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 همگان      پخش:                 مجمع عموم 

   ۲۰۱۴دسمبر    ۹:  مورخ                 شورای امنیت 

 اصیل: انگلیس   مت                    

 

 

 تیامن یشورا          ی عموم مجمع
 شصت و نهم سال          شصت و نهم نشست  
 مؤقت   یاجندا ۳۷شماره   موضوع

 وضعیت در افغانستان 
 
 

 وضعیت افغانستان و پیامد های آن بر صلح و امنیت جهان  

 

  گزارش رسمنس  

 
ن برا  یها امدیدر افغانستان و پ   تیوضع

 
  یالملل نیب   تیصلح و امن  یا

 
 ملل متحد   یسرمنش  گزارش

 
I.  مقدمه 

 
س  نیا  .۱

 
 یکه ط  تیامن  ی( شورا ۲۰۱۴)  ۲۱۴۵شماره     ۀو قطعنام  یمجمع عموم  ۱۱/۶۸شماره   ۀاز قطعنام  یگزارش به تا

نها از من تقاضا گرد
 
گزارش  معلومات تازه  نی. اگرددیتا هر سه ماه بعد در مورد تحوالت در افغانستان گزارش بدهم، ارائه م دهیا
و حقوق  یانکشاف ،ی بشر  یها ل مالحظه در تالشملل متحد در افغانستان، منجمله انکشافات قاب یها تیفعال رامونیرا پ ی
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گزارش  نیا . A/69/540-S/2014/656)سازد ) یاکنون، فراهم م یال ۲۰۱۴دسمبر  ۹ خیام  بتار یبشر از زمان ارائه گزارش قبل
 .   داردیارائه م  زیمربوط به افغانستان را ن  یالملل  نیو ب  یمنطقو  یها  دادیو رو   یتیامن  ،یاسیس  یدیکل  کشافاتان  ۀخالص

 
II.   انکشافات مرتبط 
 
دولت  جادیا یسپتمبر برا ۲۱مورخ و توافقنامه   ۲۰۱۴سپتمبر  در ماه، یجمهور افغانستان اشرف غن سیرئافتتاح   .۲

م نیو اول داد انی، به بن بست انتخابات پاییهاجرا سیبا عبدهللا عبدهللا، رئ یوحدت مل
 
رهبران  نیبرا قدرت  زیانتقال صلح ا

 افتتاحیه یو مراسم رفت، گصورت  ی جمهور  استیدو نامزد ر نیکه ب یتوافقنامه  . ذاشتگبه نمایش در افغانستان   منتخب
قا  یونمودن  انتصابو  یجمهور غن سیرئ

 
 با وجود جهانی،افغانستان و جامعه  از سوی هیاجرائ سیبه عنوان رئرا عبدهللا  یا

 مورد استقبال قرار گرفت.   ،نتخاباتا  یروند طوالن یو اقتصاد  یتی، امنیاسیس  ندهیها درمورد تلفات فزا  ینگران
 
به می شد را و مصالحه قانون و مبارزه با فساد،  تی، حاکمداری تموشامل حککه  را  قویی برنامه  غنی جمهور  سیرئ . ۳

سپتمبر، افغانستان توافقنامه دو جانبه ماه   ۳۰خ یتارب. اعالم کرد یومنطق تتعامال یبرا یاصل ی  یو برنامه هاها  تیعنوان اولو
مر االتیرا با ا یتیامن

 
 بیترت نیدبامضا كرد و  ،)ناتو( یشمال كیتالنتا مانیبا سازمان پ را  روهاین تیعو توافقنامه وض كایمتحده ا

 .ساختفراهم    ۲۰۱۴پس از سال    یالملل  نیب  ینظام  یها  ادامه كمك  یبرا  را   حقوقیچارچوب  
س  رایکنفرانس وز   نیچهارم  تیبا محور   یومنطق  یگ فتگوها

 
گبیجن  بر درواک ت  ماه   ۳۱بتاریخ  استانبول، که    -ایروند پروسه ا  

ن رئو  ،برگزار شد  
 
که به رهبری و روند صلح مؤثر  کی تیو بر اولو ح مطر را  دیاصالحات دولت جد برنامه یجمهور غن سیدر ا

ک  ها باشد،افغان    مالکیت
 
مادگ  یهاد. کشور ورزی  دیتا

 
 ی و همکار   کرده  افغانستان کار  دیدند تا با دولت جدنمو  یشرکت کننده ابراز ا

 یاسیس  تیحما  دیتجد  یبرارا    ی  یدسمبر مبناماه    ۴بتاریخ  ند. کنفرانس لندن در مورد افغانستان  نمای  تیها را در سراسر منطقه تقو
 .کرد  فراهم  ،برنامه اصالح دولت  یو توافق درباره عناصر اصل  دیبه دولت جد  یو مال

 
  یاسی.انکشافات سالف

 
قای غنی این توافقنامه بین دو تیم انتخاباتی ۲۰۱۴سپتمبر  ۲۱بتاریخ   .۴

 
قای عبدهللا و ا

 
، نامزدان ریاست جمهوری، ا

قای  . اسبق، حامد کرزی امضا نمودندراجع به ساختار دولت وحدت ملی در حضور رئیس جمهور  
 
نامزدان ریاست جمهوری ا

ن زمان ، یان کوبی امنماینده ویژه عبدهللا و 
 
و سفیر ایاالت متحده در افغانستان، جیمز کانینگام، این توافقتنامه را به   شدر ا

قای غنی نموعنوان شاهد امضا 
 
 رئیس جمهور منتخب افغانستانحیث را بدند. بعدًا در همان روز ، کمیسیون مستقل انتخابات ا

قای عبدهللا      و
 
ینده م  بهرا    ، در حالیکه انتشار نتایج رای گیری اعالم کردحیث رئیس اجراییه   را منا

 
  وکول نمود.ا

 
ن  یانتخابات  یها  میو ت  ی جمهور   استیر  اننامزد  نیب  داغیمذاکرات  انعکاس دهنده  توافقنامه    نیا  .  ۵

 
 تالش  نیها و همچن  ا

 .را در پ ی داشت ی  یمتن نها رویاجماع  لیتسه یبرامتحد متحده و ملل  االتی، ای جمهور کرز  سیرئاز سوی  ی گر یانجیم یها
قا  یسپتمبر، در بحث ها  ماه  ۱۲بتاریخ   

 
قا  یجداگانه با ا

 
 ی شان به مردم کهتعهدات هر دو  تی، من بر لزوم  رعایغن  یعبدهللا و ا

ک یدولت وحدت ملتاسیس  یبرا یاسیتوافقنامه س امضای  ماه جوالی سپرده بودند و  ۱۲بتاریخ 
 
 ماه ۱۱بتاریخ کردم.  دیتا

قایون، با یاسیامور س سرمنشی عمومی درفلتمن، معاون  ی سپتمبر، جفر 
 
را برای   امیپ نیو اکرد   داریددر کابل  یعبدهللا و غن ا

 شان انتقال داد  
 
 ماند. خواهد  باقی   ،افغانستان  حمایت کنندهفعال و  همکار    کیمنحیث  ملل متحد   ،که  نیا  دییو تا
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ن،طبق مفاد   . ۶

 
و اصالحات را  یاسیثبات س تیرا مشخص و اهم یدولت وحدت مل وظایفو  لاشکا، توافقنامه نای ا

ن،  ید. عناصر اصلساز   یبرجسته م
 
 یقانون اساس  تعدیل  تا  ،دو سال  در  (  یعال  یجرگه )شورا   هیلو  زاری گی در مورد بر شامل تعهد  ا

اجراییه  رئیسدر کوتاه مدت، و مطابق به توافقنامه، پست ، می شد. یردگببررسی  به  رینخست وز  ی  یااجر پست  جادیا یبرا را 
 ی ، برابر یستگیشا هب بود که از اصول یمجموعه حاوی  نیهمچنتوسط فرمان ریاست جمهوری ایجاد می شد. توافقنامه متذکره 

، ارتباط می یاصالحات جامع انتخابات جهت ی  یو گام ها یدر دولت وحدت مل یدیبا توجه به انتصابات کل ،عادالنه عیو توز 
 .رفتگ
 ونیسیکم از سوی  سپتمبر ماه ۱۴ ی بتاریخجمهور  استیانتخابات ربدنبال پایان یافتن تفتیش جامع  افقنامه تواین  . ۷

مدیمه انتخابات ب مستقل
 
ن در  ، ان ا

 
 که فیصله ا

 
این تفتیش که از لحاظ مقیاس و  .شد لیتکم ی در همین تاریخمورد ابطال را

 یانتخابات یملتوسط مقامات  ی یر گ یصندوق را  ۲۲۰۰شامل باز کردن و تفتیش هر یکی از ، بود سابقه یبدر ذات خود  حیطه
مار  چیکه هی. در حالمی شد  متحد  ، رسانه ها و مللینظر، نااننامزد  ندگانیحضور نما  در

 
را   یرسم  ا

 
منتشر   در جریان روند تفتیش ا

ارقام مستقل شمارش دوباره و ابطال رای که از طرف هر دو کمپاین ارایه شد بدین معنی بود و درک وسیع مبنی بر این نشد، 
قای  وجود داشت

 
  .ددهقرار داشت انتظار نمی رفت تغییر  در صدر  که   را    یغن  که ا

نامه انتخاباتی را ارایه کرد که نشان واهیگ ،جمهور منتخب، غنی رئیسماه سپتمبر، کمیسیون متذکره به  ۲۶بتاریخ  . ۸
ن بود که موصوف 

 
ورده که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ریخته شده  ۵۵.۲۷دهنده ی ا

 
میلیون رای معتبری را بدست ا

قای کرزی،  رئیسامه، موصوف بیانه داد و روی وحدت ملت تاکید ورزیده و به واهینگپذیرش این بود. در زمان 
 
جمهور اسبق، ا

میز قدرت از یک 
 
 یبا وجود تنش هافت. گ ر تبریک گجمهور منتخب دی رئیسجمهور منتخب به  رئیسدر مورد انتقال صلح ا

رام ، ترس از نای جمهور  استیان هر دو نامزد رحامی نیب یطوالن
 
می گزارش که در رسانه ها، بعد از اعالم نتایج  یداخل یها یا

 .دردیگثابت  اساس    یب  شد،
خرین بیانیه خود را به ملت منحیث  رئیسدر روز بعد،  . ۹

 
ورد های  رئیسجمهور کرزی، ا

 
دولت ایراد نمود، که دست ا

 رئیسشت. موصوف به  گاداره ی موصوف را برجسته می ساخت و ابراز امیدواری کرد که صلح به زودی در افغانستان باز خواهد  
قای عبدهللا روی توافق شان تبریک  

 
قای غنی و ا

 
 فته و از تمام افغان ها خواست تا از دولت وحدت ملی حمایتگ جمهور منتخب، ا

 نمایند. 
دوستم  دیعبدالرشمراسم تحلیف را باالی  ،  ۲۰۱۴سپتمبر    ۲۹افتتاحیه ی خود بتاریخ    مراسم  پس از  یجمهور غن سیرئ . ۱۰

عبدهللا عبدهللا؛ و  ،اجراییه رئیسی؛ جمهور  یاستمعاون دوم ر ش،دان سرور ، محمدی جمهور  یاستبعنوان معاون اول ر
جمهور غنی برنامه جامعی را  رئیسمعاونین ریاست اجراییه، محمد خان و محمد محقق اجرا کرد. در بیانیه افتتاحیه ی خود، 

، تیو امن منابع بشری موضوعات وابسته به اقتصاد، می نمود؛  را عنواندولت و حکومتداری  ساختاری طرح کرد که اصالحات 
ی؛ و ابتکارات پالیسی خارجی شوند تا ثبات اسیس یرد بحث هااو خواسته شده بود تا نیگلبد یو حزب اسالمطالبان  ازجمله من

ورند.
 
 جمهور   سیبا رئ  ی و همکار   یوحدت مل  یبرا  شتعهد  ییهاجرا  سیخود، عبدهللا رئ  بیانیهدر    و رفاه را در این کشور به ارمغان ا

 .داشتکشور ابراز    شرفتیپ  یبرا  ،میت  کی  را منحیث
 
س یبرا نخستیناقدامات    . ۱۱

 
غاز  فیبالفاصله پس از مراسم تحل دیدولت جد سیتا

 
 ۱ سپتمبر و ۲۹تاریخ  نی. بیافتا

در امور اصالحات و  ژهیو ندهیمسعود، نما ایجمله احمد ضمن را در سطوح بلند،مشاور  نیچند یجمهور غن سیر، رئوباک ت
 نیهمچن  . موصوفرا منصوب کرد  زاخیلوال، حضرت  یمل  قتصاداتمر؛ و مشاور ا  فی، حنیمل  تیمشاور امن  خوب؛  ی حکومتدار 
ماه سپتمبر، دولت جدید توافقنامه متقابل امنیتی را با ملل متحد و روی   ۳۰بتاریخ  اقدام نمود.  خود    یتعهدات انتخابات  یدر اجرا
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ایجاد ماموریت حمایت قاطع را تسهیل بخشید که به نیرو   دینوسیله در کنار هم،توافقنامه وضعیت نیرو ها با ناتو، امضا کرد که ب
موزش، مشوره و مساعدت فراهم 

 
ماه نومبر  ۲۷و  ۲۳بالترتیب به تاریخ های  دو توافقنامه نیا. می کندهای امنیتی افغانستان ا

  ند.شدالزم االجرا   ،ددیر گتصویب     ۲۰۱۴نومبر   ۳۰ی، بتاریخ  مل  یشورا ه و مجلس سنای  گتوسط ولسی جر 
 
قانون و مبارزه با فساد  حاکمیت تیتقو رداندن اداره ی خود،گبه روال بر  یرا برا نخستین اقدامات یجمهور غن سیرئ . ۱۲

 نهیو هز  شمارادغام کرد تا    ی را به دفتر امور ادار   ریاست جمهوری دفتر    سیجمهور دفتر رئ سیرئ  ،برواک ت  ماه  ۱  خیتاربانجام داد.  
هنرا کاهش دهد یدولت ی هایگنمایند  یها

 
و  ی بین دفتر لوی سارنوالی، اداره عالی تفتیشگ. موصوف بحث ها روی بهبود هما

  امر با نیا .راه اندازی کرد هدف مبارزه موثرتر در برابر فسادرا به  مبارزه با فساد یابیمستقل نظارت و ارز  تهیکم
 
ده ی گستر  اهیگا

در  یجامعه مدن ندگانی، بزرگان و نمامردم، رهبران یتیو امن یبا مقامات دولت ها جمله بحثمناصالحات،  مردم روی برنامه
 استیحکم ر ،برواک ت ۲بتاریخ . همراه بودننگرهار و خوست ردیز، کندهار،گجمله کندز ، هرات ، غور ، من، والیت نیچند
ن از سر   ی ر جمهو 

 
غاز   بانک  کابل  ۲۰۱۰قضیه تقلب مورخ  مربوط به    قاتیتحق  یری گکه بر مبنای ا

 
 .دور یافتص  ردید،گا

 
 ۲۱توافقنامه  ت بهمطابقدر . را ریاست کرد رانیوز  یجلسه شورا  نیعبدهللا اول ییهاجرا سی، رئماه اک توبر ۱۳بتاریخ  . ۱۳
 زینشگشرایط الزامات و  ریفتع یبر براوماه اک ت لیدر اوا ییهاجرا رئیسن ریجمهور و مشاو  سیرئ نیب میز یکانیسپتمبر، مماه 

دولت  یکه وزرا  ی، در حالندمی کردکار  دیجد نهیکاب جادیا یهمچنان برا هییاجرا رئیسجمهور و  سیرئ شد. جادیا رانینامزد وز 
خواستار  بیترتالب یمل یشورا ه و مجلس سنای گولسی جر نومبر،  ماه ۱۰و  ۹بتاریخ  .ندداد یخود ادامه مکار همچنان به  یقبل
 سیرئ نیمشترک بحث ها ب هیتاز ما یصادر کرد که حاک ی را  هیانیب ییهاجرا سی، رئمتعاقباشدند.  دیجد نهیکاب یمعرف عیتسر

 .بود  یاصالحات انتخابات  هب  یدگیرس جهت  رتیباتیو ت  دیجد  نهیکاب  لیتشک  رویخودش  شخص  جمهور و  
 
برنده    را اعالم کرد.  اپریلماه    ۵والیتی مورخ    یانتخابات شورا   جینتا  ،مستقل انتخابات  ونیسیبر، کمواک ت  ماه  ۲۵بتاریخ   . ۱۴

. چهل و هفت نامزد اعالم شدانتخابات  نیا در درصد( نامزد ۲۱زن ) ۹۷مرد و  دیکاند ۳۶۱توسط  یتیوال  یشوراها یکرس ۴۵۸
پیروزی شان، در نتیجه ی  ،  یانتخابات  ینهادها  یواز س  اتیبه شکا  یدگیرس  جهیند، در نته بودبرنده شد  هیاول  جیمطابق با نتاکه  
ورد اتیبه شکا یدگیرس

 
از  جینتا ی نادرست و دستکار  یو ادعا ی  ینها جیبه نتا اننامزد نیاز ا چندین تن. نتیجه معکوس ببار ا

نها در هرات نیمهمترکه  یانتخابات اتیمستقل شکا ونیسیکم سوی
 
. بود شدید اریبسشان ، اعتراض کردند که اعتراضات بود ا

وردن نظم کاری  اقداممنحیث نخستین 
 
خود در  یها یکرس هیپر کردن سهم برایتازه افتتاح شده  والیتی ی، شوراهادر جهت ا

ن ی، انتخابات داخلیمل یشورا  سنایمجلس 
 
 یهاپست  ینیگزجا یبرا یتیوال  یشورا  ندهیاعزام نما ان به شیوه یبرگزار کردند. ا

ردد، گبرگزار در افغانستان انتخابات در زمینه هنوز که قرار است ها  یولسوال یشورا  ندگانینما از طرف که یمل شورایدر  یخال
  .ندخاتمه داد ،دنشو  یمپر  
 
غاز    یبه وضوح تعهد خود را برا  یجمهور غن  سی، رئبدینسو  ریاست جمهوری   امور   رفتنگاز زمان بعهده   . ۱۵

 
روند صلح  كیا

ی را ترغیب رهبران مذهب  ی،مل  یعلما  یشورا   یبا اعضا  شدار یبر، در دواک ت  ماه  ۱۷بتاریخ  ابالغ كرد.    ها  افغان  ی و مالکیتبه رهبر 
با   یجمهور غن  سیبر، رئواک ت  ماه  ۳۱  . بتاریخندایفا نمای  شور ک  درصلح    ی برقرار   را برای  ی ، نقش موثر شاندولت    ی ا با همکار کرد ت

س ندرو  رایکنفرانس وز در  یسخنران
 
ک ،استانبول - ایقلب ا

 
 نی. با انجام امی باشد دیدولت جد تیاولو نیکرد که صلح باالتر دیتا

کرد و  ماعالمجددًا " یفغاناال  نیب یبه گ فتگوها وستنیپ یطالبان، برا ژهی، بویاسیدعوت خود را به "مخالفان سموصوف کار، 
 ند.نمای  تیحما ها  افغان  به رهبری و مالکیت  خواست تا از روند صلح یالملل  نیب  همکاراناز  
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مادگ . ۱۶

 
پتمبر، طالبان س ماه ۲۲ خمور  ی هیانیاعالم نکرده اند. در ب یرسم برقراری روابط یبرا ی شان را طالبان هنوز ا

توافقنامه   یبدنبال امضا ند.ردیدگ"  ها یاشغال خارج   انی"پا  الی  گی جن  و خواستار ادامه  هرا رد کرد  یدولت وحدت مل لیتشک
 امیو پ  تقبیح،  صادر کردند که توافقنامه ها را    ی  هیانیسپتمبر بماه      ۳۰بتاریخ  متحده و ناتو ، طالبان    االتیدولت با ا  یتیامن  یها

شت  افتتاحیه ی
 
 نیزدهمیعنوان س  تحترا    ی  هیانیبر، طالبان بواک ت  ماه  ۷بتاریخ  کرد.  می  " عنوان  بیجمهور را "فر  سیرئ  یصلح و ا

غاز عمل الگردس
 
و محکوم  یالملل نیب یروهایخواستار حمله به ن و مکررا متحده در افغانستان منتشر کردند،  االتیا ینظام اتیا

نومبر صادر شد که توافقنامه دو جانبه ماه  ۴بتاریخ  نیگلبد یتوسط حزب اسالم ی گر ید هیانی. بی شدندتیکردن دو توافقنامه امن
ن را  خواست تا    یمل  شورایو از    تقبیحرا    یتیامن

 
 . دنکننه    بیتصوا

 
 ب. امنیت

 
م  ی، دولت برای بدینسودوره تابستانزمان ختم  از   .  ۱۷

 
مانده   یباق  انیکه تحت فشار شورش  یدیکل  یها  یولسوال  تیامن  نیتا

خ یاسی. بن بست سپایدار مقابل بودو  دوامدارچالش  کیاند، با 
 
با  یتیامن یتوافقنامه ها یدر امضا ریپس از انتخابات و تا

ورد ، که به نظر م  را   نانیعدم اطم  فضایمتحده و ناتو،    االتیا
 
در سرتاسر   حمالت شانرا در    عناصر ضد دولت  دیرس  یبه وجود ا

ن    یتیامن  نیرو های  به دولت و  را   ممردکند تا اعتماد    یم  شجیعکشور ت
 
حمالت   ،زارشدهیگدر جریان مدت  .  تحت الشعاع قرار دهدا

شکار اراده  جدا از  رفت.  گصورت    گمتعددی باالی مراکز اداری ولسوالی ها، پوسته های تالشی نیرو های امنیتی و شهراه های بزر 
 
ا

ن
 
مورد نظر را بصورت حمالت نتوانست اهداف    نیاز ا  یکچیو جلب توجه رسانه ها، ه  یانشورش  برجسته ساختن نیروی  یها برا  ا

 تصرف نماید.  یدائم
 
ن در والیات  . ۱۸

 
شورشیان به حمالت شان علیه دولت در اک ثریت نقاظ کشور مبادرت ورزیدند، که مهمترین نمونه ی ا

رهار در شرق؛ والیت کندز در شمال گکندهار در جنوب کشور؛ والیات غزنی، پک تیا و پک تیکا در جنوب شرق؛ والیت ننهلمند و  
نیرو های امنیتی افغانستان، شرق؛ والیت فاریاب در شمال؛ و والیات هرات، فراه و غور در غرب مشاهده شد. رویهمرفته، 

 رو ینماه اک توبر،  ۱۶ند. بتاریخ نمایبا میزان تلفات قابل مالحظه مقابله  ،رشزاگتوانستند  با شورشیان با موثریت نسبی، طبق 
ث  نیدند که انمو  نانیخبر دادند و ابراز اطم یری دو فرمانده ارشد شبکه حقانیگدست  از  افغانستان  یتیامن  یها

 
بر   زیانباری   ریامر تا

اظهار می کردند که  رد این موضوع را صاد بعد، طالبانروز  خواهد گذاشت.بجا شبکه  نیا یاتیعمل تیو ظرف یعال یفرمانده
زاد ربوده شده اندفارس  جیکشور خل کیاز در خارج کشور،  تندو  نیکه ا داشت

 
ن ی فور  یو خواستار ا

 
شدند. با وجود  انا

 ،تاکنون  ،افغانستان  انیاز شورش  یبخش عمده    چیعراق و شام )داعش( در افغانستان، ه  یبر حضور دولت اسالم  یمبن  عاتیشا
 ند. نکرده ا  اعالم  داعشه  ب  شان را   عتیب

 
ست گا ۱۶ذار می باشد ادامه داد. از تاریخ گملکی اثر  گرانیکه بر باز یتیامن رویداد های خود از نظارت رملل متحد ب . ۱۹
 ۲۰۱۳سال  در  مشابه  زمان  با    سهیدر مقا  درصد  ۵.۲یوی  از کاهش حاش  یثبت شده، که حاک  یتیامن  رویداد  ۵۱۹۹  ،نومبر    ۱۵تا  

ن  می باشد
 
غاز سال  ۱۹۴۶۹ یتیامنتعداد مجموعی رویداد های  .رویداد ثبت شده بود ۵۴۸۱که در ا

 
 ۱۵تا  ۲۰۱۴، از زمان ا

سراسر کشور ، در ۱۷۶۴۵با مجموع رویداد های  ۲۰۱۳درصد افزایش را نسبت به زمان مشابه در سال  ۱۰. ۳،  ۲۰۱۴نومبر 
رویداد درصد   ۶۹ زارشگ که می باشدکشور  یو شرق ی، جنوب شرقیهمچنان مناطق جنوبساحات  نیدارتریناپامی دهد.  نشان

مناطق  رینسبت به سا را  رویداد ها ریچشمگ شیافزا شرق کشور  بویژه، ساحات. ندشده را به خود اختصاص داد  زارشگی ها
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ن  بتعقیبو  رویداد ۷۶۸ ننگرهار ، که والیتنشان داد
 
 یتیامن یمل یروهایکه نی. در حالرویداد را نشان داد ۵۹۲ ،ندهارکا

 در  این زمینه، شرفتیمدت و پ یطوالن ادارهنشان دادند، از خود مورد مناقشه را  ساحات ی ر یو بازپس گ ی پاکساز  مندیتوان
 .باقی مانده استمشروط بر ارایه حکومتداری و خدمات اجتماعی  همچنان  

 
وری اطمینان ادامه یافت تا  ها همچنان  تالش   . ۲۰

 
 تیال گذشته تقوس  ۱۳  ی، که طیتیامن  یمل  یها  نهاد  تیقابلبرای فراهم ا

 . ندیدردگ داریو پا استحکام یافتهکاماًل ردید، گتایید سپتمبر ماه  ۳۰ه مورخ منعقد شد یتیامن یها نامهدر توافق ، طوریکهشدند
 و  ایتانیقبل از اجالس سران دول ناتو در بر ها توافقنامهاین 

 
که  ی  یبرگزار شد، جا  ۲۰۱۴پتمبر س ۵و  ۴ خیتارب یشمال رلندیا

، با کمک  ۲۰۱۷سال  انیافغانستان تا پا یتیامنملی  یروهایاز ن تیحما ات دوامدار شان را درناتو تعهد همکارانن و یمتحد
 که هیاعالماین در اشتند. تاکید د افغانستان –ناتو  مشارکت پایدار تحتهای شان  گ فتگو بهر در سال و الد اردیلیم  ۵.۱ باً یتقر

موزش، مشاوره و کمک به ن  یبرا  یت حمایت قاطع را مامور   میتصمعضو موضوع    یهادولت    ،  بود  مربوط به افغانستان
 
 یروهایا

ک۲۰۱۴افغانستان پس از سال  یتیامن یمل
 
مقرون به صرفه به مساعدت های مالی و  ی  ی، پاسخگوتیشفاف تیبر اهم دی؛ تا

عهده  هب  ۲۰۲۴سال  انی، تا پا ا خود ر  یتیامن یروهاین یکامل مال تیمسئول دیرا که افغانستان با ی؛ و هدفستانافغان یروهاین
 . شود  یم  ،طبی  هیتخل  وظایفو    ی  یهوا  حمایت،  کیستو ژ ، اطالعات، لدر زمینه  ی ز یبرنامه ر  شامل  حمایت  نیبازگو کرد. ا  ،ردیگ
 
ثبت شد به خود اختصاص داد،  دهیدر دوره گزارش ی را که تیدرصد حوادث امن ۴۸.۹بالغ بر  مسلحانه یها ی ر یدرگ . ۲۱
رویداد درصد از    ۲۷.۱مواد انفجاریه تعبیه شده  .  نشان می دهد  ۲۰۱۳سال  در  مشابه  درصد کاهش را در مقایسه به زمان    ۲.۲که  

ث جهت اداره ها اختطافو  ی هدفمند. عناصر ضد دولت همچنان از قتل هاددانشان گزارش شده را های 
 
 مردم بر ی رگذار یو تا

رخ داد که نسبت   اختطاف  مورد  ۹۲ترور و    رویدادمورد    ۲۳۵،  ۲۰۱۴نومبر    ماه  ۱۵ست و  گا  ۱۶بین تاریخ های  .  استفاده کردند
ن  که در جریان    را نشان می دهد،    شیدرصد افزا  ۹ ،  ۲۰۱۳سال  در  مشابه    زمانبه  

 
ثبت شد.   مورد اختطاف  ۸۹رویداد و   ۲۱۱ا

گزارش   ۲۰۱۳مشابه در سال  مورد در زمان ۳۶مقایسه به در سراسر کشور در  ی مله انتحار ح ۴۶ مجموعا دوره نیدر ا ناهمچن
ن  درصد  ۱۷  از مجموع این حمالت  شد.

 
 .ه بودنددر شهر کابل ثبت شد  ا

 
رویداد  نیا  اک ثریتشد.  ثبت  ملل متحد    هیعل  میرمستقیغ  ای  امیمستقی  تیامن  رویداد  ۲۷مجموع ، در  دهیدر دوره گزارش . ۲۲

ماه سپتمبر، یک  ۲۰می شد. بتاریخ شامل اقدامات مجرمانه و ارعاب  که ،ه بودندشد انجامملل متحد  یلحن ممنداکار  ها علیه
ر هیچ تلفات گبا یک ماین تعبیه شده ی کنترول از راه دور در والیت خوست هدف قرار داده شد، مماموریت زمینی ملل متحد،  

ن 
 
ردیز بطرف کابل در حرکت بود، هدف اسلحه گوبر، یک پرواز بال ثابت که از ماه اک ت ۱۳زارش نشد. بتاریخ گیا خسارتی از ا

مد،  هواپیما مصووناین رفت. در حالیکه گسبک قرار 
 
 بروز و پیلوتدو  سطحیمنجر به جراحات  رویداد متذکرهدر کابل فرود ا

ت برداشتن یک حلوله در نزدیک، باعث جراگ کی اصابتبر، واک ت ماه ۲۴ردید. بتاریخ گ متحد پرواز ملل اتیاختالل در عمل
دهکده سبز در کابل  یللالم نیب حوطهومبر، من ۲۱بتاریخ شد.  در محوطه کابل بانک یالملل نیب تیامنان گتن از تامین کنند 

ن را برعهده گرفتند.    تیقرار گرفت که طالبان مسئول  دهیچیپ  یهدف حمله  
 
 د.ردیگمجروح  کشته و دو نفر    یالملل  نینگهبان ب  کیا

 ۲۵یک تن پولیس افغان نیز مجروح شد. هیچ کارمند ملل متحد در این حمله مجروح نشد. دو ماموریت زمینی ملل متحد بتاریخ  
دو عضو نیرو در رویداد دومی  رفت. در حالیکه هیچ یک از کارمندان ملل متحد مجروح نشدند، گمورد حمله قرار  نومبر  ماه    ۲۶و  

 . را برعهده گرفتندهر دو حمله   تیطالبان مسئولهای امنیتی افغانستان مجروح شدند.  
 
 یمنطقو یها  ی . همکار ج
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ان و منطقه گدر برسمیت شناختن نقش ارتباطات منطقوی در تامین ثبات ملی، رهبران افغانستان همکاری با همسای    .۲۳

و در مورد امنیت منطقوی با سوشما سوارج،  گفتگ جمهور کرزی برای    رئیس،  ۲۰۱۴سپتمبر    ۱۰را در اولویت قرار دادند. بتاریخ 
 ماه سپتمبر ۱۲و  ۱۱بتاریخ که های گدر اجالس سازمان همکاری های شن وزیر امور خارجه هندوستان مالقات کرد. موصوف

میز، بیطرف و مرفه، و برای  زار شده بود وگبر 
 
شامل اعالمیه حمایت برای ظهور افغانستان منحیث یک کشور مستقل، صلح ا

هن
 
 . اشتراک نموده بود  می شد  کننده مرکزی ملل متحد در تالش های بین المللی برای حل و فصل افغانی  گتقویت نقش هما

 
جمهور غنی روی همکاری های منطقوی منحیث یک عامل محوری برای ثبات و  رئیسرفتن امور، گاز زمان بعهده  . ۲۴
باز دید پال و انگلستان  ی، پاکستان ، ن  نی، چسعودی  عربستان  موصوف ازکار،    نیبا انجام ا.  ورزیدوفای  ی افغانستان تاکید گش

جریان در پذیرفت. بر در کابل واک ت  ۱۸بتاریخ را  ارتیوز  ئتیه کیاردوغان، و  بی، رجب طهیجمهور ترک سیرئ داریو د کرده 
ندیبازد نیا

 
ی را امضا کردند که هر دو کشور را به همکار  هیافغانستان و ترک بین کیژیاسترات ی همکار دوستی و توافقنامه  ان، ا

 .سازد  یمتعهد م  ،  و تجارت  ی گذار   هی، سرمااعمار مجدد،  تیامن  نهیدر زم  شتریب  های
 
سیاماه  ۳۱بتاریخ  . ۲۵

 
زار شد و با اتخاذ یک اعالمیه گبر  گاستانبول در بیجن -اک توبر، کنفرانس چهارم وزرای پروسه قلب ا

سیا پایان یافت. در این کنفرانس، گدر مورد عمیق ساختن همکاری ها برای صلح پایدار و ش
 
جمهور  رئیسوفای  ی منطقه قلب ا

وردن اصالحات و مصالحه 
 
 ،نیچکشور  رینشست که توسط نخست وز  نیاابراز داشت. در غنی، تعهد ملت خود را در زمینه ا

 ویو منطق  یالملل  نیب  نهاد  ۱۲و    حامیکشور    ۱۶نبول،  اکشور پروسه است  ۱۴  ندگانی، نماه بودافتتاح شد  یجمهور غن  سیو رئی،  ل
س  پروسهقلب    یاسیس  یسند کنفرانس جنبه ها .یافته بودندملل متحد حضور     نیو همچن

 
د و بخشی  تیاستانبول را تقو  - ایقلب ا

ک ها افغان به رهبری و مالکیتروند صلح  کیاز  حمایتو  ریفراگ جهت مصالحه یتعهدات قبلروی مجددًا 
 
 نیکرد. به هم دیتا

، نی. عالوه بر ایافت تیتقو ی اقدامات اعتماد ساز زمینه در  شرفتیپ جهت ژهیو، بیاقتصاد ی ، عناصر متمرکز بر همکار بیترت
 استقبال کردند.  ۲۰۱۵در سال    را وز   ینشست بعد  یزبانیم  یپاکستان برا  شنهادیشرکت کنندگان از پ

 
 نیتوافقنامه مرز ب  نیمنعقد شد. ا  کستانو تاج  نیافغانستان، چ  نیب  ی نقطه اتصال مرز ماه نومبر، توافقنامه    ۵بتاریخ   . ۲۶

 .دمی نمای  تعهدرا    یارض  تیمتقابل و تمام  تیحاکماحترام به  این توافقنامه  ، که  کرد  ریفسه کشور را تع
 
نی گر اتهامات راکت پراگدر ارتباط با افغانستان و پاکستان، تنش ها در امتداد سرحد بین هر دو کشور بیداد می کند، م . ۲۷

سپتمبر، وزارت امور خارجه ماه  ۱۵زارشدهی قبلی کمتر بود. بتاریخ گجویان در مقایسه با مدت گجن حمالت نفوذیاز سرحد و 
 ۱۷رانی عمیقش را به پاکستان در مورد راه اندازی حمالت از سرحد تحریک طالبان پاکستان ابراز داشت. بتاریخ گافغانستان، ن

وزیرستان   بهسرحد    در امتدادجویان  گاتهام حمله جن  رویماه سپتمبر، وزارت امور خارجه پاکستان اعتراضیه خود را به افغانستان  
 شمالی درج کرد. 

 
 یجمهور غن  سیشامل سفر رئ  روابط  نیاکه  افغانستان و پاکستان وجود داشت.    نیب  یادیز  روابط،  دهیدوره گزارش  طی . ۲۸

باد  
 
 ی گذار   متیدرمورد ق  یه ی  بر ، افغانستان و پاکستان توافقنامواک ت  ماه  ۱۱بتاریخ  .  می شد  نومبر    ماه  ۱۵و    ۱۴بتاریخ  به اسالم ا

س برق  تجارتاز پروژه انتقال و  یبخش منحیث را  ی انرژ  تیترانز
 
( به امضا رساندند ، که ساخت خطوط ۱۰۰۰-کاسا) انهیم یایا

بر با مراجعه به مشاور واک ت ۱۹ بتاریخامر  نیا د.ساز  یافغانستان به پاکستان فراهم م قیاز طر کستانو تاج زستانغاز قر  را  برق 
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ارتش  لوی درستیزنومبر،  ۶بتاریخ  ، به کابل انجام شد. زیو امور خارجه، سرتاج عز یمل تیپاکستان در امور امن رینخست وز 
 وضوعاتم رویگ فتگو  یعبدهللا برا ییهاجرا سیو رئ یجمهور غن سیرا در کابل با رئ ی، جلساتفیشر لیپاکستان، جنرال راح

باد، برگزار کرد یتیامن ی همکار 
 
محمود حسین؛ وزیر جمهور  سیرئی با نخست وزیر نواز شریف، جمهور غن سیرئ. در اسالم ا

 مالیه، محمد اسحق دار؛ و لوی درستیز جنرال شریف دیدار کرد. 
 
 

IIIحقوق بشر . 
 
مجروح(   ۱۷۸۴کشته و    ۸۲۲)  ۲۶۰۶(  ونامایمعاونت ملل متحد در افغانستان )  هیئت،  نومبر  ۱۵ست و  گاماه    ۱۶  بین . ۲۹

می  ۲۰۱۳مشابه در سال  زماننسبت به در ربع سال  یجزئ شیافزا کینشان دهنده ثبت کرد که  مورد تلفات افراد ملکی را 
درصد به نیرو  ۱۳)درصد به نیرو های طرفدار دولت  ۱۵، ضد دولت صربه عنا افراد ملکیرصد تلفات د ۷۳، مجموع. در باشد

تش بین  ۷های ملی امنیتی افغانستان و 
 
( که به هیچ طرف منتسب عناصر ضد دولتو  طرفدار دولت یها رو یندرصد به تبادل ا

، می باشدجنگ    مانده ازیقابانفجاریه  از مواد    یناش  شتری، که بافراد ملکیدرصد تلفات    ۵انتساب  نشده، نسبت داده شده است.  
 ۲۲۹)  یافراد ملکتلفات  مورد    ۷۸۵مانده است و    یباق  یافراد ملکتلفات    یعامل اصل  ینیزم  یها  ی ر ی. درگستشخیص اقابل تغیر  

ن مواد مجروح  ۵۵۶کشته و 
 
 یافراد ملکتلفات مورد   ۷۱۶ انفجاریه تعبیه شده،( را به خود اختصاص داده است، به دنبال ا

عدد مواد  کیز ینومبر، در شهر گردماه   ۳بتاریخ .را نشان می دهد شیدرصد افزا ۸که  می باشد( مجروح ۵۲۴کشته و  ۱۹۲)
 رگی دیفرد ملک  ۲۱شدن    مجروحو    فرد ملکیدر بازار منفجر شد و باعث کشته شدن چهار    ترستوران  کیدر   تعبیه شده  یهنفجارا

 کیشده را در  هیتعب هیمواد انفجار ی مهاجم انتحار  کی، کایپک ت والیتدر  لیخی  ی حی ینومبر، در ولسوالماه   ۲۳بتاریخ شد. 
باعث حضور داشتند و  بالیمسابقه وال کیشد که در  یفرد ملک  ۵۰و باعث کشته شدن حداقل  ساختمنفجر  یزشور  میدان

، تلفات رویهمرفته قرار داشتند، نیو مجروح انگشد کشته  انیدر م اطفالاز  ی ار یبس. شد گریدفرد  ۶۰حداقل مجروح شدن 
تلفات  ۴۸۸) تیمامور این که  نیت، با اداش شیدرصد افزا ۱۰ ،سه ماه نیا یط ی و انتحار  دهیچیحمالت پاثر از  افراد ملکی
 بودند  را هدف قرار داده  یمل  تیامن  ریاستکه    حمله  نیچند  تیثبت کرد. طالبان مسئولرا    مجروح    ۴۲۴کشته و    ۶۴(   یافراد ملک

باعث ، که  یدر شهر غزن ریاست نیا حوطهم االیبسپتمبر ماه  ۴مورخ جمله حمله من، ردیده بودگ یو منجر به تلفات افراد ملک
 رفتند.گردید را به عهده  گر  گفرد ملکی دی  ۲۰۴  مجروحیت  و   فرد  ۲۱ کشته شدن

 
  ۸۸که باعث  را ثبت کردهی الملل نیب ینظام یروهاینی  ی هوا اتیعمل اثر از افراد ملکیتلفات  شیافزا از نیهمچن ونامای . ۳۰
 در مشابه زماننسبت به را   شیدرصد افزا ۱۲۰که  .خبر دادردیده است، گ( مجروح ۳۵کشته و  ۵۳) یتلفات افراد ملک مورد

  ۸۹که باعث   ،کرد ثبتجنگ را  اقیمانده ازب هیرانفجامواد اثر از  یتلفات افراد ملک شیافزا ونامای. نشان می دهد  سال گذشته
نشان می   ۲۰۱۳سال  در  مشابه    زمان    نسبت بهافزایش را  درصد    ۲۲، که  ردیدگ  (مجروح  ۶۸کشته و    ۲۱)  یافراد ملکتلفات  مورد  
 دهد. 

 
 ۴۲۲کشته و    ۱۴۸  زارشدهی در مورد اطفال و منازعات مسلحانه به رهبری ملل متحدگنیروی کار کشوری روی نظارت و   .  ۳۱

 یها  رو ین  نیب  ینیزم  یها  ی ر یاز درگ  یناش  ،اطفالتلفات    ینشتریبنومبر ثبت کرد.    ۱۵ست و  گماه ا  ۱۶مجروحیت اطفال را بین  
 ۲۵مانده که  یباق اطفال یبرا منطقه نیثبات ترمی باشد. مناطق شرقی کشور منحیث بی  ،طرفدار دولت و عناصر ضد دولت

ن  تلفات  مجموع  درصد  
 
درصد(   ۴۸)  اطفالتلفات    یتمسئول اک ثر  ،  مسلح  یگروه ها  ریگزارش شده است. طالبان و سااطفال در ا
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خر سهیدر مقا نسبت داده می شود افغانستان یتیامن یمل یروهایبه ن تلفاتی کهبودند. 
 
 به درصد ۷۱، از دهیدوره گزارش نیبا ا

نیروی کاری   می باشد.  ینیزم  یها  رانهیدرگ  پرداختن شان به  شیافزا  لیبه دل  یادیامر تا حد ز  نیاست، ا  افتهی  شیافزا  درصد    ۹۵
موزش  کارمندانو  مکاتب    هیحمله علرویداد    ۱۹  ی در موردگزارش  نیهمچن  متذکره

 
کارمندان و    هاعلیه شفاخانه  حمله    رویداد  ۱۰،  یا

مجازات استخدام   یرا برا  یقانون  ،یمل  یشورا   ه یگولسی جر نومبر،    ۱  خیاربتکرد.    افتیسن در  ریاستخدام ز  رویدادو شش  صحی  
 بود.توشیح شده    ی جمهور  استیر  فرمانكرد ، كه قباًل با    بیو تصو  نمود  تیافغانستان تقو  یمل  تیامن  یروهایتوسط ن  اطفال

 
 ییهاجرا سیجمهور و رئ سیبا رئ ،زنان یجامعه مدن ندگانی، نمایجمهور غن سیرئ افتتاحیهاز مراسم  بعد یبه زود .  ۳۲

بتاریخ د. ردیدنگ ی شدند که به ایشان در دوره کمپاین داده شده بودوعده ها یخواستار اجراو ند نمودبرگزار را  یعبدهللا جلسات
در مورد زنان، صلح   تیامن  یشورا   (  ۲۰۰۰)  ۱۳۲۵  قطعنامه  مورد  دررا که  باز    یساالنه روز جهان  دادیبر، ملل متحد رو واک ت  ماه  ۸

وزارت امور   ندگانیو نما شورای ملی ندگانی، نمایجامعه مدن ندگانیشرکت کنندگان شامل نما. بود مشترکا ریاست کرد تیو امن
زنان وجود  ی توانمندساز عرصه  رد های شرفتیپ ،دهه گذشته کی یط ی،طور کلب هرچندزنان و وزارت امور خارجه بودند. 

و   یاسیس  یندهارو زنان در   بامفهومنان از مشارکت  یاطم  یبرا دیبا دولت جد  کینزد  ی دگان بر لزوم همکار داشته، اما شرکت کنن
ک
 
 دند.ورزی دیصلح تا

 
توجه به مسائل مربوط به روند   ی از زندان پلچرخی در کابل دیدن کرد، و خواهانجمهور غن  سیرئماه اک توبر،    ۸بتاریخ   . ۳۳
 برنامه  و محدودیت  نامناسب تطبیقشامل    انیزندان اتی. شکاردیدگزندان    طیو شرا  انیزندان  قضایایبا توجه به    یحقوق  یدگیرس

زادی  و  ها برای کاهش مجازات
 
 ،نومبر  ماه ۳بتاریخ د. می شو تناقض در مجازات ها بیش از حد در زندان، ، ازدحام انیزندانا

 خوبتری داشته باشد.  یابیارز در زندان،    طیو شرا  انیکرد تا از حقوق زندان  دیکابل بازدتوقیف خانه  از    یجمهور غن  سیرئ
 
ن، از افغانستان گزارشگرشیده منجو،  ماه نومبر،    ۱۲و    ۴بین تاریخ   . ۳۴

 
ر ویژه در مورد خشونت علیه زنان، علل و عواقب ا

ان جامعه مدنی و جامعه گکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نمایند  رئیسدیدن کرد. وی با مقامات ارشد دولت، 
باد نیز انجام داد. موصوف دیپلوماتیک در کابل

 
یخ تاربخود  هیانیدر ب ،مالقات نمود و مالقات های مشابه را در هرات و جالل ا

ک  شدذکر  متاز حقوق زنان    تفاظ" در ارتقاء و حیاسی"بازتاب اراده س  منحیثرا    اساسیو    یقانون  یها  نومبر، بهبود  ماه  ۱۲
 
 دیو تا

 .باشد یم قیعم ینگران هنوز هم مایهزنان  هیکه خشونت عل انحراف دهد تیواقع نیاز اما را  دینبا یتحوالت نیکه چن ورزید
ور موجودیت به عدم  ناهمچن، ژهیو رگزارشگ

 
و  نیقوان تطبیق مؤثر و  ریعدم تفس نیاطالعات جامع و منسجم و همچن ی جمع ا

کوسیله ی محافظتی  منحیثاز سرپناه ها    تیحما  یبرا  ،  منابع
 
 یبرداشت ها  ی بهگرسید   امر شامل  نیا  ورزید، و افزود که  دی، تا

 .این مراکز می شوداز    یمنف
 
گان خدمات کنند ارائه  یدر افغانستان برا تیبر جنس یخشونت مبتن معالجهل وکو پروت نینومبر، نخست ۱۶بتاریخ  .  ۳۵

ن از طرف ، بصحی
 
 تیل، فعالوکو پروتتطبیق این  ی. براردیدگ ی ، رسمًا راه انداز متحد ملل صحت عامه ووزارت تعقیب ایجاد ا

موزش من رفته شده،گ، مد نظر تیبر جنس یمبتن تیفیارائه خدمات باک تیجهت تقو ،ی  یها
 
 در مورد کارمندان صحیجمله ا

زخم ها و جراحاتی ،  یسوختگ حقوقی طبی، و معالجه ی، مراقبت از بازماندگان، شواهد قضیه تیریمد  اینچنین مسایل، مانند
ن رنج می برند تجاوز   انیقربان  که  

 
 .جنسی از ا
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و از فعاالن   یافتپارلمان انجام  زن  عضو برجسته    کیکاروان    واسطه نقلیه، علیهبا    ی حمله انتحار   کینومبر،    ماه  ۱۶بتاریخ  .   ۳۶
مجروح  ۳۲کشته و  فرد ملکی ۳ر گنجات پیدا کرد، م یاو با جراحات جزئ ندچهر  .، خاطرنشان کردبارکزی  هیحقوق زن، شکر

 . حمله را برعهده نگرفت نیا  تیمسئول  کنونتا    ی،شورش  گروه  چیشدند. ه
 
در ولسوالی پغمان محکوم شده بودند  به جرم تجاوز بر چهار زن    که  اک توبر، دولت افغانستان شش مرد را ماه    ۸بتاریخ   . ۳۷

ویخت. 
 
 ۲۶ خمور  هیانیبصدور و  حقوق بشر یگروه هااز طرف فراوان  یدرخواست ها رغمبه اعدام ها این والیت کابل به دار ا

ن از این حکم ستره محکمهملل متحد سپتمبر 
 
 یمهلت قانون ی ر یاز سرگ یبرا را  دولتو همچنان  شده بود یدیابراز ناام که در ا

، کمیشنر نیرعد الحس دیبر، زواک ت ماه ۷شد.  بتاریخ  انجام کرده بود، بیترغ لغو كامل مجازات اعدام الیاعدام ها این  یبرا
 یارهایمععدم رعایت    خود مبنی بر  یجد  یها  یعبدهللا را از نگران  اجراییه  سیرئو    یجمهور غن  سیحقوق بشر ملل متحد، رئ  عالی
روهی گسرقت مسلحانه و تجاوز  متذکره بجرم  مرد      ۵  تیکه منجر به محکوم  یروند قانوندر   یالملل  نیو ب  غانستانعادالنه اف  عدلی
 ردد. گفراهم    ی  یقضا  بررسی  اعدام شد تا امکان    یاجراتوقف  مجددًا خواستار  وی  و    ساختمطلع    شد،
 
 

IVهن  قی. تطب
 
 یتوسعو یمساعدت ها گیپروسه کابل و هما

 
ارائه برنامه اصالح  یاقدامات برا نهیدر زم جهانیو جامعه  دیدولت جد نیب مهم ارتباطات شیشامل افزا دهیدوره گزارش.  ۳۸

 نشبردیپدر     "مشارکت  دیو تمد  اتاصالح  در راستایتعهدات    -  متکی به خودعنوان "تحقق    تحتدولت    سند  هیدولت از جمله ته
متکی به کشور، ضرورت تحقق  یبحران اقتصادسند روی  نی. ا، می شددسمبر ماه ۴بتاریخ  کنفرانس لندن درمورد افغانستان

وی توسع مساعدت های تیریمد تیاصالحات و تقوپالیسی  تطبیق، ی حکومتدار  تیبه تقو مبرم ازیدر دهه تحول و ن ،خود
  .متمرکز می باشد

 
هن  ژهینومبر، ملل متحد جلسه وماه    ۲۷بتاریخ   .  ۳۹

 
ماد مشترکا ریاست کرد تا    با دولتی و نظارت را  گی بورد مشترک هما

 
ی گا

 ،ویتوسع یها نهادجمله من، یجامعه جهان ندگانینما دادیرو  نی. ارددگفراهم کنفرانس لندن  ی  یمقدمات نها انجام یبرا ها
 شنهادات یپ  تبادلدولت و    اتاصالح  جامع سند یبررس  یرا براان جامعه مدنی و سک تور خصوصی گنیز نمایند ، و  یمؤسسات مال
ورد.  

 
 دیتجد  یبرا  ی  یجمله برنامه هامن  تطبیق،  تیاولو  رویو   نمودهک کنندگان از برنامه اصالحات دولت استقبال  ار تشاگردهم ا

  ویمتقابل توک ی ر یپذ تیچارچوب مسئول
 
ک ، ارشد در کابل اماتمقی شده  ی ز یبرنامه ر نشست کیقبل از  ،ندهیدر سال ا

 
 دیتا

 . دندیورز
 
گزارش داد که  مالیه. در ماه سپتمبر، وزارت باقی ماند زیدر افغانستان همچنان چالش برانگ یو مال یضاع اقتصاداو . ۴۰
 یبر، بانک جهانواک تماه    ۲۷  خیتارب.  افتیدرصد کاهش    ۹درصد و تجارت    ۷۹،  ۲۰۱۴سال    نخستدر هفت ماه    ی گذار   هیسرما
 درصد ۳.۷ رشدکه کاهش تند درصد،  ۱.۵را  ۲۰۱۴سال  یاقتصاد دکه رش کردخود را ارائه ی به روز شده  یاقتصاد یابیارز 

ث نیز ی. اوضاع اقتصادنشان می دهد ۲۰۱۳سال  رانسبت به
 
در اواخر ماه اک توبر، بانک  .داشتجه دولت یبر بود یمنف ریتا

وری عواید ماهانه نیاز است   گجهانی به تمویل کنند 
 
ورده سازد. یابدرصد افزایش    ۴۲ان مشورت داد که جمع ا

 
د تا هدف ساالنه را برا

که   منتشر کرد    مرفوع نمودن خالی بودیجه،  یکنندگان براتمویل  از    تیحما  یبرارا    یدرخواست رسم  مالیهن ماه، وزارت  یدر هم
ن 

 
مرر الد ونیلیم  ۵۳۷" ی و فور عاجل  ازی"ندر ا

 
مر ونیلیم ۷۵ متحده االتی. در پاسخ، اشرح یافته بود ی  یکایا

 
و   ی  ی،کایدالر ا
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مر  ۱۸.۹لستان  گان
 
مدیریت می شود،   یبانک جهانبر عالوه حمایت از طریق صندوق بازسازی افغانستان که از طرف    ی  یکایدالر ا

مد نظر دارند تا مجددا مساعدت را    ی  یها  نهیگز  ،درخواستاین  در پاسخ به    ان،گردیده که سایر تمویل کنند گزارش  گ.  ندکرد  فراهم  
 های مالی شان را اولویت بندی نمایند. 

 
ن پیشرفت محدودی را  زارش شش ماهه خود  گضد فساد      ماه سپتمبر، کمیته مستقل نظارت و ارزیابی    ۱۷بتاریخ   . ۴۱

 
که در ا

ن و  ی به فساد مشاهده می شدگدر راستای رسید 
 
متمرکز  کابل بانک تقلب قضیه در مورد قاتیو تحق نیزم غصبتوجه به  در ا

ن  یقبل  یها  هیتوصکرد تا تطبیق    ی راه انداز   را   ضد فساد  تهیو ابزار کم  چارچوب  ناگزارش همچن  نی. ارا منتشر کرد  بود
 
 ی ر یگیپ  را   ا

  را منتشر کرد. نیبانک و غصب زمکابل    تقلبگزارش    متذکره  تهیکم  ،  بیترتالبنومبر،    ۱۷و    ۲  خیتارب،  نماید.  
 
در رابطه با تصرف  ضد فساد تالش هایتعهد خود نسبت به روی  گریبار د یجمهور غن سیبر، رئواک تماه  ۱۶بتاریخ  . ۴۲
ن که  ساله را به حمایت یوناما تدوین نمود،  ۵پالن  کی افغانستان اداره اراضید. تاکید ورزی زمین یرقانونیغ

 
 تیتقوهدف ا

مدها  شیو افزا  یدولت  یاجاره اراض  هجملمن  ،یدولت  نیزم  تیریمد
 
درباره بدست و    نیاختالفات زمی به  گاز طریق رسید دولت    یدرا

وردن 
 
مصوب  ،به اطالعات ینومبر، قانون دسترسماه  ۱۶. بتاریخ ، بودشده اند اشغال یرقانونیغ دولتی که بصورت یاراضا

را امکان پذیر می ساخت تا شفافیت  دولت از قانون درخواست اطالعات نی. اردیدگوشیح جمهور ت سیرئ از سوی ،هگولسی جر 
 یاقدامات ضد فساد، م جیترو  یگسترده دولت برا یاز تالش ها یبرنامه به عنوان بخش نیا نید. همچنیاببهبود  در کار دولت 
تا در قسمت  باشد،  و رسانه ها یدن جامعه مدننموفعال ، از طریق برنامه گسترده تر اصالحات دولت برای یتواند مؤلفه 

وردن پاسخ
 
صورت  تیحما سترده ی دولت در راستای تالش های ضد فساد می باشدگوی  ی که بخشی از تالش های گبوجود ا

 .یردگ
 
اداره   یالملل  نیب  یها  ی همکار   یگروه بررسزارش از پیشرفت خود در زمینه مواد پالن عمل را به   گدر ماه اک توبر، دولت   . ۴۳

 .مبارزه با تروریزم نظارت می کند ارایه کرد و ی  یپولشومعیار های  زمینه رعایت بین المللی ازها را در  شرفتیپکه  ،یمال اتاقدام
 ی  یمبارزه با پولشو  یرا برا  یدیجد  نیخود قوان  ی، دولت در روزنامه رسمماه اک توبر  ۲۴تا    ۲۰کاری از تاریخ  از جلسات گروه    شیپ

م
 
به افغانستان اجازه   اقدامات  نید. انمواقدام    اعیسرجهت تصویب قوانین  دولت جدید همچنان    منتشر کرد.  میز ترور  یمال  نیو تا
 منحیث  یالملل  نیب  یها  ی همکار   یگروه بررس  از طرف  همچنان  ر این وضعیتگمد،  نمای  ی " خوددار اهیس  ست"ل  تیاز وضعتا  داد  
ورده ساختن معیار های استراتيژیک    ی کشور 

 
، تحت نظارت نارسای  ی داشته است  مز یترورمنابع مالی    بارزه باو م  ی  یپولشوکه در برا

 باقی ماند. 
 
را با اداره   یسلسله جلساتیک  ،  ومتداری محلیبهبود حک  یاصالحات برا  یهماهنگ  یبر براودر ماه اک ت  جمهور غنی  رئیس . ۴۴

 اراتیاخت  ضیواضح و تفو  یارهایبر اساس مع  دیجد  یها  یوال  تقرر شده شامل    پالنمحل برگزار کرد. اصالحات  ان های  گار مستقل  
درصد  ۴۰ تخصیص و ، بهبود ارائه خدمات یبرا مردمیمشارکت  زمیکانیم جادیکامل، ا وی  یگپاسخبا  راه، هممحلیبه ادارات 

 . والیات بودجه به  یبود
 
Vبشردوستانه  ی. مساعدت ها 
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بیجا شدن جمعیت مردم به پیمانه وسیع شد. بدینسو  منجر به    ۲۰۱۴عملیات نظامی در وزیرستان شمالی از ماه جون    .۴۵
با خانواده شان    تی. اک ثرردیدندگ  كایخوست و پك ت  وارد والیاتخانواده    ۳۲۰۱۳كرد كه    یابینومبر، ملل متحد ارز   ۱۲الی تاریخ  

کردند.   یم  یخوست زندگ والیتگالن،  کمپ  خانواده در    ۴۳۶۳حدود  و   سراسر این دو والیت،در   یسوالول  ۱۳در   زبانیم  یها
 ژهیبا تمرکز و کایخوست و پک تویاالت بشردوستانه در  ضروریات نیترعاجل به  ی، مقامات محلیالملل نیب همکاران تیحما هب

 ند.ارایه کردپناهگاه ها پاسخ    به  یمستانفراهم سازی تجهیزات ز   روی  
 
و ملل متحد  انگو عودت کنند  نیمهاجرامور وزارت از سوی  ، که یداخل انگنیروی کاری بیجا شد بر، واک تماه  ۳۱الی  . ۴۶

 ۲۰ثبت کرد. از     بیجا شده بودند   ۲۰۱۴ها در سال   گتن بیجا شده را که بدلیل جن  ۱۱۸۰۲۲مشترکا ریاست می شود، تعداد 
در ماه اک توبر بیجا  ه را خانواد ۱۰۰جمله من ، خانواده ۱۰۰۰از  ترشیب  لمنددر شمال ه ینظام یها ی ر ی، درگماه جون بدینسو

به   یکه دسترس  ی  یکندز ، جا  والیتشدند. در    بیجا  رستانجا  یاز ولسوال  زارش،گ، طبق  خانواده  ۲۵۵،    یغزن  والیت. در  ساخت
ن
 
  ی بیجا شدهخانواده   ۶۶۸، ملل متحد  یز می باشدگبران  چالش  ا

 
 کرد.   دییرا تا

 
غاز . ۴۷

 
 یاداره مل  و    حوادث افغانستان  ی مبارزه بامل  کمیسیون  ق یاز طر  یدولت  ریغ  یها  نهادو    متحد  زمستان، ملل  قبل از ا

ماد   نانیاطم  جهتار خود با دولت،  کمبارزه با حوادث افغانستان به  
 
 .ادامه دادند  یامداد  مواد  ،از قبل  تیموقع  نییو تع  یگاز ا

ن کهکنند  یم یمتر زندگ ۲۰۰۰افغان در ارتفاعات باالتر از  ونیلمی ۲ا نیتخم
 
دسترس  رقابلیسخت و غ طیها را در معرض شرا ا

 رد  ی بهار   یها بالیس  منجمله   ،یعیو حوادث طبها  اثر جنگ    از  ۲۰۱۴که در سال    یبه کسان تیدهد. اولو  یدر زمستان قرار م
  مهاجر از  یخانواده ها  سرازیر شدن .داده شد  ، متاثر شده بودند ها ی ر یدرگ لیخانواده ها به دل  یداخل  بیجا شدن هایشمال و  

 یها یابی. ارز ردیدگدر زمستان  یامداد یکمک ها رایب ازمندین یتعداد خانواده ها شیافزا سبب زیپاکستان ن یشمال رستانیوز 
ورد شده را م  یازهایدرصد از ن ۶۰دهد که تنها    ینشان م  یزمستان زاتیتجه  ی فراهم ساز   یفعل

 
 یبرا  ابتدای  ی  یها  پالنتوان با    یبرا

س  فرد  ۷۵۰۰۰۰تعداد  
 
ورده سازیم.  ر  ولسوالی دو   ۵۴در    ریپذ  بیا

 
 والیات  در  مهاجرین  یبرا  ی اضطرار   یهاجیره  ،  تاعالودست برا

وری  در    ی  مشابه  یها  . کمبودخواهد یافتکاهش    رصدد  ۲۵    ،  کایخوست و پک ت
 
مواد جمله  من  ی  یغذا  ریغ  یاساس  یکاالهافراهم ا

دوردست،  یها یبه ولسوالمساعدت ها امر منجر به کمبود  نیا و .داده شدگزارش  ها پناهگاهبرای و مواد  کمپل هاسوخت، 
 خواهد شد. در پاسخ به کایخوست و پک تات یدر وال  مهاجرینو  زبانیم یو خانواده ها ،در کابل یررسمیغ محالت بودوباش

فراهم سازی تجهیزات  یها تیفعال یبشردوستانه برامشترک از صندوق  گریر دالد ونیلیم  ۳.۵ اتکمبود تامین حمایت برای
وری جمله  من  ،یزمستان

 
س  مردمان  یو سرپناه برا  ی  یمواد غذا  فراهم ا

 
 .ص داده شدیخصت  کایو پک ت  ستخو والیاتدر   ریپذ  بیا

   
در  مورد  ۲۲ به قضایا را مجموع  تعداد که ردیدگ گزارش افغانستان در دیگر اطفال فلج مورد ۱۴ بررسی، دوره زیر در . ۴۸
سیب و بود مورد ۱۴مجموعا  ، ۲۰۱۳ سال در افزایش این. رسانید ۲۰۱۴  سال

 
 شت این بیماری گرا  برای بر  افغانستان پذیری  ا

مند  نیاز وارداتیهای  ویروس می باشد، انتشار  ۲۰۱۴ قضیایای ناشی از ویروس بومی  از مورد هفت تنها حالیکه نشان داد. در
ما به   .هنوز واکسین نشده اند ی را  می کند که اطفالایجاب دسترسی به  وبوده،  کشور  داخل در واکسیناسیونقوی  برنامه یک

 از  هلمند، بعد جنوبی والیت در کودکان نمودن واکسین برای دوستانه بشر دسترسی که نیزما ،در ماه اگست بزرگی موفقیت
 سطوح  در  دست اندرکاران  سایر  و  ملل متحد  های  تالش  با  .نایل شدیم  امکان پذیر شد،  محلی  اختالفات  بست بدلیل  بن  ماه  شش

غاز مجدد برای مختلف
 
ن دور  چهار ها، کمپاین ا

 
واکسین  سال پنج طفل زیر ۶۵۰۰۰۰ از بیش بالفاصله راه اندازی شد که در ا

 افتتاح را  ۲۰۱۴ سال ملی واکسیناسیون دور  چهارمین ،دانش سرور محمد ،ی جمهور  ریاست دوم معاون اک توبر، ماه در. شدند
ن واکسین نمودن ،  که  نمود

 
 با  عامه  صحت  وزارت  .و زیر پنج سال، در برابر فلج اطفال بود  هسال  نجپ  کودک  میلیون    ۸.۹  هدف ا
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 واکسیناسیون های فعالیت از حمایت برای را  اطفال فلج کارگر  ۶۰۰۰۰ حدود اطفال، فلج محو برای جهانی مشارکت حمایت
 .دنمو  بسیج

 
 منطقه دو که . ندردیدگ پاکسازی  مجتمع مردمی ۷۱در  کشتزار ماین ۱۴۵ و گمیدان جن ۱۰ سک تور ماین پاکی، در . ۴۹

، بوده چشمگیر فعلی منابع به توجه ها، تا کنون، با پیشرفت هرچند. شدند اعالم ماین عاری از ،گزارش دوره طی در نیز دیگر
 الی  واضح ماین  خطرات  کلیه  بردن  بین  جهت از  اتاوا  پیمان  پالن  در راستای دستیابی   ۲۰۱۴  سال  در  را   خود  اهداف  افغانستان

ورده ۲۰۲۳ سال
 
 باقیپاک نا شده  گجن میدان ۲۳۱ و ماین کشتزار ۴۰۰۶ که شود می زده تخمین .کرده نخواهد توانست برا

یساف نیروهای با به کار خود همچنان متحد ملل. ندا مانده
 
محالت  و ها گاهقرار  که رددگحاصل  اطمینان تا ادامه داده است، ا

 ۲۵۰ متحده ایاالت کنگره بر،واک ت ماه در. ندشده ا پاکمنفجر ناشده مواد انفجاریه  از وندش مسدودنظامی که قرار است  تمرین
ایاالت  تمرین نظامی مواد به شدت منفجره محالت ۸۳در لزوم،کشتزار های ماین، در صورت  پاک سازی  برای را  رالد لیونمی

 .کرد  تصویبمتحده  
 
مریکای  ی رسید،  میلیون دالر  ۴۱۳افغانستان به   برای  بشردوستانه  بودیجه  ماه نومبر،  ۱۵الی تاریخ   .  ۵۰

 
میزان مبلغ   این  از  ا

ن در مطابقت با  (  درصد  ۶۰)  دالر  میلیون  ۲۴۸
 
میزان   از.  افغانستان قرار داشت  برای  متحد  ملل  بشردوستانه  مشترک  پالن عمل  ا

مریکا  رالد  میلیون  ۲۱و حدود    ،ردیدگ  گزارش  احمر  هالل  و  سرخ   صلیب  المللی  بین  نهضت  برای  دالر  میلیون  ۶۸  باقی مانده،
 
 ی  ی ا

متحد و  ملل نومبر، ماه ۲۶تطابق نداشت. بتاریخ  اقیتبم و ،بود نیافته تخصیص اما، شده تعهد بشردوستانه اقدامات برای
قای اجراییه،  رئیس

 
 ۳.۸ پالن مساعدت به این هدف .کردند را راه اندازی   ۲۰۱۵بشردوستانه سال  پاسخگوی  ی طرح  عبدهللا، ا

سیب افراد به شدت از تن میلیون
 
ب ی،صح های مراقبت غذای  ی، مواد زمینه در افغانستان مردم پذیر ا

 
 با هامساعدت  سایر و ا

 ۴۰۵. طرح متذکره درخواست  ، بودساحاتی که دسترسی بدان ها دشوار می باشد  و   کمتر حمایت شده  ناامن،  مناطقتمرکز روی  
 میلیون دالری را شامل می شود. 

 
 

VI مبارزه با مواد مخدر . 
 
 ذشته افزایش داشت.گ، نظر به سال ۲۰۱۴زارش داده شد که کشت تریاک در سال گدر جریان دوره تحت بررسی،     .۵۱

 و غنی جمهور  رئیس با و سفر کابل به ماه نومبر،   ۸بتاریخ  فدوتوف یوری  ملل متحد، جرایم و مخدر مواد دفتر اجراییه رئیس
همکاری نزدیک با دولت کرد. در جریان این نشست ها، موصوف روی تعهد ملل متحد برای  دیدار عبدهللا اجراییه رئیس

تاثیرات زیانبار مواد مخدر غیر قانونی، جرایم سازمان یافته و فساد که روی افغانستان و مردم با  افغانستان در درازمدت با مقابله  
ن بجا می  

 
مدههای بدست    پیشرفتاز    ذارد تاکید ورزید. ویگا

 
 مخدر،  مواد  قاچاق  با  بارزهم  راستای  در  محلی  مقامات  ظرفیت  در  ا

ور شد  مریضان مواد مخدر،  احیای مجدد  معالجه و  برای  خدمات اساسی  ارائه نیز  و  تروریزم  و  پولشوی  ی   فساد،
 
 .یاد ا

 
 تحت ساحات افزایش را دردرصد  ۷ از بیش شد، منتشر نومبر ماه ۱۲بتاریخ  که افغانستان، ۲۰۱۴بررسی تریاک   . ۵۲

 بالقوه  ،تریاک  تولید  نتیجه،  در.  نشان می دهد  را   بود  کشت  زمین زیر  هک تار    ۲۲۴۰۰۰تخمینا    که    ۲۰۱۳  سال  در  تریاک  کشت
ن تخمین یابد، افزایش درصد ۱۷ تواند می

 
 سالمحصول در مجموع  با در مقایسه ۲۰۱۴ سال در  تن ۶۴۰۰به  اکه محصول ا

سروی را مشترکا انجام، و  افزایش را به ناامنی و کشت تریاک نسبت دادند.   ملل متحد  و  ارت مبارزه با مواد مخدروز   .رسدب    گذشته
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والیت در مناطق جنوبی و غربی متمرکز شده بود، که شامل والیاتی می شد که ناامن ترین  ۹در  کوکناردرصد کشت  ۸۹تخمینا 
درصد   ۴۶   اصلیمنحیث کشت کنند  تریاک ثبت کرد که  رصد افزایش را در کشت  د  ۳ند. والیت هلمند  بودوالیات در سطح کشور  
ن  از  پس  تمام کشت کشور، و

 
ن مبلغ     ننگرهار  و  فراه  ندهار،ک  ا

 
میلیون دالر   ۸۵۰به خود اختصاص دادند. تولید تریاک که ارزش ا

 در تریاک مزرعه تشکیل می دهد. قیمت سر را  کشور  داخلی ناخالص درصد تولید ۴ بصورت تخمینی  یا ،تخمین زده می شود
محو این  کشور،سراسر  در. یافت کاهش محصول تر اینگ بزر  عرضه و تولید احتمالی نتیجه عنوان درصد، به ۱۳، ۲۰۰۴ سال

 به  محو کوکنار   کمپاین  جریان  در  تلفات  شمار.  نشان میدهد  ۲۰۱۴  سال  درزمین   هک تار  ۲۶۹۲کاهش را در   درصد  ۶۳محصول  
 .یافت  کاهش  ۲۰۱۳  سال  در  ٌتن  ۱۴۳  با  مقایسه  در  ،کشته  ۱۳  ، از۲۰۱۴در سال    توجهی  قابل  طور 
 
اک توبر راه اندازی کردند که منجر به ضبط   ۳۱ست و  گماه ا  ۱۶عملیات را بین تاریخ    ۴۱۵مقامات نتفیذ قانون مجموعا   . ۵۳

 مواد کیلوگرام  امفتامین، کیلوگرام ۰.۰۵۷ دانه،گبن گرام کیلو ۳۵۵۸ تریاک، کیلوگرام ۲۶۸۷۵ رام هیروئین،گکیلو  ۷۴۳
 لحهقبضه اس  ۲۶۰  واسطه نقلیه،  ۹۱  ،  این  بر  عالوه.  شد  مایع  ماده  پیش  کیمیاوی  مواد  لیتر  ۱۶۸۴۴  و  جامد  ماده  پیش  کیمیاوی

 مبارزه  لیسوپ  افسر  دوشدن    کشته  و  مظنون  ۴۷۷  دستگیری   به  منجر  عملیاتاین  .  بین برده شد  از  روئینیه  البراتوار  ۱۱  امجموع  و
  .ردیدگ  مخدر  مواد  با
 
 هماهنگی مرکز که شامل ،مخدر مواد اطالعاتی مراکزنشستی را بین  متحد ملل قطر، در اک توبر ۱۵و  ۱۴بتاریخ های  . ۵۴

سیای  یومنطق  اطالعات
 
 عمل  ابتکار  اب  مشترک  ریزی   برنامه  مرکز  و  فارس  خلیج  کشورهای  جنای  ی  تحقیقات  هماهنگی  مرکز  مرکزی،  ا

 مقامات بر،واک ت  ۲۱الی  ۱۹تاریخ ماه اک توبر، مقامات ارشد از  ۲۱تا  ۱۹از تاریخ . دزار کر گبر  می شد "شبکه ها سازی  شبکه"
 نشست ها  این  هدف.  کردند  مالقات  ایران  در  -  پاکستان  و  ایراناسالمی    جمهوری   ،  افغانستان  -  ابتکار سه جانبه  های  کشور   ارشد

 .بود  منطقه  در  مشترک  عملیات و  هماهنگی اطالعات،  تبادل  تقویت
 
 

VIIتی از مامور  تی . حما 
 
 دستیابی  برای  متحد  ملل  های  برنامهنهاد ها، صندوق ها و     همكاری زینه های دفاتر مشترک با  گبه دنبال نمودن    یوناما .  ۵۵
 در  موجودمشترک دفاتر   ابتکارات گسترش. ادامه داد مشترک انی وگدر ساحات خدمات هم خدمات حوزه در مالی ک فایت به

باد  اللج  در یونامامحوطه های  
 
را خبر   یوناما  رسماً   افغانستان  دولت نومبر،  ماه  ۲بتاریخ  .  رفتگصورت    فراه و  کندز  ،  بامیان  ، ا

 طوالنی دیپلوماتیک در کابل موقعیت داشت و برای مدت ساحه نزدیكی این نهاد را  که های محوطه از یكی خواهد میداد که 
مامون و تمویل نقل   زینه های مناسبگ  شناسای  ی  ضرورت  به  منجر  اختیار دولت قرار دهد و این مامول  دردر اختیار این نهاد بود  

  ردید.گ  ،ماموریتاین    توافقنامهدر مطابقت با مفاد     ،مکان
 

VIIIمشاهدات . 
 
 بست بن. می باشد کشور  این سیاسی انتقال در ی دیگر  عطف نقطه افغانستان، رهبری  دموکراتیک انتقال نخستین . ۵۶

 یافتن و مشترک کار بخاطر جمهوری  ریاست نامزد دو از من. انجام یافت ملت نفع به اما بود برانگیز چالش و طوالنی ،انتخابات
در  کهد نرا تقاضا می کن ملیی  گسترده اتقداماز ما  ا که دندار  قرار ما روی پیش بزرگی های چالش. مکن می قدردانی ها حل راه
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ن را  ملی وحدت دولتاین  راستا تنها 
 
 رئیس و غنی جمهور  رئیس های که از طرف همکاری  ،کنون تا. بخشد تحققمی تواند ا

 مردم بین در توقع و امید احساس اطمینان، عدم ها ماه از پس و می باشد کننده دلگرم ،نشان داده شده است عبدهللا اجراییه
مده است  وجودب

 
 .ا

 
 نیاز است مقامات افغانستان، امنیتی و اقتصادی سیاسی، های چالش از بسیاری  به یگرسید  برای ها تالش تسریع در . ۵۷
یید و تعیین دولت به موقع ارشد

 
 قدرت ذاشتنگبه نمایش  برای فرصتی عنوان به ملی وحدت دولت که است امید. ردندگ تا

ن،  تنوع  با حفظ  افغانستان
 
ی تعهدات  شامل  سپتمبرماه    ۲۱ان بتاریخ  نامزد  توافق  سیاسی،  برنامه  یک  منظر  از.  گیرد  مد نظر قرار  ا

 های  شورا   وپارلمانی    انتخابات  برگزاری   وافراد،    هویت  شناسای  ی و تایید  و   ثبت  برای  قوی  های  ابزار  ایجاد  انتخاباتی  اصالحات  روی
مورد  وزیر نخستایجاد پست  فراهم سازد و سال دو طی اساسی قانونه گجر  هلوی برگزاری  برای می باشد تا زمینه را  ولسوالی

 الزامات  نحو  بهترین  بهرا برنامه ریزی و ترتیب نماییم تا    پرچالش    زمانی  های  به توجه فوری نیاز است تا جدول    .یردگمالحظه قرار  
ورده ساخته و  قانونیعملی و  

 
  را تامین نماییم.    پیشرفت  را برا

 
 غنی  جمهور   اصالحاتی که  از طرف رئیس  برنامه  از  من.  است  نگرانی شدید باقیمانده  افغانستان مایه  اقتصادی  وضعیت . ۵۸
. کنم  می  استقبال  فساد  به  یگرسید   و  با هم برابر  و  راگجامعه ی تساوی    ارتقاء  برای  تعهدات  منجمله  لندن مطرح شد،  کنفرانس  در

ن روبرو    افغانستان  می باشد که  های  چالش هب  یگدر راستای رسید   اساسی  اراده    کننده  منعکسبرنامه متذکره  
 
 . استبا ا

وری عواید، منجمله تشکیالتی، اصالحات های دوامدار در زمینه پیشرفت وجود حتی با
 
در  پیش بینی می شود که دولت جمع ا

ینده نزدیک و قابل پیش بینی، بدلیل گخود، ب عمده ی بخش
 
 جهیبود کسربا  امنیتی های هزینه باالی نرخ ونه دوامدار و در ا

 فقر کاهش و مدت در دراز ها برنامه و گذاری  سرمایه شدن تاثیر وضعیت امنیتی و کمبود عواید باعث محدود .داد خواهد ادامه
 سطوح بتواند و جا افتاده حكمستم بصورت دولت اتیاصالح اتپیشنهاد تا نیاز است كنندگانتمویل  پایدار تعهدبه . شود می

 افغانستان  توسعه  در  جوانان  و  زنان  اهمیت  جمهور   از این که رئیس  من  .سبب شود  را   اتکای  ی  خود  و  اعاده  را   اقتصادی  رشد  باالتر
نان توانمندسازی  کمک بهاین که  و

 
 رفته شودگکار  کشور  دوامدار اقتصادی و اجتماعی توسعه در یرد تا از نیروی شانگصورت  ا

 تر  گسترده  برنامه  و  اطفال  و  زنان  حقوق  از  حمایت  در  پیشرفت  تسریع  جهت  جدید  دولت  ونه از ارادهگهمی  به  من.  رم شده امگدل
 . کنم  می  استقبال  ،حقوق  بر  مبتنی
 بافت های رفتن بین از حال در همچنان شود، می بینی پیش تریاک تولید افزایش بر عمدتاً  که غیرقانونی، اقتصاد . ۵۹

 منسجم رویکرد های همچنین و قوی سیاسی اراده به نیاز موفق  پاسخ یک. می باشد افغانستان سیاسی و اقتصادی اجتماعی،
 توسط ها تالش این. شود می رهبری جهان  و همنطق  حمایت با افغانستان مقامات از سوی که دارد اقتصادی-اجتماعی حقوقی،
عواید ناشی از  جریان تا شود می تقویت موجود می باشند حاضر حال در که هماهنگی میکانیزم های و منطقوی های چارچوب

ن را مختل سازد  غیرقانونی  عواید  و  مخدر  مواد
 
 المللی  بین  و  یومنطق  دست اندرکاران  همه و  افغانستان  جدید تعهد  من.  ناشی از ا

 ترغیب می نمایم.   را 
 
همسایگان، در  و افغانستان در اقتصادی توسعه و ثبات از اطمینان حصول برای منطقوی كشور های سازنده نقش . ۶۰

 یکدیگر نفع به بیشتر اتصال و سنتی غیر تمویل کنندگان مساعدت های منطقوی، تجارت. بود خواهد حیاتی مقیاس کل،بسیار
باعث  وی، افتتاح زمان از غنی جمهور  رئیس تمرکز اعظم بخش. می باشد مهم بسیار افغانستان خودک فای  ی افزایش برای و بوده

کید  وی  نخستین  های  دیدار  در  منطقوی، طوریکهتقویت ارتباطات  
 
از اهمیت   پاکستان،  با  افغانستان  روابط.  ردید، شده استگ  تا

باد اسالم ملکی ادارات که کنم می استقبال های  ی نشانهاز  من. می باشدبرخوردار ی  ی بسزا
 
 و کرده استفاده ها فرصت از کابل و ا
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سیا قلبرو به جلو روند  تحرک ادامه از من. می باشندروابط شان  شکل تغییر برای ابزارهابدنبال 
 
 اعالمیه باهمراه  استانبول، -ا

کید ها افغانبه رهبری و مالکیت  بموقع مصالحه روند یک برای ویمنطق دست اندرکاران یهمگان حمایت با که گی بیجن
 
 تا

 .شوم  میرم  گدل بیشتر  ،ردیدگ
 
از  سال  ترین بار خشونت از یکی ،۲۰۱۴ سال. صلح می باشدافغانستان،  پایدار پیشرفت اساسی شرط ، واقع در . ۶۱

 هنگ و شورشیان تصرف از جلوگیری  برای را  حمله ضد چندین افغانستان یامنیت ملی های نیرو . استبدینسو بوده  ۲۰۰۱سال 
 از  اطمینان  حصول  برای.  ردیدگ  انجام  تلفات  زیاد  هزینه  با  حمالت، بهر حال،  اینو  .  راه اندازی نمودند  ها  ولسوالی  مراکز  داشتن
ن اخیراً  که حمایت، جهت المللی بین تعهدات افغانستان، یامنیت ملی نیروهای ماندگاری پایداری و  بهبود

 
 ناتو اجالس در روی ا

ن تاکید شد ولز در
 
 مقابله با برایتمام تالش های شان را  را ترغیب می کنم تا افغانستان مقامات ناهمچن من. تحقق یابد یدبا ،ا

ثیر تارا ترغیب می کنم  المللی بینحمایت  وبکار ببرند  انفجاریه تعبیه شده مواد
 
مردم کاهش  جمعیت باالی مواد این مهیب تا

 .یابد
، با ترس و هراس و را  گین جنگونه دامدار بار سنگافراد ملکی ب. افراد ملکی می باشم  تلفات افزایش نگران عمیقا من . ۶۲

ینده محاسبات و روزمره زندگی بروضعیت نامطمینی که 
 
ثیرشان  ا

 
 های پیشرفت از منکشیده اند.  بدوش گذارد، میعمیق  تا

 برای امر این. کنم می استقبال رفته،گصورت  واکسیناسیون نایکمپ برای دوستانه بشر دسترسی گسترش زمینه در ی کهاخیر 
 بهبود  برای  موریتامهای این    تالش.  پنداشته می شود  ضروری کمپاین واکسیناسیون    نهای  ی  مراحل  از  یکی  در  اطفال  فلج  با  مبارزه
ثیر  کاهش و المللی بینبشردوستانه  قوانینبا مکلفیت شان تحت  دولت، ضد عناصر بویژه طرفین، همه رعایت

 
 ویرانگر ات تا

ن وظایفبارزترین  از یکی ملکیافراد  بر خشونت
 
مصالحه  برای کابل در جدید دولت یزه مجددگان در که ر طوری گم. می باشد ا

کید می باشند. من سیاسی ،هیتما منظر از ی بلند مدت،ها حل راهبین االفغانی نشان داده شد، 
 
مبنی  غنی جمهور  رئیس از تا

 .میکنم  استقبال  و مالکیت افغان ها  رهبری   مند بین االفغانی بهساختار   مصالحه  رونددادن به   اولویت  وارجحیت    بر
ماد   متحد  ملل

 
 .پشتیبانی نماید  امر  این  از  گی دارد تاا

 ۲۰۰۱ سال دسمبرماه  در موصوف. منمای ستایش کرزی  جمهور  رئیسرهبری از  خواهم می با اغتنام از فرصت، . ۶۳
 و ،قانونی و نهادی های چارچوب ایجاد جدید، اساسی قانونتطبیق  و توافق بر و گرفت عهده بر را  متالشی ملت یک سرپرستی
 دست  قدرت  دموکراتیک  انتقال.  کرد  نظارت  امنیتیملی    های نیرو   سازی دوباره  

 
 تاریخ  های  ک تاب  دربرای او    درستی  به  که  است  وردیا

 . دکن  میباز    جا
 
 هیسم  نیکالس  جدیدم،  ویژه  نماینده  از  و  کنم  تشکر  ام  ویژه  نماینده  عنوان  به  خدماتش  بخاطر  کوبیش  یان  از  خواهم  می  .۶۴
مدید ب گرفت عهده به نومبر ماه در را  سمت این که

 
چالش  روند پر طریق  از افغانستان، در وی قبلی خدمات. ویمگخوش ا

 تدامیچی  و  بودن  مارك  ،  اش  نیمعاون  ، از سویخود  نوبه  به  او.  دنمای  می  کمک  ملل متحد  حمایت  رای تامین ادامه یب  انتخاباتی،
 در متحد ملل کارمندان همه از دیگر باریک خواهم می. دش خواهد یاری  ند،رفتگ عهده بر را  خود وظایف نومبر ماه در كه یاماماتو

 مردم  از  حمایت  راستای  در  مان  تعهدات  تحقق   برای  چالش  پر  و  امنیتیدشوار    شرایط  در  اغلب  که  شان  فداکاری   بخاطر  افغانستان
  .منمای  قدردانی  ،زحمت می کشند  افغانستان
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