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 امنیت    شورای       مجمع عموم 
 م ت فشصت و ه سال        م فت ه شصت و  جلسه 
 ۳۸شماره  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 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. 

دوستانه،  یتازه معلوماتاین گزارش .  ۲ را در رابطه به فعالیت های ملل متحد در افغانستان به شمول تالش های بش 
ی از زمان صدور گزارش قبیل که بانکشاف   -A/67/889ارائه شده بود، ) ۲۰۱۳ جون ۱۳ه تاری    خ و حقوق بش 

S/2013/350)،  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 
 سیایس تحوالت  الف.  

 
 آماد شاهد تحرکات مهم و مثبت ام ها در راستای روند صلح با مشکالت روبرو شد، گباوجودیکه   ،زارشدیهگزمان   . ۳

 
 گ

جوالی  ۲و جون  ۲۸. معاون ام آقای جان الیاسون، از کابل و کندهار، بتاری    خ های بود   ۲۰۱۴انتخابات سال  برایها، 
، منجمله فعالت   ۲۰۱۳

، دیدار کرد. ، جاییکه موصوف با دولت، دست اندرکاران سیایس و جامعه مدن   ۳بتاری    خ حقوق بش 
مراجعه   A/66/867-S/2012/532, annex IIونی متقابل توکیو )به گجوالی، یکسال بعد از توافق روی چارچوب پاسخ

رد هم آورد تا وضعیت تعهدات و گجامعه بت   الملیل و دولت افغانستان  از ان  را گنمایند شود(، جلسه ارشد مقامات در کابل 
پروسه های انتقال که در سال آینده به اوج خود م رسد، وضعیت تالش های بیشب  تمرکز حرکت به جلو را ارزیان  نماید. 

 ت   باف  مانده، مگر تالش ها بصورت عموم طبق پالن به پیش رفته است. نامطم

ان طالبان و وزارت امور خارجه افتتاح دفب  سیایس امارت اسالم افغانستان در دوحه را اعالم گماه جون، نمایند  ۱۸بتاری    خ . ۴
آینده افغانستان حمایت م کند و این  برایکه این دفب  از راه حل سیایس گفته شد  طالبان  کنفرانس مطبوعت  در  کردند. 

ر، استفاده از اسم و سمبول گد. مگردها با تهدید مواجه   رسزمت   افغانستان امنیت سایر کشور از حرکت اجازه نخواهد داد که 



ردید. دولت از گمراسم باعث واکنش منف  و قوی دولت افغانستان و جامعه وسیع افغان   این  رژیم سابق طالبان در جریان 
ی از آدرس نمایند  ذشته ها گ و نماید گفتگعایل صلح   شورایان با صالحیت طالبان موجود باشد تا با آن گتاکید داشت که دفب 

 آشفتد. دهنه این که دولت  را در تبعید رسمیت 
 

ی در بیانیه طالبان تاکید بر ایجاد روابط با کشور های سوم و سازمان گ  بیشب 
  ۱۹. بتاری    خ کرد م   عنوانخص در آینده و با مقامات دولت افغانستان  را در یک زمان نامشگفتگهای بت   الملیل داشت، و  

ی افغان ها باشد به گفتگاعالم داشت که  دولت ماه جون،  و ها ایل ضمانت ها مبت  بر این که این روند باید کامال به رهب 
ق مورد منازعه توسط مقاماتامنیت میل اطالع داده شد که  شورایماه جون، به   ۲۴تعویق خواهد افتاد. بتاری    خ   نشان و بب 

آینده آن نا مشخص باف  و دند که دفب  متذکره موقتا مسدود شده نمو دوحه برطرف ساخته شد. طالبان به تعقیب آن اعالم 
ست، دولت آماده است تا با گماه آ ۱۲ونی از وزارت امور خارجه افغانستان اظهار داشت که بتاری    خ گمانده است. سخن

 و نماید. گفتگترکیه   یا ان طالبان در عربستان سعودی گنمایند 

ک برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان  ۵ شوریس  سابق به این  ۷۲۲۰ست، گآ ۲۴زارش داد که ایل گ. داراالنشای مشب 
ف م باشد.  ۱۶۴پروژه وزارت های مربوطه و  ۱۶۰ند، با ه ابرنامه پیوست بصورت  پروژه کوچک تکمیل یا کار آن در حالت پیش 

و های مردم افغانستان در مورد صلح ادامه گفتگمعاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( به حمایت خود از   هیئتانه، گجدا 
در رسارس کشور راه  –بحث بصورت مجموع پالن شده بود  ۲۰۰که    –روه تمرکز گبحث   ۱۰۰اپریل و جون،  های داد. بت   ماه

اک نموده بودند.   ۴۲۹فغان، منجمله ا ۱۷۳۳اندازی شد که در آن تعداد  ایجاد نقشه  مرحله دوم این ابتکار هدف زن اشب 
اک کنند  جمع و های راه والیت  صلح ده و سؤ استفاده از گفساد   نهادینه شده، معافیت ان بود. گآوری پیشنهادات اشب  سب 

ران  های در گردید. نگری برجسته   گعادالنه منحیث دالیل نارضایت  و شورشنا قدرت، بیکاری و در برخ  ساحات، توسعه 
 ردید. گونی ابراز  گعدم برریس و پاسخمورد برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان و 

جمهور کرزی مذاکرات به سطح باال روی توافقنامه متقابل  رئیسماه جون،  ۱۹. در پاسخ به رویداد ها در دوحه، بتاری    خ ۶
ان مخالف و اعضای  امنیت  با ایاالت متحده امریکا را به تعلیق در آورد. شماری از دست اندرکاران سیایس افغان، منجمله رهب 

ردد، مخالفت گم تواند منجر به خروج کامل جامعه بت   الملیل در این مقطع حساس  پارلمان با این تصمیم، بدلییل که 
ه جهت مشوره روی این گ زاری لویه جر گرا جهت بر جمهور پالن های  رئیسوی گماه جوالی، سخن ۱۴نمودند. بتاری    خ 

مفهوم در صورتیکه  ی را  هگهای افغانستان چنت   جر  ائتالفهمکاری های احزاب سیایس و  شورایتوافقنامه تایید کرد. 
اق سیایس یا غب  قانون  شود ،صالحیت قانون  باشد داشت     های در مورد این که چنت   گ. نکردند رد   ،طوریکه باعث افب 

ران 
یا تغیب  قانون اسایس، ابراز   ۲۰۱۴د، منجمله تاخب  در انتخابات سال نری تبدیل شو گردهمآنی ها م تواند به مقاصد دیگ

ال مارتت    رئیسدر حالیکه از کابل دیدار م کرد، ماه جوالی،  ۲۲بتاری    خ . گردید 
ک ایاالت متحده امریکا، جب  ستاد مشب 

ست، مشاور امنیت میل گه آما ۲۱د. بتاری    خ ساخته شو دوپس، ترغیب کرد تا توافقنامه متذکره ایل ماه اکتوبر نهانی 
، همراه با وزیر امور خارجه وظیفه    رئیسافغانستان، و  رفتند تا مرحله جدید توافقنامه تعامل گکمیسیون انتقال امنیت 

ی نمایند. بتاری    خ  یک را در مورد این موضوع رهب  اتب   ر دولت گجمهور کرزی، اظهار داشت که ا  رئیسست، گماه آ ۲۴اسب 
 با دولت بعدی مذاکره نماید.  م شود زیر گایاالت متحده به توافق برسد، در این صورت ایاالت متحده نا فعیل نتواند با 

رفت. قانون تشکیل و گوالیت  توافق صورت   شورایروی قوانت   کلیدی قبل از انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات . ۷
 رئیسبان  )قانون تشکیل( و قانون انتخابات از طرف وظایف کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخا

قوانت   جدید ردید. گمیل توشیح   شورایبعد از تصویب  بالفاصلهماه جوالی، بالنوبه،  ۲۰و  ۱۷جمهور کرزی بتاری    خ 
 رأیسیستم برریس منازعات انتخابان  تبدیل کرد.  برای دائیمکمیسیون مستقل شکایات انتخابات را ابقا و آن را به یک نهاد 

 دارای، با تمام نامزدان در نهاد های دموکراتیک که خود را منحیث افراد در رقابت های والیت   که غب  قابل انتقال واحد  دیه
جامعه کوخی  برایکریس   ۱۰بعد از بحث های داغ، سهمیه ردید.  گچندین عضو م باشد نامزد م نمایند، همچنان ابقا  

هداری شد، برغم اینکه فعال هفت زون منطقوی،  نسبت به یک حوزه انتخابان  میل وجود دارد. کریس های ریزرو شده گن
 درصد کاهش یافت.  ۲۵به کمب  از  –درصد  ۲۰ان زن، با شورا های والیت  که فعال سهمیه آن گنمایند  برای

بمنصه بالفاصله دو نهاد مدیریت  انتخابان  در قانون تشکیل جدید ترصی    ح و  برایمقرری کمیشب  ها  برایروند مشورن  . ۸
کمیسیون مستقل نظارت   رئیسمیل،  شورای ت   مجلسرؤسای زینش که متشکل از گماه جوالی، کمیته   ۲۸اجرا درآمد. بتاری    خ 

نامزد را  ۲۷ون مستقل حقوق بش  افغانستان، همراه به قاض  القضات هستند شارت لست یاز تطبیق قانون اسایس و کمیس



کرد. متاسفانه، سازمان های جامعه مدن  مرتبط به   ارائهجمهور  رئیسدرخواست دهنده بود را به  ۲۰۰رفته از بیشب  از گکه بر 
، طوریکه قانون جدید کمیسیون مستقل انتخابات برایزینش گردیدند و نماینده رسیم در روند  گتوافق ن انتخابات موفق به

د. تحلیف انجام دانهانی خود را اعالم، و روز بعد آن   گزینش  ۹جمهور،  رئیسماه جوالی،  ۳۰. بتاری    خ نداشتند  اقتضا م کرد،
 افغانستان نمایند تنوع قوم و منطقوی از اعضای جدید وسیعا 

 
تن شان را زنان، و دو  ۹ م کردند؛ سه نماینده از مجموع گ

، وایل گیافترر تقست، گماه آ ۳نماینده قبال منحیث کمیشب  ایفای وظیفه م نمودند. بتاری    خ  ان جدید احمد یوسف نورستان 
انتخابات را توشیح نمود.  رئیسجدد جمهور مقرری م رئیسزیدند که گست بر گماه آ ۵، بتاری    خ رئیساسبق هرات را منحیث 

 ردید.  گکمیسیون مستقل شکایات انتخابان  راه اندازی  زینش  گست، روند  گماه آ ۲۴بتاری    خ 

 . آماد ۹
 

 ماه جوالی، مرحله دوم ثبت  ۲۷انتخابات طوریکه برنامه ریزی شده بود به پیش رفت. بتاری    خ  برای های تخنیگ گ
ایطان واجد گدهند  رأی که محدود بهان به سطح ولسوایل ها آغاز یافت. توزی    ع کارت ها  گدهند  رأی نام  یا عودت کننده رس 
زنان بود. هیچ رویداد  برایعدد آن  ۹۶۹۲۴دیه جدید صدور یافت، که  رأیکارت    ۴۳۵۷۷۵ست، گماه آ ۲۱، ایل تاری    خ بود 

س ثابت شدند گنبوده، ممهم امنیت  مستقیما تا کنون به این روند مرتبط  ، در ر چهار ولسوایل بدالیل امنیت  غب  قابل دسب 
ردند. صدور تذکره گباز  باید حالیکه مراکز سایر ولسوایل ها بخاطر مسایل لوژستیگ و تعیت   کارمندان در حال حاض  

ونیگ که همچنان منحیث شناسانی  ن ثبت جمعیت معطل م  ان قابل استفاده م باشد، ایل تصویب قانو گدهند  رأیالکب 
  ۲۷تصویب نمود و بتاری    خ   ۲۰۱۴انتخابات سال  برایماه جوالی، کمیسیون متذکره پالن عملیان  خود را  ۳۱باشد. بتاری    خ 

فردا، مرحله  برایست، این کمیسیون پروژه حمایت انتخابان  ملل متحد، انتخابات دوم، )بلند بردن ظرفیت انتخابان  گماه آ
ملیون دالر    ۱۲۹قسمت اعظم اطمینان از اینکه  برایرد. مذاکرات بت   کمیسیون متذکره و وزارت مالیه دوم( را تصویب ک

  تحویل داده شد.  ،از طریق روند های بودیجه میل ،انتخابات بودیجهامریکانی 

ماه جوالی، وزارت امور داخله ارزیان  ابتدانی  ۲۹ران  است. بتاری    خ گن گراه اندازی انتخابات منبع بزر  برای ،. امنیت۱۰
محل   ۶۸۴۵دیه از مجموع  رأیمحل  ۶۵۸۶کرد و تخمت   زد که   ارائهتهدیدات امنیت  خود را به کمیسیون مستقل انتخابات 

،  دارایمحل   ۹۴۵محل امن،  ۳۴۳۵) ،ه م تواند امنیت شد تأمت   که از طرف کمیسیون پیشنهاد شده بود   تهدید پایت  
کمیسیون   رئیسران  های محافظت از اطفال، گمحل تهدید بلند(  م باشند. با توجه به ن ۱۱۳۲محل تهدید متوسط،  ۱۰۷۴

ات باالی مکاتب را در خالل ارزیان  جاری امنیت  محالت شامل ساخت   انتخابات توافق کرد که  دیه را  رأیاحتمایل ارزیان  تاثب 
 با نمایند 
 

اسبق کمیسیون انتخابات، فضل احمد معنوی  رئیسست، گماه آ ۱۳بتاری    خ  مشوره نماید.   های امنیت  افغانستانگ
 در رسانه ها اظهار داشت که مقامات امنیت  در رابطه به آماد 
 

انتخابات واقع بت   نبوده و در رابطه به آن مبالغه  برای ها گ
، پاسخ داد که چالش های زیاد رئیسنموده اند. روز بعد،  باور  موصوفر گوجود دارند، م یجدید، احمد یوسف نورستان 

 توانانی رسید 
و های امنیت   داشت که نب 

 
   به آن ها را دارند. گ

اکتوبر م باشد  ۶سپتامب  ایل   ۱۶فعالیت های سیایس میان دست اندرکاران افغان قبل از مدت ثبت نام نامزدان، که از . ۱۱
، با تالش های متداخل  ائتالفرفت. گشدت   ده جریان دارد. جمعیت اسالم، حزن  گهای   ائتالف برایهای میان حزن  سب 

ات داخیل مورخ گود را در کنکه بیشب  مربوط تاجیک ها م باشد، پالن های خ ماه جون ظاهر  ۳۰ره این حزب، با تغیب 
 رئیساین حزب، و وایل بلخ، عطا محمد نور،  رئیسموقت این حزب، صالح الدین ربان  رسپرست  رئیسساخت که در آن 

عمدتا پشتون حزب اسالم )افغانستان( و شاخه  ویانگسخنست، گماه آ ۱۶اری    خ تاین حزب تقرر حاصل کردند. ب اجرائیه 
ی معاون  در جنوب  است. تحت پالن انتخابان   ائتالففت که گکریم خلییل به رسانه ها    ،جمهور رئیسحزب وحدت به رهب 

، خواستار تعویق یا جا گعمدتا پشتون ها اند، بهمه حال، شماری از   کشور که  زیت  گرد همآنی ها، بدلیل اوضاع امنیت 
کاهش نظام در  فت، با توجه بهگزارش شده که  گکندهار  وایل  از ست، گماه آ ۱ردیدند. بتاری    خ گتخابات با سایر راه حل ها  ان

بیانیه که به ردد. طالبان در یک گجمهور باید تمدید   رئیسانتخابات زمان مناسب نبوده و در عوض دوره  برای، ۲۰۱۴سال 
منحیث ضیاع وقت به فطر نسبت داده م شد انتخابات آینده را  سعید  داشت از عید گرهب  طالبان مال عمر، جهت بزر 

زارش، طالبان کمپایت  را جهت گ. طبق  ه بود ذشته برجسته ساختگرفت، اتهامات تقلب و فساد را در انتخابات های  گتمسخر  
 کردن مردم برنامه ریزی کردند.   جرئت ن  



یت اعضا پاسخ گ، وزیر داخله، غالم مجتت  پتنمیل شورایه ی  گجر ماه جوالی، در ولس  ۲۲. بتاری    خ ۱۲ ، بعد از اینکه اکبر
جمهور کرزی از آن زمان بدینسو  رئیسد. گردیهایش را در برابر سواالت شان در مورد اوضاع امنیت  رد کردند استیضاح  

ه محکمه در ارتباط به اساس قانون    را منحیث رسپرست وزیر معرف  نمود.  گو آقای پتن ، گردیدهرأیخواهان نظر سب 

ات در وایل ها بوجود آمد. بتاری    خ ۱۳ ماه جوالی، وایل کب  به والیت هرات، که ساحه رقابت شدید بت    ۱. شماری از تغیب 
. در همت   روز، وایل والیت فراه، بحیث رسپرست وزیر امور قبایل و رسحدات تعیت   شد. بوده است تبدیل شد زاران محیل گکار 

اضات بزر د  ر والیت تخار، تنش ها بت   جناح های ازبیک و تاجیک شاهد اعب 
 

  ۱۵د که باعث تبدییل وایل والیت بتاری    خ بو  گ
احزاب جنبش میل که عمدتا ازبیک، و حزب اسالم )افغانستان(، به قیمت بت    ائتالفماه جوالی شد. این تنش ها باعث 

اضان  بتاری    خ ردید.  در والیت جوزجان، تنش گجمعیت اسالم   ماه   ۲۰های جاری درون حزن  در جنبش میل شاهد اعب 
 ردید که باعث تبدییل وایل شد. گجوالی  

 

 امنیت  تحوالت   . ب 

و های امنیت  افغانستان مسئولانتقال رفت، گدر حالیکه تحت الشعاع رویداد ها در دوحه قرار  . ۱۴ یت های امنیت  به نب 
به یت های کامل امنیت  توسط نهاد های افغانستان مسئول، گرفت   اسایسرویداد یک  منحیثماه جون اعالم شد.  ۱۸بتاری    خ 

و جمهور کرزی، از جامعه جهان  خواست تا نب   رئیسبهمت   مناسبت، امنیت کشور در تابستان امسال م باشد. معت  گرفت   
ال جو  ف ز های افغانستان را مطابق به واقعیت های منطقه و تهدیدات موجود امنیت  تجهب   نمایند. فرمانده آیساف، جب 

 تالش های پایدار اسایس خواهد بود.  برای ۲۰۱۴دانفولد، علنا تاکید کرد که حضور حمایت  بعد از سال 

( و  ۱۸۷۰۰۰)در برابر هدف تعیت   شده  ۱۸۳۰۰۰ افغانستان تعداد پرسونل اردوی میل ،ماه جوالی، حدودا ۲۹. ایل ۱۵   
وی هوانی  تن،  ۶۳۰. از این میان تقریبا تن( وجود داشت ۸۰۰۰تن )در برابر هدف تعیت   شده  ۶۷۰۰تعداد پرسونل نب 
ال و تقریبا  و های خاص کار م کنند  ۱۰۰منجمله یک جب  تا به حساسیت های جنسیت  در جریان  اناث م باشند، تن که با نب 
 عملیات های شبانه رسید 
 

پولیس را ایل ماه  ۱۳۹۶۳۱افغانستان تعداد  براید. صندوق نظم و قانون ملل متحد صورت گب   گ
توانانی تقویت  برایتن شان زن هستند. تالش ها  ۱۹۷۴، یانحمایت کرد. از این م ۱۵۷۰۰۰جون، در برابر هدف تعیت   شده 

، قابل مالحظه ی و های امنیت  افغانستان  ادامه یافت، ارچند کمبود های نب   ظرفیت لوژستیگ، حمایت هوانی و تخلیه قربان 
 باف  مانده است.  مقابله با مواد انفجاریه تعبیه شده برایهمچنان وساییل 

و های امنیت  افغانستان که بخش اعظم عملیات ها را راه اندازی م نمایند، ۱۶ و ها متحمل م . با نب   که این نب 
شمار تلفان 

ی در حالت صعود م باشد. در جریان رب  ع دوم سال گشوند، بصورت چشم پرسونل خدمان   ۳۵۰۰، بیشب  از  ۲۰۱۳ب 
  ۲۹۹زارش داد که گماه جوالی، وزارت داخله   ۱زارش، در جریان عملیات، مجروح یا کشته شدند. بتاری    خ گافغانستان، طبق  

درصد افزایش را در مقایسه با زمان مشابه  ۲۲، که کشته شدند   افش  پولیس در ماه جوزا )اواسط ماه م ایل اواسط ماه جون(
ه در اردوی میل منحیث یک معضل باف  مانده است. فرسایش، نشان داد. غیابت های وسیع غب  مجاز، بویژ  ۲۰۱۲در سال 

دو رویداد علیه ست، گآ ۱۵ماه م و  ۱۶بت    حمالت خودی نب   ادامه یافت.  درصد ف  ماه م باشد.  ۲.۴، به هر علت  
در والیات هرات،  رفتند، و پنج حملهگیت آن را طالبان به عهده  مسئولکه   –در والیات کندهار و پکتیکا  –نظامیان بت   الملیل 

و های امنیت  افغانستان دخیل بودند   . ، رخ دادهلمند و کب  که در آن نب 

وی امنیت  به ۱۷ ماه   ۲۵تنفیذ قانون و پولیس مردم، بتاری    خ خدمات . در زمینه شکل دیه مجدد پولیس میل افغانستان از نب 
 ونگزار کرد تا نحوه چگافغانستان را بر جون، وزیر امور داخله نخستت   کنفرانس پولیس مردم 

 
 تقویت روابط بت   پولیس و گ

صندوق نظم برنامه ریزی شد.  ۲۰۱۴اوایل سال  برایافغانستان  برایحاکمیت قانون  عدالت و مردم را ارزیان  نماید. صندوق 
 رویکرد ادغام شده ی عدالت و حاکمیت قانون را حمایت نماید. تمویل خواهد شد تا  افغانستان  برایو قانون 

ش برنامه پولیس محیل افغانستان ادامه یافت. ایل گانه،  گ. بطور جدا ۱۸ ست، شمار مجمویع پرسونل به گماه آ ۱۴سب 
ق کشور متمرکز شد،  -تن رسید. در ابتدا این برنامه به مناطق شمال و شمال ۲۳۵۵۰ ش بزر گرس  در حال حاض  در  گسب 



، سمن ق، با والیات، نیمروز، پنجشب  ان و نورستان  والیان  اند که این برنامه در آن ها وجود ندارد. پولیس محیل  گجنوب رس 
ت   نامتناسب و روز افزون حمالت عناض ضد دولت را بدوش م کشند. در عت   زمان، به رغم تالش های گافغانستان، بارسن

م برریس و پاسخران  ها ر گدوامدار، ن ، همراه با  گوی نبود میکانب   زارشان  از سؤ استفاده و ارعاب جدی علیه پولیس محیل  گونی
 افغانستان ادامه داشته است. 

ذار و ایمت  فعالت   ملیک، بویژه رویداد های گشت و  گ. ملل متحد به نظارت خود از رویداد های مرتبط با امنیت که با کار،  ۱۹
رنامه های ماموریت  ملل متحد را متاثر م سازد، ادامه داده است. هیچ مهلت  در جریان ماه مبارک رمضان  خدمات و ب ارائهکه 

درصد را در مقایسه با زمان  ۱۱رویداد ثبت شد، که افزایش  ۵۹۲۲ست، گآ ۱۵ماه م ایل  ۱۶به چشم نخورد. از تاری    خ 
، نشان رویداد( ۷۴۸۲) ۲۰۱۱سال  نسبت بهدرصد کاهش را  ۲۱رویداد(، در حالیکه هنوز هم  ۵۳۱۷) ۲۰۱۲مشابه در سال 

ی هایگدر از لحاظ تاکتیک،  .  داد  یت )مجموع  ب  تشکیل داد.  تمرکز  را  رویداد( ۴۵۳مسلحانه و مواد انفجاریه تعبیه شده اکبر
ده م گشورشیان بر حمله باالی پوسته های تالیس  و قرار   و های افغانستان توسط نظامیان بت   الملیل سبی اه های که به نب 

و های مسلح افغانستان روی محافظت از مراکز  شدند، بوده است.  بصورت عموم، مقاومت های مسلحانه از سوی نب 
یکشهری و مراکز اداری ولسوایل  اتب    اسب 

 داشته است.   ، تمرکز ها و نب   مسب  های ترانسپورن 

ف  بصورت دوامدار شاهد ۲۰ ف  و رس  ، جنوب رس  ، والیت جنون  ین رویداد ها وقوع . از لحاظ جغرافیانی درصد   ۶۹ –بیشب 
ولسوایل ها در کشور باف  ماند. یگ از پرمنازعه ترین ت   در والیت هلمند گست بود. ولسوایل سنگآ ۱۵ماه م، و  ۱۶بت   تاری    خ 

ی های مسلحانه دراوایل سال، شکنند باف  ماند. بتاری    خ گولسوایل وردوج والیت بدخشان به تعقیب در  ماه جون، عناض  ۲۸ب 
، طبق   ی بت   عناض ضد دولت و پولیس رسحدی افغانستان، دخیل شدگزارش مستقیما در یک در گخارخ  . حمل و نقل ند ب 

یس به چهار ولسوایل رسحدی  گسوایل متاثر  جاده در این ول ردید. در رسارس شمال، نهضت گردید، که باعث کاهش دسب 
 کرده است.   تأمت   زارش حضور ساحوی اش را در چندین والیت گاسالم اربیکستان که مرتبط به القاعده است، طبق  

  ۱۵ماه م و  ۱۶اندازی کردند. بت   تاری    خ حمالت تماشانی را در ساحات شهری راه عناض ضد دولت شماری از   . ۲۱
 ۷حمله ی آن در پایتخت که به شدت محافظت م شود، انجام شد و در مقایسه با  ۷رویداد انتحاری، که  ۳۳ست، گآ

ماه جوالی، یک الری پر از بمب، به   ۲بتاری    خ ، افزایش را نشان داد. ۲۰۱۱حمله در سال  ۶و   ۲۰۱۲حمله در طول سال 
ین مرکز ملل متحد در افغانستان به قرارداد  گایه که توسط نظامیان بت   الملیل در نزدیگ بزر گر  هدف  یک قرا رفته شده بود گب 

یگردید که باور به این بود که بزر گتن   ۶باعث کشته شدن  ماه  ۳انفجاری بود که تا کنون در کابل انجام شده بود. بتاری    خ  نب 
، که تمام تلفات آن پرسونل امنیت  قرار گرفتن هدف یک حمله پیچیده انتحاری ری هندوستاگست، در جالل آباد، قونسلگآ

  افغانستان و افراد ملیک بودند.   

ماه جون، در  ۲۲. بتاری    خ ند رفتگزیر انواع حمالت مستقیم و جانت  قرار   ،ملل متحد، همکاران تطبیف  آن و سایر نهاد ها. ۲۲
شهر فراه، یک حلقه مواد انفجاریه تعبیه شده دست ساز، یک محوطه ملل متحد را هدف قرار داد، و هیچ تلفات یا خساران  

ست، یک واسطه نقلیه یوناما که به تالقان )والیت تخار( سفر م نمود زیر شلیک گماه آ ۱بتاری    خ ردید. گزارش نگاز آن  
قانون   گ  اسلحه خفیف قرار   تهدیدات مشخص علیه نمایند از ملل متحد  م کرد.  ریز گرفت زیرا که از یک محل تالیس  غب 

 
 ها گ

ونه موقت از این ساختمان ها در چندین مورد گو کارمندان را ب اطالع یافتردیز، خوست، جالل آباد و کابل گکندز، هرات،  در  
  کرد.   خارج

 

  

 همکاری های منطقوی     ج. 

فرصت های را به افغانستان مهیا کردند تا روابط اش را با این  پاکستاندولت های جدید در جمهوری اسالم ایران و  . ۲۳
، و کرد   سفر رسما به اسالم آباد جمهور کرزی  رئیسست، گماه آ ۲۷و  ۲۶ده و استحکام بخشد. بتاری    خ سامان داهمسایه ها 

یف، حمایت قوی  هر دو کشور  براینخستت   نگران  که   نمود تاکید  نبود امنیت و تهدید تروریزم م باشد. نخست وزیر نواز رس 



پالیس روابط همکاری با تمام صلح و مصالحه در افغانستان اظهار داشت و تاکید کرد که  برایو صمیمانه ی پاکستان را 
د. و روی شماری از گردیده و روی اولویت های داخیل تمرکز صورت  گهمسایه ها حیان  م باشد تا روابط خارخ  با ثبات   ب 

  رفت. گتوافق صورت   نب    پروژه های اقتصادی و اتصایل

جمهوری اسالم ایران، حسن روحان  رئیس جمهور جمهور کرزی در مجلس افتتاحیه  رئیسست، گماه آ ۴.  بتاری    خ ۲۴
یک بت   حضور بهم رسانید. در جریان این دیدار، تفاهنمام اتب   و  امنیت میل افغانستان شورایه ی در مورد همکاری های اسب 

عایل امنیت میل جمهوری اسالم ایران امضا شد. ساحات منافع متقابل شامل تبادل اطالعات در مبارزه با تهدیدات  شورای
امور خارجه افغانستان و ایاالت  یار ست، وز گماه آ  ۱م سازمان یافته بود. بتاری    خ یار امنیت  مانند تروریزم، مواد مخدر و ج

یک  اتب   مدت و توافقنامه های را در مورد همکاری های امنیت  و انتقال زندانیان به بلندمتحده عرن  توافقنامه مشارکت اسب 
 امضا رسانیدند. 

فت های در زمینه  ۹ماه جوالی، افغانستان پنجاه و چهارمت   عضو منشور انرژی شد. بتاری    خ  ۷. بتاری    خ ۲۵ ماه جوالی، پیش 
هندوستان با امضای قراردادی در عشق آباد بت   افغانستان و ترکمنستان   -پاکستان-افغانستان -( ترکمنستاننی از )تاگپروژه لوله  

خارجه سازمان همکاری  یار وز  شورایماه جوالی، در قرغزستان جلسه  ۱۳رفت. بتاری    خ گاز صورت  گدر مورد فروش و خرید  
، بیطرف و مرفهگهای شن م یار عاری از تروریزم و ج ،های حمایت شان را از افغانستان، منحیث یک دولت مستقل، صلح آمب  

بهبود اوضاع در  برایمرتبط به مواد مخدر، مجددا اظهار نمودند. نقش مرکزی ملل متحد در تالش های بت   الملیل 
 ،روه های تخنیگ منطقوی در مورد تمام شش اقدام ایجاد اعتماد گردید. تحت پروسه استانبول،  گافغانستان نب   مجددا اظهار  

 رد هم آمده بودند تا روی این مسایلگکه  شش کشور   اسان منطقوی و دیپلوماتانزار کردند. ارزش سیایس کارشنگجلسان  را بر 
 به تنهانی خود دستآورد مهیم م باشد.  مشوره نمایند،

جمهور، نخست وزیر و  رئیسست دیدار کردم و با گماه آ ۱۴تا  ۱۲بدعوت دولت پاکستان، من از اسالم آباد از تاری    خ  . ۲۶
اظهار قدردان  انجام م دهد مهاجرین افغان  برایمن از مهمان نوازی های جاری که پاکستان مقامات ارشد مالقات کردم. 

فغانستان همکاری نماید. نماینده ویژه ام که مرا در این سفر در ادر این زمینه با  کهم اطمینان داد  یار نمودم و اداره جدید ب
جمهور روحان  در تهران، در سلسله ی از جلسات متقابل همرایه م کرد، جاییکه اعضای اداره جدید  رئیس تحلیفراسم م

. نماینده تاکید کردند  تمایل تعامالت سازنده با جامعه جهان  روی مسایل مورد عالقه متقابل، منجمله افغانستانایران  روی 

، گما، شماری از دیدار های منطقوی، منجمله از مسکو، بیجناه سازی منطقوی یوناگویژه ام، منحیث بخس  از ماموریت آ
در زمینه تعامالت دوجانبه و منطقوی، در حمایت از پروسه  دهیل جدید و دوشنبه را انجام داد. در تمام پایتخت ها، تعهدان  

ی افغان ها باشد  ه و روی آن تاکید داد ارتقا  ،های انتخابات، صلح و مصالحه، و نب   مسایل توسعوی و اقتصادی که به رهب 
، شناسانی شد و روی لزوم ۲۰۱۴افغانستان پس از سال  برایماهیت بهم پیوسته ی چالش ها، همراه با مالحظان   . نمود 

ات روز افزون  خاللسیایس از طریق انتخابات و تالش های صلح و مصالحه، در  قدرتانتقال موفق آمب    هراس از تاثب 
 روه های افرایط، آماد گتحرکات  

 
، افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر تمرکز صورت  گ و های میل امنیت   رفت.  گ های نب 

 

III   حقوق بش . 

، در حالیکه چهار حقوق بش  افغانستانجمهور کرزی، پنج عضو جدید کمیسیون مستقل  رئیس ماه جون،  ۱۵بتاری    خ . ۲۷
، در نهاد ، چندین تمویل کننده و رئیس. ګردیدند آن سیما سمر ابقا   رئیس، منجمله دارد  عضو  ۹ ی کهکمیشب  ، جامعه مدن 

ایطملل متحد در مورد روند مقرری و واجد  ماه جون، کمیشب  عایل  ۲۸ران  کردند. بتاری    خ گبودن اعضای جدید اظهار ن رس 
ماه جوالی، تعهدان   ۳نشست مقامات ارشد، مورخ . ند یک بیانیه علت  تایید کردران  ها را در گحقوق بش  ملل متحد، این ن

که از طرف دولت افغانستان جهت حفظ صداقت این کمیسیون داده شده بود و اطمینان از اینکه ابقای رتبه الف آن در 
 روند رسید 
 

  آینده بت   الملیل توسط کمیته همآهنگ
 

، که م تواند روی حمایت مایل بت    بت   الملیل نهاد های میل حقوق بش  گ
ده تر آن داشته باشد خاطرنشان  گ الملیل در آینده باالی این کمیسیون و بصورت       ردید. گسب 



ه مورخ ۲۸ یوناما در مورد محافظت از افراد ملیک در منازعات مسلحانه  ۲۰۱۳زارش شش ماه سال گماه جوالی،   ۳۱. منتش 
درصد افزایش در تلفات  ۱۴مجروح( را ثبت نمود. که نشان دهنده  ۲۵۳۳کشته و   ۱۳۱۹) تن تلفات افراد ملیک ۳۸۵۲تعداد 

، همراه با تلفات افراد  ۲۰۱۲مجروحت   افراد ملیک در مقایسه با شش ماه نخست سال در درصد افزایش را  ۲۸افراد ملیک و 
، تلفات افراد ملیک با تلفات سال ۲۰۱۳سال د. در شش ماه نخست را نشان م دهدرصد افزایش  ۲۳ملیک که روی  همرفته 

، گرا برعکس ساخته است. از کشته شد  ۲۰۱۲در یک سطح م باشد که کاهش ثبت شده در سال  ۲۰۱۱  ۷۴ان و مجروحت  
ی های زمیت  بت   طرفت   نسبت گدرصد به در  ۱۲درصد آن به عناض طرفدار دولت، و  ۹درصد آن به عناض ضد دولت،  ب 

ونه دوامدار علت اصیل گد بنرفته م شو گمواد انفجاریه تعبیه شده ی که توسط عناض ضد دولت بکار  داده شده است. 
ی های زمیت   گافراد ملیک را تشکیل م دهد. افزایش در  ت   ان و مجروحگکشته شد  که در حال حاض  دومت   علت اصیل ب 

  ۲۴۷ان و گمورد از این کشته شد  ۱۰۶ردیده است. زنان گتهدید افراد ملیک  و ران  گتلفات افراد ملیک م باشد باعث افزایش ن
 ۲۳۱درصد افزایش را نشان م  دهد. افراد ملیک  ۶۱،  ۲۰۱۲مورد این مجروحت   را که در مقایسه با شش ماه نخست سال 

ی که در   درصد افزایش را نشان م دهد. اعالمیه ۳۰مورد این مجروحت   را تشکیل م دهد که  ۵۲۹ان و گمورد این کشته شد 
یک وب سایت رسیم طالبان به نش  رسید این یافته ها را تعصب آمب   خوانده و بر موقف خود تاکید ورزیده که مامورین ملیک 

وع بوده،   ادامه ی آن، نقض مستقیم قانون بش  دوستانه بت    کهو آنان  که حمایت دولت را دریافت م نمایند اهداف مش 
 الملیل م باشد. 

و های بت   الملیل تخلیه م   گهای که از اثر مواد انفجاریه باف  مانده از جن رویداد .  ۲۹  که از طرف نب 
ردند گدر ساحان 

 ۲۹که منجر به   ،ان و مجروحت   م باشد که به عناض ضد دولت نسبت داده م شود گش صعودی در کشته شد ایر گمعرف  
زارشدیه شده و در بسیاری موارد از اثر جستجوی پارچه های فلزی از طرف اطفال بوجود گمجروح در زمان   ۳۷کشته و 

آمده است. ملل متحد با آیساف در این زمینه صبحت کرده که این دفب  با همکارانش در زمینه برریس راهکار هایش کار م  
 کند. 

و کار کشوری در  ۳۰ ی م شود، گمورد نظارت و  . نب  زارشدیه روی اطفال و مناعات مسلحانه، که از طرف ملل متحد رهب 
جوالی ثبت کرده است. زمانیکه  ۳۱ماه م و  ۱رویداد تایید شده بت   تاری    خ  ۵۸مجروح اطفال را در  ۱۹۵مورد کشته و  ۲۸

فت های افغانستان روی پالن عمل در مورد استخدام اطفال زیر سن ب فت ها در گه بحث  پیش  زمینه رفته م شود، دولت پش 
فت ها اردوی میل و پولیس استخدام  تا کنون استقبال  را منحیث ساحات بهبود یافته برجسته م سازد. ملل متحد از این پیش 

و های امنگکرده است لیکن روی نیاز بر تالش های دوامدار در زمینه جلو  ی از استخدام و استفاده اطفال در نب  یت  ب 
اطفال و  برایست، دفب  نماینده ویژه ام گماه آ ۱۰افغانستان، بویژه پولیس و پولیس محیل افغانستان، تاکید م کند. بتاری    خ 

گ را در کابل، جهت حمایت از مراکز دولت  که   منازعات مسلحانه و صندوق اطفال ملل متحد )یونیسف( ماموریت مشب 
و  ستگآماه  ۱۴بتاری    خ  رفتند. گاجابت پذیری، به عهده   برایمله ایجاد نقشه ی راه تطبیق پالن عمل را بعهده دارند، منج

ی بت   الوزارن  با ملل متحد مالقات کرد، تا نقشه راه را به بحث ب د و روی اهمیت بزر گکمیته رهب   ب 
 

 که این نقشه راه باالی گ
ذاشته است و حذف نمودن از فهرست جوانت  که اطفال را استخدام یا مورد استفاده قرار م گتطبیق نقشه راه متذکره  

 دهند، بحث نماید. 

ی از بدرفتار گریاست جمهوری روی جلو  ۱۲۹. در نظارت از تطبیق فرمان شماره ۳۱ ان مرتبط به منازعه، گبا توقیف شد  یب 
 د ب  شده بودنگدست طفیل که به اتهامات مرتبط به منازعه  ۲۶ و  فرد بالغ، ۱۴۴والیت دیدن کرد. با  ۱۹مرکز در  ۵۵اما از یون

ریاست امنیت میل و شش توقیف خانه مصاحبه انجام داد. رویداد های موثق و قابل اعتمادی از شکنجه و بدرفتاری در پنج 
ماه جوالی، یوناما نخستت   بازدیدش از توقیف خانه در  ۱۰. بتاری    خ ګردید توقیف خانه پولیس میل افغانستان را دریافت  

ول آن در ماه مارچ به دولت افغانستان وا که توقیف شده   ۲۴۴۰والیت پروان، با  ذار گدر حال حاض  در آن بش م برند کنب 
 ردیدهگذاری بدینسو رها  گاز زمان وا  قضایای شان،توقیف شده، بعد از برریس  ۲۳۳۰فت که گتوقیف خانه  این  رئیسردید. گ

و های ایاالت متحده امریکا قرار دارند. گتوقیف شده دی ۷۰اند.  ول نب   ر تحت کنب 

فت افغانستان در مورد تطبیق کنوانسیون محو تمام انواع تبعیض گماه جوالی، دولت نخستت     ۱۰. بتاری    خ ۳۲ زارش پیش 
فت های را که ظرف دهه  جوالی، کمیته محو تبعیض علیه زنان ۲۸نمود. بتاری    خ  ارائهعلیه زنان را  ذشته در افغانستان گ، پیش 

اک زنان در روند تصمیم   رفته تایید کرد. گصورت   ی  های بزر گسطح پایت   اشب   شورایزن که متعلق به  ۹، با فقط میل گب 



اک گردید. نگنفری عایل صلح م شد، اذعان   ۷۰ ران  ها روی کاهش اخب  سهم زنان در نهاد های منتخب محیل و عدم اشب 
ه محکمه ابراز    ردید.  گشان در قضا، منجمله اسب 

ه  گماه جون، ولس جر  ۲۰تعهدات قانون اسایس به تساوی جنسیت، بتاری    خ  مت   ضت برای ران کنندهگن. در یک تحول ۳۳
از قربان  قانون اجراات جزانی جدید را تصویب کرد که بازجونی از اقارب متهم را منع و ترصی    ح م کرد که بعد از انرصاف 

 ای خانواد حفظ شده پنداشته م شود. این م تواند بصورت غب  متناسب خشونت ه متذکره شکایت، قضیه
 

 را که در آن گ
این الیحه به  . جود م داشته باشد و  نرصافا برایشاهد ها معموال اعضای خانواده م باشند و فشار زیادی باالی فرد قربان  

انو جر  قتل نافرجام  برایحبس  را  سال ۱۰ماه جوالی، محکمه استیناف حکم  ۲شده است. بتاری    خ  ارائهبرریس  برایه گمش 
رداند. گ، بر بود جلب کرده بشدت شکنجه شده و توجه جهان  را بخود  ۲۰۱۰علیه سه خویشاوند یک زن جوان که در سال 

ی جراحات جسیم و اینکه همت    برایبه سه ماه حبس در زندان مرتکبت   در عوض،  اکنون بیشب  از یک سال را در زندان سبی
ه محکمه قرار   بالفاصله ند کرده بود رفته است. ضمنا، نظارت یوناما گآزاد ساخته شد. این فیصله موضوع استیناف در اسب 

ان  که بج ه محکمه و گم اخالف  تحت تعقیب عدیل قرار  یار نشان م دهد که شمار زنان و دخب  دفب   رفته اند، برغم اینکه اسب 
ل جرم نیم باشد، افزایش یافته است. معلوم م شود  لوی سارنوایل سه امریه صادر کرده اند که ترصی    ح م دارد که فرار از مب  

زن و دخب  که در سال  ۴۵۰این عمل هنوز هم جرم پنداشته م شود، یا اینکه سارنواالن اتهامات قصد زنا را در عوض، با  که
 محکوم شده اند، بکار م بندند.  ۲۰۱۳زن و دخب  در سال  ۶۰۰و تا کنون  ۲۰۱۲

امنیت در مورد  شورایایه در مورد قطعنامه های گ. یوناما و سیستم ملل متحد در افغانستان بکار خود جهت افزایش آ۳۴
یف، هرات، و دو ورکشاپ دیجامعه مدن  های . ورکشاپ ند زنان، صلح و امنیت ادامه داده ا ر در والیات بامیان و گدر مزار رس 

          . ند کابل راه اندازی شده ا

 

 

IV.  کمک های انکشاف  تطبیق پروسه کابل و 
 

 هماهنگ
 ۲۱همه تصویب شد، بدین معت  که روی  برایماه جون، برنامه  اولویت میل دولت قانون و عدالت  ۲۹بتاری    خ  . ۳۵

، گبرنامه در حال حاض  توافق صورت   ۲۲برنامه از مجموع  رفت. با توجه به حمالت وسیع شورشیان باالی نهاد های قضانی
 تحکیم یابد. و سارنواالن  امنیت قضات نیاز است برنامه های متذکره تصدیق م کند که

ک وزیر مالیه،  ماه جوالی ۳ونی متقابل توکیو در کابل مورخ گ. جلسه مقامات ارشدد چارچوب پاسخ۳۶ به ریاست مشب 
کشور و هشت سازمان بت   الملیل، همراه با   ۴۰های از  هیئتوزارت امور خارجه و نماینده ویژه ام تدویر یافت. در این جلسه 

اک نموده بودند. در جلسات دوره نی روی انتخابات و موثریت کمک ها گلت و نمایند مقامات ارشد دو 
ان جامعه مدن  اشب 

؛ حاکمیت قانون و حکومتداری؛ و صداقت در بودیجه عامه، گو شد، در حالیکه  گفتگبحث و   روه های کاری روی حقوق بش 
ردید که هم دولت و هم جامعه بت   الملیل در برآورده گخاطر نشان  ب  تمرکز کردند.   گحکومتداری محیل و رشد پایدار و فرا 

ی  فت نموده بودند، لیکن به تالش های بیشب  ی مسایل برجسته نیاز است. وزیر مالیه روی نیاز رو ساخت   تعهدات شان پیش 
ی افغان ها را از طریق تمرکز روی ای را برسمیت بودن جاد نهاد ها و مقرون به ضفه اینکه جامعه بت   الملیل مالکیت و رهب 

 بشناسد.  

رفت که دست آورد ها را روی مدیریت بودیجه عامه و گو ها روی رشد اقتصادی و توسعه زیربنا ها صورت  گفت گ. بحث و  ۳۷
مهم استقبال صورت ذشته منحیث یک دست آورد گهمکاری های منطقوی برجسته ساخت. از رشد عواید ظرف دهه  

 نی را رفتگ
تخمت    ۲۰۱۳/ ۲۰۱۲در صد در سال  ۱۱.۸کرد که رشد واقیع تولید ناخالص میل را   ارائه. بانک جهان  پیش بیت 

در سال این روند که   ر انتظار م رفتگمافزایش را نشان م دهد. این ،  ۲۰۱۲/ ۲۰۱۱درصد در سال  ۷.۳زد که نظر به 
سناریوی اقتصادی  ، روی  همرفته،، همراه با درصد، ایل پنج سال آینده ۴.۸و ساالنه به حد اوسط  کاهش یابد   ۲۰۱۴/ ۲۰۱۳

شدن کش بودیجه  گ. صادرات در مقابل واردات کاهش داشته، که منجر به بزر سقوط نماید  ب   باف  خواهد ماند،گچالش بران
بودیجه  یار زارش، بهبود یافته است، همراه با اجگمدیریت بودیجه عامه، طبق   برایتوانمندی دولت   شده است.  تجارن  



ی نیاز است گافزایش را نشان م دهد، م  ۲۰۱۱/ ۲۰۱۰درصد در سال  ۳۹درصد در مقایسه با  ۵۰ فت های بیشب  ر به پیش 
 . رد هداگتا تمویل دونر ها را پایدار ن

م  دوامدار تحرک  تأمت    برای. ۳۸ و های به سطح باال بت   دولت و جامعه جهان  که از اثر نشست های مقامات گفتگ، میکانب  
یک و کمیته تخنیگ به سطح کاری   ارشد ایجاد شده اند ادامه خواهند یافت.  اتب   ی اسب  توسط جلسات ماهانه به کمیته رهب 

(، و   گپنج جمع سه )پنج تمویل کننده بزر  یار سطح وزرا و سف رؤسای ردهم آنی های هفته وار گهمراه با سه عضو دوره نی
در مورد برنامه سازی، تطبیق برنامه اولویت میل، و محو خشونت  –روه تخنیگ گدفاتر تمویل کننده افزایش م یابند. سه  

فت ها حمایت  –علیه زنان و حقوق بش   خواهند نمود. دولت همچنان به تعامالت با همکاران تمویل کننده ی نب   از پیش 
توافقنامه های چارچوب توسعوی، توافقنامه شامل بودیجه، تطبیق پالیس مدیریت کمک ها، منجمله تمویل  مورد  خود در 

ک، تحقیق و ارزیان  ادامه داد. بحث و  
ک روی برنامه گفتگهای مایل، و تحلیل و تجزیه مشب  و ها در صدد تروی    ج تفاهم مشب 

 جه و همآهنموثریت کمک ها و اجماع در مورد تعاریف شامل بودی
 

  متمرکز بود. گ

را  الیحه وظایفان های محل، همراه با وزارت احیا و انکشاف دهات پالیس و گماه جوالی، اداره مستقل ار  ۷. بتاری    خ ۳۹
 ایجاد شورا های همآهن برای

 
تا انتخابات شورا های  باشند تا اینها تا زمان  رویکار  اتخاذ شد تصمیم . ند  ولسوایل نهانی کردگ

ند. کمیته های والیت  روی عضویت آن بر  اساس گصورت   قانون اسایسماموریت  ت با مطابقدر ولسوایل  ایطب  دولت  رس 
شده است که یوناما زمینه مشوره بت   دولت  ارائهوزیران جهت منظوری  شورایتصمیم اتخاذ خواهد کرد. پیشنهاد متذکره به 

 ونگچ روی را  و جامعه بت   الملیل
 

 ل کرد. یسهت ، تمویل آنگ

ملل متحد ابتکار صداقت افغانستان را جهت حمایت از دولت در برآورده ساخت   اولویت های ماه جوالی،  ۸. بتاری    خ ۴۰
تمام راهکار های دولت، منجمله ساده  برایاخت   یک نهاد تحلییل مبارزه با فساد اش راه اندازی کرد. هدف این ابتکار فراهم س

ان سؤ ادار گسیستم   تأمت   سازی پروسه های اداری و  برنامه اولویت میل م باشد.  ،ه، سؤ رفتار و فساد زارشدیه و جب 
ک بورد کمیته برحال ردد.  گانه برنامه ی است که باید تصویب  گونی دولت یگشفافیت و پاسخ  نظارت و همآهنمشب 

 
به  گ

فت های در زمینه دو خط قرمز از مجموع چهار خط یسقانون تصویب  یعت  ،  انگتمویل کنند  پیش  به اطالعات و ساده  دسب 
 های مقامات دولت  و تفتیش رژیم مایل باقیمانده اند، اشاره دارانی سازی جواز ساختمان در شاروایل کابل، در حالیکه تایید 

 کرد. 

 

V.   دوستانهکمک های    بش 
ماه جون  ۳۰میلیون مهاجر افغان که قرار بود در پاکستان باف  بمانند بتاری    خ  ۱.۶مجوز قانون  حدود قرار است    . ۴۱

 فوق العاده در کابل بت   دولت افغانستان و پاکستان و ملل  ۲۸بتاری    خ ردد. گمنقض   
ماه جون، به تعقیب یک جلسه مشورن 

تمدید  ۲۰۱۵دسامب   ۳۱شت داوطلبانه را ایل گمهاجرین و توافقنامه سه جانبه بر  برایمتحد، دولت پاکستان ثبت کارت ها را 
ایطکرد. این کار امکان آن را فراهم م کند تا  ی راه حل های منطقوی  –سودمند ایجاد شود  رس  اتب   مهاجرین  برایاز طریق اسب 

شت داوطلبانه و کاهش پتانسیل بیجا شدن گتقویت بر  برایان مهاجر افغان، که  گشت کنند گادغام مجدد پایدار بر  –افغان 
بانگمجدد یا بر  کلیدی پنداشته م شود.  در این جلسه، دولت پاکستان پالیس جدید میل خود در مورد   ،شت به کشور مب  

ی راه حل  ویکرد مهاجرین افغان را بر اساس ر  اتب   ادغام شت داوطلبانه، گبر  –ذیل  ارکان آن روی تطبیق برایکرد.   ارائهاسب 
بان مهاجرین جوامعمجدد پایدار در افغانستان و حمایت از  ی های دیپلوماتیک و  – مب   اتب   پالیس جدید روی نیاز اسب 

 رسانه نی و نهاد های جدید به سطح فدرال و سیایس، 
تروی    ج آموزش تخنیگ و مهارت های معیشت، یک کمپاین اطالع رسان 

مهاجر بصورت داوطلبانه بت    ۲۶۰۰۰مجموعا ایجاب حمایت دوامدار بت   الملیل را م کند. تمام این موارد  . تاکید دارد والیت  
درصد کاهش را در  ۳۵افغانستان عودت نمودند که  هجون از پاکستان و جمهوری اسالم ایران ب ۳۰جنوری و  ۱تاری    خ 

 نشان داد.  ۲۰۱۲مقایسه به سال 

ی های زمیگافزایش در   . ۴۲ ت  در افغانستان منجر به افزایش بیجا شدن های کوتاه مدت در ساحات روستانی شده است ب 
س باف  مانده  برایونه مثال، در والیات بدخشان، فاریاب و غور، که بسیاری این ساحات گب دوستانه غب  قابل دسب  فعالت   بش 



 ۲۰۱۳تن شان در سال  ۶۴۰۰۰ها در کشور، که  گبدلیل جن( خانواده ۹۱۰۰۰تن ) ۵۸۴۰۰۰ماه جوالی،  ۳۱اند. ایل تاری    خ 
 ان داخیل م باشند. گبیجا شده بودند بیجا شد 

مورد در زمان مشابه در سال  ۱۵ردید که در مقایسه به گزارش  گمورد ویروس وحس  فلج   ۳ست، گماه آ ۱۵. ایل تاری    خ ۴۳
ف     ۲۰۱۲ یس و ادامه  که در آن کاهش را نشان داد. هر سه مورد در مناطق رس  س در ولسوایل و این ویر ردش گوخامت دسب 

، که در آن در   ی نشده بود هیچ گس جلو و این ویر  ردشگاز  ز گذشته هر گهای مرزی پاکستان مشاهده شد. مناطق جنون  ب 
، بدلیل  برای. شمار اطفایل که ردید گزارش نگبدینسو   ۲۰۱۲از ماه نوامب  ی از آن مورد س بودن شان این واکست   قابل دسب  غب 

بیانیه ی که به  درصد کاهش یافت.  ۳۰پذیرش ارزش واکست   فلج از طرف همه جوانب،  تقریبا در جنوب، نرسید، با افزایش 
به سازمان  ه بود دشش  منتداشت از عید سعید فطر گبزر  برایدر وبسایت رسیم طالبان نسبت داده شد و مال محمد عمر 

فعالیت م صحت، مهاجرین و سکتور های توزی    ع مواد غذانی در ساحات تحت اداره طالبان  برایونه بیطرف گهای که ب
ایطبا رعایت  را شان ذرانه گفعالیت های از خود   اجازه داد تا  کنند  ند.  رس   به پیش بب 

ار ماین را در   ۳۰۶زارشدیه، گسکتور خدمات ماین پایک، که از طرف ملل متحد حمایت م شود، در زمان  . ۴۴  ۱۳۷کشب  
بان رویدادی بودند که در آن  ۳محل پاک کاری کرد. بتاری    خ  ولسوایل عاری از  ۱۰ماه جوالی، وایل بدخشان و ملل متحد مب  

ار ماین که   ۴۷۳۰ردیدند. تخمت   زده م شود که گاعالم   گماین و مواد انفجاریه باف  مانده از جن محل را در  ۱۶۵۵کشب  
ساله جهت برطرف سازی همه  خطرات  ۱۰باف  مانده اند. کار شش ماه نخست روی پالن والیت متاثر م سازد  ۳۳رستارس 

داشت، ایل ختم ماه میلیون هزینه خواهد بر  ۶۱۸روی هدف به پیش رفته است. تخمت   زده م شود که  ۲۰۲۳ایل ماه مارچ 
 میلیون آن تعهد شده است.  ۶۶جوالی 

ق کشور را هدف قرار داد. گماه آ ۳. بتاری    خ ۴۵ ست، تخمت   زده گماه آ ۱۵ایل ست، شماری از سیالب ها مرکز و جنوب رس 
ردیدند که گخانواده متاثر    ۷۵۹ردیدند. روی  همرفته، گمجروح، در حالیکه سایرین مفقود  تن  ۵۳و  تن کشته ۶۵م شود که 

ایطخانواده ی آن در والیت کابل بود. ضمنا،  ۵۵۰ خشکسایل در والیات غور و دایکندی، انتظار برده م شود که باعث  رس 
، دانه باب و عگبیشب  برداشت محصول  عدم موفقیت  لوفه را ردد. یک ارزیان  ملل متحد در ماه جوالی تهیه ی مواد غذانی

وع از ماه اکتوبر، تا     تن نیاز به حمایت خواهند داشت.   ۱۳۵۰۰۰توصیه م نمود. تخمت   های اولیه پیش بیت  م کرد که رس 

VI.  مبارزه با مواد مخدر 
زارش برجسته ساخت که محصول  گردید. این  گمواد مخدر جهان منتش    ۲۰۱۳زارش سال گماه جون،   ۲۶بتاری    خ  . ۴۶

درصد شده بود. ساحه جهان  که تحت کشت خشخاش قرار دارد در  ۷۴بالغ بر  ۲۰۱۲غب  قانون  تریاک افغانستان در سال 

، بهرصورت، درصد افزایش داشته است،   ۱۵،  ۲۰۱۲سال  که عمدتا از اثر افزایش آن در افغانستان م باشد. تولید جهان 

ایطکه عمدتا از اثر برداشت ضعیف این محصول در افغانستان بدلیل   کاهش را نشان داد ش  درصد کاه ۳۰تقریبا  جوی  رس 

میلیون افغان از اثر استفاده از مواد مخدر متاثر شده  ۱زارش متذکره همچنان ارزیان  کرده که تقریبا گنامناسب بوده است.  

انکه یگ از بلندتری  –ند ا از این معتادین نویع از معالجه را دریافت  درصد  ۱۰تنها  که  –م دهد نشان جهان را در اعتیاد  ن مب  

 م کنند. 

والیت تخمت   زده است. فعالیت های محو کشت کوکنار  ۱۲افزایش کشت کوکنار را در  ۲۰۱۳سال  برایاولیه  . ارزیان  ۴۷

ی وایل در دوره   هکتار   ۸۲۶۲ماه جوالی، تقریبا  ۱۳زارشدیه به هدف کاهش رقم تولید انجام شد. ایل تاری    خ گتحت رهب 

  ردیدند. گر مجروح  گتن دی ۸۹و  هتن جان باخت ۱۳۲کشت خشخاش از بت   برده شد. در انجام این تالش، 

، جریانات مایل غب  قانون  و معامالت نقدی  ۳ماه جون و   ۳۰. بت   تاری    خ ۴۸ جوالی، آموزش منطقوی در مورد پولشونی

ردید که کارشناسان ارشد را افغانستان، جمهوری اسالم ایران، پاکستان، قرغزستان، قزاقستان و گزار  گمشکوک در تهران بر 

بان هفتمت   اجالس واحد اطالعات مایل بود تا  جمهوری اسالم ایرانماه جوالی،  ۳بتاری    خ ردهم آورده بود. گتاجکستان   مب  

 همکاری های منطقوی را در رسید 
 

جهت بهبود تبادل تا  بود ک مایل ارتقا دهد. هدف این  به پول شونی و تعامالت مشکو گ

 اطالعات در مورد معامالت مشکوک، منجمله رسید 
 

گ فراهمقاچاق مواد مخدر مفادات  به گ   ردد. گ  ابزار مشب 



ی ملل متحد ۴۹ افغانستان و کشور های همسایه، با ورکشاپ دوم منطقوی  برای. تالش های تحت برنامه منطقوی به رهب 

ادامه ردید، گزار  گماه جوالی بر  ۴تا  ۱مواد مخدر که در اسالم آباد از تاری    خ  ظرفیت های جمع آوری و تحلیل و تجزیهروی 

اک کنند  یافت.  ان  را در مورد لدیش اطالعگان از هشت کشور برنامه منطقوی و نب   رسیالنکا، مالدیوی، نیپال و بنگاشب 

وی گاستفاده از مواد مخدر و تجارب همراه با رسوی های استفاده از مواد مخدر با همدی یک ساختند. نخستت   جلسه نب  ر رس 

ات برنامه منطقوی در اخب  یار گکاری  برنامه فریع روی   برجسته شد که حساسیت  . ردید گزار  گبر ورکشاپ این شات و تاثب 

 های فرهن
 

  و بدنامت   وابسته به مرصف مواد مخدر چالش های بزر گ
 

 اند که در نظرسنج  های مصاحبه محور در منطقه  گ

ول پیش ساز در تهران گست، جلسه چهارم  گماه آ ۲۸و  ۲۷. بتاری    خ ند ردیدگعنوان   روه کاری اطالعات منطقوی در مورد کنب 

ول ردید، که کارمنگزار  گبر   رد هم آورده بود. گرا از آسیای مرکزی و غرن   پیش ساز و منع ماده دان ارشد تنفیذ قانون روی کنب 

ست با مقامات ارشد افغانستان، گماه آ ۲۱و   ۱۹. تحت ابتکار سه جانبه، سلسله ی از نشست ها در کابل بت   تاری    خ ۵۰

ردید. و روی عملیات های گزار  گه مبارزه با مواد مخدر بر جمهوری اسالم ایران و پاکستان روی تعمیق همکاری ها در زمین

ک، دفاتر ارتباط مرزی، ارتباطات و تبادل اطالعات  بحث و    رفت. گو صورت  گفتگمشب 

 

VII.  حمایت از ماموریت 
ات از ، نیاز است تا ۲۰۱۳اما در سال بودیجه یوندرصد کاهش در  ۱۸.۷بعد از  . ۵۱ به پیمانه وسیع تشکیالن  بیشب  تغیب 

انی که روی حضور ساحوی و فعالیت های یوناما تاثب    ۲۰۱۴در سال  ی صورت  گ، جلو ذاشتگخواهد  بش  د گب  بازده روز  . ب 

بدست آمده است. هواپیمای منطقوی   چند وظیفه، تغیب  شکل پست ها و بکار بردن موثر منابعافزون از طریق تمرکز روی 

 کابل و دون  انجام م داد تعطیل  یوناما که پرواز های منظیم را ب
 ردید. گت  

با توجه به کاهش حضورش و طوریکه روند انتقال به پیش م رود و در روشت  محدودیت های بودیجوی و مسایل . ۵۲

، یوناما دفب  والیت  خوست خود را در ماه اکتوبر مسدود خواهد کرد. همچنان پیشنهاد م شود که دفب  منطقوی بامیان   امنیت 

 یوناما منحیث یک دفب  چند نمایند 
 

بیشب  روی مسایل توسعوی در این والیت که   دهد تغیب  شکل  ۲۰۱۴ در آغاز سال گ

دفب  ساحوی وجود خواهد  ۱۳، ۲۰۱۴ماه جنوری سال  در رفت. ایل تصویب بودیجه، گصلح آمب   تمرکز صورت خواهد  

 براینشان م دهد. در والیت کندز، هیچ ساختمان  در حال حاض   ۲۰۱۲دفب  در سال  ۲۳داشت که کاهش را در مقایسه با 

، که  مه های را با ردیده است. یوناما تفاهمناگدالیل امنیت  باید تغیب  مکان م دهد یا مسدود م شود، دریافت نه باین دفب 

یف، کندهار و   ردیز روی تقسیم هزینه و کاهش اضاف  هزینه های عملیان  در مورد گبرنامه انکشاف ملل متحد در مزاررس 

 ه ایجاد کرده است. یار کارمندان کمگ و پرداخت کامنیت،  

ک کویت به همآهن۵۳ عراق ادامه داد.  برایمعاونت ملل متحد  هیئتیوناما و  برایساخت   حمایت ها  گ. دفب  حمایت مشب 

ه حق از این دفب  در ماه جوالی دیدار کرد و  برایمعاون رسمنس  عموم  ی حمایت حمایت ساحوی، امب  اتب   تطبیق اسب 

 نی آر ساحوی جهان  را در یک چنت   ابتکارات همکاری بت   الماموریت  مشاهده کرد. دفب  متذکره برریس کارمندان را آغاز کرد تا کا

ی و وظایف مایل را به دفب  کویت برریس نماید.   مرتبط به انتقال منابع بش 

VIII.  مالحظات 
 

مساعدت به مقامات و مردم افغانستان جهت تحقق آرزو های شان  برایدیدار معاون من تعهد بلند مدت ملل متحد را . ۵۴

ذشته گدست آورد های دهه  موضوع غالت  را که معاون من شنید نیاز حفظ  صلح، عدالت و توسعه برجسته ساخت.  برای

موفقیت انتقال و چشم انداز بلند مدت کشور آشکار بود.  تأمت   مصالحه جهت  برایبود. اهمیت انتخابات آینده و نیاز 

ده ی را گموصوف خواست های   ی افغان ها نقش ملل متحد در حمایت از این روند های سیایس به  برای سب  استماع  رهب 



ده شده بودند نب   گکرد. نیاز پیش بیت  مساعدت های بت   الملیل منحیث بخس  از تعهدان  که در اجالس شیکا  و و توکیو سبی

 ردید. گبرجسته  

ریاست جمهوری، و  ۲۰۱۴اساس روند های انتقال با ثبات را تشکیل م دهند. انتخابات سال  ،. نهاد های مردم و موثر ۵۵

وعیت داخیل م باشند.  ت   ب  راه اندازی م شوند مطمگونه فرا گبه پیمانه ی که این انتخابات ها ب این  ترین بنیاد مش 

تعهدات جاری  برایونه مسالمت آمب   و مردم در  افغانستان رقم خواهد زد و به مرکزی گانتخابات نخستت   انتقال قدرت را ب

حقوف  سالم که استقاللیت یک چارچوب من از تصویب قانون انتخابات استقبال م نمایم.  بت   الملیل مبدل خواهد شد. 

سازنده قوی انتخابات و قوانت   توافق س و کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخابان  را تایید کند اسا

د گدیه بتواند مورد رقابت قرار   رأیشده متقابل که توسط آن   یت بزر مسئول. کمیشب  های جدید ، م باشد ب 
 

 را در آینده گ

فتگکشور شان دارا م باشند. برنامه ریزی های عملیان  و امنیت  در مقایسه به انتخابات های   ، است کرده  ذشته بسیار پیش 

و های سیایس و اجتمایع ی واضج که افغانستان، مردم، نهاد ها، نب  در  که  نشان م دهد   آن تبارز م دهند، و من از رهب 

 ونگم باشند. توافق نهانی روی چ ۲۰۱۵- ۲۰۱۴تخابات سال چرخه ان مسئولحقیقت 
 

 تأمت    برای ، تمویل در حال حاض  گ

 بسیج منابع اسایس بوده و بخون  به پیش م رود. 

ویع را که از طرف مقامات و جامعه افغان  گ. من ن۵۶ ، در رابطه به شیوه ران  های مطرح شده و مش  ، همچنان جامعه جهان 

ام های قبال اعتماد سازی گب  باشد و باید  گونی باید فرا گفتگی که دفب  طالبان در دوحه افتتاح شد را یاد داشت کرده ام. هر  

ان خشونت، ب امون انتخابات ویژهشده، به هدف کاهش مب   ات ج پب  مدت ها  گنو ایمت  و امنیت افراد ملیک افغان که از تاثب 

و میان دست اندرکاران افغان روی بوجود آوردن اجماع گفتگاست رنج کشیده اند. انتخابات ریاست جمهوری آینده و بحث و  

 ونگمیل احتمال دارد که موقف نامزدان در مورد صلح و چ
 

سال  ۱۲ رسیدن به مصالحه، بدون سازش روی دست آورد های گ

ی افغان ها حمایت م کنگک روند فرا از یملل متحد . ساخترا واضح  ،ذشتهگ د و تمام تالش نب  صلح به مالکیت و رهب 

 ردد را ترغیب م کنم تا زودتر آغاز یابد.  گآن   تأمت   های که باعث 

فت ها تحت چارچوب پاسخ برای. جلسه مقامات ارشد فرصت مهیم ۵۷ ونی متقابل توکیو، جهت تایید نیاز گبرریس پیش 

فراهم  برایتعهدات بت   الملیل  تأمت   برآورده ساخت   تعهدات بود.  برایتعامالت فعال به سطح باال در تشی    ع تالش ها  برای

نهاد های افغانستان بکار رفته  و آنان را تقویت نماید و سیستم بودیجوی  برایسازی مساعدت ها به شیوه ی که بتواند 

حکومتداری افغان ها و سیستم های مدیریت مایل، به نوبه خود، مهم اعتماد در توانمندی های د. باشرص مهم انتقال م عن

م باشند. افزایش تولید عواید داخیل و تصویب قانون منع پولشونی در این ارتباط مهم م باشند. طوریکه انتقال افغانستان 

، منج فت پایدار در زمینه حقوق بش  فت م کند، دونر ها به تاکید شان روی اهمیت پیش  مله حقوق زنان تاکید خواهند پیش 

ین نتایج توسعوی  کرد تا  فت  ردد. گ  تأمت   داخیل دونر ها تعهدات  و نب    مردم افغانستان برایبهب  ی روی  گهای بزر پیش  ب 

اطمینان از ابقای وضعیت  برایطوریکه تالش ها م باشد ونه متداوم اولویت واضح گتطبیق قانون محو خشونت علیه زنان ب

 الف کمیسیون مستقل حقوق بش  افغانستان در روند اعتبار سنج  آینده بت   الملیل ادامه خواهد یافت. 

و های امنیت  افغانستان که نقش مسئول. راه اندازی مرحله پنجم و نهانی انتقال ۵۸ یت های امنیت  در جریان رب  ع جاری، با نب 

ی را در رسارس کشور خو  و اهند داشت، رهب  تصمیم آیساف مبت  بر ختم عملیات هایش یط شش سال آینده را تایید کرد. نب 

ذاشتند، گیت های امنیت  به نمایش  مسئولرفت   گهای امنیت  افغانستان توانمندی ها و تصمیم روز افزون شان را در به عهده  

، منجمله در شمال کشور ردید. امنیت در شماری از ساحگدرحالیکه خال ها و نواقض هم برمال   مشکل زا باف   ات روستانی

 ۲۰۰۱رسیدن دوباره تلفات و مجروحت   افراد ملیک به بلند ترین سطح آن بعد از سال  –مانده است. افزایش در تلفات ملیک 

ونه دوامدار مقامات ملیک دولت و کارمندان خدمات ملیک را هدف قرار گران  م باشد. شورشیان به  گمایه ن –به ثبت رسیده 

ام نموده و مکلفیت های بت   الملیل شان را برآورده سازند.       م دهند. من از تمام جوانب م خواهم تا افراد ملیک را احب 

روه های مسلح ضد گبه القاعده، و سایر   روه های تروریست  فراملیت  وفادار گها تنها به طالبان ،   گنابسامان  ها و جن . ۵۹

،   شکنند نیم شود. در چنت   یک وضعیت  خالصهدولت  روه های سازمان یافته جرم که در قاچاق گو غب  قابل پیش بیت 

ش  گو  دخیل اند  مواد مخدر  . به این معضل افزوده است در صدد اعمال نفوذ م باشند  که   روه های مسلح غب  قانون  گسب 



همچنت   انتقال قدرت سیایس از طریق انتخابات ریاست جمهوری ونب   تداوم و پیش بیت  حمایت بلند مدت بت   الملیل از 

 م باشد. مهم  ی از خالی سیایس یا حکومتداری خلق نشود تصور اطمینان از این که هیچ  برایافغانستان 

یف در اسالم آباد دلنواز جمهور کرزی با نخست وزیر  رئیسو های سودمند گفتگ. من از بحث ها و  ۶۰ تمدید  رم شده ام. گرس 

 ر نشان دهنده آماد گاین دیدار به یک روز دی
 

ک م باشد. این گکار با همدی برای عایل هر دو جانب گ ر روی مسایل منافع مشب 

 وی بهبود روابط همساینتایج  دیدار خودم از پاکستان با تاکید نخست وزیر جدید ر با 
 

 تطابق م کند. تمدید اخب  به گ

، انگعودت کنند  برایراه حل های پایدار  برای، با وجود تالش های مداوم مهاجرین افغان اجازه خواهد داد تا در پاکستان

اقامت نمایند. تعامالت سودمند کشور های منطقه و همکاری بت   ایشان، جهت بوجود آوردن و تقویت ثبات بلند مدت 

، یگ از مولفه های مهم آن م باشد. ما تمام استاسایس م باشد. پروسه استانبول، که در آن افغانستان نقش کلیدی را دارا 

اطمینان حاصل کنند که فعالیت های عمیل ایل اخب  سال د تشویق م کنیم تا کشور ها را در مورد اقدامات ایجاد اعتما

بان  نشست وز  برایرفته خواهد شد. من از تالش های کشور چت   گروی دست   ۲۰۱۳ پروسه استانبول در تابستان  یار مب  

 آینده منحیث برسمیت شناخت   اهمیت راه حل های منطقوی استقبال م نمایم. 

ونه متداوم روی حمایت از اولویت ها و نیازمندی های گحاکمیت است ب دارایمتحد با یک افغانستان  که . مشارکت ملل ۶۱

ی قوی را  به عهده م  افغانستان  ند، تشخیص م دهم که نقش ملل  گتوسعه م یابد. طوریکه نهاد های افغانستان رهب  ب 

خدمات به تقویت ظرفیت و مقاومت، و به یک نقش حمایوی از روند  ارائهونه روز افزون از نقش پروسه های گمتحد باید ب

ی افغان  باشد. من از همآهن ها  های تبدیل شود که تحت رهب 
 

  های قوی بت   دولت و نمایند گ
 

 های ملل متحد، صندوق ها گ

د برنامه  ونه درست فعالیت های مان را با اولویت گال م نمایم. این کار باستقب "ملل متحد واحد"و برنامه های آن در پیشب 

ونه گتا به خدمات مدن  دوم، و به   م سازد  گهمآهن هزینه معامالت پویلهای میل، منجمله از طریق تالش ها جهت کاهش 

وجوه بت   الملیل قرار عرضه خدمات و  برایی کار کند که ملل متحد را در خطر قرار ندهد که منحیث رقابت کننده با دولت 

 ندهد. 

دوستانه سال ۶۲ ک بش  درصد تمویل شده است، یک چرخش مثبت در  ۶۳در حال حاض  تقریبا  ۲۰۱۳. پالن عمل مشب 

دوستانه بوده است. من از پیشنهادات همآهن دوستانه   گسال های اخب  که شاهد کاهش بودیجه بش  ایجاد  برایکننده بش 

کیک صندوق  دوستانه، که عالوه بر تولید وجوه جدید  مشب  ی را  –بش  دوستانه ی که با کمبود  برایمنابع بیشب  فعالت   بش 

سازمان های غب  دولت  که منحیث پایه اصیل این پاسخ در کشور م باشند، هدایت خواهد کرد. ، منجمله بودیجه مواجه اند 

م های گران  م باشد. تالش ها باید صورت  گها، بويژه در ساحات دور دست، مایه ن گافزایش بیجانی بدلیل جن د تامیکانب   ب 

دوستانه گایجاد شود تا اطمینان حاصل   ردد که آنان  که بیجا شده اند بتوانند رسپناه امن داشته و به مساعدت های بش 

یس داشته باشند. من از همه جوانب م خواهم تا به کار خود ج یس به ساحان  که در دسب  جریان  گجن آنان هت افزایش دسب 

 دارد ادامه دهند.  

و از نماینده ویژه ام، یان  (یونامامعاونت ملل متحد در افغانستان ) هیئت. م خواهم از تمام کارمندان داخیل و بت   الملیل ۵۶

ایطکوبیش، بخاطر فداکاری های مدوام شان، که اغلب تحت  تحقق تعهدات مان در حمایت از مردم چالش برانگب   جهت  رس 

 افغانستان فعالیت م کنند اظهار سپاس نمایم. 

 
 

                                                                                                                                 
 
 


