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

 افغانستان    در  وضعیت 
   

 وضعیت افغانستان و پیامد های آن بر صلح و امنیت جهان  
 

  گزارش رسمنس  
 

I.  مقدمه 
( شورای  ۲۰۱۲سال  ) ۲۰۴۱ شماره مجمع عموم و قطعنامه  ۶۷/ ۱۶ شماره قطعنامهبه تأیس  از این گزارش   . ۱

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

 مهم را در رابطه به فعالیت های ملل متحد در افغانستان به شمول تالش های یتازه معلوماتاین گزارش      .  ۲
دوستانه،  ی از زمان صدور گزارش قبیل که به تاری    خ انکشاف  بش  -A/67/354ارائه شده بود، ) ۲۰۱۲ سپتمبر  ۱۳و حقوق بش 

S/2012/703)،  ده ی از تحوالت کلیدی سیایس و امنیت  و رویداد های منطقوی و بت   الملیل مرتبط به همچنان فش 
 افغانستان را فراهم م نماید. 

II.  تحوالت مرتبط 
 الف. سیایس 

 
سیستم ها و تشکیالت متمرکز بود تا تعهدات دوجانبه را که  در مورد توافق  رویبیشب  توجه زمان گزارشدیه در  . ۳
ده شده بود تطبیق و نظارت نماید.  رویکنفرانس توکیو   در ی ماه جوال ۸ خی    بتار  دست اندرکاران افغان و بت    افغانستان سبر

 نشان دادند.  ۲۰۲۴ - ۲۰۱۵دهه تحول سال و اساس محکیم را برای تحرک  تأمت   خود را برای  اراده ی جدیالملیل 

دست اندرکاران افغان شدید ونه دوامدار باعث عالقمندی گانتقال سیایس کشور، بسنگ بنای منحیث انتخابات،  . ۴
ی گزاری انتخابات فرا گونی متقابل توکیو، دولت تعهدات خود را جهت بر گ. در چارچوب پاسخه استردیدگ ی که تحت رهبر ب 
ین  مدیریت افغان ها در مطابقت با قانون اسایس باشد، ابراز داشت. و  ، موضوع بحث های مأمول رسیدن به ایننحوه بهب 
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ده بود. بتاری    خ گ ان گی دهند أر جدید را برای ثبت نام  نتخابات، شورای وزیران پیشنهاد کمیسیون مستقل ا سپتامبر  ۱۷سب 
از  رویکردی که بر اساس تذکره برف  رد کرد.  مشخص شده باشد  ی دیهأهر مرکز ر که برای   انگدهند ی أبرای ایجاد فهرست ر 

دراز  هیت . با توجه به ماد ه شآن مناسب دید طرف وزارت مخابرات و تکنالوژی معلومان  و وزارت امور داخله در عوض
، اقدامات کاهش تقلب و احتمال وزی    ع شده بود رفت تا کارت های را که قبال تگمدت این تالش، کمیسیون متذکره هدایت  

ان برای دور بعدی انتخابات بصورت همزمان برریس نماید. گحذف میلیون ها  کارت مثت  را منحیث اساس فهرست رای دهند 
ده و زمانبندی گسازی الزم پالن های انتخابان  و حمایت بت   الملیل، با وجود هزینه متفاوت   گبرای فهم بهب  همآهن سب 

 معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( نشست های تبادل اطالعات را تسهیل کرد.  هیئت تخمیت  برای این پروژه، 

ماه سپتامبر تصویب شد. این  ۲۴ه بتاری    خ گوظایف کمیسیون مستقل انتخابات توسط ولس جر و   تشکیل قانون . ۵
 دارای جمهور رئیس ، نسبت به وضعیت موجود که در آن را  این کمیسیوندر ی برای تعیینات أقانون پروسه جامع مشورن  ر 

، ولس جر  أمل،مشخص ساخت. در جریان تاختیارات کامل در این زمینه بود  ه کمیسیون مستقل شکایات گ در دقایق اخب 
حیثیت نهاد داییم با دو عضو بت   الملیل که شامل ساخت، که این نهاد را انتخابان  را منحیث نهاد نهانی حل و فصل منازعات 

انو جر  ۲۰ردند مجددا رسمیت داد. بتاری    خ گتوسط ملل متحد تعیت   م   ، مش  ه، الیحه متذکره را تصویب کرد لیکن گماه نوامبر
م پیشنهاد شده تعیینات، و صالحیت عضویت نهاد های مدیریت انتخابات را حق ویژه  جمهور دانست، و رئیس میکانب  

ک هر دو اطاق شورای میل باید در حال حاض  راه عضویت اعضای بت   الملیل کمیسیون شکایات را رد کرد.   کمیسیون مشب 
ردید. کار با بحث های عموم که روی نقش گ  ارائهماه اکتوبر، قانون انتخابات به شورای وزیران  ۲۰د. بتاری    خ میانه را در یابن

 رفته شده، شایستگاحزاب سیایس، تخصیص پست ها در مطابقت به قانون اسایس برای زنان در نظر  
 

 نامزدان، شماره های گ
م های حل منازعات ادامه ی دیه، نقش نهاد های امنیت  و میأمسلسل روی اوراق ر   . یافتکانب  

زاری انتخابات همزمان ریاست گماه اکتوبر، کمیسیون مستقل انتخابات جدول زمان  خود را برای بر  ۳۱بتاری    خ  . ۶
ردید. برخ  از شخصیت های مخالف و گتعیت     ۲۰۱۴اپریل  ۵ی دیه بتاری    خ أکرد. روز ر   ارائهجمهوری و شورا های والیت  

اتاعضای شورای میل در رابطه به   احتمایل هوانی زمستان  باالی آماد  تأثب 
 
ان بویژه در گی دهند أ های لوژستیگ و ثبت نام ر گ

، کمیسیون متذکره، مسوده ی عملیان  خود را ران  کردند. گساحات مرکز و صفحات شمال اظهار ن بر اساس این جدول زمان 
ی پیشنهاد شده و فعالیت ها در  اتب    برای بهبود راه نی حال حاض  با دفب  ریاست جمهوری ایجاد کرد که شامل بودیجه و اسب 

- ۲۰۱۴این کمیسیون رسما خواهان حمایت ملل متحد از انتخابات سال ماه اکتوبر،  ۳۱بتاری    خ اندازی انتخابات م شد. 
 ۲۷اه ها، با نخستت   دیداری که از گانر نیازمندی ها در دو مرحله از قرار ارزی مأموریتشد.  درخواست متذکره باعث  ۲۰۱۵

، پروژه حمایت  انتخابات برنامه انکشاف ملل متحد )گرفت،  گدسامبر صورت   ۵ماه نوامبر تا  (، UNDPردید. در حال حاض 
ELECT II  ارتقای ظرفیت حقوف  و انتخابان  برای فردا، مرحله دوم(، مساعدت های انتخابان  را به این کمیسیون فراهم م(

در ردید تا مشوره تخنیگ را به وزارت عدلیه گبه یک کارشناس مستقل فراهم   ،در خالل این مدت ،سازد. حمایت همچنان
 . ه شدساختفراهم  ،قانون انتخاباتمورد کارش روی تسوید 

 فعالیت های احزاب سیایس با همآهن . ۷
 

در یک فضای به رسعت در حال تغیب  تحرک پیدا روه ها گ در داخل و بت    گ
 حزنر است که  ۴کرد. بتاری    خ 

یت اعضایماه اکتوبر، افغان ملت، که از لحاظ تاریخ  آن را پشتون ها تشکیل م دهند،  اکبر
ار کرد که رهبر این حزب انوارالحق احدی را که از مدت ها بدینسو رهبر این حزب و ز گره حزب خود را  در کابل بر گششمت   کان

زاد تعویض نمود.  گ وزیر تجارت بود، با منس  عموم این حزب، سلطان   شاخه ثبت شده سیایس که از دوره مجاهدین  ل شب 
اقتصاد،  زیر اکتوبر در پایتخت، همراه با و ماه  ۴و  ۳ره ی خود را بتاری    خ گحزب اسالم )افغانستان( ظهور کرده بود کان

یت خود را ابقا کرد بر  مخالف، جبهه میل  گروه، همراه با دو بالک بزر گزار نمود. هر دو  گعبدالهادی ارغندیوال، که رهبر
  ماه ۲۳را بتاری    خ  "منشور دموکرایس"در رستارس  طیف سیایس که  حزب ۲۰میل افغانستان، در میان ائتالف افغانستان و 

ی را برای گسپتامبر راه اندازی کردند وجود داشتند. منشور متذکره درمیان سایر موارد تقاضا داشت که دولت باید نقش بزر  ب 
بیشب  برای اصالحات انتخابان  از  جزئیاتنماید. درخواست های با  تأمت   احزاب سیایس در روند های سیایس و انتخابان  

، در یک   حزب سیایس و جامعه ۵۰طرف بیشب  از  داخیل،  نهاد انتخابات آزاد و  گردهمآنی که از طرف نهاد نظارت بزر گمدن 
جمهور، رئیس ماه اکتوبر،  ۳د. بتاری    خ گردیماه اکتوبر در کابل سازماندیه شده بود، تصویب   ۱۷عادالنه افغانستان، بتاری    خ 

پیشاپیش انتخابات دعوت  ،زارشدیهگمدیر رسانه های افغانستان و ژورنالستان را برای مشوره روی   ۱۰۰حامد کرزی، تقریبا 
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، مشکالت در بدست آوردن اطالعات از گنکرده بود.   مسایل رسانه نی
ران  های در مورد ضعف ها در چارچوب حقوف 

 ردید. گ  ابراز  نمقامات و تهدیدان  علیه ژورنالستا

ماه سپتامبر سه از چهار نامزد را که برای پست های ارشد امنیت  پیشنهاد شده بودند تصویب   ۱۵بتاری    خ ورای میل ش  . ۸
ال مجتتر ؛ یک مقام ارشد یید أت کرد. وزیر اسبق امور داخله، بسم هللا خان محمدی منحیث وزیر دفاع

وزارت داخله، جب 
ردید. گتأیید  عموم ریاست امنیت میل رئیس به سمت وزیر ارتقا کرد؛ و وزیر اسبق امور قبایل، اسدهللا خالد بحیث  گپتن

یت الزم را منحیث وزیر امور قبایل از آن خود کند. بتاری    خ  ،  ۶وایل اسبق کابل، حاخر دین محمد نتوانست رای اکبر ماه نوامبر
ی به یک جدول ز  –بودیجه میل  به  –ردد گماه دسامبر آغاز   ۲۱مان  جدید برای سال مایل که فعال قرار است بتاری    خ با تغیب 
معلومات اش، وزیر مالیه، عمر زاخیلوال، اظهار داشت که افغانستان به بحران اقتصادی بعد از  ارائهشد. در  ارائهمجلس سنا 

 خود کفانی  تأمت   ردد، لیکن روی فوریت گنباید مواجه   ۲۰۱۴سال 
. تاکید کرد  ، منجمله از طریق افزایش عواید داخیلبیشب 

، بودیجه متذکره به ولس جر  ۲۷بتاری    خ  ملیارد  ۷ردید. مجموع بودیجه پیشنهادی گسناتور ها ارسال  ه با نظریات گماه نوامبر
( م باشد. بتاری    خ  ۳.۳ملیارد در بودیجه عادی و  ۳.۸) ، ولس جر  ۷ملیارد در بودیجه انکشاف  اسایس پالیس ه گماه نوامبر

 ،نبود وضاحتناد به و به استقانون اسایس پیشنهاد شده بود،  ۶۴جمهور طوریکه مطابق ماده رئیس دولت را که از طرف 
 رداند. گپیشنهادیه متذکره را با نظریان  از کمیسیون های تخنیگ خود، بر  

رویداد  ۱۹۵سپتامبر آغاز شده بود از طرف شورای عایل صلح همراه با  ۱۹هفته صلح و وحدت میل که بتاری    خ از  . ۹
کشور و با شخصیت های   ۱۵ان  از گسپتامبر با نمایند  ۲۲، منجمله یک کنفرانس صلح بت   الملیل بتاری    خ در رستارس کشور 

داشت به عمل آمد که در آن نظریات شان را روی روند مصالحه گون سیایس، مذهتر و جامعه مدن  افغان در کابل بزر گونا گ
،  ۱۴تا  ۱۲تبادله نمودند. از تاری    خ  ، رئیس ماه نوامبر سالم آباد به دعوت از ا ش را در دیدار هیئت  این شورا، صالح الدین ربان 

ی کرد. نمایند   خار ، رهبر
جمهور پاکستان، آصف عیل زرداری، نخست رئیس  ا ان شورا بگوزیر امور خارجه پاکستان، حنا ربان 

ال اشفاق کیان  مالقات کردند و تبادل نظر های مثبت   ف، و لوی درستب   جب  روی نیاز به همکاری های  ،وزیر، راجا پرویز مش 
ی ردیدند و در اعالمیه گکه در توقیف پاکستان قرار داشتند رها  داشتند. شماری از اعضای طالبان   ،دار دوامدرازمدت و 

گ ان گدرخواست ها برای عبور محفوظ مذاکره کنند  ند تا وزیر امور خارجه پاکستان و شورای عایل صلح توافق کرد ، مشب 
روه های مخالف خواست تا روابط شان با گرفت و از طالبان و  گد  ناحتمایل با یک روش مثبت مورد مالحظه قرار خواه

ان مذهتر بر  ه جونی در منطقه رسید ی مسئله ردد تا به گزار  گالقاعده را قطع نمایند و اعالم کرد تا کنفرانس رهبر
 ستب  

 
 گ

د گصورت   ، آقای ربان  از واشن ۳۰ایل  ۲۴. از تاری    خ ب  دیدار کرد و نشست های را با شورای ت   دی یس، و نیویارک گماه نوامبر
یس از أتکمیته شورای امنیت که به تأسیس  زار کرد تا روی چشم انداز روند صلح و نحوه گ امنیت و دول عضو ذیعالقه بر 

 مول کمک نماید مشوره های داشت. أ( ایجاد شده م تواند برای رسیدن بدین م۲۰۱۱) ۱۹۸۸قطعنامه شماره 

برای شورای عایل صلح، مجمله تسهیل حمل ونقل  فراهم سازی حمایت های تحلییل، مشورن  و تخنیگیوناما به  .  ۱۰
دو را جهت ترغیب دست اندرکاران  -و های ترکگفتگمتذکره همچنان  مأموریت هوانی برای دیدار از اسالم آباد ادامه داد. 

. همراه با کرد برای آینده متمرکز باشد برنامه ریزی  اه های گبرای کار در یک ظرفیت انفرادی، که در قدم نخست روی دید 

جویان پایت   رتبه تمرکز دارد گبرنامه انکشاف ملل متحد، یوناما نب   از برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان که روی جن
ک، مجموعا  که از این   ،مهماه نوامبر به این برنا ۱۴شوریس  اسبق ایل تاری    خ  ۵۸۱۴حمایت م کند. براساس داراالنشای مشب 

 پیوسته بودند.  ،تن شان از ماه سپتامبر بدینسو ۳۰۱میان 

، کمیته شورای امنیت که به ت ۵بتاری    خ  .  ۱۱ شده شامل ساخت   تأسیس ( ۲۰۱۱)  ۱۹۸۸یس از قطعنامه شماره أماه نوامبر
امنیت افغانستان نقش دارد تصویب فهرست شبکه حقان  را منحیث نهادی که با طالبان در ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و 
فت چندین فرمانده ارشد و تسهیل کنند  بدینسو  ۲۰۰۷روه از سال گان مایل این  گکرد. این بدنبال فهرست نمودن در حال پیش 

در سلسله نی از حمالت باالی اهداف آشکار، منجمله هوتل رسینا در سال را بوده است. کمیته متذکره دخیل بودن این نهاد 
کانتیننتال در ماه جون  ،۲۰۰۸ و   ۲۰۱۱اه های آیساف در ماه سپتامبر گ، سفارت ایاالت متحده امریکا و قرار ۲۰۱۱هوتل انب 

، راحت لمتد، که یک   ۲۱استناد کرده است. بتاری    خ   ۲۰۱۲ر در رسارس افغانستان در ماه اپریل گچندین موقعیت دی ماه نوامبر
م انتقال پول غب  رسیم یا حواله، بانگ م باشد که هیچ یادداشت کتتر نی از خود بجا سنت  که خارج از سیستم های   میکانب  
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ذارد همراه با مالک آن نب   فهرست شده اند. شورای امنیت بصورت فزاینده نی روی زیربنا های لوژستیگ که فعالیت گنیم  
اک راحت لمتد در تمویل و   ری استناد کرد.   گتسهیل شورشهای شورشیان را مورد حمایت قرار م دهند و بر اشب 

و های امنیت  بت   الملیل به مقامات افغان ادامه یافت، ساحان  را تحت مسئولیت انتقال مرحله وار  .  ۱۲ های امنیت  از نب 
 درصد جمعیت مردم زند  ۷۵پوشش قرار داد که در آن 

 
 م کنند. توقع م رود که توزی    ع ولسوایل ها در دو مرحله نهانی گ

ی اداره مستقل ار گجمهور به یک  رئیس ردد.  گاعالم   ۲۰۱۳انتقال امنیت  در اوایل سال  وظیفه ان های محل گروه کاری به رهبر
د  م تا سبر این ریاست از دول عضو مربوطه در . نمایند  ایجاد  برای انتقال صالحیت از تیم های بازسازی والیت    را میکانب  

ردد. در گ  ارائهبه شورای وزیران  ۲۰۱۳کنند تا در ماه جنوری سال   ارائهخواست  کرد تا در مورد فعالیت های شان معلومات 
ی رفت تا برنامه ریز گردید، آیساف هدایت  گزار  گماه اکتوبر، در بروکسل بر  ۱۰و   ۹نشست وزرای دفاع ناتو که بتاری    خ 

ماه اکتوبر  ۱۹تا  ۱۷را آغاز نماید. دیداری توسط شورای اتالنتیک شمال از تاری    خ  ۲۰۱۴آموزش بعد از سال  مأموریت 
ده شده بود گتعهدان  را که در اجالس شیکا  و های ناتو تقویت کرد که مبت  بر آن و، ایاالت متحده، در ماه م سبر هرچند ، نب 

وط بر اینکه روی یک چارچوب حقوف  با دولت افغانستان توافق  به مقیاس کاهش یافته برای فراهم آوری حمایت، مش 
د، گصورت   ، دولت افغانستان و ایاالت متحده مذاکرات را رسما روی توافقنامه  ۱۵. بتاری    خ باف  خواهند ماند ب  ماه نوامبر

یک شان راه اندازی کردند. دوجانبه امنیت  در مطابقت با موافقتنام اتب     ه همکاری اسب 

   

 تحوالت امنیت   . ب

فعالت   ملیک ادامه داد. سطوح ایمت  ذار و گشت و  گملل متحد به نظارت خود از رویداد های امنیت  مرتبط به کار،       . ۱۳
پایت   باف  ماند و مشابه به سال  ۲۰۱۱زارشدیه بصورت قابل توجیه نسبت به سال گرویداد های امنیت  در جریان مدت  

رایشات پس از آن وجود گبا کاهس  در مطابقت با   ، همراهبود. معموال، فعالیت های مهم شوریس  ایل  ختم رمضان ۲۰۱۰
درصد کاهش را در مقایسه با زمان مشابه  ۱۴ثبت شد، که رویداد امنیت   ۴۸۰۱اکتوبر،  ۳۱ست ایل گماه آ ۱تاری    خ داشت. از 
، محموله های اسلحه  ۵۵۸۲) ۲۰۱۱در سال  رویداد( نشان م دهد. کاهش متذکره قسما از اثر مهار موفقانه ی افراد شوریس 

و های امنیت  افغانستان و بت   الملیل بوده است. ارچند لزوما مردم برداشت م کنند که امنیت  و تمویل شورشیان توسط نب 
قانون  گبهبود نیافته است.  مردم از اعمال   ی های قوم و منازعات باالی منابع طبییع، در حالیکه گدر ، روه های مسلح غب  ب 

بدون وقفه   ،شورشیانطرف از این ارعاب و کشتار های هدفمند شخصیت های سیایس، مذهتر یا قوم و فعالت   زن پکم
 . رنج م برند ادامه یافته است

ق کشور  .  ۱۴ یت رویداد های امنیت  را ونه دوامدار گبمناطق جنوب و رس    ۳۱ست ایل گماه ا  ۱ تاری    خ درصد از  ۷۰ –اکبر
با تمرکز رو به افزایش شورشیان در مسب  های نفوذ بطرف کابل بمشاهده رسید. در مقابل کاهش کیل در والیات  –اکتوبر 

، نن ثبت کرد. بطور غب   ۲۰۱۱را در مقایسه به سال ر و وردک شمار رویداد های بلند تر امنیت  گرهار، لو گکندهار، کب 
شاهد افزایش این رویداد ها بود، که این والیت ششمت   والیت  است که بلندترین رقم ثبت  معمول، والیت شمایل فاریاب

ی های مسلحانه گرویداد ها را در جریان این مدت بخود اختصاص داده است. در  یت رویداد ب  و مواد انفجاریه تعبیه شده اکبر
ب  ، حمالت انتحاری در مقایسه به سال گچشم. تالش های دوامدار شورشیان جهت انجام حمالت ند ها را تشکیل داده ا

رویداد در رب  ع مشابه در  ۳۹اکتوبر ثبت شدند در مقایسه به  ۳۱ست ایل گماه آ ۱رویدادی که در از تاری    خ  ۲۲، با  ۲۰۱۱
و های امنیت  افغانستان از   ۲۰۱۱سال  ن، با در والیات کابل، کندهار، کندز، پروان و بغال حمالتخنتر سازی کمب  بود.  نب 

ی پیچیده گزارش داد. در یک در گان انتحاری احتمایل و از ضبط مقادیر زیاد مواد انفجاریه  گحمله کنند  ۱۷رفتاری گحد اقل   ب 
ی های گزارشات دوامداری از در گ مردم محیل شورشیان در والیات غزن  و وردک، عالوه بر ادعا های قیام های  ذات البیت  ب 

 ه است. رسیدنورستان و لغمان علیه ارعاب شورشیان در والیات 

ات عموم در ماه سپتامبر روی کاریکاتور های فرانسوی و فیلیم از ایاالت متحده که برای اسالم تحقب  آمب   تظاهر  .  ۱۵
، منجمله ء مراه با سه استثنا ند، هگردیدبیشب  مسالمت آمب   بود و توسط نهاد های امنیت  افغانستان مهار   پنداشته م شد 

 گتظاهران  در مقابل دفب  یوناما در بامیان، که در جریان آن یک محافظ مجروح و یک واسطه نقلیه از اثر پرتاب سن
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 آن با تهدیدات مستقیم و جانتر از طریق حمالن  باالی کاگخسارمند  
آن در های وان ر ردید. ملل متحد و همکاران تطبیق 

باالی کارمندان داخیل در والیات بلخ، ، عالوه بر اختطاف ها و تهدیدات پروان لخ، هرات، غور، نیمروز و والیات فاریاب، ب
ماه اکتوبر، یک چرخبال ملل متحد از  ۱۸مواجه بودند. بتاری    خ  رهار، کابل و بامیانگفاریاب، هرات، فراه، بادغیس، کندهار، نن

کت های خصویص امنیت  با گردیز در پرواز بود. جا گاثر آتش اسلحه سبک در حایل خسارمند شد که بت   جالل آباد و   زیت  رس 
فت بیط بود. بتاری    خ  وی محافظت عامه افغانستان شاهد پیش  کرد که ملل متحد، یید  تأماه اکتوبر، وزارت امور خارجه  ۳۱نب 

هداشت گدیپلوماتیک همراه با صالحیت حفظ و نمصئونیت از  ،ر سازمان های بت   الملیلیساو  های خارخر  مأموریت 
     برقراری امنیت داخیل ساختمان های شان برخوردار بودند. 

و شمار عساکر اردوی میل افغانستان به  ۱۴۷۰۰۰ماه اکتوبر، شمار پرسونل پولیس میل افغانستان به  ۳۱ایل  .  ۱۶
بالنوبه( وسیعا برآورده شده بود،  ۱۹۵۰۰۰و  ۱۵۷۰۰۰) ۲۰۱۲رسید. در حالیکه اهداف تعیت   شده ایل اخب  سال  ۱۸۸۰۰۰

داخیل و بت   الملیل حمله م کنند همچنان موجب تلفات م  باالی پرسونلفرسایش قوا بلند باف  ماند. حمالت خودی که  
ی استخدام رسی    ع و به پیمانه وسیع و وابسته به اعتماد دو جانبه م باشد. تمرین برریس باعث  اتب   شود و آن هم بنابر اسب 

وی پایدار نظام، ن تأمت   برای ردید. گ  قدمه ها برطرف  چند صد تن از تمام   یکسان در مورد آماد ران  های گیک نب 
 
 ها برای گ

ات مورد نیاز برای عملیات ها و  ، انج آن، حفظتجهب   ات هوانی
ی، تخصص ضد مواد انفجاریه و تخلیه یمانند تجهب   نب 

ونه دوامدار روی  گردید. اعضای جامعه مدن  بگافغان و بت   الملیل مطرح   از طرف دست اندرکاران انگمجروحت   و کشته شد 
م پاس  کید کردند. أونی شفاف تگخیک میکانب  

اولویت خود را در نشست پرسونل ارشد پولیس طرح کرد. این اولویت  ۱۰ماه اکتوبر، وزیر داخله  ۱۷و  ۱۶بتاری    خ  .  ۱۷
و های که در ساحان  که در آن انتقال امنیت  جریان دارد، کاهش فرسایش و  ها شامل پولیس جامعه محور،  حمایت برای نب 

، تغیب  های بزر  ۱۰. بتاری    خ ، م شد م باشند  سالم منظم و  تتشکیال  تأمت   تلفات، تالش های مبارزه با فساد و   گماه نوامبر
ران  ها در مورد تخلفات مربوط به صندوق نظم و قانون تحت اداره برنامه انکشاف گمقام ارشد پولیس اعالم شد. به ن ۳۲

بت   برنامه وی فعال گفتگک  ملل متحد برای افغانستان، که منحیث سبد پویل برای معاشات پولیس عمل م کند از طریق ی
 ان رسید گانکشاف ملل متحد و تمویل کنند 

 
مول  أدر این م برنامه انکشاف ملل متحد رفت. دفب  تفتیش و تحقیق گ صورت  گ

باشد، که در اواسط ماه دسامبر نهانی خواهد شد.  دخیل بوده و مدیریت برریس توسط مشاورین مستقل در دست اقدام م
م نظارت و اطاعت پذیری و راهکار های عملیان   گاقدامات اصالخ همت   اکنون روی دست   رفته شده که شامل میکانب  

 یوناما به فراهم آوری سهولت در زمینه همآهنم باشد. جدید  معیاری 
 

غانستان  منابع بت   الملیل ادامه داد تا به مقامات افگ
وی گدر تقویت استخدام و ظرفیت افشان پولیس زن و ارتقای ا  ایه میان افشان طبقه ذکور روی اهمیت و ادغام زنان در نب 

ماه اکتوبر، وزارت داخله همراه با صندوق اعتماد، یوناما و اتحادیه  زنان  ۱۵پولیس منحیث اعضای مساوی ادامه داد. بتاری    خ 
، ب  ری زنان پولیس را به هدف ارتقای ظرفیت افشان پولیس زن، رسید گمرنر  رنامه سازمان های غب  دولت 

 
 به خشونت علیه گ

وی پولیس منحیث اعضای برابر راه اندازی کردند. گزنان و بلند بردن آ     ایه افشان ذکور روی اهمیت و ادغام زنان در نب 

ماه  ۱۴محل معتبر ایل  ۸۶پرسونل در  ۱۷۸۵۰در میان یک روند برریس مجدد با توسعه پولیس محیل افغانستان  .  ۱۸
و های بت   الملیل به نوامبر  ادامه یافت. نهاد های امنیت  افغانستان نقش فزاینده ی را در آموزش و نظارت که قبال توسط نب 

امنیت ممد واقع شده اند،  تأمت   محیل افغانستان در برخ  ساحات در پیش برده م شد بدوش کشیدند. در حالیکه پولیس 
ونیت و ظهور مجدد احتمایل شبه نظامیان  که از لحاظ قوم و سیایس ئران  های جدی روی برریس، سوق و اداره، مصگن

یت هرات، وزیر آب رد همآنی صد ها مجاهدین اسبق در وال گماه اکتوبر، در یک    ۳۱متعصب هستند باف  مانده است. بتاری    خ 
 تأمت   جویان اسبق را تروی    ج کرد تا در قسمت گعیل خان ایجاد شورای میل مجاهدین با واحد های از جناو برق، محمد اسم

امنیت  تأمت   و تاکید کرد که  نموده ران  گوی وایل بعد از آن اظهار نگکمک کرده باشد. سخن  ۲۰۱۴امنیت کشور بعداز سال 
تالش برای نر ثبات سازی برای ایجاد وظیفه دولت م باشد. در هر دو اطاق شورای میل، انتقاد های قوی در ارتباط به آنچه 

  تصور م شد وجود داشت. تشکیالت موازی 

     

 همکاری های منطقوی     ج. 
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همکاری های منطقوی برای یک افغانستان با تطبیق اقدامات اعتماد سازی که در پروسه استانبول روی امنیت و  .  ۱۹
، معینان وزار ت امور خارجه افغانستان و قرغزستان ۲۴ادامه یافت. بتاری    خ  طرح شده بود  ثبات نشست مقامات  ،سپتامبر

کا ریاست کردند  ارشد در نیویارک اک کنند   را مشب  فت ها در راستای تطبیق پالن ها روی سه از هفت گکه در آن اشب  ان پیش 
در نشست دوم  را، برریس نمودند. اقدام توافق شده: مبارزه با تروریزم، مدیریت حوادث و همکاری بت   اطاق های تجارت 

اک کنند برگزار گردید  ماه اکتوبر  ۱۸مقامات ارشد که در انقره بتاری    خ  ایجاد  برای ماتان توافق کردند که تمام اقداگ، اشب 
، با آنان  که در گزار خواهد شد در باکو بر  ۲۰۱۳در ماه جنوری در نشست بعدی که و اعتماد دارای پالن های تطبیق  م باشد 
 . آماده خواهد شد ند، نمایتصویب دارند تا آن را این نشست حضور م یابند صالحیت 

فت ها در زمینه  ۲۵بتاری    خ  .  ۲۰ ، وزرای خارجه افغانستان و پاکستان در نیویارک مالقات کردند تا پیش  ماه سپتامبر
ند. در یک نشست گت  را به بحث بگنفوذ شورشیان و راکت پرا مسئله پاکستان و  –موافقتنامه تجارت ترانزیت افغانستان  ب 

اکستان و نخست وزیر بریتانیا و آیرلند شمایل، دیود کامرون توافق کردند سه جانبه در روز بعد، روسای جمهور افغانستان و پ
یک  اتب   ماه   ۲۰نهانی سازند. بتاری    خ  ۲۰۱۳بت   افغانستان و پاکستان را ایل اخب  سال تا مسوده توافقنامه همکاری های اسب 

، دیدار یک روز ای از کابل داشت، که ب ال کیان  ، لوی درستب   پاکستان، جب  و بت    داخیلجمهور و همتایان نظام رئیس ا نوامبر
 الملیل مالقات نمود. 

،  ۲۲بتاری    خ  .  ۲۱ ، ژاو یونکانرئیس ماه سپتامبر ، که بلند پایه ترین نماینده کشور گجمهور با مقام بلند پایه ای کشور چت  
ش بجهت   بدینسو از افغانستان دیدار کرده بود مالقات کرد.  ۱۹۶۶چت   که از سال  تعامالت افغانستان در منطقه   شب  یگسب 

کت کرد  یاقتصاد های یاجالس سازمان همکار  ت   جمهور در دوازدهم سیرئ بر ،و اکت ماه  ۱۶بتاری    خ ،  رسان کشورها و  با  . و رس 
 گفتگو و روز بعد در   مالقات کرد.  ه بود در باکو برگزار شد ی کهاقتصادهای  یهمکار  سازمانعضو  یها کشور   یدولت ها ا ی

کت کرد  افتتاح شده بود، ۲۰۰۲نی که در سال ایآس یهمکار  های . کمک کرده باشد   یو منطق یها یهمکار تا در امر ادغام  رس 

ان   بایل مجمع دموکرایس ت   در پنجم موصوفنوامبر ،  ماه ۸بتاری    خ   سیو رئ موصوفنوامبر ، ماه   ۹بتاری    خ کرد.   سخب 
  ن  تجار یها یهمکار  شیافزاشماری از اسناد دوست  را برای ،  ونو یودو یبامبانگ  لو ی، سوس ا یب   جمهور اندون

 
 ءامضا  و فرهنگ

، موصوف سفر رسیم  ۱۳ایل  ۹تاری    خ  دند. از نمو  ، و پراناب مجمهور، رئیس با  انجام داد ، وستانهندکشور به  ماه نوامبر کرخر
مالقات نمود. چهار قرار داد جهت افزایش همکاری ها روی حکومتداری محیل و سازمان های  گو نخست وزیر من موهن سن
الانکشاف  ،مردم، زراعت، امور جوانان    ردید. گ  ءامضا  منابع ذغال و مب 

، لتواناماه سپت ۱۹بتاری    خ  .  ۲۲ : رویکرد های عمیل "افغانستان و منطقهیک کنفرانس بت   الملیل را روی موضوع  ا یمبر

بان  کرد. در این کنفرانس وزیر خارجه افغانستان و همتای لتوانیانی اش، آدرونویس آژوبالیس حضور  " برای توسعه پایدار مب  
معینان وزرای آسیای مرکزی برای امور خارجه در ماه اکتوبر، چهارمت   نشست ساالنه ی  ۱۸بهم رسانیده بودند. بتاری    خ 

انه گبشکک تحت توجهات دیپلومایس پیش روه تماس گماه اکتوبر،   ۱۹بتاری    خ ردید. گزار  گبرای مناطق مرکزی بر ملل متحد ب 
بول، ونی متقابل توکیو، پروسه استانگبت   الملیل روی افغانستان در انقره مالقات کرد. بحث ها روی تطبیق چارچوب پاسخ

مبارزه با مواد مخدر و حمایت برای روند های انتخابان  و مصالحه تمرکز داشت. معت   وزارت امور خارجه افغانستان در 
ان  خود مبارزه با مواد مخدر و حمایت از روند های انتخابان   ،  ۱۵و  ۱۴پیوند داد. بتاری    خ را باهم و مصالحه  سخب  ماه نوامبر

یف روی کمیسیون اقتصادی و اجتمایع  تقویت روابط اقتصادی بت   ملل متحد برای آسیا و پسیفیک کنفرانس را در مزاررس 
ان تجارن  و اعضای گ، نمایند ان پارلمانگزار کرد. وایل والیت بلخ، مقامات محیل، نمایند گافغانستان و آسیای مرکزی بر 

اک کنند   گپارلمان، همراه با همآهن ان  از گکننده مقیم ملل متحد برای تاجکستان، سفب  تاجکستان در افغانستان و اشب 
اک نموده بودند. کنفرانس متذکره به تاری    خ های  ماه نوامبر با  ۲۸و  ۲۷قزاقستان، ازبکستان و یوناما در این کنفرانس اشب 

شامل رویداد  و ردید گزار  گآسیای مرکزی که در باکو بر برنامه ویژه ملل متحد برای اقتصاد های  ۲۰۱۲مجمع اقتصادی سال 
 . م شدجانتر ای برای برریس کار روی افغانستان 

به تمرکز خود روی تعامالت منطقوی با سفر رسیم به فدراتیف روسیه، ترکیه، نماینده ویژه ام، یان کوبیش،  .  ۲۳
، موصوف در یک مشوره روی امنیت منطقوی با  ۱۴ترکمنستان و امارات متحده عرنر ادامه داد. در مسکو، بتاری    خ  ماه نوامبر

اک ورزید. توافق شد که سازمان همکاری های شنگدول عضو و ناظرین سازمان همکاری های شن های و یوناما گهای اشب 
یک افغانستان صلح آمب   و با ثبات و در حال توسعه کمک نمایند.  تأمت   در امر  تماس های شان را عمیقب  خواهند ساخت تا 
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ماه اکتوبر، معاون نماینده ویژه ام برای یوناما، نیکوالس هیسم، از تهران دیدار کرد و با مقامات ایران  مالقات   ۱۰و  ۹بتاری    خ 
ول مواد مخدر نمود و موضوع نیاز به یک تعامل قوی منطقوی، منجمله در مورد امنیت میل، مهاجرت، م را به هاجرین و کنب 

 رفت. گبحث  

    

III   حقوق بش . 

،  ۲۰۱۱درصد در مقایسه با زمان مشابه در سال  ۲۸تلفات افراد ملیک ، کتوبر ماه ا  ۳۱ ست تا گآ ۱تاری    خ  از         . ۲۴
درصد  ۴، ۲۰۱۲ماه نخست سال  ۱۰افزایش یافت. روی  همرفته، در  ۲۰۱۲رایش نزویل شش ماه نخست سال گبرخالف  
مورد تلفات افراد  ۲۵۵۷ردید. یوناما گثبت   ۲۰۱۱ان و مجروحت   در مقایسه به زمان مشابه در سال گدر کشته شد  کاهش
یت ) ۳۱ست تا گماه آ ۱مجروح( را از تاری    خ  ۱۵۹۰کشته و   ۹۶۷ملیک ) درصد افزایش را در مقایسه  ۸۴اکتوبر ثبت کرد. اکبر
و های طرفدار دولت ( ثبت  ۲۰۱۱درصد در سال  ۷۰به    ۶مسئول کرد که به عناض ضد دولت نسبت داده شده بود.  نب 

تلفات به درصد باف   ۱۰ذشته کاهش را نشان داد. گدرصد در سال   ۱۰که در مقایسه به م باشند  درصد تلفات افراد ملیک 
 هیچ جناخ نسبت داده شده نیم تواند. 

 ۵۶همراه با حمالت انتحاری، که بالغ بر  ،ونه دوامدار علت اصیل تلفات افراد ملیکگمواد انفجاریه تعبیه شده ب .  ۲۵
جمیع م باشد. در یک رویداد تلفات دسته   شده است، ماه اکتوبر  ۳۱ست تا گآ ۱درصد کشته شده ها و مجروحت   از تاری    خ 

ردید. گزن در والیت بلخ   ۱۸ماه اکتوبر، یک بس افراد ملیک با یک ماین فشاری برخورد کرد که باعث کشته شدن  ۱۹بتاری    خ 
فته م شود از طرف رهبر طالبان، مالعمر بوده گکه  اکتوبر که بمناسبت عید اضخ صادر شد   ۲۴در اعالمیه نی که بتاری    خ 

نظامیان تباشد، روی نیاز محافظت از  رفته  گونه دوامدار عمدا هدف قرار  گرفته بود. بهمه حال، افراد ملیک بگکید صورت  أغب 
شورشیان استفاده شده است. تلفات افراد ملیک از اثر کشتار های هدفمند توسط و از محالت عامه منحیث ساحات حمالت 

مجروح افراد ملیک  ۱۴۵کشته و   ۲۵۶اه با ، همر ۲۰۱۱درصد در مقایسه به رب  ع مشابه سال  ۹۳توسط عناض ضد دولت 
ماه اکتوبر، یک حمله کننده انتحاری در مسجدی در جریان نماز عید در شهر میمنه والیت   ۲۶افزایش یافته است. بتاری    خ 

 ردید. گفرد، منجمله افراد ملیک   ۴۱فاریاب خود را منفجر کرد که باعث کشته شدن 

ی های مسلحانه گبر، در در اکتو  ۳۱ست تا گماه آ ۱از تاری    خ  .  ۲۶ (  ۶۷طفل )منجمله حد اقل  ۳۵۵از بیشب  ب  دخب 
ق اتفاق افتاده است. این ارقام شامل رویدادی بتاری    خ  کشته یا مجروح یت در جنوب و رس  اکتوبر شده که یک  ۴شدند که اکبر

انه در چغچران والیت غور  ه از روز معلم بزرگداشت م شد، ک  ،حلقه مواد انفجاریه تعبیه شده در دروازه ی یک لیسه دخب 
حقوق اطفال که به ثبت رسیده شامل حمالن  جدی نقض های سایر ار شد.   گردید که باعث مجروح شدن یک آموز گمنفجر  

ممنوعیت مساعدت رویداد( و  ۴رویداد(، استخدام زیر سن ) ۵رویداد(، آدم ربانی ها ) ۲۷علیه مراکز آموزیس  و صخ )
دوستانه )  زارش شده است. گرهار و بامیان  گم شود. حریق مکاتب نسوان در والیات بدخشان، خوست، نن رویداد(  ۱۱بش 

جمهور رئیس زارشات خشونت جدی علیه زنان و سنت های زیانبار ادامه یافت. وزارت امور زنان که از طرف گ .  ۲۷
حمایت نهاد ملل متحد برای تساوی جنسیت و توانمند  هایه را جهت کاهش خشونت علیه زنان بگکمپاین آ  رفته بود گوظیفه  

د برنامه مکان امن برای زنان بازمانده از نهاد متذکره همسازی زنان و یوناما راه اندازی کرد.  چنان این وزارت را در پیشبر
روش های معیاری عملیان  برای مدیریت این مکان ها حمایت کرد تا خدمات و پروتوکول های با کیفیت و در ایجاد خشونت 

مکان امن را ایل اخب  سال  ۲۹هدف این است تا نماید.  ارائهبلند را جهت محافظت از آنان  که در صدد مساعدت م باشند 
زار شده بود، وزرای عدلیه و امور گماه سپتامبر بر  ۱۶ری    خ ه که بتاگکمیسیون زنان ولس جر نشست  ایجاد نمایند. در  ۲۰۱۳

ان را به اتهام  ل" زنان و معت   وزارت داخله اعالمیه های قوی را صادر کردند که در آن زندان  شدن زنان و دخب  ، با "فرار از مب  
رفته گقانون  و پالیس باید روی دست   ویژه اقداماتاینکه چنت   جرم در قانون افغانستان وجود ندارد تقبیح کردند.  هتوجه ب

ی م شود. بتاری    خ گد که از این روش جلو ګردشود تا اطمینان حاصل   ماه اکتوبر، روز بت   الملیل دخب  توجه خود را روی  ۱۱ب 
ب  چند شیوه ی دوامدار ازدواج قبل از وقت در افغانستان متمرکز کرد. بر اساس نظر سنخر کلسدر برابر ایه گبلندبردن آ
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سال و بیشب  ۱۸درصد زنان قبل از سن  ۴۶منتش  شد، بیشب  از   ۲۰۱۲، که در ماه جون سال ۱۱/ ۲۰۱۰افغانستان شاخصه 
 سال ۱۶ازدواج کرده اند،  حقیقت  که حد اقل سن ازدواج در افغانستان سن  ۱۵درصد قبل از سن  ۱۵از 

 
  م باشد. یک

و های بت   الملیل به چندین مرکزی  گم باشد که انتقال توقیف شد واهینامه های گدر حال برریس  آیساف  .  ۲۸ ان را از نب 
د. این اقدام زمان  اتخاذ شد که اجازه م دهد نکه از طرف ریاست امنیت میل و پولیس میل افغانستان به پیش برده م شو 

 ، و در آن هاافغان ها اداره م شوند از طرف اطالعان  مبت  بر استفاده از شکنجه در برخ  از توقیفخانه های که  آیساف
منحیث بخس  از برریس قبیل از توقیفخانه این ریاست در تخار صورت . را دریافت کرد  ند را انتقال داده بودان گتوقیف شد 

 نظارت از تازه ی مبت  بر شکنجه، آیساف این مجوز را لغو کرد. یوناما تالش های خود را جهت زارشات گرفت، و بدنبال  گ
مرکزی که از طرف این ریاست ، وزارت داخله، پولیس میل  ۳۶از  و ادامه داد  ان مرتبط به منازعهگتوقیف شد  رفتار با 

  .   دیدن کرد مدیریت م شوند  والیت ۱۶افغانستان و وزارت عدلیه در 

که تصمیم های که روی عضویت کمیسیون مستقل حقوق بش  افغانستان، از ماه   اشتجمهور اظهار درئیس  .  ۲۹
شدن م باشند. اعضای جامعه مدن  روی نبود شفافیت در  ارائهدر انتظار قرار داشت در حال بدینسو  ۲۰۱۱دسامبر سال 

ایط  ،ب  گفرا  ،قوید ران  کردند. یوناما برای یک رونگاتخاذ تصمیم اظهار ن  ان داد خوایه کرد.  گانتصاب شوند بودن و واجد رس 

 

IV.   کمک های انکشاف  تطبیق پروسه کابل و 
 

 هماهنگ
 

، نهانی شاخص ها  پالن عمل برایی  هیدر ته دولت ، و یمتقابل توک نی چارچوب پاسخگو به فعالیت در آوردن یبرا      . ۳۰
مو روشن کردن ها کمک   تیر یمد سازی پالیس . پیش قدم شد  تعامل منسجم با جامعه جهان   یبرا الزم یکمک ها  میکانب  

  . بورد کرد   بیتصو  ی وزارت مالیه را شنهادیپتشکیل  رانیوز  یشورا سپتامبر ،ماه  ۳بتاری    خ 
 

ک،   هماهنگ که و نظارت مشب 
کا از طرف  ده   تتعامال برای چب   ریاست م شود، منحیث وناما یو  افغانستان دولتمشب  باف   دولت و جامعه جهان   ت   بگسب 

 ا ر ح وزرا و سفو در سطم باشد  متمرکز  و یبر چارچوب توکویژه به طور مالیه که  ر یوز  استیبه ر  د یجد یرهبر  تهیکم  م ماند.  
اتژ  دوجانبه را  یها گفتگو   تا  تدویر جلسه خواهد داد  این کمیته از طرف یک کمیته تخنیگ . تروی    ج نماید  کیدر سطح اسب 

 معینان وزرا و روسای نمایند 
 
فت ها در راستای معیار های انفرادی متمرکز م باشد گ  های تمویل کننده ، که روی پیش 

 حمایت خواهد شد. 

 کار جدی توسط یوناما در تعریف تشکیالت جدید در مورد نمایند  .  ۳۱
 
 از جامعه بت   الملیل روی دو کمیته، توافق را گ

در  –د نهداری و ساالنه برریس م شو گکه از طرف وزارت مالیه ن  بر اساس داده های –ویل کننده پیشتاز متسهیل کرد. پنج ت
ایاالت متحده، جاپان، اتحادیه اروپا، بریتانیا و  ه ها ، این تمویل کنند۲۰۱۲کریس خواهند داشت. برای سال این کمیته ها  

، مطابق به برنامه، ظرفیت پالیس  ونهگب ها  دونر ه نمایندحد اکبر چهار جرمت  م باشند. عالوه بر آن،  ی برایموقت   سهمگب 
 اصل نمایند و 

 
الیا، کانادا و نماینده  . در دور نخست جلسات، زینش خواهند شد گ  ،گ  روه نوردیک م باشند. گاین دونر ها آسب 

چوب توکیو: ماه اکتوبر، دولت نخستت   تکرار پالن های عمل برای دو مورد از مجموع پنج ساحه چار  ۱۵بتاری    خ  .  ۳۲
 نمایند ای دموکرایس 

 
 و انتخابات عادالنه؛ و حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بش  را فراهم کرد. ساحات متذکره گ

ی، بتاری    خ  ۲۱که بتاری    خ ،  مواردی بودند که نخستت   نشست کمیته تخنیگ ، و جلسه کمیته رهبر ، ۵ماه نوامبر روی آن  دسامبر
 در همآهنبت   الملیل . تعهدات ها تمرکز کرد 

 
  ۵۰درصد بودیجه( و اجرای شامل بودیجه ) ۸۰ با برنامه های اولویت میل )گ

برنامه  ۶مشوره ها همچنان روی درصد بودیجه(، همراه با تطبیق پالیس مدیریت کمک ها، موضوع بحث های پیچیده بود. 
؛ قانون و عدالت برای همه؛ آب و منابع طبییع؛ حکومتداری کارآ و موثر؛  گپاسخ ( شفافیت و ۲۲اولویت میل )از مجموع  ونی

، و تدارک انرژی میل  هنوز در دست تصویب اند.  ، کهتولیدات جامع زراعت 

دوستانه ملل متحد را مطلع ساخت که   گماه اکتوبر، وزارت امور خارجه، همآهن ۱۷بتاری    خ  .  ۳۳ تمدید کننده مقیم و بش 
چارچوب  تصویب شده بود. جدول زمان  بعدی ۲۰۱۳-۲۰۱۰یکساله چارچوب مساعدت انکشاف  ملل متحد برای سال 
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و   ۱۴آغاز خواهد شد. بتاری    خ   ۲۰۲۴-۲۰۱۵، در مطابقت به دهه تحول دولت  ۲۰۱۵در سال  ملل متحد  مساعدت انکشاف  
۱۵  ، ، در کابل حضور داشت و با همتایان اش در دولت، تیم نسپانیربکا گر برنامه انکشاف ملل متحد،  معاون اداریماه نوامبر

د. موصوف توافقنامه ی کار کر   ۲۰۱۴کشوری ملل متحد و جامعه تمویل کننده روی تالش های جاری و  برنامه بعد از سال 
که تمرکز آن روی ایجاد ظرفیت برای این وزارت و   گبرای راه اندازی یک پروژه بزر  UNDPاز  یابتبه نرا با وزارت امور زنان 

 .  کرد   ء، امضا توانمند سازی حقوف  و اقتصادی زنان باشد 

 

.V   حکومتداری و حاکمیت قانون 

 
 را بدنبال ارزیانر اداره مستقل ار جمهور، رئیس ، سپتامبر ماه   ۲۰بتاری    خ  . ۳۴

ی والیت  ان گتغیب  و تبدیل شمار زیادی از رهبر
 ر، بادغیس، نیمروز و لغمان تبدیل شدند. گوالیات تخار، هلمند، بغالن، فاریاب، وردک، لو  های عالم کرد. وایلاهای محل 

ک نظارت و ارزیانر مبارزه با فساد دریافت هایش راجع به پرسش عامه در رابطه به  ۲۸بتاری    خ  .  ۳۵
، کمیته مشب  ماه نوامبر

ی کرد که گاین کمیته نتیجه   منتش  کرد. را عدم موفقیت کابل بانک   ۱از خالی قدرت استفاده کرده بودند تا تقریبا  یافرادب 
 دات شامل همآهنملیارد دالر را منحرف سازند. پیشنها

 
 بت   نهاد های قانون  در سکتور مایل و رسید گ

  بیشب 
 
 به مسایل گ

که به درخواست وزارت   از مجازات م شد. این پرسشمصئونیت سیستمیک مانند سو استفاده از قدرت، مداخله سیایس و 
 از تحقیقات جنانی نیست.  

 مالیه انجام شد بخس 

ه قانون  را روی تشکیل، وظایف و صالحیت های دفب  لوی سارنوایل تصویب کرد. گولس جر ماه اکتوبر،  ۱۳بتاری    خ  .  ۳۶
ه نب   آغاز شد. عدم رضایت دونر ها در عدم موفقیت گمشوره ها روی قانون اجراات جزانی در کمیسیون امور قضانی ولس جر 

همه مشاهده کرده اند که اتحادیه اروپا علنا  برنامه اولویت میل در مورد قانون و عدالت برایسازی دوامدار برای نهانی 
. آورد خواهد در ایل تصویب این برنامه به حال تعلیق را  بودیجه ی آینده خود برای این سکتور  خاطرنشان ساخته که 

 پیچید 
 
،  ۲۰۱۳ب   بوده و یوناما بت   دولت و دونر ها به هدف تصویب آن در اوایل سال گ و حیطه ی این برنامه چالش برانگ
 همآهن
 

  م کند. گ

به همکاری های نزدیک خود منحیث شخص رابط جهان  ملل متحد در مورد و برنامه انکشاف ملل متحد  ا یونام .  ۳۷
و جنسیت را شناسانی مسایل حاکمیت قانون ادامه داد. آنان دولت را مساعدت کردند تا اولویت های حاکمیت قانون و 

اک کنند پالیس و برنامه های را همآهنګ  . د توانمند ساز بهب  ولت جامعه مدن  و د در  ان فعالگنماید تا زنان را منحیث اشب 

ساخت   بودیجه بدیل دونر ها برای فعالیت های مرتبط  گهمچنان کار در سطح والیت  جهت مساعدت به مقامات در همآهن
 . یافتبه تصحیحات و حاکمیت قانون ادامه 

 

       .VI دوستانه و توسعو   ی کمک ها  ی بش 

 
، به تولید فراوان غالت ممد غذانی در بسیاری والیات، با افزایش بارانمصئونیت داده های اخب  نشان م دهد که  . ۳۸

. با این بصورت قابل مالحظه ی بهبود یافته است (۲۰۱۲میلیون تن برای سال  ۶.۳پیش بیت  م شود که به واقع شده، )

تن، بویژه در والیات نورستان و بدخشان، جاییکه خال های  ۶۵۰۰۰۰تغذی برای تقریبا  ءونیت غذانی و سو ئوجود، عدم مص

وع زمستان احتماال، با جمعیت ، بلند باف  مانده استزارش شده استگقابل توجیه مرصف مواد غذانی و سو تغذی حاد   . رس 

با خطر  ،حات دور دست روستانی در محالت غب  رسیم شهری و ساپیش بیت  م شود که  ،والیت ۱۳های از مردم در 

 حوادث افغانستان، با نمایند مدیریت میل . اداره خواهد شد وضعیت بد تر   ،زمستان شدید
 
 های ملل متحد و سایر فعالت   گ
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 بش  دوستانه، کار م کنند تا آماد 
 
ی مر گ های کاف  را با تمرکز ویژه روی جلو گ نمایند. نقشه  تأمت   و مب  قابل اجتناب اطفال   گب 

تن مواد غذانی را در سطح خانوار  از  ۱۰۰۰۰برداری از آسیب پذیرترین جمعیت مردم زیر کار است و سازمان غذانی جهان، 

ه مواد غذانی کاف     دارند. را قبل تهیه کرده تا اطمینان حاصل کند که خانواده های آسیب پذیر ذخب 

ی عایل ملل متحد برای مهاجرین خانواده(  ۷۱۸۰۰تن ) ۴۵۹۲۰۰ماه اکتوبر،  ۳۱ایل  .  ۳۹ ارزیانر توسط دفب  کمیشب 

درصد این بیجا شده ها در  ۳۰ثب  بیجانی در رسارس مملکت تجربه شده است: أم باشند. ت ان داخیلگشده که بیجا شد 

بان  شده اند. جن ۲۱درصد در غرب و  ۲۶جنوب،  ق مب   درصد این بیجا  ۳۵ونه دوامدار عامل اصیل، با گب گدرصد در رس 

آواره شدن شان عنوان کردند. بسیاری ها  را منحیث علت اصیل مستقیم گ( تن جن ۵۸۶۰۰)  ۲۰۱۲جدید در سال  گانشد 

ین افزایش بیجا شد  . حد اقل ند تن( بوده ا ۱۴۱۱۰ان داخیل )گدر داخل ساحات غرنر بیجا شده اند، ساحاتیکه شاهد بیشب 

دوستانه در  ۸۰۰افغان ) ۵۰۰۰  دارند.  ۲۰۱۲والیت کب  در جریان سال  خانواده( بیجا شده و نیاز به مساعدت های بش 

ی راه حل برای مهاجرین افغان در ژنو بر  ۳بتاری    خ  .  ۴۰ اتب   ی چهارجانبه اسب  زار گماه اکتوبر، نخستت   نشست کمیته رهبر

ی عایل ملل متحد برای  شت داوطلبانه، ادغام و مساعدتگردید تا از بر گ بان حمایت نماید. کمیشب  پایدار به کشور های مب  

ی  اتب   مهاجرین و دولت افغانستان، جمهوری اسالم ایران و پاکستان روی شیوه های بحث کردند تا تطبیق موثر سه رکن اسب 

بان ذاری روی ادغام پایدار در افغانسگشت داوطلبانه، رسمایگ: حمایت دوامدار از بر راه حل تان و مساعدت به کشور های مب  

ردد. مشوره های مرتبط در ژنو شامل دست اندرکاران کلیدی منجر به اظهار حمایت قوی برای راهکار چندین بعدی گ تأمت   

ی راه حل اتب    بهبود زند ، که در صدد اسب 
 
در حالیکه  تقریبا یک رب  ع تمام جمعیت افغانستان، ،ان م باشدگ عودت کنند گ

ونه ی دوامدار از بسیاری مهاجرین افغان محافظت م کنند، حمایت گکه ب  ،بصورت همزمان برای کشور های همسایه

 –عالوه بر آن، کمیساری عایل ملل متحد برای مهاجرین نشست های کمیسیون های سه جانبه را ند. ساز  مناسب را فراهم م

 جهت رسید  –در ماه سپتامبر با افغانستان و پاکستان، و در ماه دسامبر با افغانستان و جمهوری اسالم ایران 
 
 به جنبه های گ

یک و عملیان  بر  اتب    تسهیل کرد.  ،و وضعیت دوامدار مهاجرین در جمهوری اسالم ایران و پاکستان ،شت داوطلبانهگاسب 

، در یک رو  ۲۷بتاری    خ  .  ۴۱ اث یک جهان "تعهد ما برای نسل بعدییداد به سطح عایل در نیویارک تحت نام سپتامبر : مب 

ونه تالش ممکن را با منابع موجود برای محو فلج در گجمهور خاطرنشان ساخت که دولت وی هر رئیس ، "عاری از فلج

ان کشور های باف  مانده فلج فرا  ، گافغانستان بخرج خواهد داد. رویداد متذکره رهبر ان، همکاران توسعوی و گتمویل کنند ب 

،  ۲۹رسانه ها تا توجه را روی نیاز محو قضایای جدی فلج در رسارس جهان جلب نمایند. بتاری    خ  وزارت صحت ماه سپتامبر

را راه اندازی کردند، اولویت ها را  ۲۰۲۰-۲۰۱۲همراه با سازمان صحت جهان پالیس صحت و تغذیه میل سال های  عامه

هر زن و هر طفل رسمنس  عموم، . منحیث بخس  از ابتکار ند خدمات مشخص کرد ارائههب  پایداری دراز مدت ب تأمت   برای 

 زاریس  در مورد قابلگ
 
ح وضعیت جاری دانش قابل ۳۱ افغانستان بتاری    خ یک  ماه اکتوبر نهانی شد. رس 

 
 در رسارس کشور، این یک

، دولت و همکاران  ۱۲رفت. بتاری    خ گدانش برای برنامه ریزی آموزش و اعزام منابع مورد استفاده قرار خواهد   ماه نوامبر

ک توسعوی آن نخستت   برریس  ی که یک نهاد همآهنسکتور آموزش را مشب  کننده   گتصویب کردند. بورد توسعوی منابع بش 

 از طرف سازمان تعلییم، علیم و فرهنر تعلییم م باشد بت   الوزارن  برای سکتو 
 

در راه اندازی این تمرین حمایت  ملل متحد  گ

ردید. این سازمان دریافت که ظرفیت تخنیگ و امکانات برای بسیج منابع داخیل جهت برآورده ساخت   چالش ها شکنند باف  گ

 . ند مانده ا

مرکز صخ  ۵۴۰، ۲۰۱۲ماه نخست سال  ۱۰داده های جدید از سازمان صخ جهان نشان داد که، در جریان  .  ۴۲

درصدی را در  ۴۰مجبور ساخته شده بودند تا فعالیت های شان را بدلیل ناامت  یا نبود بودیجه به تعلیق در آورند که افزایش 

باشد که مراقبت های  مرکز م ۲۶۰۰درصد از  ۲۰به بیشب  از  نشان داد. این مساوی ۲۰۱۱مقایسه به زمان مشابه در سال 

 ۶۰تا  ۵۰مراکز غب  فعال که در جنوب کشور، جاییکه بت    ی از ، با شمار زیادفراهم م سازد صخ مختلف النوع را در کشور 

یس به خدمات مراقبت های صخ ندارند.  یس بسیار محدود یا هیچ دسب   درصد از جمعیت مردم دسب 



A/73/990-S/2019/703  ملل متحد 
 

11/14  19-20693 

 

 

زار شد دول عضو کنوانسیون منع استفاده، گماه دسامبر در ژنو بر  ۷تا  ۳در نشست دوازدهم شان که از تاری    خ  .  ۴۳

ه، تولید و انتقال ماین های ضد پرسونل و نابود سازی آن ها، تمدید ی را برای افغانستان جهت تحقق مکلفیت های آن ذخب 

 ، ار ماین زند  ۵۰۰ در ساحهافغان  ۶۷۰۰۰۰تحت این کنوانسیون تصویب کردند. در حال حاض  ی کشب    مب 
 
 م کنند، که گ

کشور عاری از ماین اعالم   ۲۰۲۳ثر م سازد. هدف برای افغانستان این است تا سال أمجتمع مردم را مت  ۱۸۰۰بیشب  از 

 شود، که این دست آورد مهم برای آنچه که این کشور یگ از آلوده ترین کشور در جهان محسوب م شد، پنداشته م شود. 

دوستانه بلند باف  ماند. عملیات های نظا ارائهخطرات مرتبط با  .  ۴۴ باف  مانده از انفجاریه م دوامدار، مواد خدمات بش 

ی های گو در  گجن اتونه دوامدار گنده بگپرا ب  دوستانه ؤ منق  باالی محافظت از افراد ملیک و توانمندی م تأثب  سسات بش 

یس پیدا کرده و مساعدت فراهم نمایند.      داشته تا نتوانند به جمعیت های آسیب پذیر دسب 

 

VII  .   مبارزه با مواد مخدر 

،  گبنو تولید کشت   ۲۰۱۱در نظرسنخر سال  . ۴۵ ردید،  گزارشدیه منتش   گکه در جریان مدت  دانه تجارن 

هکتار، با محصول   ۱۲۰۰۰دانه در افغانستان م باشد گتخمت   زده م شود که مجموع ساحان  که زیر کشت بن

 دانه خانگبن ۶۵۰۰۰تن، م باشد. تخمینا  ۱۳۰۰احتمایل 
 

نشان  ۲۰۱۰در سال  ۴۷۰۰۰، افزایش را در مقایسه با گ

ک توسط وزارت مبارزه با مواد مخدر و دفب  جرایم و مواد مخدر ملل متحد ) (  UNODCم دهد. تحقیقات مشب 

 دانه خانگدانه، با تقریبا دو ثلث بنگ کشت تریاک و بنخاطرنشان ساخت که ارتباط جغرافیانی واضخ بت    
 

  ۵۸ )گ

دانه را برای گزارش دادند. سه چهارم دهاقت   اظهار داشتند که آنان بنگ د( از کشت خشخاش در فصل قبیل  درص

دالر ف    ۳۵رزین با کیفیت باال تقریبا سه برابر، که افزایش را نسبت به قیمت بلند آن کشت م کنند همراه با ارزش 

 نشان م دهد.  ۲۰۱۱رام در سال گدالر ف  کیلو   ۹۵به  ۲۰۰۹رام در سال گکیلو  

یایه منجر به کاهش تولید نهانی آن  گصعود کرد  ، ارچند مرض   ۲۰۱۲درصد در سال  ۱۸کشت تریاک   . ۴۶

ک تریاک سال . شد  ، که از طرف وزارت مبارزه با مواد مخدر و دفب  جرایم و مواد مخدر ملل ۲۰۱۲نظرسنخر مشب 

 ۱۵۳۰۰۰به تقریبا  ۲۰۱۱هکتار در سال  ۱۳۱۰۰۰تحد انجام و در ماه نوامبر منتش  شد، افزایش کشت را ازم

یاه  گوالیت، ثابت باف  ماند. مریص  که   ۱۷رسانید. شمار والیات عاری از تریاک سال به سال  ۲۰۱۲هکتار درسال  

درصدی را در کشت  در   ۳۸نی کاهش افزایش کشت را به حد اقل رسانید. ارقام نهاثر ساخت أخشخاش را مت 

تن نشان م دهد. حد اوسط عواید خالص که در ف  هکتار تولید م  ۳۶۰۰تن به  ۵۸۰۰، از ۲۰۱۱مقایسه با سال 

درصد تولید خالص داخیل ارزیانر   ۴میلیون دالر، یا  ۷۰۰دالر، همراه با قیمت کیل در باالی مزرعه  ۴۶۰۰شود 

 ردید. گ

برای افغانستان و کشور های همسایه، نخستت   نشست دفب   UNODCتحت توجهات برنامه منطقوی  . ۴۷

 جمهوری اسالم ایران ، در سپتامبر  ۲۴ارتبایط مرزی بت   افغانستان و جمهور اسالم ایران در تای آباد، بتاری    خ 

، ورکشانر در مورد تقویت همآهن  ۲۸و  ۲۷ردید. بتاری    خ گزار  گبر   سپتامبر
 

یفیت برنامه آموزش مبارزه با مواد  و کگ

  اکتوبر، ماه  ۱۱و  ۱۰ردید. بتاری    خ گزار  گ ماه اکتوبر بر  ۴و  ۳در آلمان  بتاری    خ  آن ر گدیو  مخدر در عشق آباد،

 الملیل در مورد اعاده دارانی ها برای کشور های غرب و مرکز آسیا 
نخستت   ورکشاپ منطقوی روی همکاری های بت  

کا سازماندیه شد. بتاری    خ در تهران همراه با  ماه اکتوبر، دومت   جلسه سه   ۱۷سازمان همکاری های اقتصادی مشب 

ردید که شاهد توافق روی بهبود گزار  گ جانبه مقامات ارشد از افغانستان، قرغزستان و تاجکستان در بشکک بر 
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ک و  ی مرکز همآهن گبکار  چارچوب حقوف  بود که ایجاد دفاتر ارتبایط مرزی، راه اندازی عملیات های مشب   ب 
 

 و  گ

 حمایت کرد. منحیث مرکز ارتباطات، را  منطقوی آسیای مرکزیاطالعات 

کنفرانس وزرای منطقوی که هدف آن تقویت همکاری روی تالش های مبارزه با مواد مخدر بود در اسالم   . ۴۸

بت   نهاد های  تیلفونردید. اقدامات جدیدی که پیشنهاد شد شامل خط گزار  گماه نوامبر بر  ۱۳و  ۱۲آباد بتاری    خ 

   روه تماس منطقوی م باشد تا ساالنه در سطح مقامات ارشد مالقات نمایند. گمواد مخدر میل و  

 

VIII.   مأموریت  حمایت از 

 
 ونگروی چ مأموریت در شکل دیه مجدد این یوناما  . ۴۹

 
ین تحقق گ خود در محیط جاری و پیش بیت   مأموریت  بهب 

فت کرد. این تالش ها از طرف نتایج برریس جامع که به ت یس از قطعنامه شورای امنیت أشده سیایس، امنیت  و مایل پیش 

و سطوح بودیجه که آن ( ۲۰۱۲)  ۲۰۴۱ شماره  توسط این شورا در قطعنامه مأموریت (، تجدید متعاقب ۲۰۱۱) ۱۹۷۴

 رهنمانی م شود.  ۶۶/ ۲۴۸ره قطعنامه شماه سیایس توسط مجمع عموم در های ویژ  مأموریت  برای

فعالیت های  –ان، تخار، رسپل و کب  گدایکندی، ارز  – د ونمسدود ش قرار بود دفب  والیت  یوناما که  ۹پنج از مجموع  .  ۵۰

ان به دفب  ملل متحد برای خدمات پروژوی منتقل، در حالیکه دفب  کب   گشان را متوقف کردند. ساختمان های متذکره در ارز 

مورد  ایه میل و سفر های منظم در رسارس کشور گردانده شد. آگاه محیل بر گبه مقامات افغانستان برای استفاده یک دانش

رهار، بامیان، هرات و فاریاب گ، با نماینده ویژه ام که از والیات ننرد پای سبکب  با توجه به یت  تمرکز تاکید تجدید شده ی وال 

و محدودیت در استخدام قبل از کاهش پیش بیت     . مسدود شدن دفاتر، همراه با ختم قرارداد ها،، قرار ګرفتدیدار م نماید 

ان پست های خایل شده است.  ۲۰۱۳شده در پست ها برای سال   منجر بلند رفت   مب  

فت ها جهت اطمینان از این که مراکز ملل متحد معیار های ایمت  را برآورده سازند  .  ۵۱ . اعمار ، ادامه یافتپیش 

بامیان در حال حاض  تکمیل شده است و تغیب  مکان از محالت سابق جریان دارد. ساختمان های جدید در والیات بلخ و 

ات ایمت  محافظت  از طریق  خب  در أت ات مخابران  گتصفیه تجهب   مرکات و هزینه ها باالی وزارت مخابرات برای پرادخت   تجهب 

آتش  کرده است. ظرفیت پرواز ها بدلیلوارد  ونه دوامدار تاثب  گبرای انجام فعالیت های اش  بمأموریت روی توانمندی این 

ماه اکتوبر، که منجر به  ۱۴علیه هواپیمای ملل متحد، عالوه بر نشست مشکل یک چرخبال در بامیان بتاری    خ  اسلحه سبک

جمهور فرمان  را صادر کرد که در آن موصوف امر رئیس ماه اکتوبر،  ۱۰ردید اختالل وارد کرد. بتاری    خ گخسارت جدی آن  

 مکان دهد که این امر باعث شد تا نهاد متذکره در صدد شناسانی ب  اه های خود در کابل را تغیگباید قرار  UNDPداده بود تا 

    ساختمان های ایمن و مناسب جدید برآید.  

 

IX.  مالحظات 

 
ده      . ۵۲ من از جدیت  که دولت افغانستان و جامعه بت   الملیل که به عملیان  ساخت   تعهدان  که در کنفرانس توکیو سبر

شده بود نزدیک شده اند برای ادامه ی فراهم سازی سطوح الزم مساعدت های ملیک برای کشور حیان  م باشد استقبال م 

ده در کابل برای اطمینان از ایگری  گپینمایم.  ونی متقابل توکیو در مرکز تعامالت آینده قرار دارد، که گن که چارچوب پاسخسب 
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 ب  توسعوی در همآهنگباعث م شود انسجام و تداوم بزر 
 

یک م  گ م الزم کمک ها تروی    ج م یابد را تبر ویم و گ میکانب  

 ذاشته است. گونه دوامدار ارزش خود را منحیث یک تسهیل کننده همکار به نمایش  گخوشحالم که یوناما ب

در ذشته، عمدتا گکید کردند که تحکیم و توسعه ی دست آورد های که در تروی    ج حقوق بش  ظرف دهه  أدونر ها ت .  ۵۳

ان رابطه به  انی تعامالت پایدار  برای بدست آمده استحقوق زنان و دخب  . ساده سازی برخوردار م باشد  شان از اهمیت بش 

ی مسئله توجه مناسب به  تأمت   ، عالوه بر این چارچوبو برنامه های اولویت میل مسایل جنسیت  در رسارس پالن عمل 

ر، مبارزه با مواد مخدر جهت تحکیم پایدار توسعه و اصالحات حکومتداری کلیدی باف  مانده است. دونر ها گجامع دی

فت های ملموس روی اقدامات توافق شده ی حکومتداری نیاز م باشد. مهم است تا  به تاکید کردند کههمچنان قویا  پیش 

فت های بزر گبخاطر داشته باشیم که مفهوم پاسخ ی گونی متقابل تقاضا م کند تا جامعه بت   الملیل، به نوبه ی خود، پیش  ب 

      نمایند.  تأمت   ردن پول شامل بودیجه ک  همسو در راستای  شانرا در رابطه به تعهدات دراز مدت 

د، ۲۰۱۴نش  جدول زمان  جامع برای انتخابات ریاست جمهوری و شورای والیت  که باید در سال  .  ۵۴ ام گ  صورت بګب 

م انتخابان  قوی و گمثبت  م باشد.  شاخص های چارچوب پاسخ ونی متقابل توکیو در حال حاض  ایجاب یک میکانب  

فتهشفافیت  ، با بحث های که  را  پیش  منجر به اجماع روی روند م نماید. این باید شامل تصویب دو قانون مهم انتخابان 

- ۲۰۱۴در صورتیکه این پروژه مهم میل بتواند به چرخه انتخابان  سال ردد. گب  بودن و پایداری انتخابات  گهای که اعتبار، فرا 

ی قوی ممد واقع شود،  ۲۰۱۵ افغان ها نب  نیاز است تا تالش های تذکره برف  را در رسارس بسیاری از نهاد های به رهبر

ند  گذیربط همآهن اک سازنده احزاب سیایس و جامعه مدن  را استقبال م کنم. پیشنهادات عمیل روی و به پیش ببر . من اشب 

ی ممد گدر امر تصمیم  کند و باید تروی    ج م  ب  بودن را گفرا شفافیت و  ،اصالحات انتخابان  و مشوره های سودمند  واقع ب 

 . شود 

فت در زمینه تمرکز  .  ۵۵ رم م گمایه دل ،به پالن های تطبیق   اقداماتتفسب  فزاینده عمیل پروسه استانبول، بویژه پیش 

باشد و باید نتایج ملموس ببار آورد. من تعامالت فعال آن عده کشور های عضو، کشور های حمایت کننده و سازمان های 

رفته اند و وعده ی همکاری های دوامدار داده اند، و حمایت ملل متحد را م ستایم. گدر این امر مهم سهم  منطقوی را که 

ش تعامالت دوجانبه و چند جانبهگ ک نب   تحول مثبت  م باشد. گبا فعالت   منطقوی در مورد ن سب   ران  های مشب 

دیدار شورای عایل صلح در ماه نوامبر از اسالم آباد تحرک جدیدی را جهت تقویت روابط بت   همسایه ها ایجاد کرد.  .  ۵۶

ک و رسانجام، راه حل های متقابل حیان    م باشد. طوری که در اعالمیه تعامالت پیوسته و درازمدت برای ایجاد درک مشب 

گ جونی در گکه از طرف شورای عایل صلح و دولت پاکستان صدور یافت، تعامل با مراکز مذهتر م تواند به معضل جن  مشب 

 حال افزایش رسید 
 
ایط و اعتماد که برای سا نماید. این شورا نقش مهیم در تالش های به رهبر افغان ها برای فراهم گ زی رس 

 الحه سودمند باشد، و ملل متحد آماد صلح و مص
 
د، مساعدت فراهم نماید. گ دارد تا طوریکه درخواست صورت م  گ  ب 

 ابراز داشته است.  دو -و های مکمل میل ترکگفتگخرسندم که دولت حمایت اش را برای نیت یوناما جهت فراهم سازی  

ونه دوامدار تلفات غب  قابل گب گاینکه جن، با توجه به زارشدیهگافزایش در شمار تلفات افراد ملیک در جریان زمان   .  ۵۷

. شورشیان مردمان و افراد را منحیث تاکتیک عمدی ران  جدی م باشد گمایه ن قبویل را باالی مردم افغانستان تحمیل م کند،

ول شان بکار م  گبرای   ش نفوذ و کنب  ند، و آنان  را که عقاید گسب   هدف قرار م دهند.  را به چالش م کشند  شاناقتدار یا ب 

هدف قرار دادن افراد ملیک هم قوانت   مذهتر و هم قوانت   بت   الملیل را نقض م کند. بويژه، ماین های فشاری که منحیث 

تقاضا های برای توقف فوری استفاده من د. نباشماین های زمیت  ضد پرسونل عمل میکنند تحت قانون بت   الملیل ممنوع م 

ان شورشیان م خواهم تا چنت    در حالیکه اعالمیه  نمایند.  رد را بصورت علت   تاکتیک ها از این ماین ها را تکرار کرده و از رهبر

اطالعات و  جانبهای منسوب به طالبان داده های ملل متحد در مورد این مسایل به چالش مواجه ساخته است، من 

م. بهمه حال، من گمان از افراد ملیک را م  تعاریف حقوف  روشن  از تعامالت دوامدار با همه جوانب برای ایجاد همچنان ب 

 شناسانی اید آنان بتفاهم استقبال کرده و 
 . نمایند راه حل های را جهت مبارزه با این تراژیدی انسان 
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و های نظام بت   الملیل حضور شان را کاهش م دهند، عواقب اقتصادی را در قبال خواهد داشت. این . ۵۸  ،طوریکه نب 

 بنابراین برای تالش ها برای ایجاد اشتغال پایدار و فرصت های معیشت زند 
 
  برابر شود، حیان  خواهد بود. دو مجددا  که گ

ی دولت در کمک به  د، از گانتقال منظم بسیار مهم م باشد. ملل متحد، در جاییکه درخواست صورت   تأمت   افزایش رهبر ب 

اتانتقال آرام وظایف به مقامات داخیل برای به حد اقل رسیدن  را منق  احتمایل حمایت م کند. در حالیکه چالش ها  تأثب 

رفت انتقال ممکن همچنان فرصت  را برای تعادل مجدد کمک ها، اطمینان از این که روی نیازمندی ها متمرکز گدیده  نا  نباید 

 . ، ایجاد کند و با اهداف توافق شده میل همسو باشد 

دوستانه از      . ۵۹ درصد(  ۵۰)تقریبا  ۲۰۱۲ملیون در سال  ۴۸۴به   ۲۰۱۱ملیون دالر در سال  ۹۰۰روی  همرفته بودیجه بش 

افزایش   ۲۰۱۲ملیارد دالر در سال   ۶.۳به  ۲۰۱۰ملیارد دالر در سال  ۴کاهش یافته، در حالیکه مساعدت های توسعوی از 

دوستانه در افغانس درصد مساعدت های  ۱۰تان از دونر ها جهت تخصیص حد اقل داشت. من از خواست تیم کشوری بش 

دوستانه  ک بش  برای افغانستان توسعوی رسیم شان برای مساعدت های بش  دوستانه حمایت م نمایم. پالن عمل مشب 

دوستانه، توقع م رود که در ماه۲۰۱۳برای سال   ، طرح حاد ترین نیازمندی ها و اولویت های اقدامات نجات حیات بش 

 دسامبر راه اندازی شود. این فرصت های را برای رسید 
 
دوستانه برای گ  به این عدم تعادل فراهم کرده و از هدف جامع بش 

 د. م نمایتقویت  گپاسخ موثر به نیاز های مرتبط به جن ارائهحمایت و مجددا محافظت از افراد ملیک را با  ۲۰۱۳سال 

دوستانه و نماینده مقیم   گکننده مقیم و همآهن  گهمآهنمعاون نماینده ویژه ام،      .  ۶۰ ، میخاییل UNDPکننده بش 

ه و گانماه نوامبر تکمیل کردند. من از  ۱۰، این وظیفه را بتاری    خ گکیتن وی جهت تسهیل کار یوناما و تیم کشوری  دیپلومایس  ب  

امون روند موفق ب   گم کنم. من برایش در این وظیفه جدید و چالش بر ان تشکر  توکیو  ت آمب   مذاکراتیملل متحد، بویژه پب 

ر، از تمام کارمندان داخیل و بت   الملیل ملل متحد در افغانستان و از گم. عالوه بر آن، م خواهم یکبار دیدار موفقیت آرزو 

 مایم. نمایند ویژه ام یان کوبیش، برای فدا کاری مداوم شان در حمایت از مردم افغانستان اظهار سپاس ن

 
 

                                                                                                                                 
 
  
 

 

 


