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 شورای  امنیت        مجمع عموم 
 م شصت و هفت سال        ششم شصت و    جلسه
 ۳۸شماره  آجندا  

 افغانستان    در   وضعیت 
   

 وضعیت افغانستان و پیامد های آن بر صلح و امنیت جهان  
 

  گزارش رسمنس  
 

I.  مقدمه 
( شورای  امنیت  ۲۰۱۲سال    )  ۲۰۴۱  شماره  مجمع عموم و قطعنامه  ۶۶/ ۱۳  شماره  قطعنامهاز     تأس به  این گزارش    . ۱

 تحوالت در افغانستان گزارش دهد. مورد   تا هر سه ماه در بود  خواسته شده شده که یط آن از رسمنس  ملل متحد ترتیب 

دوستانه،    مهم  را در رابطه به فعالیت های ملل متحد در افغانستان به شمول تالش های   یتازه   معلوماتاین گزارش        .   ۲ بش 
ی از زمان صدور گزارش قبیل که به تاری    خ انکشاف     ،(A/66/728-S/2012/133ارائه شده بود، )  ۲۰۱۲مارچ  ۵و حقوق بش 

ده ی از تحوالت کلیدی سیاس و امنیت  و رویداد های منطقوی و  بت   الملیل مرتبط به افغانستان را فراهم م  همچنان فش 
 نماید. 

II.  تحوالت مرتبط 
 الف. سیاس 

 
ماه   ۱۵زارشدیه، تالش های نوپای صلح و مصالحه افغانستان با شماری از چالش ها روبرو بود. بتاری    خ گدر زمان   . ۳

به رغم بن بست با ایاالت متحده امریکا روی  و ها روی ایجاد دفت  پیشنهادی در قطر را  گفتگونه یکجانبه  گ مارچ، طالبان ب
ط ها برای انتقال زندانیان به تعلیق در آوردند.   ی و پیش رس  دیپلوماتیک مربوط به این دفت   کار های اساس  وضعیت چنت   دفت 

ده بت   دو کشور  گماه اپریل از دوحه دیدن م کرد تا توافقنامه دوجانبه   ۳در قطر با وزیر امور خارجه زلیم رسول که بتاری    خ  ست 
پنج نفره که از جناح مسلح حزب  هیئتقطر در کابل مورد بحث قرار دهد، ادامه یافت. ضمنا، ی با سفارت پیشنهاد شده  را 

 لب الدین حکمتیار نمایند گاسالم  
 
ماه   ۱۶جمهور کرزی بتاری    خ  رئیسماه اپریل با شورای عایل صلح، و  ۱۳ م کرد به تاری    خ گ

وعیت دولت،  ۱۷پالن  هیئتاپریل دیدار کرد. این  ، مش  و های خارجی انتخابات آینده و قانون  فقره نی را که روی حضور نت 
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ران  ها در مورد توافقنامه جدید  گماه م، حزب اسالم مذاکرات را به علت ن  ۱۲، بتاری    خ ر گنمود. م ارائهاساس تمرکز داشت 
، این توافقنامه را تقبیح کردند. بهمه حال،  یک بت   افغانستان و ایاالت متحده امریکا به تعلیق در آورد. طالبان نت   اتت     تأکید است 

هداشته است م تواند فرصت های  گوازه های نظام و سیاس را باز ن آن در یک اعالمیه بتاری    خ ماه م که این تحریک تمام در 
 جدیدی را فراهم نماید.  

، پش    رئیسماه اپریل    ۱۴تقرری مورخ   . ۴ اسبق این شورا، برهان الدین    رئیسجدید شورای عایل صلح، صالح الدین ربان 
، که در ماه سپتامتی 

در صدد دنبال نمودن قدم  به قتل رسید، باید برای تقویت کار این شورا کمک نماید. در حالیکه  ۲۰۱۱ربان 
ماه م، عضو ارشد این شورا مولوی   ۱۳ورزید. بتاری    خ  تأکید های پدرش م باشد، موصوف روی بهبود جامعیت در این شورا 

، که در زمان طالبان وزیر بود و به روند مصالحه پیوسته و در سال    ارسال  از فهرست تعزیرات کمیته شورای امنیت    ۲۰۱۱رحمان 
ون  روی این قتل  گونا گدر حالیکه نظریات   . ردیده بود در کابل به قتل رسید گحذف  ( ۲۰۱۱) ۱۹۸۸از قطعنامه  تأس که به 

رویه از  گردد. طالبان ، که از طرف  گصلح   تالش های ه این رویداد نباید مانع کار وجود دارد صالح الدین ربان  اظهار داشت ک
ردیده  گذاری  گ نام      ۲۰۰۷بعد از کشته شدن یک فرمانده بدنام طالبان در سال    و م خوانند  مال داد هللا  طالبان که خود را جبهه  

زارشات اخت  توقیف  گ روه منشعتی که الف عملیات مستقل، همراه با  گیک    . مسئولیت این کشتار را به عهده نگرفتند  ،است
 در بت   طالبان باشد.  ها  نشاندهنده افزایش شکاف ، م تواند را م زند   های داخیل و حت  اعدام های فرماندهان طالبان

معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( به حمایت خود از کار شورای عایل صلح ، که عمدتا از طریق   هیئت . ۵
شورا های عایل صلح و مقامات محیل د.   م دهادامه    حمایت فراهم م کند   ایه عامهگ آتالش های  مساعدت های لوژستییک به  

ک برنامه  گبه رویدست  رت پائت   جویان گروی ابتکاران  متمرکز مانده که به هدف جن رفته شده اند. مطابق به داراالنشای مشت 
ردیدند. عالوه بر آن، مشورت  گعنارص اسبق ضد دولت رسما ثبت نام    ۴۶۴۱صلح و ادغام مجدد افغانستان، از اواسط ماه م،  

ز طرف برنامه انکشاف ملل متحد  ر نت   برای ادغام ادامه دارد. برنامه متذکره حمایت تخنییک را اگ نامزد احتمایل دی ۱۳۳۹ها با 
(UNDP  دریافت کرد در حالیکه یوناما، منحیث عضو کمیته تخنییک، به حمایت از )مصئونیتبررس، مشارکت مردم و    مسائل  ،

زارشدیه، کمیته  گو قویا برای جوامع افغان داد خوایه کرده است. در زمان  که به اعتبار این روند اساس م باشد ادامه داده 
شده   ارائهس شده سه درخواست حذف نام را که از طرف دولت تأسی( ۲۰۱۱) ۱۹۸۸از قطعنامه  تأس شورای امنیت که به 

 بود تصویب کرد.  

قانون  شان را بدست آوردند.  تأییده برای تمام نامزد وزیران، تمام کابینه  گاز طرف ولس جر   نی سابقهبه تعقیب حمایت   . ۶
ه محکمه ر ه  گماه جون، ولس جر   ۲بتاری    خ   شد، در  تأیید ی دادند؛ عبدالمالک کاموی، یک مقام ارشد محکمه  أبرای دو نامزد است 

ردید. قاض  القضات جدید هنوز  گ، رد  حالیکه محمد رسور دانش، که قبال وزیر عدلیه بود و رسپرست وزارت تحصیالت عایل
 . معرف  نشده است

فت های،  . ۷ ، همراه با ولس جر  ارچند پیش  ه که در حال تصویب قوانت   در مورد هوانوردی  گبیط، روی برنامه قانون 
انو جر بود،  ملیک، تشکیل قضانی و امور ذان  افشان پولیس ه قانون هوانوردی ملیک، توافقنامه  گمشاهده شده است. مش 

یک بت   افغانستان و هندوستان و چارچوب توافقنامه خط  اتت   از بت   افغانستان،هندوستان، پاکستان و  گلوله  مشارکت است 
بدلیل    ۲۰۱۲ایل دسامتی  ۲۰۱۲)ماه مارچ  ۱۳۹۱ماه اپریل، بودیجه میل برای سال  ۲۱ترکمنستان را تصویب نمود. بتاری    خ 

ا ه رد شده بود تصویب شد. باز بیت  ها شامل  گردید( بعد از این که دو بار از طرف ولس جر گبودیجه کوتاه   چرخهت در تغیت 
میلیون دالر    ۵و   ،  میلیون دالر    ۶۵میلیون دالر به    ۸۰که برای کابل بانک مشخص شده بود از  ساالنه  کاهش برنامه باز پرداخت  

 را در بودیجه صحت و تعلیم و تربیه و در پروژه رسک حلقوی اضافه کرد. 

عالقمندی شدید محیل سیاس همت   اکنون روی انتخابات بعدی، بويژه انتخابات ریاست جمهوری، که از لحاظ  . ۸
را در بیانیه   ۲۰۱۴ی انتخابات سال جمهور کرز  رئیسردیده است. گبرنامه ریزی شده متمرکز   ۲۰۱۴قانون اساس برای سال 

زار  گبر و گناتو در شیکا ۲۵، که در بخس  از  اجالس عطف  نقطه ماه م، منحیث  ۲۱خود در نشست  که روی افغانستان بتاری    خ 
  ی را برا   یجمهور   است ی که دفت  ر   یافراد  یرو   قانون    تی ممنوعدر مطابقت به  ، و مکررا اظهار داشت که  تشخیص داد   شده بود 

ود را برای این انتخابات نامزد نخواهد کرد. انتخابات بعدی ریاست جمهوری، نخستت    خداشته اند  ار یاز دو بار در اخت شت  یب
انتخابات بعد از طالبان خواهد بود که موصوف خود را در آن نامزد نیم کند. تالش ها برای تقویت چارچوب حقوف  انتخابان   
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ه و تجدید نظر وسیع  گیون قانون  ولس جر وضع قانون روی تشکیل و وظایف کمیسیون مستقل انتخابات قبل از کمیس شامل
جمهور دیدار کردند تا   رئیسماه اپریل، کمیشت  های انتخابان  با  ۴بتاری    خ  قانون انتخابات از طرف وزارت عدلیه م باشد. 

زار  گپریل بر ماه ا ۲۱بتاری    خ اه کابل گ پیشنهادات شان برای قانون انتخابات را مشوره نمایند. بدنبال آن روند مشورن  در دانش
 ELECTردید. پروژه مساعدت تخنییک برنامه انکشاف ملل متحد،  گردید و تمرین اطالع رسان  در مراکز شش والیت راه اندازی  گ
II   ارتقای ظرفیت حقوف  انتخابان  برای فردا، مرحله دوم(، ادامه یافت تا حمایت ارتقای ظرفیت را برای این کمیسیون، با توجه(

ی برنامه  گی دهند أویژه ی که در حال حارص  روی ثبت نام ر  ان معطوف است، فراهم نماید. ماموریت امکان سنجی به رهتی
م پایدار برای بهبود ثبت نام ر   جون(  ۲۰- ۲انکشاف ملل متحد از تاری    خ ) ان  گی دهند أروی دست است تا در امر ایجاد یک میکانت  

 کمک نماید.  

گ را بتاری    خ  ائتالفمخالف، جبهه میل افغانستان و  گبزر  ائتالفدو  . ۹ ماه اپریل   ۳۰میل افغانستان، اعالمیه مشت 
، مشارکت بیشت  ملل متحد، و بر  زاری انتخابات ریاست جمهوری در  گمنتش  کردند و خواهان تصویب فوری قوانت   انتخابان 

جمهور در یک کنفرانس مطبوعان  بتاری    خ  رئیسبا اظهار نظر  یجمهور  استیانتخابات ر ردیدند. گمطابقت به قانون اساس  
، با توجه به ۲۰۱۳ام انتخابات در سال گزاری پیش هن گرفت که در آن موصوف خواهان بر گماه اپریل مورد ترغیب قرار   ۱۲

ی کامل افغان ها در سال  مسئولیتاینکه روند انتقال  تکمیل خواهد شد. حزب حقوق و باشد  ۲۰۱۴های امنیت  تحت رهتی
، منجمله وزیر    ۲۰۱۱ه در ماه نوامتی عدالت، ک راه اندازی شده بود و از طرف شورای سیاسیون برجسته و فعالت   جامعه مدن 

ی م شد، درخواست های مشابیه را برای بهبود چارچوب انتخابان  و راه اندازی انتخابات   پیشت   امور داخله، حنیف اتمر رهتی
ی را در رسارس  همایش هانمودند. جبهه میل از آن زمان بدینسو  ارائه  ردید،  گمنتش   ماه م    ۹فقره نی که بتاری    خ    ۱۳در یک سند  

ال عبدالرشید دوستم و حاجی محمد   ائتالفد. رهتی این کر صفحات شمال افغانستان راه اندازی   ضیا مسعود، همچنان جت 
، خطاب به هزاران محقق  رد  گماه م در جوزجان و فاریاب   ۱۶و  ۹که بالنوبه،  بتاری    خ   تن، موسست   دو حزب حوزه انتخابان 

ان  کردند هم جمع شده بودند  رد همآنی مطرح شد شامل راهکار های دولت در رابطه به روند صلح  گکه در این    مسائیل . ، سخت 
 و انتخابات، هراس در مورد انتقال رسی    ع و آماد 
 
و های دولت  و خواست های متداوم برای تغیت  قدرت م شد.  گ   های نت 

انتخابان  در حمایت از   مسائلبا مقامات افغان و دست اندرکاران روی فعاالنه نماینده ویژه ام، یان کوبیش، و یوناما  . ۱۰
، عاری از مداخالت داخیل و خارجی  به کار خود ادامه دادند. تطبیق ماموریت یوناما در رابطه به  گروند عادالنه، شفاف و فرا  ت 

، همچنان جامعه بت   الملیل  گکمیسیون مستقل انتخابات، نمایند انتخابات با مقامات افغان،  
ان احزاب سیاس و جامعه مدن 

جمهور کرزی در جریان مالقات ما در حاشیه اجالس ناتو در ماه   رئیس نی انتخابات را با  مسئله رفته شد. من نت   گبه بحث  
 ذشته مطرح کردم.  گ

یک بت   افغانستان و ایاالت متحده  . ۱۱ اتت   روسای   از طرفبعد از بیشت  از یکسال مذاکرات، توافقنامه مشارکت است 
توافق شده بت   هر دو کشور روی توقیف )توافق شده بتاری    خ ی این تفاهمنامه  ردید. گ  ءجمهور هر دو کشور در ماه م امضا 

ی و نظارت بزر ماه  ۸مارچ(  و عملیات ویژه )توافق شده مورخ  ۹ امضاء  ت  افغان ها در مطابقت به اصول انتقال گاپریل(، رهتی
انو جر  ۳ه و بتاری    خ گماه م، قویا از طرف ولس جر  ۲۶. این توافقنامه، بتاری    خ شد  ه تصویب شد، که  گجون، از طرف مش 
مورد  افغانستان  ون گونا گبوده که از طرف دست اندرکاران   مسائلاز  یعیوس  ف یط ات دوامدار از تعهد ی قدرتمند گنال یس

دقیق حضور نظام جاری بت   الملیل موضویع است که روی آن    هیتحساس روی وضعیت و ما  مسائلرفت.  گقرار  استقبال  
 جمهور کرزی توافقنامه های همکاری را به نمایند  رئیسهمچنان در ماه م، رفت. گمذاکره صورت خواهد  

 
افغانستان با   از گ

الیا امضا  یک  توافقنامه  ماه جون، افغانستان و چت   اراده ی خود را برای امضای    ۸کرد. و تباری    خ    ءجرمت  و آست  اتت   همکاری است 
 اعالم نمودند.  

کرد که پیش بیت  کاهش نظام بت      تأکید ماه اپریل، نماینده ویژه ام  ۱۹نشست وزرای ناتو در بروکسل بتاری    خ در  . ۱۲
و های امنیت  افغانستان، یا برای پالن های توسعوی اجتمایع و   الملیل نباید به معت  عقب نشیت  از حمایت دوامدار برای نت 

  تأکید موصوف همچنان روی نیاز ارتباط دادن محافظت از افراد ملیک به تعهدات بودیجه امنیت   اقتصادی افغانستان باشد.  
.  ارائه نمودماه اپریل در بروکسل  ۱۷ورزید. موصوف همچنان پیام مشابیه را در جریان مشوره هایش با جامعه اروپا بتاری    خ 

ان بیشت  از  گاجالس ناتو در شیکا ماه م، من در نشست  روی افغانستان منحیث بخس  از بیست و پنجمت    ۲۱بتاری    خ  و با رهتی
اک کنند   ۶۰ کت نمودم. اشت  و های میل امنیت  افغانستان  گکشور رس  ان جدول زمان  برای کاهش عساکر بت   الملیل و حمایت از نت 
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و های میل امنیت  افغانستان ساالنه تأییدرا مجددا مورد  میلیون دالر هزینه   ۴.۱قرار دادند. تخمت   زده م شود که حفظ نت 
ی را برای تحقق این امر،  با توجه به تعهدات مهیم که تا امروز داده شده را پیش  خواهد داشت، و این نشست اعتماد بیشت 

م های پاسخ و های امنیت  افغانستان،  گبیت  کرد. ملل متحد برای توجه به میکانت   از افراد ملیک و   محافظت  تأمت   ونی در بت   نت 
انگاطفال با وجود جن داد   و بعد از انتقال  انتقال چارچوب های منحیث مولفه اساس  را  ، همچنان نیاز مشخص زنان و دخت 

از این امر حمایت م کند که امنیت نباید از انتقال سیاس، منجمله روند انتخابات و  خواهد کرد. این دفت  همچنان خوایه 
 پنداشته شود.    جدا  صلح و مصالحه و نه هم از توسعه اقتصادی و سیاس 

    

 تحوالت امنیت   . ب 

ک افغان ناتو مرحله سوم انتقال را تصویب کرد، در حالیکه تشخیص م   ۱۰در نشست مورخ     . ۱۳ ماه م، بورد انتقال مشت 
ی که در معرض جنزیاددهد که چالش های  قرار دارند شامل روند انتقال ساخته شده اند تا زیر   گی بخاطر ساحات بیشت 

و های امنیت  افغانستان   مسئولیت نگقرار  کامل نت    با  جمهور کرزی، همراه  رئیسماه م، توسط  ۱۳مرحله سوم بتاری    خ د. ت 
در    ان،گ ل ولسوایل های باقیمانده در کاپیسا، پروان و ارز و د، راه اندازی شد. بشمنحاال بخس  از این روند م باشکه  مراکز والیت   
درصد جمعیت مردم   ۷۵م باشند و های امنیت   مسئولیتمرحله وار شامل تسلیم دیه  بصورت کامل والیت ۱۱ حال حارص  

 انتقال م باشند زند  تابع روند  فعال در ساحان  که
 
مطابق به  ،  کلبصورت  ده م شود که  دینخست انتقال   مرحله م کنند. دو  گ

ی در   د. هیچ وخامت  مهیم در قسمت نظم عامه دیده نشده و نه هم نپالن به پیش م رو  امنیت    رایشات فصیل گ شاهد تغیت 
 زیر انتقال بوده است.  تدر ساحا

ذار و ایمت  فعالت   ملیک، بویژه رویداد های  گشت و  گ ملل متحد به نظارت خود از رویداد های امنیت  مرتبط به کار،   . ۱۴
ی از رویداد های   ادامه داده است.  ملل متحد را متاثر م سازد  مأموریت  تحویل دیه فعالیت ها و برنامه های که  شمار کمت 

وری تا  ۱امنیت  در این دوره، از تاری    خ  شد. ارقام   زارش داده گ  ۲۰۱۱در مقایسه با زمان مشابه در سال  ۲۰۱۲اپریل  ۳۰فتی
درصد کاهش را در مقایسه   ۲۸رویداد امنیت  ثبت شد که  ۱۴۱۲بود. در ماه اپریل،  ۲۰۱۰مشابه به ارقام سال متذکره بیشت  

؛ و  ۲۰۱۱رویداد در ماه مارچ سال  ۱۹۶۹رویداد در مقایسه به  ۱۰۹۹رویداد(؛ در ماه مارچ،  ۱۹۶۹) ۲۰۱۱به ماه اپریل سال 
وری،   وری سال    ۱۳۹۴داد کمت  از  روی   ۱۰۳۲در ماه فتی به ثبت رسید. این کاهش در رویداد ها ارزیانی م  ۲۰۱۱رویداد در ماه فتی

ایط عوامل شود که از اثر شماری از  و های میل و بت   الملیل، افزایش   نامناسب، مانند رس  جوی، تالش های موفقانه ی نت 
ه  بازداشت ها و  ان طالبان و بالتکلیف  جنگ دریافت ذخت  جویان روی  گاه ها، اتخاذ موقف بیشت  سیاس از طرف برج  از رهتی

 د. بوده باشو های صلح و کاهش قریب الوقوع نظام بت   الملیل گفتگزارشات  گ

۱۵ .  ، ف  بالغ بر والیت جنونی ف  و رس  ی های مسلحانه و مواد  گدرصد رویداد ها م شود که در آن در  ۷۰جنوب رس  ت 
یت این رویداد م باشد. حمالت انتحاری در مقایسه با سال    مسئولتعبیه شده  انفجاریه   ذشته قسما بعلت عملیات های  گ اکتر

و های امنیت  میل و بت   الملیل کمت  بوده است، که منجر به   شماری از مواد انفجاریه و انتحاری شده است. چهار حمله  ضبط  نت 
وری و در   ،  ۲۰۱۲م باشد. ماه اپریل سال    ۲۰۱۱در همت   ماه در سال  رویداد    ۱۳و    ۹مارچ در مقایسه به     ۵انتحاری در ماه فتی

نشان داد. در ماه   اتفاق افتاد، نخستت   سلسله ی از حمالت را که در خالل یک ماه در رسارس کشور به استثنای مناطق مرکزی
را شورشیان بخاطر  زارش شد. حمالت انتحاری  گ  ۲۰۱۱حمله در ماه م    ۱۵حمله انتحاری، در مقایسه به    ۱۰،  ۲۰۱۲م سال  

           مورد استفاده قرار م دهند.  م باشند ت   گبا اسلحه سبک و سن جهز که مزنده ماندن، محارصه اهداف برجسته،  

  گ رهار همآهنگر، پکتیا و ننگشورشیان در رسارس چهار والیت: کابل، لو   گماه اپریل در حمالت بزر   ۱۵بتاری    خ  ،  قضیه   . ۱۶
، همراه با چندین سفارتخانه  سات و  تأسیاهداف شامل شورای میل،  این  .  بهمت   سان بوده است  شده بود  ساختمان های دولت 
  ۱۱ردیدند، گفرد مجروح   ۳۲فرد ملیک کشته و  ۴، ستانردیدند. طبق مقامات افغانگکه مستقیما متاثر    م شد  بت   الملیل 

و های امنیت  افغانگت   گشورس  کشته و یک تن دست  ۳۶مجروح، در حالیکه  ۴۲پرسونل خدمان  افغان کشته و  ستان  ردید. نت 
ماه م، طالبان آغاز حمله بهاری شان تحت   ۲ردیدند. بتاری    خ گموثر ثابت   ،پاسخ به چنت   رویداد ها ارائه ونه روز افزون در گب

خود    " اولویت اصیل شان" جویان را ترغیب م کرد تا از تلفات افراد ملیک، منحیث  گنام الفاروق را اعالم کردند. این اعالمیه جن
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، که تحت  نمایند، با آنکه طالبان بعدا اهداف ، منجمله مقامات بلند رتبه دولت  و اعضای شورای میل و شورای عایل صلحداری  
ماه م، یک واسطه نقلیه انتحاری    ۲  تاری    خ  . در ساعات نخست را فهرست نمودند   قانون بت   الملیل غت  نظام پنداشته م شوند 
 بت   الملیل 

رفتند. هشت فرد ملیک،  گآن را بعهده   مسئولیتردید، که طالبان گدر کابل منفجر   در خارج یک محوطه مسکون 
ر در جریان  گ فرد دی ۶۷فرد ملیک کشته و  ۲۶ماه جون،  ۶ر مجروح شدند. بتاری    خ گفرد دی  ۱۱منجمله زنان و اطفال کشته ، 

 جروح شدند.  بلخ و پکتیکا مفاریاب، حمالت شورشیان در موقعیت های ملیک در والیات کندهار، 

،  که   . ۱۷ ان سیاس و مذهتی بدون وقفه ادامه یافت. مانند قتل مولوی رحمان  کمپاین ارعاب، با قتل های هدفمند رهتی
غالبا شهرت عامالن آن در میان رقابت ها روی قدرت در تمام جوانب نا مشخص باف  م ماند. بیشت  از نییم از چنت   رویداد  

یت آن در کندهار   ، اکتر جو که وارد محوطه گماه اپریل، زمان  که دو جن  ۲۸منجمله حمله علیه وایل بتاری    خ    ،ها در والیات جنونی
ماه م، چهار حمله کننده محوطه وایل را در فراه هدف قرار دادند،   ۱۷امنیت  شده بودند در تبادل آتش کشته شدند. بتاری    خ 

 لیکن بهمت   سان در رسیدن به هدف ناکام شدند.  

، ب . ۱۸ و های امنیت  رفتند. پولیس میل افغانستان در تقریبا  گویژه پولیس میل افغانستان، هدف کمپاین های هدفمند قرار  نت 
و های امنیت  انجام شده اند بالغ بر تقریبا  ۷۰ درصد تمام تلفات   ۷۰مورد تلفات، یا  ۸۷۵درصد تمام رویداد های که علیه نت 

و های میل امنیت  افغانستان، و یا بزر  ین رقگدر نت   .  رفتند گقرار  م قتل های هدفمند ت 

وی تعیت   هدف  . ۱۹ ، با تخمینا   ۲۰۱۲اردوی میل ایل اخت  سال  ۱۹۵۰۰۰پولیس میل و  ۱۵۷۰۰۰تطبیق استخدام نت 
و،  گدر آستانه اجالس ناتو در شیکا پیشت  از موعد مقرر است.   وی میل ایل اواسط ماه م،  دتن ار  ۱۹۴۵۰۰پولیس و  ۱۴۹۶۰۰
و های امنیت  افغانستان بعد از سال یک نمونه   در نشست کمیته برحال امنیت  بورد نظارت و همآهن ۲۰۱۴مفهوم برای نت 

 
  یک

ک بتاری    خ   تصویب    ۲۰۱۷را ایل اخت  سال    ی میل پرسونل پولیس و اردو   ۲۲۸۵۰۰ماه اپریل تصویب شد. این نمونه هدف    ۷مشت 
ایط امنیت  را مد نظر  انتظار م رود که ایجاد بیشت  این چارچوب کرد.    .  دت  گمفهوم تحوالت و الزامات رس 

ی خدمات مختلف امنیت  موضوع بحث های شدید بويژه نیاز به نقش متمایز ملیک برای  گراه با اعداد، جهت  هم . ۲۰ ت 
م های نظارن  و اصالحات نهادی در وزارت امور داخله  و، تقویت میکانت   بود. در ماه اپریل، این  پولیس، با حرفوی سازی این نت 

ی از گوزارت پالن پولیس میل را راه اندازی کرد همراه با اولویت های که شامل پولیس مردم محور، تقویت کشف و جلو  ت 
، مبارزه با خشونت علیه زنان و اطفال م شد. پالن متذکره هدف پالن بلند پروازانه برای شامل   جرایم، محافظت از حقوق بش 

افزایش را نشان م دهد. بتاری    خ  ۱۳۷۰بود که در مقایسه به رقم فعیل  ۲۰۱۴ن در خدمات پولیس ایل سال ز  ۵۰۰۰ساخت   
هن ۱۰

ّ
ساخت   ابتکارات پولیس   گماه اپریل، وزارت داخله همچنان داراالنشای پولیس مردم )پولیس دموکراتیک( را برای همآ

پذیری پولیس را افزایش دهد. یوناما، به داد   مسئولیت ونی و گ کرد تا پاسخرا راه اندازی  ارتباط با جامعه مدن   یمردم و برقرار 
ک همآهن  رئیسخوایه قوی خود برای این تالش ها، منجمله نقش این نهاد منحیث   ک کمیته برحال امنیت  بورد مشت   مشت 

 
 و یک

   د.  دانظارت ادامه 

ش خود ، با بیشت  از  گپولیس محیل افغانستان به   . ۲۱ محل معتتی ایل اواسط ماه م ادامه داد.   ۶۵پرسونل در    ۱۳۰۰۰ست 
و های محیل قرار است روی  ران  های قوی  گدفایع تمرکز کرده و به ثبات در شماری از ساحات کمک نمایند. ن مسائل این نت 

، بررس، سوق و اداره و احتمال ظهور مجدد شبه نظامیان  که از لحاظ سیاس یا ملیت  متعصب هستند  مصئونیت  مسائلروی  
و چالش های مشخص در مورد تخیط     مسائلتمرکز نمایند. یوناما به کار خود با وزارت داخله و نظامیان ایاالت متحده روی این  

ی ادامه داد.  ظاهرا پرسونل پولیس محیل دخیل بودند ثبت شده است. در  چندین رویداد جدی که در آن های حقوق بش 
پرسونل   ۹مارچ، کشته شد،  ۲۶بتاری    خ  زارش توسط یک عضو پولیس محیل گوالیت پکتیا، یک رسباز ایاالت متحده طبق  

و پولیس محیل و چندین عضو پولیس     مارچ،   ۷اری    خ  ان بت گردیدند. در ارز گرفتار  گدر ماه اپریل با واسکت های انتحاری  ها    این نت 
پرسونل پولیس محیل به شورشیان همراه با مقادیر مهم   ۱۱ماه مارچ،  ۳۱زارش قتل خودی در بت   پولیس محیل و بتاری    خ گ

ات پیوستند.    اسلحه و تجهت  
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،  گبصورت   . ۲۲ و های امنیت  ده تر، در رسارس نت   از قتل همکاران و همتایان بت   الملیل توسط پرسونل و افراد  گ ست 
زارشان 

لیس توسط پولیس گماه م، شامل کشت   دو رسباز ان  ۱۲ران کننده ی را تشکیل م دهد. این موارد بتاری    خ  گرایش نگبا یونیفورم،  
 م باشد.   ، همچنان در هلمند اردوی میل ماه مارچ توسط افش    ۲۶لیس بتاری    خ  گر انگ محیل در والیت هلمند و کشت   دو رسباز دی

، به استثنای آنان  که از مراکز آیساف یا دیپلوماتیک محافظت م کنند  . ۲۳ کت های خصوض امنیت  قرار است  رس 
وی محافظت عامه افغانستان، تحت اداره وزارتماه مارچ  ۲۱بتاری    خ های شان را  مسئولیت منتقل سازند.   داخله،  به نت 
ی در تطبیق که قرار است بتاری    خ  این تاری    خ نزدیک م شد،قسمیکه  ردد مشاهده شد. این تغیت   گماه جون تکمیل   ۲۱تغیت 

کت های خصوض و نهاد های  کت های خصوض مواجه  نسبتا به آرام به پیش رفت، با آنکه برج  از رس  توسعوی با نبود رس 
کت های شان را مسدود نماینگ د. شماری از کمپت  های مدیریت خطر ایجاد شده اند تا رابطه بت    ردیدند ترجیح دادند که رس 

وی جدید را مدیریت نمایند.     مراجعت   و نت 

  

 همکاری های منطقوی     ج. 

فت های  گفتگ . ۲۴ فت خود ادامه داد، به ادامه پیش  و های سیاس و همکاری بت   افغانستان و کشور های منطقه به پیش 
ادامه یافت.   ۲۰۱۱ردید: امنیت و همکاری در قلب آسیا در ماه نوامتی گکه در کنفرانس استانبول برای افغانستان راه اندازی  

بان     ۱۸ق آباد بتاری    خ  دومت   نشست مقامات ارشد از طرف ترکمنستان در عش اک کننده   گماه اپریل مت   ردید. چهارده کشور اشت 
ماه م، یک   ۲۶رفت. بتاری    خ گ از یوناما اقدامات عمیل را جهت تطبیق هفت اقدام اولویت اعتماد سازی به بررس  هیئت  و 
 اصیل سفرای مستقر در کابل با هم مالقات نمودند تا آماد روه  گ

 
ماه   ۱۴که قرار است بتاری    خ ء  کنفرانس وزرا  ها را قبل از  گ

ند. پیش بیت  م شود که نهاد ها، صندوق ها و برنامه های ذیربط ملل متحد روی  گردد به بحث ب گزار  گجون در کابل بر  ت 
 د. نمایناقدامات اعتماد سازی کار  

مارچ روی اولویت بندی   ماه ۲۷و  ۲۶کنفرانس پنجم همکاری های اقتصادی منطقوی روی افغانستان بتاری    خ  . ۲۵
اک کنند  یگ   "اقدامات جدی و قابل اندازهان تعهد کردند تا گنیازمندی های منطقوی تمرکز نمودند. اشت  در راستای تطبیق  " ت 

م شود،    ارائهردد،  گزار  گپروژه جهت تمویل در کنفرانس بت   الملیل روی افغانستان، که قرار است در ماه جوالی در توکیو بر   ۱۷
ند.  گرا روی دست    ت 

  گ های در بیجنگماه مارچ، پنجمت   مشاوره معینان روی امنیت منطقوی در سازمان همکاری های شن ۳۰بتاری    خ  . ۲۶
  ء ردید. افغانستان موضوع مورد تمرکز این بحث، همراه با تبادل نظرات روی اوضاع امنیت  منطقوی بود. به اتفاق آرا گزار  گبر 

تمام کشور های منطقوی نیاز دارند تا همکاری های شان را جهت حفظ امنیت، ثبات و توسعه منطقوی   خاطر نشان شد که
اعالم   را  های تصمیم خود مبت  بر وضعیت ناظر برای افغانستان گماه جون، سازمان همکاری های شن  ۷ارتقا بخشند. بتاری    خ 

 کردند.  

ماه اپریل در اسالم آباد    ۲۷افغانستان، پاکستان و ایاالت متحده بتاری    خ  روه اصیل مقامات ارشد از  گششمت   نشست   . ۲۷
روه کاری جهت تسهیل تالش های صلح ایجاد شد: ییک، در سطح ماموریت های داییم ملل متحد، که در  گردید. دو  گزار  گبر 

و با دولت افغانستان  گفتگ  ر آن روی عبور امن مقامات ارشد طالبان که م خواهند مرصوفگشورای امنیت همکاری؛ دی نقش  
 ند کار خواهد کرد.  شو 

ایه  رسان  منطقوی از طریق دیدار های رسیم از هندوستان، جمهوری اسالم  گنماینده ویژه ام روی تمرکز باالی آ . ۲۸
جمهوری اسالم ایران و تاجکستان در   ، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکیه و ازبکستان ادامه داد. موصوف با روسای جمهور 

حاشیه پنجمت   کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقوی در مورد افغانستان مالقات کرده و در کنفرانس ابتکار وزرای امنیت  
هاجرت ماه اپریل که روی امنیت مرزی در مبارزه با قاچاق، جرایم سازمان یافته و م  ۱۷و     ۱۶مرزی آسیای میانه در ویانا بتاری    خ  

اک نمود. بتاری    خ   ماه م، موصوف همچنان مشورت های را با اعضای کمیته امور سیاس   ۱۴های نامنظم متمرکز م باشد، اشت 
زار کرد. در تمام این نشست ها، اهمیت همکاری های منطقوی جهت ارتقای  گ و امنیت  سازمان امنیت و همکاری در اروپا بر 
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 که از طرف مواد مخدر غت  قانون  که در افغانستان زرع م شود ، همراه با عطف  ثبات در افغانستان
مورد    مکرر روی تهدیدان 

 رفت.  گقرار   تأکید 

برای جستجوی راه حل های اساس، برنامه منطقوی مبارزه با مواد مخدر برای افغانستان و کشور های همسایه، که   . ۲۹
ی خود را بتاری    خ  یتم شود، نخستت   نشست کم   ( حمایتUNODCاز طرف دفت  جرایم و مواد مخدر ملل متحد ) ماه    ۱۴ه رهتی

ان افغانستان، جمهوری اسالم ایران، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان  گ زار کرد. نمایند گ مارچ  در ویانا بر 
، منجمله عملیات های هدفمند فرامرزی و تقویت شبکه های عملیان    نهاد های قضانی و تنفیذ  و ازبکستان اقدامات اولویت 

 بت  
چارچوب همکاری  ،ماه جون ۱را بتاری    خ  ءتصویب کردند. برنامه منطقوی همچنان نخستت   نشست سه جانبه وزرا را قانون 

، که همکاری ها را روی ابتکار سه جانبه بت   افغانستان،  محیل جدید را بت   افغانستان، قرغزستان و تاجکستان در دوشنبه
         جمهوری اسالم ایران و پاکستان تقویت م نماید، حمایت کرد. 

     

III   حقوق بش . 

وری  ۱  بت            .  ۳۰ مجروح(، کاهش را در مقایسه    ۹۲۶کشته و    ۳۹۶مورد تلفات افراد ملیک )  ۱۳۲۲یوناما  ،  پریلماه ا  ۳۰تا    فتی
ثبت شده بود نشان داد. عنارص ضد   ۲۰۱۱مجروح(که در زمان مشابه در سال  ۱۱۱۹کشته و   ۶۷۸مورد تلفات ) ۱۷۹۷به 

یت تلفات افراد ملیک، که شمار آن به    مسئولونه دوامدار  گدولت، ب و های طرفدار  درصد( رسید م باشند.     ۷۸)  ۱۰۲۹اکتر نت 
مشخص   مسئولیت درصد(  ۱۲مورد ) ۱۵۷درصد( رویداد های ثبت شده را بدوش م کشند. در   ۱۰) ۱۳۶ مسئولیت دولت 

کشته افراد    ۲۸۶درصد، همراه با  ۷آمده ساخته نیم شود. روی  همرفته تلفات افراد ملیک که توسط عنارص ضد دولت بمیان 
بود، کاهش را نشان    ۲۰۱۱مجروح در سال   ۷۰۶کشته و    ۳۹۵مجروح افراد ملیک، در مقایسه به زمان مشابه یعت      ۷۴۳ملیک و  

 م دهد.  

را مشخصا  در حالیکه روی  همرفته تلفات افراد ملیک کاهش یافت، بعض  تاکتیک ها، منجمله تاکتیک های که افراد ملیک   . ۳۱
وری و   ۱هدف قرار م دادند ، بویژه استفاده از مواد انفجاریه تعبیه شده توسط عنارص ضد دولت افزایش یافت. بت    ماه فتی

مجروح( را که از اثر این مواد بمیان آمده بود ثبت کرد که در   ۲۹۵کشته و   ۱۲۲مورد تلفات افراد ملیک ) ۴۱۷اپریل، یوناما   ۳۰
درصد افزایش    ۶مجروح( بود،    ۲۶۲کشته و    ۱۳۰مورد )  ۳۹۲که در آن تلفات افراد ملیک    ۲۰۱۱به در سال  مقایسه به زمان مشا

نظامیان بود که عنارص ضد دولت آنان   را نشان داد. علت اصیل دوم کشته ها و مجروحت   افراد ملیک کشتار های هدفمند غت 
و های نظام بت   الملیل تلف   را از اثر حمالت هدفمند  مجروح  ۳۰کشته و   ۹۱م کردند. یوناما  را حامیان دولت یا حامیان نت 

کشته و   ۵۸مورد تلفات افراد ملیک )  ۷۴که در آن    ۲۰۱۱درصدی را در مقایسه به زمان مشابه در سال    ۶۳ثبت کرد که افزایش  
    مجروح( بود نشان داد.  ۱۶

د، کشته های افراد ملیک از اثر حمالت هوانی شارچند عملیات های عنارص طرفدار دولت باعث تلفات کمت  افراد ملیک   . ۳۲
فرد ملیک منجمله اطفال    ۱۸ماه جون رخ داد،    ۶ردید. در یک مورد از چنت   رویدادی که بتاری    خ  گران   گ ونه دوامدار باعث نگبه  

زمانیکه چرخبال نظام بت   الملیل باالی یک محل مسکون  که در آن عنارص ضد دولت  ر، گاز اثر یک حمله هوانی در والیت لو 
ماه مارچ، یک عضو خدمان  ایاالت متحده از طرف یک    ۲۳انه، بتاری    خ  گپنهان شده بودند شلیک کرد جان دادند. بصورت جدا 

به    ند یت شان را زنان و اطفال تشکیل م داد، که اکتر در کندهار   رویه از افراد ملیکگمحکمه ایاالت متحده بخاطر شلیک باالی  
ی این مسئولیت  ردید.  گمحکوم  مورد کشتار    ۱۷ و های افغانستان بصورت فزاینده رهتی با انتقال مسئولیت های امنیت  و اینکه نت 

ند، برای نهاد های محیل امنیت  نیاز است، با حمایت بت   الملیل، تا محافظت افراد ملیک م های   ها را بعهده م گت  میکانت  
 نظت  ایجاد مرکز کاهش تلفات افراد ملیک نهادینه سازند.  

 پاسخگونی را در عملیات های شان از طریق ابتکاران 

ی در حال افزایش  گونه دوامدار و چشمگ افغانستان ب  نجمعیت زندا . ۳۳ وارد ساخته  و فشار  باالی مراکز و کارمندان  بوده  ت 
ران  های روی انتقال در ماه جنوری در ریاست زندان مرکزی از وزارت عدلیه به وزارت داخله، بويژه زمان  که روسای  گ است. ن

. در ماه مارچ، وزارت داخله امریه داخیل ، ادامه یافتزارش م دادند گزندان های والیت  دیده شده که به روسای پولیس محیل  
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زارش دیه، یوناما آموزش حقوق بش  را به ریاست  گبخش را تکرار م کرد. در زمان   این  را صادر کرد که استقاللیت عملیان  
ان را با دیدار های از بیشت   گوالیت فراهم نمود. این نهاد همچنان برنامه نظارت توقیف شد   ۱۶امنیت میل و پرسونل پولیس در  

ان  گادامه داد تا رفتار با توقیف شد  اره م شوند،اد پولیس و ریاست زندان مرکزی، مرکز که از طرف ریاست امنیت میل  ۸۰از 
  ا مجددتوقیفخانه افغانستان را    ۱۳ماه مارچ، آیساف اعالم کرد که این نهاد    ۱۹ارزیانی نماید. بتاری    خ    ا مجددمربوط به منازعه را  

ی از سو گتصدیق کرد و بعد از عمل تالف  جویانه از طرف مقامات برای جلو    ۱۶رفت. انتقال به  گرفتار، روند انتقال را از رس    ءت 
"رفتار با توقیف شدگان مربوط به منازعه در  تحت نام  ردید  گمنتش     ۲۰۱۱زارس  که از طرف یوناما در ماه اکتوبر  گمرکز بعد از  

    گردید.   متوقف توقیفخانه های افغانستان "

فت ساالنه خود را به نماینده ویژه رسمنس  ملل متحد برای اطفال و  گماه مارچ، افغانستان   ۲۶بتاری    خ  . ۳۴ زارش پیش 
ی استخدام زیر سن و ضمایم آن روی خشونت جنس و کشتار و  گمنازعات مسلحانه روی تطبیق پالن عمل در مورد جلو  ت 

فت  ت  گکرد. در حالیکه دولت در جلو   ارائهمعلول سازی اطفال  ی از استخدام اطفال و سایر موارد خشونت های جدی پیش 
زارش دیه رویداد های اختطاف،  گ ونه دوامدار به استفاده از اطفال ادامه داده است. کاهش در  گ داشته، عنارص ضد دولت ب

دوستانه  س به خدمات بش  هدفمند و در حال  ر، کمپاین گ بمشاهده رسید. بعباره ی دی خشونت جنس و محروم سازی از دست 
در والیت  ماه م،    ۷ران  شده است. بتاری    خ  گونه دوامدار باعث نگافزایش از طرف عنارص ضد دولت علیه نهاد های آموزس  ب

ان را آتش زدند. بتاری    خ گنن ماه م، شورشیان باالی یک کاروان   ۸و  ۱رهار، عنارص ضد دولت، یک مکتب متوسطه برای دخت 
ا، ارعاب  گرفته و هفت فرد دی گحمله کردند. حمله دوم جان پنج فرد ملیک را  تیکا  تعلیم و تربیه پک   رئیس ر را مجروح ساخت. اخت 

 ردید. گمکتب در والیت غزن    ۲۰شورشان باعث مسدود شدن 

ران  های روز افزون مرتبط به تروی    ج  محافظت از حقوق بش  ادامه داد. رویداد های خشونت  گیوناما به نظارت از ن . ۳۵
ونه دوامدار با چالش های در رابطه به برخورداری کامل شان از حقوق اقتصادی، اجتمایع  گت  باف  ماند و زنان بگیه زنان فرا عل

 و فرهن
 

ل را جرم تلف  م ک یک نند، که برغم نبود چنت   جرم  مواجه بودند. یوناما رویداد های را که مقامات قضانی که فرار از مت  
ل قصد به عمل جرم زنا را القا م کند.  داشت از  گجمهور کرزی در بزر  رئیس  تأکید در کد جزا، استدالل م کنند که  فرار از مت  

مارچ، از تعهدات دولت جهت تروی    ج ضمانت های قانون اساس در رابطه به تساوی جنسیت و   ۱۱روز بت   الملیل زن بتاری    خ 
 بهمت   مناسبت صدور یافت و شماری از زندانیان زن را که  رفت. گونه ویژه مورد استقبال قرار  گ ی های اساس که بآزاد

فرمان 
ل فرار نموده بودند مورد عفو قرار داد. دولت افغانستان تعهداتش روی اصول قطعنامه شماره  ( شورای  ۲۰۰۰) ۱۳۲۵از مت  

  و مشاوره های چند بخس  روه های تخنییک گو های رستارسی را از طریق  گفتگیم و  امنیت در مورد زنان،  صلح و امنیت را تحک
 ردد. گمتذکره    قطعنامهملل متحد و همکاران بت   الملیل که انتظار م رود منجر به ایجاد یک پالن عمل جهت تطبیق    به حمایت

  زار کرد گ روی قانون محو خشونت علیه زنان بر ه و جامعه مدن   گملل متحد مشاوره های را با کمیسیون زنان ولس جر  . ۳۶
و بکار خود با وزارت امور زنان جهت ایجاد کمیسیون های روی محو خشونت علیه زنان در مطابقت به قانون در سطوح مرکز  

   و والیات، ادامه داد. 

 

IV.   کمک های انکشاف  تطبیق پروسه کابل و 
 

 هماهنیک
 

تعامل اساس در آماده سازی کنفرانس بت   الملیل روی افغانستان  بخش اعظم تمرکز جامعه بت   الملیل و دولت روی      . ۳۷
بیانیه ها  . کنفرانس متذکره باید تعهدات پروسه کابل،  ، معطوف بود زار خواهد شد گجوالی در توکیو بر  ۸که قرار است بتاری    خ 

تحکیم بخشد و مشارکت بت   جامعه بت   الملیل وافغانستان   را در بن    ۲۰۱۱که در کنفرانس ماه دسامتی سال    و تعهدات سیاس 
( را استحکام بخشد. کنفرانس توکیو اراده دارد تا روی مساعدت های  ۲۰۲۴-۲۰۱۵ذار و از طریق دهه تحول )گ فراتر از  

ونی  گکار نماید. روی پاسخ  قابل پیش بیت  نطقوی ، همچنان همکاری های اقتصادی ماقتصادی، توسعوی و حکومتداری
م تعقیتی تا بتواند بررس دوره نی تعهدات دراز مدت را توسط افغان ها منحیث یک پیش   متقابل، منجمله توافق روی میکانت  

ط برای همکاری و حمایت    رفت.  گصورت   تأکید رس 
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و بانک جهان  سند دوم را روی   در افغانستان" نفسبه  ء "حمایت از اتکا دولت افغانستان سندی را تحت عنوان  . ۳۸
ی اقتصادی را برای افغانستان جهت نیل به خود کفانی بزر گاقتصاد های   اتت   ت  ایل  گذار آماده کردند که هر دوی این اسناد است 

ک نظارت و تشکیل خواهند داد. دولت اراده دارد تا سند اش در نشست قبل از کنفرانس توکیو در بورد مشت   ۲۰۲۴سال 
 همآهن
 

 ردد.  گتأیید  یک

،  ۱۶ماه م،  ۲۹بتاری    خ  . ۳۹ ند که گزار کردند تا موقف  را به بحث بگبر تحت چت  جامعه مدن  کنفرانس را در کابل   دفت  ت 
اییط را برای توسعه پایدار،    ۳۴  از رسارس  هیئت  ردد.  گجامعه مدن  در کنفرانس توکیو اتخاذ    هیئتقرار است از طرف   والیت رس 

اک جامعه مدن  در روند توسعه در جریان   س به عدالت، و اشت  س نماینده  رفتند.  گذار به بحث  گتقویت حقوق زنان و دست 
اک در یک رویداد جانتی روز قبل از کنفرانس انتخاب شدند و دو نماینده در این   ان  گجهت اشت   خواهند کرد. این  ردهمآنی سخت 

ک تسهیل خواهگفعالیت ها توسط    د شد.   نروه کاری مشت 

ی عایل ملل متحد برای مهاجرین ) در ضمن، دفت    . ۴۰ ماه   ۷( و مقامات جاپان  رویداد موازی را بتاری    خ UNHCRکمیشت 
ی ر  اتت   ی ادغام مجدد میل برای افغانستان، مولفه است  اتت   اه حل منطقوی برای مهاجرین افغان  جوالی آماده کردند که روی است 

، برای ادغام پایدار و فعالیت های  بودند   انگ زیاد عودت کنند   شمار دارای    که  محل  ۴۸تمرکز داشت. راهکار مردم محور، که در  
 شد.  خواهد  رفتهگبه آزمایش  ، منحیث نمونه،  توسعوی آینده

 نشست  بت   روسای نمایند انسجام ملل متحد در افغانستان موضوع مورد تمرکز    . ۴۱
 
 های ملل متحد در کشور و دولت  گ

زار شد. این نخستت    گماه م در وزارت امور خارجه بر   ۶افغانستان بودکه ریاست آن را وزیر امور خارجه، زلیم رسول دارد، بتاری    خ  
د که روی این مشارکت بحث  نهاد، صندوق ها و برنامه های ملل متحد م باش  ۲۷ان  گنشست  از این دست بت   دولت و نمایند 

م نمایند. نماینده ویژه ام روی تعهدات این سازمان جهت حمایت از اولویت های میل، طوریکه مقامات افغانستان مالکیت  
، برنامه های حکومتداری و توسعوی را رویدست م   ند گبیشت  امنیت  کرد. توافق شد که این نشست منظما منحیث    تأکید ، ت 

 ردد.  گزار  گو های جاری بر گفتگیک انجمن برای  

 

.V   حکومتداری و حاکمیت قانون 

 
استفاده از معیار های که قبال در کنفرانس های کابل و لندن شناسانی شده بودند، سلسله ی از شاخصه های   . ۴۲

ملموس تمرکز داشت که برای تحقق برنامه های اولویت  حکومتداری که قبل از کنفرانس در توکیو تهیه شده بود روی اقدامات  
 ه نمایند شاخصه روی چالش های مرتبط ب  ۱۷میل اساس م باشند.  

 
 محیل، مبارزه با فساد، حکومتداری اقتصادی، عدالت،  گ

ین نحوه   برنامه ریزی بودیجوی و تطبیق ارتقای ظرفیت متمرکز م باشد. جامعه بت   الملیل و دولت، با تسهیل یوناما، روی بهت 
مرتبط به کابل بانک نت   نیاز   حمایت و تحقق این اصالحات حیان  بحث م نمایند. اتخاذ معیار های صندوق پول بت   الملیل 

 اصیل دونر ها م باشد.  

 الملیل، کمیته نظارت و ارزیانی  گروه کاری شفافیت و پاسخ گماه م،   ۱۳در جریان این نشست بتاری    خ  . ۴۳
زارش  گونی بت  

فت های  –ونی آن گدرصد پاسخ  ۴۰داد که  ر آن  گدرصد دی  ۴۰مهیم روی و معیار های مربوط به شفافیت تطبیق و پیش 
وط بر اراده ی   ارائهزارش متذکره توانمندی این کمیته را برای گبدست آمده بود. در حالیکه   نتایج نشان داد، موفقیت ها مش 
 قوی سیاس که برای رسید 
 
ماه جون، کمیته ثبت نام، ایوا جوالی از فرانسه    ۳بدان نیاز است، م باشد. بتاری    خ    مصئونیت به  گ

 الملیل کمیته نظارت و ارزیانی که استعفا نموده بودند، پیشنهاد  گش را منحیث جا له دیگو حسن چودری از بن
زین دو عضو بت  

 جمهور این پیشنهاد را زیر بررس دارد.   رئیسکرد. دفت  

 های جامعه بت   الملیل، تجدید گ ن داشتبا در نظر  . ۴۴
قانون و عدالت، که   در مورد اولویت میل برنامه های نظر در ران 

س به عدالت تمرکز دارد، ادامه یافت. یوناما با دست اندرکاران   ی  از نزدیک  روی مدیریت ساختار ها و دست  اتت   کار م کند تا است 
 ایجاد نماید.   را جهت ارتقای همکاری بت   پولیس و سکتور عدیل، بویژه دفت  لوی سارنوایل 
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، که م . ۴۵ به شورای میل    در حال حارص    نحیث اولویت قانون  در کنفرانس کابل، شناسانی شد مسوده قانون اجراات جزانی
، با شماری از  بررس حد اقل دو سال قویا  رای نیاز باز  کد جزا در ماه اپریل راه اندازی شد.   لفیق شده است. تجدید نظر و ت ارائه

    رفت. گحمایت صورت   متحد نیاز بود،که برای اطاعت پذیری از کنوانسیون مبارزه با فساد ملل  تعدیالت

 

       .VI دوستانه و توسعو   ی کمک ها  ی بش 

 
وری آغاز م   . ۴۶ بدنبال زمستان سخت، سیالب ها که معموال بت   ماه های مارچ و جون بمشاهده رسیده و در ماه فتی

ات انسان   ۱۲۶رویداد در  ۱۷۳شوند،  مجروح، بیشت  از   ۸۲کشته،   ۲۰۶تخمینا با ولسوایل در مدت سه ماه ثبت شدند. تاثت 

ل تخریب یا خسارمند    ۱۲۵۰۰تن بیجا، و    ۱۱۰۰۰۰ ان  است  ده استش مت   . حت  خساره های بیشت  به مردمان متاثر شده تاثت 

دوستانه، در چارچوب کمیته مدیریت میل  بوجود آمده استکه از اثر تخریب زیربنا ها و فعالیت های اقتصادی  . پاسخ بش 

ین خطر قرار دارند تمرکز نموده است.ضمنا، گوالیت  که در معرض بزر  ۲۰حوادث، روی  پاسخ به خشکسایل جریان داشته و ت 

 ندم، ادامه خواهد یافت.  گ، برداشت محصول  ایل ماه سپتامتی 

در بسیاری از قسمت های افغانستان عادی  برداشت خرمن  انتظار م رود که    مطابق به ارزیانی های قبل از محصول،   . ۴۷

تیه شده اند، زمستان سخت و سیالب  دارانی های که از اثر خشکسایل ساحات متاثر، با توجه به باشد. جوامع روستانی در 

ی غذا در مقابل  گغذانی مواجه   مصئونیتهای بهاری ممکن با عدم  اتت   ردند. در ماه اپریل، برنامه غذانی جهان نخستت   است 

را با تمرکز روی کاهش خطر حوادث تکمیل کرد. هدف اساس این است که تا به حاالت اضطراری جهت  در افغانستان  پول 

وریات عاجل  و تقویت مردم رسید  تولیدیبرای اعاده معیشت، بهبود دارانی های  فته و همچنان گپاسخ   برآورده ساخت   رص 
 
  گ

د. گصورت    ت 

کننده امداد برای حاالت اضطرار، والری آموس، از تاری    خ   گآهنمعاون رسمنس  عموم برای امور بش  دوستانه و هم . ۴۸

و   گماه م، از افغانستان دیدار کرد. موصوف با دست اندرکاران متعددی در کابل و بلخ، منجمله آنان  که از اثر جن ۱۱ایل  ۸

ی قرار  کرد  مالقاتند  بود حوادث طبییع بیجا شده   س به  گه و تحت تاثت  نیازمندی های وسیع بش  خدمات    ارائهرفته و بر دست 

دوستانه و بیطرف منحیث یک مکلفیت با وجود جن  در حال  ت   ها، هم در حال حارص  و هم برای یک آینده ی نامطم  گبش 

با فرا رسیدن   ۲۰۱۲برای سال  میلیون دالر که در یک روند درخواست توحیدی  ۴۳۷درصد از  ۲۵نمود. تنها  تأکید  افزایش

ی را از ماه م گتمویل شده که کاهش چشم اواسط سال میلیون دالری را که در روند   ۶۷۹درصد از  ۵۲که شاهد   ۲۰۱۱ت 

  نه  برای بودیجه پاسخ اضطراری دریافت  بودیجه یدرخواست های توحیدی تقاضا شده بود تمویل شده است. تا کنون هیچ 

 شده است.  

ی راه حل برای   ۳و  ۲ بتاری    خ . ۴۹ اتت   ماه م، کنفرانس روی وضعیت بیجانی افغان ها )کنفرانس بت   الملیل روی است 

بان( در ژنو بر گمهاجرین افغان جهت حمایت از بر  زار  گشت داوطلبانه، مساعدت ها و ادغام مجدد پایدار به کشور های مت  

رلند و گ ک آن را دولت سویت   بان  مشت  کشور داشت. این کنفرانس چارچوب   ۴۷ از تقریبا  هیئت  همراه با  UNHCRردید، که مت  

 یکپارچه را برای همکاری ها و همآهن
 

و پاکستان و    های چندجانبه که روی آن بت   دولت افغانستان، جمهوری اسالم ایرانیک

UNHCR   ی متذکره که توشیح ریاست جمهوری را د راه اندازی کرد توافق شده بود، رسما اتت   وری و حمایت  . است  ر ماه فتی

 معاون نخست ریاست جمهوری، محمد فهیم و وزارت های ذیربط را در ماه مارچ دریافت کرده بود جهت همآهن
 

 روی سه  یک

بان، و باید توسط تعهدی  شت داوطلبانه، گ رکن: )الف( حمایت برای بر  )ب( ادغام مجدد پایدار و )ج( مساعدت به کشور مت  

ک این کنفرانس اهمیت ارتباط خال مبت  بر حمایت ملموس از ط بت     ءرف جامعه بت   الملیل استحکام یابد. اعالمیه مشت 

دوستانه و توسعه پایدار را برسمیت شناخت.    مساعدت های بش 
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افغان بیجا شده در جریان چهار ماه نخست سال    ۸۷۰۰۰به افزایش خود، با بیشت  از    گبیجا شدن داخیل ناس  از جن        . ۵۰

سال  مقایسه با درصد افزایش در  ۶۰و  ۲۰۱۱درصد افزایش در مقایسه به سال  ۱۷. که این نشان دهنده داد ، ادامه ۲۰۱۲

  UNHCRتن تخمت   زده شد.   ۴۰۸۰۰۰ از ان داخیل در افغانستان به بیشت  گماه اپریل، شمار بیجا شد  ۳۰م باشد. ایل  ۲۰۱۲

 و مقامات افغانستان تمرین پروفایل بیجاشد 
 
زارشدیه و پاسخ برنامه نی را  گ  و پاک سازی داده ها را جهت بهبود درست   گ

 رفتند.  گرویدست  

عموم سازمان بت   الملیل مهاجرت تفاهمنامه ی   رئیسان و گماه مارچ در کابل، وزیر مهاجرین و عودت کنند   ۲۹.     بتاری    خ ۵۱

نمودند. این تفاهمنامه شامل تمرکز روی حقوق  ءاین وزارت امضا را برای ایجاد یک چارچوب همکاری برای ارتقای ظرفیت 

   روه های آسیب پذیر م باشد. گان داخیل و   گان، بیجا شد گشت کنند گ و فراهم سازی خدمات و مساعدت ها برای بر  ینمهاجر 

 .     بدنبال ارتقای موفقانه ی ظرفیت کارمندان افغان، همآهن ۵۲
 

آخرین مشاورین تخنییک      ،  ماین پایک به یک روند کامال افغان  یک

 بت   الملیل ماین پایک به مرکز همآهن
 

ردیدند. یک دفت  کوچک خدمات ماین پایک ملل متحد جهت نظارت  گ ماین پایک منتقل  یک

د، باف  مانده اگبودیجه دونر ها و حمایت از این مرکز، در صورتیکه درخواست صورت ب و ارزیانی تمویل  . در ماه مارچ،  ستت 

ه، تولید و انتقال ماین های ضد پرسونل و روی تخریب آنان   دولت درخواست  را به دول عضو کنوانسیون منع استفاده، ذخت 

ب االجل سال   به این کنوانسیون، برای از بت   بردن تمام ماین های ضد پرسونل    سال پس از ورود   ۱۰آن،    ۲۰۱۳برای تمدید رص 

عاری از   ۲۰۲۳اینکه افغانستان ایل سال  تأمت   کرد. در خواست متذکره همچنان شامل پالن کاری جهت   ارائهاز قلمرو خود، 

،   مسائلماین خواهد شد م باشد. تاخت  متذکره بعلت  ار های که قبال گتمویل، نا امت   نامعلوم بودند و نبود نقشه  زارش کشت  

ی    ساحان  زند  ۵۰۰میلیون افغان هنوز هم در  ۱ها و اسناد ساحات دارای ماین م باشد. بیشت  از   مت 
 
 م کنند که با ماین  گ

والیت وجود دارد و تنها والیت دایکندی عاری از ماین   ۳۳ساحه از این دست در  ۶۰۰۰که تقریبا   ملوث م باشند  های زمیت  

 . عالم شده استا

      

VII  .   مبارزه با مواد مخدر 

ه ماه اپریل،  ۲۰۱۲ارزیانی خطر تریاک سال  . ۵۳ صعود کشت تریاک دفت  جرایم و مواد مخدر ملل متحد، منتش 

ق کشور:  ۹در افغانستان پیش بیت  م نماید. توقع م رود که در   ۲۰۱۲را در سال  والیت که عمدتا در غرب و رس 

، ننغور،   و بدخشان افزایش یابد. پانزده والیت، عمدتا در مرکز، شمال   انگرهار، ارز گهرات، کاپیسا، بادغیس، فراه، کت 

ق احتمال م رود که وضعیت عاری از ماین خود را حفظ ک والیت عاری  ۲۰۱۱ند. والیت غور در سال نو جنوب رس 

 از ماین اعالم شده بود، لیکن ادامه این وضعیت بست
 

الش های محو آن دارد. دو والیت جنونی کندهار، هلمند  به تیک

ان کشت، با آن که کاهش در والیت کندهار، با  هنوز هم ین مت   زیرکشت  ۲۰۱۱هکتاری که در سال  ۲۷۲۱۳بیشت 

 خشخاش م باشد؛ هیچ تغیت  بزر 
 

هکتار، تقریبا نییم از مجموع زمت   زیر  ۶۳۳۰۷ذشته گجاییکه سال   در هلمند گ

 ، رشد کرد. پیش بیت  نیم شود کشت، 

 ارقام تولید نهانی بست . ۵۴
 

ی وایل که از ماه مارچ بدینسو در بسیاری یک  به تالش های محو، با عملیات های به رهتی

هکتار خشخاش محو  ۱۰۰۰۰ از از والیات ادامه دارد، خواهد داشت. داده های ابتدانی نشان م دهد که بیشت  

نشان م دهد. ارزیانی های نهانی با  ۲۰۱۱درصدی را در مقایسه به زمان مشابه در سال  ۱۶۵شدند، که افزایش 

 استفاده از تصاویر ستالیت و داده های هوانی انجام خواهد شد. 

وری فداتوف، از افغانستان دیدار دفت  جرایم و مواد مخدر ملل متحد، ی اجرائیه رئیسماه م،  ۳۰و  ۲۸بت    . ۵۵

را با وزارت مواد مخدر راه  ۲۰۱۴-۲۰۱۲برای سال های  و مواد مخدر ملل متحد  میدفت  جراکرد که برنامه کشوری 
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س و توسعه از طریق تقویت تأسیمیلیون دالری، برنامه متذکره م خواهد در  ۱۱۷اندازی کرد. با بودیجه ی تخمیت  

که روی تحقیق، سیستم های جزای عدیل و تالش های مبارزه با مواد مخدر دولت کمک نماید. چهار برنامه فریع  

؛ وصحت و م . دفت  جرایم و مواد مخدر د نمتمرکز م باش  عیشتپالیس و داد خوایه ؛ تنفیذ قانون؛ عدالت جزانی

م نظارت مبارزه با مواد مخدر در رسارس برنامه های اولویت میل  مسئله م باشد تا این  متمرکز  ملل متحد روی میکانت  

، نه تنها در بخش امنیت و زراعت، بلکه در بخش صحت و تعلیم و تربیه نت   به روال  در رسارس سکتور های دولت 

ایط کاریگعادی بر  ک نظارت و همآهن ،توافق ردد. روی رس   و در اجندای نشست بعدی بورد مشت 
 

 شامل ساخته یک

  شد. 

 

VIII.   حمایت از مأموریت 
 

که در حال    منابیع یساز  نهیبه ی خود را برا تیها و وضع ت یدر حال حارص  فعال وناما یبا توجه به الزمات انتقال،  . ۵۶

تالش دارد تا بگونه   که یخود، در حال اصیل  ت یساحات مامور   ت یاولو  ی خود را رو  ی ها ت یفعال نده یباشد و بگونه فزا   م بررس 

که    ۲۰۱۳سال  جهیبا توجه به کاهش قابل مالحظه بود ،کاف    یای جغراف ادنخود را با تحت پوشش قرار د تیدوامدار مامور 

  ۲۰۱۳-۲۰۱۲دو سال  ی برا را که از طرف مجمع عموم  ی  جهیبود  دارند ادامه دهد تا سطوح کیل  از یدفاتر ملل متحد بدان ن

ملل متحد، دولت افغانستان و   ت   و مشوره ها ب شنهاداتیروند همچنان در صدد است تا پ نی شده را تحقق بخشد. ا ب یتصو 

-A/66/728)  ۲۰۱۲، منجمله گزارش من که در ماه مارچ سال   ۲۰۱۱جامع روند سال  بررس  انیدول عضو در جر 

S/2012/133)  باشد  م  افت،ی صدور. 

که امکان دارد از    یآنان تا حدود  ی ها تی مسدود شده و فعال وناما ی  ت  ی، هشت دفت  وال ۲۰۱۳سال  ی ماه جنور  ایل .۵۷

 ی با نما یمشوره ها می تصم نیبرده خواهد شد. قبل از ا شیبه پ یدفاتر منطقو  ق یطر 
 
ملل   یها، صندوق ها و برنامه ها ندگ

  وناما ی  فعیل   یماه جون، ساختمان ها  ۳۰  خی    بتار   جه،یصورت گرفت. در نت  ن ملل متحد در افغانستا  ی   نده یحضور آ   ی متحد رو 

و   سیمنتقل خواهد شد. دفاتر در بادغ یخدمات پروژو  یدر زابل و غور بالنوبه به دولت افغانستان و به دفت  ملل متحد برا

پل  ارزگان، تخار و رس   ،یکندیدر دا   گر یچهار دفت  د   ی برا  نی نها   بات ی ترت  یبا همکاران رو   ی مسدود خواهند شد. مشوره ها  مروز ین

مسدود شدن دفاتر منجر به پس انداز قابل مالحظه خواهد شد مگر پس   نی. اد یخواهد رس ان یسال به پا ت  ادامه دارد و تا اخ

  .را برآورده ساخته بتواند ت  ی ب شیقابل پ  یشود تا کاهش ها  نی شناسا د یبا  ت   ن گر ید  یانداز ها 

از   نان یخود جهت اطم اصیل  یبنا ر ی قبال پالن شده در ز  یها یگذار یرسما  لیخود جهت تکم  یبه تالش ها وناما ی .۵۸

دفاتر   یرو  ساختمان   یکارمندان حفظ شوند ادامه داد. کار ها  تی تحفظ و امن ی ملل متحد برا یمنطقو  یها ار یمع  نکهیا

  ل یماه اپر  ۱ خی    شده در جوزجان بتار  یار ی گردد و دفت  مع  لی تکم خزانفصل  رود که ایل انتظار م انیدر بلخ و بام یمنطقو 

را به دفت  کندز، به   الملیل  ت   کارمندان ب   و موقت   جی یکار است که بگونه تدر   یدر حال حارص  رو  نی شد. اقدامات ابتدا نی بازگشا

ور  بیتعق   .م یمنتقل ساز  گر ید  ناسب م ت یموقع کیآن به   یساختمان ها، به هدف انتقال بعد  یباال  یحمله ماه فتی

ات  ی که آن را بگونه    د یآ   ان یدر قسمت کارمندان بم   ت   ن  ی گر یکاهش د  .۵۹   نده یکارمندان، نما   تیبا توجه به وضع  ک،یت   است 

کارمندان مهم، چالش   یبرا ژهیدشوار ، بو  یمحل کار  کیکارمندان در   ی. استخدام و ابقا د ینما  ی ام پالن دارد راه انداز  ژهیو 

 .باشد  م ت   برانگ

 
IX .  مشاهدات 
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ی، جامعه مدن  و   مسئولیت اطانه ، با توجه به انکشافات در انتقال ت برای خوشبیت  مح . ۶۰ ، توسعه بش  های امنیت 

و کاهش مساعدت های انکشاف    چارچوب های رسیم افغانستان فضا وجود دارد. چالش های جدی نباید، با کاهش نظام 

ات ردد. گکه م تواند باعث بوجود آمدن عدم اطمینان در مورد پایداری چنت   دست آورد ها    رفته شوند گدست کم   مهم  تاثت 

دوستانه، حد اقل در کوتاه مدت و میان مدت، م تواند در  گاقتصادی، از دست رفت   شغل و حت  نیازمندی های بزر  ت  بش 

ین شاخصه های توسعوی انسان  در جهان   ری،  گچالش ها در برابر ثبات، همراه با شورش .  پیش بیت  شود م تواند  کشوری با کمت 

. انتقال فرصت  را برای  ند از مجازات، فساد، جنایت و افزایش تولید مواد مخدر و قاچاق آن چندین برابر باف  مانده ا  مصئونیت

  نی  یها شیتواند گرا م نیباشد. ا ت   ممکن است ناراحت کننده ن ر گتنظیم مجدد و اولویت بندی تالش ها میش م سازد، م

اق های اگر با  ژه یبو بود ،  بار آوردهکشور   یبرا ران  یرا که در گذشته و  ی ثبات کننده ا .  د زنده نمایدوباره  ، همراه باشد  قوم افت 

اولویت   ،تعهدات متقابل و تعامالت و حمایت بت   الملیل در  بنابراین ایجاد اجماع سیاس میل همراه با پیش بیت  ها و اطمینان 

 د. نم باش

ردید از جدول زمان  برای عقب نشیت  نظام بت   الملیل و حمایت جاری  گزار  گو بر گناتو که درشیکا   ۲۰۱۲اجالس سال . ۶۱

ماموریت  به    گ جنآیساف از  -د که ماموریت ناتو نمو   تأیید امنیت مردم حمایت کرد. همچنان    تأمت   برای نقش نهاد های افغان  در  

اتت    ی را با تعهدات متقابل  آموزس  و کمیک تبدیل خواهد شد. شماره فزاینده ی از توافقنامه های مشارکت است  اتت   یک این است 

و های امنیت  باید در محراق برنامه ریزی، هم منحیث مکلفیت های  گتقویت م بخشد. محافظت از افراد ملیک و پاسخ ونی نت 

وعیت دولت حایز اهمیت م باشد.   ده تر ، ن ببت   الملیل شان و هم در بت   افغانستان، منحیث ارتقای مش  م   از یطور گست  متی

ن در کابل برگزار  جو که در ماه   راءوز  نشستوجود دارد. عالوه بر  ویتوسع یچارچوب هاایجاد مدت و  دراز  داریتمو به حک

و   و یدر توک جوالیکه در ماه   الملیل  ت   کنفرانس ب  ی، من منتظر برگزار  ویمنطق ی همکار  یانسجام در تالش ها ت یشد و تقو 

 ردد م باشم. گ  مبرگزار  ۲۰۱۴سال فراتر از  مایعاجت-ی تعهدات اقتصاد های که رویبحث 

وری ایل    ۱افزایش در شمار رویداد های امنیت  و تلفات افراد ملیک از   . ۶۲ فرد    ۴۴ر،  گرم م باشد. مگاپریل مایه دل  ۳۰فتی

ردیدند. حمالت انتحاری، مواد انفجاریه تعبیه شده  گماه جون مجروح   ۶فرد ملیک بتاری    خ  ۶۹طفل کشته و   ۱۰ملیک، منجمله 

سال  تا آن زمان در  کشتار افراد ملیکنظر  نقطه روز از  نیجر به مرگبارتر ر منگو حمالت هوانی در فاریاب، کندهار، پکتیکا و لو 

 شد. م با  ۲۰۱۲

من درخواست خود از عنارص ضد دولت را برای توقف، بویژه استفاده از مواد انفجاریه تعبیه شده ضد پرسونل غت    . ۶۳

 و غت  قابل تفکیک تکرار م کنم. 
برعالوه، من از کشتار های هدفمند افراد ملیک و کمپاین جاری خشونت باالی مکاتب  انسان 

رفته  گنادیده    را   ت در برابر محافظت از افراد ملیک، بویژه اطفال و نهاد های ملیکو معلمت   مایوس شده ام. اینچنت   اعمال مکلفی 

دوستانه و حقوق بش  را نقض م نماید.    و قانون بت   الملیل بش 

 کرد که عملیات های هوانی منجر به کشتار و مجروحیت افراد ملیک نسبت به هر تاکتیک  گیوناما همچنان اظهار ن . ۶۴
ران 

و های طرفدار دولت از زمان  که منازعه مسلحانه جاری  ری که از  گدی شده است. من در اجالس ناتو که در    آغاز یافتهطرف نت 

ده تری نیاز است تا افراد ملیک را محافظت نماییم و با قدر دان  گ ردید خاطر نشان ساختم که به تالش های  گزار  گماه م بر    ، ست 

ی از تلفات افراد ملیک بصورت موثر، منجمله در  گرویکرد ها را به هدف جلو  ونه دوامدار گتوجه دارم که دولت و آیساف ب  ت 

 مورد بررس قرار م دهد.   جریان عملیات های هوانی 

وعیتجامعه  دولت، به حمایت  . ۶۵ ادامه دهد و بر دست آورد های پایدار   باید   بت   الملیل، به تالش های خود برای مش 

، منجمله  با   توقیف و رژیم حقوف  برای توقیف اداری یا       همراه  مسائلز ایجاد چارچوب حقوف  قوی روی حمایت اامنیت 

و های امنیت  افغانستان صورت وضاحت روی چارچوب حقوف  که عملیات های خاص ، استنطاق و توقیف های که از طرف نت 

د گم   دیه پولیس    سمت تالش ها جهت  از  ارصار نماید. ابتکارات امنیت  محیل ایجاب نظارت و بررس دقیق را م نماید، و من    ت 

 ایم. قدردان  م نم در رابطه به وظایف مناسب تنفیذ قانون 

با وجود   د یهمه احزاب با ت   اعتماد در ب  جاد یند صلح آهسته و ناهموار باشد. تعامل و ارو  ارزیانی رفت که  انتظار م  . ۶۶

  ی و   تأکید کنم و از    صلح استقبال م   عایل  یشورا  سیبه عنوان رئ  ربان    نیها دنبال شود. من از انتصاب صالح الد   نشیت  عقب  
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ده و فراگ در تالش   یبرجسته تر ایه گ، نقش و جایصدا  د یکنم. زنان با  م  تیحما  و محیل  ی مرکز  طحدر س  ت  بر روند صلح گست 

. یوناما همیشه آماده است در  داشته باشند همچنان باید نفوذ واقیع در شکل دیه نتایج این تالش ،  های صلح و مصالحه

د  گ صورن  که درخواست صورت    ت  را تسهیل و حمایت نماید.  گو های سیاس بت   االفغان  سودمند و فرا گفتگت 

ده ی ابتکارات دوجانبه و چند جانبه گاز لحاظ منطقوی، من از تحرکات مثبت روی محدوده   . ۶۷ جهت ایجاد اعتماد  ست 

فتی من از پ رم شده ام. گو بوجود آوردن ثبات و رفاه اقتصادی دل  یبند  تیو اولو  جاد یا یدر روند استانبول و تالش ها برا ش 

   ملموس   ت  کند و تأث  جاد یتواند اعتماد ا   که م  اقدامات مشخض
 
 یکنم. من به رهتی   مردم داشته باشد استقبال م  رفاهو    بر زندگ

در صورت لزوم به   ام ژهیو  نده ی و نما متحد  مللدارم در كابل توجه  ءجلسه وزرا  دولت افغانستان در زمينه مقدمات اساس 

در   ی و منطق ی اقتصاد یکنفرانس همکار   ت   پروژه توسط پنجم ۱۷ی بند ت یخود ادامه خواهد داد. اولو  بان  یمشارکت و پشت 

فت ی افغانستان ، پ  . د ت  شود ، مورد توجه قرار گ  برگزار م و یکه در توک  در کنفرانس د یاست و با یسازنده  ش 

  ل یتسه ت   مسالمت آم اس یانتخابات معطوف شده است تا انتقال س ی به نقش دور بعد یادیتوجه ز  همت   اکنون، . ۶۸

  اس یس فیدر ط  د یبه خر  از ی که ن  چارچوب انتخابان   یت   و هم در تع  ها  ند ی فرا تطبیق د. مقامات و مردم افغانستان هم در ردگ

  ب ی تصو  ق یاز طر بتوان  دوارمیو ام کرده مستقل انتخابات استقبال   ون یسی مشاوره کم نیاز تمر  مندارند.  دارد ، نقش اصیل 

   دار یپا   ی ها  ستمیو س  محیل   تخنییک  تیظرف  جاد یا  نهیفعال در زم  همکار   کیکرد. ملل متحد    جاد یاجماع ا  د یقانون جد
 

  ، هماهنیک

درباره    ی جدهای  رود بحث    خود خواهد بود. انتظار م   الملیل   ت   ب  دهو ارائه مشاوره بر اساس تجربه گست    الملیل   ت   ب  ی کمک ها

د  تا باشد که گصورت  افغانستان  نده یآ  ی برا ان  ی موضوعات ح شان   اس یسآگاهانه در استفاده از انتخاب را دهندگان  یأر ت 

 . کمک نماید 

  م  به پیش ی  نده یرا به طور فزا ی ملیک کند و سازمان ها  را فراهم م قابل توجیه  یها  شیآرا د یانتقال فرصت تجد  . ۶۹
و   مایل  یکمک ها  والیت   یبازساز  یها میباشد. بعنوان مثال ، ت  ق یدق یو آماده ساز  یز یمنوط به برنامه ر   د یبا نی، ار گمد. کش
باشد ، بلکه به   بودجه و کمک به دولت محیل  ت  تبخ یبه معنا د یها نبا ارائه داده اند. تکامل آن حیل م ح در سط توجیه را قابل 
ده ن ناس   مایل  ت  . تأثباشد افغانستان ومتداری حک  دار ی پا یها ستمی از س حمایت تداوم  ی معنا   الملیل  ت   ب یوها ت  از خروج گست 

 مبتت   قانون  ت  ممکن است اقتصاد غ
ً
هستند،   تی بزرگ حما یها ستمی س ی که دارا  کسان    یبر مواد مخدر  را برا ، خصوصا

 برای رسید  اس ی ادامه کار جذاب تر کند. اراده س یبرا
 
،  خورنده باشد ملت  اس یجامعه س یاندازه برا نیکه تا ا  موضویع  بهگ

 رسید 
 
 . م باشد  از ی مورد ن ت   ن الملیل  ت   بلکه جامعه ب مقامات محیل  از طرفنه تنها    به آنگ

 
  واقیع  ت  غ یاز خواسته ها د یکنندگان باتمویل  . اساس م باشد مدت  طوالن   ت یحما ی متقابل موثر برا نی اسخگوپ . ۷۰

 رسید  یبرا  واقیع های ، تالشهمه حالدهند. ب صیرا تشخ ینهاد  ت یموجود در ظرف یها ت یو محدود ورزیده یخوددار 
 
   به گ

ان متعهد باف   گ یکه تمویل کنند را دارد ، در صورت  دولت   یها و چارچوب ها نهاد  فیکه خطر تحر   ت  و فساد فراگ ت یجرم و جنا
 . قرار دارد  الملیل  ت   و ب و توجه میل  ت یبه حما از یکه ن  در مقطع حساس  انی ینظارت و ارز  ونیس یکم  د. انجام شو بمانند، باید 

 
حداکتر  با    متحد که ملل    در افغانستان در حال ظهور است. در حایلمتحد  ملل    نده ینقش آ  روی  رسیمت  غ  ی ها  بحث .  ۷۱ 

نقش منحرص به   د یشده دشوار خواهد بود. با ت  یب ش یپ یها از یتمام ن تأمت   خواهد کرد ،  حمایتخود از افغانستان  نی توانا 
ده برا وسیعاجماع به شود.  سانی و تجربه آن شنا تخصض ساحاتو  ملل متحد فرد    ت   ب حمایت یدر مورد چارچوب گست 
 شود. ساخته متعادل  باید و نقش ملل متحد در این خالل، توسط محدودیت های بودیجوی  است  از ی نبرای افغانستان  الملیل 

 
نیازمندی  ردد باید پیام روشت  را مبت  بر اینکه افغانستان در راستای توسعه و  گزار  گکنفرانس که قرار است در توکیو بر  . ۷۲

ی  ، انعکاس دهد های اجتمایع اش ترک نخواهد شد  اتت   . به تعهدات ملموس در رابطه به حمایت دراز مدت به افغانستان، است 

تالش م    ۲۰۱۴از سال    پساقتصادی خود    و برنامه های اولویت میل اش، قسمیکه این کشور برای پایداری مایل و   نفساتکا به  
 نیاز است. آماد  ورزد 

 
زاری یک رویداد  گو و پایدار متمرکز م باشد. ملل متحد بر گی توجه به حکومتداری موثر، پاسخ ها رو گ

زنان و مردان افغانستان،   متنوعدن صدای های شنی جامعه مدن  را در این کنفرانس تسهیل م نماید، و من روی اهمیت  گبزر 
پر جنب و جوش    جامعه مدن  م نمایم.    تأکید   ،مربوط به زنان و تساوی میل جنسیت در این کنفرانس  مسائلنجانیدن  گمنجمله  

ین گبزر از  یکی فتی پ ی نشانهت    پایدار   تیعدم حما  لیبدلذشته گدر  که   ت  یسنگ نهیدر دهه گذشته بوده است. توجه به هز  ش 
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ور  ممکن   ت   اندازد و همچن وردها را به خطر مآ ، دستها کمک   ناگهان  . کاهش م باشد  یاز افغانستان پرداخت شده بود ، رص 
دوستا یها از ین  به است ده برا ت  یب شیشود. پ عبت  ت ت  گبزر  نهبش    ندهیدر آسازی موثر و اعتماد  یز یبرنامه ر  یو مشارکت گست 
 مهم است.   ار یبس
 
در افغانستان  متحد  و ملل    وناما ی   کارمندانهمه    ت   ، و همچن  ی، دو معاون و شیكوب  انی ،    ام  ژهیو   نده یخواهم از نما   م . ۷۳

ا  شانو تعهد   فداکاری طر ، به خا الملیل  ت   و ب کارمندان داخیل ، اعم از    م. نمایدشوار تشكر   ار ی بس ط یدر رس 
 
 
 

                                                                                                                               
 
  
 

 

 

 


