شامل 
و اقدامات  زراعتیک اقدام جدید اعتماد سازی در مورد توسعه 

ده برای مدیریت  و حفاظت از محیط زیست است.  آفت ها گسبر
ی پیشنهادی  برای ایجاد اعتماد به نفس در مورد توانمند  همچنی 

وریسازی زنان مورد حمایت قرار گرفت. در  ،  ۲۰۲۰سال  فبی
افغانستان و ترکمنستان در مورد امنیت پروژه های زیرساخنر منطقه 

 ای تحت اقدام اعتماد سازی مورد بحث قرار گرفتند. 

 

نستان افغا  ه، نخست وزیر ازبکستان با رئیس اجرائی۲۰۱۹  جوالیدر   •
ی دو کشور  دیدار و در مورد ساخت خط برق سورخان پلخمری بی 
ی  ی جلسه کمیسیون بی  تجارت و برای دولنر التوافق کرد و اولی 
 همکاری اقتصادی در تاشکند برگزار شد. 
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ی گفتگوی وزیران خارجه ۲۰۱۹در سپتامبی  • ، افغانستان در سومی 
ی  کت کرد،   ،چی  در آن کشورها درباره  که افغانستان و پاکستان رسی

. در تالش های مصالحه بحث و گفت و گو کردند ایجاد اعتماد و 

اتژیک معاونان وزیران ۲۰۲۰سال  جوالی ، در جریان گفتگوی اسبر
، افغانستان و پاکستان، همکاری در مورد   ی خارجه سه جانبه چی 

نستان مورد بحث قرار افغا مصالحهو روند صلح و  ۱۹- کووید
 گرفت. 

 

، قزاقستان و سازمان امنیت و همکاری در اروپا  ۲۰۱۹اکتوبردر  •
یگردی را با هدف تقویت همکاری با افغانستان ترتیب دادند، که  مب 

به افغانستان مانند   کمک کنندهبر همکاری میان سازمان های 
و سازمان  متحد  سازمان امنیت و همکاری در اروپا، سازمان ملل

 همکاری شانگهای متمرکز بود. 

 

، شورای وزیران سازمان همکاری اقتصادی بار دیگر ۲۰۱۹در نوامبی  •
، بر تعهد کشورهای عضو برای ارتقا صلح و ثبات در افغانستان

از طریق صندوق ویژه سازمان همکاری اقتصادی در مورد  بشمول 
 احیای افغانستان، تأکید کرد. 

 

ستان، تاجکستان، ، ۲۰۲۰جنوری در  • ی افغانستان، قزاقستان، قرقب 
ترکمنستان، ازبکستان و نماینده عایل اتحادیه اروپا در امور خارجه و  

ی را افتتاح کردند که  ابتکار عمل آسیای میانه سیاست امنینر  سبی
حمایت از گفتگو درباره تغیب  اقلیم و خطرات مرتبط با   هدف آن 

 . یم باشد  آن

 

وریدر  • ، فرستاده ویژه جمهوری اسالیم ایران در  ۲۰۲۰سال  فبی
و مبارزه   تروریزم ، مبارزه با یافغانستان برای گفتگو در مورد همکار 

با افراط گرابی و قاچاق مواد مخدر با رئیس جمهور در کابل دیدار 
، رسپرست وزارت امور خارجه افغانستان ۲۰۲۰سال  جونکرد. در 

ن در تهران مالقات کرد و در با وزیر امور خارجه جمهوری اسالیم ایرا
آنجا درباره همکاری در زمینه امنیت، مدیریت مرز، پناهندگان و 

 مهاجران افغان و حمل و نقل گفتگو کردند. 

 

ی وجود    دیهدر طول دوره گزارش • ، تعدادی از پروژه های منطقه ای نب 
وری داشته است. در   ، رئیس جمهور سنگ بنای پروژه برق ۲۰۲۰  فبی
زستان و قو جنوب آسیا را برای انتقال برق از قر آسیای میانه 

امور تاجکستان از طریق افغانستان به پاکستان گذاشت. هم اکنون 
ستان ادامه دارد. در  ساختمابی پروژه مذکور  ی در تاجکستان و قرقب 

ی ، بندر گوادر در پاکستان به عنوان ییک از اجزای  ۲۰۱۹اکتوبر   دهلب 
ی و پاکستان برای حم ل و نقل تجاری افتتاح شد و با  اقتصادی چی 

را آغاز کرد.    انتقاالتپاکستان  -توافق نامه تجارت ترانزینر افغانستان
ی در  وریهمچنی    دالر را میلیون  ۱۳.۹، دولت هند ۲۰۲۰سال  فبی

برای توسعه بیشبر بندر چابهار در جمهوری اسالیم ایران اختصاص 
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یق این بندر به  محموله های هند از قبل از طر که درین جریان داد،  
، ازبکستان ۲۰۲۰سال  اپریل. در شده اند افغانستان تحویل داده 

ان افغانستان راه  تقطار باری منظیم را از تاشکند به حب   خدمات
اندازی کرد. تالشها برای توسعه پروژه خط لوله انتقال گاز ترکمنستان 

 -هند و پروژه انتقال برق ترکمنستان  -پاکستان - افغانستان –
 فغانستان و پاکستان ادامه یافت. ا

 
  

 
VII.  آفغانستان و جامعه بین آلمللی   حکومتمشارکت بین 
 

 نها خود آفغا به رهبری معیار: حمایت منسجم جامعه بین آلمللی آز برنامه های آولویت آفغانستان در دآخل چارچوب هماهنگی 
 شاخص های پیشرفت                                   متریکس 

 

با  در مطابقت  کمک ها افزایش فیصدی  
اتژی میل انکشاف افغانستان و برنامه   اسبر

 حکومت های اولویت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

به    تدارکات و عقد قراردادبهبود حسابدیه  
ی الملیل حکومت نیابت از   و جامعه بی 

 
 
 
 
 

 
 
 

ک نظارت و تقویت    در   بورد مشبر
ی

هماهنیک
  هچنان بحیث  حمایت از روند کابل و 

فت در   وسیله ای بازنگری  منظم پیشی

پیش نویس چارچوب صلح و توسعه میل افغانستان برای دوره   •
  ۲۸که بتاری    خ در نشست مقامات ارشد ارائه شد   ۲۰۲۱-۲۰۲۵

 بازنگری شدهچارچوب هدف از . برگزار شده بود  ۲۰۲۰جوالی 
پیش بینی سناریوی پس    و   افزایش کمک های خاریحی به بودجه  همانا 

ی صلح، دولت سازی و ایجاد بازار از   از صلح یم باشد که تامی 
. دولت متعهد شد كه اولویت محتویات عمده آن یم باشد 

كشاورزی، استخراج، اتصال منطقه ای و توسعه رسمایه انسابی را  
اتژی رشد اقتصادی خود ادامه دهد. ا   همچنانین چارچوب به اسبر

شامل پیشنهادهابی برای تقویت نهادهای حاکمیت قانون، مبارزه با  
  محیل، بهبود مدیریت مایل عمویم و تقویت حاکمیت اداری فساد 
 است. 

، اداریدرمورد مبارزه با فساد  خواستار نتایج ملموس    تمویل کنندگان •
خوب، دموکرایس، حاکمیت قانون، کاهش فقر،  ومتداری حک

، رشد فراگب  و حقوق اقلیت   محوریت
کار سازمان های جامعه مدبی

، حقوق زنان و  ، بودند ها  . آنها خواستار گنجاندن حقوق بشی

جنسیت در هر سه رکن چارچوب شدند. این چارچوب قبل از جلسه 
برگزار   ۲۰۲۰، که قرار است در نوامبی سال    ۲۰۲۰تعهد وزرا در سال  

 بازنگری یم شود.  یک بار دیگر شود،  
 

با معیار معلومات عقد قرار داد علنی خود را وفق  تدارکات میل  اداره •
قرارداد شده را به صورت   معلوماتدرصد از  ۷۵بیش از  نموده و 

ی مرحله اول نرم افزار  آنالین منتشی کرده است. این برنامه همچنی 
ونییک را توسعه داده است که اکنون برای اج  رای خرید دولت الکبر

 آزمایشی در چهار نهاد عمویم آماده است. 

ونییک خریداری و   خدمات • زیرساخت کلید عمویم در مناقصه الکبر
 اجرا شد. 

 

ک در  و  نظارت    بورد جلسات   •  مشبر
ی

 جوالیو    ۲۰۱۹  جوالیهماهنیک
  مبنی بر نیاز فوری دولت  جهت  پیامها  بورد مذکور  برگزار شد.    ۲۰۲۰

 به افزایش فقر و بیکاری، ف
ی

، برنامه ریزی توسعه اداری ساد رسیدگ
مور د  اقتصادی، ظرفیت نهادی و همکاری و ادغام منطقه ای را 
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برنامه های اولویت افغانستان و   خصوص
 تعهدات متقابل

 
 

در چارچوب پاسخگوبی  ارایهمورد قابل  ۶۳. از میان قرار داد تأکید 
به طور کامل به   ۲۰۲۰سال    جوالیمورد در جلسه    ۱۸متقابل ژنو ،  
بود، که مورد ناقص  ۱۱مورد در حال انجام بود و  ۳۴دست آمد ، 

ان بوده استبیشبر نایسی از نگرابی های امنینر  ی   ۷۱کیل   تطبیق. مب 
درصد بود. چارچوب جدیدی برای کنفرانس تعهد وزرا در سال 

 آماده یم شود.  ۲۰۲۰
 
 
 
 
 

 
 

VIII . مبارزه با موآد مخدر 
 

 موآد مخدر معیار: حرکت مستمر برآی کاهش جریان کشت خشخاش، تولید موآد مخدر و آعتیاد به 
 

 شاخص های پیشرفت                                                     متریکس 

کاهش کشت خشخاش، تولید مواد  
ان های اعتیاد ی  مخدر و مب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی موثر و تالش های مبارزه   افزایش جلوگب 
 با قاچاق انسان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به   ۲۰۱۹زیر کشت خشخاش تریاک در سال  ساحه مجمویع  •
حدودا   ۲۰۱۸در حالیکه در سال  هکتار کاهش یافت،  ۱۶۳۰۰۰
ی بود که این امر هکتار  ۲۶۳۰۰۰ درصد کاهش را نشان یم   ۳۸زمی 

ن ۶۴۰۰وجود، تولید بالقوه تریاک در حدود  با این دهد. 
ُ
ثابت  ت

 . 3مانده است 

 

ی کشور مهم در تولید  • ه  به نظر یم رسد افغانستان اکنون دومی  شب 
درصد از   ۱۹در رسارس جهان است که به عنوان منبع  خشخاش

شناخته شده  ۲۰۱۴-۲۰۱۸گزارش شده برای دوره   ضبط و گرفتاری
 است. 

 

عملیات  ۱۲۴۲افغانستان  راجع ذیربطم، ۲۰۲۰در نیمه اول سال  •
 ضبط و گرفتاریانجام دادند که منجر به را مبارزه با مواد مخدر 

۹۱۰   ، ی ،   ۱۲۷کیلوگرم هروئی  ی کیلوگرم تریاک،   ۳۲۰۴کیلوگرم مرفی 
،   ۳۵۵کیلوگرم دانه خشخاش،   ۳۴۶۴ ی   ۲۳کیلوگرم مت آمفتامی 

متیلن دیوکش  -۳.۴کیلوگرم   ۴۶کیلوگرم افدرین و سودو افدرین، 
ی فتمتام   ۱۴۱، بنگدانهو  چرسکیلوگرم   ۷۰۵۸۱،  (MDMA)امی 

لیبر   ۲۲۱لیبر اسید فرمیک و  ۵۸۴۰ترامادول،  تابلیتکیلوگرم 
هکتار خشخاش تریاک و   ۹۱۷. عالوه بر این، ، شد انیدرید استیک

 ریشه کن شد.   خشخاشهکتار  ۵
 

د مخدر عملیات مبارزه با موا  ۳۶۶۱، ۲۰۱۹ایسه، در سال در مق •
،    ۲۹۹۰ ضبط و گرفتاری انجام شد که منجر به  ی کیلوگرم هروئی 

۶۹۰۳  ، ی کیلوگرم   ۱۲۵۱کیلوگرم تریاک،  ۳۳۶۱۱کیلوگرم مرفی 
، تم ی   ۱۹۷۶۹۸،  چرسو  خشخاشکیلوگرم ۶۴۶۰۰۰آمفتامی 

 
متحد  تریاک افغانستان توسط وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان و دفبر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل رسوی های، ۲۰۱۸تا سال  3
(UNODC)  .قانوبی دفبر مبارزه با مواد مخدر و  ۲۰۱۹مربوط به سال  اتمعلومانجام یم شد ملل متحد  جرایماز برنامه نظارت بر محصوالت غب 

 بدست آمده است. 

 



A/74/753 

S/2020/210 

 

20-03718  37 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 ا

وع و  فزایش محصوالت زراعنر  مشی
رسمایه گذاری خصوض وابسته به آن در  

 برای کشت خشخاش  مناطقر 
ً
که قبل
 استفاده یم شد

که در  MDMA تابلیت  ۴۸۲۲۱کیلوگرم دانه خشخاش و 
تولید    براتور ال   ۹۵معروف است. در مجموع    K  تابلیتافغانستان به  

ی و  ی   البراتور  ۱هروئی  ه مواد مخدر  ۳۰و  مختل شدهمتآمفتامی  ذخب 
 . تخریب گردیده است

 

به   ۲۰۲۰هنگام مقایسه جدول زمابی مشابه، ارقام مربوط به سال  •
به دست آمده است،   ۲۰۱۹طور قابل توجیه کمبر از آنچه در سال  

ی از سال    به دلیل فضای سیایس و امنینر چالش برانگب 
ً
  ۲۰۱۹احتماال
 است. 

 

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری یک برنامه توسعه جایگزین را در   •
خدمات ارائه داد.    دهقان  ۲۴۸۰۷والیت اجرا کرد. این برنامه به    ۲۰

دد ع ۵۳۲۰۰مرغداری ساخته شد و محل برای ۲۶۶۰در مجموع 
 مرغداریزن ذینفع در زمینه مدیریت    ۲۶۶۰توزی    ع شد.    جوجه مرغ 

ل  دهقان ۶۵۵۲آموزش دیدند.  در زمینه مدیریت لبنیات، کنبر
یس به بازار آموزش دیدند و  شب    پروسیس مرکز  ۲۰۴بیماری و دسبر

 هکتار باغ میوه تأسیس شد.  ۷۲۳ایجاد شد و 
 

 
 

 


