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 ۳۹: موض�ع اجندا 
 وضع�ت افغا�ستان  

  
ات آن بر صلح و امن�ت جهاین   وضع�ت در افغا�ستان و تاث�ی

 
 عمو�گزارش �من�ش 

 
 مقدمه  . ۱

 
شدە    ترت�ب) شورای امن�ت  ۲۰۲۰(  ۲۵۴۳مجمع عمو� و قطعنامه    33T۱۱ /۶۸این گزارش به تأ� از قطعنامه    . ۱

 .  بدهد در افغا�ستان گزارش  مورد انکشافات  تا هر سه ماە در خواسته شدە�من�ش که � آن از 
 

 ،امات س�ا�ی را در رابطه به فعال�ت های ملل متحد در افغا�ستان به شمول اقد این گزارش اطالعات تازە . ۲
ی از زمان گزارش قب� دوستانه، توسعوی و حقوق ��ش دسم�ب    ۹مورخ  )  A/75/634-S/2020/1182(   ��ش

 فراهم � نما�د.    ۲۰۲۰
 

 مرتبط  انکشافات. ۲
 

نمایندگان)  �شک�ل حکومت    . ۳ از سوی رئ�س  نامزد وز�ران  به  به پ�ش رفت چنانچه ول� جرگه (مجلس  که 
ف غیف معر�ف شدە بود، رای اعتماد دادند. گفتگوهای صلح افغا�ستان در دوحه شاهد توافق روی   جمهور ا�ش

رای کمیته  مذا�رە کنندە جمهوری اسال� افغا�ستان ا�نون داهیئت طرزالعمل و آغاز بحث طبق آجندا بود و 
باشد.   ا�جاد شدە است، �  ی عبدهللا عبدهللا  به ره�ب ی شورای عا� مصالحه م� که جد�دا�  ا�االت ره�ب

وها�ش در افغا�ستان را  تن کاهش داد. رو�دادهای   ۲۵۰۰به   ۲۰۲۱ا� اواسط جنوری متحدە ام��کا تعداد ن�ی
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ندە  به بلندت��ن سطح رس�د و   ۲۰۲۰امنییت در سال  � باشد که  قتل های هدفمند  یعداد فزایندە ت درب برگ�ی
ان تلفات افراد مل� را ب�ش�ت ساخت. دولت افغا�ستان کما�ان برای ترو�ــــج اجماع منطقوی در مورد   ف این امر م�ی
به   دوستانه  ن�ازمندی های ��ش اتصال تالش کرد.  اقتصادی و  افغانان، همکاری های  م�ان  صلح و مصالحه 

ف بلندت��ن سطح رس�د که   شی�ع  ان بلند ناامیف غذائئ عامل آن بودە و  خشونت های جاری، حوادث طب�� و م�ی
 ) به این ن�ازمندی ها افزود.  ۱۹-و�روس کرونا (کوو�د

 
 س�ا�  انکشافات  الف. 

 
ف مخالف س�ا� ادامه �افت. از  روند �شک�ل حکومت به شمول تالش ها برای   . ۴   ۲نوم�ب ا�    ۱۶جابجائئ فعالنی

نامزد وز�ر و سه تن    ۲۳جرگه شش جلسه استماع�ه و سه جلسه برای رای اعتماد به  ، ول�  ۲۰۲۰دسم�ب  
با آقای عبدهللا، معر�ف    ۲۰۲۰�    ۱۷ا�ت��ر از سوی آقای غیف به اساس توافقنامه مورخ    ۲۱د�گر که به تار�ــــخ  

د در حال�که  خانم) رای اعتماد به دست آوردن  ۲تن (به شمول    ۱۹تن،    ۲۳شدە بود را دایر کرد. از مجم�ع  
فرهنگ، وزارت اح�اء و  زن) که برای وزارت امور زنان، وزارت معارف، وزارت اطالعات و    ۲نامزدان (به شمول  

، رئ�س جمهور دو وز�ر تائ�د  
�
انکشاف دهات، و ر�است بانک مرکزی پ�شنهاد شدە بودند، رد شدند. متعاقبا

ی تعدادی از افراد وا�سته به  �س از  مه  وز�ر صحت عا،  ۲۰۲۰دسم�ب    ۳۱به تار�ــــخ  شدە را عزل کرد:   دستگ�ی
به دل�ل آنچه که ����پ از رعا�ت احکام    ۲۰۲۱جنوری    ۱۹وی به اتهام فساد، عزل شد و وز�ر مال�ه به تار�ــــخ  

گفته شد، عزل گرد�د و رئ�س جمهور ��رست وز�ران را به عوض آنها گماشت. برعالوە، آقای  قانون اسا�  
ف کرد و واحد حقو�ت ر�است جمهوری برای  غیف وز�ر دولت در امو  ف را تعینی ف المل�  ر شهداء و معلولنی تجارت بنی

و معاهدات و توافقنامه های اقتصادی، شورای عا� عوا�د، ادارە م� غذا و دوا، و ادارە تنظ�م انرژی را ا�جاد  
 نمود.  

 

، وزارت مال�ه ط�ح نخست  ۹پارلمان نظارت از تخص�ص و مصارف بودجه را ب�ش�ت ساخت. به تار�ــــخ   . ۵ دسم�ب
) را که دو سوم آن به مصارف عمل�ائت و �ک سوم آن به مصارف  ۲۰۲۱(  ۱۴۰۰بودجه م� برای سال ما�  

د. ول�   د کانکشا�ف تخص�ص دادە شدە بود، به پارلمان س�پ ردە و خواهان همسان  جرگه ط�ح بودجه را مس�ت
سازی معاشات کارمندان خدمات مل� و توازن در تخص�ص بودجه انکشا�ف برای وال�ات و سکتور ها شد. به  

وری   ۴تار�ــــخ   ، وزارت مال�ه ط�ح سوم را توام با تعد�الت ارائه کرد.  ۲۰۲۱ف�ب
 

لوگر گماشته شد. از وال�ت های بغالن، ��ل، کندهار، جوزجان و  جد�د برای  وال�ان  در دسم�ب و جنوری،   . ۶
ف شدە    ۲۶وا�، برای    ۳۴بدینسو، از مجم�ع    ۲۰۲۰تحل�ف رئ�س جمهور در مارچ   وال�ت وال�ان جد�د تعینی

،    ۶است. به تار�ــــخ   زن به عنوان معاون دوم وا� در امور اجتما� و اقتصادی در وال�ت های بغالن،    ۹دسم�ب
، ل ، ن�مروز، نورستان و زابل گماشته شدند. از مجم�ع  غمان،  غزئف   ۱۵،  معاون دوم وا�  ۳۴لوگر، کاپ�سا، ک�ف

 گرفته شدە بود، اشغال شدە است.  �ست که برای زنان در نظر  
  

، ولسوا� و شهرداری   . ۷  ها برای انتخابات شورا های والییت
گ

تالش ها برای اصالحات انتخابائت به منظور آماد�
ب� پ�ش � رود. به  م�ان آقای غیف و آقای عبدهللا � باشد،    ۲۰۲۰�    ۱۷ی مورخ  مل توافقنامهکه شا
)    ۱۵تار�ــــخ   ، هیئت معاونت ملل متحد در افغا�ستان (یوناما) و برنامه انکشا�ف ملل متحد (یو ان دی ئپ دسم�ب

تحد از انتخابات را امضاء کردند  که دو نهاد تنظ�م کنندە انتخابات � باشند، سند تمد�د پروژە حما�ت ملل م
ادامه خواهد داد. رئ�س جمهور    ۲۰۲۱که به این اساس متحد به ارائه مساعدت های تخن�� ا� ختم دسم�ب  
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جنوری با کم�سیون مستقل انتخابات و کم�سیون سمع شکا�ات انتخابائت    ۱۹و    ۱۷غیف و دو معاو�ش به تار�ــــخ  
انتخابات عقب  تمالقات کرد و   انتخابات شورا های  ادەافتدو�ر  ای ول� جرگه در وال�ت غزئف و همچنان 

، ولسوا� و شهرداری را مورد بحث قرار داد.    خود برای تدو�ر  نهاد های تنظ�م کنندە انتخابات  والییت
گ

آماد�
وط به موجود�ت امن�ت، بودجه و پرسونل ابراز کردند. نهاد های داخ�    ۲۰۲۱انتخابات در ا�ت��ر   را م�ش

و    ناظر  (ت�فا)  افغا�ستان  شفاف  انتخابات  بن�اد  شمول  به  انتخابات  و  موسسه  بر  آزاد  عادالنه  انتخابات 
  ۲۰در مورد عم� بودن تدو�ر انتخابات در ماە ا�ت��ر ابراز شک و ترد�د کردند. به تار�ــــخ  افغا�ستان (ف�فا)  

تعد� امون  پ�ی انتخابات  م�  �شست  انتخابات  دایر کنندە  های  نهاد  قانون  جنوری،  برای  پ�شنهادی  الت 
وری، کم�سیون مستقل انتخابات مسودە تعد�الت را برای تب�ە عمو�    ۳انتخابات، را دایر کردند. به تار�ــــخ   ف�ب

 ��ش کرد.  
 

ی جمهوری اسال�  های مذا�رە کنندە هیئت  شاهد تدو�ر جلسات دوامدار م�ان    مذا�رات صلح افغا�ستان . ۸
دسم�ب اعالن شد و بحث های ابتدائئ    ۲افغا�ستان و طالبان در دوحه بود. توافق روی طرزالعمل به تار�ــــخ  

گرد�د. طرزالعمل شامل تع��ف اصول مذا�رە شدە در  دسم�ب آغاز    ۷و    ۵روی موضوعات آجندا به تار�ــــخ  
ندە حکو  های  هیئت  متداری، امن�ت، حقوق ��ش و ق��ان�ان جنگ � گردد.  حال�که آجندای پ�شنهادی در برگ�ی

و   ۹های مذا�رە کنندە به تار�ــــخ هیئت را اعالن کردند.  ایتعط�ل سه هفتهدسم�ب  ۱۲مذا�رە کنندە به تار�ــــخ 
ی مالقات کردند و بعد از آن هیچ    ۱۷گروە های تماس به تار�ــــخ  جنوری در سطح    ۱۰ جنوری در سطح ره�ب

 برگزار �شد.  د�گر �شست 
 

تار�ــــخ    صلح  های  در کابل، ساختار  . ۹ به    ۵که در توافقنامه س�ا� ت��ــــح شدە بود، کما�ان شکل � گرفت. 
ف �شست خود را دایر کرد. به تار�ــــخ   ی شورای عا� مصالحه م� نخستنی ، کمیته ره�ب ، شورای    ۱۷دسم�ب دسم�ب

ف المل� و منطقوی  عا�، وزارت امور خارجه و وزارت دولت در امور صلح جلسات ماهانه خود   را با همکاران بنی
ی رهنمودها برای  جنوری، ک  ۹به تار�ــــخ  گزار نمودند.  بر به منظور بحث روی روند صلح   مذا�رە  هیئت  میته ره�ب

کم�سیون را به منظور کار روی موضوعات   ۱۳کنندە جمهوری اسال� افغا�ستان را تدو�ن کرد. شورای عا�  
تار�ــــخ   به  ا�جاد کرد.  المل�،  ف  بنی ناظ��ن  ف جامعه مدئف و  با شامل ساخنت به روند صلح    ۲مشخص م��وط 

وری، کم�سیون امور زنان �شست افت تن آن را    ۹عضو این کمیته،    ۴۶تاح�ه خود را دایر نمود. از مجم�ع  ف�ب
 زنان �شک�ل � دهد.  

 
مذا�رە کنندە جمهوری اسال� افغا�ستان با آقای هیئت  ای در مذا�رات، اعضای  هفتهدر ج��ان تعط�الت سه   . ۱۰

نمایندگان جامعه مدئف و سایر جناح ی شورای عا� مصالحه م�،  های ذ�دخل مالقات    غیف و کمیته ره�ب
، هیئت طالبان    ۱۸ا�    ۱۶از  کردند.   ی مال عبدالغیف برادر، معاون این  دسم�ب گروە و با حضور شیخ  به ره�ب

عبدالحک�م، رئ�س هیئت مذا�رە کنندە طالبان از پا�ستان د�دن کردە و با عمران خان، نخست وز�ر؛ محمود  
، وز�ر امور خارجه؛ و سایر مقامات پا�ستان مالقات نمودند.   ،    ۲۵و    ۲۴به تار�ــــخ  ق���ش ،  یوسف کالهدسم�ب

�ا از کابل د�دن ک ف ردە و با هیئت مذا�رە کنندە جمهوری اسال� افغا�ستان معاون رئ�س جمهور اسبق اندون�ی
�ا را اعالن کرد و این موض�ع به تار�ــــخ مالقات نمود تا روند صلح را مورد بحث قرار دادە و  ف   ۲۳حما�ت اندون�ی

 اذعان گرد�د.  به طالبان �کبار د�گر  جنوری در دوحه 
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، زل� خل�لزاد، فرستادە خاص ا�االت متحدە برای صلح افغا�ستان ۲۰۲۱در ج��ان دو هفته نخست جنوری  . ۱۱
فت های ملموس در   روند مذا�رات و کاهش  �شست های متعدد را در کابل و دوحه دایر کرد و خواهان پ��ش

عسا�ر نظا� این کشور   جنوری، ا�االت متحدە اعالن کرد که تعداد   ۱۵خشونت ها �ا آ�ش �س شد. به تار�ــــخ  
جنوری، ج�ک سولیوان، مشاور امن�ت م� ا�االت    ۲۲تن کاهش �افته است. به تار�ــــخ    ۲۵۰۰در افغا�ستان به  

وری    متحدە     امضاء شد،   ۲۰۲۰اعالن نمود که ا�االت متحدە توافقنامه این کشور با طالبان را که در ماە ف�ب
 آ�ا طالبان به تعهدات خ��ش پابند بودە اند.  مورد بازنگری قرار � دهد تا مشخص گردد که 

 
وری، هیئت طالبان از جمهوری اسال� ایران د�دن کرد و با جواد ظ��ف، وز�ر امور    ۱جنوری ا�    ۲۶از   . ۱۲ ف�ب

،  خارجه و   وری، ابراه�م طاه��ان، فرستادە    ۴ا�    ۱مالقات کرد. از    شورای عا� امن�ت م�  دب�ی ع� شمخائف ف�ب
و�ژە جمهوری اسال� ایران برای افغا�ستان، از کابل د�دن کرد تا نتایج سفر طالبان را با مقامات افغائف مورد  

تار�ــــخ  بحث قرار دهد.   جنوری، �ک هیئت طالبان به فدرات�ف روس�ه سفر نمودە و با ضم�ی    ۲۹و    ۲۸به 
وری، �ک هیئت    ۵، فرستادە خاص رئ�س جمهور روس�ه برای افغا�ستان، مالقت کرد. به تار�ــــخ  کابلوف ف�ب

�دوف، وز�ر خارجه و سایر مقامات از�کستان، به این کشور سفر کرد.   طالبان به منظور �شست با راشد م�ی
 از ا�االت متحدە خواست تا توافقنامهطالبان  

�
وری  علنا کردە، به شمول جدول  امضاء    ۲۰۲۰ی را که در ف�ب

ف المل� ا�   وهای نظا� بنی را رعا�ت کند و ادعا کردند که به تعهدات خود    ۲۰۲۱�    ۱زمائف برای خروج ن�ی
 پابند � باشند.  

 
تار�ــــخ   . ۱۳ اسال�    ۱۱به  های  همکاری  سازمان  عمو�  رئ�س  وری،  افزا�ش  اعالم�هف�ب آن  در  و  ��ش کرد  را  ای 

هدفمند در افغا�ستان را تقبیح کردە، و از تما� طرف ها خواست تا روی    خشونت ها به شمول قتل های
وری،    ۱۸و    ۱۷به تار�ــــخ  تالش های صلح تمرکز نمایند.   زواری دفاع کشور های عضو سازمان پ�مان اتالنت�ک  ف�ب

ف مورد بحث قرار دادند. ینس   شما� (ناتو) با هم مالقات کردە از جمله سایر موارد، وضع�ت افغا�ستان را ن�ی
گ، �من�ش ناتو، � �ک اعالم�ه اظهار داشت که وزرای دفاع ناتو ف�صله کردند که تصم�م نهائئ   ستولتن�ب

ب االجل  ی  در مورد آیندە  به تع��ق    ۲۰۲۱�    ۱حضور ناتو در افغا�ستان را برای رایزئف های ب�ش�ت قبل از �ف
ب�اندازند. در این اعالم�ه، ناتو از روند صلح حما�ت قوی نمودە و به تداوم تعهد این پ�مان در چوکات مامور�ت  

وهای م� امنییت و دفا� افغا�ستان  تا��د شدە است.  حما�ت قاطع مبیف بر آموزش و تم��ل ن�ی
 

ا� جامعه مدئف در روند صلح ادامه �افت. از   . ۱۴ ان زن افغا�ستان در �ک �شست   ۲۰ا�    ۱۵اش�ت ، ره�ب نوم�ب
ا� کردە و پ�شنهادات شان را به هیئت های مذا�رە کنندە هر دو طرف   صلح در دوئب امارات متحدە عرئب اش�ت

وری، اعضای زن هیئ  ۱ارائه نمودند. به تار�ــــخ   در �ک بحث  ت مذا�رە کنندە جمهوری اسال� افغا�ستان  ف�ب
زن   نمایندگان  با  مورد    ۱۶مجازی  در  تار�ــــخ  وال�ت  به  نمودند.  ا�  اش�ت امون مذا�رات صلح  پ�ی ها    ۴نگرائف 

وری، موسسه زنان و مطالعات صلح که �ک موسسه غ�ی دولیت بودە و در کابل موقع�ت دارد،   گفتگوی  ف�ب
ف جامعه مدئف در  مجازی را م�ان هیئت مذا  وال�ت دایر کرد.    ۳۴�رە کنندە جمهوری اسال� افغا�ستان و فعالنی

ا�   فت در مذا�رات و حفظ حقوق زنان ابراز اش�ت کنندگان نگرائف شان را در مورد ادامه خشونت ها، عدم پ��ش
وری، شبکه زنان افغان  ۴نمودند. به تار�ــــخ  روند صلح شد.   �ک بار د�گر خواهان حضور معیف دار زنان در ف�ب

از نوم�ب ا� جنوری، �شست های متعدد به مناسبت روز جهائف باز با حما�ت یوناما و دف�ت ملل متحد برای  
�ساوی جنس�ت و تق��ت زنان (دف�ت ملل متحد برای زنان) در �ا� کشور  برگزار شد که روی حضور زنان 

 در گفتگو های صلح متمرکز بود. 
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وری، �ک    ۶صدای خود را برای آ�ش �س بلند کردند. به تار�ــــخ  ان  شبکه های زنان کما� . ۱۵ سخنگوی طالبان  ف�ب

ا� کردە و با این استدالل که زنان در   ف گرد مجازی در مورد نقش زنان افغان در روند صلح اش�ت در �شست م�ی
این   از  �س  توج�ه کرد.  را  مذا�رە کنندە طالبان  هیئت  ترک�ب  در  آنها  نداشتند، عدم حضور  ا�  اش�ت جنگ 

وری،    ۷مباحثه، به تار�ــــخ   ای افغا�ستان �ک کنسورسیوم م�  رسانه  های  موسسه جامعه مدئف و نهاد   ۱۵ف�ب
را تحت نام ابتکار زنان برای صلح و امن�ت �شک�ل دادند که هدف آن حصول اطمینان از حضور معیف دار  

 زنان در روند صلح بود.   
 

ت  روی دس  ۲۰۲۰برنامه جد�د در دسم�ب    ۵برنامه مح� در مورد صلح ادامه داد چنانچه    ۱۴یوناما به تطبیق   . ۱۶
گرفته شد. این برنامه ها نمایندگان جوانان را در وال�ت های بدخشان، بغالن، بلخ، فار�اب، کابل، ننگرهار،  
پکت�ا و سمنگان، زنان و علمای دییف را از وال�ات بلخ، بغالن و بدخشان، و جوانان و بزرگان قو� را از وال�ت  

ا�  کندهار در چهارچوب �ک برنامه بزرگان مح� تمام وال�ت های جنوئب در �ا�  ی دراز مدت برای اش�ت
 کشور، گرد هم جمع کرد؛ این برنامه ها روی حل و فصل مح� منازعات و روند صلح متمرکز بود.  

 
 امن�ت ب. 

 
رو�داد امنییت را ثبت    ۲۵۱۸۰وخ�م تر شد چنانچه در این ج��ان ملل متحد    ۲۰۲۰وضع�ت امنییت در سال   . ۱۷

رو�داد امنییت ثبت شدە بود، را �شان   ۲۲۸۳۲که � آن    ۲۰۱۹درصد افزا�ش را در مقا�سه با سال    ۱۰کرد که  
ف رو�د� دهد.   ]  از آغاز ثبت چننی ان [رو�دادهای امنییت ف �ن م�ی   ۲۰۰۷ادها توسط ملل متحد از سال  این ب�ش�ت

ان حمالت هوائئ در سال بدینسو و به رغم آغاز مذا�رات صلح افغا�ستان � باشد.  ف �س از   ۲۰۲۰هرچند م�ی
درصد کاهش �افت چنانچه تعداد حمالت هوائئ در سال    ۴۳.۶عقد توافقنامه م�ان ا�االت متحدە و طالبان  

ی های مسلحانه  مورد � رس�د، تعداد    ۹۳۸به    ۲۰۲۰مورد و در سال    ۱۶۶۳به    ۲۰۱۹ درصد    ۱۸.۴درگ�ی
مورد � رس�د.    ۱۵۵۸۱به    ۲۰۲۰مورد و در سال    ۱۳۱۵۵به    ۲۰۱۹افزا�ش �افت چنانچه که این آمار در سال  

درصد افزا�ش �افت چنانچه که این رقم در سال   ۳۲تعداد انفجارات نا�ش از مواد منفجرە تعب�ه ا�  برعالوە، 
درصد افزا�ش �افت    ۲۷مورد � رس�د؛ همچنان ترور ا�    ۲۵۷۲به    ۲۰۲۰مورد و در سال    ۱۹۴۹به    ۲۰۱۹

و این آمار نگرائف ها  مورد � رس�د    ۹۹۳به    ۲۰۲۰مورد و در سال    ۷۸۲به    ۲۰۱۹طوری که این آمار در سال  
نگاران، کارمندان قو  ، خ�ب ف جامعه مدئف ە قضائ�ه و علماء  را در مورد حمالت هدفمند عل�ه مقامات دولت، فعالنی

در سال   ا�جاد کرد. طالبان  اقشار  سایر  اداری    ۲۰۲۰و  را ت�ف کردند که   ۷مرکز  اداری    ولسوا�    ۴مرا�ز 
وهای م� امنییت و   ولسوا� در نوم�ب و دسم�ب شامل آن � شود و به استثنای دو مرکز اداری ولسوا�، ن�ی

 در آوردند.   دفا� افغا�ستان این مرا�ز را دو�ارە به ت�ف خود 
 

وری ثبت کرد که   ۱۱نوم�ب ا�  ۱۳رو�داد امنییت را از    ۷۱۳۸ملل متحد  . ۱۸ درصد افزا�ش را در مقا�سه   ۴۶.۷ف�ب
ف زمان در سال  ف تر � باشد،  ۲۰۲۰با عنی  پائنی

�
ان [خشونت ها] طبعیتا ف �شان و �سبت به فصل زمستان که م�ی

ی های مسلحانه    . انواع معمول رو�دادها بدون تغی�ی با�ت � دهد  درصد کل رو�داد ها را    ۶۳.۳ماند و درگ�ی
درصد    ۹۲.۱درصد کل رو�داد های امنییت بودند که شامل    ۸۵.۷آغازگر  �شک�ل � داد. عنا� مخالف دولت  

�ن تعداد رو�داد های امنییت در حوزە جنوب ثبت شد که حوزە های   ی های مسلحانه � شود. ب�ش�ت درگ�ی
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�ت و شما� به تعق�ب آن قرار داشت. این حوزە ها در مجم�ع   درصد کل رو�داد های ثبت را در بر    ۶۸.۹�ش
�ن تعداد رو�داد های امنییت در وال�ت های هلمند، کندهار، ن د و ب�ش�ت  نگرهار و بلخ ثبت شد. � گ�ی

 
دە توسط عنا� مخالف دولت در �ا� کشور به و�ژە در شهر کابل ادامه �افت. از  . ۱۹ نوم�ب   ۱۳حمال ت گس�ت

وری،    ۱۱ا�   �  مورد    ۴۲  ی گزارشد� قب� به دورە حمله انتحاری ثبت شد در حا� که این رقم در    ۳۵ف�ب
 قرارگاە ها و  عب�ه شدە در وسا�ط و انتحاری بودند که  رو�داد شامل مواد منفجرە ت  ۳۲رس�د. حدود  

�
عمدتا

ول � شد، مورد هدف قرار داد.   وهای م� امنییت و دفا� افغا�ستان کن�ت پوسته های امنییت را که توسط ن�ی
،  ۲۰به تار�ــــخ   قطار �ک عضو پارلمان را در کابل هدف قرار داد که باعث کشته شدن مواد منفجرە این دسم�ب

  ۸۸. برعالوە، گرد�د طفل)   ۱۰زن و  ۳به شمول  د�گر (تن  ۴۴طفل) و مجروح�ت  ۳د مل� (به شمول  فر  ۱۰
در کابل به وق�ع پیوست  مورد آن    ۴۳روی دست گرفته شد که  حمله با استفادە از مواد منفجرە ن�ع مقناط��  

ا�  ندە حمله باالی اشخاص با نفوذ � شود. قتل های هدفمند که ا��� مسئول�ت آن را ک� به عهدە  و در برگ�ی
، قتل    ۲۲و    ۱۳نگرفت، ب�ش�ت افزا�ش �افت. این گونه حمالت شامل قتل سه سارنوال مرد به تار�ــــخ   دسم�ب

، قتل رئ�س اجرائئ بن�اد انتخابات آزاد و عادالنه افغا�ستان به تار�ــــخ   ۱۵معاون وا� کابل به تار�ــــخ    ۲۳دسم�ب
، قتل دو قا�ف زن م�  ە محکمه به تار�ــــخ  وط ر�است  �دسم�ب رئ�س شورای جمع�ت اصالح و  جنوری،    ۱۷س�ت

وری و قا�ف محکمه تجارئت به تار�ــــخ   ۲عالم دین به تار�ــــخ  وری، � شود.   ۳ف�ب  ف�ب
 

ی دستاوردهای چشمگ�ی در ت�ف ساحات نداشتند. طالبان فشار روی ساحات  هیچ �ک از طرف های   . ۲۰ درگ�ی
ترا�سپورئت کل�دی و مرا�ز شهری به شمول مرکز وال�ات آس�ب پذیر مانند فراە، کندز، هلمند و کندهار را حفظ  

ف امن�ت شاهر  وهای م� امنییت و دفا� افغا�ستان به اجرای عمل�ات ها به منظور تامنی اە های کل�دی  کرد. ن�ی
و عقب رائف طالبان به و�ژە در حوزە جنوب و �س از حمالت طالبان باالی شهر های لشکرگاە و کندهار، ادامه 

 دادند.   
 

وهای آیندە ادامه داد.  دولت به ر�فورم سکتوری امنییت از ط��ق برنامه  . ۲۱ تالش ها شامل ا�جاد فرماند�  ی ن�ی
ی، انحالل پول�س مح� افغا�ستان، و ا�جاد منابع  م� عمل�ات های خاص افغا�ستان، تع یینات در سطح  ره�ب

برای ن�ازمندی های آیندە � شود. تطبیق میثاق امنییت تحت نظر امرهللا صالح، معاون نخست رئ�س جمهور،  
ابتدائئ در کابل شامل تمرکز روی کاهش    ۱۰در   اقدامات  اول��ت های اسا�،  ادامه �افت. به عنوان  شهر 
�م و تالش ها برای افزا�ش حضور پول�س در شهر از ط��ق انتقال مسئول�ت پوسته های امنییت اطراف  جرا

وهای اردوی م� افغا�ستان،   � شود. ط�ح پالن برای تطبیق میثاق امنییت در تما� وال�ات ادامه  کابل به ن�ی
   دارد. 

 
عراق و شام (شاخه خراسان داعش) به عهدە  تعداد حمالئت که مسئول�ت آن را شاخه خراسان دولت اسال�   . ۲۲

مورد افزا�ش �افت در حال�که    ۲۵به  ی گزارشد�  گرفت �ا این حمالت به آنها �سبت دادە شد، در ج��ان دورە 
�ت لغمان، ک�ف و ننگرهار به  مورد � رس�د.  ۱۱قب� به ی دورە این رقم در  هرچند ا��� رو�داد ها در وال�ات �ش

خراسان داعش افراد مل� در مناطق شهری با استفادە از تا�ت�ک های نامتقارن مورد  وق�ع پیوست، شاخه  
ی هدف قرار دادند. شاخه خراسان داعش مسئول�ت دو حمله را�یت در شهر کابل را به عهدە گرفت که حمله 

  ۴ی دوم شامل شل�ک  حمله و  شدە  نوم�ب    ۲۱را�ت باالی مناطق مزدحم به تار�ــــخ    ۲۳نخست شامل پرتاب  
ف المل� حامد کرزی اصابت کرد. این  دسم�ب �    ۱۲را�ت به تار�ــــخ   گردد که گفته � شود بر م�دان هوائئ بنی
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نگار زن در شهر جالل آباد را که به تار�ــــخ  دسم�ب به وق�ع پیوست، و   ۱۰گروە مسئول�ت حمله باالی �ک خ�ب
ف دولیت   ت�ب به تار�ــــخ  که  حمله باالی کارمندان ص� و مسئولنی صورت گرفت  نوم�ب در شهر کابل    ۲۸و    ۲۲بال�ت

ف به عهدە    گرفتند.  را ن�ی
 

خالل آن متاثر شدند و این رو�داد شامل � آن کارمندان این سازمان در  مورد را ثبت کرد که    ۲۷ملل متحد   . ۲۳
اد شد، و �ک ت�م از ر�است  بعدا� آز مورد جنائئ � شود. �ک کارمند ملل متحد اختطاف و    ۱۲مورد ارعاب و    ۸

ف امن�ت ملل متحد در افغا�ستان بودند، هنگا� مورد شل�ک   محافظت دفاتر ملل متحد که موظف به تامنی
ف امن�ت قطار ملل متحد که از جالل آباد به سوی کابل در حرکت بود قرار گرفت   قرار گرفتند که در حال تامنی

ف ر�است محافظت دف ۵و در نت�جه   اتر ملل متحد کشته شدند.  تن از منس��نی
 

 یی منطقه های . همکاری ج
 

تالش ها برای افزا�ش همکاری های منطقوی و اقتصادی و اتصال ز�رساخت ها کما�ان ادامه �افت. به تار�ــــخ   . ۲۴
، در ج��ان �شست مجازی سازمان همکاری    ۱۰ خاطر �شان ساخت که اجماع قوی در این  شانگهای، آقای غیف  نوم�ب

ش  غیف  همچنان، آقای  دست پ�دا کند.  سازمان � تواند افغا�ستان را قادر �سازد تا در روند صلح به توافق   خواهان گس�ت
ا� کنندگان  همکاری کشورش با اعضای سازمان و ناظ��ن در عرصه ی مبارزە با ترور�زم و مبارزە با مواد مخدر شد. اش�ت

ف های   از تالش های جاری برای صلح در افغا�ستان ابراز حما�ت کردە و اذعان داشتند که ثبات ب�ش�ت زمینه را برای دهل�ی
 این امر باعث اتصال آس�ای مرکزی با جنوب آس�ا خواهد شد.  هوائئ جد�د مساعد � سازد که 

 
، عمران خان نخست وز�ر پا�ستان به کابل سفر کرد و با آقای غیف و سایر مقامات بلند پا�ه    ۱۹به تار�ــــخ   . ۲۵ نوم�ب

مالقات 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  

د�دگاە واحد در خصوص حما�ت  � دهد تا در کاهش خشونت ها در افغا�ستان کمک نما�د. هر دو طرف روی  
 از صلح و ثبات در هر دو کشور و در منطقه توافق کردند.  

 
دە ادامه دادند.  افغا� . ۲۶ امون توافقنامه همکاری گس�ت ستان و جمهوری اسال� ایران به رایزئف ها در سطح بلند پ�ی

تار�ــــخ   دور   ۱۵به  ف  پنجمنی تا  د�دن کرد  تهران  از  افغا�ستان  خارجه  امور  وزارت  ف  معنی ناب،  و�س  م�ی  ، نوم�ب
ف وزارت   ۱۱مذا�رات را انجام دهد. به تار�ــــخ   ، معنی ، عباس عراق�پ امور خارجه جمهوری اسال� ایران    دسم�ب

، حمدهللا محب، مشاور امن�ت م� افغا�ستان از تهران د�دن کرد تا    ۲۲به کابل سفر کرد. به تار�ــــخ   دسم�ب
وهای خار�ب از کشور را مورد بحث قرار دهد.    وضع�ت امنییت افغا�ستان و همچنان خروج ن�ی

 
، رئ�س جمهوری اسال� ایران � مراسم مجازی سه بخش    ۱۰به تار�ــــخ   . ۲۷ ، آقای غیف و حسن روحائف دسم�ب

ی خط آهن را که شهر خاف ایران در وال�ت خراسان رضوی را با وال�ت هرات در    ۲۲۵نخست مس�ی   ک�لوم�ت
بخش آخر خط آهن    افغا�ستان وصل � کند، افتتاح کردند. در همان روز، ادارە خط آهن افغا�ستان ساخت
 از روزنک ا� ر�اط پ��ان را که هر دو منطقه در وال�ت هرات موقع�ت دارد، آغاز کرد.  
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�دوف، وز�ر امور خارجهجنوری،   ۹و  ۸به تار�ــــخ  . ۲۸ ی ترکمنستان از افغا�ستان د�دن کرد و با آقای غیف  راشد م�ی
ش روابط دوجانبه را مورد  و محمد حن�ف اتمر، وز�ر امور خارجه مالقات نمود تا روند ص  لح افغا�ستان و گس�ت

افغا�ستان در عرصه های   با  به همکاری  آباد متعهد  نمود که عشق  اظهار  �دوف  آقای م�ی بحث قرار دهد. 
س�ا�، اقتصادی و اتصال منطقوی بودە و معتقد است که مذا�رات موفقانه صلح افغا�ستان برای روند  

ش روابط جانب جنوری، آقای غیف و ق��ان اوغ�   ۱۴ه �س�ار ح�ائت � باشد. به تار�ــــخ  صلح فوق الذکر و گس�ت
اقتصادی م�ان دو   به هدف تق��ت روابط  پروژە ز���نائئ را  ترکمنستان سه  دی محمدوف، رئ�س جمهور  ب�ی

ف انتقال برق و نصب    ۳۰کشور افتتاح کرد. این پروژە ها شامل اتصال خط آهن به امتداد   ، �ک لنی ک�لوم�ت
 رتباط فای�ب نوری � شود.   خطوط ا

 
اج�ت دوول، مشاور امن�ت م� هندوستان، از کابل د�دن کردە و با آقای غیف مالقات  جنوری،    ۱۳به تار�ــــخ   . ۲۹

نمود تا روی همکاری های مبارزە با ترور�زم و تالش ها برای ا�جاد اجماع منطقوی در حما�ت از روند صلح  
ی همکاری ها و حما�ت از قانون  ادامهقای دوول از تعهد کشورش مبیف بر  افغا�ستان را مورد بحث قرار دهد. آ

 اسا� افغا�ستان و دستاوردهای دموکرات�ک اطمینان داد.  
 

جنوری، آقای اتمر به ع��ستان سعود سفر کرد و با شهزادە ف�صل بن فرحان آل سعود، وز�ر    ۲۲ا�    ۱۹از   . ۳۰
،  عثیوسف بن احمد ال امور خارجه؛   ف سازمان همکاری های اسال�؛ و نا�ف فالح الحجرف، �من�ش  دب�ی  �منی

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

 
وری، آقای اتمر در راس �ک هیئت بلند رتبه غرض    ۳جنوری ا�    ۳۰از   . ۳۱ تاشکند  گفتگوی دوجانبه عازم  ف�ب

اتصال   تق��ت  هدف  به  از�کستان که  و  پا�ستان  افغا�ستان،  م�ان  جانبه  سه  �شست  در  موصوف  شدند. 
ش تجارت  ا� کرد.    منطقوی، گس�ت ف اش�ت نمایندگان  و تران��ت، و ترو�ــــج همکاری های منطقوی دایر شدە بود، ن�ی

�ف به �شاور پا�ستان از ط��ق کابل امضاء کردند.  نقشه  ی راە را برای تطبیق پروژە خط آهن از مزار �ش
 

 حقوق ��ش . ۳
 

یوناما و دف�ت کم�ش�ف عا�   که از سوی، گزارش ساالنۀ محافظت از افراد مل� در افغا�ستان  ۲۰۲۰در سال   .۳۲
سازمان ملل متحد بتار�ــــخ   وری  ۲۳حقوق ��ش ی    �شان داد که  منت�ش شد،   ف�ب �ن صدمۀ درگ�ی افراد مل� ب�ش�ت

  ۷۶۰زن و    ۳۹۰مول  ، �ش نفر   ۰۳۵،۳نفر تلفات مل� (  ۸، ۸۲۰مسلحانه را متحمل گرد�دند. یوناما به تعداد  
. این رقم �ک  ثبت نمود   ۲۰۲۰طفل مجروح) را در سال    ۸۵۹،۱زن و    ۷۵۶، �شمول  نفر   ۵، ۷۸۵طفل کشته و  

با سال    ۱۵کاهش   انتحاری،  ۲۰۱۹درصدی را در مقا�سه  اثر حمالت  از  تلفات مل� کم�ت  به دل�ل  ، عمدتأ 
ف المل�، �شان حمالت پ�چ�دە از سوی عنا� مخالف حکومت و حمالت هوائئ از سو  وهای نظا� بنی ی ن�ی

م�دهد. با آنهم، یوناما افزا�ش را در تلفات مل�  نا�ش از قتل های قدفمندانه از سوی عنا� مخالف حکومت،  
وهای هوائئ افغا�ستان ثبت   طالبان، اش�ای انفجاری جاسازی شدۀ دارای پل�ت فشاری و حمالت هوائئ ن�ی

ف زمان در   ۴۵اما �ک افزا�ش  ، یون۲۰۲۰نمود. در ر�ــع اخ�ی سال   درصدی را در تلفات مل� در مقا�سه با عنی
 .  ثبت نمود ۲۰۱۹سال 

 
) توسط عنا� مخالف حکومت، عمدتأ طالبان درصد  ۶۲، بخش اعظم تلفات مل� (۲۰۲۰در سال    .۳۳

  ۹و عنا� نامشخص مخالف حکومت (  درصد)  ۸وال�ت خراسان (  –، دولت اسال� عراق و شام  درصد)۴۵(
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وهای طرفدار حکومت �سبت دادە شد که  درصد) ، وارد گرد�د. �ک بر چهارم حصۀ همه تلفات مل� به ن�ی
وهای م� امنییت افغا�ستان ( ف المل�،  درصد) وارد    ۲۲عمدتأ توسط ن�ی وهای نظا� بنی گرد�د که �س از ن�ی
وهای نا مشخص و �ا متعدد طرفدار حکومت عامل تلفات مل� بودند.  گروە های مسلح طرفدار حکومت و ن�ی

�ن تلفات مل� ( ی های زمییف عامل عمدۀ ن�ع رو�داد بود که ب�ش�ت �س از آن درصد) را وارد کرد و    ۳۶درگ�ی
انتحاری عامل ( انتحاری و غ�ی انفجاری جاسازی شدۀ    ۱۴، قتل های هدفمندانه عامل (درصد)  ۳۴اش�ای 

 .درصد) تلفات مل� بودند ۸ عامل (درصد) و حمالت هوائی 
 

ی مسلحانه تلفات شد�د .۳۴ ، گروپ کاری  ۲۰۲۰را پیوسته به اطفال وارد کرد. در ج��ان ر�ــع چهارم سال   یدرگ�ی
ی مسلحانه، به تعداد     ۸۳۷نظارت و گزارشد� کشوری در مورد خشونت های فاحش در برابر اطفال در درگ�ی

)  ۲۴۴�� و    ۵۲۶(  مورد خشونت فاحش در برابر اطفال تلفات مل� اطفال را در ر�ــع    ۷۲۹، �شمول  دخ�ت
  ۳۶۱دخ�ت و    ۱۷۲، �شمول  معیوب  ۵۳۳��، و    ۱۲۹دخ�ت و    ۶۷، �شمول  نفر کشته  ۱۹۶(  ۲۰۲۰چهارم  

تثب�ت کرد. عنا� مخالف حکومت مسئوول ( را  تعداد (۳۶۵��)  به  تلفات مل� ۲۲۷) نفر �سبت  ) نفر 
وهای طرف ی های زمییف بازهم عامل عمدۀ تلفات مل� اطفال با�ت دار حکومت بودند اطفال توسط ن�ی . درگ�ی

درصد مجم�ع    ۳۶که    گذاشتنفر مجروح) بجا    ۱۹۴نفرکشته و    ۷۰نفر تلفات اطفال (  ۲۶۴ماند که به تعداد  
 .تلفات مل� را �شک�ل م�داد

 
طفل توسط طالبان   )۲۵�� بودند، �عیف (  که (همۀ آنها   نفر اطفال  ۳۳ت�م کشوری استخدام و استفادۀ تعداد   .۳۵

) طفل توسط شبه نظام�ان طرفدار حکومت را در مقا�سه با  ۸پول�س مح� افغا�ستان و () طفل توسط  ۸و (
ف اختطاف    ۱۱۹تعداد     ۴�� و    ۸طفل (  ۱۲طفل در ج��ان ر�ــع قب� تثب�ت نمود. گروە کار کشوری همچننی

) از سوی طالبان و (   ۱۲. از  ) دخ�ت از سوی شبه نظام�ان طرفدار حکومت را تثب�ت کرد ۱�� و ()  ۱۱دخ�ت
ئون رها و �ک نفر آن تا هنوز در ق�د  نفر آنها بطور مص  ۱۰،  نفر آن کشته  ۱،  نفر اطفا� که اختطاف شدند

حمله باالی مکاتب را تثب�ت کرد    ۱۷شبه نظام�ان طرفدار حکومت قرار دارد. گروپ کاری کشوری به تعداد  
)  ۲، () حمله به طالبان۱۱) حمله در ر�ــع قب� �شان م�دهد و ازاین جمله (۲۵اهش را �سبت به (که �ک ک

ۀ د�گر به شل�ک  ) حمل۲گروە های مسلح مخالف نامشخص و () حمله به  ۲، (حمله به اردوی م� افغا�ستان
وهای طرفدار حکومت �سبت دادە شد. حمالت   متقابل در ج��ان عمل�ات م�ان گروە های مسلح مخالف و ن�ی

پرسونل مراقبت های ص� در مقا�سه حمله در برابر شفاخانه ها و    ۳۹در برابر شفاخانه ها سه برابر گرد�د که  
ی م�ان طالبان ۀ تثب�ت شدە در ر�ــع قب� تثب�ت شد. � و�ک  حمل  ۱۳با   حمله به طالبان، شش حمله به درگ�ی

، �ک حمله به شبه نظام�ان طرفدار حکومت و �ک حمله به داعش �سبت دادە   وهای دفاع م� و امنییت و ن�ی
 شدند.  

 
ان را از مورد خشونت عل�  ۸۶یوناما به تعداد   .۳۶ ثبت نمود که   ۲۰۱۲ا� جنوری    ۲۰۲۰ماە نوام�ب    ۀ زنان و دخ�ت

مورد خودسوزی اجباری    ۸،  مورد اذ�ت و آزار  ۱۱،  مورد لت و کوب  ۲۲،  مورد تجاوز  ۱۴،  مورد قتل  ۱۰شامل  
 .  مورد علل جراحت و معلول�ت بود ۶مورد ازدواج ز�رسن و  ۷، و�ا خودک�ش 

 
، یوناما هفت �شست بلندبردن آ�ا� و ساحوی را برای تجل�ل از روز جهائف محو خشونت  نوام�ب   ۲۵بتار�ــــخ   .۳۷

،  روز   ۱۶ۀ زنان و افتتاح کمپاین عل� �ائف کرد. در ماە د�سام�ب ف ۀ فعال�ت در برابر خشونت مبتیف برجنس�ت را م�ی
مراسم د�گر را در حما�ت از این کمپاین برگزار کرد، درحال�که ادارۀ زنان ملل متحد با تعداد مجموعأ    ۹یوناما  

ف حقوق زنا   ۵۲نفر از ط��ق حما�ت برای    ۰۷۴،۲۲ وال�ت کشور در تماس   ۲۷ن و سازمان ها در  تن از فعالنی
�ک ساخت. بتار�ــــخ    ۵۶۸شدە و به تعداد   ف �ش ،  د�سام�ب   ۷پ�ام رادیوئی را در مورد خشونت و �ساوی جنس�ت ن�ی

ک را تحت نام "درجستجوی عدالت برای   یوناما و دف�ت کم�ش�ف عا� حقوق ��ش ملل متحد �ک گزارش مش�ت
ان ان  جرا�م خشونت عل�ۀ زنان و دخ�ت ف برر� پاسخ از سوی س�ستم عد� و قضائی و ج�ب " منت�ش نمودند. حنی

خسارت که برای بازماندە گان موارد گزارش شدۀ خشونت صورت گرفته بود، ن��سندە گان گزارش در�افتند که  
 س�ستم عد� و قضائی از �س�اری لحاظ برای زنان پیوسته نا�ارا بودە است.  
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ف فعال�ت هائی   .۳۸ أم با ��ش گزارش های خشونت عل�ۀ زنان  روزە فوق تو   ۱۶را جهت حما�ت از کمپاین  حکومت ن�ی

ف بار ادارۀ لوی سارنوا� راە اندازی کرد. کم�سیون مستقل حقوق ��ش   از سوی وزارت امور زنان و برای اولنی
ف  درصد کاهش را در مقا�سه با تعداد قضا�ائی که این کم  ۱۱افغا�ستان گزار�ش را منت�ش کرد که   �سیون در عنی

� به نهاد های  در�افت کرد �شان داد ثبت کرد که �شان دهند  ۲۰۱۹زمان در سال   ۀ چالشها در راستای دس�ت
عد� و قضائئ و همچنان وخ�م شدن وضع�ت امنییت و محدود�ت های گشت و گذار مرتبط به ب�ماری همه  

 .  بود ۱۹ –گ�ی کوو�د  
 

وری ۳بتار�ــــخ  .۳۹ امون شکنجه  ، یوناما و دف�ت کمف�ب ف گزارش خ��ش را پ�ی �ش�ف عا� حقوق ��ش ملل متحد ششمنی
مصاحبۀ که با اشخاص محروم    ۶۵۶  و بدرفتاری در زندان های حکومت افغا�ستان منت�ش نمودند. به اساس 

از حق آزادی م��وط به جرا�م امنییت و ترور�سیت انجام شد، گزارش تأ��د مینما�د که ادعاهای شکنجه شایع  
دە �سبت به حقوق قانوئف زندان�ان وجود داشته است. درحال�که گزارش از تالشهای    بودە و  عدم توجه گس�ت

که توسط حکومت، به و�ژە ر�است امن�ت م� و کمیتۀ ضد شکنجۀ لوی سارنوا� در راستای محو شکنجه  
تنف منابع و آموزش مقامات  بلندبردن ظرف�ت،  به  ن�از  م�کند، روی  د قدردائف  م�گ�ی تأ��د  صورت  قانون  �ذ 

 م�کند.  
 

ف حقوق ��ش و کارکنان رسانه ها به تهد�دات فزایندە ای امنییت مواجه بودند. درج��ان دورۀ گزارشد�،   .۴۰ مدافعنی
ف ناشناس در وال�ت های کابل و   ف حقوق ��ش در سه حملۀ جدا�انه از سوی افراد �ا عاملنی سه تن از مدافعنی

در اثر انفجار �ک ماین جاسازی شدە در �ک موتر پول�س در وال�ت بغالن    کاپ�سا به قتل رس�دند. �ک تن د�گر 
�ا   افراد  از سوی  ف حقوق ��ش  از مدافعنی تن  باخت. هشت  بعهدە گرفتند، جان  آنرا  که طالبان مسئوول�ت 

ف ناشناس مورد تهد�د قرار گرفتند،   گر در وال�ت بام�ان توسط حکومت بازداشت و بعد از سه  تن د�   ۱۳عاملنی
آزاد شدند. �ک فعال جامعۀ مدئف از سوی پول�س م� در کابل به اثر شکا�ت بزرگان محل بازداشت و �س    روز 

 از �ک روز دو�ارە آزاد شد.  
 

نگار و �ک کارمند رسانه را که در سه حملۀ جدا�انه در وال�ت های ننگرهار، غزئف و غور کشته  .۴۱ یوناما سه خ�ب
اعش بعهدە گرفت و همچنان سه مجروح را در سه حمله (دو حمله در کابل  شدند و مسئوول�ت �� از آنها را د

و �ک حمله در فار�اب) که مسئوول�ت آنرا هیچ گروە مشخ� بعهدە نگرفت، در ج��ان دورۀ گزارشد� ثبت  
نگار که (مسئوول�ت هفت مورد آن به طالبان �سبت دادە شد) در هشت وال�ت مورد تهد�د   دە خ�ب ف نمود. س�ی

رفتند و دو تن د�گر گ��ا از سوی مقامات تنف�ذ قانون مورد ارعاب قرار گرفتند. �ک است�شن رادیوی قرار گ
مح� در شهر کندز از سوی �ک جمع مردم بخاطر ��ش موس��ت مورد حمله قرار گرفت. �ک است�شن رادیو 

 ن مورد تهد�د قرار گرفت.  تل����ون مح� در وال�ت ن�مروز به دل�ل گزارشد� جانبدارانه گ��ا از سوی طالبا
 

وری منت�ش شد  ۱۵در �ک گزارش و�ژە که بتار�ــــخ  .۴۲ ف   های  ، یوناما خاطر �شان کرد که در قتلف�ب عمدی مدافعنی
نگاران و کارکنان رسانه ها در افغا�ستان در ر�ــع اخ�ی سال   ، خ�ب . این قتل  افزا�ش بم�ان آمد   ۲۰۲۰حقوق ��ش

أ ک� مسئوول�ت آنها را  ف جامعۀ مدئف در   ها که ا��� دە را م�ان فعالنی بعهدە نم�گرفت، �ک حس نا امیف گس�ت
و این وضع�ت �س از ظاهر شدن و پخش �ک "لست اشخاص مورد هدف" ناشناس     �ا� کشور بم�ان آورد 

بتار�ــــخ   اجتما�  های  از   جنوری  ۴رسانه  محافظت  ، کم�سیون  د�سام�ب اول  بتار�ــــخ  بدتر کرد.  را  وضع�ت 
دە   ف حقوق ��ش توسط فرمان رئ�س جمهور ا�جاد و ر�است آن بعهدۀ معاون دوم رئ�س جمهور س�پ مدافعنی

 شد. 
 

یوناما به حما�ت خود از کم�سیون مستقل حقوق ��ش افغا�ستان در مسا�ل م��وط به صلح، حقوق ��ش و   .۴۳
، یوناما در �ک �شست م� ق��ان�ان که توسط جامعه مدئف  د�سام�ب   ۱۰ائف محور ادامه داد. بتار�ــــخ  عدالت ق��

ا� نمود.    در کابل برگزار گرد�دە بود، اش�ت
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 کمک . ۴

گ
 های انکشا�ن    هماهن�

  
تم��ل کنندە   .۴۴ مراجع  با  مشارکت  در  را   

گ
هماهن� تالشهای  جهائف  بانک  و  یوناما  افغا�ستان،  جهت  حکومت 

فت در برابر اصول،   ی پ��ش م شفاف نظارت و بازنگری برای پ�گ�ی ف شناسائئ اقدامات  برای تطبیق �ک م�کان�ی
ی  ک ره�ب شاخص های نتایج و اول��ت اهداف ت��ــــح شدە در چهارچوب مشارکت افغا�ستان بطور مش�ت

ی و �ک گروپ کاری ا�جاد گرد�د تا  را ا� بازنگری ساالنۀ آن  ۀ تطبیق چهارچوب  زمین   نمودند. �ک گروپ ره�ب
تبه در ماە نوام�ب   ف �شست گروپ کاری بتار�ــــخ    ۲۰۲۱در �شست ه�أت عال�ی �سه�ل و از آن نظارت نما�د. اولنی

وری بر   ۱۱ امون نتایج  ف�ب گزار شد. بحث ها م�ان وزارت مال�ه، یوناما و ادارۀ برنامه های انکشا�ف ملل متحد پ�ی
 دوم چهارچوب م� صلح و انکشاف افغا�ستان آغاز گرد�د.  چهارچوب و س�ستم نظارت برای �سخۀ 

 
امون   .۴۵ پ�ی ط  با تحک�م �ش توأم  افغا�ستان  �ا شاخص های چهارچوب مشارکت  کار در راستای تحقق مع�ارها 

، مرکز عد� و قضائئ مبارزە عل�ۀ فساد اداری   پ�گرد قانوئف فساد اداری شدت پ�دا کرد. در اواخر ماە نوام�ب
وری  ۱۴اری را جهت ���ــــع بخش�دن محا�مات به تص��ب رسان�د. از اول د�سام�ب ا�  �ک پالن ک قض�ه    ۹،  ف�ب

 قرار گرفتند. بتار�ــــخ    مورد رس�دە   محکمۀ استیناف  قض�ه در سطح  ۱۰ۀ ابتدایئه  و  درسطح محکم
گ

وری  ۶� ،  ف�ب
انو جر  گه �ا مجلس سنا را به اتهام  محکمۀ ابتدائ�ه مرکز عد� و قضائی مبارزە عل�ۀ فساد اداری سه عضو م�ش

  ۲سال و �ک ماە زندان و ج��مۀ نقدی مجازات کرد. بتار�ــــخ    ۱۰فساد اداری محکوم کرد و ه��ک آنها را به  
، را به اتهام  جنوری ە محکمه وز�ر اسبق معادن و پطرول�م، وح�دهللا شهرائف ، �ک هیئت قضائی خاص در س�ت

داد وجوە ما� محکوم کرد.  سوء استفادە از صالح�ت های وظ�فوی به �ک   سال و �ک ماە زندان و اس�ت
 

ف المل� حما�ت تخن�� را برای مسودۀ تعد�الت به قانون �شک�ل و صالح�ت های   .۴۶ کای بنی یوناما با همکاری �ش
 در 

گ
لوی سارنوا� آمادە م�کند که هدف آن تحک�م استقالل�ت این ادارە و تق��ت تعیینات به اساس شا�ست�

ف س ، رئ�س جمهور پنج کم�ش�ف کم�سیون جد�د مبارزە عل�ۀ فساد اداری  نوام�ب  ۱۲ارنواالن است. بتار�ــــخ تعینی
ف کرد و کم�سیون فعال گرد�د. کم�سیون کار ادغام �شک�ل، کارمندان و منابع ادارات موجود، از جمله   را تعینی

مبارزە عل�ۀ فساد اداری و ادارۀ    کمیتۀ مستقل نظارت و ارز�ائب مبارزە عل�ۀ فساد اداری، دارال�شای مستقل
ثبت و تثب�ت دارائئ ها را آغاز کرد. قانون مبارزە عل�ۀ فساد اداری تاهنوز از سوی پارلمان تص��ب �شدە است،  

 اما در حال حا�ف این قانون به اساس فرمان تقنییف رئ�س جمهور نافذ است.  
 

ف تداب�ی جهت تق��ت ظرف�ت ادارات والییت و بهبود حکومتداری والییت ادامه داد. در   .۴۷ حکومت به عم� ساخنت
رئ�س   فرمان  ف  ساخنت به عم�  ارزگان  و  ننگرهار، کندز  بلخ،  بدخشان،  های  وال�ت  دورۀ گزارشد�،  ج��ان 

د، آغاز نمودند.    گرد�د که به اساس آن از اجراأت ولسواالنا�ت��ر صادر    ۴جمهور که بتار�ــــخ   ارز�ائب صورت گ�ی
وری، ادارۀ مستقل ارگانهای محل مسودۀ قانون ادارۀ مح� را جهت بحث به کابینه ارائه کرد.   بتار�ــــخ اول ف�ب
این قانون روابط م�ان ادارات در سطح وال�ت را واضیح م�سازد و پالنگذاری و ته�ۀ بودجۀ والییت را مورد  

 قرار م�دهد.  
گ

 رس�دە �
 

، کم�سیون مستقل اصالحات اداری و خدمات مل� امتحانات جم� ساالنه را در �ا�  جنوری  ۱۰بتار�ــــخ   .۴۸
ف پروسۀ استخدام  وال�ت تکم�ل کرد   ۳۴�ست خا� در    ۱۲۲۹۱کشور برای استخدام در   . این کم�سیون همچننی

ف تکم�ل نمود  ان ��رستبجای کارمند  درصد آنها را زنان �شک�ل م�داد   ۳۰�ست ارشد را که تق��بأ    ۴۹۵در   .  ن�ی
، کم�سیون س�ستم جد�د ارز�ائب کارمندان خدمات مل� خود را اعالن کرد که این س�ستم  جنوری  ۱۳بتار�ــــخ  

� شهروندان به اطالعات  ی از اذ�ت و آزار در محل کار و فراهم کردن زمینۀ دس�ت شامل احکام برای جلوگ�ی
 حکومت است.  
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 مردم تاهنوزهم تآث�ی م�گذارد، ملل متحد پالن "�ک    ۱۹  –گ�ی کوو�د  از آنجائ�که ب�ماری همه   .۴۹
گ

باالی زندە �
ف االدارە ای ا�جاد نمود تا ساحات    ۱۹  – ملل متحد" را برای کمک به وا�سیناسیون کوو�د   ط�ح و گروپ کاری بنی

 کمک را برای ط�ح و تطبیق پالن برنامۀ وا�سیناسیون حکومت شناسائی کند.  
 

وری برای برنامۀ افغا�ستان که    ملل متحد   – اە اندازی رس� ابتکار عمل اتحاد�ۀ ارو�ا  قبل از ر  .۵۰ بتار�ــــخ اول ف�ب
ان ا� سال   است، اتحاد�ۀ    ۲۰۳۰�ک مشارکت چندین سالۀ محو کل�ه انواع خشونت در برابر زنان و دخ�ت

� ف کأ م�ی کای همکار را مش�ت ف �شست �ش ائف نمودند که در این �شست ارو�ا، ملل متحد و حکومت افغا�ستان اولنی
زنان،   (امور  همکار  های  وزارت  نمودند.  ا�  اش�ت مدئف  جامعۀ  و  حکومت  تم��ل کنندە،  مراجع  نمایندە گان 
ف ادارات تطبیق کنندۀ ملل متحد (ادارۀ زنان ملل متحد، صندوق   معارف، صحت و حج و اوقاف) و همچننی

 به خشونت  وج� جم�عت، یون�سف و ادارۀ برنامه های انکشا�ف م 
گ

لل متحد) برنامۀ کاری را جهت رس�دە �
 مبتیف برجنس�ت در افغا�ستان از ط��ق �ک رو�کرد چندین سکتوری ارائه نمودند.  

 
دوستانه     کمک . ۵  های ��ش
 

، ب�ش�ت  .۵۱ ی توأم با  خشونت های جاری، حوادث طب�� و سطح بلند عدم مصئون�ت غذائئ ن�ازمندیهای ��ش
ملیون نفر و�ا نصف نفوس که بلندت��ن    ۴.۱۸چند برابر گرد�د. حدود    ۱۹  – ی همه گ�ی کوو�د  گرد�د و با ب�مار 

دوستانه در سال   وع   ۴.۹ن�از دارند که این رقم از    ۲۰۲۱رقم را �شک�ل م�دهد، به کمکهای ��ش ملیون نفر در �ش
دوستانه  د�سام�ب   ۱۱ا�    ۵  پ�دا کرد. از تار�ــــخافزا�ش    ۲۰۲۰ ، ��رست دست�ار �من�ش ملل متحد در امور ��ش

و معاون ا�سجام کمکهای اضطراری از کابل و قندهار د�دن نمودند تا توجه را به ن�ازمندیهای فزایندە جلب  
 نمایند.  

 
وری  ۱۳از تار�ــــخ   .۵۲   مبتال   ۱۹  –نفر در �ا� افغا�ستان تأی�د شد که به ب�ماری کوو�د    ۰۰۰،۵۵، ب�ش از  ف�ب

، اما ارقام واق� به مراتب ب�ش�ت از آن است. معلومات ص� و تغذی �شان داد که ب�ماران خدمات شدە اند 
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 مبتال �شوند.  
 

در افغا�ستان در ماە مارچ   .۵۳ ی به ب�ش از  ۲۰۲۰از آغاز شی�ع ب�ماری همه گ�ی ملیون    ۷.۴، کارکنان کمکهای ��ش
ارا با  مشخص کوو�د  نفر  ا�جاد    ۱۹  – ئه کمکهای  شامل  این کمکها  نمودند.   

گ
اعزام  البراتوار   ۱۵رس�دە �  ،

قعۀ مرض فلج و رد�ائب تماس، تدارک  داوطلب نظارت بر پولیو �ا فلج اطفال برای کمک به شناسائی وا  ۰۰۰،۳۴
ات محافظوی برای کارکنان ص� و کارکنان مدد رسائف در خط مقدم در �ا�   ۴۰ب�ش از  ف ملیون واحد تجه�ی

از  کشور  ب�ش  آموزش  تحت    ۰۰۰،۲۲،  م�کروب،  ول  و کن�ت ی  بخش جلوگ�ی در  های ص�  کارمند مراقبت 
ف آب و کمکهای حفظ الصحه  ملیون نفر در نقا ۶.۴مشاهدە قراردادن ب�ش�ت از   ط دخو� مرزی، فراهم ساخنت

 به ب�ش از  ملیون نفر و رس�د   ۳.۳برای تق��بأ  
گ

ملیون نفر از ط��ق فعال�ت های بلندبردن آ�ا� در مورد    ۷.۴�
 ، بود.  ۱۹  –کوو�د 

 
ف   .۵۴ وری  ۱۳نوام�ب و    ۱۵بنی کای همکار ص� کمکهای ص� را برای ب�ش از  ف�ب م نمودند  نفر فراه  ۵۰۰،۳۴، �ش

ان بودند. در زمان گزارشد� تعداد واقعات صدمۀ روائف تق��با    ۵۲که   درصد بلندتر    ۱۲درصد آنها زنان و دخ�ت
ف زمان در سال   . بود  ۲۰۲۰از عنی

 
تثب�ت شد. ا��� این واقعات   ۲۰۱۹واقعه در سال    ۲۹ۀ پولیو در مقا�سه با  واقع  ۵۶، به تعداد  ۲۰۲۰درسال   .۵۵

توسط    بدینسو   ۲۰۱۸فتاد که در آنجا کمپاین های وا�سیناسیون خانه به خانه از ماە �  در ساحائت اتفاق ا
وال�ت �ا�ت کردە است که عدم معاف�ت    ۱۴به    عنا� مخالف حکومت ممن�ع شدە بود. ا�نون مرض پولیو 

  ۲. برعالوۀ و�روس وح�ش پولیو، افغا�ستان شی�ع پخش و�روس پولیو از ن�ع  در م�ان مردم را �شان م�دهد 
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ف تج��ه کردە است که باعث مبتال شدن  ف را �س از �ا�ت آن از شی�ع این مرض در پا�ستان ن�ی نا�ش از وا�سنی
 گرد�د.    ۲۰۲۰در سال  ۲دۀ و�روس پولیو از ن�ع واقعۀ تثب�ت ش ۳۰۳تعداد 

 
.  مواجه است  ۱۹  – افغا�ستان به �ک بحران حاد عدم مصئون�ت غذائی نا�ش از شی�ع ب�ماری همه گ�ی کوو�د   .۵۶

ود که به تعداد  ۲۰۲۱ا� ماە مارچ   " عدم یملیون نفر در معرض "بحران" و سطح "اضطرار   ۹.۱۶، انتظار م�ی
، از   ف بلندت��ن رقم را  ملیون نفر در سطح    ۵.۵تعداد  جمله  مصئون�ت غذائی ند که دومنی "اضطراری" قرار گ�ی

  ۲۰۲۱، �ک نفر آن به سوء تغذی حاد در سال  سال  ۵در جهان �شان م�دهد. تق��با در هر دو طفل ز�رسن  
ف اول نوام�ب و  مواجه خواهد شد  کای همکار آن به مقدار  جنوری  ۳۱. بنی مواد    تن  ۶۰۰،۱۵، ملل متحد و �ش

صئون�ت غذائی قرار داشتند فراهم نمودند و ب�ش�ت از ملیون نفر که در معرض عدم م  ۴.۳غذائی را برای تق��با  
نفر متأثر از صدمات رو� را کمک نمودند. وضع�ت وخ�م عدم مصئون�ت غذائی به دل�ل احتمال    ۰۰۰،۹۵۴

أثر م�سازد، حیت ب�ش�ت از نینا که کشور را متنا�ش از آب و هوای ال   بلند ر�زش باران اندک و درجۀ حرارت بلند 
 این بدتر شدە میتواند.  

 
تعداد    ۲۰۲۰سال   .۵۷ به  بود که  افغا�ستان  به  مدرک  فاقد  بازگشت کنندە گان  ساالنۀ  تعداد  بلندت��ن  شاهد 

نمودند   ۷۹۳،۸۵۹ عبور  های کشور  مرز  از  آنها  تعداد  نفر  �عیف  بازگشت کنندە گان  این  اعظم  بخش   .
،  و محدود های نا�ش از این ب�ماری  ۱۹  –) نفر از جمهور اسال� ایران به دل�ل شی�ع ب�ماری کوو�د  ۰۹۲،۸۵۹(

� محدود به مراقبت های ص� و وخامت وضع�ت اقتصای نا�ش از آن به کشور بازگشت نمودند. به   دس�ت
ع  ۲۰۲۰مهاجر د�گر درسال    ۰۳۰،۲تعداد   ا� ملل متحد در  از کشورهای همسا�ه بازگشت نمودند. کم�ش�ف

ف  نوام�ب از افغا�ستان بازد�د نمود و خواهان همبست  ۱۸ا�    ۱۴امور مهاج��ن از تار�ــــخ    و کمک جامعه بنی
گ

�
تار�ــــخ   ف  بنی منطقه گرد�د.  در  �ان  ف م�ی های  و کشور  افغا�ستان  به  و    ۱۵المل�  وری  ۴نوام�ب  تعداد ف�ب به   ، 

  ۲۵۸،۱۱ایران و پا�ستان بازگشت نمودند. به تعداد  نفر افغانهای فاقد مدرک از جمهوری اسال�    ۱۹۳،۱۸۸
 .   اخراج شدند ۲۰۲۰مهاجر افغان از کشور ترک�ه در سال 

 
ف تار�ــــخ    ۴۰۰، ۵۹۳، به تعداد  ۲۰۲۰در سال   .۵۸ ی ب�جا گرد�دند. بنی وری  ۱۳نوام�ب و    ۱۵نفر از اثر درگ�ی ، به  ف�ب

کای همکار آن ��ناە اضطراری، وسا�ل   ۲۴۰۰۰تعداد  ی جد�دأ ب�جا گرد�دند. ملل متحد و �ش نفر از اثر درگ�ی
مردم آس�ب پذیر که به دل�ل آب و هوای خراب،    ۳۱۱۰۰۰خانه، کمکهای زمستائف و پول نقد را برای ب�ش�ت از  

ی و حوادث طب�� متأثر شدە بودند، فراهم نمودند.     درگ�ی
        

کای همکار آن به مساحت از ماە  .۵۹ وری، خدمات ماین پا� و �ش ک�لوم�ت م��ــع ارا�ف مملو از    ۷۴.۱نوام�ب ا� ف�ب
ات بلند را پا�سازی نمودند و به تعداد ب�ش�ت از   صئون  اش�ای انفجاری را بطور م  ۴۵۰مواد انفجاری دارای تأث�ی

نفر در افغا�ستان در    ۷۹۵،۱۵۰ه تعداد  . برعالوە، بق��ه از آن مستف�د شدند   ۳۲برطرف کردند که به تعداد  
 زمان گزارشد� آ�ا� حاصل نمودند.   مورد خطرات مهمات انفجاری در 

 
ی ا�جاد نمود که در این ج��ان به تعداد ب�ش�ت  .۶۰ � به کمکهای ��ش دە پیوسته چالشهائی را برای دس�ت ناامیف گس�ت

درصدی را در مقا�سه با   ۱۴۶شد و �ک افزا�ش  گزارش دادە    ۲۰۲۰رو�داد مداخله ا� ختم سال    ۱۰۰۰از  
�شان داد. این رو�داد ها کمکها را بطور منظم به تأخ�ی و رنج مردم آس�ب پذیر را ب�ش�ت ساخت.   ۲۰۱۹سال  

ی به تعداد    ۲۰۲۱از اول جنوری   � به کمکها را    ۲۱۰بدینسو، کارکنان ��ش گزارش دادند  رو�داد م��وط به دس�ت
ف زمان در سال  با  صدی را در مقا�سه  در   ۱۶۵که �ک افزا�ش   ف  �شان م�داد   ۲۰۲۰عنی   ۱۳نوام�ب و    ۱۲. بنی

وری ی کشته  ۹، به تعداد ف�ب  گرد�دند.   نفر اختطاف    ۲۱نفر مجروح و  ۱۲، کارمند ��ش
 

دوستانۀ هوائئ ملل متحد در ماە اپ��ل   .۶۱ ف المل� که توسط خدمات ��ش به دل�ل توقف پرواز    ۲۰۲۰پل هوائئ بنی
ف المل� به افغا�ستان بخاطر شی�ع ب�ماری کوو�د    ۰۹۷،۱، �س از انتقال تعداد ا�جاد دشدە بود  ۱۹ – های بنی
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استقامت در �ا�    ۲۱خاتمه �افت. این خدمات پرواز های داخ� خ��ش را به    د�سام�ب   ۳۱مسافر بتار�ــــخ  
 . افغا�ستان ادامه م�دهد

 
دوست .۶۲ گرد�د و این پالن به کمبود مبلغ  درصد تم��ل    ۴۹�ف    ۲۰۲۰ا� ختم سال    ۲۰۲۰انۀ  پالن پاسخ ��ش

گرد�دە اند، رس�دە  ملیون دالر ام��کائی مواجه است تا به ن�ازمندیهای قابل مالحظه ای که تا هنوز مرف�ع ن  ۵۷۳
ی به تعداد تق��بأ    نما�د. ا� ختم سال، نهاد های ��ش

گ
ف نو� از کمکهای  نفر از ط��ق فراهم سا  ۸.۱۱� خنت

دوستانه در    نمودند. این هدف قسمأ از ط��ق فعال�ت    ملیون نفر رس�دە  ۱.۱۱ولسوا� از مجم�ع    ۴۰۱��ش
گ

�
ی از �ا�ت کوو�د   � بلند و ه��نۀ کم مانند کمپاین های جلوگ�ی و    تحقق �افت  ۱۹  –های اضطراری دس�ت

ل�ل کمبود بودجه نگرد�دند. تحت تجد�د نظر درسال  �س�اری مردم قادر به در�افت �سته های کم� مکمل به د
دوستانه به    ۳.۱در پالن چندین ساله، مبلغ    ۲۰۲۱ ف کمکهای ��ش   ۷.۱۵م�ل�ارد دالر ام��کائی جهت فراهم ساخنت

وری  ۱۴ملیون افغان درخواست گرد�د که ا�   درصد تم��ل گرد�د.    ۳پالن   ف�ب
 

 مواد مخدر    با مبارزە  . ۶
 

وری  ۱۵نوام�ب ا�    ۱۵از تار�ــــخ   .۶۳ عمل�ات مبارزە    ۹۷۱، مقامات تنف�ذ قانون در افغا�ستان به تعداد مجموعأ  ف�ب
،  ک�لو   ۶۳۲ۀ مواد مخدر را راە اندازی نمودند. این عمل�ات ها منجر به ضبط  عل� ف وئنی ک�لوگرام    ۶۲۲،۱گرام ه�ی

،  ک�لوگرام می  ۴۸۷ک�لوگرام چرس و مشتقات آن،    ۹۳۵،۲۰۱ت��ا�،   ف ک�لوگرام تخم خشخاش،    ۱۸۰تامفیتامنی
ف گرد�د. در نت�جۀ ضبط به تعداد    ۱۵ک�لوگرام امون�م کلورا�د و    ۴۰۵ ک�لوگرام میتا�ل ن�دوک� میتامفیتامنی
۱۵۶،۱    ، ، مقامات  د�سام�ب   ۱۸شد. بتار�ــــخ  م�ل اسلحه مصادرە    ۷۴سطۀ نقل�ه و  عرادە وا  ۱۵۰مظنون دستگ�ی

وهای �حدی افغا�ستان �ک بخش ممنوع�ت م�دان هوائئ را در    ارشد پول�س مبارزە عل�ۀ مواد  مخدر و ن�ی
 م�دان هوائی قندهار افتتاح نمودند. این بخش جد�دأ افتتاح شدە شامل سه اف� اناث میباشد. 

 
ف جهت جا�گ��ن  ه  ب .۶۴ ف مع�شت قانوئف بد�ل برای دهاقنی عنوان بخ�ش از تالشهای جاری جهت فراهم ساخنت

دهقان تمد�د    ۳، ۸۹۵لل متحد فعال�ت های انکشا�ف بد�ل را ارائه نمود که در نت�جه به تعداد  کشت ت��ا�، م
نفر از زنان در بخش    ۴۹۵،۲به تعداد  خدمات را در�افت نمودند، شش دهقان انجمن ها را ا�جاد نمودند،  

نفر از زنان در بخش مدی��ت فارم مرغداری    ۱، ۷۰۰مالداری و تول�د لبن�ات آموزش حاصل نمودند، به تعداد  
، دو باب  دهقان در بخش آفات و مدی��ت جمع آوری حاصالت آموزش د�دند   ۲۸۰به تعداد آموزش د�دند، 

نفر از زنان در بخش ا�جاد مشاغل   ۲۰به تعداد  ،  دستگاە آب�اری در وال�ت های جوزجان و بدخشان اعمار شد 
    .نفر از زنان آموزش حرفوی را در�افت نمودند ۲۴۰کوچک آموزش د�دند و به تعداد 

 
 حما�ت از مأمور�ت   . ۷
 

ف المل�  د�سام�ب   ۳۱از تار�ــــخ   .۶۵ ان �ست های خا� در یوناما برای کارمندان بنی ف ، برای رضا�اران ملل درصد   ۱۴، م�ی
ت�ب   ۳، برای اف�ان مسل� داخ� و کارمندان داخ�  درصد   ۱۹متحد   بال�ت ان های  ف با م�ی   درصد در مقا�سه 

ان آن  درصد بود   ۸،۷،۳،۳ ف ف با�ت ماندە است که م�ی ف  درصد    ۳۶. تناسب کارمندان اناث پائنی برای کارمندان بنی
درصد برای کارمندان   ۹درصد برای اف�ان مسل� داخ� و    ۱۴،  درصد برای رضا�اران ملل متحد  ۴۵،  المل�

  . داخ� است
 

�افت، ترتیبات بد�ل  ادامه    ۱۹  –درحال�که ارائه برنامه ها و فعال�ت های مهم در ج��ان شی�ع ب�ماری کوو�د   .۶۶
کار پابرجا با�ت ماند. یوناما و ادارات ملل متحد، وجوە ما� و برنامه های آن تصم�م گرفتند تا تعداد پرسونل  

ب داخ�  شدن کارمندان  حا�ف  و  محل کار  در  حا�ف  المل�  ف  با  بنی را  تعداد  این  و  ندهند  افزا�ش  را  ه کار 
ات احتما� در رو�داد های کوو�د  گری قرار دهند.  بطور منظم مورد بازن  ۱۹ -درنظرداشت تغ�ی
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 مشاهدات   . ۸
   

، تعهد از سوی جمهوری اسال� افغا�ستان و طالبان در راستای �ک راە حل   .۶۷ فت ب� در دورۀ اخ�ی باوجود پ��ش
ف ما�ۀ � ش��ق من شد. مهم است تا این تعهد حفظ شود. من از هر دو طرف م�خواهم تا گفتگوهای  صلح آم�ی

از   تا  از هر دو طرف م�خواهم  ف  ادامه دهند. من همچننی ا�جاد �ک اجندا برای مذا�رات صلح  شانرا جهت 
ی های نظا� که باعث رنج ا�سائف و خطر از دست دادن اعتماد مردم �سبت به پروسۀ صل  ح  �شد�د درگ�ی

م�گردد، خودداری نمایند. هر دو طرف، بخصوص طالبان، با�د به فراخوان مردم افغا�ستان برای توقف فوری  
ف �ک صلح عادالنه، پا�دار و فرا گ�ی م�گردد، اعتناء کنند.      خشونت ها که باعث تأمنی

ف .۶۸ �ک  ا�جاد  راستای  در  منطقه  های  و�ژە کشور  به  المل�،  ف  بنی جامعۀ  دوامدار  برای  حما�ت  مساعد  ضای 
وری است. من از افزا�ش تالشهای دیپلومات�ک از سوی کشور های عضو در  گفتگوهای صلح افغا�ستان �ف
ک  مش�ت رسائف  پ�ام  بمنظور  متعدد  های  �شست  برگزاری  آنها جهت  و عالقمندی  پروسۀ صلح  از  حما�ت 

ای صلح را فعاالنه دنبال نمودە و  استقبال مینما�م. سازمان ملل متحد تالشهای چندین جانبۀ موجود در راست
 آمادە است تا از ابتکارات پ�شنهاد شدە به درخواست طرف های افغان از آن حما�ت نما�د.   

 
ا�   .۶۹ تمام اقشار افغا�ستان، از جمله زنان، جوانان، اقل�ت ها، ق��ان�ان جنگ و ب�جاشدە گان با�د فرصت اش�ت

اد چندین کم�سیون از سوی شورای عا� مصالحۀ م� در چهارچوب  در پروسۀ صلح را داشته باشند. من از ا�ج
دۀ آن جهت تماس با اقشار مختلف جامعۀ افغائف استقبال مینما�م. برای ارتباط  این شورا و تالشهای گس�ت
ی در سطح باال برای اطمینان از توافق نهائئ   ی انجام شود تا اینکه تصم�م گ�ی تالشهای اسا� با�د کار ب�ش�ت

د. سازمان ملل متحد به کار خود جهت حصول اطمینان از شن�دە شدن صلح  مورد قبول همه جوامع قرار گ�ی
 صدای همه اقشار م��وط، از جمله گروە های در حاش�ه قرار گرفته ادامه خواهد داد.  

 
وری با�ت   .۷۰ ف مؤفق�ت پروسۀ صلح �ف ا� کامل، مساو�انه و اسا� زنان در همه سط�ح برای تأمنی خواهد  اش�ت

ف شورای    زنان در نهاد های کل�دی، از جمله هیئت های مذا�رە کنندە و همچننی
گ

بود. باوجود آنهم، نمایندە �
عا� مصالحۀ م� کمرنگ است. من از حکومت ق��أ م�خواهم تا مشارکت زنان در همه ساختار های صلح را  

ف از  افزا�ش دهد تا اطمینان حاصل شود که از نظ��ات آنها بطور وسیع ن د. همچننی  صورت م�گ�ی
گ

مایندە �
طالبان هم م�خواهم تا زنان را بطور معناداری در ساختار های صلح شان شامل سازند تا اینکه منافع و نگرائف  

 های آنها در گفتگوهای صلح منعکس شود.  
 

ی برخوردار م�گرد  .۷۱ د. من از م�ج  نقش جامعۀ مدئف و رسانه ها توأم با انکشاف پروسۀ صلح از اهم�ت ب�ش�ت
قانوئف است و هدف آنها ا�جاد �ک   ف حمالت غ�ی ف هستم.  چننی اخ�ی قتل های هدفمند در افغا�ستان خشمگنی
فضای ترس است. هنگام�که بحث و گفتگوها ب�ش�ت ن�از است، این حمالت باعث محدود�ت ب�ش�ت فضای  

ورأ متوقف سازند. من از حکومت  مدئف م�گردند. من از همه طرف های درگ�ی م�خواهم تا همچو حمالت را ف
د   ف خشونت ها رو�دست گ�ی ف چننی افغا�ستان م�خواهم تا اقدامائت را جهت مبارزە عل�ۀ معاف�ت در برابر عاملنی
ف جامعۀ مدئف بتوانند نقش شانرا بطور مصئون و عاری از ترس انجام   و محافظت را بهبود ببخشد تا فعالنی

،  دهند. سازمان ملل متحد در م�ان سای�� دولیت  خ��ش را با اعضای سکتور رسانه ها، حوزۀ غ�ی
گ

ن همبست�
 سکتور عامه و کارکنان بخش قانون که کار ح�ائت شانرا در حما�ت از صلح انجام م�دهند، ابراز م�کنم.     

 
بدوش   .۷۲ را  ی  درگ�ی بار  پیوسته  افراد مل�  است.  نگرائف عمیق  �ک  افغا�ستان  در  امنییت  بدتر شدن وضع�ت 

ا�ط را برای مردم مل� افغا�ستان بهبود نبخش�دە است و کش�د تا کنون �ش ە اند. متأسفم که پروسۀ صلح 
ان تلفات مل� از آغاز گفتگوهای صلح افغا�ستان تا�نون ثبت نمودە است. من از   ف یوناما �ک افزا�ش را در م�ی

ی های نظا� خودداری و به خ شونت خاتمه دهند تا اینکه  هر دو طرف درگ�ی م�خواهم تا از افزا�ش درگ�ی
ی از ماین های زمییف جاسازی شدە    ها و اعتماد عامه را حفظ نمایند. من از طالبان م�خواهم تا کارگ�ی

گ
زندە �

ف از حکومت افغا�ستان م�خواهم تا تالشهای اش   را که عامل افزا�ش تلفات مل� است، متوقف کنند. همچننی
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ی و کاهش تلفات مل� نا مستق�م و حمالت هوائی و بهبود ثبت تلفات مل�  را برای جلوگ�ی �ش از شل�ک غ�ی
ف حسابد� انجام دهد.     دو�رابر سازد و تحق�قات را بخاطر تأمنی

 
من از ادعاهای شکنجه و بدرفتاری در مرا�ز بازداشت افغا�ستان که از سوی یوناما و دف�ت کم�ش�ف عا� حقوق  .۷۳

ف بزرگ به کرامت ا�سائف است و عواقب  ��ش ملل متحد ثبت گرد�د، شد�دآ ناراح ت هستم. شکنجه �ک توهنی
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 گال�ه های تازە م�گردد که آیندۀ  مذا�رات واق� را تهد�د م�کند. من از حکومت م�خواهم تا  

قدامات دقیق را جهت ر�شه کن کردن عمل شکنجه، از جمله اصالح شیوە های باز�رس اف�ان تنف�ذ قانون  ا
ف شکنجه و بدرفتاری   جهت اطمینان از رعا�ت حقوق قانوئف زندان�ان و مورد پ�گرد قانوئف قرار دادن عاملنی

د. من همچنان از حکومت م�خواهم تا تحق�قات مؤثر را در مورد ا دعاهای ناپد�د شدن اجباری  رو�دست گ�ی
ف آن پاسخگو   أ ناپد�د گرد�دند مشخص شود و عاملنی انجام دهد تا �نوشت و محل بود و باش آنهائئ که ج�ب

 قرار دادە شوند.  
برای ق��ان�ان خشونت مبتیف   .۷۴ به عدالت   � اند. دس�ت پیوسته رو�رو  بلند خشونت  به سطح  زنان و اطفال 

خطر خشونت را که زنان   ۱۹   –ر است. قرنطینه به دل�ل شی�ع ب�ماری کوو�د  برجنس�ت تاهنوز �س�ار دشوا
و اطفال به آن مواجه بودند ب�ش�ت ساخته است و تا هنوز هم گزارش دادن خشونت به مقامات دولیت مشکل 
تر است. من از حکومت افغا�ستان م�خواهم تا تطبیق قانون منع خشونت عل�ۀ زنان، از جمله فراهم سازی  

ابع و آموزش ب�ش�ت برای اف�ان پول�س، سارنواالن و شبکه های مساعدت حقو�ت از ط��ق عم� سازی  من
با�د   حکومت  بخشد.  تق��ت  جرا�م  همچو  ی  پ�گ�ی و  بندی  دسته  برای  قضا�ا  مدی��ت  فعال  س�ستم  �ک 

ان را فعاالنه تحقیق و مورد پ �گرد قانوئف قرار اطمینان حاصل کند تا همه ادعاهای خشونت عل�ۀ زنان و دخ�ت
 دهد.  

 
ی که بطور ئب سابقه ای افزا�ش �افته است ناراحت هستم. تعداد ئب نها�ت بلند مرد�   .۷۵ من از ن�ازمندیهای ��ش

نگران   اند بطور خاص  افغا�ستان مواجه  �ا "اضطراری" عدم مصئون�ت غذائی در  به سطح "بحران" و  که 
ی کنندە است. من از مراجع تم��ل کنندە  را سخاوتمندانه   ۲۰۲۱ التماس م�کنم تا تم��ل ما� پالن پاسخ ��ش

���ــــع   را  ح�ات  های حفظ  فعال�ت  بتوانند  اش  ی  ��ش همکاری  کای  افغا�ستان و �ش اینکه  تا  دهند  افزا�ش 
دوستانه در سال  ببخشند  ، من از همه  ۲۰۲۰. با توجه به افزا�ش هشدار دهندۀ مداخله در فعال�ت های ��ش

در  های  و  طرف  نمایند  خودداری  دوستانه  ��ش مرا�ز کمکهای  و  برابر کارکنان  در  حمالت  از  تا  م�خواهم  گ�ی 
دوستانه در همه اوقات فراهم سازند.  � مصئون و بدون ممانعت را برای فعال�ت های ��ش  دس�ت

 
فت دوامدار در برابر فساد اداری برای بلند برد اعتماد عامه �سبت به ادارات دولیت و  .۷۶ اطمینان از تداوم    پ��ش

وری خواهد بود. من از اقدامات مهم در راستای فعال سازی کم�سیون  کمک از سوی مراجع تم��ل کنندە �ف
�افت،   ب�ش�ت خواهد  تق��ت  اداری  فساد  عل�ۀ  مبارزە  قانون  تص��ب  با  آن  اداری که کار  عل�ۀ فساد  مبارزە 

ائی مبارزە عل�ۀ فساد اداری جهت ���ــــع بخش�دن استقبال مینما�م. پالن کاری که از سوی مرکز عد� و قض
ر�ــع اخ�ی سال   این کم�سیون در  از سوی  تعداد قضا�ای برر� شدە  افزا�ش در  ما�ه    ۲۰۲۰پ�گرد قانوئف و 

 .  دلگر� � باشد 
 

برای صحت  ۱۹  –ب�ماری همه گ�ی کوو�د   .۷۷ تهد�د جدی  است،  همچنان  افغا�ستان  مردم  رفاە  و  مع�شت   ،
وری خواهد بود تا   باوجود�که �ک کاهش در تعداد مبتال�ان این ب�ماری گزارش  دادە شد.  احت�اط دوامدار �ف

. در درازمدت، اح�ای اقتصادی کشور از ب�ماری  است محدود شود   ۱۹–�ا�ت و�روس که عامل ب�ماری کوو�د  
ف المل� �ست  خواهد داشت. من از کشور های همه گ�ی به کمکهای دوامدار ما� تخن�� از سوی جامعۀ بنی
گ

�
عضو م�خواهم تا کمکهای شانرا برای پاسخ افغا�ستان در بخشهای ص�، اجتما� و اقتصادی در � پروسۀ  
ات بدتر ب�ماری همه گ�ی در ج��ان فراهم سازی زمینه برای انکشاف پا�دار  بهبود �ائب ادامه دهند تا از تأث�ی

ی کند.   ۱۹ – فراتر از کوو�د    جلوگ�ی
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ف من از تمام پرسونل ملل متحد در افغا�ستان و   .۷۸ فدا�اری  بابت  ، معاون خاص من و رئ�س یوناما،  دیبوار الی�ف

ا�ط پرچالش  های   از در راستای  دوامدار شان تحت �ش تعهدات ما در حما�ت  مردم  دولت و    عم� نمودن 
 نما�م.  افغا�ستان سپاسگزاری �
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