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 امنیت  شورای         مجمع عموم 
 م شصت و هشت سال        هشتم شصت و    جلسه 
 ۳۷شماره  آجندا  

 افغانستان    در  وضعیت 
   

 وضعیت افغانستان و پیامد های آن بر صلح و امنیت جهان  
 

  گزارش رسمنس  
 

I.  مقدمه 
 شورای ( ۲۰۱۳سال  ) ۲۰۹۶ شماره مجمع عموم و قطعنامه ۶۸/ ۱۱ 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. 

دوستانه،  یتازه معلوماتاین گزارش .  ۲ را در رابطه به فعالیت های ملل متحد در افغانستان به شمول تالش های بش 
ی از زمان صدانکشاف   -A/68/609ارائه شده بود، ) ۲۱۳دسامب   ۶ور گزارش قبیل که به تاری    خ و حقوق بش 

S/2013/535)، ده ی از تحوالت کلیدی سیایس و امنیت  و رویداد های منطقوی و بت   الملیل مرتبط ب  ههمچنان فش 
 افغانستان را فراهم م نماید. 

II.  تحوالت مرتبط 
 الف. سیایس 

 
، با آنکه در برخ  از ساحات باف  مانده مطمت   اقتصادی، وضعیت در افغانستان ناانتقال سیایس، امنیت  و برغم  . ۳

فت های بمشاهده رس ی در گتحرکات بزر زارشدیه، گ  در زمان  . یده استپیش   آماد رابطه به ب 
 

انتخابات  برای های تخنییک گ
ی را در شکل و وض ، در حالیکه فهرست نهانی نامزدان شتوجود داوالیت  نب    شورای ریاست جمهوری و انتخابات  ح بیشب 

تصویب توافقنامه دوجانبه امنیت  با ایاالت متحده امریکا از طرف فراهم کرد.  ، که در حال تغیب  م باشد،دیه رقابت سیایس
، توقعات تصویب یک چارچوب مهم گلویه جر  دامه و تعامالت ، او  مشارکت جاری برایمیل  شورای را از طرف ه مشورن 

 بت   الملیل 
 تقویت بخشید. وسیعب 
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 ،تن وارد رقابت های انتخابات ریاست جمهوری ۲۷اکتوبر،  ۶مب  ایل اسپتماه  ۱۶ثبت نام نامزدان، از مدت . در جریان ۴
. رقابت پرداختند به والیت   شورای کریس   ۳۴ براینامزد  ۳۰۵۷ردیدند، ؛ گ  ی،جمهور  استیر  تیهرکدام با دو نامزد معاون

والیت  را تشکیل م دادند. اعالمیه کمیسیون مستقل انتخابات بتاری    خ  شورای نامزد  ۳۲۴نامزد ریاست جمهوری و   ۱زنان 
ده های نامزدان ناموفق زن ماه سپتامب    ۲۷ کارزار شان، به هدف   برایو مواد انتخابان   ،شان بازپرداختبرایمبت  بر اینکه سبر

ماه اکتوبر، بعد از پروسه تایید کمیسیون انتخابات، فهرست ابتدانی  ۲۲د. بتاری    خ و ش من، فراهم ساخته آناترغیب ثبت نام 
ردید. شانزده گمنتش    ،رفته شده بود تا ایجابات حقوف  و قانون اسایس را برآورده سازد گدر نظر   نامزد ریاست جمهوری ۱۰

ایطفاقد انه نامزد زن، گ، بشمول ینامزد  اسناد ارائه رسیم ، ظاهرا به علت  دور  آغاز ر آن قبل از گ، و دیند الزم دانسته شد رس 
   شایستدانسته شد که تصامیم در مورد عدم ردید. گرد   ،نامکمل

 
انه و ایجابات گبه ممانعت قانون  روی تابعیت دو عمدتا  گ

  ۲۷۰۴والیت  به  شورای مرتبط بود. نامزدان  موجود باشد، والیت ۲۰دهنده از  رأی  ۱۰۰۰۰۰حقوف  جدید که باید تاییدیه 
ایطتاخب  سه روزه در اعالم فاقد  در مورد نامزدان و جامعه مدن  ( کاهش یافت. ندتن شان زن بود ۳۰۹)که از آن  الزم و  رس 

ی سطح تحمل در تایید گمنجمله بکار  ، دورهفقدان شفافیت این  داده ارائه را  دیه رأی ان  که دیتای نامکمل گدهند  رأی ب 
اض کردند. باید ونه فردی در مورد دلیل رد شان گعدم توانمندی اینکه هر نامزد را بو  بودند    ۲۸بتاری    خ مطلع م ساختند اعب 

 کمیسیون انتخابات تذکر کتت  را در مورد عدم شایستماه اکتوبر،  
 

 افراد مربوطه فراهم کرد.  برای یک

، اسپتماه  ۱۵بتاری    خ . ۵ جمهور کرزی، پنج کمیشب  کمیسیون مستقل شکایات انتخابان  )چهار مرد و یک زن( را  رئیس مب 
ر سیایس، و مشاور اسبق حقوف  ریاست جمهوری، عبدالستار سادات،  را منحیث گمعرف  نمود. کمیشب  های جدید یک تحلیل

ساختمان ها،  تنظیماز لحاظ حقوف  یک نهاد داییم م باشد، مرصوف  فعال،انتخاب نمودند. کمیسیون متذکره، که  ئیس ر 
، اماه سپت ۲۳پالیس ها و راهکار ها و استخدام کارمندان جدید م باشد. بتاری    خ ایجاد  جمهور کرزی، امر داد که   ئیس ر مب 
و ساختمان های در کابل، و نب   وسایط دالر(   ۳۵۰۰۰۰میلیون افغان  )حدود  ۲۰این کمیسیون در قدم نخست  برایدولت 

مساعدت های بت    یان بودیجه گماه اکتوبر، تمویل کنند  ۹اکتوبر،  ۲۲بتاری    خ نقلیه و محافظت از اعضای آن فراهم کند. 
اضات و شکایات در ردیدگ  این نهاد فراهم  برایکه   را  الملیل وع به دریافت اعب  ه بود تصویب نمود. کمیسیون شکایات، که رس 

ایطباره واجد   ماه اکتوبر، تصمیم اتخاذ کرد که رسید  ۲۲بودن نامزدان در رابطه به فهرست ابتدانی مورخ  رس 
 

 در کابل راه گ
آن ایجاد خواهد شد تا شکایات در رابطه به سایر اقدامات روند انتخابان  دریافت و حضور والیت  اش بموقع  م شود اندازی 

اض و شکایت دریافت  ۱۰۵۶ردد. در مجموع گ  بدنبال رسید  د. شاعب 
 

، کمیسیون شکایات دریافته ماه  ۱۹، بتاری    خ گ نوامب 
، که یک نامزد دیارائه  های خود را به کمیسیون انتخابات  ر گنامزد دی ۹ر ریاست جمهوری و گکرد. روز بعد از فهرست نهانی

 ردید، منتش  شد. گزن( را شامل    ۳۰۸والیت  ) شورای 

: عبدهللا عبدهللا، داوود از  ند عبارت اهر خواهند شد دیه ظا رأی تن نامزد ریاست جمهوری، به ترتیت  که آنان در روز  ۱۱. ۶

ف غت  احمدزی، رسدار محمد گسلطان زوی )که در فهرست نهانی ابقا   ردید(، عبدالرحیم وردک، عبدالقیوم کرزی، محمد ارس 
زی، عبدالرب رسول سیاف و هدایت امت   گنادر نعیم، زلیم رسول، قطب الدین هالل، محمد شفیق   ارسال م ل آغا شب 

 ند. هست معاونت   زن دارای  باشند. سه تن از این نامزدان

، کمیسیون انتخابات تصمیم   ۱۷، بتاری    خ رأی بحد اکبر رسانیدن حق استفاده از  برای. ۷ تا تجدید ثبت نام رفت گماه سپتامب 
، با تیم های سیار ثبماه  ۱۰روز ، ایل  ۴۵ان به سطح ولسوایل را به گدهند  رأی  یس به تمدید نماید ت نام نوامب   رأی تا دسب 
ش یابد. در اخب  این مرحله، بیشب  از گدیه    بود، زنان برایحصه ی آن  هدیه ، که حدود س رأی میلیون کارت جدید  ۳سب 

اک "روز باز ساالنه ی خود را  موضوع  روند انتخابات، ملل متحد در افغانستان ب  بودنگتروی    ج فرا  برایصدور یافت.  اشب 
امون زنان، صلح و امنیت م چرخید  "دهنده و نامزد رأی سیایس حق هر فرد است: زنان منحیث   در مورد مساییل که پب 

کت کنندگان در جامعه مدن  ماه اکتوبر،  ۲. بتاری    خ اختصاص داده بود  ،  مردانه ، ناامت   ینگرش هابودن  ب  گفرا  نی شناسا رس 
یگ  رأی ان دنم، کار یب  گ  رأی  وقعیت محالتم ی و امنیت  گ  رأی ناکاف  بودن کارمندان  و  ب  را  زنانمیان کم   زن و آگایه ب 

،  ۳بتاری    خ  . برشمردند  در این روند، ورود کامل زنان برایهای اصیل چالش منحیث  معاونت ملل متحد در  هیئتماه نوامب 
ک و مشوره های   ۱۴کاران محیل، مافغانستان )یوناما( در همکاری با ه تا  رویه را در رسارس کشور راه اندازی کرد گرویداد مشب 

  . زدو های مردم فراهم ساگفتگ  برایدیه حمایت کرده و فضا را  رأی از مسایل مربوط به 
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، نامزدان و حامیان شان، ۸ اک فعال و تقویت اعتماد به  برایان و مواد انتخابان  گدهند  رأی . امنیت کارمندان انتخابان  اشب 
ی  هم اسایس پنداشته شد. هم طالبان و  ،این روند لب الدین حکمتیار، علنا از افغانان گشاخه مسلح حزب اسالم به رهب 

اک ننمایند، و   ف  افغانستان در این مورد گزارشان  از بر گخواستند تا در انتخابات اشب  ه های تهدید آمب   در برخ  از نقاط رس 
تمرین ان گدهند  رأی بود. چهار ولسوایل در والیات زابل، غزن  و هلمند )دو ولسوایل در هلمند( شامل ثبت نام رسیده دست ب

 رأی حمله باالی دفاتر ثبت نام  ۴از ماه سپتامب  بدینسو، ند. ه بودردیدگتجدید شده ی کمیسیون انتخابات بدالیل امنیت  ن
، انجام ماه سپتامب   ۱۸بتاری    خ  ،قتل کارمند ارشد انتخابان   والیت کندز  ، منجملهکارمندان انتخابان    باالیحمله  ۱۰ان و گدهند 
 ونگ. چشد 

 
یک گرویداد واضح ن این یک اتب   انتخابات در دست  برایردیده است و تا حال هیچ شواهدی مبت  بر تهدید اسب 

ترصی    ح  نهاد های امنیت  در جریان روند انتخابات در فرمان ریاست جمهوری  برایضابطه رفتار ماه اکتوبر،   ۳نیست. بتاری    خ  
ام به حقوق بش  در انجام و شد  اکتوبر، صندوق نظم و ماه  ۲۹ظایف شان تاکید داشت. بتاری    خ ، که روی نیاز بیطرف  و احب 

ی ملل متحد  ی افغانستان تحت ریاست وزیر داخله، پروتوکویل را   برایقانون تحت رهب  استخدام و آموزش  برایکمیته رهب 
یس بهب  زنان  ۱۳۰۰۰  . وده باشد دهنده را تامت   نم رأی تالیس  کننده زن تصویب کرد تا دسب 

د کمپاین انتخابان  بدین معت  است که پنج وزیر و هفت جرسیم در  سمت هایهداشت گروی ن حقوف   . ممانعت۹ ریان پیشب 
ی نمودند. در  گنامزدی شان کناره   برایمیل در جریان ثبت نام  شورای عضو  ، به تعقیب  ۲۵ذشته، بتاری    خ گب  ماه سپتامب 

و محمد اکرم خپلواک را به حیث وزیر امور ه محمد عمر داودزی را منحیث وزیر داخله گتغیب  و تبدیل قبیل، ولس جر 
یگ  کناره رسحدات و قبایل تایید کرد. با توجه به   ، هفت نماینده جدید به ولس جر  ب  اکتوبر و یک  ۱۹ه بتاری    خ گانتخابان 

ار احمد مقبل عثمان   رئیس اکتوبر،  ۲۷. بتاری    خ ند ردیدگیک عضو متوف  معرف   به عوض ر گنماینده دی جمهور کرزی، ض 
ر رسپرست وزارت گ بحیث رسپرست وزارت امور خارجه ، محمد اکب  بارکزی رسپرست وزارت معادن و پطرولیم، شاکر کار 

با مواد مخدر، رسپرست وزارت مبارزه را بحیث  تجارت و صنایع، عارف نورزی رسپرست وزارت آب و برق و دین محمد مبارز 
   معرف  نمود. 

،  ۲۰د. بتاری    خ ردیگ  متوقف ایجاد یک روند رسیم صلح  برای. تالش های ۱۰ طوریکه از طرف دولت افغانستان ماه سپتامب 
 معاون رهب  طالبان بود   ،وزیر امور خارجه پاکستان رهانی مال عبدالغت  برادر درخواست شده بود، 

از زندان اعالم  را که زمان 
که برادر م تواند نقش سازنده ی را در این زمینه بازی نماید و از این حرکت منحیث حسن   م پندارد . دولت افغانستان کرد 

شده بود که برادر هنوز هم در  فتهگ  که در آن ند ی را صادر کرد اعالمیهماه اکتوبر، طالبان  ۹نیت استقبال کرد. بتاری    خ 
 هیئت  عایل صلح با  شورای  ئیس ر تا وضعیت وی را روشن سازند.  ه بود توقیف است و از مقامات پاکستان  درخواست نمود

یف، سایر مقامات پاکستان  و  ،نوامب  سفر کرد و با نخست وزیر  ۲۱و  ۱۹به اسالم آباد بت   تاری    خ های  زارش با گ  طبقنواز رس 
امون روز بت   الملیل صلح شامل کنفرانس بت   الملیل علما روی اسالم و صلحاین برادر نب   مالقات نمود. فعالیت های   شورا پب 

کا با سازمان همکاری های اسالم در کابل بتاری    خ   م شد که بان  شد. این رویداد  ۲۴مشب  عالم مذهت  را از  ۲۰۰سپتامب  مب  
کا اعالمیه گکشور    ۱۳ گرد هم آورده بود که آنان مشب  د. بتاری    خ م نمو  را صادر کردند که خشونت و افراطیت را تقبیح مشب 
گگ، جلسه مشورن  با نمایند سپتامب  ماه  ۲۶  همآهن برای ان جامعه مدن  در کابل منجر به ایجاد چارچوب مشب 

 
 و همکاری یک

اک زنان در روند صلح گآینده   برای عایل  شورای ماه سپتامب  توسط  ۲۲تمرکز  این کنفرانس بود که بتاری    خ موضوع ردید. اشب 
اک کنند گزار  گصلح به حمایت یوناما در جالل آباد بر  ان نقش ویژه ی زنان را در کاهش اختالفات در رستارس اقشار گردید.  اشب 

بان  وزارت امور  ۵. بتاری    خ ند نمودجامعه خاطر نشان  ماه اکتوبر، کنفرانس بت   الملیل در مورد زنان، صلح و امنیت به مب  
 نیاز ارتقای نقش زنان را در حیات سیایس جامعه افغان  برجسته ساخت.  ، خارجه

ک برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان  ۱۱ ،  ۱۹زارش داد که ایل تاری    خ گ. داراالنشای مشب  تن به این برنامه  ۷۵۳۲ماه نوامب 
و گفتگیوناما سلسله ی از  پروژه کوچک تکمیل یا آغاز شده بودند.  ۱۷۰پروژه ی وزارت های ذیربط و  ۱۶۸پیوسته بودند و 

بود جهت ایجاد اعتماد بت    ماه اکتوبر آغاز کرده ۱های محیل را جهت کاهش تنش های بت   الملیت  و بت   القباییل که بتاری    خ 
، راه اندازی کرد. یوناما همچنان به حمایت خود ردیز و جوزجانگدایکندی، کاپیسا، نورستان، کندز، تخار،  والیات مردمان در 

ایجاد نقشه راه والیت  در حمایت از صلح بود ادامه  برایو های مردم افغانستان در مورد صلح، که ابتکار جامعه مدن  گفتگاز  
، د  ۱۰۹۳که در آن   –مشوره پالن شده بود  ۲۰۰که در مجموع   –روه تمرکز گی  بحث ها ۴۴اد. بت   ماه های سپتامب  و نوامب 

اک کنند  کهردید. اقدامان   گتن شان زن بودند راه اندازی   ۴۸۶افغان دخیل بودند که از این میان  ه دشان پیشنهاد گطرف اشب 
م های نظارت مردم م شد.  بود   شامل عزل مقامات مفسد، مقرری های شایسته محور و میکانب  
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 برایالن شده های پ ت   روی توافقنامه دوجانبه امنیت  با فوریت، با توجه به زمانبندیگمذاکرات بت   کابل و واشن  . ۱۲
منجمله کشور های عضو ناتو ادامه یافت. بتاری    خ   ونه تعهدات نظام آینده توسط ایاالت متحده امریکا و سایر کشور ها،گهر 
و روی شماری از  هجمهور کرزی، در کابل مالقات کرد ئیس ر ماه اکتوبر، وزیر خارجه ایاالت متحده، جان کری، و  ۱۲و  ۱۱

ه  گجمهور کرزی لویه جر  ئیس ر مسایل مهم به توافق رسیدند. با تاکید روی اهمیت مشوره روی مسایل حاکمیت میل، 
 ردهمگد. در آستانه ی این  زار کر گبر میل  شورای ، قبل از ارسال توافقنامه مذکور به  ماه نوامب    ۲۴ایل  ۲۱مشورن  را از تاری    خ 
جمهور کرزی با  ئیس ر ردید. گجمهور ایاالت متحده، منتش    ئیس ر همراه با نامه ی از بارک اوباما، ه آنی مت   این توافقنام

و فراتر از آن نافذ باف   ۲۰۲۴در حمایت از این توافقنامه صحبت کرد که این توافقنامه ایل سال  هیئت  ۲۰۰۰بیشب  از 
در عت   زمان، موصوف افزود که  بسوی ثبات فراهم خواهد کرد.   عبور  برایخواهد ماند، طوریکه این توافقنامه فرصت  را 

ذاشته شود. گبه نمایش  است،  ۲۰۱۴که شامل تامت   صلح قبل از سال انتخابات   آنی این توافقنامه باید مفاد امضاءقبل از 
اک کنند  یت اشب   ئیس ر ردیدند، هنوز هم گظرف هفته ها  ان از این توافقنامه حمایت کردند، و خواهان نهانی شدن آن گاکبر

ط های خود را تکرار نمود. قبال، بتاری    خ یک  وزرایماه اکتوبر، در بروکسل،  ۲۳ جمهور پیش رس  اتب   دفاع ناتو ارزیان  پالن اسب 
ت آیساف در سال یت آموزش و مشوره دیه بعد از اختتام مامور یمامور  برایترتیبات سوق و اداره و توانمندی ها  برایخود را 
 ر این ماموریت بستگونه تحول دیگهر تصویب نمودند.    ۲۰۱۴

 
 به چارچوب حقوف  در مورد وضعیت عساکر ناتو در یک

 افغانستان خواهد داشت. 

 

 امنیت  . ب

و های امنیت   از طرف ردد که در برابر آنگتهاجم عناض ضد  دولت مشخص م   تابستان  با  گفصل سنت  جن. ۱۳ نب 
د. نهاد های امنیت  محیل، بويژه پولیس میل و گافغانستان مقابله صورت م   پولیس محیل افغانستان هدف اصیل عناض ب 

، بت   تاری    خ  ۷۴ضد دولت بوده اند، که  ، باالی قرار  ۱۵ست و گماه آ ۱۶درصد رویداد های امنیت  اه ها، قطار ها، گنوامب 
درصد حمالت عناض ضد دولت، یط این مدت، باالی آیساف انجام  ۲است.  انجام  شدهپوسته های تالیس  و پرسونل آنان 

یت رویداد های امنیت  شده اس ق  –نوامب   ۱۵و ست گماه آ ۱۶درصد بت   تاری    خ  ۷۰ –ت. اکبر ، جنوب رس  در ساحات جنون 
ف  کشور ثبت شدند. ولسوایل سن واضیح از عناض ضد گرایش ونه ویژه پرتنش بود و  گت   در والیت جنون  هلمند بگو رس 

رهار  وجود داشت. عناض ضد گوالیات نورستان، کب  و ننبدست آوردن اداره ی ساحات مرزی  برایدولت مبت  بر تالش 
ونه دوامدار شبکه های ترانسپورن  و راه های مواصالن  را هدف قرار داده و نفوذ قابل مالحظه ی را در ساحات گدولت، ب

ق به ن یس و خدمات رسان  کمب  دارد منجمله در غرب، شمال و شمال رس  ، ساحان  که در آن دولت دسب  مایش روستانی
ی های مسلحانه گذاشتند. در گ روه گاندازه  نوامب  تشکیل م دهد.  ۱۵ست ایل گماه آ ۱۶درصد رویداد ها را از تاری    خ  ۴۸ب 

ولسوایل در جنوب والیت یک مرکز اداری  ترصف مخترص ، منجمله های مسلح که باالی اهداف مشخص تمرکز م نمایند 
مهم و  رفت   مراکز گعناض ضد دولت در بدست  بهمه حال، ماه سپتامب  نب   افزایش داشته است.  ۲۸بدخشان بتاری    خ 

 ند. ه اپرجمعیت ناموفق بود

و های محیل شماری از قرار داشتونه دوامدار در حال افزایش گتوانمندی های نهاد های امنیت  افغانستان ب. ۱۴ عملیات . نب 
و عمیل ساختند، در حالیکه آیساف حمایت های هوانی  و مساعدت در مقابله با مواد  برنامه ریزیرا  ی در حال افزایشها

 پرسونل اردوی میل افغانستان )که هدف  ۱۸۵۳۰۰ماه اکتوبر، تقریبا تعداد  ۳۱تعبیه شده انفجاری فراهم کرده است. ایل 
وی هوانی افغانستان )که هدف ۶۸۰۰( تن بود و ۱۸۷۰۰۰تعداد  تعیت   شده تن ایل اخب  سال  ۸۰۰۰ تعیت   شده پرسونل نب 

، ریاست جندر و حقوق بش  ۲۰۱۶ برنامه استخدام در چوکات وزارت دفاع ایجاد شد و ( بود وجود داشت. در ماه سپتامب 
، صندوق  ۱۸تن کارمند زن بود. ایل تاری    خ  ۴۵۸  دارای نوامب   ۱که ایل تاری    خ   ردید گاردوی میل راه اندازی   برایاناث  نوامب 

ارد ریاست زندان مرکزی حمایت کرد. در گ  ۴۹۰۱تن پرسونل پولیس و  ۱۴۱۶۶۰افغانستان از تعداد  براینظم و قانون 
ایه دیه ایمت  گجلسات آ م ملل متحد پروژه پولیس مرد ،مردم تحت برنامه پولیس مردم دیه ایهگحمایت از تالش های آ

ان مردم، منجمله زنان، در پولیس را در هفت والیت  ولسوایل در والیات   ۱۵و نب   مشوره های ماهانه را بت   پولیس و رهب 
وظایف تنفیذ سنت  قانون  برایر گتعهد خود را یک بار دیجدید داخله . وزیر کرد   لیتسه ارزگان ، بغالن ، هلمند ، غور و بلخ
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د تا  م محافظت در برابر سؤ استفاده و آزار و اذیت شان  ۱۰۰۰۰خدمات محور ابراز داشت و وعده سبر پولیس زن را با میکانب  
 زن را استخدام م کند.  ۱۹۹۹استخدام نماید. در حال حاض  وزارت امور داخله و پولیس میل افغانستان  ۲۰۱۴ایل اخب  سال 

ق کشور ادامه یافت. ایل سب  گ.  ۱۵ ماه  ۱۹ش ابتکار امنیت  پولیس محیل افغانستان با تمرکز اصیل روی مناطق جنوب رس 
، تعداد پرسونل روی رقم  ونه دوامدار با گروند استخدام ب د. رسیوالیت  ۲۹در ولسوایل  ۱۲۲در   ۲۴۵۰۰ حدودا نوامب 

، سمنگحمالت نا متناسب عناض ضد دولت مواجه   ند که در آن ها برنامه ا تاان و نورستان والیگردید. نیمروز، پنجشب 
یت قضایا با  –ونه دوامدار ثبت کرده است گمتذکره تا هنوز راه اندازی نشده است. یوناما اتهامات سؤ استفاده را ب در اکبر

ق  که در آن پولی  –معافیت  ق و رس  وی   کشور س محیل افغانستان، بويژه در شمالش  دخیل بوده اند. در سایر جا ها اجراات نب 
 ه شده است. مواجبا رضایتمندی مردم محل  متذکره 

ی را در میاطوریکه . ۱۶ و های امنیت  افغانستان رهب  ان تلفات بند رفتگبعهده   گن جندینب  ونه دوامدار افزایش یافت و گ، مب  
ان فرسایش نب   بلند باف  ماند. ارقام در این زمینه اغلبا  اکتوبر، به نقل قول از یک مقام  ۲۹اختالف داشته است. بتاری    خ مب  

پرسونل پولیس محیل افغانستان از ماه اپریل  ۷۷۹پولیس میل افغانستان و پرسونل  ۱۲۷۳ارشد وزارت داخله در رسانه ها، 
و های خاص افغانستان در والیت کب   ماه اکتوبر،  ۲۱و کشته شده بودند. بتاری    خ بدینس زارش گنقض عهد یک فرمانده نب 

، پنج حمله خودی علیه نظامیان بت   الملیل در والیات کندهار، پکتیا، پکتیکا، زابل و  ۱۵ست و گماه آ ۱۶ردید. بت   گ نوامب 
، کاهش را نشان داد. صفوف عناض ضد دولت  ۲۰۱۲زمان مشابه در سال در حمله  ۱۴ردید که در مقایسه با گزارش  گکابل  

امنیت بودند، منجمله حکیم  شورای شماری از فرماندهان عایل رتبه ی آنان که شامل فهرست ردیدند. گنب   متحمل تلفات  
، توسط یک حمله کننده ی ناشناس  ۱هللا محسود از اثر حمله هوا پیمای ن  رسنشت   بتاری    خ  الدین حقان  ماه نوامب  ؛ نصب 

؛ و مولوی احمد جان بتاری    خ  ۱۰بتاری    خ   ماه نوامب  کشته شدند.  ۲۱ماه نوامب 

ذار و ایمت  فعالت   ملیک، بویژه آن رویداد گشت و  گکار،    هیت و مرتبط ببه نظارت از رویداد های مربوط به امنملل متحد . ۱۷
،  ۱۵ست ایل گماه آ ۱۶خدمات ماموریت  و برنامه ها را متاثر م سازد ادامه داده است. از تاری    خ ارائه های که   ۵۲۸۴نوامب 

ماه نخست  ۱۰ بتاری    خنشان م دهد.   ۲۰۱۲درصد افزایش را در مقایسه با زمان مشابه در سال  ۱۳.۹ردید که گرویداد ثبت  
 ۸۹بود.  ۲۰۱۱درصد کمب  از سال  ۱۶، لیکن ۲۰۱۲درصد بلند تر نسبت به سال  ۱۳.۲سال، رویداد های متذکره حد اوسط 

، هلمند، پکتیکا و کندهار   والیات این رویداد ها در مورد  ۴۵ا ب -۲۰۱۲مشابه به سال  –ماه نخست سال  ۱۰حمله انتحاری در 
ماه   ۱۳ری ایاالت متحده امریکا در هرات بتاری    خ گکابل اتفاق افتاد. حمالت پیچیده با مشخصات باال شامل حمله به قونسول

، که در آن حد اقل هشت تن جان باختند، و انفجاری بتاری    خ  الیت  در جریان مراسم ماه اکتوبر در یک مسجد و  ۱۵سپتامب 
ماه اکتوبر، در نخستت    ۱۸ردید. بتاری    خ گر  گر و سه تن دیگداشت از عید اضیح که باعث کشته شدن وایل والیت لو گبزر 

ون یک محوطه تجارن  که در آن حمله انتحاری از ماه جوالی بدینسو، یک کاروان نظام بت   الملیل در حومه شهر کابل،  بب 
ماه   ۱۶بتاری    خ  ان دو فرد ملیک  نب   کشته شدند. گ. عالوه بر حمله کنند رفتگهدف قرار    ش م بردند کارمندان ملل متحد ب

ر را گفرد دی ۲۳فرد ملیک را کشته و  ۸ه ی مشورن  آماده ساخته شده بود گلویه جر  براینوامب  انفجاری نزدیک مراکزی که 
ان مواد  ین واسطه باربری گماه اکتوبر، کشف بزر  ۱۴انفجاریه، منجمله بتاری    خ مجروح ساخت. بویژه افزایش دوامدار در مب   ب 
 بود.  ب  گ  چشمعدد ماین ضد وسایط،  ۶۸تن مواد انفجاریه و  ۲۷مملو از بمب که در افغانستان دریافت شد، که حامل 

دوستانه انواع . ملل متحد، ۱۸ ، منجمله رویداد  از مختلق  همکاران تطبیق  آن و سایر نهاد های بش  های مستقیم و جانت 
ایطرا تجربه کردند.  شان تهدیدات و کشیک های خصمانه علیه مراکز  پر خطر و جاری زیر برریس دوامدار سیستم مدیریت  رس 

امنیت  ملل متحد در افغانستان قرار داشته که از طرف ماموریت اجابت و ارزیان  ریاست امنیت و ایمت  در ماه اکتوبر بسیار 
بان گردید ان   خوب ارزی تامت   امنیت جایداد ها و کارمندانش ارتباط م  برای. تا جاییکه به اعتماد ملل متحد باالی کشور مب  

د، تا حدودی نگ . واحد ران  های در مورد آینده ی ریاست محافظت از موسسات بت   الملیل وزارت امور داخله وجود دارد گب 

کاروان های ملل متحد اسکورت فراهم م نمایند. آنان   برایت م کنند و های پولیس ریاست متذکره در سه منطقه فعالی
رفت. گارزش شان را ثابت ساخته، بویژه در جریان حمله ی که در ماه م باالی محوطه سازمان بت   الملیل مهاجرت صورت  

ش پیدا کند، مگ  ۲۰۱۴در ماه جون بود برنامه متذکره قرار   . بودان قبال به اتمام رسیده گر مساعدت تمویل کنند گسب 
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ار ماین در   ۳۰۰. در سکتور ماین پایک که از طرف ملل متحد حمایت م شد، تقریبا ۱۹ مجتمع مردم پاک کاری  ۱۰۰کشب  
ار ماین باف  مانده که   ۴۵۳۶ردیدند. تخمت   زده م شود که گر عاری از ماین اعالم  گولسوایل دی ۷ ، و شد  مجتمع  ۱۶۲۸کشب  

بوجود م  گوالیت متاثر م سازد. رویداد های که از اثر ماین ها و مواد انفجاریه باف  مانده از جن ۳۳ر رستارس مردم را د
و های نظام تخلیه شده اند، در مقایسه با سال  ا توسط نب   که اخب 

مورد تلفات،  ۳۴۴، با  ۲۰۱۲آیند، منجمله در ساحان 
کار کرد تا اطمینان حاصل ملل متحد با آیساف  ، افزایش یافتند. ثبته اکتوبر ما  ۳۱ماه جنوری و  ۱کشته که بت     ۹۹منجمله 

       ند.  شده باشردیده از ماین ها و مواد منفجر ناشده پاک کاری گکند ساختمان های که مسدود شده یا منتقل  

 

 همکاری های منطقوی     ج. 

خویش در همکاری های اقتصادی و امنیت  و نب   در ارتباط با روند صلح به  ازنده یبه روابط سافغانستان پاکستان و  . ۲۰
ی افغان ها ادامه دادند. بتاری    خ  ،  ۱۱و  ۱۰رهب  سنای پاکستان در مورد امور دفایع مجلس  از کمیته برحال هیئت  ماه سپتامب 

و گفتگروند هفتم  با همتایان افغان شان مالقات کردند تا مسایل امنیت  و همکاری های شان را برریس نمایند. به تعقیب آن 
ماه اکتوبر،  ۹و  ۸رفت. بتاری    خ گزار شد صورت  گسپتامب  بر  ۲افغانستان که در اسالم آباد بتاری    خ  -های پارلمان  پاکستان

ردید که روی ثبات منطقوی،  گزار  گبریتانیای کبب  و آیرلند شمایل در لندن بر -پاکستان-چهارمت   اجالس سه جانبه افغانستان
 همکاری های اقتصادی و روند صلح تمرکز داشت. 

، ماه سپتام  ۱۳و  ۱۲ادامه داد. بتاری    خ  هان و به سطح منطقگ. افغانستان به مذاکرات دوجانبه ی خود با همسای۲۱  رئیس ب 
دهمت   اجالس سازمان همکاری های شن هیئتجمهور کرزی  ی نمود تا در سب   های حضور  گعایل رتبه ی را به بشکک رهب 

اک   ۱۷و  ۱۶بتاری    خ این سازمان تعهد نمود.  ا یابد، جاییکه موصوف تقویت بیشب  روابط را ب ماه سپتامب  در اسالم آباد، اشب 
، سه و خط ریل آسیای جنون  -یانتقال برق آسیای مرکز تجارت و بت   الحکومت  در پروژه  شورای ان در نشست چهارم گکنند 

، تدارکات و مایل را ایجاد م کرد تصویب نمودند. بتاری    خ  ،   ۲۷قطعنامه که کمیته های قرارداد تشکیالن   رئیس ماه سپتامب 
را  گ  مالقات کرد، موصوف تعهدات بیجن گ  ور یس  جیتر  جمه رئیس با  و  ی سفر رسیم به کشور چت   داشتجمهور کرز 

ی و  جمهور کرز  ئیس ر ماه اکتوبر،  ۲۱در دوشنبه، بتاری    خ برای ثبات و توسعه اقتصادی افغانستان و منطقه ابراز داشت. 
ر از مرز، و همکاری های بیمه تاجکستان، امام عیل رحمان، توافقنامه ی را روی ماین پایک، پروتوکول های عبو جمهور  رئیس 
، که تاجکستان  خط ریل پیشنهاد آسیای جنون  و  -نمودند. توجه ویژه به تطبیق پروژه ی انتقال برق آسیای مرکزی امضاء

ماه اکتوبر، روسای مرزی روسیه، تاجکستان و افغانستان در نقطه  ۳۰بتاری    خ افغانستان و ترکمنستان را با هم وصل م کند.  
خان   مرزی  وی مرزی تاجکستان افغانستان در مورد نفوذ عناض جرم و افرایط در بندر شب  مالقات کردند. فرماندهان نب 

شان حمایت های تخنییک و  برایران  کرده و از فدراتیف روسیه درخواست کردند تا گتاجکستان اظهار ن-امتداد مرز افغانستان
گ   امضاءپروتوکویل را در مورد همکاری های مرزی هر سه کشور لوژستییک فراهم نماید.   کردند و توافق نمودند که کمیته مشب 
، در جلسه سه جانبه دوازدهم شان  ۱۰را ایجاد نمایند. بتاری    خ  خارجه فدراتیف روسیه، هندوستان و چت   روی ی وزرانوامب 

مشوره سه جانبه به در یک ورزیدند.  تاکید  ،افغانستان ا و روابط قوی تر منطقوی بنیاز ادامه مساعدت های بت   الملیل 
، پاکستان، فدراتیف روسیه و چت   روی نیاز مذاکرات عمیق ۲۰سطح ارشد در مورد افغانستان مورخ  بت   الملیل در  تر  نوامب 
 . ند تحوالت اقتصادی کشور تاکید ورزید

 براییک افغانستان امن و با ثبات به نشان دادن توانمندی اش  برای. پروسه استانبول در مورد همکاری و امنیت منطقوی ۲۲
، در نشست مقامات ارشد پروسه استانبول در نیویارک، افغانست ۲۳منطقه ادامه داد. بتاری    خ  فت های ماه سپتامب  ان پیش 

 ، روی شش اقدام اعتماد سازی در مورد پروسه استانبول در ماه اپریل بدینسو  آلمان  وزرای بدست آمده از زمان کنفرانس 
 در آماد . ردید گزار  گبر 

 
ردد، گزار  گبر  ۲۰۱۴جنوری  ۱۸نشست مقامات ارشد در دهیل جدید، که قرار است بتاری    خ  برای ها گ
 ونگبرریس تخصیص روی چ

 
 رفته شد. گآن رویدست  قدام اعتماد سازی پروسه استانبول و شش ا برای تمویل بدیل یک
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III   حقوق بش . 

، کمی ۱۷ایل  ۱۵. از تاری    خ  ۲۳ ناوی پییل، از افغانستان دیدار کرد. موصوف با مستقل حقوق بش  ملل متحد،  شب  ماه سپتامب 
، منجمله  کمیسیون مستقل حقوق بش  افغانستان،    رئیس جمهور کرزی مالقات کرد و با   رئیس مقامات ارشد دولت  و امنیت 

، جامعه دیپلوماتیک و آیساف  گنمایند  و کرد. موصوف آنان را ترغیب کرد تا دست آورد های حقوق گفتگان جامعه مدن 
ی  بویژه نیاز  . د نقربان  مصلحت های سیایس شو  ،پروسه های انتقایل برایذشته نباید، باوجود تقاضا ها گسال   ۱۲بش 

موصوف همچنان در  نیت  افغانستان را برجسته ساخت. ونی نهاد های امگمحافظت و تقویت حقوق زنان و اطفال و پاسخ
 مقرری پنج عضو جدید کمیسیون متذکره و تاثب  احتمایل آن روی موقف  

ی این نهاد، با توجه به گمورد روند غب  مشورن  ب 
 برریس پنج سال آینده توسط کمیته همآهن
 

،  ۱۸بتاری    خ  ران  کرد. گ بت   الملیل موسسات حقوق بش  میل، اظهار نیک نوامب 
 ردید تا آن ها را در آینده دنبال نماید. گکمیسون متذکره تابع برریس، همراه با پیشنهادات رسیم  

  ۸۴۶مورد تلفات )  ۲۵۷۲اکتوبر، یوناما  ۳۱ست و گآ ۱.  منازعه به وارد کردن تلفات به افراد ملیک ادامه داد. بت   تاری    خ ۲۴
  ۴۸۲۶کشته و   ۲۵۶۸) ۷۳۹۴را به  ۲۰۱۳ماه نخست سال  ۱۰ در  شمار تلفات مجروح( را ثبت کرد، که  ۱۷۲۶کشته و 

د. سه قسمت این تلفات به نشان دا ۲۰۱۲درصد افزایش را در مقایسه با زمان مشابه در سال  ۱۳مجروح( رسانید، که 
ه و حمالت انتحاری، عناض ضد دولت نسبت داده شد. استفاده ی آنان از مواد انفجاریه تعبیه شده، بشمول حمالت پیچید

ین تهدید به افراد ملیک باف  مانده است. یوناما گدرصد تلفات شده و منحیث بزر  ۴۹باعث  درصد تلفات افراد ملیک را به  ۱۰ب 
و های طرفدار دولت و  ی های زمیت  که به هیچ جگر را به در گدرصد دی ۱۱نب  درصد متباف   ۴ نسبت داده نیم شود؛ خانب 

ا از  ماه   ۱۰ت  مرزی بوجود آمده است. دلخراش ترین آن در گو راکت پرا  گاثر مواد انفجاریه ی باف  مانده از جنکه اکبر
ی های زمیت  بت   گر در جریان در گ( تن دی۱۴۵۴( تن یا مجروح شدن )۴۵۶ان افراد ملیک )گکشته شد نخست سال، شمار   ب 

و های طرفدار دولت و عناض ضد دولت بو  درصدی در مقایسه به زمان مشابه در سال  ۳۶فزایش اه است: آمد د جو نب 
، با افزایش  ۲۰۱۲ ف  ، مایه نگدرصد تلفات ملیک از اثر در  ۵۲را نشان داد. مناطق رس  ی های زمیت   . ران  ویژه م باشد گب 

ی های مسلحانه رنج م برند.  بت   تاری    خ گونه دوامدار از اثر در گ. اطفال افغان ب۲۵  ۴۴۴اکتوبر، یوناما  ۳۱ست و گماه آ ۱ب 
مجروح م   ۳۰۶کشته و    ۱۳۸ –رویداد اطفال را که از اثر خشونت های مرتبط به منازعه کشته یا معیوب شده اند ثبت کرد 

د. پرتاب راکت و نشان داقسمت مجروحت   در درصد افزایش را  ۲۳درصد کاهش در کشته ها و  ۶که نشان دهنده ی   ،باشد 
ی های زمیت  باعث کشته شدن گتبادل آتش در جریان در  توپخانه، همراه با  ، که شد  ر گتن دی ۱۴۵طفل و مجروح شدن  ۴۲ب 

منجر به  ها، و انفجار ماین شده نانشان م دهد. مواد منفجر  ۲۰۱۲درصد افزایش را در مقایسه به زمان مشابه در سال  ۶۷
یت تلفات اطفال گ  ۲۰۱۲ر، در مقایسه با زمان مشابه در سال گتن دی ۲۷طفل و مجروح شدن  ۱۳کشته شدن  ردید. اکبر

و های طرفدار دولت نسبت داده شد همراه با موارد باقیمانده که   ۱۴روه های مخالف مسلح و گدرصد( به   ۶۲) درصد به نب 
، منجمله شلیک از طرف عناض ضد دولت  ۲۳چنان همبه هیچ جناخ نسبت داده نشد. یوناما  حمله علیه مراکز آموزیس 

. هفت ، را ثبت کرد ردید گساله   ۸اکتوبر، که باعث کشته شدن يک پش  ۲۶باالی مکتب در میوند )والیت کندهار( بتاری    خ 

 - ثبت شده است –دو تن توسط پولیس محیل افغانستان و پنج تن توسط عناض ضد دولت  –رویداد استخدام اطفال 
،   ۲۴بتاری    خ   برایتدویر جلسه داد تا تطبیق پالن عمل  روه کار تخنییک دولت  در مورد اطفال و منازعات مسلحانهگماه سپتامب 

ی از استخدام افراد زیر سن را تشی    ع بخشگجلو  نقشه نظرات شان را در مورد درخواست شد تا  ذیربط. از تمام وزارت های د ب 
وی از این پالن فراهم شده باشد. بت   تاری    خ ارائه راه  صندوق اطفال ملل متحد از  اجرائیه ئیس ر اکتوبر،  ۲۲و  ۲۰دهند تا پب 

، سکتور خصویص و همکاران ملل متحد داشت، موصوف  کابل دیدار کرد. در نشست های که با مقامات دولت، جامعه مدن 
توسعه کمک های  برایه و خواهان افزایش بودیجه ابراز داشتافغانستان به زنان و اطفال  تعهدات دراز مدت این سازمان را 

 ردید. گآسیب پذیرترین افراد   رایبانسان  و اجتمایع 

ختم چنت   عملکرد های زیانبار یعت   برای. یوناما به نظارت از تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان و به تالش های خود ۲۶
متعهد به آماده ساخت   ونی متقابل توکیو، دولت افغانستان گداد. تحت چارچوب پاسخ هماداازدواج های زیر سن و اجباری 

زارش متذکره در اواخر سال آماده گان دولت اظهار داشتند که  گد. در ماه اکتوبر، نمایند گردیزاریس  در مورد تطبیق این قانون  گ
رت امور زنان درخواست زارش حمایت های تخنییک را ، طوریکه از طرف وزاگتهیه ی این   برایساخته خواهد شد. ملل متحد 

، سازمان متذکره رویداد های را در رسارس افغانستان جهت بزر  ۲۵شده بود، فراهم خواهد کرد. بتاری    خ  داشت از گماه نوامب 
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مورد  خشونت جنسیت  ختم  برایروزه ی فعال سازی جهان   ۱۶بت   الملیل محو خشونت علیه زنان و آغاز کمپاین  ز رو 
، مقامات دولت  و جامعه مدن  گروه تمرکز، بحث ها و ورکشاپ ها با  گهای   بحث. حمایت قرار داد  ان مذهت  روه جوانان، رهب 

م گدر طول کمپاین جهت ارتقای آ ان افغان و  برایاقدام بیشب   برایایه و تقویت نیاز مب  ختم خشونت علیه زنان و دخب 
د حقوق زنان ادامه یافت.   پیشب 

اکز سلب آزادی که توسط دولت در رسارس کشور اداره م شوند ادامه داد تا برخورد با توقیف . یوناما به دیدارش از مر ۲۷
در مورد منع شکنجه و بد رفتاری را ارزیان  نماید. بت    ۱۲۹ هان مرتبط به منازعه و تطبیق فرمان ریاست جمهوری شمار گشد 
منجمله مراکزی که توسط ریاست امنیت میل، پولیس  والیت، ۱۳موقعیت در  ۲۷کارمندان یوناما از   ست و اکتوبر، گماه آ

ران  ها در مورد رویداد های جدید گمیل افغانستان، ریاست زندان مرکزی و اردوی میل افغانستان اداره م شوند  دیدن کرد. ن
دند تا به بدرفتاری در ردید که آنان تعهد گامنیت میل مطرح   ئیس ر اتهام شکنجه و بد رفتاری با وزیر جدید امور داخله و  سبر

 نهاد هایشان رسید 
 

اداره تحت زینس  گ نمایند. یوناما همچنان به کار خود با آیساف روی برریس عملکرد های زندان های  گ
 که در آن ها ی خود را جهت شناسانی مکان های راه اندازی کرد   واهینامه گدومت   برریس  ادامه داد. آیساف افغانستان 

و های میل امنیت  افغانستان، بدون خطر شکنجه منتقل شوند.  محبوست   بتوانند از  و های نظام بت   الملیل به نب   حضانت نب 

. یوناما، با دست اندرکاران کلیدی، از تسوید مجدد امریه های عملیان  مرتبط به زندان، که قرار است ایل اخب  سال تکمیل ۲۸

 برایاند. یوناما همچنان به همکاری خود با صندوق نظم و قانون  این امریه ها تکثب  شده ۱۱۴ ردند، حمایت کرد.  تا کنون،گ
 افغانستان و همکاران مرتبط ادامه داد تا زیرساخت های زندان در افغانستان بهبود یابند.   

 

IV.   کمک های انکشاف  تطبیق پروسه کابل و 
 

 هماهنیک

و گفتگبحث ها و  ونی متقابل توکیو، یوناما گبرآورده ساخت   تعهدات چارچوب پاسخجهت تامت   تحرک دوامدار در  . ۲۹
ک نظارت و همآهنگهای را بت   وزارت مالیه و تمویل کنند   ان در آماده سازی جلسه بورد مشب 

 
، که   ۲۰۱۴ در اوایل سال یک

فت ها را برریس و ساحات کلیدی را بت   دولت و تمویل کنند  از کنفرانس توسعوی که قرار است در  ان بت   الملیل قبلگپیش 
بان  شود، از طرف دولت افغانستان و بریتانیای کبب   ۲۰۱۴اواخر سال  کا مب   ی  شناسانی   مشب  برریس  براینماید. کمیته رهب 

، بانک انکشاف آسیانی و یوناما مگان تمویل کنند گجلسه ایجاد شده که شامل نمایند   ان پیشتاز، وزارت مالیه، بانک جهان 
، اعضای جامعه مدن  نمایند  ۱۹بتاری    خ باشد.  ونی متقابل گروه کاری تخنییک چارچوب پاسخگسه   برایان  را گماه سپتامب 

( بر گذاریتوکیو )پالن  زید. گ ، تطبیق برنامه اولویت میل، قانون محو خشونت علیه زنان و حقوق بش 

فت کند در تدوین اجندای توسعوی در جریان روند انتخابان  و انتقال ۳۰ ایط اقتصادی چالش  ،. پیش  بویژه با توجه به رس 
، امر گ  بران ذاری و  گ  . استعفا و تعویض وزرا و مقامات ارشد روی رسعت پالنران کننده م باشد گ  ویل ن جتناب پذیر اب  

برنامه اولویت میل، روی شفافیت و  ۲۲ونه مثال، طوریکه کار روی نهانی سازی فهرست گ  بهتطبیق آن تاثب  داشته است. 
ی گ  از مقام خود کناره دفب  عایل نظارت و مبارزه با فساد  رئیس و هم  مسئول ونی ادامه داشت، هم وزرای ارشد گ  پاسخ ب 
  د. نزد نمایتا خود را در انتخابات نام ند کرد

ماه اکتوبر، دولت افغانستان نخستت   مسوده ی پالیس بودیجه والیت  افغانستان را قسمیکه چارچوب  ۷. بتاری    خ ۳۱
ونی متقابل توکیو ایجاب م کرد منتش  کرد. پالیس متذکره بدنبال متعادل ساخت   نقش دولت مرکزی م باشد در گپاسخ

ماه اکتوبر،   ۲۳خدمات مستقیم تقویت م نماید.  بتاری    خ ارائه جهت بهبود را حالیکه توانمندی مقامات ولسوایل و والیت  
، بدلیل تغیب  در سال مایل کوتاه ساخته ۲۰۱۲دسامب   ۲۰ایل  ۲۰۱۱ مارچ  ۲۱)  ۱۳۹۱سال مایل  برایزارش هزینه دولت گ

ه اظهار گشد. کمیسیون بودیجه و مایل ولس جر ارائه ه گو در کمیسیون های تخنییک آن به ولس جر گفتگشد( بعد از بحث و  
درصد بودیجه اختصاص یافته شان را مرصف کرده   ۴۰کمب  از   واحد، ۲۵، واحد بودیجوی دولت ۵۵داشت که از مجموع 

ان اج  در مورد مب  
ران  های در مورد برخ  از خطوط بودیجوی، عدم موجودیت گبودیجه و ن ی ار بودند. در حالیکه انتقادان 

ی شد. بتاری    خ گ  رأی نصاب مانع  ، وزیر مالیه بودیجه میل را  ۳ب    ۲۰ایل  ۲۰۱۳دسامب    ۲۱) ۱۳۹۳سال مایل  برایماه نوامب 
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انو جر ۲۰۱۴دسامب   بلیون  ۳بلیون آن بودیجه عملیان  و  ۴.۹بلیون دالر بود که از آن  ۷.۹ه معرف  نمود. این مبلغ گ( به مش 
و   میل هزینه های اردوی برایبودیجه انکشاف  تخصیص یافته بود. وزیر مالیه اظهار داشت که بخش اعظم آن  برایآن 

انو جر  پولیس تخصیص یافته  خواهد شد. ارائه ه گه بودیجه متذکره به ولس جر گبود. بعد از نظریه مش 

به رکود رشد اقتصادی در یک کشوری که فعالیت های  و  های امنیت  و سیایس را احاطه کرده مسئولیتانتقال . بالتکلیق  ۳۲
 اقتصادی بیشب  بست
 

زارش تازه ی ماه اکتوبر بانک جهان  اظهار م دارد گکمک کرده است.    دارد،  به سکتور متغیب  اقتصادییک
پایت    ۲۰۱۳درصد در سال  ۳.۱، پیش بیت  م شود که به گبعد از محصول بزر  ۲۰۱۲درصدی در سال  ۱۴.۴که نرخ رشد، 

بوده است. نهاد  ۲۰۱۲درصد کاهش در جمع آوری عواید در مقایسه با سال  ۱۱، شاهد ۲۰۱۳بیاید. شش ماه نخست سال 
های ضعیف، همراه با رکود وسیع، بنظر م رسد که به این فکتور ها کمک نماید. وزارت مالیه شماری از اقدامات را جهت با 

ات در ر  ی در ریاست  ثبات سازی عواید، منجمله تغیب  هکذا مرکات؛ خطر نبود اهداف صندوق مایل بت   الملیل، و گهب 
یس به پرداخت های تشویق  صندوق بازسازی افغانستان مواردی اند که همچنان باف  مانده اند.   دسب 

فت. ۳۳ ادامه یافت. پنج  ۲۰۲۰-۲۰۱۵دوره زمان   برایدر زمینه توسعه چارچوب مساعدت های انکشاف  ملل متحد  پیش 
تساوی اجتمایع و : توسعه اقتصاد یکسان؛ خدمات اجتمایع اسایس؛ که  رفتگاولویت روی آن توافق صورت  دارای ساحه 
؛ عدالت و حاکمیت قانون؛ و حکومتداری پاسخ های ذاری روی رسمایهگرسمای . منحیث بخس  از رکن  ، بودند و گانسان 

ک میان همکاران ذیربط ملل متحد توافق شد و کار روی ایجاد برنامه ی همکاری جریان  حاکمیت قانون، روی اهداف مشب 
انسجام بیشب  در زمینه حمایت از این دارد. روی ایجاد صندوق همکاران متعدد حاکمیت قانون و عدالت کار جریان دارد تا 

 ردد.  گسکتور تامت    

  

V.  دوستانه    کمک های بش 
تن   ۵۱۰۸شتند. از این مجموع تعداد گبه افغانستان بر  هتن مهاجر داوطلبان ۷۰۹۷اکتوبر،  ۳۱ست و گماه آ ۱بت    . ۳۴

متذکره تن از جمهوری اسالم ایران و باف  از سایر کشور های همسایه عودت نموده بودند. تعداد  ۱۹۵۷شان از راه پاکستان، 
تن رسانید که  ۳۶۱۹۴مساعدت کرد به ۲۰۱۳ماه نخست سال  ۱۰مهاجرین عودت کننده ی را که ملل متحد در شمار 
ی  ۱۹و  ۱۸نشان داد. بتاری    خ  ۲۰۱۲را در مقایسه به سال  درصدی ۵۱کاهش  ، سومت   نشست کمیته رهب  ماه سپتامب 

ان دولت افغانستان، جمهوری اسالم ایران، پاکستان و ملل متحد در آن گردید که نمایند گزار  گچهارجانبه در اسالم آباد بر 
ی مشب  حضور بهم رسانیده بودند.  اتب    ک بسیج منابع توافق کردند. جوانب روی ایجاد یک اسب 

ک آن را وزیر مهاجرین و  ۳۱ست و گماه آ ۱. بت   تاری    خ ۳۵ وی کاری اشخاص بیجا شده ی داخیل، که ریاست مشب  اکتوبر، نب 
تن بیجا شده را بدلیل منازعات ثبت کرد. که این رقم مجموع  ۱۸۵۰۰ان و ملل متحد به عهده داشت، مجموعا گعودت کنند 
تن رسانید. در این رب  ع سال،  ۶۲۰۰۰۰از مجموع  تن ۱۱۲۹۹۸را به  ۲۰۱۳ماه نخست سال  ۱۰ برایان گعودت کنند 

 ان در والیات وردک، پکتیکا، غور، فاریاب، بادغیس، فراه، کندز، و بویژه هلمند قرار داشتند. گبلندترین سطح بیجاشد 

سال با دوز های متعدد  ۵سن  ر میلیون طفل زی ۸.۳واکسیناسیون فلج اطفال،  دور  ۹بدینسو، در  ۲۰۱۳. از آغاز سال ۳۶
درصد کاهش  ۸۰ردید، که گزارش  گدر افغانستان   ۲۰۱۳مورد ابتال به فلج در سال  ۸ماه اکتوبر،  ۲۵واکست   شدند. ایل تاری    خ 

مبارزه با  برایردیده جاییکه تالش ها گرهار محدود  گنشان داد. این موارد در والیات کب  و نن ۲۰۱۲را در مقایسه با سال 
زارش نشده، و گبدینسو   ۲۰۱۲انتشار وایرس فلج بدلیل ناامت  دشوار بود. هیچ مورد فلج در جنوب افغانستان از ماه نوامب  

 درصد جمعیت مردم در ساحات عاری از ویروس فلج بش م برند.  ۹۰ارزیان  م شود که 

ایط. در ماه اکتوبر، ۳۷ ردید. گخشکسایل در غرب و مناطق مرتفع مرکزی منجر به محصول ضعیف، کمبود غذا و بیجانی   رس 
خانواری را که بشدت فقب   ۸۶۰۰و اقالم غب  غذانی را به تن مواد غذانی  ۱۸۰۰ با حمایت ملل متحد، سازمان های غب  دولت  

ایطبودند توزی    ع کرد.  ر با توجه به فقر مزمن و نبود خدمات اسایس، که گزمستان پیش بیت  شده است، م برایمعتدل  رس 
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ات این فصل را بدتر م سازد، پالن های زمستان   ت زیر تطبیق م والی ۲۲ولسوایل در  ۱۰۰ن مردمان آسیب پذیر در میاتاثب 
 باشد. 

 همآهن برای د اکتوبر، دفب  ملل متح  ۳۱جنوری و  ۱. بت   تاری    خ ۳۸
 

 ۲۴کشته،   ۲۷رویداد،  ۲۳۵ و امور بش  دوستانه، یک
دوستانه ثبت کرد. تنها در ماه اکتوبر،  ۷۲مجروح و  ۴۵توقیف،  رویداد خشونت های  ۲۴اختطاف را علیه کارمندان بش 

مستقیم در رستارس  ردید، منجمله قتل یک کارمند امداد رسان توسط راکت در والیت گزارش  گوالیت   ۱۵هدفمند و غب 
ند گنزد اسب  یک کارمند صیح محیل در حالیکه م خواست از  گستان و مر نور  انش فرار کند. اختطاف ها و آدم ربانی ها در گب 

. در ساحات مورد منازعه، افزایش تلفات افراد ملیک شده استجاده های والیات هرات، پکتیا، وردک و کب  خییل متداول 

یس به مراقبت های تروما ان خدمات اضطراری فشار واگباالی فراهم کنند  نبود ظرفیت، با توجه به  بعلترد کرده است. دسب 
دوستانه  برایافزایش تقاضا و ناتوانانی طرف های منازعه  ا م به اصول بش   با چالش مواجه ساخته است. را احب 

دوستانه ایل تاری    خ گ. پالن عمل هم۳۹ میلیون دالر، تمویل شده است.  ۳۲۶درصد، با بودیجه ی  ۶۹اکتوبر،  ۳۱ان  بش 
ی همآهنگبودیجه ی هم دوستانه، تحت رهب  دوستانه، در سال   گان  بش  راه اندازی خواهد شد تا  ۲۰۱۴کننده ی بش 

یک نیازمندی ها اتب    را تامت   نماید.   بیشب   یشناسانی و اولویت بندی اسب 

VI.  مبارزه با مواد مخدر 
، نظرسن ۱۳منتش  شده بتاری    خ  . ۴۰ تریاک افغانستان سطح بلند کشت خشخاش در افغانستان را  ۲۰۱۳یح  سال نوامب 

که این رقم بود.  سه چند بلندتر  ،۲۰۱۲در مقایسه با سال   هکتار، که ۲۰۹۰۰۰ثبت کرد.  مجموع ساحات تحت کشت 

کا  ۴۹ر یعت  گتن تریاک که افزایش یک سال بر سال دی ۵۵۰۰ درصد را نشان داد. وزارت مواد مخدر و ملل متحد، که مشب 

  ۲۰۱۴مان در مورد رویداد های سال گو نب   به حدس و  تریاک  قیمت بلند را به  افزایشاین این نظرسنیح  را انجام دادند، 

 همیشدرصد کشت در ساحات  ۸۹نسبت دادند. 
 

مناطق امن ترین  نا  کشت خشخاش در جنوب و غرب، همچنت   در یک

هکتار کشت خشخاش م  ۱۰۰۶۹۳ مسئول درصد در والیت هلمند که به تنهانی  ۳۴ر م باشد. کشت خشخاش به کشو 

ه که والیات فاریاب و بلخ در تقلیل یافتدرصد  ۱۵ به ۱۷بلند رفته است. شمار مجمویع والیت عاری از خشخاش از باشد 

  شمال کشور این وضعیت را از دست م دهند. 

، وزارت مبارزه با مواد مخدر، به حمایت تخنییک ملل متحد،   ۹. بتاری    خ ۴۱ مواد مخدر  ۲۰۱۲زارش سال گماه نوامب 

ی زارش ساالنه باشد، گمورد آن یک  نخستت   پالن است که افغانستان را منتش  کرد.  اتب   فت روی جنبه های اسب  برریس پیش 

ول مواد مخدر میل را بدست م دهد. این   درصد در  ۱۵۴، ۲۰۱۲خشخاش در سال  محو برجسته ساخت که  زارش گکنب 

هکتار مزارع خشخاش، افزایش یافته بود.  از منظر استفاده، تخمت   زده  ۹۶۷۲با وجود از بت   بردن  ۲۰۱۱مقایسه با سال 

 –میلیون استفاده کننده بالغ مواد مخدر در افغانستان وجود دارد. در حالیکه ظرفیت معالجه افزایش یافت  ۱شد که تعداد 

 ۵.۹زارش فقط گاین   –افزایش را نشان داد  ۲۰۰۹مرکز در سال  ۴۳، که در مقایسه با ۲۰۱۲مرکز در سال  ۱۰۲با تخمینا 

ویت   کشور را تحت پو گدرصد استفاده کنند  وی کار گشش قرار داد. ضمنا، شمار موارد در پیشان تریاک و هب  عدالت اه نب 

(  ۲۰۱۳ایل مارچ  ۲۰۱۲)مارچ  ۱۳۹۱در سال  ۵۸۸( به ۲۰۱۰ایل مارچ  ۲۰۰۹)مارچ   ۱۳۸۸مورد در سال  ۳۹۵جزانی از 

ین قضیه محاکمه گافزایش یافت. در دوره   ماه   ۱۸اسبق پولیس والیت نیمروز بود که بتاری    خ  رئیس زارشدیه جاری، مهمب 

سال زندان محکوم شد؛ قضیه متذکره در حال حاض  تحت  ۱۰ردید و به گسپتامب  به جرم مرتبط با مواد مخدر محکوم  

 استیناف طلت  م باشد. 

 افغانستان و کشور های همسایه به کار خود با نمایند  برای. برنامه منطقوی ملل متحد ۴۲
 

ول مواد مخدر و دست    هایگ کنب 

ی و معالجه اعتیاد مواد مخدر، و گاز همکاری ها بت   نهاد های تنفیذ قانون و قضا جلو کار کرد تا اندرکاران در رسارس منطقه   ب 

اکتوبر، تحت توجهات این برنامه، ابتکار جلسه دوم به سطح وزرا از  ۹پالیس و دادخوایه، حمایت نموده باشد. بتاری    خ 

ک گزار  گ تاجکستان در بشکک بر -قرغزستان-انافغانست ردید. هر سه کشور اعالمیه رسیم صادر کردند که همکاری های مشب 

 ماه نوامب  در دوشنبه، نشست  با وزرا و روسای نمایند  ۲۹م مرتبط با مواد مخدر را تقویت م کرد. بتاری    خ ایر مبارزه با ج
 

 گ
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، جمهوری اسالم ایران، قرغزستان، پاکستان، فدراتیف روسیه، تاجکستان، ترکیه، های مبارزه با مواد مخدر  افغانستان، چت  

 ردید.   گزار  گترکمنستان، ایاالت متحده امریکا و ازبکستان بر 

 

VII.  حمایت از ماموریت 
در  مشورن  به کمیته  ۲۰۱۴سال  برای( A/68/327/Add.4)   ماه اکتوبر، بودیجه پیشنهادی یوناما ۲۸بتاری    خ  . ۴۳

میلیون  ۵درصدی یا  ۲.۵میلیون دالری کاهش  ۱۹۱ردید. بودیجه ی پیشنهادی گارائه  مورد پرسش های بودیجوی و اداری 

 های هوانی دارانی تنقیص دفاتر، کارمندان و نشان م دهد. پس انداز متذکره از طریق  ۲۰۱۳دالر را در مقایسه با بودیجه سال 

درصد بودیجه تطبیق  و  ۱۰۰شامل پیش بیت   ۲۰۱۳-۲۰۱۲خواهد شد. دست آورد های کلیدی دوسال یکبار  برآورده

ذاری، محوطه های جدید ادغام شده، با دفاتر و گ، و بعد از رسمای۲۰۱۳شفاف و کاف  م شد. ایل سال  ،تنقیص طبیقت

یف و بامیان به اکمال رسید.  ، در والیات کندهار، مزار رس   محالت رهایس  مسکون 

یس منحرص به فرد داخیل را  برای. دفاتر ساحوی یوناما ۴۴ اتخاذ وظایف و فعالیت های ماموریت   برایاین ماموریت دسب 

یس تحت برریس  ا بصورت فراهم م کند. دسب  ی در کندهار افزایش یافته که این ماموریت را قادر چشمګب  متداوم بوده و اخب 

محیل ولسوایل ها، محدویت های مایل و ونی به نیازمندی های گات خارج از شهر دست یابد. جهت پاسخساحساخته تا به 

، یوناما از رویکرد های  ایطونه مشخص با گبا دفاتری که بیشب  و ب "اسب به همهنیک بعدی  مت"اوضاع امنیت  محیل  رس 

 چندین نمایند است که دارای تبدیل دفب  بامیان به محوطه ی  ،ترین پالن . فوریرفتگخواهد   فاصلهار باشد، گساز 
 

 باشد. گ

ک با همکاران ملل متحد م باشد.  ارزیان  ها در مورد گدر والیت کندز، یوناما در صدد  
ات بالقوه، زینه مکان های مشب  تاثب 

، حمایت  وی های نظام بت   الملیل باالی ملل متحد ادامه یافت، بویژه امنیت مراکز هوانی  )منجمله ظرفت طت  کاهش نب 

ده( و پناهگتلفات    شت.  گبر خواهد   ۲۰۰۵اه های امن درون کشوری، که به سطوح قبل از سال گسب 

 

VIII.  مالحظات 
های امنیت  و سیایس خود م شود. برخ  از شاخصه  مسئولیتافغانستان در یک فضای ناباوری وارد سال اخب  انتقال . ۴۵

ی میل امنیت  را بدست  نهای مثبت  وجود دار  و های امنیت  افغانستان رهب  ایجاد  در حال رفته و نهاد های قوی رسیمگد. نب 

از سوی جامعه وسیع  نشان داد که توافقنامه متذکره تصویب توافقنامه دوجانبه امنیت  با ایاالت متحده امریکا  ن هستند. شد

و اسایس چند  برایوع، حمایت توسعوی افغان  برسمیت شناخته شد که امنیت بت   الملیل، در مجم م پنداشته سال پیش 

ردد که نهاد های افغانستان و حاکمیت آن گارائه  حصول اطمینان از اینکه مساعدت ها ادامه پیدا کرده و به شیوه نی  د. و ش

ردد، حایز اهمیت م باشد. ملل متحد نقش مهیم در تداوم حمایت بت   الملیل داشته و در پروسه های سیایس به گتقویت  

ی افغان ها که تهداب صلح، ثبات و توسعه آینده کشور م باشد، مساعدت م    . د نمایرهب 

تمرکز فوری افغانستان، ملل مورد  انتقال سیایس تارییح  را که ۲۰۱۴والیت  و ریاست جمهوری سال  شورای . انتخابات ۴۶

متحد و جامعه بت   الملیل م باشد را رقم زد. در خالل رقابت شدید سیایس ودر مطابقت با چارچوب حقوف  و قانون اسایس 

انی برخوردار م باشد. این  وعیتترین اساس  مطمت   افغانستان، از اهمیت بش  میل و بت   الملیل و حمایت دوامدار م  مش 

 آماد باشد. 
 

فته و حقوف  بوده و نهاد های مدیریت انتخابان  ایجاد شده اند.  برای های تخنییک گ انتخابات چارچوب های پیش 

ی شورا ها براینامزد  ۲۷۱۳انتخابات ریاست جمهوری و  براینامزد  ۱۱ –شمار نامزدان  ، ازمردم و  سیایسعمق عالقمندی 

هویدا م باشد. من تنوع تیم های انتخابان   را که مرز های فرقه  ،دیه جدید  رأی میلیون کارت  ۳و صدور بیشب  از  –والیت  

اک زنان منحیث  را  نی و ملیت   ان، نامزدان، و کارمندان انتخابان  صدای حیان  را در گدهند  رأی درنوردیده استقبال م کنم. اشب 

یس زنان از عرصه مردم تقویت کرده است. من  اک زنان را تشویق کرده و دسب  دهنده را تامت   کند،  رأی اقدامان  که اشب 

رو به افزایش کمک  تمجید م نمایم. نظارت قوی داخیل و بت   الملیل از تمام مراحل پروسه های انتخابان  همچنان به اعتماد 
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را ترغیب م نمایم تا درخواست های دولت افغانستان م نماید. من کشور های عضو و سازمان های منطقوی و بت   الملیل 

 حمایت از نظارت را مورد مالحظه قرار بدهند.  برای

 واضح بت   جامعه بت   الملیل را تسهیل و از دفاتر جمیله ۴۷
ی نهاد های رو  ،تاکید  برای د خو . نماینده ویژه ام پیام رسان 

، شفاف و گاهمیت یک روند با اهمیت، فرا  و مدیریت انتخابان   رفته است. گبکار   ،واضح در مطابقت با قوانت   افغانستان ب 

وع و معتب  به نفع ایشان نب   م گموصوف با نامزدان ریاست جمهوری ب ونه دوامدار ادامه داده تا تاکید نماید که یک روند مش 

ه و اطمینان دهند که انتخابات به بودتعهد متا به کارزار صلح آمب   و اخالف  ران سیایس را ترغیب م کنم گباشد. من تمام بازی

هر کس را که مردم منحیث رهب   –ب  گو ها در میان نامزدان در مورد یک اداره جدید فرا گفتگوحدت میل کمک نماید. بحث و  

 ایستاد  "برنده همه چب   را از آن خود م کند"ر مقابل سناریوی بتواند د –خود انتخاب نمایند 
 

د. گ صورت  گ  ب 

 . چالش های امنیت  در ارتباط به پروسه انتخابان  واقیع بوده و نیاز است تا فعاالنه به آن رسید ۴۸
 

د. در عت   گ صورت  گ ب 

زاری انتخابات در گیا اینکه مانع بر ، انشرأی مردم از حق محروم ساخت   بخس  از  برایزمان، نباید منحیث یک بهانه 

ارزیان  های قوی  د. همکاری های امنیت  قوی بت   نهاد های افغانستان، منجمله گردچارچوب قانون اسایس افغانستان  

، اقدامات کاهش خطر مناسب وری م باشد. من همه ایه عامه جهت بوجود آوردن اعتماگو کمپاین های آ  امنیت  د بیشب  ض 

 زارند. گشان حرمت   رأی جوانب را ترغیب م کنم تا ماهیت ملیک انتخابات و حق مردم افغانستان را جهت استفاده از 

فت ها در مورد پروسه صلح در ماه های اخب  مایوس کننده بوده است. ۴۹ ی بعد از عدم موفقیت   . پیش  ابتکار افتتاح دفب 

ی افغان ها به ایجاد گفتگان با صالحیت طالبان در دوحه، تمرکز روی ایجاد  گنمایند  برای ییک معطوف و به رهب  یک آدرس فب  

 ونگردید تا دست اندرکاران، چگ
 

ان مناسب را شناسانی نماییم. با رقابت سیایس و توجه متمرکز روی  گ و تسهیل کنند یک

 برایام های نخستت   گدر کوتاه مدت نا محتمل بنظر م رسد. بهمه حال،   گل و فصل جامع جن، ح۲۰۱۴انتخابات سال 

پتانسیل ادامه یابد.   و و های مستقیم آینده بت   دولت افغانستان و مخالفت   مسلح باید حمایت گفتگ  برایایجاد تفاهم که 

ه نب   گایجاد ان سسته و خاص وجود دارد. و باید تالش های را شامل شود تا بتواند گابتکارات آینده از طریق موضوعات   برایب  

ات جن دوستانه بت   الملیل و قوانت   جنگباالی افراد ملیک را از طریق دادن آ گتاثب  وی از قانون بش  کاهش   گایه بهب  و پب 

د  برایبخس  از رویکرد جامع  دهیم. رژیم تعزیرات هدفمند و تطبیق شونده نب    منحیث  مصالحهمبارزه با خشونت و پیشب 

انی دارد.   نقش بش 

رفت گی روی آن تاکید صورت  با همکاری های اقتصاد که  افغانستان و پاکستان روی صلح و ثباتو بت   گفت گ. افزایش  ۵۰

ک که در حال افزایش است آرزو م کنم به رشد خود ادامه دهد. گدل رم کننده م باشد. برسمیت شناخت   منافع متقابل مشب 

ده تر، تعامالت روز افزون منطقوی از طریق گبطور   رم کننده بوده و گنشست های دوجانبه، منطقوی و چندین جانبه دلسب 

امنیت منطقه م باشد. ملل متحد به حمایت خود از همکاری های آسایش و  برایاهمیت حیان    دارای در مجموع، 

 منطقوی روی صلح و مصالحه، اتصال و تجارت، رسید 
 

قانون  و راه حل های دوامدار گ مهاجرین ادامه   برای به اقتصاد غب 

ز پروسه استانبول ییک تخصص ویژه م باشد. حمایت ا  دارای خواهد داد. مساییل وجود دارد که این دفب  در رابطه به آن ها 

م قلب آسیا نب   استها م باشد. در حالیکه این یک پروسه سیایس  این نمونه از  ابعاد عمیل بوده که در شش   دارای ، میکانب  

ابعاد متذکره نیاز به تحرک بیشب  دارد.   ایجاد روابط و رویکرد های جدید، برایر گم تجسم کرده است.  سازی اقدام اعتماد 

 متحد آماد ملل 
 

 این ابتکار منطقوی افزایش دهد.   برای دارد تا برنامه ریزی های عمیل و حمایت از دفاتر جمیله ی خود را گ

عالمت و منبع ن  ثبان   کننده م باشد. این  رانگن. اعالمیه اخب  سطوح ثبت شده کشت خشخاش و تولید تریاک عمیقا ۵۱

امنیت، رفاه و توسعه افغانستان و در مجموع   برای باشد. همچنان خطر اسایس در یک زمان  که عدم اطمینان وجود دارد، م

به منطقه م باشد. تالیس  های موفق و پایدار مبارزه با مواد مخدر از ما پاسخ یکپارچه، جامع را م خواهد که در بلندترین 

ن مامول تنها از طریق عمیل ساخت   اراده شده باشد. ای گسطوح سیایس بت   دولت افغانستان و همکاران تمویل کننده همآهن

 ،  رسید که با آن همراه است جنایتکارانه و فساد  ی سیایس داخیل و بت   الملیل امکان پذیر خواهد بود تا به اقتصاد غب  قانون 
 

 گ

د. ملل متحد متعهد است تا از تالش های همآهنگصورت   ، چارچوب در این عرصه حمایت نماید.  گب  در حال حاض 
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 مساعدت انکشاف  ملل متحد که در حال ایجاد م باشد مرصوف اولویت بندی تالش های خود جهت رسید 
 

 به اقتصاد غب  گ

 قانون  م باشد. 

م افغانستان ده میل . کاهش در فعالیت های با ثبات سازی نظام محور به پیمانه وسیع، بر اساس اولویت های توافق ش۵۲

، در کشوری که هنوز هم به شدت یک رویکرد انکشاف  پایدار مساعد سازد  برایتواند فرصت  را  . مسب  رسیدن به خود کفانی

ت   امنیت  زمان   افزایش گ. هزینه های دولت، منجمله هزینه های سناستب   گمتیک به کمک های خارخ  م باشد چالش بران

، نامطمت    عواید کاهش یابد. شاخصه های اعتماد تجارت نب   تقلیل یافته است. در یک چنت   اوضاع  م یابد که جمع آوری

ان، تعهد واقیع گپایداری درازمدت افغانستان و اعتماد تمویل کنند  برایان پیش بیت  م شود. گنیاز به حمایت تمویل کنند 

که شامل بسیج عواید، ایجاد شغل و اصالحات ساختاری از اهمیت یکسان برخوردار م باشد.   برای ستانمقامات افغان

استفاده از دفاتر جمیله خود در تسهیل و تروی    ج پابندی به تعهدات متقابل  ا محیط منظم تقویت شده م باشد. یوناما ب

تامت   تداوم در  برایدهد. جهت کمک بهب  ونی متقابل توکیو ادامه م گان در چارچوب پاسخگتوسط دولت و تمویل کنند 

و در مورد برنامه ها و چارچوب های اقتصادی و توسعوی افغانستان گفتگجریان انتقال سیایس، ملل متحد همچنان در صدد  

 ان م باشد.   گمیان نامزدان ریاست جمهوری، نهاد های مایل بت   الملیل و تمویل کنند 

ی که در دهه   برایتعهدان  که در توکیو . ۵۳ توسعه  برایذشته گاهمیت محافظت و تقویت دست آورد های حقوق بش 

ده شده بود را برسمیت شناخت. محافظت از حقوق زنان و اطفال اولویت ملل متحد باف  خواهد ماند و  آینده افغانستان سبر

وی منحرص به فرد م باشد  تایید این ماموریت و تروی    ج پابندی به که شامل   ،کار یوناما در ساحه تلفات افراد ملیک یک نب 

دوستانه بت   الملیل  ند، م گاز حضور رستارسی شان بهره م  که   منازعه طرفت   همه  توسطقانون حقوق بش  و قانون بش  ب 

ده دادخوایه م نماید گدر مورد چنت   مساییل  بطور  و  باشد. ملل متحد رویداد های تلفات مشخص افراد ملیک را رد یان   سب 

ات مواد انفجاریه تعبیه شده و پاک کاری مواد انفجاریه باف  مانده از جن اثرات قابل توجیه داشته است.  گزیرا که تاثب 

طوریکه افغانستان به دوره انتقال خود ادامه م دهد، تالش های حقوق بش  ملل متحد، بطور فزاینده ی روی حمایت از 

، منجمله میان نهاد های امنیت  افغانستان متمرکز خواهد بود. بونی در مورد گ، دانش و پاسخظرفیت میل وجود احقوق بش 

وعیت و موثریت فت در تحقق عدالت، حاکمیت و تنفیذ قانون، منجمله در ساحات پولیس مردم و  ،آوردن مش  نیازمند پیش 

 م باشند.  فعالیت های انکشاف  ملل متحد  برایاولویت دارای مسایل جنسیت  دارد. این ها ساحات 

یس محدود دولت منجر به ۵۴ ، چالش های اقتصادی و دسب  دوستانه  براینیاز فزاینده . ناامت  ساحه  –مساعدت های بش 

دوستانه از طریق پالن عمل باشر فعالیت های ملل متحد م گکلیدی دی د. تعریف واضح و اصویل مساعدت های بش 

دوستانه ایجاد شده تا  ک بش  دوستانه بت   الملیل ترصی    ح  ارائه مشب  ردیده گخدمات بیطرفانه و مستقل طوری که در قانون بش 

یک، موضویع و جغرافیاردد. گتامت     اتب   دوستانه اولویت بندی پالن عمل اسب  ک بش  نی را تقویت خواهد کرد. در صندوق مشب 

 خدماتو ارتقای  وجهافزایش تو آسیب پذیری در برابر آفات طبییع،  گفقر مزمن، چندین دهه جن  دارای یک کشوری 

دوستانه    . نیاز دارد مقاومت افزایش راه حل های پایدار و  برایتوسعوی بش 

ین وجه از طریق دولت پایدار، فرا  برای. تعهد دراز مدت ملل متحد ۵۵ ب  و امن برآورده شده م گرفاه مردم افغانستان به بهب 

، زمانیکه وضاحت  شورای تواند. تشخیص م دهم که  امنیت م تواند نقش ملل متحد در افغانستان را با جزییات بیشب 

ات انتقال امنیت  و سیایس موجود باشد عنوان نماید.  حمایت و منابع دوامدار کشور های عضو م تواند  بیشب  در مورد تاثب 

معیار ثبات، پیش بیت  و تداوم را در خالل این روند های نازک فراهم نماید. حضور رسارسی  مهم باف  مانده، در حالیکه یوناما 

 و نمایند 
 

ک و ترتیبات گ تقسیم هزینه م باشد تا  ها، صندوق ها و برنامه های ملل متحد در صدد دریافت مکان های مشب 

د و نتروی    ج نماید. امنیت کارمندان ملل متحد اسایس بوده تا وظایف و فعالیت های ماموریت  انجام یاب  و انسجام را آنی ر کا

بان و تمویل کنند   موثر  ایجاب حمایت وی شورا، مالحظه م کنم که تمرکز بیشب  گفتگبدون بحث و د. نمایرا م  انگکشور مب  

د  گصورت  باالی ساحان   ارزش افزوده که در  به که در آن ها تالش های سیایس یکپارچه از طرف ملل متحد م تواند ب 

جمیله در حمایت از پروسه های ونه مثال، دفاتر گب ،امر حیان  م باشد  افغانستان ۲۰۱۴حمایت از تحول بعد از سال 

، توجه ویژه به حقوق زنان و اطفال؛ تسهیل  ی افغان ها؛ نظارت و دادخوایه در مورد مسایل حقوق بش  سیایس به رهب 

 رویکرد های منسجم به انکشاف مساوی و پایدار؛ و رسید 
 

 ؛ کمک کند.  به اقتصاد غب  قانون  گ
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 الملیل یوناما و از نماینده ویژه ام، یان کوبیش، بخاطر فداکاری های مدوام شان، . م خواهم از تمام کارمندان داخیل و بت   ۵۶

ایطکه اغلب تحت  ب   جهت تحقق تعهدات مان در حمایت از مردم افغانستان فعالیت م کنند اظهار سپاس گچالش بران رس 

 نمایم. 

 
 

                                                                                                                                 
 
  
 

 

 


