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ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ

_____________________________________________________________________

ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮ�
ﺷﻮرای اﻣﻨ�ﺖ

ن
پﺨﺶ:
ﻫﻤگﺎی
 ۱۲ﻣﺎرچ ۲۰۲۱
تن
ﻣن اﺻ� :اﻧگﻠ��
ﺷﻮرای اﻣﻨ�ﺖ
ﺳﺎل ﻫﻔﺘﺎد و ﺷﺸﻢ

ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮ�
�ﺸﺴﺖ ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻢ
ﻣﻮﺿ�ع اﺟﻨﺪا۳۹ :
وﺿﻌ�ﺖ اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن

ض
ﺟهﺎی
ﺗﺎﺛ�ات آن ﺑﺮ ﺻﻠﺢ و اﻣﻨ�ﺖ
وﺿﻌ�ﺖ در اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن و ی
ش
�ﻣن� ﻋﻤﻮ�
ﮔﺰارش
 .۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
.۱

اﯾﻦ ﮔﺰارش بﻪ ﺗﺄ� از ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  ۶۸/۱۱ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮ� و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  (۲۰۲۰) ۲۵۴۳ﺷﻮرای اﻣﻨ�ﺖ ﺗﺮﺗ�ﺐ ﺷﺪە
ش
�ﻣن� ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪە ﺗﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎە در ﻣﻮرد اﻧﮑﺸﺎﻓﺎت در اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ﮔﺰارش بﺪﻫﺪ.
ﮐﻪ � آن از

.۲

اﯾﻦ ﮔﺰارش اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزەی را در رابﻄﻪ بﻪ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن بﻪ ﺷﻤﻮل اﻗﺪاﻣﺎت ﺳ�ﺎ�،
��دوﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﺗﻮﺳﻌﻮی و ﺣﻘﻮق ش
ش
دﺳﻤ�
��ی از زﻣﺎن ﮔﺰارش ﻗب� ) (A/75/634-S/2020/1182ﻣﻮرخ ۹
ب
 ۲۰۲۰ﻓﺮاﻫﻢ � ﻧﻤﺎ�ﺪ.
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 .۲اﻧﮑﺸﺎﻓﺎت ﻣﺮﺗبﻂ
.۳

�ﺸﮑ�ﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ بﻪ ﭘ�ﺶ رﻓﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﻟ� ﺟﺮﮔﻪ )ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪگﺎن( بﻪ ﻧﺎﻣﺰد وز�ﺮان ﮐﻪ از ﺳﻮی رﺋ�ﺲ
ف
ﺟﻤهﻮر شا�ف ف
ﻣﻌﺮ� ﺷﺪە ﺑﻮد ،رای اﻋﺘﻤﺎد دادﻧﺪ .ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺻﻠﺢ اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن در دوﺣﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮاﻓﻖ روی
ﻏی
ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ و آﻏﺎز بﺤﺚ ﻃﺒﻖ آﺟﻨﺪا ﺑﻮد و ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺬا�ﺮە ﮐﻨﻨﺪە ﺟﻤهﻮری اﺳﻼ� اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ا�ﻨﻮن دارای کﻤﯿﺘﻪ
�
رﻫ�ی ﻋبﺪﷲ ﻋبﺪﷲ ا�ﺠﺎد ﺷﺪە اﺳﺖ � ،بﺎﺷﺪ .ا�ﺎﻻت
رﻫ�ی ﺷﻮرای ﻋﺎ� ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣ� ﮐﻪ ﺟﺪ�ﺪا بﻪ ب
ب
ﻣﺘﺤﺪە اﻣ��کﺎ ﺗﻌﺪاد یﻧ�وﻫﺎ�ﺶ در اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن را ا� اواﺳﻂ ﺟﻨﻮری  ۲۰۲۱بﻪ  ۲۵۰۰ﺗﻦ کﺎﻫﺶ داد .رو�ﺪادﻫﺎی
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ت
ﮔ�ﻧﺪە ﺗﻌﺪاد ﻓﺰاﯾﻨﺪەی ﻗﺘﻞ ﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ � بﺎﺷﺪ ﮐﻪ
اﻣﻨﯿی در ﺳﺎل  ۲۰۲۰بﻪ بﻠﻨﺪﺗ��ﻦ ﺳﻄﺢ رﺳ�ﺪ و درب ﺑﺮ ی
ت
اﯾﻦ اﻣﺮ ی ف
ﺑ�ﺸ� ﺳﺎﺧﺖ .دوﻟﺖ اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن کﻤﺎ�ﺎن ﺑﺮای ﺗﺮو� ــﺞ اﺟﻤﺎع ﻣﻨﻄﻘﻮی در ﻣﻮرد
ﻣ�ان ﺗﻠﻔﺎت اﻓﺮاد ﻣﻠ� را
ﺻﻠﺢ و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣ�ﺎن اﻓﻐﺎﻧﺎن ،ﻫﻤکﺎری ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺗﺼﺎل ﺗﻼش ﮐﺮد .ﻧ�ﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ش
��دوﺳﺘﺎﻧﻪ بﻪ
ئ
بﻠﻨﺪﺗ��ﻦ ﺳﻄﺢ رﺳ�ﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺟﺎری ،ﺣﻮادث ﻃﺒ�� و ی ن
ﻣ�ان بﻠﻨﺪ ﻧﺎاﻣئن
ﻏﺬائ ﻋﺎﻣﻞ آن ﺑﻮدە و ﺷﯿ�ع
و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ )ﮐﻮو�ﺪ (۱۹-بﻪ اﯾﻦ ﻧ�ﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎ اﻓﺰود.

اﻟﻒ.

اﻧﮑﺸﺎﻓﺎت ﺳ�ﺎ�

.۴

ئ
یف
ﻧﻮﻣ� ا� ۲
ﺟﺎبﺠﺎئ
روﻧﺪ �ﺸﮑ�ﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ بﻪ ﺷﻤﻮل ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﺮای
ﻓﻌﺎﻟن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳ�ﺎ� اداﻣﻪ �ﺎﻓﺖ .از  ۱۶ب
دﺳﻤ�  ،۲۰۲۰وﻟ� ﺟﺮﮔﻪ ﺷﺶ ﺟﻠﺴﻪ اﺳﺘﻤﺎﻋ�ﻪ و ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮای رای اﻋﺘﻤﺎد بﻪ  ۲۳ﻧﺎﻣﺰد وز�ﺮ و ﺳﻪ ﺗﻦ
ب
ﻏی بﻪ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرخ  ۲۰۲۰ � ۱۷بﺎ آﻗﺎی ﻋبﺪﷲ ،ﻣﻌﺮ�ف
د�ﮕﺮ ﮐﻪ بﻪ ﺗﺎر�ـ ــﺦ  ۲۱ا�ﺘ��ﺮ از ﺳﻮی آﻗﺎی ف
ﺷﺪە ﺑﻮد را داﯾﺮ ﮐﺮد .از ﻣﺠﻤ�ع  ۲۳ﺗﻦ ۱۹ ،ﺗﻦ )بﻪ ﺷﻤﻮل  ۲ﺧﺎﻧﻢ( رای اﻋﺘﻤﺎد بﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ در ﺣﺎﻟ�ﮑﻪ
ﻧﺎﻣﺰدان )بﻪ ﺷﻤﻮل  ۲زن( ﮐﻪ ﺑﺮای وزارت اﻣﻮر زﻧﺎن ،وزارت ﻣﻌﺎرف ،وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ،وزارت اﺣ�ﺎء و
�
اﻧﮑﺸﺎف دﻫﺎت ،و ر�ﺎﺳﺖ بﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﭘ�ﺸﻨهﺎد ﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ ،رد ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺘﻌﺎﻗبﺎ ،رﺋ�ﺲ ﺟﻤهﻮر دو وز�ﺮ ﺗﺎﺋ�ﺪ
دﺳﺘﮕ�ی ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد وا�ﺴﺘﻪ بﻪ
دﺳﻤ�  ،۲۰۲۰وز�ﺮ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ �ﺲ از
ﺷﺪە را ﻋﺰل ﮐﺮد :بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ ۳۱
ی
ب
��� از رﻋﺎ�ﺖ اﺣکﺎم
وی بﻪ اﺗهﺎم ﻓﺴﺎد ،ﻋﺰل ﺷﺪ و وز�ﺮ ﻣﺎﻟ�ﻪ بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ  ۱۹ﺟﻨﻮری  ۲۰۲۱بﻪ دﻟ�ﻞ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ � پ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎ� ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻋﺰل ﮔﺮد�ﺪ و رﺋ�ﺲ ﺟﻤﻬﻮر ��ﺮﺳﺖ وز�ﺮان را بﻪ ﻋﻮض آﻧﻬﺎ گﻤﺎﺷﺖ .ﺑﺮﻋﻼوە ،آﻗﺎی
ت
ن
ﺣﻘﻮ� ر�ﺎﺳﺖ ﺟﻤهﻮری ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ی ن
ﻣﻌﻠﻮﻟن را ی ن
ین
ﺑن اﻟﻤﻠ�
ﺗﻌﯿن ﮐﺮد و واﺣﺪ
ﻏی وز�ﺮ دوﻟﺖ در اﻣﻮر ﺷهﺪاء و
و ﻣﻌﺎﻫﺪات و ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺷﻮرای ﻋﺎ� ﻋﻮا�ﺪ ،ادارە ﻣ� ﻏﺬا و دوا ،و ادارە ﺗﻨﻈ�ﻢ اﻧﺮژی را ا�ﺠﺎد
ﻧﻤﻮد.

.۵

ت
دﺳﻤ� ،وزارت ﻣﺎﻟ�ﻪ ﻃ�ح ﻧﺨﺴﺖ
ﺑ�ﺸ� ﺳﺎﺧﺖ .بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ ۹
پﺎرﻟﻤﺎن ﻧﻈﺎرت از ﺗﺨﺼ�ﺺ و ﻣﺼﺎرف ﺑﻮدﺟﻪ را
ب
ت
ﺑﻮدﺟﻪ ﻣ� ﺑﺮای ﺳﺎل ﻣﺎ�  (۲۰۲۱) ۱۴۰۰را ﮐﻪ دو ﺳﻮم آن بﻪ ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻠ�ﺎی و �ﮏ ﺳﻮم آن بﻪ ﻣﺼﺎرف
ف
اﻧﮑﺸﺎ� ﺗﺨﺼ�ﺺ دادە ﺷﺪە ﺑﻮد ،بﻪ پﺎرﻟﻤﺎن ﺳ�د .وﻟ� ﺟﺮﮔﻪ ﻃ�ح ﺑﻮدﺟﻪ را ت
ﻣﺴ�د ﮐﺮدە و ﺧﻮاﻫﺎن ﻫﻤﺴﺎن
پ
ف
اﻧﮑﺸﺎ� ﺑﺮای وﻻ�ﺎت و ﺳﮑﺘﻮر ﻫﺎ ﺷﺪ .بﻪ
ﺳﺎزی ﻣﻌﺎﺷﺎت کﺎرﻣﻨﺪان ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠ� و ﺗﻮازن در ﺗﺨﺼ�ﺺ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺗﺎر� ــﺦ  ۴بﻓ�وری  ،۲۰۲۱وزارت ﻣﺎﻟ�ﻪ ﻃ�ح ﺳﻮم را ﺗﻮام بﺎ ﺗﻌﺪ�ﻼت اراﺋﻪ ﮐﺮد.

.۶

دﺳﻤ� و ﺟﻨﻮری ،واﻟ�ﺎن ﺟﺪ�ﺪ ﺑﺮای وﻻ�ﺖ ﻫﺎی بﻐﻼن�� ،ﻞ ،ﮐﻨﺪﻫﺎر ،ﺟﻮزﺟﺎن و ﻟﻮﮔﺮ گﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ .از
در
ب
ن
ﺗﻌﯿن ﺷﺪە
ﺗﺤﻠ�ﻒ رﺋ�ﺲ ﺟﻤهﻮر در ﻣﺎرچ  ۲۰۲۰بﺪﯾنﺴﻮ ،از ﻣﺠﻤ�ع  ۳۴وا� ،ﺑﺮای  ۲۶وﻻ�ﺖ واﻟ�ﺎن ﺟﺪ�ﺪ ی
دﺳﻤ� ۹ ،زن بﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون دوم وا� در اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎ� و اﻗﺘﺼﺎدی در وﻻ�ﺖ ﻫﺎی بﻐﻼن،
اﺳﺖ .بﻪ ﺗﺎر�ـ ــﺦ ۶
ب
ن
ﻏﺰین  ،ﻟﻐﻤﺎن ،ﻟﻮﮔﺮ ،کﺎﭘ�ﺴﺎ ،ﮐ� ،ﻧ�ﻤﺮوز ،ﻧﻮرﺳﺘﺎن و زابﻞ گﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .از ﻣﺠﻤ�ع  ۳۴ﻣﻌﺎون دوم وا�۱۵ ،
�ﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪە ﺑﻮد ،اﺷﻐﺎل ﺷﺪە اﺳﺖ.

.۷

گ
ت
ت
وﻻﯾی ،وﻟﺴﻮا� و ﺷهﺮداری
اﻧﺘﺨﺎبﺎی بﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎد� ﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎبﺎت ﺷﻮرا ﻫﺎی
ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت
ن
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪی ﻣﻮرخ  ۲۰۲۰ � ۱۷ﻣ�ﺎن آﻗﺎی ﻏی و آﻗﺎی ﻋبﺪﷲ � بﺎﺷﺪ ،ب� ﭘ�ﺶ � رود .بﻪ
ف
اﻧﮑﺸﺎ� ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )ﯾﻮ ان دی پئ(
دﺳﻤ� ،ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن )ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ( و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺎر� ــﺦ ۱۵
ب
ﮐﻪ دو ﻧﻬﺎد ﺗﻨﻈ�ﻢ ﮐﻨﻨﺪە اﻧﺘﺨﺎبﺎت � بﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﻨﺪ ﺗﻤﺪ�ﺪ ﭘﺮوژە ﺣﻤﺎ�ﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ از اﻧﺘﺨﺎبﺎت را اﻣﻀﺎء ﮐﺮدﻧﺪ
دﺳﻤ�  ۲۰۲۱اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد .رﺋ�ﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﮐﻪ بﻪ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺘﺤﺪ بﻪ اراﺋﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎی ﺗﺨﻨ�� ا� ﺧﺘﻢ
ب

۲۱-۰۲۸۲۰
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ت
ن
اﻧﺘﺨﺎبﺎی
ﻏی و دو ﻣﻌﺎو�ﺶ بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ  ۱۷و  ۱۹ﺟﻨﻮری بﺎ کﻤ�ﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎبﺎت و کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺳﻤﻊ ﺷکﺎ�ﺎت
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد و ﺗﺪو�ﺮ اﻧﺘﺨﺎبﺎت ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدەای وﻟ� ﺟﺮﮔﻪ در وﻻ�ﺖ ﻏﺰین و ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻧﺘﺨﺎبﺎت ﺷﻮرا ﻫﺎی
گ
ت
وﻻﯾی ،وﻟﺴﻮا� و ﺷهﺮداری را ﻣﻮرد بﺤﺚ ﻗﺮار داد .ﻧهﺎد ﻫﺎی ﺗﻨﻈ�ﻢ ﮐﻨﻨﺪە اﻧﺘﺨﺎبﺎت آﻣﺎد� ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺪو�ﺮ
اﻧﺘﺨﺎبﺎت در ا�ﺘ��ﺮ  ۲۰۲۱را ش
ﻣ�وط بﻪ ﻣﻮﺟﻮد�ﺖ اﻣﻨ�ﺖ ،ﺑﻮدﺟﻪ و ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ اﺑﺮاز ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻬﺎد ﻫﺎی داﺧ�
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎبﺎت بﻪ ﺷﻤﻮل ﺑن�ﺎد اﻧﺘﺨﺎبﺎت ﺷﻔﺎف اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن )ﺗ�ﻔﺎ( و ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﺨﺎبﺎت آزاد و ﻋﺎدﻻﻧﻪ
اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن )ﻓ�ﻔﺎ( در ﻣﻮرد ﻋﻤ� ﺑﻮدن ﺗﺪو�ﺮ اﻧﺘﺨﺎبﺎت در ﻣﺎە ا�ﺘ��ﺮ اﺑﺮاز ﺷﮏ و ﺗﺮد�ﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ ۲۰
ﺟﻨﻮری ،ﻧﻬﺎد ﻫﺎی داﯾﺮ ﮐﻨﻨﺪە اﻧﺘﺨﺎبﺎت �ﺸﺴﺖ ﻣ� اﻧﺘﺨﺎبﺎت یﭘ�اﻣﻮن ﺗﻌﺪ�ﻼت ﭘ�ﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮن
اﻧﺘﺨﺎبﺎت ،را داﯾﺮﮐﺮدﻧﺪ .بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ  ۳بﻓ�وری ،کﻤ�ﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎبﺎت ﻣﺴﻮدە ﺗﻌﺪ�ﻼت را ﺑﺮای ﺗب�ە ﻋﻤﻮ�
ش
�� ﮐﺮد.
.۸

ﻣﺬا�ﺮات ﺻﻠﺢ اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺪو�ﺮ ﺟﻠﺴﺎت دواﻣﺪار ﻣ�ﺎن ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ﻣﺬا�ﺮە ﮐﻨﻨﺪەی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ�
ئ
اﺑﺘﺪائ
دﺳﻤ� اﻋﻼن ﺷﺪ و بﺤﺚ ﻫﺎی
اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن و ﻃﺎﻟبﺎن در دوﺣﻪ ﺑﻮد .ﺗﻮاﻓﻖ روی ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ ۲
ب
دﺳﻤ� آﻏﺎز ﮔﺮد�ﺪ .ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌ��ﻒ اﺻﻮل ﻣﺬا�ﺮە ﺷﺪە در
روی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﺟﻨﺪا بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ  ۵و ۷
ب
ش
ﮔ�ﻧﺪە ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ،اﻣﻨ�ﺖ ،ﺣﻘﻮق �� و ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن ﺟﻨﮓ � ﮔﺮدد .ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی
ﺣﺎﻟ�ﮑﻪ آﺟﻨﺪای ﭘ�ﺸﻨهﺎدی در ﺑﺮ ی
دﺳﻤ� ﺗﻌﻄ�ﻞ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪای را اﻋﻼن ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ﻣﺬا�ﺮە ﮐﻨﻨﺪە بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ  ۹و
ﻣﺬا�ﺮە ﮐﻨﻨﺪە بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ ۱۲
ب
رﻫ�ی ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻧﺪ و بﻌﺪ از آن ﻫﯿﭻ
 ۱۰ﺟﻨﻮری در ﺳﻄﺢ ﮔﺮوە ﻫﺎی ﺗﻤﺎس بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ  ۱۷ﺟﻨﻮری در ﺳﻄﺢ ب
�ﺸﺴﺖ د�ﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰار �ﺸﺪ.

.۹

در کﺎبﻞ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﺻﻠﺢ ﮐﻪ در ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺳ�ﺎ� ﺗ�� ــﺢ ﺷﺪە ﺑﻮد ،کﻤﺎ�ﺎن ﺷکﻞ � ﮔﺮﻓﺖ .بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ ۵
ین
دﺳﻤ� ،ﺷﻮرای
ﻧﺨﺴﺘن �ﺸﺴﺖ ﺧﻮد را داﯾﺮ ﮐﺮد .بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ ۱۷
رﻫ�ی ﺷﻮرای ﻋﺎ� ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣ�
ب
دﺳﻤ� ،کﻤﯿﺘﻪ ب
ب
ن
ﻋﺎ� ،وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و وزارت دوﻟﺖ در اﻣﻮر ﺻﻠﺢ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮد را بﺎ ﻫﻤکﺎران یﺑن اﻟﻤﻠ� و ﻣﻨﻄﻘﻮی
رﻫ�ی رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺬا�ﺮە
بﻪ ﻣﻨﻈﻮر بﺤﺚ روی روﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮدﻧﺪ .بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ  ۹ﺟﻨﻮری ،کﻤﯿﺘﻪ ب
ﮐﻨﻨﺪە ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن را ﺗﺪو�ﻦ ﮐﺮد .ﺷﻮرای ﻋﺎ�  ۱۳کﻤ�ﺴﯿﻮن را بﻪ ﻣﻨﻈﻮر کﺎر روی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﺳﺎﺧن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪین و ﻧﺎﻇ��ﻦ ی ن
تن
ﺑن اﻟﻤﻠ� ،ا�ﺠﺎد ﮐﺮد .بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ ۲
ﻣﺸﺨﺺ ﻣ��ﻮط بﻪ روﻧﺪ ﺻﻠﺢ بﺎ ﺷﺎﻣﻞ
بﻓ�وری ،کﻤ�ﺴﯿﻮن اﻣﻮر زﻧﺎن �ﺸﺴﺖ اﻓﺘﺘﺎﺣ�ﻪ ﺧﻮد را داﯾﺮ ﻧﻤﻮد .از ﻣﺠﻤ�ع  ۴۶ﻋﻀﻮ اﯾﻦ کﻤﯿﺘﻪ ۹ ،ﺗﻦ آن را
زﻧﺎن �ﺸﮑ�ﻞ � دﻫﺪ.

.۱۰

در ﺟ��ﺎن ﺗﻌﻄ�ﻼت ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪای در ﻣﺬا�ﺮات ،اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺬا�ﺮە ﮐﻨﻨﺪە ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن بﺎ آﻗﺎی
ن
رﻫ�ی ﺷﻮرای ﻋﺎ� ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣ� ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪگﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪین و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺎح ﻫﺎی ذ�ﺪﺧﻞ ﻣﻼﻗﺎت
ﻏی و کﻤﯿﺘﻪ ب
ن
ﻋبﺪاﻟﻐی ﺑﺮادر ،ﻣﻌﺎون اﯾﻦ ﮔﺮوە و بﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﯿﺦ
رﻫ�ی ﻣﻼ
ﮐﺮدﻧﺪ .از  ۱۶ا� ۱۸
دﺳﻤ� ،ﻫﯿﺌﺖ ﻃﺎﻟبﺎن بﻪ ب
ب
ﻋبﺪاﻟﺤﮑ�ﻢ ،رﺋ�ﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺬا�ﺮە ﮐﻨﻨﺪە ﻃﺎﻟبﺎن از پﺎ�ﺴﺘﺎن د�ﺪن ﮐﺮدە و بﺎ ﻋﻤﺮان ﺧﺎن ،ﻧﺨﺴﺖ وز�ﺮ؛ ﻣﺤﻤﻮد
ش
دﺳﻤ� ،ﯾﻮﺳﻒ کﺎﻟﻪ،
ﻗ��� ،وز�ﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ؛ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت پﺎ�ﺴﺘﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮدﻧﺪ .بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ  ۲۴و ۲۵
ب
ین
اﻧﺪوﻧ��ﺎ از کﺎبﻞ د�ﺪن ﮐﺮدە و بﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺬا�ﺮە ﮐﻨﻨﺪە ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن
ﻣﻌﺎون رﺋ�ﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺒﻖ
ض
اﻧﺪوﻧ��ﺎ را اﻋﻼن ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿ�ع بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ ۲۳
ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮد ﺗﺎ روﻧﺪ ﺻﻠﺢ را ﻣﻮرد بﺤﺚ ﻗﺮار دادە و ﺣﻤﺎ�ﺖ
ی
ﺟﻨﻮری در دوﺣﻪ �ﮑبﺎر د�ﮕﺮ بﻪ ﻃﺎﻟبﺎن اذﻋﺎن ﮔﺮد�ﺪ.
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.۱۱

در ﺟ��ﺎن دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻨﻮری  ،۲۰۲۱زﻟ� ﺧﻠ�ﻠﺰاد ،ﻓﺮﺳﺘﺎدە ﺧﺎص ا�ﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪە ﺑﺮای ﺻﻠﺢ اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن
�ﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد را در کﺎبﻞ و دوﺣﻪ داﯾﺮ ﮐﺮد و ﺧﻮاﻫﺎن ش
ﭘ��ﻓﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﻤﻮس در روﻧﺪ ﻣﺬا�ﺮات و کﺎﻫﺶ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ �ﺎ آ�ﺶ �ﺲ ﺷﺪ .بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ  ۱۵ﺟﻨﻮری ،ا�ﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪە اﻋﻼن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻋﺴﺎ�ﺮ ﻧﻈﺎ� اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
در اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن بﻪ  ۲۵۰۰ﺗﻦ کﺎﻫﺶ �ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ  ۲۲ﺟﻨﻮری ،ﺟ�ﮏ ﺳﻮﻟﯿﻮان ،ﻣﺸﺎور اﻣﻨ�ﺖ ﻣ� ا�ﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪە اﻋﻼن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ا�ﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪە ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر بﺎ ﻃﺎﻟبﺎن را ﮐﻪ در ﻣﺎە بﻓ�وری  ۲۰۲۰اﻣﻀﺎء ﺷﺪ،
ﻣﻮرد بﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار � دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﮐﻪ آ�ﺎ ﻃﺎﻟبﺎن بﻪ ﺗﻌهﺪات ﺧ��ﺶ پﺎﺑﻨﺪ ﺑﻮدە اﻧﺪ.

.۱۲

از  ۲۶ﺟﻨﻮری ا�  ۱بﻓ�وری ،ﻫﯿﺌﺖ ﻃﺎﻟبﺎن از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� اﯾﺮان د�ﺪن ﮐﺮد و بﺎ ﺟﻮاد ﻇ��ﻒ ،وز�ﺮ اﻣﻮر
ین
دﺑ� ﺷﻮرای ﻋﺎ� اﻣﻨ�ﺖ ﻣ� ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد .از  ۱ا�  ۴بﻓ�وری ،اﺑﺮاﻫ�ﻢ ﻃﺎﻫ��ﺎن ،ﻓﺮﺳﺘﺎدە
ﺧﺎرﺟﻪ و ﻋ� ﺷﻤﺨﺎ  ،ی
ف
اﻓﻐﺎی ﻣﻮرد
و�ﮋە ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� اﯾﺮان ﺑﺮای اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ،از کﺎبﻞ د�ﺪن ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﻔﺮ ﻃﺎﻟبﺎن را بﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺿﻤ�
بﺤﺚ ﻗﺮار دﻫﺪ .بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ  ۲۸و  ۲۹ﺟﻨﻮری� ،ﮏ ﻫﯿﺌﺖ ﻃﺎﻟبﺎن بﻪ ﻓﺪراﺗ�ﻒ روﺳ�ﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﻮدە و بﺎ
ی
کﺎبﻠﻮف ،ﻓﺮﺳﺘﺎدە ﺧﺎص رﺋ�ﺲ ﺟﻤﻬﻮر روﺳ�ﻪ ﺑﺮای اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ،ﻣﻼﻗﺖ ﮐﺮد .بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ  ۵بﻓ�وری� ،ﮏ ﻫﯿﺌﺖ
ﻣ��ﺪوف ،وز�ﺮ ﺧﺎرﺟﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت از�ﮑﺴﺘﺎن ،بﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﻔﺮ ﮐﺮد.
ﻃﺎﻟبﺎن بﻪ ﻣﻨﻈﻮر �ﺸﺴﺖ بﺎ راﺷﺪ ی
�
ﻃﺎﻟبﺎن ﻋﻠﻨﺎ از ا�ﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪە ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪی را ﮐﻪ در بﻓ�وری  ۲۰۲۰اﻣﻀﺎء ﮐﺮدە ،بﻪ ﺷﻤﻮل ﺟﺪول
زﻣﺎین ﺑﺮای ﺧﺮوج یﻧ�وﻫﺎی ﻧﻈﺎ� ی ن
ﺑن اﻟﻤﻠ� ا�  ۲۰۲۱ � ۱را رﻋﺎ�ﺖ ﮐﻨﺪ و ادﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ بﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد
پﺎﺑﻨﺪ � بﺎﺷﻨﺪ.

.۱۳

بﻪ ﺗﺎر�ـ ــﺦ  ۱۱بﻓ�وری ،رﺋ�ﺲ ﻋﻤﻮ� ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤکﺎری ﻫﺎی اﺳﻼ� اﻋﻼﻣ�ﻪای را ش
�� ﮐﺮد و در آن اﻓﺰا�ﺶ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ بﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺘﻞ ﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن را ﺗﻘﺒﯿﺢ ﮐﺮدە ،و از ﺗﻤﺎ� ﻃﺮف ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ روی
ﺗﻼش ﻫﺎی ﺻﻠﺢ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ  ۱۷و  ۱۸بﻓ�وری ،زواری دﻓﺎع ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘ�ﻤﺎن اﺗﻼﻧت�ﮏ
ﺷﻤﺎ� )ﻧﺎﺗﻮ( بﺎ ﻫﻢ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدە از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ،وﺿﻌ�ﺖ اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن را ی ض
ﻧ� ﻣﻮرد بﺤﺚ ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﯾنﺲ
�ﻣن� ﻧﺎﺗﻮ� � ،ﮏ اﻋﻼﻣ�ﻪ اﻇهﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ وزرای دﻓﺎع ﻧﺎﺗﻮ ﻓ�ﺼﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤ�ﻢ ﻧهﺎئئ
ش
ﺳﺘﻮﻟﺘﻨ�گ،
ب
یض
ت
ض
در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪەی ﺣﻀﻮر ﻧﺎﺗﻮ در اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن را ﺑﺮای راﯾﺰ ﻫﺎی ﺑ�ﺸ� ﻗبﻞ از �ب اﻻﺟﻞ  ۲۰۲۱ � ۱بﻪ ﺗﻌ��ﻖ
ﺑ�ﺎﻧﺪازﻧﺪ .در اﯾﻦ اﻋﻼﻣ�ﻪ ،ﻧﺎﺗﻮ از روﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﺣﻤﺎ�ﺖ ﻗﻮی ﻧﻤﻮدە و بﻪ ﺗﺪاوم ﺗﻌﻬﺪ اﯾﻦ ﭘ�ﻤﺎن در ﭼﻮکﺎت ﻣﺎﻣﻮر�ﺖ
ت
ﺣﻤﺎ�ﺖ ﻗﺎﻃﻊ ف
اﻣﻨﯿی و دﻓﺎ� اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ﺗﺎ��ﺪ ﺷﺪە اﺳﺖ.
ﻣﺒی ﺑﺮ آﻣﻮزش و ﺗﻤ��ﻞ یﻧ�وﻫﺎی ﻣ�

.۱۴

ف
ت
رﻫ�ان زن اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن در �ﮏ �ﺸﺴﺖ
ﻧﻮﻣ� ،ب
اﺷ�ا� ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪی در روﻧﺪ ﺻﻠﺢ اداﻣﻪ �ﺎﻓﺖ .از  ۱۵ا�  ۲۰ب
ﺻﻠﺢ در دوئ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪە ﻋﺮئ ت
اﺷ�ا� ﮐﺮدە و ﭘ�ﺸﻨﻬﺎدات ﺷﺎن را بﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ﻣﺬا�ﺮە ﮐﻨﻨﺪە ﻫﺮ دو ﻃﺮف
ب
ب
اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ  ۱بﻓ�وری ،اﻋﻀﺎی زن ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺬا�ﺮە ﮐﻨﻨﺪە ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن در �ﮏ بﺤﺚ
ﻣﺠﺎزی بﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪگﺎن زن  ۱۶وﻻ�ﺖ در ﻣﻮرد ﻧﮕﺮاین ﻫﺎ ﭘ�اﻣﻮن ﻣﺬا�ﺮات ﺻﻠﺢ ت
اﺷ�ا� ﻧﻤﻮدﻧﺪ .بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ ۴
ی
ت
ﻏ� دوﻟی ﺑﻮدە و در کﺎبﻞ ﻣﻮﻗﻌ�ﺖ دارد ،ﮔﻔﺘﮕﻮی
بﻓ�وری ،ﻣﻮﺳﺴﻪ زﻧﺎن و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻠﺢ ﮐﻪ �ﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی
ف
ف
ﻓﻌﺎﻟن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪی در  ۳۴وﻻ�ﺖ داﯾﺮ ﮐﺮد.
ﻣﺠﺎزی را ﻣ�ﺎن ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺬا�ﺮە ﮐﻨﻨﺪە ﺟﻤهﻮری اﺳﻼ� اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن و
ی
ت
ش
اﺷ�ا� ﮐﻨﻨﺪگﺎن ﻧﮕﺮ فای ﺷﺎن را در ﻣﻮرد اداﻣﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ ،ﻋﺪم ﭘ��ﻓﺖ در ﻣﺬا�ﺮات و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن اﺑﺮاز
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ  ۴بﻓ�وری ،ﺷبﮑﻪ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن �ﮏ بﺎر د�ﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻀﻮر ض
ﻣﻌی دار زﻧﺎن در روﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﺷﺪ.
ف
ﺟهﺎی بﺎز بﺎ ﺣﻤﺎ�ﺖ ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ و ت
دﻓ� ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای
ﻧﻮﻣ� ا� ﺟﻨﻮری� ،ﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد بﻪ ﻣﻨﺎﺳبﺖ روز
از ب
ت
�ﺴﺎوی ﺟنﺴ�ﺖ و ﺗﻘ��ﺖ زﻧﺎن )دﻓ� ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای زﻧﺎن( در �ا� ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ روی ﺣﻀﻮر زﻧﺎن
در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻫﺎی ﺻﻠﺢ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد.
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.۱۵

ﺷبﮑﻪ ﻫﺎی زﻧﺎن کﻤﺎ�ﺎن ﺻﺪای ﺧﻮد را ﺑﺮای آ�ﺶ �ﺲ بﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ  ۶بﻓ�وری� ،ﮏ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻃﺎﻟبﺎن
ﻣ� ﮔﺮد ﻣﺠﺎزی در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن در روﻧﺪ ﺻﻠﺢ ت
در �ﺸﺴﺖ ی ف
اﺷ�ا� ﮐﺮدە و بﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ زﻧﺎن در
ﺟﻨﮓ ت
اﺷ�ا� ﻧﺪاﺷتﻨﺪ ،ﻋﺪم ﺣﻀﻮر آﻧهﺎ در ﺗﺮﮐ�ﺐ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺬا�ﺮە ﮐﻨﻨﺪە ﻃﺎﻟبﺎن را ﺗﻮﺟ�ﻪ ﮐﺮد� .ﺲ از اﯾﻦ
ﻣبﺎﺣﺜﻪ ،بﻪ ﺗﺎر�ـ ــﺦ  ۷بﻓ�وری ۱۵ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪین و ﻧﻬﺎد ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن �ﮏ ﮐنﺴﻮرﺳﯿﻮم ﻣ�
را ﺗﺤﺖ ﻧﺎم اﺑﺘکﺎر زﻧﺎن ﺑﺮای ﺻﻠﺢ و اﻣﻨ�ﺖ �ﺸﮑ�ﻞ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺣﻀﻮر ض
ﻣﻌی دار
زﻧﺎن در روﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﺑﻮد.

.۱۶

دﺳﻤ�  ۲۰۲۰روی دﺳﺖ
ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ بﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ  ۱۴ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤ� در ﻣﻮرد ﺻﻠﺢ اداﻣﻪ داد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  ۵ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪ�ﺪ در
ب
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪگﺎن ﺟﻮاﻧﺎن را در وﻻ�ﺖ ﻫﺎی بﺪﺧﺸﺎن ،بﻐﻼن ،بﻠﺦ ،ﻓﺎر�ﺎب ،کﺎبﻞ ،ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر،
پﮑﺘ�ﺎ و ﺳﻤﻨگﺎن ،زﻧﺎن و ﻋﻠﻤﺎی ن
دﯾی را از وﻻ�ﺎت بﻠﺦ ،بﻐﻼن و بﺪﺧﺸﺎن ،و ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرگﺎن ﻗﻮ� را از وﻻ�ﺖ
ت
ﺟﻨﻮی در �ا�
ﮐﻨﺪﻫﺎر در ﭼهﺎرﭼﻮب �ﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی دراز ﻣﺪت ﺑﺮای اﺷ�ا� ﺑﺰرگﺎن ﻣﺤ� ﺗﻤﺎم وﻻ�ﺖ ﻫﺎی
ب
ﮐﺸﻮر ،ﮔﺮد ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد؛ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ روی ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺤ� ﻣﻨﺎزﻋﺎت و روﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد.

ب .اﻣﻨ�ﺖ
.۱۷

ت
ت
اﻣﻨﯿی را ﺛبﺖ
اﻣﻨﯿی در ﺳﺎل  ۲۰۲۰وﺧ�ﻢ ﺗﺮ ﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺟ��ﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ  ۲۵۱۸۰رو�ﺪاد
وﺿﻌ�ﺖ
ت
اﻣﻨﯿی ﺛبﺖ ﺷﺪە ﺑﻮد ،را �ﺸﺎن
ﮐﺮد ﮐﻪ  ۱۰درﺻﺪ اﻓﺰا�ﺶ را در ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ بﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﮐﻪ � آن  ۲۲۸۳۲رو�ﺪاد
ت
ﺑ�ﺸ��ﻦ ی ن
ت
اﻣﻨﯿی[ از آﻏﺎز ﺛبﺖ ی ن
ﭼﻨن رو�ﺪادﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ از ﺳﺎل ۲۰۰۷
ﻣ�ان ]رو�ﺪادﻫﺎی
� دﻫﺪ .اﯾﻦ
ئ
ن
ﻣ�ان ﺣﻤﻼت ﻫﻮائ در ﺳﺎل � ۲۰۲۰ﺲ از
بﺪﯾنﺴﻮ و بﻪ رﻏﻢ آﻏﺎز ﻣﺬا�ﺮات ﺻﻠﺢ اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن � بﺎﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ی
ئ
ﻋﻘﺪ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻣ�ﺎن ا�ﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪە و ﻃﺎﻟبﺎن  ۴۳.۶درﺻﺪ کﺎﻫﺶ �ﺎﻓﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣﻤﻼت ﻫﻮائ در ﺳﺎل
ﮔ�ی ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ  ۱۸.۴درﺻﺪ
 ۲۰۱۹بﻪ  ۱۶۶۳ﻣﻮرد و در ﺳﺎل  ۲۰۲۰بﻪ  ۹۳۸ﻣﻮرد � رﺳ�ﺪ ،ﺗﻌﺪاد در ی
اﻓﺰا�ﺶ �ﺎﻓﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر در ﺳﺎل  ۲۰۱۹بﻪ  ۱۳۱۵۵ﻣﻮرد و در ﺳﺎل  ۲۰۲۰بﻪ  ۱۵۵۸۱ﻣﻮرد � رﺳ�ﺪ.
ﺑﺮﻋﻼوە ،ﺗﻌﺪاد اﻧﻔﺠﺎرات ش
ﻧﺎ� از ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮە ﺗﻌﺒ�ﻪ ا�  ۳۲درﺻﺪ اﻓﺰا�ﺶ �ﺎﻓﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل
 ۲۰۱۹بﻪ  ۱۹۴۹ﻣﻮرد و در ﺳﺎل  ۲۰۲۰بﻪ  ۲۵۷۲ﻣﻮرد � رﺳ�ﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺮور ا�  ۲۷درﺻﺪ اﻓﺰا�ﺶ �ﺎﻓﺖ
ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر در ﺳﺎل  ۲۰۱۹بﻪ  ۷۸۲ﻣﻮرد و در ﺳﺎل  ۲۰۲۰بﻪ  ۹۹۳ﻣﻮرد � رﺳ�ﺪ و اﯾﻦ آﻣﺎر ﻧﮕﺮاین ﻫﺎ
ف
یف
ﺧ�ﻧگﺎران ،کﺎرﻣﻨﺪان ﻗﻮە ﻗﻀﺎﺋ�ﻪ و ﻋﻠﻤﺎء
را در ﻣﻮرد ﺣﻤﻼت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻋﻠ�ﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ،
ﻓﻌﺎﻟن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪی ،ب
و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺸﺎر ا�ﺠﺎد ﮐﺮد .ﻃﺎﻟبﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﻣﺮﮐﺰ اداری  ۷وﻟﺴﻮا� را ﺗ�ف ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا�ﺰ اداری ۴
ت
اﻣﻨﯿی و
دﺳﻤ� ﺷﺎﻣﻞ آن � ﺷﻮد و بﻪ اﺳتﺜﻨﺎی دو ﻣﺮﮐﺰ اداری وﻟﺴﻮا� ،یﻧ�وﻫﺎی ﻣ�
ﻧﻮﻣ� و
ب
وﻟﺴﻮا� در ب
دﻓﺎ� اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﻣﺮا�ﺰ را دو�ﺎرە بﻪ ﺗ�ف ﺧﻮد در آوردﻧﺪ.

.۱۸

ت
ﻧﻮﻣ� ا�  ۱۱بﻓ�وری ﺛبﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ  ۴۶.۷درﺻﺪ اﻓﺰا�ﺶ را در ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ  ۷۱۳۸رو�ﺪاد
اﻣﻨﯿی را از  ۱۳ب
�
ف
ف
بﺎ ی ن
پﺎﺋن ﺗﺮ � بﺎﺷﺪ� ،ﺸﺎن
ﻋن زﻣﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۲۰و �ﺴبﺖ بﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﮐﻪ ی
ﻣ�ان ]ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ[ ﻃبﻌﯿﺘﺎ ی
ت
ﮔ�ی ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ  ۶۳.۳درﺻﺪ کﻞ رو�ﺪاد ﻫﺎ را
ﺗﻐﯿ� بﺎ� ﻣﺎﻧﺪ و در ی
� دﻫﺪ .اﻧﻮاع ﻣﻌﻤﻮل رو�ﺪادﻫﺎ بﺪون ی
ت
�ﺸﮑ�ﻞ � داد .ﻋﻨﺎ� ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ آﻏﺎزﮔﺮ  ۸۵.۷درﺻﺪ کﻞ رو�ﺪاد ﻫﺎی اﻣﻨﯿی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ۹۲.۱درﺻﺪ
ت
ت
ﮔ�ی ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ � ﺷﻮد.
اﻣﻨﯿی در ﺣﻮزە ﺟﻨﻮب ﺛبﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻮزە ﻫﺎی
ﺑ�ﺸ��ﻦ ﺗﻌﺪاد رو�ﺪاد ﻫﺎی
در ی
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ش� ت� و ﺷﻤﺎ� بﻪ ﺗﻌﻘ�ﺐ آن ﻗﺮار داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺣﻮزە ﻫﺎ در ﻣﺠﻤ�ع  ۶۸.۹درﺻﺪ کﻞ رو�ﺪاد ﻫﺎی ﺛبﺖ را در ﺑﺮ
ت
ت
اﻣﻨﯿی در وﻻ�ﺖ ﻫﺎی ﻫﻠﻤﻨﺪ ،ﮐﻨﺪﻫﺎر ،ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر و بﻠﺦ ﺛبﺖ ﺷﺪ.
ﺑ�ﺸ��ﻦ ﺗﻌﺪاد رو�ﺪاد ﻫﺎی
ﮔ�د و
� ی
.۱۹

ت
ﻧﻮﻣ�
ﺣﻤﻼ ت ﮔﺴ�دە ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻨﺎ� ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ در �ا� ﮐﺸﻮر بﻪ و�ﮋە در ﺷهﺮ کﺎبﻞ اداﻣﻪ �ﺎﻓﺖ .از  ۱۳ب
ا�  ۱۱بﻓ�وری ۳۵ ،ﺣﻤﻠﻪ اﻧﺘﺤﺎری ﺛبﺖ ﺷﺪ در ﺣﺎ� ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در دورەی ﮔﺰارﺷﺪ� ﻗب� بﻪ  ۴۲ﻣﻮرد �
�
رﺳ�ﺪ .ﺣﺪود  ۳۲رو�ﺪاد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮە ﺗﻌﺒ�ﻪ ﺷﺪە در وﺳﺎ�ﻂ و اﻧﺘﺤﺎری ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻗﺮارگﺎە ﻫﺎ و
اﻣﻨﯿی و دﻓﺎ� اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ت
ت
ت
ﮐﻨ�ول � ﺷﺪ ،ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار داد.
اﻣﻨﯿی را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ یﻧ�وﻫﺎی ﻣ�
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎی
دﺳﻤ� ،اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮە ﻗﻄﺎر �ﮏ ﻋﻀﻮ پﺎرﻟﻤﺎن را در کﺎبﻞ ﻫﺪف ﻗﺮار داد ﮐﻪ بﺎﻋﺚ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن
بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ ۲۰
ب
 ۱۰ﻓﺮد ﻣﻠ� )بﻪ ﺷﻤﻮل  ۳ﻃﻔﻞ( و ﻣﺠﺮوﺣ�ﺖ  ۴۴ﺗﻦ د�ﮕﺮ )بﻪ ﺷﻤﻮل  ۳زن و  ۱۰ﻃﻔﻞ( ﮔﺮد�ﺪ .ﺑﺮﻋﻼوە۸۸ ،
ﺣﻤﻠﻪ بﺎ اﺳﺘﻔﺎدە از ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮە ﻧ�ع ﻣﻘﻨﺎﻃ�� روی دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ  ۴۳ﻣﻮرد آن در کﺎبﻞ بﻪ وﻗ�ع ﭘﯿﻮﺳﺖ
� �
ا��ا ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ آن را ﮐ� بﻪ ﻋهﺪە
ﮔ�ﻧﺪە ﺣﻤﻠﻪ بﺎﻻی اﺷﺨﺎص بﺎ ﻧﻔﻮذ � ﺷﻮد .ﻗﺘﻞ ﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﻪ
و در ﺑﺮ ی
ت
دﺳﻤ� ،ﻗﺘﻞ
ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﺑ�ﺸ� اﻓﺰا�ﺶ �ﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﻼت ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺘﻞ ﺳﻪ ﺳﺎرﻧﻮال ﻣﺮد بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ  ۱۳و ۲۲
ب
دﺳﻤ� ،ﻗﺘﻞ رﺋ�ﺲ اﺟﺮ ئائ ﺑن�ﺎد اﻧﺘﺨﺎبﺎت آزاد و ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ ۲۳
ﻣﻌﺎون وا� کﺎبﻞ بﻪ ﺗﺎر�ـ ــﺦ ۱۵
ب
ت
دﺳﻤ� ،ﻗﺘﻞ دو ض
ﻗﺎ� زن ﻣ��ﻮط ر�ﺎﺳﺖ ﺳ�ە ﻣﺤکﻤﻪ بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ  ۱۷ﺟﻨﻮری ،رﺋ�ﺲ ﺷﻮرای ﺟﻤﻌ�ﺖ اﺻﻼح و
ب
ت
ض
ﻋﺎﻟﻢ دﯾﻦ بﻪ ﺗﺎر�ـ ــﺦ  ۲بﻓ�وری و ﻗﺎ� ﻣﺤکﻤﻪ ﺗﺠﺎری بﻪ ﺗﺎر�ـ ــﺦ  ۳بﻓ�وری � ،ﺷﻮد.

.۲۰

ﭼﺸﻤﮕ� در ﺗ�ف ﺳﺎﺣﺎت ﻧﺪاﺷتﻨﺪ .ﻃﺎﻟبﺎن ﻓﺸﺎر روی ﺳﺎﺣﺎت
ﮔ�ی دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
ی
ﻫﯿﭻ �ﮏ از ﻃﺮف ﻫﺎی در ی
ت
ا�ﺴﭙﻮری کﻠ�ﺪی و ﻣﺮا�ﺰ ﺷهﺮی بﻪ ﺷﻤﻮل ﻣﺮﮐﺰ وﻻ�ﺎت آﺳ�ﺐ پﺬﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاە ،ﮐﻨﺪز ،ﻫﻠﻤﻨﺪ و ﮐﻨﺪﻫﺎر را ﺣﻔﻆ
ﺗﺮ
ت
ف
ﺗﺎﻣن اﻣﻨ�ﺖ ﺷﺎﻫﺮاە ﻫﺎی کﻠ�ﺪی
ﮐﺮد .یﻧ�وﻫﺎی ﻣ� اﻣﻨﯿی و دﻓﺎ� اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن بﻪ اﺟﺮای ﻋﻤﻠ�ﺎت ﻫﺎ بﻪ ﻣﻨﻈﻮر ی
و ﻋﻘﺐ راین ﻃﺎﻟبﺎن بﻪ و�ﮋە در ﺣﻮزە ﺟﻨﻮب و �ﺲ از ﺣﻤﻼت ﻃﺎﻟبﺎن بﺎﻻی ﺷهﺮ ﻫﺎی ﻟﺸﮑﺮگﺎە و ﮐﻨﺪﻫﺎر ،اداﻣﻪ
دادﻧﺪ.

.۲۱

ت
اﻣﻨﯿی از ﻃ��ﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی یﻧ�وﻫﺎی آﯾﻨﺪە اداﻣﻪ داد .ﺗﻼش ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ا�ﺠﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪ�
دوﻟﺖ بﻪ ر�ﻔﻮرم ﺳﮑﺘﻮری
رﻫ�ی ،اﻧﺤﻼل ﭘﻮﻟ�ﺲ ﻣﺤ� اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ،و ا�ﺠﺎد ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣ� ﻋﻤﻠ�ﺎت ﻫﺎی ﺧﺎص اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ،ﺗﻌﯿیﻨﺎت در ﺳﻄﺢ ب
ت
اﻣﻨﯿئ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ اﻣﺮﷲ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖ رﺋ�ﺲ ﺟﻤهﻮر،
ﺑﺮای ﻧ�ﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی آﯾﻨﺪە � ﺷﻮد .ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯿﺜﺎق
ئ
در  ۱۰ﺷﻬﺮ اداﻣﻪ �ﺎﻓﺖ .بﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟ��ﺖ ﻫﺎی اﺳﺎ� ،اﻗﺪاﻣﺎت اﺑﺘﺪائ در کﺎبﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی کﺎﻫﺶ
ت
اﻣﻨﯿئ اﻃﺮاف
ﺟﺮا�ﻢ و ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺰا�ﺶ ﺣﻀﻮر ﭘﻮﻟ�ﺲ در ﺷﻬﺮ از ﻃ��ﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎی
ت
اﻣﻨﯿی در ﺗﻤﺎ� وﻻ�ﺎت اداﻣﻪ
کﺎبﻞ بﻪ یﻧ�وﻫﺎی اردوی ﻣ� اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن � ،ﺷﻮد .ﻃ�ح پﻼن ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯿﺜﺎق
دارد.

.۲۲

ت
ﺣﻤﻼئ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ آن را ﺷﺎﺧﻪ ﺧﺮاﺳﺎن دوﻟﺖ اﺳﻼ� ﻋﺮاق و ﺷﺎم )ﺷﺎﺧﻪ ﺧﺮاﺳﺎن داﻋﺶ( بﻪ ﻋﻬﺪە
ﺗﻌﺪاد
ﮔﺮﻓﺖ �ﺎ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت بﻪ آﻧهﺎ �ﺴبﺖ دادە ﺷﺪ ،در ﺟ��ﺎن دورەی ﮔﺰارﺷﺪ� بﻪ  ۲۵ﻣﻮرد اﻓﺰا�ﺶ �ﺎﻓﺖ در ﺣﺎﻟ�ﮑﻪ
ا�� رو�ﺪاد ﻫﺎ در وﻻ�ﺎت ث� ت� ﻟﻐﻤﺎن ،ن
اﯾﻦ رﻗﻢ در دورەی ﻗب� بﻪ  ۱۱ﻣﻮرد � رﺳ�ﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ �
ﮐ� و ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر بﻪ
وﻗ�ع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﺷﺎﺧﻪ ﺧﺮاﺳﺎن داﻋﺶ اﻓﺮاد ﻣﻠ� در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷهﺮی بﺎ اﺳﺘﻔﺎدە از ﺗﺎ�ﺘ�ﮏ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﻣﻮرد
ﻫﺪف ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﺷﺎﺧﻪ ﺧﺮاﺳﺎن داﻋﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ دو ﺣﻤﻠﻪ ر ت
ا�ئ در ﺷهﺮ کﺎبﻞ را بﻪ ﻋهﺪە ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪی
ﻧﻮﻣ� ﺷﺪە و ﺣﻤﻠﻪی دوم ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻠ�ﮏ ۴
ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺗﺎب  ۲۳را�ﺖ بﺎﻻی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺰدﺣﻢ بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ  ۲۱ب
ئ
ف
ﻫﻮائ یﺑن اﻟﻤﻠ� ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی اﺻﺎبﺖ ﮐﺮد .اﯾﻦ
دﺳﻤ� � ﮔﺮدد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ � ﺷﻮد ﺑﺮ ﻣ�ﺪان
را�ﺖ بﻪ ﺗﺎر�ـ ــﺦ ۱۲
ب
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دﺳﻤ� بﻪ وﻗ�ع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،و
ﺧ�ﻧگﺎر زن در ﺷهﺮ ﺟﻼل آبﺎد را ﮐﻪ بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ ۱۰
ب
ﮔﺮوە ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ ﺣﻤﻠﻪ بﺎﻻی �ﮏ ب
ت
ﻣﺴﺌﻮﻟن ت
ین
ﻧﻮﻣ� در ﺷﻬﺮ کﺎبﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺣﻤﻠﻪ بﺎﻻی کﺎرﻣﻨﺪان ﺻ� و
دوﻟئ ﮐﻪ بﺎﻟ�ﺗ�ﺐ بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ  ۲۲و  ۲۸ب
را ی ن
ﻧ� بﻪ ﻋﻬﺪە ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
.۲۳

ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ  ۲۷ﻣﻮرد را ﺛبﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ � آن کﺎرﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺧﻼل آن ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ رو�ﺪاد ﺷﺎﻣﻞ
�
ئ
ﺟﻨﺎئ � ﺷﻮد� .ﮏ کﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﺧﺘﻄﺎف و بﻌﺪا آزاد ﺷﺪ ،و �ﮏ ﺗ�ﻢ از ر�ﺎﺳﺖ
 ۸ﻣﻮرد ارﻋﺎب و  ۱۲ﻣﻮرد
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻇﻒ بﻪ ی ف
ﺗﺎﻣن اﻣﻨ�ﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻨگﺎ� ﻣﻮرد ﺷﻠ�ﮏ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ی ف
ﺗﺎﻣن اﻣﻨ�ﺖ ﻗﻄﺎر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻪ از ﺟﻼل آبﺎد بﻪ ﺳﻮی کﺎبﻞ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
یف
ﻣنﺴ��ن ر�ﺎﺳﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
و در ﻧت�ﺠﻪ  ۵ﺗﻦ از

ج .ﻫﻤکﺎری ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ یی
.۲۴
ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺰا�ﺶ ﻫﻤکﺎری ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻮی و اﻗﺘﺼﺎدی و اﺗﺼﺎل ز�ﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ کﻤﺎ�ﺎن اداﻣﻪ �ﺎﻓﺖ .بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ
ﻧﻮﻣ� ،در ﺟ��ﺎن �ﺸﺴﺖ ﻣﺠﺎزی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤکﺎری ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی ،آﻗﺎی ن
ﻏی ﺧﺎﻃﺮ �ﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ اﺟﻤﺎع ﻗﻮی در اﯾﻦ
 ۱۰ب
ت
ن
ﺳﺎزﻣﺎن � ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن را ﻗﺎدر �ﺴﺎزد ﺗﺎ در روﻧﺪ ﺻﻠﺢ بﻪ ﺗﻮاﻓﻖ دﺳﺖ ﭘ�ﺪا ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ،آﻗﺎی ﻏی ﺧﻮاﻫﺎن ﮔﺴ�ش
ﻫﻤکﺎری ﮐﺸﻮرش بﺎ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﺎﻇ��ﻦ در ﻋﺮﺻﻪی ﻣبﺎرزە بﺎ ﺗﺮور�ﺰم و ﻣبﺎرزە بﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺷﺪ .ت
اﺷ�ا� ﮐﻨﻨﺪگﺎن
ت
یف
دﻫﻠ� ﻫﺎی
ﺑ�ﺸ� زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای
از ﺗﻼش ﻫﺎی ﺟﺎری ﺑﺮای ﺻﻠﺢ در اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن اﺑﺮاز ﺣﻤﺎ�ﺖ ﮐﺮدە و اذﻋﺎن داﺷتﻨﺪ ﮐﻪ ﺛبﺎت
ئ
ﻫﻮائ ﺟﺪ�ﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪ � ﺳﺎزد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ بﺎﻋﺚ اﺗﺼﺎل آﺳ�ﺎی ﻣﺮﮐﺰی بﺎ ﺟﻨﻮب آﺳ�ﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
.۲۵

ﻧﻮﻣ� ،ﻋﻤﺮان ﺧﺎن ﻧﺨﺴﺖ وز�ﺮ پﺎ�ﺴﺘﺎن بﻪ کﺎبﻞ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و بﺎ آﻗﺎی ف
ﻏی و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت بﻠﻨﺪ پﺎ�ﻪ
بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ  ۱۹ب
ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮد ﺗﺎ روﻧﺪ ﺻﻠﺢ اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ،روابﻂ دوﺟﺎﻧبﻪ ،ﻣﻬﺎﺟ��ﻦ ،ﺗﺠﺎرت و ﺗﺮاﻧ��ﺖ ،و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دو
ﺟﺎﻧبﻪ را ﻣﻮرد بﺤﺚ ﻗﺮار دﻫﺪ .آﻗﺎی ﺧﺎن بﻪ آﻧﻬﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن داد ﮐﻪ پﺎ�ﺴﺘﺎن ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در ﺗﻮان داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ ،اﻧﺠﺎم
� دﻫﺪ ﺗﺎ در کﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ در اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن کﻤﮏ ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻫﺮ دو ﻃﺮف روی د�ﺪگﺎە واﺣﺪ در ﺧﺼﻮص ﺣﻤﺎ�ﺖ
از ﺻﻠﺢ و ﺛبﺎت در ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ.

.۲۶

اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن و ﺟﻤهﻮری اﺳﻼ� اﯾﺮان بﻪ ر ف
اﯾﺰی ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ بﻠﻨﺪ ﭘ�اﻣﻮن ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤکﺎری ت
ﮔﺴ�دە اداﻣﻪ دادﻧﺪ.
ی
یف
ﻣ�و�ﺲ ﻧﺎب ،ی ف
ﭘﻨﺠﻤن دور
ﻣﻌن وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن از ﺗﻬﺮان د�ﺪن ﮐﺮد ﺗﺎ
بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ ۱۵
ﻧﻮﻣ� ،ی
ب
ن
.
ﻣﻌن وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� اﯾﺮان
ﻣﺬا�ﺮات را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ بﻪ ﺗﺎر�ـ ــﺦ ۱۱
دﺳﻤ� ،ﻋبﺎس ﻋﺮ �
ب
اﻗ� ،ی
دﺳﻤ� ،ﺣﻤﺪﷲ ﻣﺤﺐ ،ﻣﺸﺎور اﻣﻨ�ﺖ ﻣ� اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن از ﺗﻬﺮان د�ﺪن ﮐﺮد ﺗﺎ
بﻪ کﺎبﻞ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد .بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ ۲۲
ب
ت
ﺧﺎر� از ﮐﺸﻮر را ﻣﻮرد بﺤﺚ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ب
اﻣﻨﯿی اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﺮوج یﻧ�وﻫﺎی
وﺿﻌ�ﺖ

.۲۷

ن
روﺣﺎئ ،رﺋ�ﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼ� اﯾﺮان � ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺠﺎزی ﺳﻪ بﺨﺶ
دﺳﻤ� ،آﻗﺎی ﻏئن و ﺣﺴﻦ
بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ ۱۰
ب
ت
ﻣﺴ�  ۲۲۵ﮐ�ﻠﻮﻣ�ی ﺧﻂ آﻫﻦ را ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﺎف اﯾﺮان در وﻻ�ﺖ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی را بﺎ وﻻ�ﺖ ﻫﺮات در
ﻧﺨﺴﺖ ی
اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن وﺻﻞ � ﮐﻨﺪ ،اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻫﻤﺎن روز ،ادارە ﺧﻂ آﻫﻦ اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ﺳﺎﺧﺖ بﺨﺶ آﺧﺮ ﺧﻂ آﻫﻦ
از روزﻧﮏ ا� ر�ﺎط ﭘ��ﺎن را ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ در وﻻ�ﺖ ﻫﺮات ﻣﻮﻗﻌ�ﺖ دارد ،آﻏﺎز ﮐﺮد.
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.۲۸

ﻣ��ﺪوف ،وز�ﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪی ﺗﺮکﻤنﺴﺘﺎن از اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن د�ﺪن ﮐﺮد و بﺎ آﻗﺎی ف
ﻏی
بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ  ۸و  ۹ﺟﻨﻮری ،راﺷﺪ ی
ت
و ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨ�ﻒ اﺗﻤﺮ ،وز�ﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮد ﺗﺎ روﻧﺪ ﺻﻠﺢ اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن و ﮔﺴ�ش روابﻂ دوﺟﺎﻧبﻪ را ﻣﻮرد
ﻣ��ﺪوف اﻇهﺎر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻋﺸﻖ آبﺎد ﻣﺘﻌهﺪ بﻪ ﻫﻤکﺎری بﺎ اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی
بﺤﺚ ﻗﺮار دﻫﺪ .آﻗﺎی ی
ﺳ�ﺎ� ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺗﺼﺎل ﻣﻨﻄﻘﻮی ﺑﻮدە و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺬا�ﺮات ﻣﻮﻓﻘﺎﻧﻪ ﺻﻠﺢ اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ﺑﺮای روﻧﺪ
ﮔﺴ�ش روابﻂ ﺟﺎﻧبﻪ �ﺴ�ﺎر ت
ﺻﻠﺢ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ و ت
ﺣ�ﺎی � بﺎﺷﺪ .بﻪ ﺗﺎر� ــﺦ  ۱۴ﺟﻨﻮری ،آﻗﺎی ن
ﻏی و ﻗ��ﺎن اوﻏ�
ئ
ز���ﻨﺎئ را بﻪ ﻫﺪف ﺗﻘ��ﺖ روابﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣ�ﺎن دو
یﺑ�دی ﻣﺤﻤﺪوف ،رﺋ�ﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺮکﻤنﺴﺘﺎن ﺳﻪ ﭘﺮوژە
ت
ﮐﺸﻮر اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮد .اﯾﻦ ﭘﺮوژە ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل ﺧﻂ آﻫﻦ بﻪ اﻣﺘﺪاد  ۳۰ﮐ�ﻠﻮﻣ�� ،ﮏ ی ن
ﻟن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق و ﻧﺼﺐ
ﻓﺎﯾ� ﻧﻮری � ﺷﻮد.
ﺧﻄﻮط ارﺗبﺎط ب

.۲۹

بﻪ ﺗﺎر�ـ ــﺦ  ۱۳ﺟﻨﻮری ،اﺟ�ﺖ دوول ،ﻣﺸﺎور اﻣﻨ�ﺖ ﻣ� ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،از کﺎبﻞ د�ﺪن ﮐﺮدە و بﺎ آﻗﺎی ن
ﻏی ﻣﻼﻗﺎت
ﻧﻤﻮد ﺗﺎ روی ﻫﻤکﺎری ﻫﺎی ﻣبﺎرزە بﺎ ﺗﺮور�ﺰم و ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﺮای ا�ﺠﺎد اﺟﻤﺎع ﻣﻨﻄﻘﻮی در ﺣﻤﺎ�ﺖ از روﻧﺪ ﺻﻠﺢ
اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن را ﻣﻮرد بﺤﺚ ﻗﺮار دﻫﺪ .آﻗﺎی دوول از ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺸﻮرش ن
ﻣﺒی ﺑﺮ اداﻣﻪی ﻫﻤکﺎری ﻫﺎ و ﺣﻤﺎ�ﺖ از ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎ� اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗ�ﮏ اﻃﻤﯿﻨﺎن داد.

.۳۰

از  ۱۹ا�  ۲۲ﺟﻨﻮری ،آﻗﺎی اﺗﻤﺮ بﻪ ﻋ��ﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮد ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و بﺎ ﺷﻬﺰادە ﻓ�ﺼﻞ ﺑﻦ ﻓﺮﺣﺎن آل ﺳﻌﻮد ،وز�ﺮ
ش
اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ؛ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ اﻟﻌﺜ ی ن
�ﻣن�
دﺑ� ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤکﺎری ﻫﺎی اﺳﻼ�؛ و ﻧﺎ�ﻒ ﻓﻼح اﻟﺤﺠﺮف،
�ﻤن ،ی

.۳۱

از  ۳۰ﺟﻨﻮری ا�  ۳بﻓ�وری ،آﻗﺎی اﺗﻤﺮ در راس �ﮏ ﻫﯿﺌﺖ بﻠﻨﺪ رﺗبﻪ ﻏﺮض ﮔﻔﺘﮕﻮی دوﺟﺎﻧبﻪ ﻋﺎزم ﺗﺎﺷﮑﻨﺪ
ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻮﺻﻮف در �ﺸﺴﺖ ﺳﻪ ﺟﺎﻧبﻪ ﻣ�ﺎن اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ،پﺎ�ﺴﺘﺎن و از�ﮑﺴﺘﺎن ﮐﻪ بﻪ ﻫﺪف ﺗﻘ��ﺖ اﺗﺼﺎل
ﻧ� ت
ﻣﻨﻄﻘﻮی ،ت
ﮔﺴ�ش ﺗﺠﺎرت و ﺗﺮاﻧ��ﺖ ،و ﺗﺮو� ــﺞ ﻫﻤکﺎری ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻮی داﯾﺮ ﺷﺪە ﺑﻮد ،ی ن
اﺷ�ا� ﮐﺮد .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪگﺎن
ﻧﻘﺸﻪی راە را ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺮوژە ﺧﻂ آﻫﻦ از ﻣﺰار ش��ﻒ بﻪ �ﺸﺎور پﺎ�ﺴﺘﺎن از ﻃ��ﻖ کﺎبﻞ اﻣﻀﺎء ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺷﻮرای ﻫﻤکﺎری ﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮد .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﻮق ﻧﻘﺶ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼ� در ﺣﻤﺎ�ﺖ از راە ﺣﻞ ﺳ�ﺎ� ﺑﺮای
ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.

 .۳ﺣﻘﻮق ش
��
.۳۲

ف
در ﺳﺎل  ،۲۰۲۰ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﮥ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﻓﺮاد ﻣﻠ� در اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ﮐﻪ از ﺳﻮی ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ و ت
کﻤ�ﺸ� ﻋﺎ�
دﻓ�
ت
ش
ﺣﻘﻮق ش
ﮔ�ی
��ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺘﺎر�ـ ــﺦ  ۲۳بﻓ�وری
ﻣﻨت� ﺷﺪ� ،ﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﻠ� ﺑ�ﺸ��ﻦ ﺻﺪﻣﮥ در ی
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ .ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ بﻪ ﺗﻌﺪاد  ۸،۸۲۰ﻧﻔﺮ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠ� ) ۳،۰۳۵ﻧﻔﺮ� ،ﺸﻤﻮل  ۳۹۰زن و ۷۶۰
ﻃﻔﻞ ﮐﺸﺘﻪ و  ۵،۷۸۵ﻧﻔﺮ� ،ﺸﻤﻮل  ۷۵۶زن و  ۱،۸۵۹ﻃﻔﻞ ﻣﺠﺮوح( را در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺛبﺖ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ رﻗﻢ �ﮏ
کﺎﻫﺶ  ۱۵درﺻﺪی را در ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ بﺎ ﺳﺎل  ،۲۰۱۹ﻋﻤﺪﺗﺄ بﻪ دﻟ�ﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠ� ت
کﻤ� از اﺛﺮ ﺣﻤﻼت اﻧﺘﺤﺎری،
ئ
ﻫﻮائ از ﺳﻮی یﻧ�وﻫﺎی ﻧﻈﺎ� ی ن
ﺑن اﻟﻤﻠ�� ،ﺸﺎن
ﺣﻤﻼت ﭘ�ﭽ�ﺪە از ﺳﻮی ﻋﻨﺎ� ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺣﻤﻼت
ﻣ�ﺪﻫﺪ .بﺎ آﻧهﻢ ،ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ اﻓﺰا�ﺶ را در ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠ� ش
ﻧﺎ� از ﻗﺘﻞ ﻫﺎی ﻗﺪﻓﻤﻨﺪاﻧﻪ از ﺳﻮی ﻋﻨﺎ� ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ،
ئ
ئ
ﻫﻮائ اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ﺛبﺖ
ﻫﻮائ یﻧ�وﻫﺎی
ﻃﺎﻟبﺎن ،اﺷ�ﺎی اﻧﻔﺠﺎری ﺟﺎﺳﺎزی ﺷﺪۀ دارای پﻠ�ﺖ ﻓﺸﺎری و ﺣﻤﻼت
ف
ﻋن زﻣﺎن در
ﻧﻤﻮد .در ر�ــﻊ ی
اﺧ� ﺳﺎل  ،۲۰۲۰ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ �ﮏ اﻓﺰا�ﺶ  ۴۵درﺻﺪی را در ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠ� در ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ بﺎ ی
ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺛبﺖ ﻧﻤﻮد.

.۳۳

در ﺳﺎل  ،۲۰۲۰بﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠ� ) ۶۲درﺻﺪ( ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻨﺎ� ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻋﻤﺪﺗﺄ ﻃﺎﻟبﺎن
)۴۵درﺻﺪ( ،دوﻟﺖ اﺳﻼ� ﻋﺮاق و ﺷﺎم – وﻻ�ﺖ ﺧﺮاﺳﺎن ) ۸درﺻﺪ( و ﻋﻨﺎ� ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ )۹
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درﺻﺪ( ،وارد ﮔﺮد�ﺪ� .ﮏ ﺑﺮ ﭼﻬﺎرم ﺣﺼﮥ ﻫﻤﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠ� بﻪ یﻧ�وﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪار ﺣﮑﻮﻣﺖ �ﺴبﺖ دادە ﺷﺪ ﮐﻪ
ت
اﻣﻨﯿی اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ) ۲۲درﺻﺪ( وارد ﮔﺮد�ﺪ ﮐﻪ �ﺲ از یﻧ�وﻫﺎی ﻧﻈﺎ� ی ن
ﺑن اﻟﻤﻠ�،
ﻋﻤﺪﺗﺄ ﺗﻮﺳﻂ یﻧ�وﻫﺎی ﻣ�
ﮔﺮوە ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻃﺮﻓﺪار ﺣﮑﻮﻣﺖ و یﻧ�وﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ و �ﺎ ﻣﺘﻌﺪد ﻃﺮﻓﺪار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠ� ﺑﻮدﻧﺪ.
ت
ﮔ�ی ﻫﺎی ف
ﺑ�ﺸ��ﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠ� ) ۳۶درﺻﺪ( را وارد ﮐﺮد و �ﺲ از آن
زﻣﯿی ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪۀ ﻧ�ع رو�ﺪاد ﺑﻮد ﮐﻪ
در ی
ﻏ�اﻧﺘﺤﺎری ﻋﺎﻣﻞ ) ۳۴درﺻﺪ( ،ﻗﺘﻞ ﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ )۱۴
اﺷ�ﺎی اﻧﻔﺠﺎری ﺟﺎﺳﺎزی ﺷﺪۀ اﻧﺘﺤﺎری و ی
ﻫﻮای ﻋﺎﻣﻞ ) ۸درﺻﺪ( ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠ� ﺑﻮدﻧﺪ.
درﺻﺪ( و ﺣﻤﻼت ی
.۳۴

ﮔ�ی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪ�ﺪی را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ بﻪ اﻃﻔﺎل وارد ﮐﺮد .در ﺟ��ﺎن ر�ــﻊ ﭼهﺎرم ﺳﺎل ،۲۰۲۰ﮔﺮوپ کﺎری
در ی
ﮔ�ی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،بﻪ ﺗﻌﺪاد ۸۳۷
ﻧﻈﺎرت و ﮔﺰارﺷﺪ� ﮐﺸﻮری در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻓﺎﺣﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻃﻔﺎل در در ی
ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﺎﺣﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻃﻔﺎل ) �� ۵۲۶و  ۲۴۴ت
دﺧ�(� ،ﺸﻤﻮل  ۷۲۹ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠ� اﻃﻔﺎل را در ر�ــﻊ
دﺧ� و  ،�� ۱۲۹و  ۵۳۳ﻣﻌﯿﻮب� ،ﺸﻤﻮل  ۱۷۲ت
ﭼﻬﺎرم  ۱۹۶) ۲۰۲۰ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ� ،ﺸﻤﻮل  ۶۷ت
دﺧ� و ۳۶۱
��( را ﺗثﺒ�ﺖ ﮐﺮد .ﻋﻨﺎ� ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﺌﻮول ) (۳۶۵ﻧﻔﺮ �ﺴبﺖ بﻪ ﺗﻌﺪاد ) (۲۲۷ﻧﻔﺮ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠ�
زﻣﯿی بﺎزﻫﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪۀ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠ� اﻃﻔﺎل ت
ﮔ�ی ﻫﺎی ف
بﺎ�
اﻃﻔﺎل ﺗﻮﺳﻂ یﻧ�وﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .در ی
ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ بﻪ ﺗﻌﺪاد  ۲۶۴ﻧﻔﺮ ﺗﻠﻔﺎت اﻃﻔﺎل ) ۷۰ﻧﻔﺮﮐﺸﺘﻪ و  ۱۹۴ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺮوح( بﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ  ۳۶درﺻﺪ ﻣﺠﻤ�ع
ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠ� را �ﺸﮑ�ﻞ ﻣ�ﺪاد.

.۳۵

ﺗ�ﻢ ﮐﺸﻮری اﺳﺘﺨﺪام و اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺗﻌﺪاد  ۳۳ﻧﻔﺮ اﻃﻔﺎل ﮐﻪ )ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ �� ﺑﻮدﻧﺪ ،ن
�ﻌی ) (۲۵ﻃﻔﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺎﻟبﺎن
و ) (۸ﻃﻔﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﻟ�ﺲ ﻣﺤ� اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن و ) (۸ﻃﻔﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺷبﻪ ﻧﻈﺎﻣ�ﺎن ﻃﺮﻓﺪار ﺣﮑﻮﻣﺖ را در ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ بﺎ
یف
ﻫﻤﭽﻨن اﺧﺘﻄﺎف  ۱۲ﻃﻔﻞ ) �� ۸و ۴
ﺗﻌﺪاد  ۱۱۹ﻃﻔﻞ در ﺟ��ﺎن ر�ــﻊ ﻗب� ﺗثﺒ�ﺖ ﻧﻤﻮد .ﮔﺮوە کﺎر ﮐﺸﻮری
دﺧ�( از ﺳﻮی ﻃﺎﻟبﺎن و ) �� (۱۱و ) (۱ت
ت
دﺧ� از ﺳﻮی ﺷبﻪ ﻧﻈﺎﻣ�ﺎن ﻃﺮﻓﺪار ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺗثﺒ�ﺖ ﮐﺮد .از ۱۲
ﻧﻔﺮ اﻃﻔﺎ� ﮐﻪ اﺧﺘﻄﺎف ﺷﺪﻧﺪ ۱ ،ﻧﻔﺮ آن ﮐﺸﺘﻪ ۱۰ ،ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ بﻄﻮر ﻣﺼﺌﻮن رﻫﺎ و �ﮏ ﻧﻔﺮ آن ﺗﺎ ﻫﻨﻮز در ﻗ�ﺪ
ﺷبﻪ ﻧﻈﺎﻣ�ﺎن ﻃﺮﻓﺪار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺮار دارد .ﮔﺮوپ کﺎری ﮐﺸﻮری بﻪ ﺗﻌﺪاد  ۱۷ﺣﻤﻠﻪ بﺎﻻی ﻣکﺎﺗﺐ را ﺗثﺒ�ﺖ ﮐﺮد
ﮐﻪ �ﮏ کﺎﻫﺶ را �ﺴبﺖ بﻪ ) (۲۵ﺣﻤﻠﻪ در ر�ــﻊ ﻗب� �ﺸﺎن ﻣ�ﺪﻫﺪ و ازاﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ) (۱۱ﺣﻤﻠﻪ بﻪ ﻃﺎﻟبﺎن(۲) ،
ﺣﻤﻠﻪ بﻪ اردوی ﻣ� اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن (۲) ،ﺣﻤﻠﻪ بﻪ ﮔﺮوە ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ و ) (۲ﺣﻤﻠﮥ د�ﮕﺮ بﻪ ﺷﻠ�ﮏ
ﻣﺘﻘﺎبﻞ در ﺟ��ﺎن ﻋﻤﻠ�ﺎت ﻣ�ﺎن ﮔﺮوە ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺨﺎﻟﻒ و یﻧ�وﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪار ﺣﮑﻮﻣﺖ �ﺴبﺖ دادە ﺷﺪ .ﺣﻤﻼت
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮﮔﺮد�ﺪ ﮐﻪ  ۳۹ﺣﻤﻠﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﻣﺮاﻗبﺖ ﻫﺎی ﺻ� در ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ
ﮔ�ی ﻣ�ﺎن ﻃﺎﻟبﺎن
بﺎ  ۱۳ﺣﻤﻠﮥ ﺗثﺒ�ﺖ ﺷﺪە در ر�ــﻊ ﻗب� ﺗثﺒ�ﺖ ﺷﺪ � .و�ﮏ ﺣﻤﻠﻪ بﻪ ﻃﺎﻟبﺎن ،ﺷﺶ ﺣﻤﻠﻪ بﻪ در ی
ت
اﻣﻨﯿی� ،ﮏ ﺣﻤﻠﻪ بﻪ ﺷبﻪ ﻧﻈﺎﻣ�ﺎن ﻃﺮﻓﺪار ﺣﮑﻮﻣﺖ و �ﮏ ﺣﻤﻠﻪ بﻪ داﻋﺶ �ﺴبﺖ دادە
و یﻧ�وﻫﺎی دﻓﺎع ﻣ� و
ﺷﺪﻧﺪ.

.۳۶

ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ بﻪ ﺗﻌﺪاد  ۸۶ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠ�ﮥ زﻧﺎن و ت
ﻧﻮاﻣ�  ۲۰۲۰ا� ﺟﻨﻮری  ۲۰۱۲ﺛبﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
دﺧ�ان را از ﻣﺎە
ب
ﺷﺎﻣﻞ  ۱۰ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ ۱۴ ،ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ۲۲ ،ﻣﻮرد ﻟﺖ و ﮐﻮب ۱۱ ،ﻣﻮرد اذ�ﺖ و آزار ۸ ،ﻣﻮرد ﺧﻮدﺳﻮزی اﺟبﺎری
ش
ﺧﻮدﮐ� ۷ ،ﻣﻮرد ازدواج ز�ﺮﺳﻦ و  ۶ﻣﻮرد ﻋﻠﻞ ﺟﺮاﺣﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟ�ﺖ ﺑﻮد.
و�ﺎ

.۳۷

ف
ﺟﻬﺎی ﻣﺤﻮ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻧﻮاﻣ� ،ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻫﻔﺖ �ﺸﺴﺖ بﻠﻨﺪﺑﺮدن آ�ﺎ� و ﺳﺎﺣﻮی را ﺑﺮای ﺗﺠﻠ�ﻞ از روز
ﺑﺘﺎر� ــﺦ ۲۵
ب
ﻣ� ف
ف
ف
.
د�ﺴﺎﻣ�،
ﻣﺎە
در
ﮐﺮد
�ﺎی
ا
ر
ﺑﺮﺟنﺴ�ﺖ
ﻣﺒﺘی
ﺧﺸﻮﻧﺖ
اﺑﺮ
ﺮ
ﺑ
در
ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ
ۀ
روز
۱۶
کﻤپﺎﯾﻦ
اﻓﺘﺘﺎح
و
ﻋﻠ�ﮥ زﻧﺎن
ب
ی
ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ  ۹ﻣﺮاﺳﻢ د�ﮕﺮ را در ﺣﻤﺎ�ﺖ از اﯾﻦ کﻤپﺎﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ،درﺣﺎﻟ�ﮑﻪ ادارۀ زﻧﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ بﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻤﻮﻋﺄ
یف
ﻓﻌﺎﻟن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ در  ۲۷وﻻ�ﺖ ﮐﺸﻮر در ﺗﻤﺎس
 ۲۲،۰۷۴ﻧﻔﺮ از ﻃ��ﻖ ﺣﻤﺎ�ﺖ ﺑﺮای  ۵۲ﺗﻦ از
ن
ش
.
د�ﺴﺎﻣ�،
۷
ـﺦ
ـ
�
ر
ﺑﺘﺎ
ﺳﺎﺧﺖ
�ﮏ
�
ﻧ�
ﺟنﺴ�ﺖ
�ﺴﺎوی
و
ﺧﺸﻮﻧﺖ
ادﯾﻮی را در ﻣﻮرد
ب
ی
ﺷﺪە و بﻪ ﺗﻌﺪاد  ۵۶۸ﭘ�ﺎم ر ی
ت
ف
ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ و ت
ش
کﻤ�ﺸ� ﻋﺎ� ﺣﻘﻮق �� ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ �ﮏ ﮔﺰارش ﻣﺸ�ک را ﺗﺤﺖ ﻧﺎم "درﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای
دﻓ�
ت
ﺟﺮا�ﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠ�ﮥ زﻧﺎن و دﺧ�ان" ش
ﻣﻨت� ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ی ض
ﺟ�ان
ﺣن ﺑﺮر� پﺎﺳﺦ از ﺳﻮی ﺳ�ﺴﺘﻢ ﻋﺪ� و
ﻗﻀﺎی و ب
ی
ﺧﺴﺎرت ﮐﻪ ﺑﺮای بﺎزﻣﺎﻧﺪە گﺎن ﻣﻮارد ﮔﺰارش ﺷﺪۀ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧ��ﺴﻨﺪە گﺎن ﮔﺰارش در�ﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻗﻀﺎی از �ﺴ�ﺎری ﻟﺤﺎظ ﺑﺮای زﻧﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﺎ�ﺎرا ﺑﻮدە اﺳﺖ.
ﺳ�ﺴﺘﻢ ﻋﺪ� و
ی

۲۱-۰۲۸۲۰
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.۳۸

ﺣﮑﻮﻣﺖ ی ف
ﻧ� ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ﻫﺎی را ﺟهﺖ ﺣﻤﺎ�ﺖ از کﻤپﺎﯾﻦ  ۱۶روزە ﻓﻮق ﺗﻮأم بﺎ ش
�� ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠ�ﮥ زﻧﺎن
ی
اوﻟن بﺎر ادارۀ ﻟﻮی ﺳﺎرﻧﻮا� راە اﻧﺪازی ﮐﺮد .کﻤ�ﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ش
از ﺳﻮی وزارت اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺑﺮای ی ن
��
اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ﮔﺰ ش
ش
ﻋنن
ﻣﻨت� ﮐﺮد ﮐﻪ  ۱۱درﺻﺪ کﺎﻫﺶ را در ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ بﺎ ﺗﻌﺪاد
ار� را
ﻗﻀﺎ�ﺎی ﮐﻪ اﯾﻦ کﻤ�ﺴﯿﻮن در ی
ی
زﻣﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۱۹در�ﺎﻓﺖ ﮐﺮد �ﺸﺎن داد ﺛبﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ �ﺸﺎن دﻫﻨﺪۀ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ در راﺳﺘﺎی ت
دﺳ�� بﻪ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی
ئ
ت
اﻣﻨﯿئ و ﻣﺤﺪود�ﺖ ﻫﺎی ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﻣﺮﺗبﻂ بﻪ ﺑ�ﻤﺎری ﻫﻤﻪ
ﻗﻀﺎئ و ﻫﻤﭽﻨﺎن وﺧ�ﻢ ﺷﺪن وﺿﻌ�ﺖ
ﻋﺪ� و
ﮔ� ﮐﻮو�ﺪ –  ۱۹ﺑﻮد.
ی

.۳۹

دﻓ� کﻤ ن
ﺑﺘﺎر� ــﺦ  ۳ﻓ�وری ،ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ و ت
�ﺸ� ﻋﺎ� ﺣﻘﻮق ش
ین
ﺷﺸﻤن ﮔﺰارش ﺧ��ﺶ را یﭘ�اﻣﻮن ﺷﮑﻨﺠﻪ
�� ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
ب
ش
ﻣﻨت� ﻧﻤﻮدﻧﺪ .بﻪ اﺳﺎس  ۶۵۶ﻣﺼﺎﺣبﮥ ﮐﻪ بﺎ اﺷﺨﺎص ﻣﺤﺮوم
و بﺪرﻓﺘﺎری در زﻧﺪان ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن
ت
ت
ﺗﺮور�ﺴی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﮔﺰارش ﺗﺄ��ﺪ ﻣﯿﻨﻤﺎ�ﺪ ﮐﻪ ادﻋﺎﻫﺎی ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺎﯾﻊ
اﻣﻨﯿی و
از ﺣﻖ آزادی ﻣ��ﻮط بﻪ ﺟﺮا�ﻢ
ین
ﺑﻮدە و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ت
.
ﮔﺴ�دە �ﺴبﺖ بﻪ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮ زﻧﺪاﻧ�ﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ درﺣﺎﻟ�ﮑﻪ ﮔﺰارش از ﺗﻼﺷهﺎی
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،بﻪ و�ﮋە ر�ﺎﺳﺖ اﻣﻨ�ﺖ ﻣ� و کﻤﯿﺘﮥ ﺿﺪ ﺷﮑﻨﺠﮥ ﻟﻮی ﺳﺎرﻧﻮا� در راﺳﺘﺎی ﻣﺤﻮ ﺷﮑﻨﺠﻪ
ف
ﻗﺪردای ﻣ�ﮑﻨﺪ ،روی ﻧ�ﺎز بﻪ بﻠﻨﺪﺑﺮدن ﻇﺮﻓ�ﺖ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ و آﻣﻮزش ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﻨﻔ�ﺬ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄ��ﺪ
ﻣ�ﮕ�د
ﺻﻮرت
ی
ﻣ�ﮑﻨﺪ.

.۴۰

ت
ﻣﺪاﻓﻌن ﺣﻘﻮق ش
یف
اﻣﻨﯿی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .درﺟ��ﺎن دورۀ ﮔﺰارﺷﺪ�،
�� و کﺎرﮐﻨﺎن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ بﻪ ﺗهﺪ�ﺪات ﻓﺰاﯾﻨﺪە ای
ﻣﺪاﻓﻌن ﺣﻘﻮق ش
یف
یف
ﻋﺎﻣﻠن ﻧﺎﺷﻨﺎس در وﻻ�ﺖ ﻫﺎی کﺎبﻞ و
�� در ﺳﻪ ﺣﻤﻠﮥ ﺟﺪا�ﺎﻧﻪ از ﺳﻮی اﻓﺮاد �ﺎ
ﺳﻪ ﺗﻦ از
کﺎﭘ�ﺴﺎ بﻪ ﻗﺘﻞ رﺳ�ﺪﻧﺪ� .ﮏ ﺗﻦ د�ﮕﺮ در اﺛﺮ اﻧﻔﺠﺎر �ﮏ ﻣﺎﯾﻦ ﺟﺎﺳﺎزی ﺷﺪە در �ﮏ ﻣﻮﺗﺮ ﭘﻮﻟ�ﺲ در وﻻ�ﺖ بﻐﻼن
ﻣﺪاﻓﻌن ﺣﻘﻮق ش
یف
�� از ﺳﻮی اﻓﺮاد �ﺎ
ﮐﻪ ﻃﺎﻟبﺎن ﻣﺴﺌﻮوﻟ�ﺖ آﻧﺮا بﻌهﺪە ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺟﺎن بﺎﺧﺖ .ﻫﺸﺖ ﺗﻦ از
یف
ﻋﺎﻣﻠن ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻣﻮرد ﺗهﺪ�ﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ۱۳ ،ﺗﻦ د�ﮕﺮ در وﻻ�ﺖ بﺎﻣ�ﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ بﺎزداﺷﺖ و بﻌﺪ از ﺳﻪ
ف
روز آزاد ﺷﺪﻧﺪ� .ﮏ ﻓﻌﺎل ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪی از ﺳﻮی ﭘﻮﻟ�ﺲ ﻣ� در کﺎبﻞ بﻪ اﺛﺮ ﺷکﺎ�ﺖ ﺑﺰرگﺎن ﻣﺤﻞ بﺎزداﺷﺖ و �ﺲ
از �ﮏ روز دو�ﺎرە آزاد ﺷﺪ.

.۴۱

ﺧ�ﻧگﺎر و �ﮏ کﺎرﻣﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ را ﮐﻪ در ﺳﻪ ﺣﻤﻠﮥ ﺟﺪا�ﺎﻧﻪ در وﻻ�ﺖ ﻫﺎی ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ،ﻏﺰین و ﻏﻮر ﮐﺸﺘﻪ
ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﺳﻪ ب
ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻮوﻟ�ﺖ �� از آﻧهﺎ را داﻋﺶ بﻌهﺪە ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﻪ ﻣﺠﺮوح را در ﺳﻪ ﺣﻤﻠﻪ )دو ﺣﻤﻠﻪ در کﺎبﻞ
و �ﮏ ﺣﻤﻠﻪ در ﻓﺎر�ﺎب( ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮوﻟ�ﺖ آﻧﺮا ﻫﯿﭻ ﮔﺮوە ﻣﺸﺨ� بﻌهﺪە ﻧﮕﺮﻓﺖ ،در ﺟ��ﺎن دورۀ ﮔﺰارﺷﺪ� ﺛبﺖ
ﻧﻤﻮد .ی ف
ﺧ�ﻧگﺎر ﮐﻪ )ﻣﺴﺌﻮوﻟ�ﺖ ﻫﻔﺖ ﻣﻮرد آن بﻪ ﻃﺎﻟبﺎن �ﺴبﺖ دادە ﺷﺪ( در ﻫﺸﺖ وﻻ�ﺖ ﻣﻮرد ﺗهﺪ�ﺪ
ﺳ�دە ب
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و دو ﺗﻦ د�ﮕﺮ ﮔ��ﺎ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﻨﻔ�ﺬ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ارﻋﺎب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ� .ﮏ اﺳﺘ�ﺸﻦ رادﯾﻮی
ت
ﻣﺤ� در ﺷهﺮ ﮐﻨﺪز از ﺳﻮی �ﮏ ﺟﻤﻊ ﻣﺮدم بﺨﺎﻃﺮ ش
ﻣﻮﺳ�� ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ� .ﮏ اﺳﺘ�ﺸﻦ رادﯾﻮ
��
ﺗﻠ����ﻮن ﻣﺤ� در وﻻ�ﺖ ﻧ�ﻤﺮوز بﻪ دﻟ�ﻞ ﮔﺰارﺷﺪ� ﺟﺎﻧبﺪاراﻧﻪ ﮔ��ﺎ از ﺳﻮی ﻃﺎﻟبﺎن ﻣﻮرد ﺗهﺪ�ﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

.۴۲

ش
یف
ﻣﺪاﻓﻌن
ﻣﻨت� ﺷﺪ ،ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﺧﺎﻃﺮ �ﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻗﺘﻞ ﻫﺎی ﻋﻤﺪی
در �ﮏ ﮔﺰارش و�ﮋە ﮐﻪ ﺑﺘﺎر� ــﺦ  ۱۵بﻓ�وری
ﺣﻘﻮق ش
اﺧ� ﺳﺎل  ۲۰۲۰اﻓﺰا�ﺶ بﻤ�ﺎن آﻣﺪ .اﯾﻦ ﻗﺘﻞ
ﺧ�ﻧگﺎران و کﺎرﮐﻨﺎن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن در ر�ــﻊ ی
�� ،ب
ف
اﻣی ت
ﻫﺎ ﮐﻪ �
ا��أ ﮐ� ﻣﺴﺌﻮوﻟ�ﺖ آﻧهﺎ را بﻌهﺪە ﻧﻤ�ﮕﺮﻓﺖ� ،ﮏ ﺣﺲ ﻧﺎ ف
یف
ﻓﻌﺎﻟن ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪی در
ﮔﺴ�دە را ﻣ�ﺎن
�ا� ﮐﺸﻮر بﻤ�ﺎن آورد و اﯾﻦ وﺿﻌ�ﺖ �ﺲ از ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن و پﺨﺶ �ﮏ "ﻟﺴﺖ اﺷﺨﺎص ﻣﻮرد ﻫﺪف" ﻧﺎﺷﻨﺎس
د�ﺴﺎﻣ� ،کﻤ�ﺴﯿﻮن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎ� ﺑﺘﺎر�ـ ــﺦ  ۴ﺟﻨﻮری وﺿﻌ�ﺖ را بﺪﺗﺮ ﮐﺮد .ﺑﺘﺎر� ــﺦ اول
ب
ﻣﺪاﻓﻌن ﺣﻘﻮق ش
یف
ﺳ�دە
�� ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎن رﺋ�ﺲ ﺟﻤهﻮر ا�ﺠﺎد و ر�ﺎﺳﺖ آن بﻌهﺪۀ ﻣﻌﺎون دوم رﺋ�ﺲ ﺟﻤهﻮر پ
ﺷﺪ.

.۴۳

�� اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن در ﻣﺴﺎ�ﻞ ﻣ��ﻮط بﻪ ﺻﻠﺢ ،ﺣﻘﻮق ش
ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ بﻪ ﺣﻤﺎ�ﺖ ﺧﻮد از کﻤ�ﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ش
�� و
ﻋﺪاﻟﺖ ﻗ��ﺎین ﻣﺤﻮر اداﻣﻪ داد .ﺑﺘﺎر� ــﺦ  ۱۰د�ﺴﺎﻣ� ،ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ در �ﮏ �ﺸﺴﺖ ﻣ� ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪین
ب
در کﺎبﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮد�ﺪە ﺑﻮد ،ت
اﺷ�ا� ﻧﻤﻮد.
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.۴
.۴۴

گ
ف
ﻫﻤﺎﻫﻨ� کﻤﮏ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎ�
گ
ف
ﺟهﺎی ﺗﻼﺷهﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨ� را در ﻣﺸﺎرﮐﺖ بﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻤ��ﻞ ﮐﻨﻨﺪە ﺟهﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ،ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ و بﺎﻧﮏ
ئ
ف
ش
ﭘ�ﮕ�ی ﭘ��ﻓﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻮل،
ﺷﻨﺎﺳﺎئ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ �ﮏ
ﻣ�کﺎﻧ�م ﺷﻔﺎف ﻧﻈﺎرت و بﺎزﻧﮕﺮی ﺑﺮای ی
ی
ت
رﻫ�ی
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻧﺘﺎﯾﺞ و اوﻟ��ﺖ اﻫﺪاف ﺗ�� ــﺢ ﺷﺪە در ﭼهﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن بﻄﻮر ﻣﺸ�ک ب
رﻫ�ی و �ﮏ ﮔﺮوپ کﺎری ا�ﺠﺎد ﮔﺮد�ﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭼهﺎرﭼﻮب را ا� بﺎزﻧﮕﺮی ﺳﺎﻻﻧﮥ آن
ﻧﻤﻮدﻧﺪ� .ﮏ ﮔﺮوپ ب
ن
اوﻟن �ﺸﺴﺖ ﮔﺮوپ کﺎری ﺑﺘﺎر� ــﺦ
ﻋﺎﻟ�ﺗبﻪ در ﻣﺎە
ب
در �ﺸﺴﺖ ﻫ�ﺄت ی
ﻧﻮاﻣ� � ۲۰۲۱ﺴﻬ�ﻞ و از آن ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎ�ﺪ .ی
ف
.
 ۱۱بﻓ�وری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ بﺤﺚ ﻫﺎ ﻣ�ﺎن وزارت ﻣﺎﻟ�ﻪ ،ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ و ادارۀ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎ� ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ یﭘ�اﻣﻮن ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﭼهﺎرﭼﻮب و ﺳ�ﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮای �ﺴﺨﮥ دوم ﭼهﺎرﭼﻮب ﻣ� ﺻﻠﺢ و اﻧﮑﺸﺎف اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﮔﺮد�ﺪ.

.۴۵

کﺎر در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌ�ﺎرﻫﺎ �ﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭼهﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ﺗﻮأم بﺎ ﺗﺤﮑ�ﻢ ش�ط یﭘ�اﻣﻮن
ئ
ض
ﻗﻀﺎئ ﻣبﺎرزە ﻋﻠ�ﮥ ﻓﺴﺎد اداری
ﻧﻮاﻣ� ،ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺪ� و
ﻗﺎﻧﻮئ ﻓﺴﺎد اداری ﺷﺪت ﭘ�ﺪا ﮐﺮد .در اواﺧﺮ ﻣﺎە
ﭘ�ﮕﺮد
ب
د�ﺴﺎﻣ� ا�  ۱۴بﻓ�وری ۹ ،ﻗﻀ�ﻪ
�ﮏ پﻼن کﺎری را ﺟهﺖ ��� ــﻊ بﺨﺸ�ﺪن ﻣﺤﺎ�ﻤﺎت بﻪ ﺗﺼ��ﺐ رﺳﺎﻧ�ﺪ .از اول
ب
گ
.
درﺳﻄﺢ ﻣﺤکﻤﮥ اﺑﺘﺪاﯾﺌﻪ و  ۱۰ﻗﻀ�ﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤکﻤﮥ اﺳتﯿﻨﺎف ﻣﻮرد رﺳ�ﺪە � ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺘﺎر� ــﺦ  ۶بﻓ�وری،
ﻣﺤکﻤﮥ اﺑﺘﺪاﺋ�ﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺪ� و ﻗﻀﺎئ ﻣبﺎرزە ﻋﻠ�ﮥ ﻓﺴﺎد اداری ﺳﻪ ﻋﻀﻮ ش
ﻣ�اﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ �ﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ را بﻪ اﺗهﺎم
ی
ﻓﺴﺎد اداری ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد و ﻫ��ﮏ آﻧهﺎ را بﻪ  ۱۰ﺳﺎل و �ﮏ ﻣﺎە زﻧﺪان و ﺟ��ﻤﮥ ﻧﻘﺪی ﻣﺠﺎزات ﮐﺮد .ﺑﺘﺎر� ــﺦ ۲
ﺟﻨﻮری� ،ﮏ ﻫﯿﺌﺖ ﻗﻀﺎئ ﺧﺎص در ت
ﺳ�ە ﻣﺤکﻤﻪ وز�ﺮ اﺳﺒﻖ ﻣﻌﺎدن و پﻄﺮوﻟ�ﻢ ،وﺣ�ﺪﷲ ﺷﻬﺮ ضائ ،را بﻪ اﺗﻬﺎم
ی
ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدە از ﺻﻼﺣ�ﺖ ﻫﺎی وﻇ�ﻔﻮی بﻪ �ﮏ ﺳﺎل و �ﮏ ﻣﺎە زﻧﺪان و ت
اﺳ�داد وﺟﻮە ﻣﺎ� ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد.

.۴۶

ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ بﺎ ﻫﻤکﺎری ش�کﺎی ی ن
ﺑن اﻟﻤﻠ� ﺣﻤﺎ�ﺖ ﺗﺨﻨ�� را ﺑﺮای ﻣﺴﻮدۀ ﺗﻌﺪ�ﻼت بﻪ ﻗﺎﻧﻮن �ﺸﮑ�ﻞ و ﺻﻼﺣ�ﺖ ﻫﺎی
گ
ﻟﻮی ﺳﺎرﻧﻮا� آﻣﺎدە ﻣ�ﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺗﺤﮑ�ﻢ اﺳﺘﻘﻼﻟ�ﺖ اﯾﻦ ادارە و ﺗﻘ��ﺖ ﺗﻌﯿیﻨﺎت بﻪ اﺳﺎس ﺷﺎ�ﺴﺘ� در
ف
ین
کﻤ�ﺸ� کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺟﺪ�ﺪ ﻣبﺎرزە ﻋﻠ�ﮥ ﻓﺴﺎد اداری
ﻧﻮاﻣ� ،رﺋ�ﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭘﻨﺞ
ﺗﻌﯿن ﺳﺎرﻧﻮاﻻن اﺳﺖ .ﺑﺘﺎر�ـ ــﺦ ۱۲
ب
را ی ف
ﺗﻌﯿن ﮐﺮد و کﻤ�ﺴﯿﻮن ﻓﻌﺎل ﮔﺮد�ﺪ .کﻤ�ﺴﯿﻮن کﺎر ادﻏﺎم �ﺸﮑ�ﻞ ،کﺎرﻣﻨﺪان و ﻣﻨﺎﺑﻊ ادارات ﻣﻮﺟﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ
ارز�ﺎی ﻣبﺎرزە ﻋﻠ�ﮥ ﻓﺴﺎد اداری ،دارﻻ�ﺸﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣبﺎرزە ﻋﻠ�ﮥ ﻓﺴﺎد اداری و ادارۀ
کﻤﯿﺘﮥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻈﺎرت و
ب
ﺛبﺖ و ﺗثﺒ�ﺖ دار ئائ ﻫﺎ را آﻏﺎز ﮐﺮد .ﻗﺎﻧﻮن ﻣبﺎرزە ﻋﻠ�ﮥ ﻓﺴﺎد اداری ﺗﺎﻫﻨﻮز از ﺳﻮی پﺎرﻟﻤﺎن ﺗﺼ��ﺐ �ﺸﺪە اﺳﺖ،
اﻣﺎ در ﺣﺎل ض
ﺣﺎ� اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن بﻪ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻘﻨﯿئض رﺋ�ﺲ ﺟﻤهﻮر ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ.

.۴۷

ت
ت
تف
وﻻﯾی اداﻣﻪ داد .در
وﻻﯾی و ﺑهﺒﻮد ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری
ﺗﺪاﺑ� ﺟهﺖ ﺗﻘ��ﺖ ﻇﺮﻓ�ﺖ ادارات
ﺳﺎﺧن
ﺣﮑﻮﻣﺖ بﻪ ﻋﻤ�
ی
ت
ف
ﺳﺎﺧن ﻓﺮﻣﺎن رﺋ�ﺲ
ﺟ��ﺎن دورۀ ﮔﺰارﺷﺪ� ،وﻻ�ﺖ ﻫﺎی بﺪﺧﺸﺎن ،بﻠﺦ ،ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ،ﮐﻨﺪز و ارزگﺎن بﻪ ﻋﻤ�
ﮔ�د ،آﻏﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
�ﺎی ﺻﻮرت ی
ﺟﻤهﻮر ﮐﻪ ﺑﺘﺎر� ــﺦ  ۴ا�ﺘ��ﺮ ﺻﺎدر ﮔﺮد�ﺪ ﮐﻪ بﻪ اﺳﺎس آن از اﺟﺮاأت وﻟﺴﻮاﻻن ارز ب
ﺑﺘﺎر� ــﺦ اول بﻓ�وری ،ادارۀ ﻣﺴﺘﻘﻞ ارگﺎﻧهﺎی ﻣﺤﻞ ﻣﺴﻮدۀ ﻗﺎﻧﻮن ادارۀ ﻣﺤ� را ﺟهﺖ بﺤﺚ بﻪ کﺎﺑیﻨﻪ اراﺋﻪ ﮐﺮد.
ت
وﻻﯾی را ﻣﻮرد
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن روابﻂ ﻣ�ﺎن ادارات در ﺳﻄﺢ وﻻ�ﺖ را واﺿﯿﺢ ﻣ�ﺴﺎزد و پﻼﻧﮕﺬاری و ﺗه�ﮥ ﺑﻮدﺟﮥ
گ
رﺳ�ﺪە � ﻗﺮار ﻣ�ﺪﻫﺪ.

.۴۸

ﺑﺘﺎر� ــﺦ  ۱۰ﺟﻨﻮری ،کﻤ�ﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺻﻼﺣﺎت اداری و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠ� اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺟﻤ� ﺳﺎﻻﻧﻪ را در �ا�
ین
ﻫﻤﭽﻨن ﭘﺮوﺳﮥ اﺳﺘﺨﺪام
ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام در � ۱۲۲۹۱ﺴﺖ ﺧﺎ� در  ۳۴وﻻ�ﺖ ﺗکﻤ�ﻞ ﮐﺮد .اﯾﻦ کﻤ�ﺴﯿﻮن
ن
در � ۴۹۵ﺴﺖ ارﺷﺪ را ﮐﻪ ﺗﻘ��بﺄ  ۳۰درﺻﺪ آﻧﻬﺎ را زﻧﺎن �ﺸﮑ�ﻞ ﻣ�ﺪاد بﺠﺎی کﺎرﻣﻨﺪان ��ﺮﺳﺖ یﻧ� ﺗکﻤ�ﻞ ﻧﻤﻮد.
ارز�ﺎی کﺎرﻣﻨﺪان ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠ� ﺧﻮد را اﻋﻼن ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳ�ﺴﺘﻢ
ﺑﺘﺎر� ــﺦ  ۱۳ﺟﻨﻮری ،کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺳ�ﺴﺘﻢ ﺟﺪ�ﺪ
ب
ت
ﺟﻠﻮﮔ�ی از اذ�ﺖ و آزار در ﻣﺤﻞ کﺎر و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﮥ دﺳ�� ﺷهﺮوﻧﺪان بﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﺷﺎﻣﻞ اﺣکﺎم ﺑﺮای
ی
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ.
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.۴۹

گ
ﺗآﺛ� ﻣ�ﮕﺬارد ،ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ پﻼن "�ﮏ
ﮔ� ﮐﻮو�ﺪ –  ۱۹بﺎﻻی زﻧﺪە � ﻣﺮدم ﺗﺎﻫﻨﻮزﻫﻢ ی
از آﻧﺠﺎﺋ�ﮑﻪ ﺑ�ﻤﺎری ﻫﻤﻪ ی
ن
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ" را ﺑﺮای کﻤﮏ بﻪ وا�ﺴیﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﻮو�ﺪ –  ۱۹ﻃ�ح و ﮔﺮوپ کﺎری یﺑن اﻻدارە ای ا�ﺠﺎد ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺳﺎﺣﺎت
ﺷﻨﺎﺳﺎی ﮐﻨﺪ.
کﻤﮏ را ﺑﺮای ﻃ�ح و ﺗﻄﺒﯿﻖ پﻼن ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ وا�ﺴیﻨﺎﺳﯿﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ
ی

.۵۰

ﻗبﻞ از راە اﻧﺪازی رﺳ� اﺑﺘکﺎر ﻋﻤﻞ اﺗﺤﺎد�ﮥ ارو�ﺎ – ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺘﺎر� ــﺦ اول بﻓ�وری ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ﮐﻪ
�ﮏ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﮥ ﻣﺤﻮ کﻠ�ﻪ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن و ت
دﺧ�ان ا� ﺳﺎل  ۲۰۳۰اﺳﺖ ،اﺗﺤﺎد�ﮥ
اوﻟن �ﺸﺴﺖ ش�کﺎی ﻫﻤکﺎر را ت
ﻣﺸ�کﺄ ی ف
ارو�ﺎ ،ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ی ف
ﻣ��ﺎین ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ �ﺸﺴﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە گﺎن ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻤ��ﻞ ﮐﻨﻨﺪە ،ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪین
ت
اﺷ�ا� ﻧﻤﻮدﻧﺪ .وزارت ﻫﺎی ﻫﻤکﺎر )اﻣﻮر زﻧﺎن،
یف
ﻫﻤﭽﻨن ادارات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )ادارۀ زﻧﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﺻﻨﺪوق
ﻣﻌﺎرف ،ﺻﺤﺖ و ﺣﺞ و اوﻗﺎف( و
گ
ف
وﺟ� ﺟﻤ�ﻌﺖ ،ﯾﻮﻧ�ﺴﻒ و ادارۀ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎ� ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ( ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ کﺎری را ﺟهﺖ رﺳ�ﺪە � بﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ف
ﻣﺒﺘئ ﺑﺮﺟنﺴ�ﺖ در اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن از ﻃ��ﻖ �ﮏ رو�ﮑﺮد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﮑﺘﻮری اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

.۵

کﻤﮏ ﻫﺎی ش
��دوﺳﺘﺎﻧﻪ

.۵۱

ئ
ت
ﻧ�ﺎزﻣﻨﺪﯾهﺎی ث
ﺑ�ﺸ�
ﻏﺬائ،
��ی ﺗﻮأم بﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺟﺎری ،ﺣﻮادث ﻃﺒ�� و ﺳﻄﺢ بﻠﻨﺪ ﻋﺪم ﻣﺼﺌﻮﻧ�ﺖ
ﮔ� ﮐﻮو�ﺪ –  ۱۹ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮد�ﺪ .ﺣﺪود  ۱۸.۴ﻣﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ و�ﺎ ﻧﺼﻒ ﻧﻔﻮس ﮐﻪ بﻠﻨﺪﺗ��ﻦ
ﮔﺮد�ﺪ و بﺎ ﺑ�ﻤﺎری ﻫﻤﻪ ی
ش
ش
رﻗﻢ را �ﺸﮑ�ﻞ ﻣ�ﺪﻫﺪ ،بﻪ کﻤﮑهﺎی ��دوﺳﺘﺎﻧﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﻧ�ﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ از  ۹.۴ﻣﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در �وع
ش
�ﻣن� ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﻮر ش
��دوﺳﺘﺎﻧﻪ
د�ﺴﺎﻣ��� ،ﺮﺳﺖ دﺳت�ﺎر
 ۲۰۲۰اﻓﺰا�ﺶ ﭘ�ﺪا ﮐﺮد .از ﺗﺎر� ــﺦ  ۵ا� ۱۱
ب
و ﻣﻌﺎون ا�ﺴﺠﺎم کﻤﮑهﺎی اﺿﻄﺮاری از کﺎبﻞ و ﻗﻨﺪﻫﺎر د�ﺪن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻪ را بﻪ ﻧ�ﺎزﻣﻨﺪﯾهﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪە ﺟﻠﺐ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

.۵۲

از ﺗﺎر� ــﺦ  ۱۳بﻓ�وری ،ﺑ�ﺶ از  ۵۵،۰۰۰ﻧﻔﺮ در �ا� اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ﺗﺄﯾ�ﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ بﻪ ﺑ�ﻤﺎری ﮐﻮو�ﺪ –  ۱۹ﻣﺒﺘﻼ
ت
ﺑ�ﺸ� از آن اﺳﺖ .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻ� و ﺗﻐﺬی �ﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑ�ﻤﺎران ﺧﺪﻣﺎت
ﺷﺪە اﻧﺪ ،اﻣﺎ ارﻗﺎم واﻗ� بﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
اﺳﺎ� ﺻ� را در�ﺎﻓﺖ ﻧﻤ�ﮑﺮدﻧﺪ ،ز�ﺮا ﺳ�ﺴﺘﻢ درﺳﺖ کﺎر ﻧﻤ�ﮑﺮد و �ﺴ�ﺎری ﻣﺮدم از ﻣﺮا�ﺰ ﺻ� دوری ﻣ�ﮑﺮدﻧﺪ،
ز�ﺮا ﻫﺮاس داﺷتﻨﺪ ﮐﻪ بﻪ و�ﺮوس ﻣﺒﺘﻼ �ﺸﻮﻧﺪ.

.۵۳

ﮔ�در اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن در ﻣﺎە ﻣﺎرچ  ،۲۰۲۰کﺎرﮐﻨﺎن کﻤﮑهﺎی ش
��ی بﻪ ﺑ�ﺶ از  ۴.۷ﻣﻠﯿﻮن
از آﻏﺎز ﺷﯿ�ع ﺑ�ﻤﺎری ﻫﻤﻪ ی
گ
ﻧﻔﺮ بﺎ اراﺋﻪ کﻤﮑﻬﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻮو�ﺪ –  ۱۹رﺳ�ﺪە � ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ کﻤﮑهﺎ ﺷﺎﻣﻞ ا�ﺠﺎد  ۱۵ﻻﺑﺮاﺗﻮار ،اﻋﺰام
رد�ﺎی ﺗﻤﺎس ،ﺗﺪارک
 ۳۴،۰۰۰داوﻃﻠﺐ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﻮﻟﯿﻮ �ﺎ ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل ﺑﺮای کﻤﮏ بﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎی واﻗﻌﮥ ﻣﺮض ﻓﻠﺞ و ب
ی
ف
یف
رﺳﺎی در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم در �ا�
ﺗﺠﻬ�ات ﻣﺤﺎﻓﻈﻮی ﺑﺮای کﺎرﮐﻨﺎن ﺻ� و کﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪد
ﺑ�ﺶ از  ۴۰ﻣﻠﯿﻮن واﺣﺪ
ت
ﺟﻠﻮﮔ�ی و ﮐﻨ�ول ﻣ�ﮑﺮوب ،ﺗﺤﺖ
ﮐﺸﻮر ،آﻣﻮزش ﺑ�ﺶ از  ۲۲،۰۰۰کﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺮاﻗبﺖ ﻫﺎی ﺻ� در بﺨﺶ
ی
ت
ت
ف
ﺑ�ﺸ� از  ۴.۶ﻣﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﻧﻘﺎط دﺧﻮ� ﻣﺮزی ،ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧن آب و کﻤﮑهﺎی ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪە ﻗﺮاردادن
گ
ﺑﺮای ﺗﻘ��بﺄ  ۳.۳ﻣﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ و رﺳ�ﺪ� بﻪ ﺑ�ﺶ از  ۴.۷ﻣﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﻃ��ﻖ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ﻫﺎی بﻠﻨﺪﺑﺮدن آ�ﺎ� در ﻣﻮرد
ﮐﻮو�ﺪ –  ،۱۹ﺑﻮد.

.۵۴

ین
ﻧﻮاﻣ� و  ۱۳بﻓ�وری ،ش�کﺎی ﻫﻤکﺎر ﺻ� کﻤﮑﻬﺎی ﺻ� را ﺑﺮای ﺑ�ﺶ از  ۳۴،۵۰۰ﻧﻔﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺑن ۱۵
ب
ین
ت
ﮐﻪ  ۵۲درﺻﺪ آﻧهﺎ زﻧﺎن و دﺧ�ان ﺑﻮدﻧﺪ .در زﻣﺎن ﮔﺰارﺷﺪ� ﺗﻌﺪاد واﻗﻌﺎت ﺻﺪﻣﮥ روا ﺗﻘ��بﺎ  ۱۲درﺻﺪ بﻠﻨﺪﺗﺮ
از ی ن
ﻋن زﻣﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺑﻮد.

.۵۵

درﺳﺎل  ،۲۰۲۰بﻪ ﺗﻌﺪاد  ۵۶واﻗﻌﮥ ﭘﻮﻟﯿﻮ در ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ بﺎ  ۲۹واﻗﻌﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺗثﺒ�ﺖ ﺷﺪ� .
ا�� اﯾﻦ واﻗﻌﺎت
ت
ﺳﺎﺣﺎی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ کﻤپﺎﯾﻦ ﻫﺎی وا�ﺴیﻨﺎﺳﯿﻮن ﺧﺎﻧﻪ بﻪ ﺧﺎﻧﻪ از ﻣﺎە �  ۲۰۱۸بﺪﯾنﺴﻮ ﺗﻮﺳﻂ
در
ﻋﻨﺎ� ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻤﻨ�ع ﺷﺪە ﺑﻮد .ا�ﻨﻮن ﻣﺮض ﭘﻮﻟﯿﻮ بﻪ  ۱۴وﻻ�ﺖ �ا�ﺖ ﮐﺮدە اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم ﻣﻌﺎﻓ�ﺖ
ش
وﺣ� ﭘﻮﻟﯿﻮ ،اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ﺷﯿ�ع پﺨﺶ و�ﺮوس ﭘﻮﻟﯿﻮ از ﻧ�ع ۲
در ﻣ�ﺎن ﻣﺮدم را �ﺸﺎن ﻣ�ﺪﻫﺪ .ﺑﺮﻋﻼوۀ و�ﺮوس
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ث
وا�ﺴن را �ﺲ از �ا�ﺖ آن از ﺷﯿ�ع اﯾﻦ ﻣﺮض در پﺎ�ﺴﺘﺎن ی ض
یض
ﻧ� ﺗﺠ��ﻪ ﮐﺮدە اﺳﺖ ﮐﻪ بﺎﻋﺚ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن
ﻧﺎ� از
ﺗﻌﺪاد  ۳۰۳واﻗﻌﮥ ﺗثﺒ�ﺖ ﺷﺪۀ و�ﺮوس ﭘﻮﻟﯿﻮ از ﻧ�ع  ۲در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﮔﺮد�ﺪ.
.۵۶

اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن بﻪ �ﮏ بﺤﺮان ﺣﺎد ﻋﺪم ﻣﺼﺌﻮﻧ�ﺖ ﻏﺬائ ش
ﮔ� ﮐﻮو�ﺪ –  ۱۹ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺎ� از ﺷﯿ�ع ﺑ�ﻤﺎری ﻫﻤﻪ ی
ی
ﻣ�ود ﮐﻪ بﻪ ﺗﻌﺪاد  ۱۶.۹ﻣﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﻣﻌﺮض "بﺤﺮان" و ﺳﻄﺢ "اﺿﻄﺮاری" ﻋﺪم
ا� ﻣﺎە ﻣﺎرچ  ،۲۰۲۱اﻧﺘﻈﺎر ی
ض
دوﻣن بﻠﻨﺪﺗ��ﻦ رﻗﻢ را
ﮔ�ﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺼﺌﻮﻧ�ﺖ
ﻏﺬائ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺪاد  ۵.۵ﻣﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﻄﺢ "اﺿﻄﺮاری" ﻗﺮار ی
ی
ی
در ﺟهﺎن �ﺸﺎن ﻣ�ﺪﻫﺪ .ﺗﻘ��بﺎ در ﻫﺮ دو ﻃﻔﻞ ز�ﺮﺳﻦ  ۵ﺳﺎل� ،ﮏ ﻧﻔﺮ آن بﻪ ﺳﻮء ﺗﻐﺬی ﺣﺎد در ﺳﺎل ۲۰۲۱
ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ی ن
ﻧﻮاﻣ� و  ۳۱ﺟﻨﻮری ،ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ش�کﺎی ﻫﻤکﺎر آن بﻪ ﻣﻘﺪار  ۱۵،۶۰۰ﺗﻦ ﻣﻮاد
ﺑن اول
ب
ت
ﻏﺬائ ﻗﺮار داﺷتﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑ�ﺸ� از
ﻏﺬای را ﺑﺮای ﺗﻘ��بﺎ  ۳.۴ﻣﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﻋﺪم ﻣﺼﺌﻮﻧ�ﺖ ی
ی
.
ﻏﺬائ بﻪ دﻟ�ﻞ اﺣﺘﻤﺎل
ﻣﺼﺌﻮﻧ�ﺖ
ﻋﺪم
وﺧ�ﻢ
وﺿﻌ�ﺖ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ
کﻤﮏ
ا
ر
رو�
ﺻﺪﻣﺎت
از
ﻣﺘﺄﺛﺮ
ﻧﻔﺮ
۹۵۴
،
۰۰۰
ی
ت
بﻠﻨﺪ ر�ﺰش بﺎران اﻧﺪک و درﺟﮥ ﺣﺮارت بﻠﻨﺪ ش
ﻧﺎ� از آب و ﻫﻮای ﻻﻧیﻨﺎ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣ�ﺴﺎزد ،ت
ﺑ�ﺸ� از
ﺣی
اﯾﻦ بﺪﺗﺮ ﺷﺪە ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ.

.۵۷

ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺷﺎﻫﺪ بﻠﻨﺪﺗ��ﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻻﻧﮥ بﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪە گﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرک بﻪ اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ بﻪ ﺗﻌﺪاد
 ۸۵۹،۷۹۳ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ از ﻣﺮز ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﻧﺪ .بﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﯾﻦ بﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪە گﺎن ن
�ﻌی ﺗﻌﺪاد
) (۸۵۹،۰۹۲ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻬﻮر اﺳﻼ� اﯾﺮان بﻪ دﻟ�ﻞ ﺷﯿ�ع ﺑ�ﻤﺎری ﮐﻮو�ﺪ –  ۱۹و ﻣﺤﺪود ﻫﺎی ش
ﻧﺎ� از اﯾﻦ ﺑ�ﻤﺎری،
ت
دﺳ�� ﻣﺤﺪود بﻪ ﻣﺮاﻗبﺖ ﻫﺎی ﺻ� و وﺧﺎﻣﺖ وﺿﻌ�ﺖ اﻗﺘﺼﺎی ش
ﻧﺎ� از آن بﻪ ﮐﺸﻮر بﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .بﻪ
ن
ﺗﻌﺪاد  ۲،۰۳۰ﻣهﺎﺟﺮ د�ﮕﺮ درﺳﺎل  ۲۰۲۰از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎ�ﻪ بﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .کﻤ�ﺸ�ﻋﺎ� ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در
ﻧﻮاﻣ� از اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن بﺎزد�ﺪ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮاﻫﺎن ﻫﻤبﺴﺘ گ� و کﻤﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ن
ﺑن
اﻣﻮر ﻣهﺎﺟ��ﻦ از ﺗﺎر�ـ ــﺦ  ۱۴ا� ۱۸
ب
ف
ف
ﻧﻮاﻣ� و  ۴بﻓ�وری ،بﻪ ﺗﻌﺪاد
ﻣ��ﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮد�ﺪ .یﺑن ﺗﺎر� ــﺦ ۱۵
ب
اﻟﻤﻠ� بﻪ اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن و ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ی
.
 ۱۸۸،۱۹۳ﻧﻔﺮ اﻓﻐﺎﻧهﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرک از ﺟﻤهﻮری اﺳﻼ� اﯾﺮان و پﺎ�ﺴﺘﺎن بﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ بﻪ ﺗﻌﺪاد ۱۱،۲۵۸
ﻣهﺎﺟﺮ اﻓﻐﺎن از ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐ�ﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۲۰اﺧﺮاج ﺷﺪﻧﺪ.

.۵۸

ﮔ�ی ﺑ�ﺠﺎ ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ .ی ف
ﻧﻮاﻣ� و  ۱۳بﻓ�وری ،بﻪ
ﺑن ﺗﺎر� ــﺦ ۱۵
ب
در ﺳﺎل  ،۲۰۲۰بﻪ ﺗﻌﺪاد  ۴۰۰،۵۹۳ﻧﻔﺮ از اﺛﺮ در ی
ﮔ�ی ﺟﺪ�ﺪأ ﺑ�ﺠﺎ ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ .ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ث�کﺎی ﻫﻤکﺎر آن ��ﻨﺎە اﺿﻄﺮاری ،وﺳﺎ�ﻞ
ﺗﻌﺪاد  ۲۴۰۰۰ﻧﻔﺮ از اﺛﺮ در ی
ت
ﺧﺎﻧﻪ ،کﻤﮑهﺎی زﻣﺴﺘﺎین و ﭘﻮل ﻧﻘﺪ را ﺑﺮای ﺑ�ﺸ� از  ۳۱۱۰۰۰ﻣﺮدم آﺳ�ﺐ پﺬﯾﺮ ﮐﻪ بﻪ دﻟ�ﻞ آب و ﻫﻮای ﺧﺮاب،
ﮔ�ی و ﺣﻮادث ﻃﺒ�� ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪە ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
در ی

.۵۹

ت
ﮐ�ﻠﻮﻣ� ﻣ��ــﻊ ار ض
ا� ﻣﻤﻠﻮ از
ﻧﻮاﻣ� ا� بﻓ�وری ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﯾﻦ پﺎ� و ش�کﺎی ﻫﻤکﺎر آن بﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ۱.۷۴
از ﻣﺎە
ب
ت
ﺑ�ﺸ� از  ۴۵۰اﺷ�ﺎی اﻧﻔﺠﺎری را بﻄﻮر ﻣﺼﺌﻮن
ﺗﺄﺛ�ات بﻠﻨﺪ را پﺎ�ﺴﺎزی ﻧﻤﻮدﻧﺪ و بﻪ ﺗﻌﺪاد
ای
ر
دا
اﻧﻔﺠﺎری
ﻣﻮاد
ی
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ بﻪ ﺗﻌﺪاد  ۳۲ﻗ��ﻪ از آن ﻣﺴﺘﻔ�ﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮﻋﻼوە ،بﻪ ﺗﻌﺪاد  ۱۵۰،۷۹۵ﻧﻔﺮ در اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن در
ﻣﻮرد ﺧﻄﺮات ﻣﻬﻤﺎت اﻧﻔﺠﺎری در زﻣﺎن ﮔﺰارﺷﺪ� آ�ﺎ� ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

.۶۰

ت
ﮔﺴ�دە ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﭼﺎﻟﺸهﺎی را ﺑﺮای ت
ﻧﺎاﻣی ت
دﺳ�� بﻪ کﻤﮑهﺎی ش
ن
ﺑ�ﺸ�
��ی ا�ﺠﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟ��ﺎن بﻪ ﺗﻌﺪاد
ی
از  ۱۰۰۰رو�ﺪاد ﻣﺪاﺧﻠﻪ ا� ﺧﺘﻢ ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﮔﺰارش دادە ﺷﺪ و �ﮏ اﻓﺰا�ﺶ  ۱۴۶درﺻﺪی را در ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ بﺎ
ت
ﺑ�ﺸ� ﺳﺎﺧﺖ.
ﺗﺄﺧ� و رﻧﺞ ﻣﺮدم آﺳ�ﺐ پﺬﯾﺮ را
ﺳﺎل � ۲۰۱۹ﺸﺎن داد .اﯾﻦ رو�ﺪاد ﻫﺎ کﻤﮑهﺎ را بﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ بﻪ ی
ت
از اول ﺟﻨﻮری  ۲۰۲۱بﺪﯾنﺴﻮ ،کﺎرﮐﻨﺎن ش
��ی بﻪ ﺗﻌﺪاد  ۲۱۰رو�ﺪاد ﻣ��ﻮط بﻪ دﺳ�� بﻪ کﻤﮑﻬﺎ را ﮔﺰارش دادﻧﺪ
ﻋن زﻣﺎن در ﺳﺎل � ۲۰۲۰ﺸﺎن ﻣ�ﺪاد .ی ن
ﮐﻪ �ﮏ اﻓﺰا�ﺶ  ۱۶۵درﺻﺪی را در ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ بﺎ ی ن
ﻧﻮاﻣ� و ۱۳
ﺑن ۱۲
ب
بﻓ�وری ،بﻪ ﺗﻌﺪاد  ۹کﺎرﻣﻨﺪ ش
��ی ﮐﺸﺘﻪ ۱۲ ،ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺮوح و  ۲۱ﻧﻔﺮ اﺧﺘﻄﺎف ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ.

.۶۱

ئ
ئ
ﺑن اﻟﻤﻠ� ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪﻣﺎت ش
ﻫﻮائ ی ن
ﻫﻮائ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻣﺎە اﭘ��ﻞ  ۲۰۲۰بﻪ دﻟ�ﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﭘﺮواز
��دوﺳﺘﺎﻧﮥ
پﻞ
ﻫﺎی ی ف
ﺑن اﻟﻤﻠ� بﻪ اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن بﺨﺎﻃﺮ ﺷﯿ�ع ﺑ�ﻤﺎری ﮐﻮو�ﺪ –  ۱۹ا�ﺠﺎد دﺷﺪە ﺑﻮد� ،ﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻌﺪاد ۱،۰۹۷
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د�ﺴﺎﻣ� ﺧﺎﺗﻤﻪ �ﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮواز ﻫﺎی داﺧ� ﺧ��ﺶ را بﻪ  ۲۱اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در �ا�
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺘﺎر� ــﺦ ۳۱
ب
اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن اداﻣﻪ ﻣ�ﺪﻫﺪ.
.۶۲

پﻼن پﺎﺳﺦ ش
��دوﺳﺘﺎﻧﮥ  ۲۰۲۰ا� ﺧﺘﻢ ﺳﺎل � ۲۰۲۰ف  ۴۹درﺻﺪ ﺗﻤ��ﻞ ﮔﺮد�ﺪ و اﯾﻦ پﻼن بﻪ کﻤﺒﻮد ﻣبﻠﻎ
اﻣ��کﺎی ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ بﻪ ﻧ�ﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎی ﻗﺎبﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺮﻓ�ع ﻧﮕﺮد�ﺪە اﻧﺪ ،رﺳ�ﺪە
 ۵۷۳ﻣﻠﯿﻮن داﻟﺮ
ی
گ
ت
ش
ن
� ﻧﻤﺎ�ﺪ .ا� ﺧﺘﻢ ﺳﺎل ،ﻧهﺎد ﻫﺎی ��ی بﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻘ��بﺄ  ۱۱.۸ﻧﻔﺮ از ﻃ��ﻖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧن ﻧﻮ� از کﻤﮑهﺎی
گ
ش
��دوﺳﺘﺎﻧﻪ در  ۴۰۱وﻟﺴﻮا� از ﻣﺠﻤ�ع  ۱۱.۱ﻣﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ رﺳ�ﺪە � ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﺪف ﻗﺴﻤﺄ از ﻃ��ﻖ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ
ﻫﺎی اﺿﻄﺮاری ت
ﺟﻠﻮﮔ�ی از �ا�ﺖ ﮐﻮو�ﺪ –  ۱۹ﺗﺤﻘﻖ �ﺎﻓﺖ و
دﺳ�� بﻠﻨﺪ و ﻫ��ﻨﮥ کﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ کﻤپﺎﯾﻦ ﻫﺎی
ی
�ﺴ�ﺎری ﻣﺮدم ﻗﺎدر بﻪ در�ﺎﻓﺖ �ﺴﺘﻪ ﻫﺎی کﻤ� ﻣکﻤﻞ بﻪ دﻟ�ﻞ کﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﮕﺮد�ﺪﻧﺪ .ﺗﺤﺖ ﺗﺠﺪ�ﺪ ﻧﻈﺮ درﺳﺎل
ﺳﺎﺧن کﻤﮑهﺎی ش
تف
��دوﺳﺘﺎﻧﻪ بﻪ ۱۵.۷
اﻣ��کﺎی ﺟهﺖ ﻓﺮاﻫﻢ
 ۲۰۲۱در پﻼن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ ،ﻣبﻠﻎ  ۱.۳ﻣ�ﻠ�ﺎرد داﻟﺮ
ی
ﻣﻠﯿﻮن اﻓﻐﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺮد�ﺪ ﮐﻪ ا�  ۱۴بﻓ�وری پﻼن  ۳درﺻﺪ ﺗﻤ��ﻞ ﮔﺮد�ﺪ.

.۶

ﻣبﺎرزە بﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر

.۶۳

ﻧﻮاﻣ� ا�  ۱۵بﻓ�وری ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﻨﻔ�ﺬ ﻗﺎﻧﻮن در اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن بﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻤﻮﻋﺄ  ۹۷۱ﻋﻤﻠ�ﺎت ﻣبﺎرزە
از ﺗﺎر�ـ ــﺦ ۱۵
ب
ﻫ� ی ن
وﺋن ۱،۶۲۲ ،ﮐ�ﻠﻮﮔﺮام
ﻋﻠ�ﮥ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را راە اﻧﺪازی ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻠ�ﺎت ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ بﻪ ﺿبﻂ  ۶۳۲ﮐ�ﻠﻮﮔﺮام ی
یف
ﺘﺎﻣﻔﯿﺘﺎﻣن ۱۸۰ ،ﮐ�ﻠﻮﮔﺮام ﺗﺨﻢ ﺧﺸﺨﺎش،
ﺗ��ﺎ� ۲۰۱،۹۳۵ ،ﮐ�ﻠﻮﮔﺮام ﭼﺮس و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن ۴۸۷ ،ﮐ�ﻠﻮﮔﺮام ﻣﯿ
ض
.
ﻣﯿﺘﺎﻣﻔﯿﺘﺎﻣن ﮔﺮد�ﺪ در ﻧت�ﺠﮥ ﺿبﻂ بﻪ ﺗﻌﺪاد
 ۴۰۵ﮐ�ﻠﻮﮔﺮام اﻣﻮﻧ�ﻢ کﻠﻮرا�ﺪ و  ۱۵ﮐ�ﻠﻮﮔﺮام ﻣﯿﺘﺎ�ﻞ ﻧ�ﺪوﮐ�
ی
د�ﺴﺎﻣ� ،ﻣﻘﺎﻣﺎت
دﺳﺘﮕ� ۱۵۰ ،ﻋﺮادە واﺳﻄﮥ ﻧﻘﻠ�ﻪ و  ۷۴ﻣ�ﻞ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﺼﺎدرە ﺷﺪ .ﺑﺘﺎر� ــﺦ ۱۸
 ۱،۱۵۶ﻣﻈﻨﻮن
ب
ی
ئ
ارﺷﺪ ﭘﻮﻟ�ﺲ ﻣبﺎرزە ﻋﻠ�ﮥ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و یﻧ�وﻫﺎی �ﺣﺪی اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن �ﮏ بﺨﺶ ﻣﻤﻨﻮﻋ�ﺖ ﻣ�ﺪان ﻫﻮائ را در
ﻫﻮای ﻗﻨﺪﻫﺎر اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ بﺨﺶ ﺟﺪ�ﺪأ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪە ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ اﻓ� اﻧﺎث ﻣﯿبﺎﺷﺪ.
ﻣ�ﺪان ی

.۶۴

ف
ش
یف
تف
دﻫﺎﻗن ﺟهﺖ ﺟﺎ�ﮕ��ﻦ
ﻗﺎﻧﻮی بﺪ�ﻞ ﺑﺮای
ﺳﺎﺧن ﻣﻌ�ﺸﺖ
بﺨ� از ﺗﻼﺷهﺎی ﺟﺎری ﺟهﺖ ﻓﺮاﻫﻢ
بﻪ ﻋﻨﻮان
ف
ﮐﺸﺖ ﺗ��ﺎ� ،ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎ� بﺪ�ﻞ را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﻧت�ﺠﻪ بﻪ ﺗﻌﺪاد  ۳،۸۹۵دﻫﻘﺎن ﺗﻤﺪ�ﺪ
ﺧﺪﻣﺎت را در�ﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺷﺶ دﻫﻘﺎن اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ را ا�ﺠﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،بﻪ ﺗﻌﺪاد  ۲،۴۹۵ﻧﻔﺮ از زﻧﺎن در بﺨﺶ
ﻣﺎﻟﺪاری و ﺗﻮﻟ�ﺪ ﻟﺒن�ﺎت آﻣﻮزش ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،بﻪ ﺗﻌﺪاد  ۱،۷۰۰ﻧﻔﺮ از زﻧﺎن در بﺨﺶ ﻣﺪﯾ��ﺖ ﻓﺎرم ﻣﺮﻏﺪاری
آﻣﻮزش د�ﺪﻧﺪ ،بﻪ ﺗﻌﺪاد  ۲۸۰دﻫﻘﺎن در بﺨﺶ آﻓﺎت و ﻣﺪﯾ��ﺖ ﺟﻤﻊ آوری ﺣﺎﺻﻼت آﻣﻮزش د�ﺪﻧﺪ ،دو بﺎب
دﺳﺘگﺎە آﺑ�ﺎری در وﻻ�ﺖ ﻫﺎی ﺟﻮزﺟﺎن و بﺪﺧﺸﺎن اﻋﻤﺎر ﺷﺪ ،بﻪ ﺗﻌﺪاد  ۲۰ﻧﻔﺮ از زﻧﺎن در بﺨﺶ ا�ﺠﺎد ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﮐﻮﭼﮏ آﻣﻮزش د�ﺪﻧﺪ و بﻪ ﺗﻌﺪاد  ۲۴۰ﻧﻔﺮ از زﻧﺎن آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻮی را در�ﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

.۷

ﺣﻤﺎ�ﺖ از ﻣﺄﻣﻮر�ﺖ

.۶۵

د�ﺴﺎﻣ� ،ی ن
ﻣ�ان �ﺴﺖ ﻫﺎی ﺧﺎ� در ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﺑﺮای کﺎرﻣﻨﺪان ی ن
ﺑن اﻟﻤﻠ�  ۱۴درﺻﺪ ،ﺑﺮای رﺿﺎ�ﺎران ﻣﻠﻞ
از ﺗﺎر� ــﺦ ۳۱
ب
ت
ن
ﻣ�ان ﻫﺎی بﺎﻟ�ﺗ�ﺐ
ﻣﺘﺤﺪ  ۱۹درﺻﺪ ،ﺑﺮای اﻓ�ان ﻣﺴﻠ� داﺧ� و کﺎرﻣﻨﺪان داﺧ�  ۳درﺻﺪ در ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ بﺎ ی
پﺎﺋن ت
بﺎ� ﻣﺎﻧﺪە اﺳﺖ ﮐﻪ ی ن
ﻣ�ان آن  ۳۶درﺻﺪ ﺑﺮای کﺎرﻣﻨﺪان یﺑنن
 ۳،۳،۷،۸درﺻﺪ ﺑﻮد .ﺗﻨﺎﺳﺐ کﺎرﻣﻨﺪان اﻧﺎث ی ن
اﻟﻤﻠ� ۴۵ ،درﺻﺪ ﺑﺮای رﺿﺎ�ﺎران ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ۱۴ ،درﺻﺪ ﺑﺮای اﻓ�ان ﻣﺴﻠ� داﺧ� و  ۹درﺻﺪ ﺑﺮای کﺎرﻣﻨﺪان
داﺧ� اﺳﺖ.

.۶۶

درﺣﺎﻟ�ﮑﻪ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ﻫﺎی ﻣهﻢ در ﺟ��ﺎن ﺷﯿ�ع ﺑ�ﻤﺎری ﮐﻮو�ﺪ –  ۱۹اداﻣﻪ �ﺎﻓﺖ ،ﺗﺮﺗیبﺎت بﺪ�ﻞ
کﺎر پﺎﺑﺮﺟﺎ ت
بﺎ� ﻣﺎﻧﺪ .ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ و ادارات ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،وﺟﻮە ﻣﺎ� و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آن ﺗﺼﻤ�ﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ
ض
ض
یض
ﺣﺎ� ﺷﺪن کﺎرﻣﻨﺪان داﺧ� بﻪ کﺎر را اﻓﺰا�ﺶ ﻧﺪﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد را بﺎ
ﺣﺎ� در ﻣﺤﻞ کﺎر و
ﺑن اﻟﻤﻠ�
ﺗﻐ�ات اﺣﺘﻤﺎ� در رو�ﺪاد ﻫﺎی ﮐﻮو�ﺪ ۱۹ -بﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻮرد بﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
درﻧﻈﺮداﺷﺖ ی
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.۸

ﻣﺸﺎﻫﺪات

.۶۷

بﺎوﺟﻮد ش
اﺧ� ،ﺗﻌهﺪ از ﺳﻮی ﺟﻤهﻮری اﺳﻼ� اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن و ﻃﺎﻟبﺎن در راﺳﺘﺎی �ﮏ راە ﺣﻞ
ﭘ��ﻓﺖ ب� در دورۀ ی
ﺻﻠﺢ ی �
آﻣ� ﻣﺎ�ﮥ �ﺸ��ﻖ ﻣﻦ ﺷﺪ .ﻣهﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﻌهﺪ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .ﻣﻦ از ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣ�ﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی
یف
ﻫﻤﭽﻨن از ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣ�ﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺎ از
ﺷﺎﻧﺮا ﺟهﺖ ا�ﺠﺎد �ﮏ اﺟﻨﺪا ﺑﺮای ﻣﺬا�ﺮات ﺻﻠﺢ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .ﻣﻦ
ﮔ�ی ﻫﺎی ﻧﻈﺎ� ﮐﻪ بﺎﻋﺚ رﻧﺞ ا�ﺴﺎین و ﺧﻄﺮ از دﺳﺖ دادن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم �ﺴبﺖ بﻪ ﭘﺮوﺳﮥ ﺻﻠﺢ
�ﺸﺪ�ﺪ در ی
ﻣ�ﮕﺮدد ،ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﺮ دو ﻃﺮف ،بﺨﺼﻮص ﻃﺎﻟبﺎن ،بﺎ�ﺪ بﻪ ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺮدم اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻮری
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ بﺎﻋﺚ ی ف
ﮔ� ﻣ�ﮕﺮدد ،اﻋﺘﻨﺎء ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺄﻣن �ﮏ ﺻﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ،پﺎ�ﺪار و ﻓﺮا ی
ﺣﻤﺎ�ﺖ دواﻣﺪار ﺟﺎﻣﻌﮥ ی ف
ﺑن اﻟﻤﻠ� ،بﻪ و�ﮋە ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ در راﺳﺘﺎی ا�ﺠﺎد �ﮏ ﻓﻀﺎی ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای
ض
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺻﻠﺢ اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن �وری اﺳﺖ .ﻣﻦ از اﻓﺰا�ﺶ ﺗﻼﺷهﺎی دﯾپﻠﻮﻣﺎﺗ�ﮏ از ﺳﻮی ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻋﻀﻮ در
ﺣﻤﺎ�ﺖ از ﭘﺮوﺳﮥ ﺻﻠﺢ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی آﻧهﺎ ﺟهﺖ ﺑﺮﮔﺰاری �ﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد بﻤﻨﻈﻮر ﭘ�ﺎم رﺳﺎین
ت
ﻣﺸ�ک
اﺳﺘﻘبﺎل ﻣﯿﻨﻤﺎ�ﻢ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﻼﺷهﺎی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺎﻧبﮥ ﻣﻮﺟﻮد در راﺳﺘﺎی ﺻﻠﺢ را ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ دﻧبﺎل ﻧﻤﻮدە و
آﻣﺎدە اﺳﺖ ﺗﺎ از اﺑﺘکﺎرات ﭘ�ﺸﻨهﺎد ﺷﺪە بﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﺮف ﻫﺎی اﻓﻐﺎن از آن ﺣﻤﺎ�ﺖ ﻧﻤﺎ�ﺪ.

.۶۹

ﺗﻤﺎم اﻗﺸﺎر اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن ،اﻗﻠ�ﺖ ﻫﺎ ،ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن ﺟﻨﮓ و ﺑ�ﺠﺎﺷﺪە گﺎن بﺎ�ﺪ ﻓﺮﺻﺖ ت
اﺷ�ا�
در ﭘﺮوﺳﮥ ﺻﻠﺢ را داﺷﺘﻪ بﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻦ از ا�ﺠﺎد ﭼﻨﺪﯾﻦ کﻤ�ﺴﯿﻮن از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﻋﺎ� ﻣﺼﺎﻟﺤﮥ ﻣ� در ﭼهﺎرﭼﻮب
ف
اﯾﻦ ﺷﻮرا و ﺗﻼﺷهﺎی ت
اﻓﻐﺎی اﺳﺘﻘبﺎل ﻣﯿﻨﻤﺎ�ﻢ .ﺑﺮای ارﺗبﺎط
ﮔﺴ�دۀ آن ﺟهﺖ ﺗﻤﺎس بﺎ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﺑ�ﺸ�ی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻤ�ﻢ ﮔ�ی در ﺳﻄﺢ بﺎﻻ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﻮاﻓﻖ ﻧهﺎئئ
ت
ﺗﻼﺷهﺎی اﺳﺎ� بﺎ�ﺪ کﺎر
ی
ﮔ�د .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ بﻪ کﺎر ﺧﻮد ﺟهﺖ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺷن�ﺪە ﺷﺪن
ﺻﻠﺢ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻗﺮار ی
ﺻﺪای ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر ﻣ��ﻮط ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوە ﻫﺎی در ﺣﺎﺷ�ﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

.۷۰

ﺗﺄﻣن ﻣﺆﻓﻘ�ﺖ ﭘﺮوﺳﮥ ﺻﻠﺢ ض�وری ت
ت
اﺷ�ا� کﺎﻣﻞ ،ﻣﺴﺎو�ﺎﻧﻪ و اﺳﺎ� زﻧﺎن در ﻫﻤﻪ ﺳﻄ�ح ﺑﺮای ی ض
بﺎ� ﺧﻮاﻫﺪ
گ
ین
ﻫﻤﭽﻨن ﺷﻮرای
ﺑﻮد .بﺎوﺟﻮد آﻧهﻢ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە � زﻧﺎن در ﻧهﺎد ﻫﺎی کﻠ�ﺪی ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ﻣﺬا�ﺮە ﮐﻨﻨﺪە و
ﻋﺎ� ﻣﺼﺎﻟﺤﮥ ﻣ� کﻤﺮﻧﮓ اﺳﺖ .ﻣﻦ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗ��ﺄ ﻣ�ﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﺻﻠﺢ را
گ
ین
ﻣ�ﮕ�د.
ﻫﻤﭽﻨن از
اﻓﺰا�ﺶ دﻫﺪ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻧﻈ��ﺎت آﻧهﺎ بﻄﻮر وﺳﯿﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە � ﺻﻮرت
ی
ﻃﺎﻟبﺎن ﻫﻢ ﻣ�ﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺎ زﻧﺎن را بﻄﻮر ﻣﻌﻨﺎداری در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﺻﻠﺢ ﺷﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻧﮕﺮ فای
ﻫﺎی آﻧهﺎ در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺻﻠﺢ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﻮد.

.۷۱

ﻧﻘﺶ ﺟﺎﻣﻌﮥ ف
ت
ﺑ�ﺸ�ی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣ�ﮕﺮدد .ﻣﻦ از ﻣ�ج
ﻣﺪی و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮأم بﺎ اﻧﮑﺸﺎف ﭘﺮوﺳﮥ ﺻﻠﺢ از اﻫﻤ�ﺖ
ﭼﻨن ﺣﻤﻼت ﻏ� ف
ﺧﺸﻤﮕن ﻫﺴﺘﻢ .ی ف
یف
ﻗﺎﻧﻮی اﺳﺖ و ﻫﺪف آﻧهﺎ ا�ﺠﺎد �ﮏ
اﺧ� ﻗﺘﻞ ﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن
ی
ی
ت
ت
ﻓﻀﺎی ﺗﺮس اﺳﺖ .ﻫﻨگﺎﻣ�ﮑﻪ بﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺑ�ﺸ� ﻧ�ﺎز اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺣﻤﻼت بﺎﻋﺚ ﻣﺤﺪود�ﺖ ﺑ�ﺸ� ﻓﻀﺎی
ف
ﮔ� ﻣ�ﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﭽﻮ ﺣﻤﻼت را ﻓﻮرأ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎزﻧﺪ .ﻣﻦ از ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﺪی ﻣ�ﮕﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ از ﻫﻤﻪ ﻃﺮف ﻫﺎی در ی
ت
ﻋﺎﻣﻠن ی ف
یف
ﮔ�د
اﻗﺪاﻣﺎی را ﺟهﺖ ﻣبﺎرزە ﻋﻠ�ﮥ ﻣﻌﺎﻓ�ﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ﻣ�ﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺎ
ﭼﻨن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ رو�ﺪﺳﺖ ی
ف
ف
ﻓﻌﺎﻟن ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪئ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺷﺎﻧﺮا بﻄﻮر ﻣﺼﺌﻮن و ﻋﺎری از ﺗﺮس اﻧﺠﺎم
و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ را ﺑهﺒﻮد ﺑبﺨﺸﺪ ﺗﺎ
ی
گ
ت
ﻏ�دوﻟی،
دﻫﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻣ�ﺎن ﺳﺎﯾ��ﻦ ﻫﻤبﺴﺘ� ﺧ��ﺶ را بﺎ اﻋﻀﺎی ﺳﮑﺘﻮر رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺣﻮزۀ ی
ﺳﮑﺘﻮر ﻋﺎﻣﻪ و کﺎرﮐﻨﺎن بﺨﺶ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ کﺎر ت
ﺣ�ﺎی ﺷﺎﻧﺮا در ﺣﻤﺎ�ﺖ از ﺻﻠﺢ اﻧﺠﺎم ﻣ�ﺪﻫﻨﺪ ،اﺑﺮاز ﻣ�ﮑﻨﻢ.

.۷۲

یض
ت
ﮔ�ی را بﺪوش
بﺪﺗﺮ ﺷﺪن وﺿﻌ�ﺖ
اﻣﻨﯿی در اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن �ﮏ ﻧﮕﺮا ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ .اﻓﺮاد ﻣﻠ� ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ بﺎر در ی
ش
ﮐﺸ�ﺪە اﻧﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ ﮐﻪ ﭘﺮوﺳﮥ ﺻﻠﺢ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن �ا�ﻂ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻠ� اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ﺑهﺒﻮد ﻧبﺨﺸ�ﺪە اﺳﺖ و
ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ �ﮏ اﻓﺰا�ﺶ را در ی ف
ﻣ�ان ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠ� از آﻏﺎز ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺻﻠﺢ اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ﺗﺎ�ﻨﻮن ﺛبﺖ ﻧﻤﻮدە اﺳﺖ .ﻣﻦ از
ﮔ�ی ﻫﺎی ﻧﻈﺎ� ﺧﻮدداری و بﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻫﺮ
ﮔ� ﻣ�ﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺎ از اﻓﺰا�ﺶ در ی
دو ﻃﺮف در ی
گ
ﮔ�ی از ﻣﺎﯾﻦ ﻫﺎی ف
.
زﻣﯿی ﺟﺎﺳﺎزی ﺷﺪە
کﺎر
ﺗﺎ
ﻣ�ﺨﻮاﻫﻢ
ﻃﺎﻟبﺎن
از
ﻣﻦ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺣﻔﻆ
ا
ر
ﻋﺎﻣﻪ
اﻋﺘﻤﺎد
و
ﻫﺎ
�
زﻧﺪە
ی
یف
را ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰا�ﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠ� اﺳﺖ ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨن از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ﻣ�ﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺎ ﺗﻼﺷهﺎی اش

.۶۸
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ﻫﻮای و ﺑهﺒﻮد ﺛبﺖ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠ�
را ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔ�ی و کﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠ� ﻧﺎ ث� از ﺷﻠ�ﮏ ی
ی
ﻏ�ﻣﺴﺘﻘ�ﻢ و ﺣﻤﻼت ی
ن
ﺗﺄﻣن ﺣﺴﺎبﺪ� اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
دو�ﺮاﺑﺮ ﺳﺎزد و ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت را بﺨﺎﻃﺮ ی
.۷۳

ف
ﻣﻦ از ادﻋﺎﻫﺎی ﺷﮑﻨﺠﻪ و بﺪرﻓﺘﺎری در ﻣﺮا�ﺰ بﺎزداﺷﺖ اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ﮐﻪ از ﺳﻮی ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ و ت
کﻤ�ﺸ� ﻋﺎ� ﺣﻘﻮق
دﻓ�
ث
ین
ﺗﻮﻫن ﺑﺰرگ بﻪ ﮐﺮاﻣﺖ ا�ﺴﺎین اﺳﺖ و ﻋﻮاﻗﺐ
�� ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺛبﺖ ﮔﺮد�ﺪ ،ﺷﺪ�ﺪآ ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﺴﺘﻢ .ﺷﮑﻨﺠﻪ �ﮏ
دواﻣﺪار ﺑﺮای ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن و ﺧﺎﻧﻮادە ﻫﺎی آﻧهﺎ بﺠﺎ ﻣ�ﮕﺬارد .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد �ﺸﻨﺞ ﻣ�ﺎن ﺟﻮاﻣﻊ را �ﺸﺪ�ﺪ ﻣﯿبﺨﺸﺪ
و بﺎﻋﺚ ا�ﺠﺎد گﻼ�ﻪ ﻫﺎی ﺗﺎزە ﻣ�ﮕﺮدد ﮐﻪ آﯾﻨﺪۀ ﻣﺬا�ﺮات واﻗ� را ﺗهﺪ�ﺪ ﻣ�ﮑﻨﺪ .ﻣﻦ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣ�ﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺎ
اﻗﺪاﻣﺎت دﻗﯿﻖ را ﺟهﺖ ر�ﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮدن ﻋﻤﻞ ﺷﮑﻨﺠﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻼح ﺷﯿﻮە ﻫﺎی بﺎز�ﺮس اﻓ�ان ﺗﻨﻔ�ﺬ ﻗﺎﻧﻮن
ف
ف
یف
ﻋﺎﻣﻠن ﺷﮑﻨﺠﻪ و بﺪرﻓﺘﺎری
ﻗﺎﻧﻮی ﻗﺮار دادن
ﻗﺎﻧﻮی زﻧﺪاﻧ�ﺎن و ﻣﻮرد ﭘ�ﮕﺮد
ﺟهﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از رﻋﺎ�ﺖ ﺣﻘﻮق
ﮔ�د .ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣ�ﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺎ ﺗﺤﻘ�ﻘﺎت ﻣﺆﺛﺮ را در ﻣﻮرد ادﻋﺎﻫﺎی ﻧﺎپﺪ�ﺪ ﺷﺪن اﺟبﺎری
رو�ﺪﺳﺖ ی
ئ
ن
ﻋﺎﻣﻠن آن پﺎﺳﺨﮕﻮ
ﺟ�أ ﻧﺎپﺪ�ﺪ ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ �ﻧﻮﺷﺖ و ﻣﺤﻞ ﺑﻮد و بﺎش آﻧهﺎئ ﮐﻪ ب
ی
ﻗﺮار دادە ﺷﻮﻧﺪ.
ت
دﺳ�� بﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﺘیف
زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل بﻪ ﺳﻄﺢ بﻠﻨﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ رو�ﺮو اﻧﺪ.
ﺑﺮﺟنﺴ�ﺖ ﺗﺎﻫﻨﻮز �ﺴ�ﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ .ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ بﻪ دﻟ�ﻞ ﺷﯿ�ع ﺑ�ﻤﺎری ﮐﻮو�ﺪ –  ۱۹ﺧﻄﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﮐﻪ زﻧﺎن
ت
ﺑ�ﺸ� ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮔﺰارش دادن ﺧﺸﻮﻧﺖ بﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ت
دوﻟی ﻣﺸکﻞ
و اﻃﻔﺎل بﻪ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﻦ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ﻣ�ﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠ�ﮥ زﻧﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی
ت
ت
ﺣﻘﻮ� از ﻃ��ﻖ ﻋﻤ� ﺳﺎزی
ﺑ�ﺸ� ﺑﺮای اﻓ�ان ﭘﻮﻟ�ﺲ ،ﺳﺎرﻧﻮاﻻن و ﺷبﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻋﺪت
ﻣﻨﺎﺑﻊ و آﻣﻮزش
.
ﭘ�ﮕ�ی ﻫﻤﭽﻮ ﺟﺮا�ﻢ ﺗﻘ��ﺖ بﺨﺸﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ بﺎ�ﺪ
�ﮏ ﺳ�ﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎل ﻣﺪﯾ��ﺖ ﻗﻀﺎ�ﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ی
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ادﻋﺎﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠ�ﮥ زﻧﺎن و ت
دﺧ�ان را ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻮرد ﭘ�ﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮین ﻗﺮار
دﻫﺪ.

.۷۵

ﻣﻦ از ﻧ�ﺎزﻣﻨﺪﯾهﺎی ش
��ی ﮐﻪ بﻄﻮر بی ﺳﺎبﻘﻪ ای اﻓﺰا�ﺶ �ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﺴﺘﻢ .ﺗﻌﺪاد بی ﻧهﺎ�ﺖ بﻠﻨﺪ ﻣﺮد�
ﻏﺬائ در اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ بﻄﻮر ﺧﺎص ﻧﮕﺮان
ﮐﻪ بﻪ ﺳﻄﺢ "بﺤﺮان" و �ﺎ "اﺿﻄﺮاری" ﻋﺪم ﻣﺼﺌﻮﻧ�ﺖ
ی
ش
ﮐﻨﻨﺪە اﺳﺖ .ﻣﻦ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻤ��ﻞ ﮐﻨﻨﺪە اﻟﺘﻤﺎس ﻣ�ﮑﻨﻢ ﺗﺎ ﺗﻤ��ﻞ ﻣﺎ� پﻼن پﺎﺳﺦ ��ی  ۲۰۲۱را ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ
اﻓﺰا�ﺶ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن و ش�کﺎی ﻫﻤکﺎری ش
��ی اش ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ﻫﺎی ﺣﻔﻆ ﺣ�ﺎت را ��� ــﻊ
ﺑبﺨﺸﻨﺪ .بﺎ ﺗﻮﺟﻪ بﻪ اﻓﺰا�ﺶ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪۀ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ﻫﺎی ش
��دوﺳﺘﺎﻧﻪ در ﺳﺎل  ،۲۰۲۰ﻣﻦ از ﻫﻤﻪ
ﮔ� ﻣ�ﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺎ از ﺣﻤﻼت در ﺑﺮاﺑﺮ کﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺮا�ﺰ کﻤﮑهﺎی ش
��دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
ﻃﺮف ﻫﺎی در ی
ت
دﺳ�� ﻣﺼﺌﻮن و بﺪون ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ ﻫﺎی ش
��دوﺳﺘﺎﻧﻪ در ﻫﻤﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.

.۷۶

ت
ش
دوﻟی و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﺪاوم
ﭘ��ﻓﺖ دواﻣﺪار در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺴﺎد اداری ﺑﺮای بﻠﻨﺪ ﺑﺮد اﻋﺘﻤﺎد ﻋﺎﻣﻪ �ﺴبﺖ بﻪ ادارات
ض
کﻤﮏ از ﺳﻮی ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻤ��ﻞ ﮐﻨﻨﺪە �وری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻦ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣهﻢ در راﺳﺘﺎی ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی کﻤ�ﺴﯿﻮن
ت
ﺑ�ﺸ� ﺧﻮاﻫﺪ �ﺎﻓﺖ،
ﻣبﺎرزە ﻋﻠ�ﮥ ﻓﺴﺎد اداری ﮐﻪ کﺎر آن بﺎ ﺗﺼ��ﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣبﺎرزە ﻋﻠ�ﮥ ﻓﺴﺎد اداری ﺗﻘ��ﺖ
اﺳﺘﻘبﺎل ﻣﯿﻨﻤﺎ�ﻢ .پﻼن کﺎری ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺪ� و ﻗﻀ یﺎی ﻣبﺎرزە ﻋﻠ�ﮥ ﻓﺴﺎد اداری ﺟهﺖ ��� ــﻊ بﺨﺸ�ﺪن
یض
اﺧ� ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﻣﺎ�ﻪ
ﭘ�ﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮ و اﻓﺰا�ﺶ در ﺗﻌﺪاد ﻗﻀﺎ�ﺎی ﺑﺮر� ﺷﺪە از ﺳﻮی اﯾﻦ کﻤ�ﺴﯿﻮن در ر�ــﻊ ی
دﻟگﺮ� � بﺎﺷﺪ.

.۷۷

ﮔ� ﮐﻮو�ﺪ –  ۱۹ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻬﺪ�ﺪ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺻﺤﺖ ،ﻣﻌ�ﺸﺖ و رﻓﺎە ﻣﺮدم اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن اﺳﺖ،
ﺑ�ﻤﺎری ﻫﻤﻪ ی
ض
بﺎوﺟﻮد�ﮑﻪ �ﮏ کﺎﻫﺶ در ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼ�ﺎن اﯾﻦ ﺑ�ﻤﺎری ﮔﺰارش دادە ﺷﺪ .اﺣﺘ�ﺎط دواﻣﺪار �وری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ
�ا�ﺖ و�ﺮوس ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑ�ﻤﺎری ﮐﻮو�ﺪ – ۱۹اﺳﺖ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد .در درازﻣﺪت ،اﺣ�ﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر از ﺑ�ﻤﺎری
گ
ﮔ� بﻪ کﻤﮑهﺎی دواﻣﺪار ﻣﺎ� ﺗﺨﻨ�� از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﮥ ی ن
ﺑن اﻟﻤﻠ� �ﺴﺘ� ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﻦ از ﮐﺸﻮر ﻫﺎی
ﻫﻤﻪ ی
ﻋﻀﻮ ﻣ�ﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺎ کﻤﮑهﺎی ﺷﺎﻧﺮا ﺑﺮای پﺎﺳﺦ اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن در بﺨﺸهﺎی ﺻ� ،اﺟﺘﻤﺎ� و اﻗﺘﺼﺎدی در � ﭘﺮوﺳﮥ
ﮔ� در ﺟ��ﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای اﻧﮑﺸﺎف پﺎ�ﺪار
ﺗﺄﺛ�ات بﺪﺗﺮ ﺑ�ﻤﺎری ﻫﻤﻪ ی
�ﺎی اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ از ی
ﺑهﺒﻮد ب
ﺟﻠﻮﮔ�ی ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮاﺗﺮ از ﮐﻮو�ﺪ – ۱۹
ی

.۷۴
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.۷۸

ﻣﻦ از ﺗﻤﺎم ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن و دﯾﺒﻮار نن
ﻻﯾ� ،ﻣﻌﺎون ﺧﺎص ﻣﻦ و رﺋ�ﺲ ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ،بﺎبﺖ ﻓﺪا�ﺎری
ﻫﺎی دواﻣﺪار ﺷﺎن ﺗﺤﺖ ش�ا�ﻂ ﭘﺮﭼﺎﻟﺶ در راﺳﺘﺎی ﻋﻤ� ﻧﻤﻮدن ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎ در ﺣﻤﺎ�ﺖ از دوﻟﺖ و ﻣﺮدم
اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ﺳپﺎﺳﮕﺰاری � ﻧﻤﺎ�ﻢ.
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