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 توزیع: به عموم        مجمع عمومی

 ۲۰۱۸ سپتمبر ۱۰     شورای امنیت ملل متحد

 نگلیسی متن اصلی: ا         
 

 شورای امنیت       مجمع عمومی
 سال هفتاد و سوم       سومنشست هفتاد و 
جندا ۴۰موضوع شماره 

 
 ا

        افغانستانوضعیت در 
 

ن برای صلح و امنیت جهانی 
 
 وضعیت در افغانستان و پیامد های ا

 گزارش سرمنشی ملل متحد 

I. هممقد 

سی از قطعنامۀ این  . ۱
 
امنیت شورای ( ۲۰۱۸)سال  ۲۴۰۵ عمومی و قطعنامۀ شمارهمجمع  ۱۱/۶۸شماره گزارش به تا

ن از سرمنشی ملل متحد طی گردد که  ارائه می
 
هر سه ماه پیرامون انکشافات در افغانستان گزارش ارائه  بود که خواسته شدها

 . نماید

، دوستانه شمول تالشهای سیاسی، بشر پیرامون فعالیت های ملل متحد در افغانستان به معلومات جدیدگزارش این  . ۲
 ارائه میدارد.  ،بدینسو ۲۰۱۸ جون ۶مورخ   (A/72/888-S/2018/539)از زمان ارائه گزارش قبلی ی انکشافی و حقوق بشر 

II. انکشافات مربوط  

، زار شودگبر بر واک ت ۲۰که قرار است بتاریخ  پارلمانی انتخاباتاپوزیسیون پیشاپیش  های گروه که چنانچه سیاسی بسیج . ۳
 نده اشد انتخاباتی اصالحات خواستار سیاسی احزاب ازختلف مهای  گروه .است تشدید یافته ،پرداخته اند ها ائ تالف تشکیلبه 
ن از برخی و

 
ورده نشود شان خواست های چنانچه  که ان تهدید کرده اندا

 
ور، مهاول ریس ج معاون. می کنند تحریمنتخابات را ابرا

 افغانستان به ،ترکیه در سال یک از بیشو سپری نمودن  ،حکومت با طوالنیمذاکرات سلسله  یک از پس دوستم، عبدالرشید
مادگی به همچنان انتخاباتنهاد های مدیریت کننده . گشتر ب

 
ه شد پیشنهاد هرچند ،می دهند همادا پارلمانی انتخابات برایشان  ا

 به ،زار شودگبر با انتخابات پارلمانی تاریخ  در عینء پالن شده بود که ابتدا رهای ولسوالی، چنانچه د شورا  انتخابات کهاست 
رخصتی های روز  همزمان در طالبان، و حکومت. بیفتد تعویق به ،شوراهای ولسوالی هادر  انتخاباتیشمار اندک کاندیدان  علت
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تش بس اعالم کردند  فطرال عید
 
 طالباناما . شد طالبان و حکومت وفاداراندید وادیدها میان  و خشونت روزه سه کاهشکه سبب ا

تش تمدید
 
تش ،حکومت. رفتندگاز سر  راشان تهاجمی های عملیات طرف دو هر ورا رد نموده  بس ا

 
حین روز نیز  را  یدوم بس ا

نان  طالبانمشروط بر  اینکه  کرد اعالم قربان عیدهای رخصتی 
 
 حمالت با. ندنکرد را  کار ایننیز عمل بالمثل را انجام دهند، ولی ا

 بسیارنیز  غیرنظامیان تلفاترقم  و است ماندهباقیی همچنان شکنند امنیتت یوضع ،کشور  شمال مناطق سراسر و غزنی والیت در
 نومبر ۲۸ تاریخقرار است ب که افغانستانمورد  در ژنو ءوزرا  کنفرانس برایاش در  اصالحی های تالشبه  حکومت. رفته است باال

 خدمات برای شایستگی براساسروهی گ استخدامکار  وساخته  نهای  ی را پالیسی حکومتداری والیتی اش ، داد همادا شود، برگزار
 غرب درمردم  بیشتر شدنجاموجب یی و ه دادهمبه تخریب معیشت ادا همچنان خشکسالی شرایط. لکی را تکمیل کرده استم

 در ،بی سابقه داشته استیک رقم  ۲۰۱۸ سال در ایران اسالمی وری همج ان ازگشت کنند گباز  شمار. شده است افغانستان
 .استبوده  پایین نسبتا   پاکستانان از گشت کنند گرقم باز  حالیکه

 
 
 سیاسی انکشافات .ا

افزایش یافته و  پارلمانی انتخابات نشد نزدیکبا  شد،داده  توضیح من قبلی گزارش در که سیاسی مخالفان بسیج . ۴
  انتخابات در اشتراک منظور  به بسیجاین  که رسید می نظر بهطور  اینقبال   اگرچه. ه استشد روشنتر روند اینمشکالت فرا راه 

 مستقل کمیسیون ناعالسیاسی  احزاب. کردند روند خود از انتقاد به شروع فزاینده طور  بهسیاسی  مخالف احزاب اما ،باشده بود
یجمعیت کشور بحیث  یلیونم ۹ از بیشمبنی بر اینکه  انتخابات

 
ایراد قرار و شک مورد بطور خاص را  اند کرده نام ثبت هدهند را

داخل جریان  درکنون دیدگاه حاشیوی بود  ا قبال  که  ملی وحدت حکومت به جای موقت حکومت یجاداتقاضا ها برای . دادند
 .مطرح می شود اصلی سیاسی

ماد ناخوشنودی  . ۵
 
 امنیتی شرایط جاییکه ،ه استبود متمرکزکشور  شمالسمت  دری های انتخاباتی بطور عمده گدر مورد ا

 شمال جوامعم کردن و محر ه عمدی برای ئتوط به متهم را  حکومت اپوزیسیون اعضای از برخی  است و شدن بدتر حال در همچنان
ن شدت  از پستصور  این. کردند شان رای دهی کشور از حق

 
 ری،اقیص الدینظام ن جوالی ۲ روز به یحکومت نیروهایرفت که گا

قای نزدیکهمکار  و فیصار قومندان امنیه ولسوالی
 
 اعتراضات باعث دستگیری این . ندیر کردگرا دست بیافار والیت در دوستم ا

 سری  سمنگان، کندز، جوزجان، بلخ،بشمول  شمال های والیت سایر به سرعت به که شد یابفار والیت در ازبک مردماک ثریت 
زادی خواستاران معترض. یافت گسترش تخار و پل

 
قای ا

 
قای بازگشت و ری اقیص ا

 
 ترکیه در ۲۰۱۷ سال یم ماه از که دوستم ا

نها های خواسته صورتیکه در که دادند هشدارشده و  داشت، اقامت
 
ورده ا

 
 حکومت و کرده تحریم را  انتخابات ،دونش برا

نان را رد کرد حکومت که زمانی. داد خواهند تشکیل را خود  خودمختار
 
 دررا  مزارشریف - کابلشاهراه  معترضان ،خواست های ا

 مهم بندرمنتهی به  ی و نیز مسیر  ندرا بست والیت شش در را  انتخابات مستقل کمیسیوندفاتر  وه کردمسدود  سمنگان والیت
 رایب را لی م جنبش سیاسی حزب با مذاکره حکومت ،ونافز  زی رو ثبات بی هفته دو گذشترا نیز بستند. بعد از  میمنه ی درزمین

غاز ی ور هماول ریس ج معاون مجدد بازگشت
 
قایبه عنوان بخشی از مذاکرات . کرد ا

 
زاد زندان ازجوالی  ۲۱ تاریخب ری اقیص ا

 
 ا

نجا کهتوافق دو طرف انتقال داده شد مورد  محل به و ردیدگ
 
محافظت می  ملی جنبش و ملی امنیتریاست  نگهبانانتوسط  در ا

 .شود

قای . ۶
 
. بازگشت کابل به جوالیماه  ۲۲بتاریخ  ،وری همج ریاست کاخ نمایندگان با مذاکرات، پس از یک سلسله موستد ا

 رئیس دوممعاون محقق  محمد و بلخ، والیتوالی سابق  نور محمد  عطابشمول  سیاسی، های چهره از روه عظیمیگ یک توسط او
قای. شدای  ی پذیر  اجرای  ی،

 
 پس. کند کار انتخابات و صلح امور  در حکومت با دارد قصد کهاعالن نمود  رد همائیگ این در مستدو ا



Page 3 of 18  18-14440 
 

قای بازگشت از
 
 یحکومت ادارات و ها هشاهرا مرزها، شدن بازمنجر به  وفروکش نمود  بالفاصلهکشور  شمال در تظاهرات م،ستدو ا

قای علیهقضیه حقوقی . کشور شد والیت شش در
 
 سال در اش سیاسی رقیب یک االیب جنسی تعرض اتهامبه هنوز  که دوستم ا

  رد قرار دارد، کدام انکشاف قابل مالحظه ای نداشته است. گتحت پی ۲۰۱۶

عرض  کابل در جوالی ۲۶ بتاریخ  افغانستان ملی بزرگ ائ تالف ،اپوزیسیون های گروه بین مذاکرات ماه چنددر پ ی  . ۷
شناخته  نیز ئ تالف انقرهانام  به که ، افغانستان نجات برایچون ائ تالف  سابق ائ تالف اعضای جدید، ائ تالف این. نمود وجود

قای 
 
قای دوستم،می شود، بشمول ا

 
قای و نور  ا

 
 سابقغیر متحد  مخالفان و سیاسی احزاباز سایر  نمایندگان ناهمچن و محقق، ا

ورده استگرا  حکومت
 
 ،یشمال گروه عنوان به ابتدا در که ،انقره است ئ تالفا اصلی اهگپای بیشتر گسترشر گبیان این. رد هم ا

یید را  ائ تالف اهداف پیشین، ی ور همج رئیس کرزی، حامد. پنداشته می شد اسبقجهادی افراد  متشکل از و پشتون غیر
 
 کرد، تا

 .ه استپیوستن گروه این به رسمی طور  به او گرچه

 خواستارهمچنان  ،ه بودشد تاسیس چمار  ماه ابتدا در که سیاسی حزب ۲۷ متشکل از اما متداخل جداگانه ائ تالف یک .۸
 رای نام ثبتپروسه  زمانیکه. را زیر سوال برده است انتخابات مستقل کمیسیون استقالل و هشد انتخاباتی سیستم در تغییرات
 یومتریکاببطور  دهندگان رای نام ثبت کهتقاضا نمود  و شد انگراه دهند  لست لغو خواستار گروهاین  یافت، پایان دهندگان

در این . ستممکن نی برواک ت ماه انتخابات از قبلفته است که این کار گ  کمیسیون ،درخواست اینبه  پاسخدر  اما. دوش انجام
غاز وجوالی  ماه پایان در گروهاین  و کمیسیون با دانش، رسرو  ،جمهور  رئیس دوم معاون که مباحثسلسله  ، یکپیوند

 
 ماه ا

ر خواست های گا که کردند تهدید احزاب ، بی نتیجه ماند مذاکرات زمانیکه. نتیجه ای در پ ی نداشت ،رفتگروی دست  ستگا
نان
 
ورده نشوند ا

 
ن  برگزاری  مانع یاو می کنند  تحریم را  انتخاباتشان برا

 
س یایتالف با حامد کرزی ری این اعضای از برخی. شوند یما

 .شدند موقتحکومت  یک ایجاد خواستاراسبق پیوسته و  جمهور 

این پست بدینسو  ۲۰۱۷ سال اواخر ازکه  ،جوالی ۱۹ تاریخب انتخابات مستقل کمیسیون ئیس داراالنشاءر  انتصاب .۹
مادگیبه روند  خالی بود،مهم 

 
ی نام ثبت. کمک نمود شود، زارگبر  برواک ت ۲۰ تاریخبقرار است  که پارلمانی انتخابات برایها  ا

 
 را

غاز اتوالی مراکز در اپریل ۱۴بتاریخ  که دهندگان
 
 تاریخب و یافت گسترشمتعاقبا  به ولسوالی ها و مناطق روستای  ی  بود، شده ا

  ميليون ۵.۹ حدود که کرد اعالم کميسيون. رسید پایانبه جوالی  ۲۷
 
ن درصد ۳۴ که اندنام کرده  ثبت دهنده یرا

 
را زنان تشکیل  ا

 واحد فهرست یکان کرد تا گکردن ثبت نام رای دهند  دیجیتالیشروع به  کمیسیون نام، ثبتروند  شدن تکمیل از پس. می دهد
ن از ثبت نام دوباره اشخاص جلو را ایجاد نماید  دهندگان رای از

 
کز ابر اساس مر  ان را گفهرست رای دهند یری کند و گتا براساس ا

ماده ساز 
 
 اشاره با را  انگرای دهند  شده ثبتارقام معتبر بودن  سیاسی، های شخصیت از بسیاری  واپوزسیون  احزاب. درای دهی ا

 .دادند قرار تردید مورد تقلب تهاماتا وخراب  امنیتی شرایط به

ینده احتما و گذشتهرابطه به محرومیت های  در اعتراضات .۱۰
 
 غزنی والیت در ناامنی در زمینه حق رای دهی به سببال  در ا

مادگی مانع
 
ن  خواستاردست به اعتراض زده و  کیتاج و پشتون اجتماعات نمایندگاناست، زیرا  شده یانتخاباتهای  ا

 
 که ندشدا

 مستقل سیونکمی دفتر انگرای دهند  نام ثبت دوره طول در معترضان. شود تقسیم ی تر کوچک  اتیانتخاب های حوزه به این والیت
 کمیسیون ،جون ۲۵ در. نمودند جلوگیری  ان،نامزد ثبت نام و دهندگان رای نام ثبتهر دو پروسه،  از و هکرد مسدود را  انتخابات
در  ها نگرانی دادن به پایان برایاحتمالی  حل راه یک، بحیث انتخاباتی حوزه سه به را  غزنی که گرفت تصمیم انتخابات مستقل
ات اعتراضنیز باعث  و ،قانع سازد را  معترضین نتوانست تصمیم این ،تقسیم کند. اما شدن مردم از حق رای دهی شانمحروم  مورد

 .ردیدگانتخابات  کمیسیونوالیتی  دفتربسته شدن  ادامهموجب  درنتیجه و ،شد هزاره ملیت از جانب
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به پایان رسید،  جون ۱۴ و ۱۲بتاریخ های  ترتیب به ها ملی و شورا های ولسوالی شورا  انتخاباتکاندیدان برای  نام ثبت  .۱۱
های  شورا  انتخاباتبرای  نکاندیدا تعداد ،اما. شد منتشر جوالی ۲ تاریخب والیت ۳۳ برایشورای ملی  نکاندیداابتدای  ی  لستو 

رقم . کرد ارائه انتخاباترقابت در  برایکاندیدان را  از کافی تعداد ولسوالی، ۳۸۷ مجموع از ولسوالی ۴۰ تنها و بود، کمولسوالی 
 ولسوالی شوراهای وظایف مورد در احتوض عدم و( سند بکلوریا) فراغت سند شرط داشتن ناامنی، از ناشی عمدتا   نکاندیدا پائین
 پارلمانی انتخابات وولسوالی  یها شورا  انتخابات کهکرد  پیشنهاد رسما   انتخابات مستقل کمیسیون جوالی، ۲۹ تاریخب. ه استبود
 شرایط یا و ناامنی دالیل به که دهد می اجازه ؛ ماده متذکرهبیفتد تعویق به انتخابات قانون ۱۰۴ ماده موجب به غزنیوالیت در 

 ویژه کمیته یکبه این قضیه  ه شود.انداخت تعویق بهانتخابات  ،سازد می ممکن غیر را  عادالنه انتخابات برگزاری  امکان که دیگری 
 قانون تطبیق بر نظارت مستقل کمیسیون رئیس وقاضی القضات  ،شورای ملی روسای مجلسین ملی، امنیت شورایمتشکل از 
 .است شدهمحول  ،نهای  ی تصمیم اتخاذ برای اساسی،

شنران دفاتر یکم تن ۱۰۲ به تعداد قانونی، شده تعیین تاخیر از موعد ماه سه از پس ،جمهور  رئیس جوالی، ۲۷ تاریخب .۱۲
 دریافت شکایت ۶۸۰ مجموع از ،شنرانیکم انتصابدر  تاخیر نتیجه در. کرد منصوب را  انتخاباتی شکایات سیون سمعکمیوالیتی 
ن الی  مورد ۲۴۰ تنها شده

 
 ،۲۰۱۶ انتخابات قانون احکام طبق حال، عین در. بود رفتهگی قرار گمورد رسید  ستگا ۲۰ تاریخا

ن  که شد تشکیل بررسی سوابق کمیسیون یک
 
انهای گار  مستقل اداره انتخاباتی، شکایات سیون سمعکمی نمایندگاندر ترکیب ا

، پیوند دارند قانونی غیرمسلح  های گروه با که ی را تا کاندیدان ندداخله و ریاست عمومی امنیت ملی توظیف شد وزارت محل،
گست،  ۴تاریخب. شناسای  ی و حذف نمایند

 
نان رسانید ان نامزدتن از  ۲۵ بررسی سوابق به اطالع کمیسیون ا

 
 پیوند دلیل بهکه ا

 ردبه  که کسانیبرای  بازبینی دوره یک از پس. نده اشد رد انتخاباترقابت کردن در روند  از غیرقانونی مسلح های گروه با داشتن
 اننامزدتن از  ۳۵ مجموعدر  که کرد اعالم ستگا ۱۰ تاریخب انتخاباتی شکایات سیون سمعکمی ،ه بودندشد توصیه صالحیت

 سراسر و کابل در شده صالحیت ردان نامزد هواداران از تعدادی ،اننامزد نهای  ی فهرست اعالم از پساند.  شده صالحیت رد
چنان هم و کابل در انتخابات مستقل کمیسیون مرکزی  دفتر شدن بسته به منجر اعتراضات این دست به اعتراضات زدند. کشور 
 پلخمری، پروان، گر،و ل کندز، کابل، ز،یدر گ بدخشان، در انتخابات مستقل کمیسیون والیتیدفتر  ۹ ،ستگا ۲۱ تاریخالی 

ماد  انتخابات مستقل کمیسیونشدن دفتر مرکزی ه بستشد.  تخار و سمنگان
 
 روندی ها برای انتخابات، گدر کابل عالوه بر سایر ا

  والیات از تعدادی از دهندگان رای نام ثبت های ک تاب دریافت و دهندگان رای جسترا ر  ک تاب در اطالعاتنمودن  رداو
ْ
را عمال

همچنان  و انتخابات در دولتی نهادهای و مقامات بیطرفیبر فرمانی  با صدور  غنی جمهور  رئیس ،ستگا ۸ تاریخب .کرد متوقف 
 .حکم نمود انتخابات پروسه امنیتتامین 

 ۱۷ برای و نموده صویبت انتخابات در زنان مشارکت افزایش برای را  خود درجنپالیسی  انتخابات، مستقل کمیسیون .۱۳
نظارت و مشاهده  انتخابات روند های بخش تمامیمجوز داد تا از  سیاسی حزب ۲۰ و ای رسانه نهاد ۱۵ مدنی، جامعه سازمان

ورند.
 
ن  تن ۳۹۱ جرگه، ولسی برای اننامزدتن  ۲۵۶۴ مجموع از بعمل ا

 
 .هستند انزنا

مادگی از حمایت به منظور   .۱۴
 
 انتخابات کننده مدیریت هاینهاد  و متحد ملل سازمان ،۲۰۱۸ سال  انتخابات برای ها ا

 لیونیم ۵۷ مبلغاهدای  انگتمویل کنند  و کردند، امضا را  انتخاباتاز  حمایت پروژهشده ی  ری گبازن سند یک جوالی ۲۵ بتاریخ
 .دادندوعده  مالی حمایتجهت  را  رگدیامریکای  ی  دالر

 مدنی جامعه فزایندهمشارکت  وسیلۀ بهاین حرکت  و است، هیافت ادامه طالبان با صلح روند یک از حمایت در حرکت .۱۵
 جنوباز  که صلحمردمی  حرکت نمایندگان. شده است تقویت هستند، طالبان و دولت میان صلح خواستارکه  مذهبی رهبران و

غاز با یک سلسله تحصن ها افغانستان
 
غاز کرده  هلمند والیت در لشکرگاهشهر  از ،ه بودشد ا

 
بتاریخ و قبل از اینکه حرکت شانرا ا
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نکه کابلشهر  در این حرکت انگنمایند  ذشتند.گ گورد  و غزنی زابل، قندهار،والیات  از ماه جوالی به کابل برسند، ۱۸
 
، قبل از ا

 ایران، اسالمی ی جمهور  های سفارتخانه جلوی در یک سلسله تحصن ها بدهند، ادامه بلخبه راه پیمای  ی شان بطرف والیت 
مریکا، متحده ایاالت و شمالی ایرلند و انگلستان روسیه،کشور فدارتیف  پاکستان،

 
موریت ناهمچن و ا

 
 در متحد ملل سازمان ما

 ۴ تاریخب ینشست در. کردند ایفا را  ی بیشتر  نقش صلحدادخواهی برای  زمینه در نیز مذهبی رهبران. برپا کردند (یوناما) افغانستان
و  خواندند  نامشروعرا  افغانستانحکومت  علیه شورش هکردصادر  را  فتوای  ی ،لمان دین اع تن از ۳۰۰۰ از بیش ،کابل در جون
 سعودی عربستان در جوالیماه  ۱۱و  ۱۰بتاریخ های بعد از این رویداد، . بپیوندند صلح مذاکرات بهکه خواستند  طالباناز 
ن در که شد، برگزارجهان  کشور  ۳۰ از بیش مذهبی رهبرانردهمای  ی گ

 
 در صلح ازشانرا  حمایت رگیکبار دی کنندگان شرکت ا

 .کردند ابراز افغانستان

 طرفین میان در پذیری  انعطاف از های نشانه بروز و تقویتموجب  مدنیفضای  در صلحجانبداری از ه انکشافات ب .۱۶
تش بس یکجانبهبطور  غنی، جمهور  رئیس ،ماه جون ۷بتاریخ . است شده درگیری  اصلی

 
تاریخ  از اعالم کرد که طالبان با هروز  ۸ ا

تش اعالم طالبان بعد روز دو را در بر داشت. فطر عیدجون شروع میشد و رخصتی های ماه  ۱۲
 
جریان رخصتی  در روزه سه بس ا

تشمتداخل  روز سهدر جریان این . کردنداعالم  را ماه جون  ۱۷تا  ۱۵ ازهای عید 
 
بار خشونت حوادثدر  ی چشمگیر  کاهش بس، ا

باد جالل در انتحاری  حمله مورد به استثنای دو ،مشاهده شد
 
 دو هرو مسولیت  گرفت، صورت جون ۱۷و  ۱۶ های روزکه به  ا

 تحت مناطق وارد طالب جنگجویان کشور  سراسر در. رفتگ بدوش (داعش) شاخه خراسان حکومت اسالمی عراق و شامحمله را 
 ۱۶بتاریخ . داد رخ طالبان رهبران و دولتی مقامات بین والیات از بسیاری  در سابقه بی دید و بازدید های و شدند حکومت لو کنتر 
تش که کرد اعالم حکومت ،جون

 
تش تمدید طالبان. شد خواهد تمدیدرخصتی ها نیز  از پسر گدی هروز  ۱۰ برای بس ا

 
 رد را  بس ا

غاز دوباره را خود  تهاجمی عملیات جون ۱۸بتاریخ  و هکرد
 
تشبه  حالیکه در. ندکرد ا

 
 های رسانه درزیادی  شوق و شور  با بس ا

 جانبه یک تمدیدحکومت بخاطر  از مدنی جامعه های سازمان و سیاسی های شخصیت از برخی فته شد، اماگ خیر مقدم  اجتماعی
تش

 
تش پایان رسما   غنی، جمهور  رئیس ،جون ۳۰ اریخبت. کردند انتقاد بس ا

 
حکومت  که داشت اظهار و کرد اعالم را حکومت  بس ا

غازرا فغانی اال-ی بینگ فتگو وقت اسرع به  که است مایل
 
ن  پس کند، ا

 
 ایاالت منطقه، کشورهای شاملو ها گفتگ  دوم مرحلهاز ا

تالنتیک پیمان و متحده
 
 یرد.گصورت  نیز (ناتو) سازمان شمالی ا

 گزارشانکشافات  علیرغم. زارش دادندگ طالبان و متحده ایاالت میان مستقیم مذاکرات از ها رسانه بعد، های هفته در .۱۷
 وحکومت  میان صلحمستقیم   مذاکرات ،یدهگزارش دورهاین  طی ،طرفین تماممیان  غیررسمی های تماس بیشترموارد  و شده

 .تحقق نیافت طالبان

تش غنی، جمهور  رئیس ،ستگاماه  ۱۹خ یبتار .۱۸
 
ستانه را  یدوم بس ا

 
غاز ستگا ۲۰بتاریخ  قربان عیدرخصتی های  در ا

 
 ا

تش بس
 
تش ایناما  داشته باشد. ادامه نومبر ۱۹ تاریخبه  النبیالی روز میالد  کرد که قرار بود این ا

 
تش اعالم مشروط به  بس ا

 
ا

نان  که بود طالبان توسط مشابهبس 
 
تش بس حکومت از جانب  ماعال. ندادندی پاسخکدام  رسمی طور  بها

 
 بین جامعه اعضایا

 اجتماعی های رسانه موجب ایجاد جنجال ها در اما گرفت، قرار استقبال مورد ناتو، و متحده ایاالت پاکستان، جمله از المللی،
 .ردیدگ کابل در یکوچک تظاهرات باعثشده و 

 گلبدین اسالمی حزب میان حکومت و میالدی ۲۰۱۶ سپتمبر مورخ صلح همتوافقنا اجرای در محدود پیشرفتیحکومت   .۱۹
 از فهرستیرهای  ی  تا کردند دیدار ناتوقاطع  پشتیبانی ماموریت نمایندگان با گروهاین  نمایندگان ،جوالی ۲۵ تاریخب. ه استداشت
 مکرر  های درخواست ،اما. دهند قرار بحث موردرا  بود شده پیشنهاد گلبدین اسالمی حزب توسط کهباقیمانده  زندانیتن  ۵۹
زادی برای
 
 مجددا   شدهرها  زندانیاناین  که مبنی بر اینکه کافی های تضمین عدم موجودیت دلیل به عمدتا   هشد رداین زندایان  ا
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 ریاست نمایندگان با ه،متوافقنا اینتطبیق  برای اجرای  یمشترک سکرتریت  اعضای ،جوالی ۲۸ تاریخب. پیوندند نمی شورشیان به
زاد ساختن بشمول  ،همتوافقنااین  اجرای مورد در تا کردند دیدار دفاع وهای داخله  وزارت ملی، امنیت

 
یندهدر  زندانیانا

 
 و ا

 امنیتی نلوپرسبر به تقاعد  امنیتیک تور منسوبین س سوق دهی از جدیدی موج احتمالی اتتاثیر همچنان  و ، زمین تخصیص
 .و کنندگفتگ و بحث  گلبدین اسالمی حزب به وابسته

 امنیت .ب

بار پیوسته در حال افزایش بوده است  شمار رویداد های خشونتو  ه است،باقیماند همچنان شکنند امنیتی وضعیت . ۲۰
تش بس در جریان  رخصتی  به جز روز های
 
ن خشونت ها  فطر عیدا

 
 زمانی در فاصله. ی کاهش یافته بودبرای مدت کوتاهکه در ا

 ده ،۲۰۱۷ سال مشابه مدت به نسبت که هکرد ثبت را  امنیتی رویداد ۵۸۰۰ مجموعا   یوناما گست،اماه  ۱۵ وی م ماه ۱۵میان 
 جنوب و شرق حوزه های این رویداد ها را تجربه کرده است که  تعداد بیشترینکشور  جنوبحوزه . را نشان می دهد کاهش درصد
ید شرق 

 
ن می ا

 
ن وجود با. دهد می تشکیل را  امنیتی حوادثمجموع  درصد ۶۷ ،حوزه سهو رویداد ها در این  ،به تعقیب ا

 
 کها

 مسلحانه های درگیری  شمار ،(حوادث مجموع درصد ۶۱) دهد می تشکیل را  امنیتی حوادث رقم بیشترین مسلحانه های درگیری 
 بهدر مقایسه  ،وری های رویدادهاگسایر ک ت در مو  در. است یافته کاهش درصد ۱۴ میزان به ۲۰۱۷ سال مشابه مدت به نسبت
 المللی بین نظامی نیروهایو  افغان یهوانیروهای  توسط ی  یهوا حمالت و ،درصد ۳۸ انتحاری  حمالت، ۲۰۱۷ سال مشابه مدت
 .است یافته افزایش درصد ۴۶

والیت  دراراضی  بر حکومت لو کنتر  کشور هنوز هم باقی است. شمالدر  امنیتی وضعیتبدتر شدن  مورد در ها نگرانی  .۲۱
 لیدوی مار  پایگاهیک  و اداری واحد  مرکز سه ست،گا ماه در هفته یک ، در طولطالبان زیرا است، یافته کاهش فاریاب

 در ،ه استشد ثبت جوزجان و فاریاب بلخ، والیات در زمینی هاییری گدر  باالی سطح. اشغال کردند  را در غورماچ  افغانستان
 مجموع، در. ذاشتگبرجا شده  ات یادوالیمرکز  سه تردد میان بر منفی اتتاثیر حلقوی  جاده امتداد دررویداد های امنیتی  حالیکه
 ثبت ۲۰۱۸ سال اول همنی در را  امنیتی بیشتر حوادث رصدد۱۷،  ۲۰۱۷کشور در مقایسه به مدت مشابه سال  لشماحوزه 
 .است کرده

تشدوره  طول درها  خشونت کلی میزان . ۲۲
 
 مسلحانه های درگیری  اما، یافت کاهشمالحظه ای  قابل طور  به فطر عید بس ا

ن شامل بود ی هفته طول در. یر داشتگافزایش چشماز این دوره  بعد و قبل های هفته در
 
 یوناما ،که رخصتی های عید در ا

 امنیتی مسولیت های انتقال زمان ازروزه  هفت دورهیک  در خشونت سطح ترین پایین که کرد ثبت را رویداد امنیتی  ۲۸۵ مجموعا  
تش از پس های هفته حال، این با. استبوده  ۲۰۱۴ سال در

 
 طالباناز سوی  مسلحانه های درگیری دوباره  افزایش شاهد بس ا

 .یرندگشانرا ازسر  یتهاجمحمالت فطر،  عید سابقه بی وقایع از پس تا بود تالش در تحریک این چنانچه که بود

 طالبان. رخ نداده است طالبان ومیان حکومت  ضیا ار  لو کنتر وضعیت  در یثابت تغییرات ،دهیگزارش دوره طول در . ۲۳
 غزنی،والیت  در یک ده و توغجولسوالی های  لو کنتر  موقت طور  به و دادند انجام اداری  واحد های  مراکز علیه متعددی حمالت

 افغان که امنیتی نیروهایاما در نتجیه حمله متقابل  رفتندگبدست  را  زابل والیت در تغرا و بغالن والیت در هکُبر  و تاله و برفک
 ۱۰بتاریخ می شد، دوباره  از این مناطق عقب نشینی کردند.   پشتیبانی المللی بین نظامینیروهای  هوای  ی توسط حمالت اک ثرا  
غاز غزنی شهر ،غزنیوالیت را علیه مرکز  گسترده حمله یک طالبان ،ستگماه ا

 
اینکه دوام داشت تا  روز پنجیری گدر . ندکرد ا

مرکز واحد  علیه هحملبیشتری در  مورد  های گزارش. برانند شهر اطراف به را  طالبانتوانستند  افغانستان یدفاع و ملی نیروهای
 تقویت مسلح نیروهای علیه طالبان های کمینو نیز  غزنی والیت در جرستانا و ی عمر  هخواجیک،  دهولسوالی های های اداری 
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 بلند سطح شاهد همچنان قندهار  -شاهراه کابل  . دریافت شدحرکت می کردند،  لوگر و وردک زابل، از غزنی،ت اوالیکه بصوب 
 .است بوده ها ناامنی

هشت  مسئولیت و هداشت ستردهگ حضور  کماکان حوزه شرق  در دولت اسالمی عراق و شام )داعش(شاخه خراسان  . ۲۴
را بدوش  یزگرد شهر در حمله یک و کابل در هحمل دو گزارشدهی، دوره طی در را  ننگرهار والیت در پیچیده و انتحاری  هحمل
 در کنر، و ننگرهار والیات در طالبان علیه مسلحانه های درگیری به  دولت اسالمی عراق و شام )داعش(شاخه خراسان . رفتگ

 در  دولت اسالمی عراق و شام )داعش(شاخه خراسان  دادن قرار هدفبه  المللی بین نیروهای. ه داده استمادا ،کشور  شرق 
 ولسوالی در  شاخه خراسان دولت اسالمی عراق و شام )داعش( اهداف علیهرا  هوای  ی حمله چندین وادامه داده  ننگرهار والیت
 کهجویان گجن از بزرگ گروه یک ،ستگا ۱ بتاریخ. دادند انجام ننگرهار والیت راچپره و زییاننا خوگیانی، چین،ا ،باال ده های

به  جوزجان والیت در طالبان، نیروهایبا  شدید های جنگسلسله  یک از پس کردند، اعالم داعش روهگه به وابستخود شان را 
 تثبیت جوزجان در شورشی برجستۀ ینیرو  حیثب را  خود موضع که داد این امکان را  طالبان به حادثه این. شدند تسلیمحکومت 

 .بشمار می رود کشور  شمال درجای پای و موقف  به دستیابی برای داعش های تالش بهی  ضربه و نماید

ه داده مادا خود ساله چهار راه نقشه مطابق امنیتیسک تور  اصالحاتتطبیق  برای شهای تالشه ب همچنانحکومت  . ۲۵
است  یتالشتقاعد، ه ب افغانستان ملیاردوی  نجنراالتن از  ۶۵۶ دادن سوق ،۲۰۱۷ سالامور ذاتیه افسران  قانون طبق. است
وزارت  به اصالحات این. در اردی ملی افغانستان تر قوی رهبری  ایجاد و ُرتب، ازن متو توزیع ،در نظام نسل تغییر تسریع برای
غاز جوالی ماه در ،تقاعد پالن شده دوره دو از تقاعد نخستدور  و فتیا گسترشنیز  داخلهامور 

 
 افغانستان ملی پولیس. شد ا

غاز کرد. ای ۱۵را به تاریخ اش  پرسونلروند بررسی سوابق  همچنان
 
 سوابق سیر ر ب ثبوت و بایومتریک ثبت شامل که روند ناپریل ا

 .داشت مهداانیز  ۲۰۱۸ ستگاماه  الی ،می شود پولیس پرسونل

 مالقاتباهم  بروکسل در جوالیماه  ۱۲ و ۱۱ های روز در ناتوقاطع  پشتیبانی ماموریت مساعدت کننده ای کشورهای . ۲۶
موریتاعالم کردند که افغانستان، در پایدار امنیت تعهد شان نسبت به بر مجددتاکید  با ناتو شرکای و متحدان. کردند

 
 غیر ما

 . ، ادامه دهندهددن نشان ا ایجاب تغییر در ماموریت ر  شرایط زمانیکه تا جنگی خود را 
 
به مساعدت که  کردند توافق نان همچنانا

سیای  در افغانستان ثبات برهمچنان  ناتو. ادامه بدهند ۲۰۲۴تا سال  افغان امنیتی نیروهایهای مالی شان به 
 
 و مرکزی حوزه ا

ات مذاکر از طریق  سیاسی حل راهیک  از کامل حمایت از طریق افغانستا در ثبات و صلح به دستیابی دروی منطق بازیگران نقش
کید

 
 .نمودند تا

 حادثه ۱ و ترور ۱ ،و ارعاب تهدید مورد ۵ جمله از متحد، ملل سازمان پرسونل رویداد امنیتی شامل ۱۲ ،مجموعا    .۲۷
حمله  یک در( IOM) جرتمها المللی بین سازمانقراردادی کارمند یک . است شدهداده  گزارش مواد منفجره تعبیه شده با مرتبط
باد جالل شهر در دولتی ساختمان یک در جوالی ۳۱ بتاریخ پیچیده

 
 .شد کشته ا

 یومنطق یها همکاری  .ج

 کابل برای همکاری  روندبرخاسته از نشست دوم  افغانستان، در صلحبرای  منطقویواحد  رویکرد بسوی یکتحرک  .۲۸
 در شد، برگزار تاشکند در چمار  ۲۷ و ۲۶بتاریخ های  که کنفرانس و ه بود،شد برگزار فبروری  ۲۸ ، که بتاریخامنیت و صلح های

 کشور  دو نمایندگانو  کرد بازدید ازبکستان ی از کشور قطر  هیئت یک جوالی، ۱۷ بتاریخ. یافت همادا دهی نیزگزارشطول دروه 
 میز صلح فصل و حل بنیادی برای اصول پیرامون تاشکند اعالمیه مفاد اجرای درباره

 
. کردند گ فتگو و بحث افغانستان منازعه ا
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کشور  جوالی، ۲۳ بتاریخ. کرد تکرار را  طالبان و افغانستانحکومت  بین مستقیم مذاکرات میزبانی ش مبنی برپیشنهاد ازبکستان
 برای متحده ایاالت و عربی متحده امارات سعودی، عربستان افغانستان، ملی امنیت مشاوران جانبه چهار نشست میزبان قطر
 ۱۰ تا ۷ تاریخ از. بود منطقویهای  همکاری جوانب  سایر و تروریزم مالیتمویل  با مقابله افغانستان، صلح روند مورد در بحث
نجا در که دیدار نمود ازبکستاناز کشور  قطرمقیم  طالبان سیاسی کمیته هیئت یک اگست

 
 امور  وزیر کامیلوف عبدالعزیز با ا

 .مالقات کردند ازبکستان خارجه

 هائی پیشرفت ،نهای  ی شد ۲۰۱۸ می ماه در که همبستگی، و صلح برای پاکستان - افغانستان تطبیق پالن عمل در .۲۹
 افسران که کردند موافقت پاکستانی و افغان نظامی عملیاتارشد  مدیران پاکستان، در جون ۱۱ نشست در. صورت گرفته است

. را ایجاد نمایند استخباراتی اطالعاتو مراکز هماهنگی برای شریک ساختن  کنند مستقر ی شانپایتخت ها از یک هر در را  رابط
 های نهادمیان  عالیدر سطح  دیدارها ،جانبه دو امنیتی مسائل و افغانستان در صلح زمینه در ها همکاری  افزایش منظور  به

 بحیث خان عمران انتخاب از پس. کرد دیدن کابل از پاکستان خارجه امور  وزیر ،جوالی ۲۲ بتاریخ. فتمه یاادا کشور دو  امنیتی
 افغانستان صلحله ئمس پاکستانساخت که  نشانعمومی خاطر  سخنرانی یکانتخاب شده طی صدر اعظم  پاکستان، وزیر نخست

 .مانده استباقی  طرفهر دو  ینگرانقابل  موضوع یکبه عنوان  همچنان سرحدی حمالت توپخانه ی  ی در اولویت قرار می دهد. را 

 های همکاری  سازمانسران  نشست مین ۱۸ در. یافت همادا یومنطق های همکاری  بهبود برای چندجانبه های تالش .۳۰
 شرکت. شدبرجسته  افغانستان و سازمان بین تماس گروه اهمیت شد، برگزار چین داوگکین در جون ۱۰ تا ۹ از که شانگهای
 برای یومنطق ادغام و بیشتر اتصال و افغانستان مردم های اولویت اساس بر اجتماعی اقتصادی توسعه نیازهای به کنندگان

کید افغانستان
 
 و افغانستاندر منازعه  میانجیگری  ازشان را  حمایت سازمان اعضای نشست، این مطبوعاتی اعالمیه در. کردند تا

 اءسفر  ی در سطحنشست افغانستان ،جوالی ۲ بتاریخ. نمودند ابراز گرای  ی افراط و طلبی جدای  ی ،تروریزم با مبارزه کار در همکاری 
سیا قلب رونداز 

 
 راستایدر  رفتهگهای صورت  پیشرفتکننده  تاکتر شا های کشور در این نشست، . میزبانی کردرا  بولاستان-ا

ن  ارشد مقاماتنشست  در اپریل ۱۹ بتاریخ که های  ی توصیه به دستیابی
 
 های همکاری بشمول توسعه  ،بود شده توافقروی ا

 مورد ارزیابی قرار دادند.  ، را سازی  اعتماد اقداماتتقویه  و اقتصادی

 

III.  حقوق بشر 

اش را پیرامون محافظت افراد ملکی در جریان درگیری  ۲۰۱۸جوالی، یوناما گزارش شش ماه نخست سال  ۱۵بتاریخ  . ۳۱
موریت یوناما به تعداد  1های مسلحانه منتشر ساخت.

 
نفر مجروح( را  ۳،۴۳۰نفر کشته و  ۱،۶۹۲نفر تلفات ملکی ) ۵۱۲۲ما

ماه جون ثبت نموده است که بلندترین میزان تلفات افراد ملکی را در مدت شش ماه از زمانیکه یوناما  ۳۰بین تاریخ اول جنوری و 
غاز نمود ۲۰۰۹ثبت سیستماتیک تلفات ملکی را از سال 

 
سیب به افراد ملکی بدینسو ا

 
ه است، نشان میدهد. میزان مجموعی ا

درصد به  ۴۲درصد مجموع تلفات ملکی را به عناصر مخالف حکومت ) ۶۷بوده است. یوناما  ۲۰۱۷همانند عین دوره در سال 
ل درصد به عناصر نامشخص مخالف حکومت، بشمو ۷درصد به گروه موسوم به دولت اسالمی والیت خراسان،  ۱۸طالبان، 

درصد  ۱۰درصد را به نیروهای طرفداری حکومت،  ۲۰گروه های که خود را موسوم به دولت اسالمی والیت خراسان میدانند(، 
تش نامشخص در جریان درگیری های زمینی میان نیروهای مخالف و طرفدار حکومت، و 

 
درصد را به سایر رویداد  ۳را به تبادل ا

 جنگ و پرتاب موشک در امتداد مرز نسبت داده است.  ها، بشمول مواد انفجاری باقیمانده از

                                                           
 (. ۲۰۱۸" )کابل، ۲۰۱۸جون  ۳۰جنوری الی  ۱یوناما، "گزارش مختصر شش ماهه در مورد محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه:   1



Page 9 of 18  18-14440 
 

تک تیک های کارگیری از اشیای انفجاری جاسازی شده )بشمول حمالت انتحاری و غیرانتحاری( منجر به وارد استفاده از  .۳۲
وردن 

 
مچو تلفات ترین عامل ه  نفر مجروح( گردید که این تک تیک ها عمده ۱،۶۳۱نفر کشته و  ۶۵۹نفر تلفات ملکی ) ۲،۲۹۰ا

درصد تلفات ملکی را تشکیل میدهند. درگیری های زمینی، دومین عامل  ۴۵بوده و  ۲۰۱۸ملکی در جریان نیمۀ نخست سال 
وردن 

 
درصد  ۲۹نفر مجروح( گردید که  ۱،۱۳۴نفر کشته و  ۳۶۰نفر تلفات ملکی ) ۱،۴۹۴عمدۀ تلفات ملکی، منجر به وارد ا

دهد. یوناما میزان بلند تلفات ملکی ناشی از حمالت هوای  ی از سوی نیروهای طرفدار حکومت مجموع تلفات افراد ملکی را تشکیل می
وردن 

 
نفر مجروح(  ۲۰۴نفر کشته و  ۱۴۹نفر تلفات ملکی ) ۳۵۳را پیوسته ثبت نموده که این حمالت هوای  ی منجر به وارد ا

نفر تلفات ملکی اطفال  ۱،۳۵۵یوناما به تعداد  گردیده است که بیشتر از نصف این تلفات را زنان و اطفال تشکیل میدهند.
درصد مجموع تلفات ملکی را تشکیل میدهد. تعداد  ۲۴نفر مجروح( را ثبت نموده است که این رقم  ۹۹۲نفر کشته و   ۳۶۳)

دیگر نفر  ۳۸۷نفر زن کشته و به تعداد  ۱۵۷درصد کاهش پیدا کرده است که بطور مجموعی به تعداد  ۱۵تلفات ملکی زنان تا 
 مجروح گردیدند. بیشتر از نصف تلفات ملکی زنان ناشی از درگیری های زمینی بوده اند. 

نفر  ۱۱۷نفر تلفات ملکی ) ۳۴۱حمالت در برابر مراکز مربوط به انتخابات از ماه اپریل الی ماه جون منجر به تعداد  .۳۳
نفر تلفات( ناشی از وقوع دو حملۀ انتحاری در  ۲۵۰تر از نفر مجروح( گردید که بیشترین رقم این تلفات یعنی )بیش ۲۲کشته و 

ماه می بوده است. یوناما حمالت در برابر مراکز توزیع تذکره هویت،  ۶ماه اپریل و در والیت خوست بتاریخ  ۲۲شهر کابل بتاریخ 
ی دهنده گان و همچنان حمالت علیۀ پرسونل مربوط به انتخابات را ثبت نموده 

 
است. یوناما همچنان رویداد مراکز ثبت نام را

 های تهدید، اختطاف و کشتار نامزدان انتخاباتی و حامیان شانرا نیز ثبت نموده است. 

حمله در برابر مکاتب ۷۹ماه جون، گروپ کاری نظارت و گزارش دهی کشوری به تعداد  ۳۰از تاریخ اول ماه اپریل الی  .۳۴
ثر گردید، رویداد مر ۴۴و پرسونل مربوط به معارف، بشمول 

 
ن مکاتب متا

 
حملۀ مستقیم باالی  ۲۴بوط به انتخابات که از اثر ا

حمله علیۀ پروسونل مربوط به معارف را تثبیت نمود. گروپ کاری  ۴رویداد تهدید علیۀ مکاتب و پروسونل مربوط و  ۷مکاتب، 
سالمی والیت خراسان، بشمول یک رویداد به حکومت ا ۱۸رویداد به طالبان،  ۴۷رویداد را به عناصر مخالف حکومت ) ۷۳

رویداد را گروه های نامشخص مخالف  ۷رویداد به گروه خود خوانندۀ موسوم به دولت اسالمی اسالمی والیت خراسان و 
رویداد را مشترکا به نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان و  ۲رویداد را به نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان و  ۴حکومت(، 
تش متقابل نسبت داده است. افزایش بلند در تعداد حمالت علیۀ مکاتب و پروسونل مربوط به معارف که از طالبان د

 
ر جریان ا

ی دهنده گان و مورد هدف 
 
یازده رویداد در دوره گزارشدهی قبلی افزایش یافته به دلیل استفاده از مکاتب بعنوان مراکز ثبت نام را

ر مخالف حکومت بوده است که قرار معلوم مخالفین این حمالت را در واکنش به عملیات قرار دادن مراکز تعلیمی از سوی عناص
نظامی از سوی نیروهای طرفدار حکومت انجام دادند. برعالوه، گروپ کاری یک مک تب را که از سوی اردوی ملی افغانستان 

 استفاده میشد نیز تثبیت نمود. 

حمله  علیۀ مراکز مراقبت  ۹صحی و پرسونل مراقبت های صحی، بشمول حمله علیۀ مراکز  ۱۲گروپ کاری به تعداد  .۳۵
رویداد در جریان دوره گزارشدهی قبلی تثبیت نمود.  ۱۶حمله علیۀ کارکنان مراقبت های صحی را در مقایسه با  ۳های صحی و 

صر نامشخص مخالف حکومت و یک رویداد به عنا ۲رویداد به طالبان،  ۴رویداد را به گروه های مسلح ) ۷گروپ کاری به تعداد 
رویداد را مشترکا به نیروهای نظامی بین المللی و  ۲رویداد را به گروه خود خوانندۀ موسوم به حکومت اسالمی والیت خراسان(، 

نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان، یک رویداد را به ملیشه های طرفدار حکومت و یک رویداد را به پولیس ملی افغانستان و 
تش متقابل نسبت داده است. گروپ کاری استخدام و استفاده 

 
یک رویداد را مشترکا به اردوی ملی افغانستان و طالبان در جریان ا

از دو پسر را از سوی طرف های درگیر تثبیت نموده و اتهامات معتبری را در مورد استخدام و استفاده چهار پسر از سوی طالبان و 
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است عمومی امنیت ملی و طالبان ثبت نموده است. برعالوه، گروپ کاری اتهامات معتبری را مبنی یک پسر از سوی نیروهای ری
نان به مقصد بچه بازی که به پولیس ملی و پولیس محلی افغانستان نسبت 

 
بر سه مورد سوء استفادۀ جنسی سه پسر و نگهداشت ا

 داده شده است، ثبت نموده است. 

ک گزارش محرم را به جانب حکومت و تعداد معینی از نهاد های ذیدخل ارائه نمود که در در اواخر ماه می، یوناما ی .۳۶
گاهی و مشاهدات مردم محل در مورد ترویج استخدام و استفاده از اطفال از سوی طرف های درگیر و علل 

 
این گزارش یوناما ا

 اساسی و عوامل ترویج همچو روش ها در افغانستان را ثبت نموده بود. گزار 
 
مصاحبه و همچنان نظارتی  ۷۰۰ش به اساس تقریبا

انجام شده بود تهیه گردیده بود. گزارش  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱و  ۲۰۱۶اک توبر  ۱۵که از سوی تیم حقوق بشر یوناما بین تاریخ 
کید نمود که استخدام و استفاده از اطفال یک روش عام در افغانستان تلقی گردیده و قرار گزارش طالبان

 
از عاملین عمدۀ  یوناما تا

این روش بشمار میروند. مردم در همه نقاط افغانستان اظهار داشتند که استفاده از اطفال به مقاصد سوء استفادۀ جنسی، بشمول 
نرا فقر و بیکاری 

 
بچه بازی از سوی نیروهای مسلح، به ویژه پولیس ملی و پولیس محلی افغانستان صورت گرفته و علل عمدۀ ا

 خواندند. 

ن  ۶پس از جرم شناخته شدن بچه بازی در قانون جدید جزا، یوناما نشستی را بتاریخ  .۳۷
 
گست برگزار نمود که هدف ا

 
ا

ی به متضررین بود. شرکت کننده گان این گایجاد استراتیژی ها پیرامون حسابده قراردادن مرتکبین این این جرم و تقویت رسید 
امنیتی افغانستان و نیروهای نظامی بین المللی تشکیل میداد. در حالیکه  نشست را نماینده گان حکومت، نیروهای دفاعی و

ن توافق ننمودند، همه روی حساس سازی و بلند 
 
همۀ اشتراک کننده گان در مورد وسعت این معضله و شیوه های رسیده گی به ا

گاهی در میان مردم افغانستان و نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان پیرام
 
کید بردن سطح ا

 
ون جرم شناخته شدن عمل بچه بازی تا

نمودند. پیشنهادات جهت پیگیری این موضوع شامل اتخاذ یک استراتیژی و پالن عمل جهت بررسی همه جانبه تر موضوع می 
 شد.  

ماه می،  ۲۹حکومت با حمایت یوناما به تالشهای اش جهت رسیده گی به خشونت علیۀ زنان ادامه داد. بتاریخ  .۳۸
موریت یوناما و دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد گزارشی

 
را منتشر ساختند و در این گزارش نگرانی حقوق بشر را در  2ما

زار 
 
مورد استفاده از میانجیگری در قضایای خشونت علیۀ زنان ابراز داشتند. در ماه جون، حکومت کمیسیون عالی منع اذیت و ا

زار زنان و اطفال ایجاد نمود. حکومت همچنان گام های  ی را  ۲۰۱۷لی شدن قانون زنان و اطفال را بمنظور بهتر عم
 
منع اذیت و ا
زاری یک کنفرانس ملی جهت ایجاد گجوالی، یوناما در  بر  ۱۷جهت افزایش نقش زنان در تحقق صلح و امنیت برداشت. بتاریخ 

جوالی،  ۲۹مال خشونت علیۀ زنان همکاری نمود. بتاریخ اجماع نظر در مورد اتخاذ اقدامات برای پاسخگو قراردادن مرتکبین اع
رئیس جمهور یک قاضی زن را به شورای عالی ستره محکمۀ افغانستان نامزد نمود. اگر این قاضی در شورای عالی ستره محکمۀ 

ش دوم خویش را جوالی، حکومت گزار  ۳۱افغانستان تعیین گردد، وی اولین زنی خواهد بود که این پست احراز میکند. بتاریخ 
( شورای امنیت ملل متحد منتشر ۲۰۰۰مؤرخ ) ۱۳۲۵در مورد تطبیق پالن عمل ملی درخصوص عملی نمودن قطعنامۀ شماره 

نهم، گزارش از یک سلسله گرایش های 
 
ساخت و از یک افزایش عمومی در استخدام زنان در سک تور امنیتی خبر داد. باوجود ا

وری کرده منفی، منجمله کاهش تعداد افسران 
 
زن در صفوف اردوی ملی افغانستان و اعضای کمتر زن در شورای عالی صلح یاد ا

 است. 

                                                           
( قابل ۲۰۱۸می "بی عدالتی و معافیت از مجازات: میانجیگری جرایم خشونت علیه زنان" )یوناما و کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد،  2

   www.ohchr.org/Documents/Countries/AF/ UNAMA_OHCHR_EVAW_Report2018_InjusticeImpunity29May2018.pdfدسترس در اینجا: 
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جون، حکومت گزارش تعقیبی یک ساله اش را پیرامون اقدامات اتخاذ شده در مورد سه پیشنهاد مشخص  ۲۶بتاریخ  .۳۹
دوم اش از  از سوی کمیتۀ منع شکنجه که طی مشاهدات اخیر اش در جریان بازنگری دوره ای

ارائه شده بود، منتشر ساخت. قانون منع شکنجه از سوی شورای ملی مرور و به تصویب   (CAT/C/AFG/CO/2)افغانستان
 رسید و منتظر توشیح نهای  ی از سوی رئیس جمهور است. 

جوالی،  ۹ جون، معیاد کاری کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به پایان رسید. بتاریخ ۳۰بتاریخ  .۴۰
رئیس جمهور که طرزالعمل برای شناسای  ی و انتخاب کمیشنر های جدید را مشخص میساخت  ۲۰۱۸ماه می  ۲۶حکم قبلی مؤرخ 

نفر متقاضی  ۲۷از سوی رئیس جمهور تعدیل گردید که امکان یک سیستم بررسی دو الیه را جهت حصول اطمینان از تنوع میان 
م تعدیل شده، ملل متحد از این به بعد پروسۀ تعیینات کمیشنر ها را نظارت نمیکند و تعیین نهائی ایجاد مینماید. مطابق به حک

گست به اعالن گذاشته شد و قرار است  ۱۵کمیشنر تنها به انتخاب رئیس جمهور صورت میگیرد. پست کمیشنران بتاریخ  ۹
 
ا

زار از سوی عناصر مخالف حکومت و  سپتمبر بسته شود. خبرنگاران و کارکنان رسانه ها همچنان مورد ۳بتاریخ 
 
تهدید و اذیت و ا

زار و تهدید در والیت های غزنی، هلمند و قندهار 
 
نیروهای طرفدار حکومت قرار می گیرند. یوناما به تعداد چهار رویداد اذیت و ا

  را ثبت نمود.

IV.  هماهنگی کمکهای انکشافی 

 ۲حکومت یک سلسله پیشرفت های  ی در راستای عملی نمودن تعهدات اش در بخش اصالحات داشته است. بتاریخ  .۴۱
ماه می  ۱۴جون، ریاست مستقل ارگانهای محل پالن تطبیقی پالیسی منشور شهروندی اش  را برای حکومتداری محلی که بتاریخ 

تصویب گردیده بود، نهای  ی ساخت. این پالن وضاحت الزم را  توسط شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیۀ فساد اداری 
پیرامون نقش مقامات مرکزی و والیتی فراهم نموده و جزئیات در مورد اصالحات جدید در بخش پالنگذاری، تمویل مالی و مدیریت 

خدمات ملکی در سطح  منابع طبیعی والیتی ارائه میدارد. حکومت همچنان یک سلسله پیشرفت های در راستای بهبود ظرفیت 
جوالی، کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی در مورد تکمیل شدن پروسۀ استخدام  ۲۵والیات داشته است. بتاریخ 

غاز گردیده بود، گزارش  ۲۰۱۸جمعی در پست های خدمات ملکی، بشمول استخدام معلمین در والیات که در ماه جنوری سال 
 
ا

والیت استخدام گردیدند. این اصالحات  ۳۳کارمند خدمات ملکی در پست های خالی در  ۱۱،۱۷۶د داد. در نتیجه، به تعدا
بمنظور رفع کردن خال های طوالنی مدتی که میان حکومت مرکزی و ادارات والیتی وجود داشت و مشروعیت حکومت را در سطح 

 والیات تضعیف نموده بود، رویدست گرفته شدند. 

تالشهای اش در راستای بهبود چهارچوب نهادی که تالشهای مبارزه علیۀ فساد اداری اش را تنظیم حکومت همچنان به  .۴۲
جون، رئیس جمهور یک معاون جدید لوی سارنوالی برای مبارزه علیۀ فساد اداری را تعیین کرد.  ۴مینماید نیز ادامه داد. بتاریخ 

زنگری به دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری فرستاده شد. از ارائه مسودۀ قانون مبارزه علیۀ فساد اداری نهای  ی شد و غرض با
گزارش قبلی بدینسو، مرکز عدلی و قضای  ی مبارزه علیۀ فساد اداری چهار قضیۀ دیگر را نیز محاکمه نمود که بدین ترتیب تعداد 

سیس اش در سال 
 
فرد متهم میگردد. در  ۱۵۲ قضیه رسید که شامل ۳۸تاکنون به  ۲۰۱۶مجموعی قضایای این مرکز از زمان تا

نهم، شرکای  ۷۱قضیۀ که تکمیل گردیدند،  ۲۴نتیجۀ 
 
نفر پس از فیصلۀ نهای  ی ستره محکمه محکوم و زندانی گردیدند. باوجود ا

ت این مرکز، منجمله حجم قضایای معطل مانده، سطح پائین قضایای 
 
همکار بین المللی نگرانی شانرا نسبت به کاهش اجراا

یری گسوی این مرکز و عدم تطبیق حکم بازداشت از سوی وزرات داخله ابراز نموده اند؛ عدم انفاذ احکام دست پیگیری شده از
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نهای  ی که محکوم 
 
بدین معنی است که متهمین تعداد زیادی از قضایا به شکل غیابی محاکمه می شوند بدون اینکه پیامدی برای ا

 میگردند در قبال داشته باشد.  

 ۲۰۱۸ماه فبروری سال  ۱۴ه جون، یوناما یک سروی سه ماهه در مورد تطبیق کود جدید جزا را که بتاریخ ما ۳۰بتاریخ  .۴۳
موزشی ستره محکمه، لوی سارنوالی 

 
نافذ گردید، تکمیل نمود. گزارش این سروی با جامعۀ بین المللی و همچنان انستیوت های ا

موزشی فعلی در مورد این قانون را عیار بسازند. با همکاری و وزارت عدلیه شریک ساخته خواهد شد تا خال ها را تشخی
 
ص و برنامه ا

کاپ ی  ۴۸۴ر کود جدید جزا در اختیار محاکم و سارنوالی های ساحوی قرار داده شد. به تعداد گکاپ ی دی ۱،۲۱۹یوناما به تعداد 
 شد.  والیت قرار داده ۳۴والیت از جمع  ۲۲ر از سوی وزارات عدلیه چاپ و در اختیار گدی

حکومت کماکان تالش نمود تا اصالح سک تور خصوصی را در اولویت کار خویش قرار دهد تا از این طریق رشد اقتصادی  .۴۴
نهم، رشد اقتصادی بطی باقی مانده و احیای 

 
ورد. باوجود ا

 
را سرعت بخشیده و تعادل میان سک تور خصوصی و عامه را به میان ا

ش گسترده حضور جامعۀ بین المللی در کشور منحیث بخشی از انتقال مسئوولیت تدریجی اقتصاد کشور را از صدمۀ که بنابر کاه
وارد گردیده، در معرض خطر قرار میدهد.  بانک جهانی در گزارش شش ماهۀ انکشاف افغانستان که  ۲۰۱۴های امنیتی در سال 

گست منتشر گردید، رشد ناخالص واقعی محصوالت در سال  ۷بتاریخ 
 
ان داد؛ فیصدی رشد اقتصادی درصد نش ۲.۴را  ۲۰۱۸ا
بود؛ بانک جهانی دالیل کلیدی این کاهش را چالش های امنیتی، خشکسالی جاری، کاهش اعتماد نسبت  ۲،۷، ۲۰۱۷در سال 

به تجارت و بی ثباتی سیاسی عنوان نمود. بانک جهانی همچنان ابراز نگرانی کرد که با توجه به پیش بینی های فعلی، رشد اقتصادی 
سیب پذیری ملی و سازمان جهانی کار نشان میدهد که  پاسخگوی

 
 ۲۵تقاضا برای اشتغال نخواهد بود. ارقام ارزیابی خطرات و ا

درصد قوۀ کار در کشور با مزد کافی استخدام نگردیده اند. برعالوه، احصایه ها تخمین مینماید که انتظار می رود به تعداد 
نها تخمین میرود  ۴۰۰،۰۰۰وارد بازار کار گردند که از این جمله  ۲۰۲۵ا سال افراد جدید هر سال ت ۶۰۰،۰۰۰الی  ۴۸۰،۰۰۰

 
ا

 
 
سال تشکیل میدهد، "تراکم  ۲۵جمعیت افغانستان را جوانان زیر سن  ۶۳.۷که طبقۀ جوان باشند. با توجه به اینکه تقریبا

مار نفوس د ۲۰۰۱طبقۀ جوان" پس از سال 
 
ر همچو سن و سال میباشد که باری از مستلزم تالشهای قابل مالحظه ای از لحاظ ا

 دوش بازار کار برداشته شود 

جوالی، نشست بورد مشترک انسجام و نظارت در کابل برگذار گردید. بحث ها روی شش موضوع کلیدی که  ۱۸بتاریخ  .۴۵
ن ماه ن ۲۸با حکومت افغانستان قبل از برگذاری کنفرانس ژنیو در مورد افغانستان که قرار است بتاریخ 

 
وامبر برگذار گردد روی ا

زاد و عادالنۀ پارلمانی و شوراهای ولسوالی 
 
توافق شده بود، متمرکز گردید. این شش موضوع عبارت اند از )الف( برگذاری انتخابات ا

م با مسئله عمومی توانمندسازی زنان و فراهم ساختن خدمات 
 
ها؛ )ب( نهای  ی نمودن همه برنامه های دارای اولویت ملی توا

اسی، به ویژه معارف و صحت؛ )ج( عملی نمودن شاخص های صندوق بین المللی وجهی پول؛ )د( فراهم ساختن زمینۀ اس
مناسب برای رشد سک تور خصوصی، بشمول تنفیذ قانون معادن و قانون توزیع زمین؛ )ه ( دست یافتن به پیشرفت واضح در 

حکام بازداشت مسئوولین عامۀ متهم به فساد اداری که تا هنوز عملی راستای مبارزه علیۀ فساد اداری مانند عملی نمودن همه ا
نگردیده است؛ و )و( پیشرفت در راستای اصالحات سک تور امنیتی. وزارت مالیه یک گروه کاری مشخص را جهت نظارت از نتایج 

 ایجاد نموده است. 

ماده گی ها برای کن ۱۲بتاریخ  .۴۶
 
گست در کابل، حکومت و یوناما ا

 
غاز نمودند. این نشست که ماه ا

 
 ا
 
فرانس ژنیو را رسما

روی موضوعات انکشاف، رشد، کاهش فقر و اصالحات تمرکز خواهد کرد، یک تعداد پارامترهای حسابدهی جدید را تحت 
 چهارچوب حسابدهی متقابل ژنیو معرفی خواهد کرد.  
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V.  کمکهای بشری و عودت کننده گان 

 بیجا گردیدند. بین  ۱۷۸،۰۰۲، به تعداد ۲۰۱۸در سال  .۴۷
 
گست، به  ۱۵ماه می و  ۱۵نفر در اثر جنگ ها جدیدا

 
ماه ا

 ۲۰۱۷نفر بیجا گردیدند. اگرچه تعداد بیجاشده گان ناشی از جنگ ها یک ثلث نسبت به عین وقت در سال  ۳۱،۸۲۵تعداد 
یدند تا چندین بار بیجا شوند و در کوتاه مدت هیچگونه امیدی برای کاهش یافته است، اما تعداد زیاد خانواده ها مجبور گرد

برومندانه به محالت اصلی شان ندارند. درجریان تهیۀ این گزارش، شرکای همکار بشردوستانه، کمک های 
 
بازگشت مصئون و ا

 نفر بیجاشده از اثر جنگ ها فراهم نمودند.  ۱۵۷،۶۸۴غذای  ی و حفظ حیات را به 

درصدی را در  ۱۴افزایش پیدا کرد که یک افزایش  ۲۰۱۸مورد در سال  ۲۴،۶۸۷درمان قربانیان جنگ به  تقاضا برای .۴۸
نشان میدهد. نیازمندیها به ویژه در والیت های هلمند، کنر، کندز و تخار که در انجا درگیری های مسلحانه  ۲۰۱۷مقایسه به سال 

ورده است و میزان دسترسی به ا
 
ین خدمات کاهش پیدا کرده است، بیشتر است. در جریان تهیۀ این تلفات سنگینی بوجود ا

نها را زنان و دختران  ۶۱نفر مشوره های صحی فراهم نمودند که  ۵۸۴،۹۳۴گزارش، پانزده شریک همکار کلستر صحت به 
 
درصد ا

 تشکیل میداد. 

انی منفجر میگردند از عوامل عمدۀ تلفات مواد انفجاری باقیمانده از جنگ و مواد انفجاری جاسازی شده که با تماس قرب .۴۹
ن 
 
وارد گردیده است. در حال  ۲۰۱۸نفر تلفات ملکی در شش ماه نخست سال  ۵۵۳ملکی در افغانستان بوده است که از اثر ا

ن یک تعداد مواد مورد پسند اطفال را پیرا ۸۹حاضر، 
 
مون درصد تمام قربانیان اطفال اند. در پاسخ، ملل متحد و شرکای همکار ا

قریه و  سه مکان مناسب اطفال بکار برده می شود. از ماه جنوری  ۱۲مواد انفجاری باقیمانده از جنگ تهیه نمودند که در ابتدا در 
اشیای انفجاری باقیمانده از جنگ را از میدان های جنگ و روستاها  ۶،۸۷۸، همکاران ماین پاکی به تعداد ۲۰۱۸الی ماه جون 

لوده گی و تهدید این اشیاء را بطور در سراسر کشور پاک کار 
 
ی و یا تخریب نمودند، اگرچه وضیعت فعلی جنگ ها کماکان سطح ا

 قابل مالحظه ای بلند میبرد. 

سه واقعۀ مرض پولیو و یا فلج اطفال در جریان تهیۀ این گزارش تثبیت گردید که تعداد مجموعی واقعات این مرض را  .۵۰
خرین موارد ابتال به این مرض از دو ولسوالی )ناد علی در والیت هلمند و اف ۲۰۱۸به یازده واقعه در سال 

 
زایش دادها است. ا

از پولیو  ۲۰۱۸توسوکوی در والیت کنر( گزارش شده است. در مجموع، چهار والیت )هلمند، کندهار، کنر و ننگرهار( در سال 
ثر گردیده اند. در ماه جوالی، اولین کمپاین واکسین پولیو در 

 
جریان فصلی که سطح انتقال این مرض بلند می باشد، راه متا

نها ۶،۰۰۳،۸۴۹اندازی گردید که به تعداد 
 
 طفل زیر سن پنج سال در ساحات دارای خطر بلند واکسین گردیدند. نا

گست، خشکسالی  .۵۱
 
ثر ساخت. از  ۴۰۱ولسوالی از مجموع  ۲۲۹الی تاریخ چهارم ماه ا

 
ولسوالی در سراسر کشور را متا

نفر مجبور گردیدند تا از روستا های شان به مراکز شهر ها در والیت  ۱۰۰،۰۰۰ایل ماه می بدینسو در والیت بادغیس، بیشتر از او
های بادغیس، غور و هرات رو بیاورند. اک ثریت این مردمان تازه بیجا شده در شهرک های غیررسمی با دسترسی اندک و یا هیچ نوع 

اعی بسر میبرند. مردمان روستا ها دار و ندار شانرا تمام نموده و مواشی شانرا جهت خریداری دسترسی به خدمات اساسی اجتم
یندۀ شانرا منحیث مواد خوراکی مصرف کرده اند. یک ارزیابی اضطراری به 

 
مواد غذائی بفروش میرسانند و تخم های بذری فصل ا

را مورد بررسی قرار دهد که انتظار میرود این وضیعت سطح کشور رویدست گرفته شده است تا وضعیت مضمن مصئونیت غذائی 
با فرارسیدن فصل زود رس سرما در بسیاری بخشهای کشور در ماه سپتمبر وخیم تر شود. انتظار میرود که بطور تخمینی به تعداد 

ینده نیاز داشته باشند.  ۱.۴
 
 ملیون نفر به کمکهای عاجل بقای زندگی در ماه های ا
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ه از اثر خشکسالی به مراکز شهر ها بیجا گردیدند نیز همانند مردمان بیجاشده از اثر جنگ ها عین کمکها خانواده های ک .۵۲
وردند. کمکهای غذائی به خانواده ها در روستا ها نیز فراهم گردید تا از بیجاشدن 

 
ن بدست ا

 
را از سوی ملل متحد و شرکای همکار ا

ن کمکهای ۲۰۱۸ماه جوالی الی ماه سپمتبر بیشتر مردم از اثر خشکسالی جلوگیری گردد.از 
 
، قرار بود ملل متحد و شرکای همکار ا

نفر در والیت های بادغیس، فاریاب، غور، هرات و جوزجان که بیشتر از هر جای  ی دیگر از خشک سالی  ۴۴۱،۰۰۰غذائی را به 
ن کمکهای خویش را برای حداقل ، ملل متحد و شرکا۲۰۱۸متاثر شده بودند، فراهم نمایند. سراز اواخر ماه سپمتبر 

 
ی همکار ا

 ملیون مردم نیازمند در بیست والیت بنابر خشکسالی وسعت خواهد داد.  ۱.۴شش ماه دیگر به همه 

تن گندم را از ذخایر استراتیژیک خود فراهم نموده است، در  ۶۰،۰۰۰بمنطور رفع این نیازمندیها، حکومت به مقدار  .۵۳
د کمکی را از بازار های جهانی تهیه میدارد. به اساس تخمین ملل متحد، بیش از نیم ملیون نفر به حالیکه ملل متحد سایر موا

کمکهای اشد زراعتی، معیشتی و مالداری از طریق توزیع تخم بذری، کود کیمیاوی و علوفه نیاز دارند. جهت تقویت کمک های 
روژۀ فعلی در شش والیت درخصوص سازگاری با تغیر اقلیم، بشر دوستانه، نهاد های انکشافی منابع و عملیات شانرا تحت پ

نها هم بتوانند مردم را در زمینه احیای مجدد  و استقامت 
 
زنجیره ارزش محصوالت زراعتی و انکشاف روستا ها بسیج مینمایند تا ا

والیت فراه را جهت افزایش در برابر خشکسالی درازمدت کمک نمایند. ملل متحد نیز در نظر دارد تا فعالیت های پاکسازی در 
موجودیت زمین و کاهش فشار بیجاشده گان خشکسالی از دوش محالت میزبان و منابع حیاتی انجام دهد. فعالیت های پاکسازی 
در والیت قندهار زمینۀ اعمار ساحات رهایشی جدید را فراهم نموده و دسترسی به زمین از سوی عودت کننده گان از پاکستان را 

 خته است. مساعد سا

۵۴.  
 
نفر از اتباع افغانستان، بشمول عودت کننده گان خود  ۲۱۰،۷۲۴در جریان تهیۀ این گزارش به تعداد مجموعا

ماه  ۱۴بخودی، اخراج شدگان و مهاجرین به افغانستان بازگشت نمودند. نظر به گ فتۀ سازمان بین المللی مهاجرت، از تاریخ 
گست سال  ۱۸می الی 

 
 ۱۹۸،۹۵۴نفر عودت کننده گان فاقد مدرک از کشور پاکستان و به تعداد  ۷،۴۳۳داد ، به تع۲۰۱۸ماه ا

نفر از کشور جمهوری اسالمی ایران به کشور برگشتند. در عین زمان، ادارۀ کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهنده گان در 
نفر مهاجر از سایر کشور ها  ۳۲می ایران و نفر مهاجر از کشور جمهوری اسال ۴۴۶مهاجر از کشور پاکستان،  ۳،۸۵۹بازگشت 

نفر مهاجرین که در عین وقت  ۴۳،۲۰۸همکاری نمود. تعداد عودت کننده گان ثبت نام شده به افغانستان در مقایسه با  تعداد 
ر به کشور عودت نمودند بطور قابل مالحظه ای پائین است. تعداد مهاجرین عودت کنندۀ فاقد مدرک از کشو  ۲۰۱۷در سال 

عودت کننده و اخراج شده درسال  ۴۸۰،۰۰۰جمهوری اسالمی ایران افزایش فوق العاده داشته است که به تعداد بیشتر از 
نفر می شد که این تعداد مهاجرین بنابر  ۲۱۵،۰۰۰، بالغ به ۲۰۱۷به کشور برگشتند در حالکیه این رقم در سال  ۲۰۱۸

ودت نموده اند. ادارات بشری تالش مینمایند تا به این عودت کنندگان رسیده وضیعت روبه وخامت اقتصادی در ایران به کشور ع
نها فراهم سازند. 

 
 گی نمایند و بسته های کمکی غذائی، پول نقد و سایر ضروریات را جهت سهل ساختن ادغام مجدد ا

که ملل متحد و شرکای  رویداد ۱۳۰محدودیت ها برای دسترسی نهاد های بشردوستانه هنوز وجود دارد و به تعداد  .۵۵
نرا از تاریخ 

 
  ۱۵ماه می الی  ۱۵بشری ا

 
ثر نمود، ثبت شده است. از شروع سال تا اکنون، به تعداد مجموعا

 
گست متا

 
 ۲۵۳ماه ا

کارمند مدد  ۳۷کارمند مدد رسانی نیز می شود. برعالوه، به تعداد  ۲۳رویداد ثبت گردیده است که این رویداد ها شامل قتل 
تن دیگر توقیف گردیدند. روال حمالت بیشتر خشونت بار و عمدی باالی مراکز صحی و  ۳۸نفر اختطاف و  ۷۴ح، رسانی  مجرو 

زارشدهی از دسترسی نهاد های گکارکنان صحی نیز ادامه پیدا کرده است. در جریان تهیۀ این گزارش، گروپ کاری نظارت و 
ستانه، بشمول هفت رویداد از سوی طالبان، یک رویداد از سوی رویداد مانع شدن دسترسی نهاد های بشردو ۹بشردوستانه، 

رویداد در ربع قبلی گزارش  ۱۸دولت اسالمی والیت خراسان  یک رویداد از سوی ملیشه های طرفدار حکومت را در مقایسه با 
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ۀ این گزارش، دو رویداد داد. کارکنان ماین پاکی به خطرات فزایندۀ اختطاف و خشونت های مسلحانه مواجه اند. در جریان تهی
بزرگ، بشمول یک رویداد اختطاف طوالنی مدت از سوی دولت اسالمی والیت خراسان بوقوع پیوست. دسترسی نهاد های بشری 

 به ساحات جنگی و ساحات تحت کنترول عناصر مخالف حکومت هنوز هم به عنوان یک چالش محکم پابرجا است. 

ملیون دالری جهت  ۱۱۷ری قرار گرفت تا یک مبلغ اضافی گدر ماه می مورد بازن ۲۰۱۸ی بشردوستانه سال گپالن رسید  .۵۶
ثر از خشکسالی شامل این پالن گردد. در مجموع، پالن تجدید نظر شده تقاضای  ۱.۴فراهم ساختن کمک به تعداد 

 
ملیون نفر متا

گست،  ۲۰رسیده گی شود. الی تاریخ  ۲۰۱۸ل ملیون نفر در سا ۴.۲ملیون دالر را مینماید تا به تعداد  ۵۴۷نزدیک به مبلغ 
 
ماه ا

ملیون دالر برای  ۱۷۵.۸ملیون دالر وجوه مالی دریافت کرده اند، بشمول  ۲۳۱.۱فعالیت های بشردوستانه در افغانستان مبلغ 
 فعالیت ای شامل در پالن. 

VI. مخدر مواد علیۀ مبارزه   

 مبارزه ملی جدید استراتیژی  یک روی تریاک تولید و کشت تازۀ افزایش به پاسخ در حکومت گزارش، این تهیۀ جریان در .۵۷
غاز را  کار مخدر مواد علیۀ

 
 متحد ملل جرایم و مخدر مواد کنترول ادارۀ حمایت مورد جدید استراتیژی  این منطقه، سطح در. نمود ا

ن همکار شرکای و
 
 که استراتیژیک اقدامات هدف. گرفت قرار مخدر مواد جهانی تهدید به پاسخ جهت استراتیژیک اقدامات تحت ا

 ادارۀ یک" جانبۀ همه رویکرد برمبنای را  مؤثرتری  شیوۀ است، اداری  فساد و تروریزم جرایم، از برخاسته های تهدید به رسیدگی
سیای اروپا، در" متحد ملل جرایم و مخدر مواد کنترول واحد

 
 . دارد بر در غربی و مرکزی  ا

 از گزارش این تهیۀ جریان در. داد ادامه مخدر مواد علیۀ مبارزه عملیات به اش المللی بین همکاران حمایت با حکومت .۵۸
  قانون تنفیذ ادارات ،۲۰۱۸ جون ۳۰ الی جنوری  ماه اول

 
 نمودند اندازی  راه را  مخدر مواد علیۀ مبارزه عملیات ۱،۸۰۴ مجموعا

 کیلوگرام ۶۱ تریاک، کیلوگرام ۱۲،۰۳۰ مورفین، کیلوگرام ۶،۷۶۷ هیروئین، کیلوگرام ۱،۵۸۴ مقدار به نتیجه در که
 مواد کیلوگرام ۱۵،۵۳۷ میتامفیتامین، دایوکسا میتایل ۳،۴ تابلیت ۱۰،۱۷۶ چرس، کیلوگرام ۱۵،۴۲۶ میتامفیتامین،

 فابریکه ۲۲ تعداد به مجموع، در. گردیدند ضبط و کشف مایع ساز پیش کیمیاوی مواد لیتر ۷،۷۷۴ و جامد ساز پیش کیمیاوی
 سیت ۵۹۸ و اسلحه میل ۱۳۴ وسایط، عراده ۳۱۱ تعداد به و دستگیر مظنون نفر ۲،۰۳۹ تعداد به تخریب، هیروئین تولید

 جان مخدر مواد علیۀ مبارزه عملیات جریان در مخدر مواد علیۀ مبارزه بخش افغان پولیس افسر سه. گردیدند ضبط همراه تیلفون
 . دادند دست از شانرا های

VII. موریت از حمایت
 
  ما

موریت خالی های پست میزان جوالی، ۳۱ تاریخ از .۵۹
 
 کارمندان برای درصد ۱۱ المللی، بین کارمندان برای درصد ۱۰ ما

 درصد ۳ و درصد ۸.۵ درصد، ۱۱.۱ شدۀ تصویب میزان با مقایسه در محلی سطح کارمندان برای درصد ۳و داخلی مسلکی
 ک تگوری  از یک هر در زنان فیصدی جوالی، ۳۱ تاریخ از. است مانده باقی پائین بسیار اناث کارمندان تناسب. اند بوده بالترتیب
 ۷ و داخلی مسلکی کارمندان در درصد ۱۲ متحد، ملل رضاکاران در درصد ۳۸ المللی، بین کارمندان در درصد ۳۴ کارمندان
 از ساحوی بازدید ۱۶۰ تعداد به یوناما ،۲۰۱۸ جوالی ماه ۳۱ الی می ماه اول بین. است بوده محلی سطح کارمندان در درصد
 ساحوی ماموریت بازدید ۹۷۰ تعداد به همچنان یوناما. است داده انجام را  هوا طریق از ساحوی بازدید ۲۳ تعداد به و زمین طریق

وردند بعمل بازدید یوناما ساحوی دفاتر از ها ولسوالی نمایندگان جریان این در که داد انجام را  معکوس
 
 . ا
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VIII. الحظاتم  

  افغانستان .۶۰
 
 نیروهای  کاهش از پس تحول دهۀ این که است( ۲۰۲۴-۲۰۱۵) اش تحول دهۀ پنجم سال به نزدیک تقریبا

غاز ۲۰۱۴ سال در المللی بین
 
 که امنیتی و سیاسی های چالش شود، می نزدیک دهه این نیمۀ به افغانستان حالیکه در. گردید ا

ن به کشور 
 
 بیجاشدگان و بیکاری  بلند میزان اقتصادی، رشد بطی میزان برعالوه. است مانده باقی پیچیده و گسترده است مواجه ا

نی مشکالت ها، جنگ از ناشی افزایش حال در
 
ورده ستوه به را  مردم جاری  خشکسالی مانند ا

 
 مردم از پیوسته ها جنگ. است ا

 برگذاری  زمان شدن نزدیک با. میگیرد قربانی مینمایند مجادله غیرانسانی تروریستی حمالت از ناشی ناامنی با روزانه بطور  که ملکی
 بسوی را  افغانستان واحد هدف یک با سیاسی رهبران تا شود می احساس مبرم ضرورت جمهوری، ریاست و پارلمانی انتخابات

 . دهند سوق ک فای  ی خود و ثبات

تش .۶۱
 
شکاری  فرصت فطر سعید عید جریان در بس ا

 
رزومندی اظهار برای ا

 
تش این. بود صلح برای مردم قاطبۀ سوی از ا

 
 ا

تش این از تجلیل از های صحنه مشاهده زمینه بود، بدینسو ۲۰۰۱ سال از تجربه نخستین که بس
 
 ملکی، مردم میان در را  بس ا

 و قبایل روحانیون، از اعم افغانستان مختلف اقشار از مردم و ساخت فراهم یکسان بطور  طالبان و افغانستان امنیتی نیروهای
  مدنی جامعۀ

 
تش این مدت بودن کوتاه. گردیدند صلح خواستار قویا

 
ن اهمیت از بس ا

 
ن متعاقب حمالت هم نه و کاهد نمی ا

 
 ا

میز صلح فصل و حل یک به رسیدن برای ها تالش
 
میز صلح حل راه یک به ضرورت روی متحد ملل. سازد گرن کم تواند می را  ا

 
 ا

کید افغانستان در جنگ به
 
مین راستای در تالش هرگونه از و نموده تا

 
 . نماید می استقبال ضروری  و عاجل امر این تا

سفم .۶۲
 
 جنگ، ختم بخاطر اضحی، سعید عید بمناسبت خود بیانیۀ در که جمهور، رئیس فراخوان طالبان اینکه از متا

نها
 
تش به و نمودند رد را  نمود دعوت مستقیم مذاکرات به را  ا

 
 در تا میخواهم عضو های کشور  از من. نپیوستند شده پیشنهاد بس ا

مین راستای
 
 ملل. نمایند همکاری  طالبان و افغانستان حکومت میان مستقیم گ فتگوهای هدف به افغانستان در ثبات و صلح تا

ماد  الزم های حمایت سازی  فراهم در و داده ادامه جوانب همه با خود های تماس به متحد
 
 .  دارد یگا

  ملکی مردم باالی جنگ وخامت روبه های پیامد از من .۶۳
 
 جنگ، ،۲۰۱۸ سال نخست ماه شش در. هستم نگران عمیقا

 از سال، نخست ماه شش در را  ملکی شدگان کشته میزان باالترین که گردید ملکی فرد نفر ۱۶۹۲ تعداد شدن کشته به منجر
غاز بدینسو ۲۰۰۹ سال از که را  ملکی تلفات سیستماتیک ثبت یوناما که زمانی

 
 زیربناهای قراردادن هدف. می دهد نشان نموده، ا

 افغانی جامعۀ شیرازۀ برابر در مستقیم خشونت دهندۀ نشان رسانان، مدد و ها رسانه دفاتر ها، شفاخانه مکاتب، قبیل از ملکی
 بشردوستانۀ قانون و بشر حقوق المللی بین قانون به مطابق شان های مکلفیت به تا میخواهم درگیر های طرف تمامی از من. است
 . نمایند خودداری  ملکی های زیربنا و افراد برابر در حمالت از و گذاشته ارج المللی بین

ثیرات پیوسته اشتغال عدم و خشونت ناامنی، .۶۴
 
 حمالت من. ذاردگمی  بجا افغانستان جوان طبقۀ باالی را   عمیقی تا

موزشی، مراکز برابر در اخیر وحشتناک
 
موزشی مرکز یک و ننگرهار والیت در دخترانه مک تب یک باالی ویژه به ا

 
 تقبیح را  کابل در ا

م ها خشونت همچو. میکنم
 
 قانونی و اساسی حق باالی حمله نمایانگر حکومت مخالف عناصر سوی از مکاتب کردن مسدود با توا

 در مهم بسیار گام یک جزا جدید قانون در اطفال به مربوط های تخطی شدن پنداشته جرم. است تعلیم به افغانستان مردم همۀ
سیب از محافظت راستای

 
نها از استفاده و استخدام منجمله جامعه، قشر ترین پذیر ا

 
 باید و میرود بشمار مسلح های گروه توسط ا

ماده از من. شود تنفیذ
 
 درک و جوانان به مربوط موضوعات و حساس مسایل همچو به توسل جهت افغانستان حکومت گی ا

 در متحد ملل به افغانستان جوانان نمایندۀ انتخاب از من. می کنم تحسین افغانستان جمعیت بزرگ بخش این های نیازمندی
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 استقبال متحد، ملل نقش بشمول پرداختن شان به جوانان، بیشتر شدن سهیم برای فرصت یک به عنوان ۲۰۱۸ سال جون ماه
 . می نمایم

 رسیدگی و قانونی پیگرد جهت رسمی قضای  ی و عدلی نظام ظرفیت بخشیدن بهبود راستای در حکومت تالشهای از من .۶۵
نهم، باوجود. میکنم ستایش زنان علیۀ خشونت قضایای به

 
 های خشونت برای خسارت جبران دریافت راستای در ها محدودیت ا

ثر را  افغانستان اتباع همه که معافیت سطح همچنان و جنسیتی
 
 محافظت و تحقق راستای در دوامدار تالشهای نیازمند میسازد متا

 بشر حقوق مستقل کمیسیون از حمایت جهت را  الزم تدابیر همه تا مینمایم تشویق را  افغانستان مقامات من. است بشر حقوق
 . گیرد رویدست مستقل و مؤثر نهاد یک بعنوان اش اساسی نقش انجام بمنظور  افغانستان

 ۲۰۱۸اک توبر ۲۰ بتاریخ انتخابات برگذاری  بخاطر چالش پر شرایط تحت افغانستان انتخاباتی های نهاد که را  تالشهای .۶۶
ی فهرست تهیۀ. گردید من تشویق مایۀ اند گرفته رویدست

 
ی هر که بار نخستین برای دهندگان را

 
ی مرکز یک به را  دهنده را

 
 دهی را

  گام یک مینماید وصل
 
 دفاتر کردن بسته مورد در من زمان، عین در. است انتخابات سالمت تحکیم راستای در بزرگ واقعا

 نهای  ی لست از نامزدان از بعضی شدن کشیده بیرون بخاطر معترضین سوی از والیات و مرکز در انتخابات مستقل کمیسیون
 انتخابات مستقل کمیسیون مشروع های فعالیت ها عملکرد همچو. هستم نگران انتخاباتی شکایات به رسیدگی کمیسیون توسط

خیر به را 
 
 کمیسیون کار در اخالل هرگونه تا میخواهم معترضین از من. بخشد نمی تحقق را  دیموکراتیک عامل هیچ و انداخته تا
 . سازند متوقف را  انتخابات مستقل

مادگی حالیکه در .۶۷
 
مادگی این اما اند، ضروری  تخنیکی امگمعتبر و به هن های ا

 
 حل را  سیاسی های نگرانی تنهای  ی به ها ا

میز موفقیت انتخابات یک برگزاری . نمیتواند کرده
 
 این. دارد بستگی سیاسی سطوح همه در سیاسی رهبران پذیری  مسئوولیت به ا

میز مسالمت و سازنده سهمگیری  شامل پذیری  مسئوولیت
 
 نظمی بی موارد اعالم از خودداری  و تقلب از جلوگیری  جهت پروسه در ا

  انتخابات تحریم به تهدید مورد در بنابراین. شود می انتخاباتاثبات تقلب در  یک بعنوان –خالف میل  نتایج صرفا   یاو –
 
 عمیقا

 . هستم نگران

 اینگونه. میرود دست از ارزشی با چیز یک انتخابات، پروسۀ از شدن خارج بر مبنی سیاسی احزاب تصمیم درصورت .۶۸
 . باشند داشته شان صدای شدن شنیده و انتخابات در اشتراک به نسبت اندکی های گزینه کشور  اتباع تا میگردد باعث تصمیم

 
 بنا

 نهاد ملی مقامات با شانرا های شکایت و ها نگرانی هرگونه و گردند سهیم انتخابات پروسۀ در تا میخواهم سیاسی رهبران همه از
نها و جلوگیری  ها نظمی بی از فعاالنه بطور  تا مینمایم تشویق را  ملی مقامات من. نمایند مطرح  انتخاباتی های

 
 و نمایند کشف را  ا

نها سمع به که را  رفتاری  خالف بر مبنی شواهدی هرگونه
 
 نهاد کنار در متحد ملل. دهند قرار بررسی و غور  مورد میشوند رسانیده ا

 افغان ها مالکیت و رهبری  به انتخابات پروسۀ اینکه درک با را  خویش تخنیکی های حمایت و ایستاده افغانستان انتخاباتی های
 . ساخت خواهد فراهم می رود پیش به

وری  جمع را  کافی عواید افغانستان امسال است قرار .۶۹
 
تحت پوشش  را  خویش عملیاتی بودجۀ درصد ۵۰ بتواند تا نماید ا

 نیازمندی های می نماید، اشاره عواید رشد امکانات و مالی بیشتر انکشاف برای بالقوه عامل به شیوه این حالیکه در. قرار دهد
 مواجه سال ده طی در خشکسالی ترین شدید به کشور  که و این واقعیت  داخلی بیجاشدگان سطح در ویژه به اضطراری، حاد

 ردید،گزار گجوالی که در کابل بر  ۱۸ مؤرخ نظارت و انسجام مشترک بورد نشست در همانطوری که. است افزایش حال در است،
ن به  که انکشافی و بشری  مسایل همزمان پیچیدگی شد، بحث

 
 شده پالن های بحث است، مواجه ونه همزمانگافغانستان با ا

 . میسازد  بموقع ونه ویژهگبه  را  وزرای ژنیو کنفرانس در
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 همچنان و افغانستان به المللی بین جامعۀ تعهد تجدید برای را  ارزشی با فرصت  افغانستان پیرامون ژنیو کنفرانس وزرای ۷۰
 زمانی، حساس موقع یک در کنفرانس این. میسازد فراهم اش کلیدی تعهدات راستای در پیشرفت دادن نشان جهت حکومت برای
 در است قرار که ها، کمک تعهد دیگر کنفرانس و ۲۰۱۶ سال در افغانستان مورد در بروکسل کنفرانس میان راه نیمه در یعنی
مادگی حالیکه در. می گیرد صورت گردد، برگزار ۲۰۲۰ سال

 
 میخواهم حکومت از میرود، پیش به سرعت به کنفرانس این برای ها ا

 . سازد متمرکز ژنیو کنفرانس برگزاری  از قبل تا اش کلیدی تعهدات نمودن عملی راستای در را  خویش تالش های تا

قای خود خاص نمایندۀ از و افغانستان در متحد ملل پرسونل همه از من .۷۱
 
 دوامدار فداکاری  بخاطر یاماموتو تدامیچی  ا

  .می نمایم سپاس ابراز افغانستان مردم از حمایت در ما تعهدات نمودن عملی بمنظور  پرچالش شرایط تحت شان

______________________ 

 

 


