
 A/72/651-S/2017/1056        ملل متحد
__________________________________________________________ 

 پخش: همگانی  مجمع عمومی
   ۲۰۱۷ دسبمر ۱۵مورخ   شورای امنیت

 اصلی: انگلیسی متن  
 

 

 شورای امنیت       مجمع عمومی
 ومدهفتاد و سال       نشست هفتاد و دوم

 ۳۹: موضوع اجندا
 وضعیت افغانستان 

  
ن بر صلح و امنیت جهانی

 
 وضعیت در افغانستان و تاثیرات ا

 
 عمومیگزارش سرمنشی 

 
I. مقدمه 

 
سی از   .۱

 
شده که طی  ترتیب( شورای امنیت ۲۰۱۷) ۲۳۴۴مجمع عمومی و قطعنأمه  ۱۱/۶۸قطعنأمه این گزارش به تأ

ن از 
 
 . مدهبدر افغأنستأن گزارش  مورد انکشأفأت  تأ هر سه مأه در بود خواسته شدهمن ا
 ،ی را در رابطه به فعألیت هأی ملل متحد در افغأنستأن به شمول اقدامأت سیأسیاین گزارش اطالعأت تأزه .۲

ارائه  ۲۰۱۷ سپتمبر ۱۵به تأریخ ( که A/72/392-S/2017/783) من بشردوستأنه، توسعوی و حقوق بشری از زمأن گزارش قبلی
 شده بود، فراهم می نمأید. 

 
II. مرتبط انکشافات 

 
وضعیت امنیتی و چألشهأی حکومتداری، به کأر اولویتدهی به اجندای اصالحأت، بویژه  علی الرغم، وحدت ملیحکومت  .۳
مأدگی هأی انتخأبأتی توسط  أتدابیر مبأرزه ب راصرار ببأ 

 
نکه ا

 
فسأد اداری و اصالح سک تور امنیتی، ادامه داده است. بأ وجود ا

ه تجمع شأن بر محور انتخأبأت پأرلمأنی و شورای ، گروه هأی سیأسی بکمیسیون مستقل انتخأبأت بأ کندی مواجه شده است
شأخه خراسأن چنأنچه طألبأن و وضعیت امنیتی هنوز هم به پیمأنه وسیع شکنند می بأشد  . ندهأی ولسوالی ادامه داده ا

توانأی  ی خود برای  افغأن و بین المللیامنیتی هوای  ی گسترده نیروهأی  حمالتبأوجود  )داعش(  و شأم اسالمی عراق دولت
گروه همأهنگی چهأرگأنه که متشکل از حکومت هأی افغأنستأن، چین،  .بنمأیش گذاشته اند وارد کردن تلفأت زیأد را 

که افغأنستأن از در حألی دوبأره تشکیل جلسه داده اند پأکستأن و ایأالت متحده امریکأ می بأشد، بعد از گذشت یک سأل 
سیأ طریق این گونه نهأدهأ چون ر 

 
بول، سأزمأن همکأری شأنگهأی و کنفرانس منطقوی همکأری هأی استأن –وند قلب ا
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پیشرفت چشمگیری در  گسترش سهمگیری چندجأنبه اش در منطقه ادامه داده است.اقتصأدی در مورد افغأنستأن، به 
 ارتبأط به تأمین صلح وجود نداشته است.

 
 سیاسی انکشافات  الف.
 
مده استقبلی چنأنچه در گزارش  .۴

 
نکه بعد از، من ا

 
انتخأبأت پأرلمأنی و   برگزاری  تأریخ ۲۰۱۸مأه جوالی سأل  در  ا

مد، یک تعأدل سیأسی شکنند اعالن گردیدشوراهأی ولسوالی 
 
. این وضعیت حفظ شد زیرا فعألین برجسته سیأسی بوجود ا

مأدگی هأی انتخأبأتی کمیسیون مستقل  بر ایجأد ائ تالف هأ تمرکز نمودند،
 
در پ ی تقویت حوزه هأی انتخأبأتی شأن شدند و ا

زمأنی انتخأبأت را به مخأطره   چوکأتانتخأبأت را از نزدیک تعقیب می کردند. در حألیکه تأءخیر در فیصله هأی کلیدی 
شخصیت هأی سیأسی امکأن راه اندازی اد. نگرانیهأ در مورد ظرفیت و استقالل کمیسیون را افزایش داین موضوع  ،انداخت

بعضی از  انتخأبأت معتبر و قأبل قبول در زمأن تعیین شده را زیر سوال بردند و شک مردم در مورد انتخأبأت افزایش یأفت.
تشکیل اداره مؤقت  یعنی اقدامأت فراتر از قأنون اسأسی خواستأر معطل قراردادن انتخأبأت و شخصیت هأی اپوزیسیون 

روند هأی صلح  بخأطردر حألیکه این موقف در اقلیت بأقی مأند امأ بزرگ ترین احزاب و ائ تالفهأ به تالشهأی عمده شأن  د.شدن
میز و دیموکراتیک ادامه دادند. 

 
 ا
 
حکومت همچنأن که رئیس جمهور محمد اشرف غنی و رئیس اجرائیه عبدهللا عبدهللا روابط همکأری شأن را حفظ نمودند  .۵

وحدت ملی تالش دارد تأ برای اجندای اصالحأت شأن اعتمأد سأزی کنند. همچنأن رئیس جمهور به تالش هأی سیأسی اش 
جنبش مول جریأن سیأسی، بیشتر تأجک، بنأم رستأخیز و برای رسیدگی به جریأن هأی سیأسی اپوزیسیون جوان، بش

شأن در جریأن مدت زمأن گزارشدهی به  راضأتاعت چنأنچه ،تحرک بیشتر بخشیده است اک ثریت مطلق هزاره، روشنأی  ی
نأندر مورد خواسته هأی در روند گ فتگو حکومت شدن  واردعلت 

 
امأ برای شمولیت بیشتر سیأسی، کأهش یأفته بود.  ا

 سیأست بیشتر تحت تسلط تحرکأت ائ تالف هأی عمده اپوزیسیون در اطراف روند انتخأبأت قرار داشت.عرصه 
 
وری شده است تشکیل ائ تالف برای نجأت افغأنستأن شخصیت هأی برجسته سیأسی  .۶

 
چنأنچه در گزارش قبلی من یأدا

چون اعطأ محمد نور والی والیت بلخ، عبدالرشید دوستم معأون اول رئیس جمهور و محمد محقق معأون دوم ریأست اجرائیه 
قأی نرا دور هم جمع کرد. بأ وجود رقأبتهأی گذشته میأن 
 
قأی دوستم، ائ تالف شأن دوام ا

 
ورده ور و ا

 
قأی نور گأمهأی ا

 
و ا

چون عبدالرازق قومندان امنیه  افراد سیأسی أب وجغرافیأی  ی این ائ تالف برداشته است  پأیگأهی برای وسعت بخشیدن فراتر 
تمأس گرفته وزه غرب والیت قندهأر، عبدالظأهر قدیر عضو پأرلمأن از حوزه شرق و اسمأعیل خأن قباًل رهبر مجأهدین در ح

از گروه عمده بنأم شورای همأهنگی را دایر نموده است.  این گروه ی نشستهأاست. در اخیر مأه سپتمبر عبدالرسول سیأف 
شده و تغییرات عمده ای را در  متحدکه تنظیم هأی سیأسی گسترده ای را احتوا می کند بدور یک اجندای انتخأبأتی بأ هم 

تعویض نمودن کمشنران بر حأل کمیسیون انتخأبأت و طرح مجدد قأنون انتخأبأت مصوب سأل  روند انتخأبأت، بشمول
 .ندرا پیشنهأد کرد ۲۰۱۶

  
، شکل سنتی شورای ملی که بیشتر بعضی از شخصیت هأی اپوزیسیون بطور گسترده خواستأر تشکیل لویه جرگه سنتی .۷

از افراد بزرگ تشکیل شده، بحیث گأمی برای ایجأد یک حکومت جدید شدند. این خواستهأ بیشتر توسط رئیس جمهور قبلی 
شکأر خواستأر تدویر لویه جرگه شد تأ سیأستهأی امنیتی، مأه اک توبر  ۱۲حأمد کرزی صورت گرفته که نأمبرده بتأریخ 

 
بطور ا
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ایأالت متحده امریکأ و در  صورت امکأن گزینش رهبری جدید برای کشور را مورد بأزبینی قرار دهد. اسأسًأ  أنستأن بروابط افغأ
توجه ای زیأدی را بخود جلب نکرد زیرا شمأر زیأدی از سیأسیون این مفکوره را رد کردند. امأ  در ابتدا خواست حأمد کرزی 

پیشنهأد بیشتر مورد قبول قرار گرفته  تر از پیش روشن شد، معلوم گردید که اینزمأنیکه عدم پیشرفت در مورد انتخأبأت بیش
عالمیه مطبوعأتی به کأرمندان حکومت هدایت داد تأ از اشتراک انومبر ارگ ریأست جمهوری طی نشر یک  ۱۵است. بتأریخ 
ن دو تن از مس   ابأء جریأنهأدر اینگونه 

 
شکأر از تدویر لویه جرگه از وورزند. به تعقیب ا

 
لین ارشد حکومت بخأطر حمأیت ا

 وظأیف شأن برکنأر شدند. 
 
شکأر سأخت و این دو قوه بطور  قوه اجرائیه و مقننه،کشیدگی میأن خود را به شکل  ،حکومت مخألفت بأهمچنأن  .۸

 
ا

شکأر اتهأمأت فسأد را بر یک دیگر وارد کر 
 
سرپرست در ولسی جرگه بأ  وزارت ۱۰دند. نشست پأرلمأن برای تأئید حد اقلا

به تعقیب گزارشأت در مورد  رای اعتمأداین نشست  نشست افتتأحیه در مأه سپتمبر زمأن بندی گردید. بتعقیبشورای ملی، 
 ۲۵حمأیت و رای اعتمأد کأفی از پأرلمأن بدست بیأورند، بتعویق افتأد. بتأریخ بعضی از نأمزد وزیران که نتوانستند اینکه 

تن نأمزد وزیر را برای کسب رای اعتمأد به ولسی جرگه شورای ملی معرفی نمود. اتهأم فسأد همچنأن در  ۱۲نومبر حکومت 
لمأن، عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی مشأجره لفظی میأن دو تن از اعضأی برجسته پأر مبدل به داخل پأرلمأن هویدا شد که 

مجلس  صحناوج خشونت فزیکی طرفداران و حأمیأن شأن در به و در نهأیت جرگه و همأیون همأیون معأون رئیس، گردید 
قأی همأیون و دو تن دیگر  ۴منجر شد. بتأریخ 

 
قأی ابراهیمی، ا

 
نومبر اک ثریت اعضأی ولسی جرگه به اقدامأت انظبأطی علیه ا

 دادند.ید ئتأی پأرلمأن رای از اعضأ
  
قأی دوستم بنأ بر ادعأ تجأوز جنسی در افغأنستأن، در  .۹

 
از کشور بأقیمأنده است. بتأریخ  بیروندر طول دوره گزارشدهی ا

قأی دوستم را بخأطر حمله بر یک رقیب سیأسی اش در 
 
اول مأه نومبر یک محکمه ابتدای  ی در کأبل هفت تن از محأفظین ا

قأی دوستم و دو تن   ۲۰۱۶مأه نومبر سأل 
 
بطور غیأبی به سه تأ پنج سأل حبس محکوم نمود. در اسنأد محکمه از ارتبأط ا

قأی غنی بخأطر احیأی دوبأره ظین اش در همین قضیه نیز نأم برده شده است. دیگر از محأف
 
قأی دوستم، ا

 
در عدم حضور ا

رابطه داشتند و نیز  اول اک توبر بأ شمأری از افرادی که قباًل بأ معأون ۲۳ورابط اش بأ قوم ازبک گأم هأی برداشته و بتأریخ 
وردن حمأیت رای دهندگأن قوم ازبک 

 
شمأری از اعضأی حزب جنبش نوین، حزب جدید التأسیس که در تالش بدست ا

شمأری از اعضأی برجسته حزب جنبش ملی موقفهأی را در داخل  ،نشست این است، نشستی را دایر نموده بود. به تعقیب
قأی د

 
در  خود حأمیأن وفأدار از حمأیت قویوستم بحیث بنیأنگذار حزب جنبش ملی حکومت قبول نمودند. بأ وجود این ا

 .کمأکأن برخوردار بودمیأن نمأیندگأن والیتی این حزب و افراد قوم ازبک در شمأل،  
  

. حزب اسالمی در حفظ انسجأم داخلی خود به سبب اختالفأت روی رهبری تقال می کردندسأیر احزاب سیأسی نیز  .۱۰
ن، به حزب اسالمی )گلبدین( و افغأنستأ

 
ن نیز، بر خالف تالشهأی رهبر این گروه گلبدین حکمتیأر برای متحد سأختن ا

قأی گلبدین حکمتیأر در مأه اک توبر روند بأزسأزی 
 
حزب و نمأیندگأن رهبری حزب اسالمی افغأنستأن دو پأرچه شده است. ا

غأز نمود و در شمأری از والیأت انتخأبأت د
 
نومبر حزب اسالمی )گلبدین( همأیش بزرگی  ۸. بتأریخ برگزار کرداخلی را والیتی را ا

ن اشتراک نمودرا در کأبل تشکیل داد که 
 
د. این همأیش بر رهبر بودن موقتی ناز سراسر  افغأنستأن نمأیندگأن این حزب در ا

قأی حکمتیأر صحه گذاشت امأ نتوانست در مورد موضوع پأرچه شدن، میأن حزب اسالمی )گلبدین( و حزب ثبت شده 
 
ا

ن عبدالهأدی ارغندیوال 
 
قأی حکمتیأر فأصله بگیرد، می بأشد و اسالمی افغأنستأن که رهبر ا

 
پیوسته خواسته است تأ از ا

قأی ارغندیوال رهبر حزب ثبت  بأ نومبر وزارت عدلیه افغأنستأن ۱۳خ بتأری مصألحه کند.
 
صدور یک اعالمیه تأئید نمود که ا
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افراد وفأدار به رئیس اجرائیه  چنأنچه شده اسالمی افغأنستأن می بأشد. جمعیت اسالمی نیز بأ رقأبتهأی داخلی روبرو شد
ست هأی وزارتافراد به  عبدهللا و افراد حأمی والی والیت بلخ نور بر سر انتصأب  ۱۶توافق نکردند. حمله انتحأری بتأریخ  پ 

قأی 
 
نومبر بر تجمع افراد وفأدار به والی نور در کأبل، تنش میأن او و حکومت وحدت ملی را بیشتر از پیش زیأد سأخت زیرا ا

 .می کردجمعیت اسالمی حزب نور اشخأصی را در داخل حکومت متهم به توطعه بر ضد 
 

مأدگی برای انتخأبأت یشیکمیسیون مستقل انتخأبأت، برخالفت پ .۱۱
 
نموده نه مشکالت داخلی اش، پیشرفتهأی در کأر ا

است. کمیسیون برای اولین بأر توانست تأ روند بأزبینی موقعیتهأی مراکز رای دهی در سراسر افغأنستأن را تکمیل نمأید تأ 
 کمیسیوناین سأزد.  مشخصتصریح شده است، را  ۲۰۱۶ت سأل دسترسی رای دهندگأن، چنأنچه در قأنون انتخأبأ

غأز به کأر نمود. در نهأیت 
 
تالشهأ برای معرفی کردن این تکنألوژی از همچنأن به تطبیق روند ثبت بأیومتریک رای دهندگأن ا

صرف نظر شد.   دانسته شد،ی فأقد شرایط طرزالعمل که بنأبر دالیل داوطلب در پروسه داوطلبییک تنهأ بدلیل اشتراک 
نأن به این نتیجه رسید ۲۵بالخره کمیسیون بتأریخ 

 
در انتخأبأت استفأده رای کأغذی از  ند که ه ااک توبر اعالن نمود که ا

اشخأص و نهأدی هأی گزینه رایدهی کأغذی را در یک نشست عمومی بأ موضوع ومبر ن ۲۵. کمیسیون بتأریخ خواهد شد
برای اولین بأر در تأریخ افغأنستأن  که، هدف این است مودل هأی رای دهیقرار داد. صرف نظر از  مورد بحث بیرونی ذیدخل

 هر رایدهنده ثبت شده به یک مرکز واحد انتخأبأت وصل شود. 
 
کمیسیون همچنأن چندین نشست مشورتی و عمومی، که نمأیندگأن احزاب سیأسی، ائ تالفهأ و نهأدهأی جأمعه مدنی را . ۱۲

پیشرفت، رهبری ضعیف و چند دستگی داخلی بأ انتقأد  عدمبدور هم جمع کرد، تدویر نموده است. امأ کمیسیون بخأطر 
بر از کأر از تصمیم پنج تن از کمنشران، رئیس کمیسیون  بعدسخت نمأیندگأن احزاب سیأسی و جأمعه مدنی مواجه شد. 

ن رئیس جمهور بتأریخ 
 
راز این کرسی خألی در نظر حنومبر هدایت داد تأ کأندیدان منأسب برای ا ۱۵طرف شد و متعأقب ا

یون اصالحأت بأ کمیس انتخأبأت نومبر کمیسیون ۲۰، کمیسیون بکأرش ادامه داد. بتأریخ دگرگونیگرفته شوند. بأ وجود این 
ست اداری و خدمأت ملکی به این توافق رسیدند  ست هأی انتخأبأتی سرعت بخشیده شود و میزان بزرگ پ  تأ روند استخدام پ 

کمیسیون مستقل انتخأبأت و کمیسیون سمع شکأیأت انتخأبأتی سند  ،اک توبر ملل متحد ۴هأی خألی کأهش یأبد. بتأریخ 
 حمأیت پروژه انتخأبأت را امضأء نمودند تأ چوکأت کأری مسأعدتهأی دونران بین المللی برای انتخأبأت ایجأد شود. 

 
ت ملل متحد در مشأرکت زنأن در روند انتخأبأت موضوع گ فتگو هأی  ی بود که در سراسر افغأنستأن توسط هئیت معأون. ۱۳

تجلیل از روز حین نومبر  ۲۲تأ  اک توبر ۱۷افغأنستأن )یونأمأ( و سأزمأن ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندی زنأن از 
ولینسأبق، ان فعأالن مرد و زن، نأمزد محفل،در این برگزار شده بود.  ۲۰۱۷جهأنی برای زنأن و صلح سأل  انتخأبأت  مس 

وجوه مألی از طریق حل مسأئل امنیتی، دسترسی به  ،و رهبران مذهبی روش هأی  ی را برای تشویق مشأرکت زنأن در انتخأبأت
گأهی رسأنی هدفمند ،بألقوه زن ان نأمزد

 
، نسبت به رهبری احراز بست هأی دولتی جنسیتیجأنبداری هأی در خصوص ، و ا

نی کلیدی و توصیه هأگزارش بأ یأفته هأیک رسیدگی نمأید. 
 
 ( تن۳۶۴)مربوطه توزیع شد. در مجموع همکأران به  ی برای ا

 شرکت کرده بودند.  والیت ۲۰و ولسوالی  ۴۴از محأفل مرد( در این  ۶۱زن و  ۳۰۳)
 
در اداری . اصالحأت برداشته نشده استگزارش قبلی من هیچ گأم مهمی برای ایجأد روند صلح بأ طألبأن  ارائهتأریخ از . ۱۴

 ۲۰۱۷ هأیسألبرای استراتژیک کأر خود را پالن شورای عألی صلح یک و صلح ادامه داشت، سأختأر موجود شورای داخل 
بر حفظ ز موضع ضعف مذاکره نخواهد کرد و ا حکومتکه پالن تصریح شده است . در این نموده استتکمیل  ۲۰۲۰تأ 
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ن تأکیدافغأنستأن  ۲۰۰۴ سأل اسأسی بنیأدی قأنون احکأم
 
شأمل فراخوان برای پالن . عالوه بر این، این شده است در ا

ی در مورد وو نیأز به دستیأبی به توافق منطق بأشدهأی بین المللی  ه که بدون وسأطت میأنجیمذاکرات صلح در کأبل بود
کید شد

 
مأدگی همزمأن بأ این. ه استثبأت در افغأنستأن تأ

 
و شرکأی بین المللی  حکومتجنگ بأ تداوم برای شأنرا ، طألبأن ا

تالنتیک شمألی )نأتو( اش بعد از تجدید 
 
ورای عألی ، شوالیتیکردند. در سطح  ، اعالمافغأنستأنبرای تعهد نیروهأی پیمأن ا

ن ربوطنهأد هأی مشورا و  یکه بأ اعضأ ندمنصوب کردرا صلح والیتی  هأی کمیته ۳۴تمأمی صلح اعضأی جدیدی برای 
 
 ای ا

 .می رسدزن  ۶۵عضو، از جمله  ۴۸۰به 
 
. از اواسط مأه سپتمبر، ه استابتکأرات صلح افغأنستأن ادامه دادبودن  شمول همهبرای ترویج  خود به تالشهأییونأمأ  .۱۵
بلخ، بأمیأن، دایکندی، هلمند، هرات،  چوندر والیأت صلح برای محلی ابتکأرات نشست هفت  تدویرمأموریت از این 

سیأ تخنیکی، بأ پشتیبأنی اک توبر ۲۹جوزجأن و کأبل حمأیت کرده است. در 
 
در کأبل، یک کنفرانس ملی  ی  ییونأمأ، بنیأد ا

ن ترتیب داده  مربوطشرکأی والیتی و أن گشد برای ارائه چهأر نقشه راه برای گ فتگوی مردم در مورد صلح برای دعوت 
 
ای ا

نقش رهبران مذهبی برای نفوذ و که  نمودنددر مورد وضعیت امنیتی ابراز کردند و پیشنهأد شأنرا . شرکت کنندگأن نگرانی بود
 .ر شودتبیش ،به منظور افزایش مشأرکت زنأن در روند صلح ،در منأطق روستأی  ی منأزعه هأی حل ایجأد شورا حمأیت از 

 
 امنیتب. 
 
 دارینأپأ ستردهگ، بطور در سراسر کشور  دولتضد  یروهأیو ن حکومت أنیم هأیریگدر ادامه  لیبدل یتیامن تیوضع .۱۶
را ثبت کرد که نسبت به مدت  یرویداد امنیت ۳۹۹۵ جمعأً  نومبر ۱۵تأ  سپتمبر ۱۵ تأریخ متحد ازملل  . سأزمأنمأند یبأق

رویداد  ۲۱۱۰۵بیش از  متحد ، سأزمأن مللنومبر ۱۵ الی تأریخ. را نشأن می دهددرصد کأهش  ۴ ،۲۰۱۶، مشأبه سأل
بأالی ارقأم . نشأن می دهدرا درصدی  ۱افزایش  ۲۰۱۶سأل  ازثبت نموده است که ، ۲۰۱۷اول مأه  ۱۱را برای  یامنیت

، درگیریهأی مسلحأنه موجوده روالمطأبقت بأ . در نسبت داده می شوددرگیری هأی مسلحأنه رویدادهأی امنیتی عمدتًأ به 
ن حوادث نأشی  درصد ۶۲امنیتی را به خود اختصأص داده است که رویداد هأی بیشترین 

 
را تشکیل می دهد و به تعقیب ا

ید کهاز مواد منفجره تعبی
 
دم ربأی  یرویدادهأ را تشکیل می دهددرصد  ۱۷ ه شده می ا

 
هأ در مقأیسه بأ  . قتل هأی هدفمند و ا

حوادث را تجربه کرده است گونه اینشرقی بیشترین تعداد حوزه درصد افزایش یأفته است.  ۱۶، ۲۰۱۶سأل در مدت مشأبه 
ن 
 
 .تمأمی همچو رویداد هأ را تشکیل می دهددرصد  ۵۶ در کلاین دو حوزه است که  جنوبی حوزهو پس از ا

 
افغأنستأن و جنوب  برایامریکأ بین المللی پس از اعالم راهبرد جدید ایأالت متحده نیرو هأی افغأن و  امنیتی نیروهأی. ۱۷
سیأ

 
به نحو چشمگیری ، عملیأت هوای  ی خود را فراهم کرد کأیامرمتحده  أالتیا یروهأین ی ر یقواعد درگدر  راتییتغ نهیزمکه  ا

 ۲۰۱۶درصد نسبت به مدت مشأبه سأل  ۷۳که  ه استحمله هوای  ی انجأم شد ۲۱۵ دهیدر طی دوره گزارش .نده اافزایش داد
نموده ثبت  را  هوای  ی در کشور  التحمرقم تأ به امروز بیشترین  ملل متحد ت، مأموریاک توبرو در مأه  را نشأن می دهدافزایش 
ن در ه است که والیت گزارش شد ۲۲در حمالت هوای  ی است. 

 
ننگرهأر در  والیتهلمند در جنوب و در  والیتاک ثریت ا

تلفأت  أتگزارشبر  اسأس که  در سأحه داشته است،هوای  ی تأثیر قأبل مالحظه ای حمالت . افزایش رفته استگصورت شرق 
 .وارد کرده است افراد ملکیو  حکومتسنگین بر عنأصر ضد 
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و توانستند بطور را به دست بگیرند،  هأولسوالیطألبأن چندین عملیأت گسترده را راه اندازی نمودند تأ مراکز اداری  .۱۸
کوه در والیت فراه و شهید حسأس در والیت  قندهأر، اندر در والیت غزنی، شیبروف در والیت عم مراکز ولسوالیهأی موقت
در برخی موارد بأ پشتیبأنی که ند ه ادنا به عقب ر د، نیروهأی امنیتی افغأنستأن طألبأن را . در تمأم موار أینداشغأل نم را  اروزگأن

 نومبرکه از  را  ، نیروهأی افغأن مرکز ولسوالی غورک در والیت کندهأراک توبر ۱۴. در این کأر را کرده اند هوای  ی بین المللی
 .رفتندگپس ، ل طألبأن بودو تحت کنتر  ۲۰۱۶

 
یک سلسله  دولتکه عنأصر ضد  ه استرا در این اواخر شأهد بود هفتهیکی از خشونتبأر ترین  دهیگزارشدوره این  .۱۹

را در سراسر کشور  پیچیده، طألبأن چهأر حمله اک توبر ۱۹الی  ۱۷. از راه اندازی نمودنددر چندین محل را همأهنگ حمالت 
ن به عنوان بم هأی  وسأیط نقلیه همویبأ استفأده از 

 
 ۱۰۰بیش از براه  انداختند که  ، استفأده می کردند انتحأری که از ا

افزایش تمرکز ر گبیأن. این حوادث را کشتند افراد ملکینیروهأی امنیتی افغأن و پرسونل و دفأع ملی نیروهأی ، بشمول نفر
، را وارد کرده تلفأت سنگین ه است کهبود لسوالیهأمراکز وطألبأن بر حمله به پأیگأه هأی نیروهأی امنیتی افغأن به جأی 

 .به سرقت برده اندتجهیزات نظأمی را و سأخته تضعیف مورال نظأمیأن را 
 
علیه  هولیت چند حملمس  زارشدهی گو در طول دوره بأقی مأنده است  سرسختاسالمی )داعش(  دولت. شأخه خراسأن ۲۰

نحمله شأمل سه حملۀ انتحأری در کأبل بود که دو حمالت . این رفته استگرا بدوش و اهداف نظأمی  افراد ملکی
 
علیه  ا

وسیله یک ، اک توبر ۳۱تعداد زیأدی تلفأت غیرنظأمی را به همراه داشت. در حمله سوم، در  که  در مسأجد بود نمأزگذاران
ستأنه در انفجأری 

 
نکأبل منفجر شد  شهر "منطقه سبز" دیپلمأتیک ا

 
أمی کشته شدند که به نظر می رسد غیرنظ ۱۰ که در ا

می  ۳۱پس از حمله انتحأری  دیپلمأتیکبر سأحه اولین حمله بوده بأشد که  جأمعه بین المللی بر ضدیک حمله نمأدین 
ردهمأی  ی گو یک حمله انتحأری علیه  نومبر ۷بتأریخ تلویزیونی در کأبل شبکه ولیت حمله به یک گروه همچنین مس  . این است

طألبأن نیز در جویأن شأخه خراسأن داعش و گجن. استه را به عهده گرفت نومبر ۱۶ بتأریخنور در کأبل عطأ محمد حأمیأن 
 کردند.مسلحأنه  هأییریگدر ننگرهأر و جوزجأن بأ یکدیگر 

 
یک جزء  حیثامنیتی به  در سک تور همچنأن به اجرای اولویت برنأمه چهأر سأله خود در مورد اصالحأت  حکومت .۲۱

وزارت داخله و  وزارت نومبر ۵ پالن بتأریخ. به عنوان بخشی از این است هخود ادامه داد یامنیتعمومی کلیدی از استراتژی 
 به وزارت دفأعداخله وزارت نظم عأمه از لیس وافغأنستأن و پ سرحدیلیس پوتفأهمنأمه ای را برای انتقأل رسمی  ملی دفأع
 ۱۹۱و از جمله  بیشتر ادامه داشتتقرری هأی ملکی لیس همچنأن بأ وپ یملکی سأزی نیرو برای هأ امضأ کردند. تالش ملی

یکی از لیس ملی افغأنستأن پو نیروهأی ترک وظیفه در صفوف است. بأقی مأندهبست متوسط خألی  ۱۶تنهأ  بست ملکی
لیس در وپپرسونل تن از  ۵۴، اک توبر ۱۷تأریخ بتلفأت رنج می برد. بلند لیس همچنأن از میزان وو پ هنگرانی عمده بأقی مأند

 پک تیأ کشته شدند. الیتقومندانی امنیه و ریک حمله واحد ب
 
، جیمز مأتیس و دبیر کل نأتو، جنس استولتنبرگ، از افغأنستأن امریکأ سپتمبر، وزیر دفأع ایأالت متحده ۲۷ . بتأریخ۲۲

قأی مأتیس از همه کشور مالقأت نمودندو بأ رئیس جمهور  هبأزدید کرد
 
قأی غنی و ا

 
 . در یک کنفرانس مطبوعأتی مشترک، ا

نأتو وزرای دفأع نشست نأتو در  یننومبر، متحد ۹ بتأریخدر زمینه مبأرزه بأ تروریسم همکأری کنند.  کههأی منطقه خواستند 
ن در بروکسل 

 
قأی استولتنبرگبأ افغأنستأن تجدید پیمأن نمودند و ضمن ا

 
تعهدات بیشتری از سوی متحدان به تعقیب ، ا
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افزایش خواهد  ۱۶۰۰۰ به ۱۳۰۰۰اد نیروهأی نأتو از اعالم کرد که تعد ،نیروهأی موجودتأیید شده سطح محدوده ای در 
 .یأفت
 
ن از جمله رخ داده است که  نل سأزمأن ملل متحدوپرسرویداد امنیتی به هفت در طول این مدت مجموعًأ  .۲۳

 
یک حأدثه ا

 .بوده و کدام برخورد مسلحأنه و اختطأف وجود نداشته است جنأی  ی رویدادتهدید، پنج 
 
 . همکاری منطقه ایج
 
ستر درستیز اردوی ، اجأوید بجوقمر ، اک توبر ۱در  یأفته است.افغأنستأن و همسأیگأنش تشدید  میأنروابط دوجأنبه  .۲۴

قأی غنی در کأبل مالقأت کرد تأ 
 
د. تالشهأی هنقرار دبحث امنیت منطقه را مورد  ،در میأن مسأیل منأفع مشترکپأکستأن، بأ ا

بأ دور دوم جلسأت کمیته هأی  ،جأمع مشأرکت نأمهتوافق سأختندوجأنبه افغأنستأن و جمهوری اسالمی ایران برای نهأی  ی 
ب، امنیت، مسأئل پنأهندگأن و  موضوعأت چون .داشته استپیشرفت نیز در کأبل برگزار شد،  اک توبر ۸کأری که در 

 
ا

هند بأ کشور مورد بحث قرار گرفت. افغأنستأن همچنأن به گسترش روابط دوجأنبه خود بأ  وزرا  أنن در سطح معأونیمهأجر
موزش  هأی مبر و امضأی تفأهمنأمه همکأری سپت ۱۲بتأریخ " دو کشور  هتوسعکت جدید مشأر بأ راه اندازی "

 
فنی در زمینه ا

قأی غنی از دهلی نو بأزدید اک توبر ۲۴ه است. بتأریخ سپتمبر ادامه داد ۲۸و توسعه بتأریخ لیس وپ
 
نخست وزیر هند، و بأ  ، ا

قأی مودی، از
 
ل و کنتر  هأ، به مألکیت افغأنهأ و تحتهبری افغأنبه ر " مصألحهبرنأمه  نرندرا مودی دیدار کرد. طی این دیدار، ا

، وزیر اک توبر  ۲۴بتأریخ  حمأیت کرد. ، ابرازدر حألی که دو رهبر همچنین دربأره توسعه و همکأری گ فتگو کردند، "هأافغأن
کرد تأ استراتژی جدید ایأالت متحده  ، رکس تیلرسون، از افغأنستأن، هند و پأکستأن بأزدیدامریکأ امور خأرجه ایأالت متحده

قأی تیلررس در فرودگأه بگرام امریکأ 
 
سیأ را مورد بحث قرار دهد. ا

 
مریکأ ر بر تعهد گیکبأر دی برای جنوب ا

 
برای تأمین روند ا

 .صلح و مصألحه اصرار ورزید
 
برگزار  بأ حضور معأونأن وزرای خأرجه در مسکو اک توبر ۱۱شأنگهأی در  هأی نشست گروه تمأس بأ سأزمأن همکأری  .۲۵

: پیشنهأد روشن سأختشد. در این نشست، معأون وزیر امورخأرجه افغأنستأن، حكمت كرزی، پنج موضوع اصلی را 
ینده افغأنستأن برای 

 
افغأنستأن به عضویت کأمل در سأزمأن  مندی گروه تمأس افغأنستأن؛ عالقهریأست مشترک نشست ا

عراق و جمهوری عربی سوریه به از اسالمی  حکومتجنگجویأن انتقأل تهدید امنیتی مشترک  شأنگهأی؛ هأی همکأری 
؛ و همکأری اقتصأدی بأ کشورهأی عضو سأزمأن هأافغأنهأ و تحت رهبری همیت یک روند صلح متعلق به افغأنافغأنستأن؛ ا

نشست بعدی گروه تمأس افغأنستأن  که نمود چین پیشنهأدکشور شأنگهأی از طریق تجأرت و سرمأیه گذاری.  هأی همکأری 
، جلسه ششم گروه همأهنگی چهأر جأنبه در خأموشی پس از گذشت بیش از یک سأل. را میزبأنی کند ۲۰۱۸ در اوایل سأل

 دور یک میز قرار داد.هم  بأرا  امریکأ ین، پأکستأن و ایأالت متحدهكه افغأنستأن، چتدویر یأفت اك تبر  ۱۶بتأریخ  مسقط
ن نشر نکرد.اعالمیه این نشست کدام 

 
 ی در مورد نتأیج ا

 
، نومبر ۱۴تأریخ  به. ه استهمکأری چند جأنبه خود ادامه دادبه ، دیگر نشست منطقویاز طریق چندین  حکومت .۲۶
بأدافغأنستأن در  مورد ی اقتصأدی دروکنفرانس همکأری منطق ینهفتم

 
موضوعأتی مأنند در این نشست برگزار شد.  عشق ا

ب، مبأرزه بأ مواد مخدر، حمل و نقل، تسهیل تجأرت و محیط وتبأدل منطقأی همسأیل مشأرکت در عرصه 
 
ی، استفأده ا

ذربأیجأن
 
، ترکیه و ترکمنستأن توافقنأمه گرجستأن، تجأری مورد بحث قرار گرفت. در حأشیه این کنفرانس، افغأنستأن، ا
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را پس از سه سأل مذاکرات فنی امضأ کردند. پس از این کنفرانس، دفتر مبأرزه بأ مواد مخدر و  الجوردحمل و نقل راه ایجأد 
بأد، یک کنفرانس دو روزه در زمینه "ترویج طرح هأی  نومبر ۱۷و  ۱۶ بتأریخجرایم سأزمأن ملل متحد 

 
توسعه در شهر عشق ا

یداد نمأیندگأن از افغأنستأن، جمهوری اسالمی ایران و این رو  در ی" را برگزار کرد.ودر میأن شرکأی منطق افغأنستأن بدیل
سأزمأن ملل متحد حضور  هأیشمأری از نهأدپأکستأن و همچنین نمأیندگأن تعدادی از کشورهأی منطقه و دیگر کشورهأ و 

و کأهش تولید کشت کوکنأر بحث و بدیل داشتند. شرکت کنندگأن در مورد طیف وسیعی از اقدامأت برای ترویج توسعه 
سیأ انس روندهفتمین کنفر گ فتگو کردند. 

 
اعالمیه دسمبر در بأکو برگزار شد. در مأه  ۱سطح وزرا بتأریخ  بول دراستأن -قلب ا

میز و تروری مبأرزهاولویت  بأکو، کشورهأ
 
قأبلیت اتصأل اقتصأدی برای پیشبرد رشد تقویه م و ز بأ افراط گرای  ی خشونت ا

 .را برجسته سأختند یواقتصأدی منطق
 

III. حقوق بشر 
 

 ۱در فأصله میأن منتشر کرد. را  ۲۰۱۷مأه اول سأل ۹درافراد ملکی تلفأت زارش جریأن گیونأمأ  اک توبر ۱۲. بتأریخ ۲۷
، که در ه است( را ثبت نمودمجروح ۵۳۷۹کشته و  ۲۶۴۰) افراد ملکی مورد تلفأت ۸۰۱۹ یونأمأ، سپتمبر ۳۰جنوری الی 
درصد  ۱افراد ملکی  مرگمیزان  درصد کأهش را نشأن می دهد. (۶) شش ،۲۰۱۶در سأل مشأبه فأصله زمأنی مقأیسه بأ 
وابسته به منأزعه  هأی خشونتهمچنأن درصد کأهش یأفته است.  ۹راد ملکی اف حیتمجرو  میزان در حألیکهیأفت افزایش 
موزشو دسترسی به  بیجأ سأخته ، هزاران خأنواده را تخریب نمودههم و اموال را منأزل ، معیشت

 
 خدمأت سأیرو  صحت، ا

نیروهأی طرفدار را به رصد د ۲۰، دولترا به عنأصر ضد  افراد ملکیتلفأت تمأمی درصد  ۴۶ نأمأرا محدود سأخته است. یو
تشبأری متقأبل در در درصد  ۱۱، دولت

 
درصد  ۵و  دولتو نیروهأی طرفدار  دولتد عنأصر ضیریهأی زمینی میأن گرا به ا
نسوی مرز منسوب نموده استگراکت پراو  هأجنگبأقیمأنده از نفجأری مواد امنأبع، از جمله تلفأت ملکی را به سأیر 

 
 .نیهأی ا

درصد  ۳۵ردیده که گ( مورد مجروح ۲۱۲۳و کشته  ۶۸۴) افراد ملکیتلفأت مورد  ۲۸۰۷بأعث زمینی  یری هأیگ. در ۲۸
در حمالت انتحأری توسط عنأصر  تعبیه شدهاز مواد منفجره بدون تفکیک . استفأده را تشکیل می دهد این تلفأتمجموع 

 ۲۰ردیده که گی متن افراد غیرنظأ ۱۲۰۲مجروح شدن فرد ملکی و  ۳۸۲کشته شدن بأعث افراد ملکی در منأطق  دولتضد 
تعبیه شده چون  انفجأری  سأیر تک تیک هأی استفأده از موادحألیکه  را تشکیل می دهد،در افراد ملکیتلفأت مجموع درصد 

نأشی مورد تلفأت افراد ملکی  ۴۶۶همچنأن  را شأمل می شود. مأموریتملکی افراد تلفأت درصد بیشتر  ۱۸مأین هأی فشأری 
 ۵۲، ۲۰۱۶سأل بأ مدت مشأبه  تن مجروح( را ثبت نموده  است که در مقأیسه ۲۶۱تن کشته و  ۲۰۵از حمالت هوای  ی )

ملل  مأموریتدر مجموع  درصد از این تلفأت را تشکیل می دهند. ۶۸درصد افزایش یأفته است، در حألیکه زنأن و کودکأن 
درصد افزایش در  ۵این میزان  که ه است ثبت کردرا زخمی( تن  ۱۷۹۱و تن کشته  ۶۸۹) مورد تلفأت اطفأل ۲۴۸۰ متحد

تلفأت کودکأن را درصد مجموع  ۴۶یریهأی زمینی گدر . را نشأن می دهد ۲۰۱۶مشأبه سأل  تلفأت کودکأن در مقأیسه به زمأن
 درصد افزایش یأفته است. ۱۳تلفأت زنأن میزان داده است. به خود اختصأص 

 
 در کأبل برگزار را  افراد ملکیاز  محأفظتدر مورد  ملکی خود - ، یونأمأ دومین گ فتگو سأالنه نظأمیاک توبر ۱۷بتأریخ  .۲۹
در مورد پالنهأی محأفظت از افراد ملکی  بین المللی نمأیندگییکجأ بأ نظأمی أن گو نمأیند حکومت مقأمأت رده هأی بأال . نمود

الح ممنوعیت یأ محدودیت استفأده از سدر مورد  ۱۹۸۰ره پنجم کنوانسیون سأل بحث نمودند تأ تعهدات پروتوکول شمأ
ست گاکه در مأه داشته بأشد،  کبطور ویژه مصدوم کننده بوده و یأ اثرات بدون تفکی ستهأی متعأرف خأص که ممکن ا
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ورده سأزند و همچنأن پألیسی ملی در مورد جلو تصویب شده است
 
تلفأت افراد ملکی که در این اواخر یری و کأهش گ، را برا

 .را پیأده نمأیند تأیید شده است
 
در  منتشر کرد که نومبر ۷بتأریخ علیه اهداف فرقه ای، یونأمأ گزارش ویژه ای را  بأرحمالت خشونتسلسله پس از یک . ۳۰
ن
 
هدف قرار می را شیعه اجتمأعأت مسلمأنأن که حمالت بويژه رهبران مذهبی و عبأدت کنندگأن و  ،هأأگحمالت علیه عبأدت ا

مورد  ۵۱، یونأمأ مجموعًأ ۲۰۱۷نومبر سأل  ۷الی  ۲۰۱۶جنوری سأل  ۱در فأصله زمأنی میأن  دهد، مستند سأخته است.
ردیده است که این رقم گ (کشته و مجروح ۲۷۳)مورد تلفأت ملکی  ۸۵۰بأعثه است که ثبت کردونه رویدادهأ را گاز این 

را نشأن  ۲۰۱۵تأ سأل  ۲۰۰۹از سأل  ،سأله ۷در طی کل دوره  ثبت شده در چنین حمالتافراد ملکی تقریبأ دو برابر تلفأت 
دو مسجد  دهی. در طول دوره گزارشمنسوب کرده است دولتحمالت را به عنأصر ضد  ی این. یونأمأ تقریبأ تمأممی دهد

ردهمأی  ی که گبر بدنش را در یک  انفجأری  موادسپتمبر یک مهأجم انتحأری  ۲۹بتأریخ . ه استرفتمورد حمله قرار گ یأنشیع
مواد یک مهأجم مأه اک توبر  ۲۰بتأریخ منفجر کرد و شش غیرنظأمی را کشت. تدویر شده بود، عأشورا  یأدبود از روز به منظور 
 دولت. شأخه خراسأن کشتفرد ملکی را  ۵۷سأخت که کأبل منفجر شهر در زمأن در داخل مسجد امأم همراهش را انفجأری 

 .ه استمسئولیت هر دو حمله را بر عهده گرفتاسالمی )داعش( 
 
جدیدی را برای  تدابیرسپتمبر مأه تالش برای جلوگیری از حمالت علیه اهداف فرقه ای در اواسط  یک درحکومت  .۳۱

مل استخدام و مسلح شأ اقدامأت ین. اتشخیص داده شده اند، اعالن نموددر معرض خطر محالت عبأدت، که حفأظت از 
می  حمالت نوع ایناز أه گزیأرتمسجد و  ۶۰۰تقریبًأ برای محأفظت  کشور  در سراسر یمحل تن از افراد ۲۵۰۰کردن حدود 

تأمین  صلیولیت امس  حکومت د که امأ اصرار داشتنرضأیت نمودند از بر اقدامأت ااین از بطور عموم مردمجأنب . بأشد
ن را تأیید کرده است. قفی، مورا بدوش گیرد محأفظت همه شهروندان

 
 که یونأمأ ا

 
سیسأت مربوط به درگیری  رویداد ۱۸سپتمبر، یونأمأ  ۳۰تأ جوالی  ۱ . در فأصله میأن۳۲

 
 صحیو مراقبت هأی  صحیکه تأ

شأخه توسط  مورد ۲، نأمعلومتوسط گروه هأی مسلح مورد  ۵طألبأن،  مورد توسط ۱۰) را مورد هدف قرار داده است
 ، یونأمأ ۲۰۱۶در طی مدت مشأبه در سأل در مقأیسه  نمود؛ثبت را ( دولتتوسط نیروهأی  مورد ۱و اسالمی  دولتخراسأن 

منجر به بسته شدن رویداد پنج  این جمله از . کرده بود ثبترا  کأرکنأن واکسین فلج اطفأل تن از ۳ بشمول  رویداد ۳۳
موز تأکه بر ثبت نموده است را ونه رویداد هأ گاز اینمورد  ۱۳همچنأن . یونأمأ ه استشدصحی کلینیک هأی 

 
 و شیسیسأت ا

ن که چندین مورد  مستقیم داشته استثر معأرف ابه وابسته نل سوپر 
 
زار و اذیت بود شأملا

 
. یونأمأ ه استتهدید، ارعأب و ا

مورد به شأخه خراسأن  ۲طألبأن،  روهگمورد به  ۶) ه استکردمنسوب را به گروه هأی مسلح  وقأیع ونهگمورد از این ۱۰
نسوی مرز و گرویداد به راکت پرا ۲(، تشخیص نشده مسلح هأی گروه را بهر گمورد دی ۲و اسالمی  دولت 

 
رویداد  ۱نی هأی ا

 ۲۰۱۶مشأبه سأل زمأن در مدت ونه وقأیع را گمورد از این ۲۴ نأمأ. یومنسوب نموده است به نیروهأی نظأمی بین المللیرا 
 .ه بودثبت کرد

 
استخدام مأموریت ؛ این ه استپسر دریأفت کرد ۲۴۷استخدام و استفأده از کودکأن شأمل در مورد گزارش  ۳۰یونأمأ  .۳۳

پولیس محلی افغأن(  مورد توسط ۱طألبأن و توسط مورد  ۶داعش، شأخه خراسأن مورد توسط  ۱۲پسر ) ۱۹و استفأده از 
ییدرا 
 
طألبأن شأمل حداقل چهأر پسر و دو  در مورد اختطأف توسط. عالوه بر این، یونأمأ سه گزارش نموده است تثبیتو  تأ

ورده ی علیه کودکأنخشونت جنسنأشده  تأییدحأدثه 
 
 .دارداست که تحت بررسی قرار  را بدست ا
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به تن از نوجوانأن را که  ۵۰ نومبرمأه  ۷بتأریخ یونأمأ، جأنب ز احمأیت سفأرش و به تعقیب ، حکومت افغأنستأن .۳۴
در  ،حداک ثر امنیتداشتن سأالن، بأ گأه بر گبأزداشت، از بودند بأزداشت شده داخلی امنیتوابسته به جرایم  قضأیأی اتهأم

وضعیت از والیت کأبل انتقأل داده است. سأزمأن ملل متحد، در حألیکه  مرکز اصالح و تربیت اطفأل به پروان والیت 
موزشی،از اجأزه ، همچنأن نظأرت می کند مراکز اصالح و تربیت اطفأل کودکأن در 

 
، صحی بأزدیدهأی خأنوادگی، خدمأت ا

 .بطور مستمر حمأیت می نمأیدأعی و برنأمه هأی حمأیت روانی و ادغأم مجدد حقوقی و اجتم
 
در کأر تطبیق پالن . پیشرفت بأقی مأنده است چألشیک هنوز هم از خشونت أن زن گبأزمأند دسترسی به عدالت برای  .۳۵

خیر در نهأی  ی کردن بودجه ملی عمل 
 
 تطبیقبرای میلیون دالری  ۵۲شده بأزبینی در مورد زنأن، صلح و امنیت به دلیل تأ

یونأمأ  ادامه دارد.تمویلی در مورد میکأنیزم هأی بأ دونران هأ است. بحثبطی بوده ، رفتهگصورت  اک توبرکه در مأه این پالن،
منع مورد روز فعألیت در  ۱۶افغأنستأن تحت عنوان " کمپأین، از دسمبر ۱۰تأ نومبر ۲۵تأریخ  از، ملل متحد ی و تیم کشور 

 هأ، گ فتگوهأ و برنأمه هأی رادیوی  یورکشأپمینأرهأ، یس ، بشمولفعألیت ۱۴که شأمل خشونت علیه زنأن" حمأیت کردند 
پأیأن دادن به خشونت علیه زنأن  عقب نمأند: "هیچکس ۲۰۱۷برای سأل  موضوع ه است.در سراسر کشور اجرا گردید بوده

 .عنوان داشت و دختران"
 
در توسط این کمیته پس از بأزنگری افغأنستأن  ،اقدامأتی را برای اجرای توصیه هأی کمیته مبأرزه بأ شکنجه حکومت .۳۶
 در موردریأست جمهوری  فرمأنبه  اضأفی را ، یک ضمیمه سپتمبر مأه دررئیس جمهور . رفته استگی، روی دست مأه م

یید کردعالوه و ممنوعیت شکنجه 
 
ن ه ک ه استتأ

 
رفتن گبرای را شأنحقوقی  هأی قربأنیأن شکنجه می توانند ادعأبر مبنی ا

در یک کنفرانس که توسط وزارت  اک توبر ۲۵حکومت بتأریخ . کنندتقدیم  جنأی  ی و مدنی محأکمدر  جبران خسأره از حکومت
ن أهمچن حکومتجهت پیگیری توصیه هأی کمیته مبأرزه بأ شکنجه ارائه کرد.  شده بود، پالن ملی عمل خویش را  عدلیه تدویر
از تطبیق این پالن عمل، تأسیس کرده نظأرت  در موردولیت ویژه مس  بأ ریأست دفتر شورای امنیت ملی  تحتیک کمیته را 

 است.
 
عنأصر ضد حکومت  از جأنب بأ حمالت، ارعأب و تهدید بشکل پیوسته همچنأن هأ جأمعه مدنی و کأرکنأن رسأنه . فعألین۳۷

مرکزی، منأطق مرتفع ، ی مرکز زون  یک از زون هأی،هر ه است که در را ثبت نمود ونهگواقعه از اینمواجه هستند. یونأمأ پنج 
شأخه ، حمله ای که نومبر ۷ بتأریخ یک رویداد بوقوع پیوسته است. جنوب شرق زون جنوب و زون شمأل شرق، زون 

ولیتتلویزیونی "شمشأد" در کأبل شبکه علیه  (داعشاسالمی ) دولت خراسأن  ن را بدوش  مس 
 
از کأرکنأن ، یک نفر رفتگا

نأن را تن  ۲۰و  هرا کشتاین شبکه تلویزیونی 
 
، مدنیبأز برای ترویج فضأی  شبخشی از تالشهأی منحیثیونأمأ،  مجروح کرد.ا

شرکت کنندگأن نگرانیهأی این نشست  در در کندهأر بوده است. لستأنأن ژورنأگاک توبر میزبأن یک نشست بأ نمأیند  ۸بتأریخ 
نأنو چألشهأی منیترا در مورد ا شأن

 
ن روبرو شده، شریک سأختند شأن وظأیف در هنگأم انجأم  که ا

 
 .بأ ا

 
IV.  انکشافیهای  هماهنگی کمککابل و پروسه تطبیق 
 
برنأمه دهی تطبیق اولویتبه بین المللی، دونران بأ جأمعه مدنی، نمأیندگأن بخش خصوصی و  همشور  در حکومت .۳۸

، بأ تأکید بر تالش برای مبأرزه اصالحأت اجندای کلیدیجزء بحیث داری حکومت. اصالحأت ه استاصالحأت خود ادامه داد
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وردن شأیستگی و اصل اسأس برملکی خدمأت کأرکنأن ، استخدام اداری  بر ضد فسأد
 
داخله بأقیمأنده وزارت در اصالحأت  ا

دایر نمود که بل مقأمأت ارشد در زمینه توسعه در کأبأ اشتراک را اش  شش مأهه نشست برک توبرا ۵ریخ بتأر حکومت است. 
ن 
 
در  حضور داشتند. افغأنستأن حکومت و مقأمأت ارشد کشور و سأزمأن هأی بین المللی همراه بأ وزرا  ۴۳نمأیندگأن در ا

، توانمندی زنأن، بنأءاقتصأد، زیربشمول ، اصالحأت هأی اقتصأدی و برنأمهرشد بحث بر روی عنأصر اصلی این نشست 
اصرار ورزیدند، پألیسی اصالحأت مألی و نیأز بر شرکت کنندگأن در حألیکه متمرکز بود.  داری خصوصی و حکومتسک تور 

؛ انرژی و مسأوات و تولیدسرمأیه انسأنی برای ترویج  شأمل رشد سرمأیه گذاری برای توسعه  اولویتهأ که خأطر نشأن سأختند
. در مورد است اقتصأدیهأی فرصت یهبرای تقووی ؛ و اتصأل منطقحکومتعأیدات برای افزایش  یصنعت استخراج

زار و اذیت زنأن در رفت گقرار مورد بحث  کهندسأزی اقتصأدی زنأن، چألشهأیتوانم
 
وردنشأمل ا

 
و تأیید مدارک  بدست ا

نهأ به دارای  یهمچنأن دو ی کأر و در محیط شأن  تحصیلی
 
توسعه  براینیأز همچنأن  دولتمأت مقأ. بأشدمی  سترسی محدود ا

وی گدقت کأمل اولویتبندی شود تأ پأسخبأ این مسأله بأید داشتند که اذعأن خأطر نشأن سأختند و زیرسأختهأی هدفمند را 
 شأنرا از حکومتخصوصی، شرکت کنندگأن قدردانی  سک تور توسعه ارتبأط به . در مأنی بأشدکلیدی سأخت هأ و مراقبتهأینیأز 

کید کردابر مبأحث پألیسی خصوصی در  سک تور نمأیندگأن  شأمل سأختندر خصوص 
 
ثیر تأ اکنون که  نداز نمودند، امأ تأ

 
تأ

 احسأس نمی شود. ونه کأملگب محلیأنی گدر امور بأزر اصالحأت اخیر 
 
نکه است، بوده  ۲۰۱۶در مقأیسه بأ سأل نأچیز افزایش یک رشد اقتصأدی همچنأن نشأن دهنده جریأن  .۳۹

 
بأ وجود ا

. یک تیم کأهش می یأبد درصد است ۲.۵ درصد به ۳از  جریأن رشد که این ه استکرد پیش بینی  صندوق بین المللی پول
 تمدید  این نهأد پولی برای بأزبینیدومین در بأکو  طی نشست شأن  بروک تا ۷تأ  سپتمبر ۲۷تأریخ از صندوق بین المللی پول 

رضأیت بخش  مسأعدت اجرات تحت اینکه  ه استصندوق گزارش داد را مورد بحث قرار دادند. نستأنافغأاعتبأری  تسهیل
ورده شده معیأرهأی سأختأری  اک ثریتو معیأرهأی عملکرد  چنأنچه الی اخیر مأه جونبوده است، 

 
است. بأ توجه به برا

وری نقأط عبوری ، به ویژه در اداری  مبأرزه بأ فسأد در کأر حکومتتالشهأی 
 
یأفته است و افزایش پیوسته  عوایدمرز، جمع ا

وری که هدف تعیین شده  ممکن استکلی  بطور 
 
بأ این  بدست بیأید. ۲۰۱۷ملیأرد دالر امریکأی  ی در سأل  ۲.۲ عوایدجمع ا

فرصتهأی افزایش یأبد  تأدرصد  ۶تأ  نیأز است که رشد اقتصأدی کهسأخته است نشأن خأطر حأل، صندوق بین المللی پول 
ن اشأره أهمچن پول . صندوقفراهم شود است که همه سأله به بأزار کأر داخل می شوند نفر ۴۰۰۰۰۰کأری کأفی برای حدود 

ینده است که در بألقوه نموده به بیثبأتی 
 
ید و انتخأبأت ا

 
 خیر در اصالحأت الزم شود.ءمی تواند منجر به تأبوجود می ا

 
و  تصویب نمودرا  اداری  اداری، ستراتیژی مبأرزه بأ فسأدو مبأرزه بأ فسأد حأکمیت قأنون ، شورای عألی سپتمبر ۲۸در  .۴۰

به اجرا گذاشت.  را  داده بود، ه بودبرگزار شد ۲۰۱۶بر ودر اک ت ، کهتعهدی که در کنفرانس بروکسلافغأنستأن  به این ترتیب
ارائه بشمول توسط یونأمأ،  تخصصیملی و بین المللی و ارائه کمکهأی همکأران مشورت بأ  بتعقیبراه اندازی این استراتژی 

اولویتهأی این استراتژی شأمل بخش امنیتی و عدلی  رفته است.گصورت  سپتمبر ۱۸تأریخ =به و کأرشنأسأن دونران  یأتنظر
بین جأمعه . بأ اینحأل، گروه هأی جأمعه مدنی و نأظران می بأشدبر اسأس شأیستگی  سک تور خدمأت عأمهدر و استخدام 

و المللی خواستأر 
 
مبأرزه بأ فسأد اداری  یچوکأت کأری نهأدهأی پیشنهأد شده براند تأ ه ااین استراتژی شدردن تعدیالت در ا

 برای استراتژی شأمل برنأمه ای گرچهاکنوانسیون مبأرزه بأ فسأد اداری سأزمأن ملل بأشد. روحیه بأ  تطأبقمدر  صریحأً 
وردتوقعأت طور کأمل بنتوانسته  این اداره که اداری است زیرا برچیدن دفتر عألی نظأرت و مبأرزه بأ فسأد 

 
 لیو سأزد را برا

 است.نشده مشخص هنوز هم  میکأنیزمهأی بهتر برای اشأعه و تثبیت دارای  ی هأهأی برای بدیل 
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 درقضیه هم  ۲۱و را تکمیل نموده متهم ۹۵قضیه شأمل  ۲۵اداری محأکمه  بأ فسأدعدلی و قضأی  ی برای مبأرزه مرکز  .۴۱
. این مرکز ه استمورد بررسی قرار گرفتنیز توسط دادگأه عألی قضیه  ۱۵فیصله هأی . است رسیدگی شده مرحله استینأف

این مرکز هنوز  کأرمندان. امنیت ادامه داده استدفأع اخله و علیه مقأمأت وزارتهأی د گتمرکزش بر قضأیأی بزر همچنأن به 
شد و چند روز بعد لوله بسته گبه مرکز این ويژه مستنطق بر یک واک ت ۱۵ بتأریخ. بأقی استنگرانی جدی یث یک حهم ب

اجرای  ی رئیس ن در مأه اک توبر، أ. همچنتن بأال برد ۳را به  ۲۰۱۷این مرکز در سأل  ای هکه رقم مقأمأت کشته شد جأن داد
نشده بررسی ونه ای کأمل گرویدادهأ بیک از این تأ هنوز هیچ . نجأت یأفتامأ از اختطأف مورد حمله قرار گرفت این مرکز 

و همچنأن بوده پروتوکولهأی امنیتی این مرکز تطبیق  کأمل عدم موفقیتر گبیأناست. گزارشهأی مربوط به حوادث امنیتی 
برای کأرمندان مرکز عدلی و قضأی  ی برای مبأرزه بأ فسأد اداری است که در مأه جمهور در مورد تدابیر امنیتی رئیس فرمأن 

 لی نشده است.ونه ای کأمل عمگجون توشیح شده هنوز هم ب
 
توسط  ۲۰۱۷سأل  چه مأر جدید را که در مأکود جزا به پشتو و چأپ  ترجمه دری  برواک تمأه  ۱۴تأریخ وزارت عدلیه ب. ۴۲

فصل  این کود، أم ترجمهگدر هن. می شود، تکمیل نمود نأفذ ۲۰۱۸در مأه فبروری سأل جمهور توشیح و رئیس فرمأن 
ن خشونت علیه زنأنمربوط به 

 
جأمعه مدنی و جأمعه بین  نهأدهأی، که توسط بسیأری از این فصل حذف شد. حذف از ا

خشونت منع ضعیف تر که در قأنون  یمعیأرهأی تحفظرا مکلف می سأزدکه  سأرنواالنقضأت و  ،المللی مورد انتقأد قرار گرفت
 .را کمأکأن تطبیق نمأیند بود ردیدهگ و تنفیذ تصریحبه طور جداگأنه  ۲۰۰۸علیه زنأن سأل 

 
ن تمرکز ویژه ای که ، می دهدشأیستگی ادامه  اسأس اصل بر برای استخدام شتالشهأیبه  حکومت. ۴۳

 
 عملی سأختنبر ا

بر، رئیس جمهور دو والی جدید را برای والیأت کأبل و واک ت ۲تأریخ ب. روند استخدام رقأبتی مقأمأت بلند رتبه در والیأت است
 تعیین کرد.الیت هرات الی ومعأون وزن را بحیث محل، نخستین أنهأی گار . عالوه بر این، اداره مستقل مقرر نمودکندی اید
 
V .های بشردوستانه و مهاجرینکمک 
 
در  أً مجموعرقم بیجأشدگأن شده اند که  گی بیجأتأز  هأ به اثر درگیری تن از  ۳۳۰۰۰حدود  ،دهیدوره گزارش جریأندر . ۴۴

نأن درصد  ۲۳، بیجأشدگأننفر رسیده است. از میأن تمأم  ۳۱۸۰۰۰به بیش از  ۲۰۱۷سأل 
 
نقل دور دست به منأطق ا

 ۳۱ ،داخلی بیجأشدن. بوده استعنأصر ضد حکومت و یأ منأطق مورد منأزعه  طألبأن لو کنتر تحت یأ که اند مکأن نموده 
نجأئیکه است. متأثر سأخته  ۲۰۱۷در سأل را کشور والیت  ۳۴ مجموع والیت از

 
جنگ در بعضی از منأطق طوالنی تر از ا

در حأل حأضر، شده اند. به بیجأئی مکرر است، بسیأری از خأنواده هأ مجبور کرده تغییر  درگیری خط اول شده است و 
نهأ 

 
 ندارند. منأطق اصلی شأن را به وقأر و بأ مصئون  برای بأزگشت یامید هیچبسیأری از ا

 
ثبت  افغأنمهأجر  ۱۴۰۰۰بیش از برای مهأجرین،  عألی سأزمأن ملل متحدکمیشنری ای داوطلبأنه عودتتحت برنأمه . ۴۵

درصد  ۹۸از  ترند. بیشه ارا دریأفت کرد ی الزمهأ کمکو  عودت نمودهبه افغأنستأن دوبأره شده که در طول دوره گزارشدهی 
ن
 
برای پرداخت هزینه حمل و نقل به امریکأی  ی را نقدًا  دالر ۲۰۰ اوسططور  بهعودت کنندگأن هأ از پأکستأن بأزگشته اند. ا

، تعداد عمومطور ند. به اپنأه دریأفت کردسرو  ئیغذامأنند مواد اولیه تأمین نیأزهأی  شأن، جهتمبدا محل یأ اصلی و محل 
است.  بوده سأل قبلدر تر از دوره مشأبه کمدرصد  ۸۴گشتند، از پأکستأن به افغأنستأن بأز  ۲۰۱۷پنأهندگأن که در سأل 

عألی سأزمأن ملل کمیشنری عودت  چهأر مأهه برنأمه ایفهوق در پأکستأن،مهأجرین به بهبود وضعیت کأهش عمدتًأ این 
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( دالر امریکأی  ی ۲۰۰ دالر امریکأی  ی به ۴۰۰ز )ابه هر فرد هأی نقدی کمک در میزان و کأهش در فصل زمستأن برای مهأجرین 
  ۱۶تأریخ ه بدر پأکستأن  ی بدون مجوز . ثبت نأم افغأنهأنسبت داده می شود

 
غأز شد و تأریخ گسا

 
نومبر بیش از  ۲۰ت ا

 .ه استدریأفت شد یستورقه درخوا ۴۱۱۰۰۰
 
مجموعًأ  ،مبرانو ۱۸مبر الی أسپت ۱۶از داشته و از پأکستأن ادامه بدون اسنأد  هأی افغأنای داوطلبأنهاخراج و بأزگشت  .۴۶

صد کل عودت کنندگأن در  ۹شته اند که تن اخراج( دوبأره به افغأنستأن برگ ۴۶۹و داوطلبأنه تن بأزگشت  ۷۶۴۰تن ) ۸۹۹۹
غأز سألتشکیل می دهد.  ۲۰۱۷از پأکستأن را در سأل 

 
از گشت کنندگأن بدون اسنأد بأز  یمجموع، تعداد بدینسو از ا

را کأهش  ،۲۰۱۶مشأبه سأل زمأن در مدت عودت کننده  ۲۳۶۷۲۴ رقمدر مقأیسه بأ که رسیده  تن ۹۴۹۵۷به پأکستأن 
بأزگشت  ۵۵۳۲۳) افغأن ۱۴۳۷۴۵کردند، عودت  ۲۰۱۷جنوری  ۱تأریخ که از تن  ۳۹۳۸۲۴مجموع  . ازنشأن می دهد

 . سأزمأن بین المللی مهأجرتندنمودبأزگشت از جمهوری اسالمی ایران  در دوره گزارشدهیاخراج( تن  ۸۸۴۲۲ طلبأنه وودا
درصد(  ۶)تن  ۵۷۵۰پأکستأن و کشور از درصد(  ۸۹.۵)تن  ۷۳۸۸ انتقألبدون اسنأد،  هعودت کننداز مجموع تعداد افراد 

سأزمأن بین المللی مهأجرت همچنأن  ،مبرانو ۱۷ی المبر أسپت ۱۵از . کرده استزمینه سأزی از جمهوری اسالمی ایران را 
 .می رسیدتن  ۵۲۷به  ۲۰۱۶سأل در که این رقم در مقأیسه بأ همین دوره  تسهیل نموده را  تن از اروپأ ۶۵۹عودت 

 
برای شأن هأی اضطراری بشردوستأنه  همچنأن به کمکهأی بشردوستأنه  همکأران مسأعدتملل متحد و  . موسسأت۴۷

در تمأم  انسأنمیلیون  ۱.۲مواد را به کمک هأی مألی و  از ایهسوم سأل مجموعادامه داده و در ربع  بحرانافراد متأثر از 
در مأه رویداد  ۷۹چنأنچه وقوع  ادامه داشته بشردوستأنهبه مسأعدتهأی دسترسی موانع فرا راه . کرده اندمسأعدت بخش هأ 

مأه مأه از را متأثر سأخته است.  مسأعدتهأی بشردوستأنهو شرکأی  متحد سأزمأن ملل، بر در مجموعومبر و اک تأسپتهأی 
  ۲۰۱۶سأل در مشأبه زمأن مدت  که در ایواقعه ۱۶۹نسبت به که ثبت شده رویداد مورد  ۳۰۵در مجموع  بدینسو، جنوری 

نی در وضعیتو نأشی از بوده  بهبود گزارشدهیاین رقم دلیل عمده افزایش . ، افزایش را نشأن می دهدبودثبت شده 
 
 تغییر ا

نهم. بأ نمی بأشد
 
ل عنأصر ضد حکومت برای و تحت کنتر و منأطق بوده کمک  مندنیأز تحت منأزعه که محالت دسترسی به  ،ا

 .قوی بأقیمأنده است یک چألش کمأکأن بشردوستأنه مسأعدتهأی همکأران 
 
تأریخ ه شد و بکشته به ضرب گلوله در والیت ننگرهأر  یدولتیک سأزمأن غیر  أنمأین پأکاز  تنیک  ،مبرأسپت ۹تأریخ ه . ب۴۸
مد بأ  شلیک مرمیدر والیت بلخ  کمیته بین المللی صلیب سرخ  مندمبر یک کأر أسپت ۱۱

 
ن  .از پأ درا

 
کمیته بین المللی پس از ا

غأز سأل کأهش می دهدرا طق شمأل افغأنستأن أر مندفزیکی خود  حضور اعالم کرد که صلیب سرخ 
 
به تعداد ، ۲۰۱۷. از ا

مدت زمأن مشأبه در ند. در ه اشدتن اختطأف  ۴۳تن مجروح گردیده و  ۱۵، هکشته شدهأی خیریه کمکان کأرمندتن از  ۱۷
 تن اختطأف شده بودند. ۱۱۰مجروح گردیده و  ۲۲، هکشته شدموسسأت خیریه  انکأرمند تن از ۱۳به تعداد ، ۲۰۱۶سأل 

انحصأر  مقصده باغلب  ، کهصحی به طور موقتمراکز بستن اجبأری  برایگروه هأی مسلح  روش ،یدهدر طول دوره گزارش
گونه ایناثر صحی از کلینیک  ۴۰، . در والیت اروزگأنه است، ادامه داشترفتهافراد شأن صورت گبرای  صحیمراقبتهأی مراکز 

در این در حألیست که  .گردیده انددسترسی به مراقبتهأی صحی محروم تن از  ۴۲۰۰۰۰ حدود ومتأثر شده  فعألیت هأ
الی تأریخ می کرد.  ارائه را تن خدمأت صحی  ۱۷۵۰۰۰حدود  که برای مأندهبأقی  مسدودکلینک صحی  ۲۵والیت بأدغیس 

 شدند.بأز زگأن دوبأره ر تنهأ پنج مرکز صحی در شهر ا ،مبرانو ۲۳
در مأه  و تحت پوشش قرار گرفته  واکسینأسیون فلج اطفألکمپأین ملی میلیون کودک در  ۹ بیش از ر،مأه سپتمب. در ۴۹
. دو مورد جدید بیمأری فلج اطفأل در والیأت ننگرهأر و کودک این واکسین را دریأفت نمودندمیلیون   ۵.۵ بیش از بروک تا
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دوره مشأبه در که این رقم ، واقعه می رسأند ۹را به  ۲۰۱۷سأل  داده شده است که رقم موارد فلج اطفأل درندهأر گزارش ک
مد ، ۲۰۱۷در سأل فلج ا طفأل جدید این دو مورد  مورد ثبت شده بود. ۱۲، ۲۰۱۶در سأل 

 
ر سرحد ددر خالل رفت و ا

 شده است. تثبیت افغأنستأن و پأکستأنمیأن 
 
ینهأ، بقأیأی أمنأشی از تلفأت  میزانافزایش مداوم نگرانی خود در عملیأت حفظ صلح دیپأرتمنت پأکی  مأینخدمأت  .۵۰

جنوری تأ  هفأصله زمأنی مأ دررقم تلفأت که نموده ی ابراز أر فشنوع ی تعبیه شده انفجأر مواد جنگ و دوران انفجأری از مواد 
زمأن، از جنوری تأ اک توبر سأل عین در مشأبه بأ میزان اینگونه تلفأت واقعه بوده است. این رقم  ۱۶۹، ۲۰۱۷اک توبر سأل 

ن وقت که میأنگین تلفأت مأهوارمی بأشد  ۲۰۱۶
 
از درصد(  ۹۶.۳) تلفأتقربأنی ثبت شده بود. بخش عمده این  ۱۶۸ در ا

است. فقدان منأبع موجود برای کمک به  بوده ی فشأر نوع تعبیه شده  جنگ و مواد منفجرهدوران انفجأری از  موادبقأیأی اثر 
مد هأی چنین رویداد هأ شده بین المللی صحی هأی  سأزمأنکأهش در تعداد قربأنیأن و 

 
در مأه است. بأعث افزایش پیأ

مقصد محو ه ب ی ژ ییک استرات طرح  جهتمأین پأکی همأهنگی لی اداره مارزیأبی اولیه را برای حمأیت از این اداره اک توبر، 
 .استگونه ابزار منفجره روی دست گرفته این 

 
گأهی دهی در مورد و دریأفت کمک هأی نقدی در مراکز همکأران این نهأد و  پأکی خدمأت مأینموسسه  .۵۱

 
ترانزیت به ا

جنگ انفجأر از دوران مواد بقأیأی هأی زمینی،  ینأم ات نأشی ازخطر عودت کنندگأن را از خطرات ]مأین هأ[ ادامه دادند تأ 
گأهبه جأ مأنده ]از زمأن جنگ[ تعبیه شده منفجره مواد و 

 
  ۱سأزند. از تأریخ  یا

 
تن  ۱۰۹۳۲مجموعًأ  ،اک توبر ۳۱گست الی ا

موزش از تحت پوشش چنین ودت کنندگأن از ع
 
 ی بأهمأهنگمأین پأکی در موسسأت ، فوق الذکردوره زمأنی . در قرار گرفتندا

قأدر را تن  ۲۳۴۸۸۵حدود که  نداعالم کردمحل را عأری از مأین  ۱۵، مأین پأکیخدمأت اداره و  پأکی اداره همأهنگی مأین
زادانه  در محالت شأن کیلومتر مربع ۲۰.۹۵تأ در محدوده سأخت 

 
مد نمودها

 
فعألیتهأی زراعتی بهتر زمینه را برای ، رفت و ا

ن، بأ  دسترسی پیدا کنند.بأزار و به مسأعد سأخته 
 
 ۲۹۶، مأین گذاری شدهمیأدین  ۳۳۲۱تخمین زده می شود که وجود ا

. در سأحأت سأخته استمتأثر  را محل  ۱۴۴۶ مجموعأً هنوز هم وجود دارد که انداخت مسلحأنه محل  ۳۷و میأدین جنگی 
بوده جنگ از دوران مواد منفجره مملو از بقأیأی محالت چنین دارد، پیوسته گزارش می رسد که درگیری جریأن و محالت که 

چنین در ولسوالی سرخرود والیت ننگرهأر  ،سأخت هأی عأمه می شود چنأنچه در مأه اک توبر که اک ثرًا مأنع دسترسی به زیر
 .پأکسأزی میشدیک مرمی توپ یک مک تب بأید از وجود که درحألیداد رخ ی واقعه

 
که بودجه دریأفت کرده امریکأی  ی دالر میلیون  ۳۴۸مجموعًأ  هأی بشردوستأنه در افغأنستأن مبر، فعألیتانو ۱۵. الی ۵۲

ن  الرمیلیون د ۲۸۷ ،جمله از این
 
. شمأر می بأشدهأی بشردوستأنه  پالن کمکشأمل که اختصأص یأفته برای فعألیتهأی ا

 ۳.۶میلیون به  ۵.۷در مرحله بأزبینی وسط سأل از در نظر گرفته شده بودند، هأی بشردوستأنه  افرادی که برای کمک
نچه توقع میرفت و همچنأن پأیین کأهش یأفت که این تقلیل برخأسته از میزان  میلیون تن

 
ظرفیت عودت مهأجرین نسبت به ا

 مسأعدت هأ می بأشد. ارائه در پأیین 
 

VIمبارزه با مواد مخدر . 
 
و افغأنستأن که توسط وزارت مبأرزه بأ مواد مخدر  ۲۰۱۷افغأنستأن در سأل در  کشت کوکنأرسروی گزارش در خالصه  .۵۳

طق تحت أمن ۲۰۱۷که در سأل رفته تذکر مبر منتشر شد، انو ۱۳سأزمأن ملل متحد در جرم دفتر مبأرزه بأ مواد مخدر و 
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مختلف از عوامل . این افزایش به میکندرا احتوا زمین  هک تأر ۳۲۸۰۰۰حدود  در کهدرصد افزایش یأفته  ۶۳کشت کوکنأر 
جأمعه بین المللی مسأعدت و تعأمل ضعیف  اداری  امنیت، فسأدفقدان ل حکومت و و ثبأتی سیأسی، عدم کنتر  جمله بی

نهأیت و همچنأن موجودیت نیروی کأری  ،شدهر جهت امحأی کشت کوکنأر د هأ تالشو این عوامل مأنع ، ارتبأط می گیرد
درصد(  ۶۰) بخش اعظم کشت کوکنأر. گردیده استکشت کوکنأر در نهأیت مشوق برای ، تولید بیشتر این محصولو ارزان 
 درصد  ۷ شرقیطق أدرصد و من ۱۳شمأل  ، منأطقدرصد ۱۷ کشور  طق غربیأ. منکشور صورت می گیرد طق جنوبىأدر من

. این می کنداحتوا کل کشت کوکنأر را درصد  ۳منأطق بأقیمأنده )شمأل شرقی و مرکزی(  کشت کوکنأر را تشکیل می دهد.
به  ۲۰۱۶تن در سأل  ۴۸۰۰۰را نشأن می دهد چنأنچه تولید تریأک از  درصدی تولید تریأک ۸۷گزارش همچنین افزایش 

 است. [ افزایش یأفته ۲۰۱۷]در سأل  تن ۹۰۰۰
 
  ۲۷از . ۵۴

 
عملیأت مبأرزه بأ مواد مخدر را انجأم  ۴۳۸ مجموعأً افغأنستأن دولت تنفیذ قأنون  نهأد هأیاک توبر،  ۳۱ت تأ گسا

 کیلو ۴۴م تریأک، اگر  کیلو ۲۷۳۶م مورفین، اگر  کیلو ۷۰۰روئین، یم هاگر  کیلو ۲۳۰کشف و ضبط ند که منجر به ه اداد
مواد مشتقأت لیتر  ۱۸۱۸۲ی، ویمیأجأمد کمواد مشتقأت م اگر  کیلو ۵۱۰، چرسم اگر  کیلو ۵۶۹۹م متأمفتأمین، اگر 

 هشدتخریب روئین یه دالبراتوار تولی. عالوه بر این، یک شده است مصنوعی( مواد مخدر)تأبلیت کی  ۲۲۵و مأیع کیمیأوی 
مده است.  ۱۱۱و سالح میل  ۲۰، واسطه نقلیه ۷۶و 

 
مبأرزه بأ هأی  در همین حأل، در جریأن عملیأت مبأیل نیز بدست ا

شأن تن  ۳تن از نیروهأی امنیتی افغأنستأن کشته و  ۲و در جریأن عملیأت  همظنون دستگیر شد ۵۰۰حدود  ،مواد مخدر
 .مجروح گردیده اند

 
اداره مرکزی طبق گزارش  ه است.گرفتصورت در تولید محصوالت قأنونی  هأی پیشرفت ،دهیدوره گزارشطول در  .۵۵

 ۲۵۸۷۷که در مجموع رونمأ شده افزایش  درصد ۱۳۳ قبل،سأل ، در مقأیسه به فصل برداشت ، در کشت زعفرانیهئاحصأ
 ۴۰، در تولیدات انأر درصد ۵۷، در تولیدات سیب درصد ۶۳ . همچنین در تولید سبزیجأتمیکندزمین را احتوا هک تأر 
مده استمیأن به  ۲۰۱۵/۲۰۱۶هأی  در مقأیسه بأ سألافزایش  درصد ۳۵و در تولید بأدام  درصد

 
 .ا

 
VII .ماموریت حمایت 
 
بستن این مأموریت در امر  هأی پالن(، A/72/312-S/2017/696استراتیژیک یونأمأ ) ارزیأبیاخیر پیشنهأدات عالوه بر . ۵۶

بأد دفتر والیتی ملی سأزی ]سپردان تمأمی وظأیف به کأرمندان داخلی[ در و  فراهدفتر والیتی 
 
تأ قبل از پأیأن  سأل فیض ا

اطمینأن از نظأرت کأفی  حصول برای تدابیر را مأموریت یونأمأ یک سلسله است. عالوه بر این، پیش رفته به خوبی ، ۲۰۱۷
بأد توسط رئیس  ضاز دفتر فی

 
هرات طریق دفتر حوزوی والیت فراه از والیت سی مداوم به کندز و ایجأد دستر دفتر حوزوی ا
 ۱۶ زمأنیدر فأصله  ، روی دست گرفته است.یتالواین در شأن منظم کأرکنأن یونأمأ بأ همکأران محلی تمأس برای تسهیل 

 
 
گأهی مأموریت  ۷۴۲و همچنین زمینی مأموریت  ۲۱۸و  ی  یهوامأموریت  ۲۱مبر، یونأمأ انو ۱۶الی گست ا

 
ن کدهی ا

 
ه طی ا

 .روی دست گرفته است، را نده ایونأمأ بأزدید کردحوزوی از دفأتر ولسوالی هأ نمأیندگأن 
 
 

VIIIمشاهدات . 
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شوبکه در گزارش قبلی من اشأره شد، افغأنستأن مأه یهمأنطور . ۵۷
 
نقلیه الری توسط واسطه انتحأری از حملۀ پس را  یپر ا

همراه طألبأن عکس العمل سیأسی و اپوزسیون  مردم، انتقأدات بأ اعتراضأتاتفأق افتأد و کأبل  ی در شهرمأه م ۳۱در که 
رامش نسبی سیأسی  رایبراه را به تدریج امر . این پشت سر گذاشتبود، 

 
سیأسی تمرکز فعألین عمده ، زیرا بأز کردیک دوره ا

ینده شأن
 
کردند. بأ این حأل، این ابراز فعألیت سیأسی سأزنده  از طریقشأنرا  رضأیتی هأینأو معطوف سأخته را بر انتخأبأت ا

هأی سیأسی، انتخأبأتی، امنیتی و اقتصأدی  بأ چألشکمأکأن افغأنستأن  .در نظر گرفته شودخوش بینی بأید بأ نانکشأفأت 
 است. نأزعهدر برابر مسیأسی اجمأع برای رسیدن به قوی  یتالشهأ، مهمتراز همه  که نیأزمند دیدگأه واحد وهست مواجه 

 
ورد. بأ توافق از طریق تنهأ  .۵۸

 
این واقعیت درک مذاکره می تواند صلح و ثبأت پأیدار را برای افغأنستأن و منطقه به ارمغأن ا

یدو ثبأت به میأن صلح  رایرویکرد واقع بینأنه باتخأذ در داخل افغأنستأن و جأمعه بین المللی، چألش 
 
طرف تمأم . من می ا

 أنمأتیک در جهت صلح بأ دیدگأه ترویج منأفع و رفأه همه افغأنوهأی دیپل تشویق میکنم که به طور سأزنده در تالشرا هأ 
  وجود ندارد.برای جنگ افغأنستأن هیچ راه حل نظأمی شرکت کنند. 

 
قرار گرفته است، مورد مطألعه و بررسی  ،گونأگوننستأن توسط فعألین أصلح در سراسر افغزمینه سأزی گ فتگوی  .۵۹

ب و امنیتنگرانی مأیه  چنأنچه محالت در مسأیلی
 
برنأمه  گونهیونأمأ از این .سهم می گیرند ،مأنند استفأده از زمین، مدیریت ا

میز اختالفأت بطور منأسباز حل  جأییکه افغأنهأ، نمأیدحمأیت می  یدر سطح محلهأ 
 
 می برند.بهره و معقول  مسألمت ا

بأ توجه به تصویب استراتژی  خواهد کرد.کمک به تحرک مثبت در روند صلح وع این تالشهأ در سطح ملی من امیدوارم که مجم
ملی اجمأع ایجأد برسند تأ برای هأ و سطوح جأمعه  بخش ایجدید صلح، من شورای عألی صلح را تشویق می کنم که به همه

 .کمک شودصلح خأطر ه ب
 
ممد و موثر  محیطبشمول ثبأت و رفأه،  برای ترویجی پیچیده، همکأری قوی میأن همسأیگأن ومنطقوضعیت در یک  .۶۰

مأدگیی برخوردار استویژه تیمی از اهبین الفغأن یبرای گ فتگو
 
 مختلف اشکألرا برای ارائه پشتیبأنی در  اش . منطقه ا

که می تواند فرایند صلح میأن حکومت و طألبأن می کند فراهم مهمی را نشأن داده است که هر یک از این اشکأل قأبلیتهأی 
بأد، بأکو، بروکسل، مسکو، سمرقند، هأی  نشستدر اظهأرات دور گذشته  تقویت کند.را  افغأنهأ به مألکیت

 
عشق ا

اتحأد و یکپأرچگی منطقوی بر اهمیت همکأری، این اظهأرات ای همهزیرا مأیه دلگرمی مأن شد هأ سأیر نشستازبکستأن و 
میز و مرفه تأکید  و نیأز

 
تشویق میکنم  را برنأمه هأ . من تالشهأ برای اطمینأن از همأهنگی این داشتندبه یک افغأنستأن صلح ا

 .تالش به خرج دهندصلح پأیدار برای می خواهم تأ  د،ننفوذ دار  طألبأنبأالی که  عضوهأی کشور تمأمی و از 
 
مأدگی .۶۱

 
فشأر وارد کرده  ،۲۰۱۸در سأل ولسوالی انتخأبأت پأرلمأنی و شوراهأی تدویر  تقویمبر  یانتخأبأتهأی  روند بطی ا

کز امر بر مبتنی رای دهندگأن  لست هأیطرح رای دهندگأن و هرچند اقدامأت ملموس در راستأی ایجأد لست بهتر است. 
هأی انتخأبأتی برای  میسیونظرفیت کرابطه به مردم در  یهأ تأخیر در تصمیمأت کلیدی نگرانی برداشته شده است، رایدهی
، مملو از احسأسأتدر یک فضأی سیأسی  ،افزایش داده است. تأخیر بألقوه در تقویم انتخأبأترا انتخأبأت به موقع تدویر 

 أیبأ شرکاز نزدیک انتخأبأت را تشویق می کنم که  نهأد هأی مدیریت کننده. من نموده استتقویت فوق را نگرانی هأی 
اطمینأن حأصل  ۲۰۱۸سأل از برگزارش انتخأبأت معتبر در تأ کأر کنند  شأن بین المللیهمکأران سیأسی، جأمعه مدنی و 

میز تدویر نهأد هأ و افراد ذیدخل در راستأی تمأم قوی تعهد  نیأزمندنأامن، فضأی نهأیت . برگزاری انتخأبأت در گردد
 
صلح ا
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رویکرد داخل و خأرج از حکومت را تشویق می کنم تأ طرف هأ در و من تمأم د می بأش در روند انتخأبأتعدم مداخله و 
مأدگی هأی مسئوالنه

 
 انتخأبأتی پیشه کنند.ای را در خصوص ا

 
ن بر افراد ملکیو تأثیر  دوامدار هأی مسلحأنهدرگیریبلند سطح . ۶۲

 
مأنده ی بأقی نگرانکمأکأن به عنوان عأمل  ات نأگوار ا

روهأی نظأمی بین المللی هستم. حمالت هوای  ی توسط حکومت و نیاز نأشی  افراد ملکینگران افزایش تلفأت  أً من عمیق است.
زار هم عنأصر ضد حکومت دون تفکیک مواد منفجره تعبیه شده توسطده بنأشی از استفأ افراد ملکیتلفأت پیمأنه همین ه ب

 
 ا

ن حوادث امنیتی  که کأهش تعداد ستدر حألی دهنده می بأشد. این
 
موزشی و مراکز بر و تأثیرات ا

 
ن  پرسونلا

 
 دلگرم کنندها

. قرار گیرد، قأبل قبول نیستاستفأده مورد مسلح  ینیروهأگروههأ و توسط له که مکأتب بطور دوامدار ئمی بأشد زیرا این مس
ور  را  عملیأت نظأمیجریأن در  افراد ملکیمحأفظت از جوانب درگیر منأزعه برای تمأم یت ئولمس من

 
نأن ی کردهیأدا

 
 و از ا

 هستم.ملکی خواستأر اقدامأت اضأفی برای کأهش تلفأت 
 
شمأره  لوکو تصویب پروت همچنأن وملکی و کأهش تلفأت برای جلوگیری ملی پألیسی تصویب اقدام حکومت در زمینه  .۶۳
مخرب که می تواند بیش از حد  معین أی متعأرفیأ محدودیت استفأده از سالحهو ممنوعیت در مورد  (۱۹۸۰) کنوانسیون ۵

مأده، قأبل استقبأل می بأشدبأشدداشته قأبل توجیه  غیربوده و یأ تأثیرات 
 
است که حکومت را در  . سأزمأن ملل متحد ا

 .نمأیدفنی پالن عمل در این عرصه هأ حمأیت چنین تطبیق 
 
تبریک می گویم.  صورت گرفت، به این کشور  ۲۰۱۷که در مأه اک توبر را در شورای حقوق بشر انتخأب افغأنستأن من  .۶۴

مطأبق بأ قأنون اسأسی افغأنستأن و در را  ی موثر تدابیر عملی و است تأ کشور هأی  نهأدتمأمی برای خوبی این یک فرصت 
تعهدات به تعقیب ، من حکومت را تشویق می کنم که امر . بأ توجه به اینروی دست گیرند بین المللیحقوقی تعهدات 
 رفتأر و مجأزات توهینیأ و شکنجه و سأیر رفتأرهأی ظألمأنه، غیرانسأنی  در مورد منعل اختیأری کنوانسیون وکو پروت، عمومی
میز

 
 .نمأیدرا لغو  کنوانسیوندر مورد این خود و ملحوظأت تصویب را  ا
 
زنأن، "برای  عمل ملیتطبیق پالن تخصیص منأبع برای ویژه حقوق زنأن به مأیت از در راستأی حمن از تعهد حکومت  .۶۵

می بأشد، قأبل قبول  غیرمیزان خشونت علیه زنأن که کأهش در بأید تطبیق این پالن استقبأل می کنم.  "صلح و امنیت
مسلکی و سیأسی، عرصه هأی مشأرکت زنأن در زمینه را برای و بخشد برا بهبود ، دسترسی زنأن به عدالت مسأعد واقع شده

یدزنأن در شورای عألی صلح مشأرکت سطح افزایش  بخأطرحکومت بأید از  سأزد.فراهم  أمهع
 
طرف  برهرچند ، تقدیر بعمل ا

کمیته در حأل تکمیل گزارش به حکومت ، منبع نأامیدی است. دهیدر طول دوره گزارش، زن در کشور  والی کردن یگأنه
بأ گنجأنیدن مجدد فصل منع خشونت و می بأشد شده، ترتیب زنأن همه اقشأر بأ  همبأرزه بأ تبعیض علیه زنأن که در مشور 

 حفأظت از حقوق زنأنخود در جهت  در مورد تعهداتبخشی را پیأم اطمینأن علیه زنأن در کود جزای، دولت یکبأر دیگر 
 .میبأشمسیأسی کشور عرصه افزایش مشأرکت بأ مفهوم زنأن در یکبأر دیگر خواهأن من ارسأل میکند. 

 فسأدمربوط به قضأیأی قضأیأی حسأس و یأ  بأالی، به ویژه کسأنی که سأرنواالن، قضأت و مستنطقینامنیت شخصی  .۶۶
، کأرکنأن و رهبری شنراناز کمیبرخی علیه  هأی مداوم تهدید گزارش. می بأشدکأر می کنند، منبع نگرانی جدی  اداری 

این مهم است . نیز حأکی چنین وضعیت است کمیسیون مستقل حقوق بشر افغأنستأن و مدافعأن حقوق بشرداراالنشأی 
نأن بأ برای محأفظت این افراد در محل کأر و محل اقأمت بیشتر اقدامأت تأ 

 
 خأطر اطمینأنشأن روی دست گرفته شود تأ ا

 .و فراگیر بأشندعأدالنه تر یک جأمعه ایجأد أن برای ش قأدر به ادامه کأر
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ن به شدت نأراحت اراضی برای از افزایش  من .۶۷

 
ن برای منطقه و فراتر از ا

 
کشت کوکنأر در سراسر افغأنستأن و پیأمدهأی ا

روئین یتولید هبی سأبقه افزایش همچنأن، درصد افزایش یأفته است.  ۶۳در حدود  ،۲۰۱۷تأ  ۲۰۱۶از سأل چنأنچه شدم 
صحت و برای جدی تهدید افزایش روز افزون کشت کوکنأر نه تنهأ  نگرانی جدی است.مأیه نیز ، میرسد تن ۹۰۰۰که به 

بین فأصله و  ،محدود می سأزدرا مشروع اقتصأد فضأی انکشأف ، سأزدمی بیشتر را نأامنی می بأشد بلکه  سالمت افغأنهأ
نهأ است،  دولتکه را حکومت و مردم 

 
افزایش می دهد. من از حکومت و جأمعه بین المللی مسئولیت عرضه خدمأت به ا

بأشندگأن محلی برای بدیل انکشأفی گسترش فرصتهأی کوکنأر به شمول بأ کشت امر مبأرزه در  شأنمی خواهم که تالشهأی 
ن را و پولشوی  ی  مواد مخدر برانقأچأقبأالی قأنون تشدید تطبیق در سراسر افغأنستأن و همچنین 

 
 .سأزند دو برابروابسته به ا

 
نشست مقأمأت در حمأیت است. درخور اصالحأت برنأمه پیشرفت در  رایب تعهد حکومتبأوجود چألش هأی بیشمأر،  .۶۸

ن برای خود برای توسعه افغأنستأن و مسیر  تعهد شأنتمویل کنندگأن  ،برگزار شد اک توبر ۵تأریخ ه بکه عألیرتبه 
 
ک فأی  ی  –ا

مبأرزه بأ عدلی و قضأی  ی و موفقیت مداوم مرکز  اداری  برنأمه مبأرزه بأ فسأدتحقق تعهد حکومت برای   ابراز نمودند.مجدداً را 
ژی یتصویب استراتمأیه دلگرمی من بوده است.  در سطح بأال اداری  فسأدقضأیأی و تعقیب عدلی رسیدگی در امر اداری فسأد 

 اداری  فسأدتر جهت مبأرزه بأ  برای رویکرد سیستمأتیک و همأهنگزمینه را سپتمبر  ۲۸ تأریخه اداری ب ملی مبأرزه بأ فسأد
راسر ژی در سیموثر این استرات، تطبیق فسأد اداری در امر مبأرزه بأ حکومت تالشهأی ثبأت، برای تأمین فراهم می کند. 

 می بأشد.امنیتی، پأرلمأن و قوه قضأئیه ضروری سک تور ، ملکیخدمأت نهأدهأی 
 
أ ، تأدامیچی یأمأموتو، سپأسگذارم که بخودسأزمأن ملل متحد در افغأنستأن و نمأینده ویژه کأرمندان من از تمأم  .۶۹

برانگیز چألش شرایط چنین نستأن در در راستأی حمأیت از مردم افغأتعهدات مأ امر تحقق صداقت کأمل به کأر شأن در 
 .ادامه می دهند

 
_______________ 

 
 


