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مجمع عمومی
نشست هفتاد و دوم
موضوع اجندا۳۹ :
وضعیت افغانستان

شورای امنیت
سال هفتاد و دوم

وضعیت در افغانستان و تاثیرات ان بر صلح و امنیت جهانی
گزارش سرمنشی عمومی
.I

مقدمه

این گزارش به تأسی از قطعنأمه  ۶۸/۱۱مجمع عمومی و قطعنأمه  )۲۰۱۷( ۲۳۴۴شورای امنیت ترتیب شده که طی
.۱
ان از من خواسته شده بود تأ هر سه مأه در مورد انکشأفأت در افغأنستأن گزارش بدهم.
این گزارش اطالعأت تأزه ی را در رابطه به فعألیت هأی ملل متحد در افغأنستأن به شمول اقدامأت سیأسی،
.۲
بشردوستأنه ،توسعوی و حقوق بشری از زمأن گزارش قبلی من ( )A/72/392-S/2017/783که به تأریخ  ۱۵سپتمبر  ۲۰۱۷ارائه
شده بود ،فراهم می نمأید.
.II

انکشافات مرتبط

 .۳حکومت وحدت ملی ،علی الرغم وضعیت امنیتی و چألشهأی حکومتداری ،به کأر اولویتدهی به اجندای اصالحأت ،بویژه
بأ اصرار بر تدابیر مبأرزه بأ فسأد اداری و اصالح سک تور امنیتی ،ادامه داده است .بأ وجود انکه امأدگی هأی انتخأبأتی توسط
کمیسیون مستقل انتخأبأت بأ کندی مواجه شده است ،گروه هأی سیأسی به تجمع شأن بر محور انتخأبأت پأرلمأنی و شورای
هأی ولسوالی ادامه داده اند .وضعیت امنیتی هنوز هم به پیمأنه وسیع شکنند می بأشد چنأنچه طألبأن و شأخه خراسأن
دولت اسالمی عراق و شأم (داعش) بأوجود حمالت هوای ی گسترده نیروهأی امنیتی افغأن و بین المللی توانأی ی خود برای
وارد کردن تلفأت زیأد را بنمأیش گذاشته اند .گروه همأهنگی چهأرگأنه که متشکل از حکومت هأی افغأنستأن ،چین،
پأکستأن و ایأالت متحده امریکأ می بأشد ،بعد از گذشت یک سأل در حألی دوبأره تشکیل جلسه داده اند که افغأنستأن از
طریق این گونه نهأدهأ چون روند قلب اسیأ – استأنبول ،سأزمأن همکأری شأنگهأی و کنفرانس منطقوی همکأری هأی

A/72/651
S/2017/1056

اقتصأدی در مورد افغأنستأن ،به گسترش سهمگیری چندجأنبه اش در منطقه ادامه داده است .پیشرفت چشمگیری در
ارتبأط به تأمین صلح وجود نداشته است.
الف.

انکشافات سیاسی

 .۴چنأنچه در گزارش قبلی من امده است ،بعد از انکه در مأه جوالی سأل  ۲۰۱۸تأریخ برگزاری انتخأبأت پأرلمأنی و
شوراهأی ولسوالی اعالن گردید ،یک تعأدل سیأسی شکنند بوجود امد .این وضعیت حفظ شد زیرا فعألین برجسته سیأسی
بر ایجأد ائ تالف هأ تمرکز نمودند ،در پ ی تقویت حوزه هأی انتخأبأتی شأن شدند و امأدگی هأی انتخأبأتی کمیسیون مستقل
انتخأبأت را از نزدیک تعقیب می کردند .در حألیکه تأءخیر در فیصله هأی کلیدی چوکأت زمأنی انتخأبأت را به مخأطره
انداخت ،این موضوع نگرانیهأ در مورد ظرفیت و استقالل کمیسیون را افزایش داد .شخصیت هأی سیأسی امکأن راه اندازی
انتخأبأت معتبر و قأبل قبول در زمأن تعیین شده را زیر سوال بردند و شک مردم در مورد انتخأبأت افزایش یأفت .بعضی از
شخصیت هأی اپوزیسیون خواستأر معطل قراردادن انتخأبأت و اقدامأت فراتر از قأنون اسأسی یعنی تشکیل اداره مؤقت
شدند .در حألیکه این موقف در اقلیت بأقی مأند امأ بزرگ ترین احزاب و ائ تالفهأ به تالشهأی عمده شأن بخأطر روند هأی صلح
امیز و دیموکراتیک ادامه دادند.
 .۵رئیس جمهور محمد اشرف غنی و رئیس اجرائیه عبدهللا عبدهللا روابط همکأری شأن را حفظ نمودند همچنأن که حکومت
وحدت ملی تالش دارد تأ برای اجندای اصالحأت شأن اعتمأد سأزی کنند .همچنأن رئیس جمهور به تالش هأی سیأسی اش
برای رسیدگی به جریأن هأی سیأسی اپوزیسیون جوان ،بشمول جریأن سیأسی ،بیشتر تأجک ،بنأم رستأخیز و جنبش
روشنأی ی اک ثریت مطلق هزاره ،تحرک بیشتر بخشیده است ،چنأنچه اعتراضأت شأن در جریأن مدت زمأن گزارشدهی به
علت وارد شدن حکومت در روند گ فتگو در مورد خواسته هأی انأن برای شمولیت بیشتر سیأسی ،کأهش یأفته بود .امأ
عرصه سیأست بیشتر تحت تسلط تحرکأت ائ تالف هأی عمده اپوزیسیون در اطراف روند انتخأبأت قرار داشت.
 .۶چنأنچه در گزارش قبلی من یأداوری شده است تشکیل ائ تالف برای نجأت افغأنستأن شخصیت هأی برجسته سیأسی
چون اعطأ محمد نور والی والیت بلخ ،عبدالرشید دوستم معأون اول رئیس جمهور و محمد محقق معأون دوم ریأست اجرائیه
را دور هم جمع کرد .بأ وجود رقأبتهأی گذشته میأن اقأی نور و اقأی دوستم ،ائ تالف شأن دوام اورده و اقأی نور گأمهأی
فراتری برای وسعت بخشیدن پأیگأه جغرافیأی ی این ائ تالف برداشته است و بأ افراد سیأسی چون عبدالرازق قومندان امنیه
والیت قندهأر ،عبدالظأهر قدیر عضو پأرلمأن از حوزه شرق و اسمأعیل خأن ً
قبال رهبر مجأهدین در حوزه غرب تمأس گرفته
است .در اخیر مأه سپتمبر عبدالرسول سیأف نشستهأی از گروه عمده بنأم شورای همأهنگی را دایر نموده است .این گروه
که تنظیم هأی سیأسی گسترده ای را احتوا می کند بدور یک اجندای انتخأبأتی بأ هم متحد شده و تغییرات عمده ای را در
روند انتخأبأت ،بشمول تعویض نمودن کمشنران بر حأل کمیسیون انتخأبأت و طرح مجدد قأنون انتخأبأت مصوب سأل
 ۲۰۱۶را پیشنهأد کردند.
 .۷بعضی از شخصیت هأی اپوزیسیون بطور گسترده خواستأر تشکیل لویه جرگه سنتی ،شکل سنتی شورای ملی که بیشتر
از افراد بزرگ تشکیل شده ،بحیث گأمی برای ایجأد یک حکومت جدید شدند .این خواستهأ بیشتر توسط رئیس جمهور قبلی
حأمد کرزی صورت گرفته که نأمبرده بتأریخ  ۱۲مأه اک توبر بطور اشکأر خواستأر تدویر لویه جرگه شد تأ سیأستهأی امنیتی،
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روابط افغأنستأن بأ ایأالت متحده امریکأ و در صورت امکأن گزینش رهبری جدید برای کشور را مورد بأزبینی قرار دهدً .
اسأسأ
خواست حأمد کرزی در ابتدا توجه ای زیأدی را بخود جلب نکرد زیرا شمأر زیأدی از سیأسیون این مفکوره را رد کردند .امأ
زمأنیکه عدم پیشرفت در مورد انتخأبأت بیشتر از پیش روشن شد ،معلوم گردید که این پیشنهأد بیشتر مورد قبول قرار گرفته
است .بتأریخ  ۱۵نومبر ارگ ریأست جمهوری طی نشر یک اعالمیه مطبوعأتی به کأرمندان حکومت هدایت داد تأ از اشتراک
در اینگونه جریأنهأ ابأء ورزند .به تعقیب ان دو تن از مسولین ارشد حکومت بخأطر حمأیت اشکأر از تدویر لویه جرگه از
وظأیف شأن برکنأر شدند.
 .۸همچنأن مخألفت بأ حکومت ،خود را به شکل کشیدگی میأن قوه اجرائیه و مقننه ،اشکأر سأخت و این دو قوه بطور
اشکأر اتهأمأت فسأد را بر یک دیگر وارد کردند .نشست پأرلمأن برای تأئید حد اقل ۱۰وزارت بأ سرپرست در ولسی جرگه
شورای ملی ،بتعقیب نشست افتتأحیه در مأه سپتمبر زمأن بندی گردید .این نشست رای اعتمأد به تعقیب گزارشأت در مورد
اینکه بعضی از نأمزد وزیران که نتوانستند حمأیت و رای اعتمأد کأفی از پأرلمأن بدست بیأورند ،بتعویق افتأد .بتأریخ ۲۵
نومبر حکومت  ۱۲تن نأمزد وزیر را برای کسب رای اعتمأد به ولسی جرگه شورای ملی معرفی نمود .اتهأم فسأد همچنأن در
داخل پأرلمأن هویدا شد که مبدل به مشأجره لفظی میأن دو تن از اعضأی برجسته پأرلمأن ،عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی
جرگه و همأیون همأیون معأون رئیس ،گردید و در نهأیت به اوج خشونت فزیکی طرفداران و حأمیأن شأن در صحن مجلس
منجر شد .بتأریخ  ۴نومبر اک ثریت اعضأی ولسی جرگه به اقدامأت انظبأطی علیه اقأی ابراهیمی ،اقأی همأیون و دو تن دیگر
از اعضأی پأرلمأن رای تأئید دادند.
 .۹در طول دوره گزارشدهی اقأی دوستم بنأ بر ادعأ تجأوز جنسی در افغأنستأن ،در بیرون از کشور بأقیمأنده است .بتأریخ
اول مأه نومبر یک محکمه ابتدای ی در کأبل هفت تن از محأفظین اقأی دوستم را بخأطر حمله بر یک رقیب سیأسی اش در
مأه نومبر سأل  ۲۰۱۶بطور غیأبی به سه تأ پنج سأل حبس محکوم نمود .در اسنأد محکمه از ارتبأط اقأی دوستم و دو تن
دیگر از محأفظین اش در همین قضیه نیز نأم برده شده است .در عدم حضور اقأی دوستم ،اقأی غنی بخأطر احیأی دوبأره
ورابط اش بأ قوم ازبک گأم هأی برداشته و بتأریخ  ۲۳اک توبر بأ شمأری از افرادی که ً
قبال بأ معأون اول رابطه داشتند و نیز
شمأری از اعضأی حزب جنبش نوین ،حزب جدید التأسیس که در تالش بدست اوردن حمأیت رای دهندگأن قوم ازبک
است ،نشستی را دایر نموده بود .به تعقیب این نشست ،شمأری از اعضأی برجسته حزب جنبش ملی موقفهأی را در داخل
حکومت قبول نمودند .بأ وجود این اقأی دوستم بحیث بنیأنگذار حزب جنبش ملی از حمأیت قوی حأمیأن وفأدار خود در
میأن نمأیندگأن والیتی این حزب و افراد قوم ازبک در شمأل ،کمأکأن برخوردار بود.
 .۱۰سأیر احزاب سیأسی نیز در حفظ انسجأم داخلی خود به سبب اختالفأت روی رهبری تقال می کردند .حزب اسالمی
افغأنستأن نیز ،بر خالف تالشهأی رهبر این گروه گلبدین حکمتیأر برای متحد سأختن ان ،به حزب اسالمی (گلبدین) و
حزب اسالمی افغأنستأن دو پأرچه شده است .اقأی گلبدین حکمتیأر در مأه اک توبر روند بأزسأزی رهبری حزب و نمأیندگأن
والیتی را اغأز نمود و در شمأری از والیأت انتخأبأت داخلی را برگزار کرد .بتأریخ  ۸نومبر حزب اسالمی (گلبدین) همأیش بزرگی
را در کأبل تشکیل داد که از سراسر افغأنستأن نمأیندگأن این حزب در ان اشتراک نمودند .این همأیش بر رهبر بودن موقتی
اقأی حکمتیأر صحه گذاشت امأ نتوانست در مورد موضوع پأرچه شدن ،میأن حزب اسالمی (گلبدین) و حزب ثبت شده
اسالمی افغأنستأن که رهبر ان عبدالهأدی ارغندیوال می بأشد و پیوسته خواسته است تأ از اقأی حکمتیأر فأصله بگیرد،
مصألحه کند .بتأریخ  ۱۳نومبر وزارت عدلیه افغأنستأن بأ صدور یک اعالمیه تأئید نمود که اقأی ارغندیوال رهبر حزب ثبت
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شده اسالمی افغأنستأن می بأشد .جمعیت اسالمی نیز بأ رقأبتهأی داخلی روبرو شد چنأنچه افراد وفأدار به رئیس اجرائیه
عبدهللا و افراد حأمی والی والیت بلخ نور بر سر انتصأب افراد به پست هأی وزارت توافق نکردند .حمله انتحأری بتأریخ ۱۶
نومبر بر تجمع افراد وفأدار به والی نور در کأبل ،تنش میأن او و حکومت وحدت ملی را بیشتر از پیش زیأد سأخت زیرا اقأی
نور اشخأصی را در داخل حکومت متهم به توطعه بر ضد حزب جمعیت اسالمی می کرد.
 .۱۱کمیسیون مستقل انتخأبأت ،برخالفت پیشینه مشکالت داخلی اش ،پیشرفتهأی در کأر امأدگی برای انتخأبأت نموده
است .کمیسیون برای اولین بأر توانست تأ روند بأزبینی موقعیتهأی مراکز رای دهی در سراسر افغأنستأن را تکمیل نمأید تأ
دسترسی رای دهندگأن ،چنأنچه در قأنون انتخأبأت سأل  ۲۰۱۶تصریح شده است ،را مشخص سأزد .این کمیسیون
همچنأن به تطبیق روند ثبت بأیومتریک رای دهندگأن اغأز به کأر نمود .در نهأیت از تالشهأ برای معرفی کردن این تکنألوژی
بدلیل اشتراک تنهأ یک داوطلب در پروسه داوطلبی که بنأبر دالیل طرزالعملی فأقد شرایط دانسته شد ،صرف نظر شد.
بالخره کمیسیون بتأریخ  ۲۵اک توبر اعالن نمود که انأن به این نتیجه رسیده اند که از رای کأغذی در انتخأبأت استفأده
خواهد شد .کمیسیون بتأریخ  ۲۵نومبر موضوع گزینه رایدهی کأغذی را در یک نشست عمومی بأ اشخأص و نهأدی هأی
ذیدخل بیرونی مورد بحث قرار داد .صرف نظر از مودل هأی رای دهی ،هدف این است که برای اولین بأر در تأریخ افغأنستأن
هر رایدهنده ثبت شده به یک مرکز واحد انتخأبأت وصل شود.
 .۱۲کمیسیون همچنأن چندین نشست مشورتی و عمومی ،که نمأیندگأن احزاب سیأسی ،ائ تالفهأ و نهأدهأی جأمعه مدنی را
بدور هم جمع کرد ،تدویر نموده است .امأ کمیسیون بخأطر عدم پیشرفت ،رهبری ضعیف و چند دستگی داخلی بأ انتقأد
سخت نمأیندگأن احزاب سیأسی و جأمعه مدنی مواجه شد .بعد از تصمیم پنج تن از کمنشران ،رئیس کمیسیون از کأر بر
طرف شد و متعأقب ان رئیس جمهور بتأریخ  ۱۵نومبر هدایت داد تأ کأندیدان منأسب برای احراز این کرسی خألی در نظر
گرفته شوند .بأ وجود این دگرگونی ،کمیسیون بکأرش ادامه داد .بتأریخ  ۲۰نومبر کمیسیون انتخأبأت بأ کمیسیون اصالحأت
اداری و خدمأت ملکی به این توافق رسیدند تأ روند استخدام پست هأی انتخأبأتی سرعت بخشیده شود و میزان بزرگ پست
هأی خألی کأهش یأبد .بتأریخ  ۴اک توبر ملل متحد ،کمیسیون مستقل انتخأبأت و کمیسیون سمع شکأیأت انتخأبأتی سند
حمأیت پروژه انتخأبأت را امضأء نمودند تأ چوکأت کأری مسأعدتهأی دونران بین المللی برای انتخأبأت ایجأد شود.
 .۱۳مشأرکت زنأن در روند انتخأبأت موضوع گ فتگو هأی ی بود که در سراسر افغأنستأن توسط هئیت معأونت ملل متحد در
افغأنستأن (یونأمأ) و سأزمأن ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندی زنأن از  ۱۷اک توبر تأ  ۲۲نومبر حین تجلیل از روز
جهأنی برای زنأن و صلح سأل  ۲۰۱۷برگزار شده بود .در این محفل ،فعأالن مرد و زن ،نأمزدان سأبق ،مسولین انتخأبأت
و رهبران مذهبی روش هأی ی را برای تشویق مشأرکت زنأن در انتخأبأت ،از طریق حل مسأئل امنیتی ،دسترسی به وجوه مألی
نأمزدان بألقوه زن ،و اگأهی رسأنی هدفمند ،در خصوص جأنبداری هأی جنسیتی نسبت به رهبری احراز بست هأی دولتی،
رسیدگی نمأید .یک گزارش بأ یأفته هأی کلیدی و توصیه هأی برای ان به همکأران مربوطه توزیع شد .در مجموع ( )۳۶۴تن
( ۳۰۳زن و  ۶۱مرد) در این محأفل از  ۴۴ولسوالی و  ۲۰والیت شرکت کرده بودند.
 .۱۴از تأریخ ارائه گزارش قبلی من هیچ گأم مهمی برای ایجأد روند صلح بأ طألبأن برداشته نشده است .اصالحأت اداری در
داخل سأختأر موجود شورای صلح ادامه داشت ،و شورای عألی صلح یک پالن استراتژیک کأر خود را برای سألهأی ۲۰۱۷
تأ  ۲۰۲۰تکمیل نموده است .در این پالن تصریح شده است که حکومت از موضع ضعف مذاکره نخواهد کرد و بر حفظ
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احکأم بنیأدی قأنون اسأسی سأل  ۲۰۰۴افغأنستأن در ان تأکید شده است .عالوه بر این ،این پالن شأمل فراخوان برای
مذاکرات صلح در کأبل بوده که بدون وسأطت میأنجی هأی بین المللی بأشد و نیأز به دستیأبی به توافق منطقوی در مورد
ثبأت در افغأنستأن تأکید شده است .همزمأن بأ این ،طألبأن امأدگی شأنرا برای تداوم جنگ بأ حکومت و شرکأی بین المللی
اش بعد از تجدید تعهد نیروهأی پیمأن اتالنتیک شمألی (نأتو) برای افغأنستأن ،اعالم کردند .در سطح والیتی ،شورای عألی
صلح اعضأی جدیدی برای تمأمی  ۳۴کمیته هأی والیتی صلح را منصوب کردند که بأ اعضأی شورا و نهأد هأی مربوط ای ان
به  ۴۸۰عضو ،از جمله  ۶۵زن می رسد.
 .۱۵یونأمأ به تالشهأی خود برای ترویج همه شمول بودن ابتکأرات صلح افغأنستأن ادامه داده است .از اواسط مأه سپتمبر،
این مأموریت از تدویر هفت نشست ابتکأرات محلی برای صلح در والیأت چون بلخ ،بأمیأن ،دایکندی ،هلمند ،هرات،
جوزجأن و کأبل حمأیت کرده است .در  ۲۹اک توبر ،بأ پشتیبأنی تخنیکی یونأمأ ،بنیأد اسیأی ی در کأبل ،یک کنفرانس ملی
برای ارائه چهأر نقشه راه برای گ فتگوی مردم در مورد صلح برای دعوت شدگأن والیتی و شرکأی مربوط ای ان ترتیب داده
بود .شرکت کنندگأن نگرانی شأنرا در مورد وضعیت امنیتی ابراز کردند و پیشنهأد نمودند که نفوذ و نقش رهبران مذهبی برای
حمأیت از ایجأد شورا هأی حل منأزعه در منأطق روستأی ی ،به منظور افزایش مشأرکت زنأن در روند صلح ،بیشتر شود.
ب .امنیت
 .۱۶وضعیت امنیتی بدلیل ادامه درگیریهأ میأن حکومت و نیروهأی ضد دولت در سراسر کشور  ،بطور گسترده نأپأیدار
بأقی مأند .سأزمأن ملل متحد از تأریخ  ۱۵سپتمبر تأ  ۱۵نومبر ً
جمعأ  ۳۹۹۵رویداد امنیتی را ثبت کرد که نسبت به مدت
مشأبه سأل ۴ ،۲۰۱۶ ،درصد کأهش را نشأن می دهد .الی تأریخ  ۱۵نومبر ،سأزمأن ملل متحد بیش از  ۲۱۱۰۵رویداد
امنیتی را برای  ۱۱مأه اول  ،۲۰۱۷ثبت نموده است که از سأل  ۲۰۱۶افزایش  ۱درصدی را نشأن می دهد .ارقأم بأالی
رویدادهأی امنیتی ً
عمدتأ به درگیری هأی مسلحأنه نسبت داده می شود .در مطأبقت بأ روال موجوده ،درگیریهأی مسلحأنه
بیشترین رویداد هأی امنیتی را به خود اختصأص داده است که  ۶۲درصد را تشکیل می دهد و به تعقیب ان حوادث نأشی
از مواد منفجره تعبیه شده می اید که  ۱۷درصد رویدادهأ را تشکیل می دهد .قتل هأی هدفمند و ادم ربأی ی هأ در مقأیسه بأ
مدت مشأبه در سأل  ۱۶ ،۲۰۱۶درصد افزایش یأفته است .حوزه شرقی بیشترین تعداد اینگونه حوادث را تجربه کرده است
و پس از ان حوزه جنوبی است که این دو حوزه در کل  ۵۶درصد تمأمی همچو رویداد هأ را تشکیل می دهد.
 .۱۷نیروهأی امنیتی افغأن و نیرو هأی بین المللی پس از اعالم راهبرد جدید ایأالت متحده امریکأ برای افغأنستأن و جنوب
اسیأ که زمینه تغییرات در قواعد درگیری نیروهأی ایأالت متحده امریکأ فراهم کرد ،عملیأت هوای ی خود را به نحو چشمگیری
افزایش داده اند .در طی دوره گزارشدهی  ۲۱۵حمله هوای ی انجأم شده است که  ۷۳درصد نسبت به مدت مشأبه سأل ۲۰۱۶
افزایش را نشأن می دهد و در مأه اک توبر ،مأموریت ملل متحد تأ به امروز بیشترین رقم حمالت هوای ی در کشور را ثبت نموده
است .حمالت هوای ی در  ۲۲والیت گزارش شده است که اک ثریت ان در والیت هلمند در جنوب و در والیت ننگرهأر در
شرق صورت گرفته است .افزایش حمالت هوای ی تأثیر قأبل مالحظه ای در سأحه داشته است ،که بر اسأس گزارشأت تلفأت
سنگین بر عنأصر ضد حکومت و افراد ملکی وارد کرده است.
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 .۱۸طألبأن چندین عملیأت گسترده را راه اندازی نمودند تأ مراکز اداری ولسوالیهأ را به دست بگیرند ،و توانستند بطور
موقت مراکز ولسوالیهأی معروف در والیت قندهأر ،اندر در والیت غزنی ،شیب کوه در والیت فراه و شهید حسأس در والیت
اروزگأن را اشغأل نمأیند .در تمأم موارد ،نیروهأی امنیتی افغأنستأن طألبأن را به عقب رانده اند که در برخی موارد بأ پشتیبأنی
هوای ی بین المللی این کأر را کرده اند .در  ۱۴اک توبر ،نیروهأی افغأن مرکز ولسوالی غورک در والیت کندهأر را که از نومبر
 ۲۰۱۶تحت کنترول طألبأن بود ،پس گرفتند.
 .۱۹این دوره گزارشدهی یکی از خشونتبأر ترین هفته را در این اواخر شأهد بوده است که عنأصر ضد دولت یک سلسله
حمالت همأهنگ را در چندین محل راه اندازی نمودند .از  ۱۷الی  ۱۹اک توبر ،طألبأن چهأر حمله پیچیده را در سراسر کشور
بأ استفأده از وسأیط نقلیه هموی که از ان به عنوان بم هأی انتحأری استفأده می کردند ،براه انداختند که بیش از ۱۰۰
نفر ،بشمول نیروهأی دفأع ملی و پرسونل نیروهأی امنیتی افغأن و افراد ملکی را کشتند .این حوادث بیأنگر افزایش تمرکز
طألبأن بر حمله به پأیگأه هأی نیروهأی امنیتی افغأن به جأی مراکز ولسوالیهأ بوده است که تلفأت سنگین را وارد کرده،
مورال نظأمیأن را تضعیف سأخته و تجهیزات نظأمی را به سرقت برده اند.
 .۲۰شأخه خراسأن دولت اسالمی (داعش) سرسخت بأقی مأنده است و در طول دوره گزارشدهی مسولیت چند حمله علیه
افراد ملکی و اهداف نظأمی را بدوش گرفته است .این حمالت شأمل سه حملۀ انتحأری در کأبل بود که دو حمله ان علیه
نمأزگذاران در مسأجد بود که تعداد زیأدی تلفأت غیرنظأمی را به همراه داشت .در حمله سوم ،در  ۳۱اک توبر ،یک وسیله
انفجأری در استأنه "منطقه سبز" دیپلمأتیک شهر کأبل منفجر شد که در ان  ۱۰غیرنظأمی کشته شدند که به نظر می رسد
یک حمله نمأدین بر ضد جأمعه بین المللی بوده بأشد که اولین حمله بر سأحه دیپلمأتیک پس از حمله انتحأری  ۳۱می
است .این گروه همچنین مسولیت حمله به یک شبکه تلویزیونی در کأبل بتأریخ  ۷نومبر و یک حمله انتحأری علیه گردهمأی ی
حأمیأن عطأ محمد نور در کأبل بتأریخ  ۱۶نومبر را به عهده گرفته است .جنگجویأن شأخه خراسأن داعش و طألبأن نیز در
ننگرهأر و جوزجأن بأ یکدیگر درگیریهأی مسلحأنه کردند.
 .۲۱حکومت همچنأن به اجرای اولویت برنأمه چهأر سأله خود در مورد اصالحأت در سک تور امنیتی به حیث یک جزء
کلیدی از استراتژی عمومی امنیتی خود ادامه داده است .به عنوان بخشی از این پالن بتأریخ  ۵نومبر وزارت داخله و وزارت
دفأع ملی تفأهمنأمه ای را برای انتقأل رسمی پولیس سرحدی افغأنستأن و پولیس نظم عأمه از وزارت داخله به وزارت دفأع
ملی امضأ کردند .تالشهأ برای ملکی سأزی نیروی پولیس همچنأن بأ تقرری هأی ملکی بیشتر ادامه داشت و از جمله ۱۹۱
بست ملکی تنهأ  ۱۶بست متوسط خألی بأقی مأنده است .ترک وظیفه در صفوف نیروهأی پولیس ملی افغأنستأن یکی از
نگرانی عمده بأقی مأنده و پولیس همچنأن از میزان بلند تلفأت رنج می برد .بتأریخ  ۱۷اک توبر ۵۴ ،تن از پرسونل پولیس در
یک حمله واحد بر قومندانی امنیه والیت پک تیأ کشته شدند.
 .۲۲بتأریخ  ۲۷سپتمبر ،وزیر دفأع ایأالت متحده امریکأ ،جیمز مأتیس و دبیر کل نأتو ،جنس استولتنبرگ ،از افغأنستأن
بأزدید کرده و بأ رئیس جمهور مالقأت نمودند .در یک کنفرانس مطبوعأتی مشترک ،اقأی غنی و اقأی مأتیس از همه کشور
هأی منطقه خواستند که در زمینه مبأرزه بأ تروریسم همکأری کنند .بتأریخ  ۹نومبر ،متحدین نأتو در نشست وزرای دفأع نأتو
در بروکسل بأ افغأنستأن تجدید پیمأن نمودند و ضمن ان اقأی استولتنبرگ ،به تعقیب تعهدات بیشتری از سوی متحدان
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در محدوده ای سطح تأیید شده نیروهأی موجود ،اعالم کرد که تعداد نیروهأی نأتو از  ۱۳۰۰۰به  ۱۶۰۰۰افزایش خواهد
یأفت.
ً
مجموعأ هفت رویداد امنیتی به پرسونل سأزمأن ملل متحد رخ داده است که از جمله ان یک حأدثه
 .۲۳در طول این مدت
تهدید ،پنج رویداد جنأی ی بوده و کدام برخورد مسلحأنه و اختطأف وجود نداشته است.
ج .همکاری منطقه ای
 .۲۴روابط دوجأنبه میأن افغأنستأن و همسأیگأنش تشدید یأفته است .در  ۱اک توبر ،قمر جأوید بجوا ،ستر درستیز اردوی
پأکستأن ،بأ اقأی غنی در کأبل مالقأت کرد تأ در میأن مسأیل منأفع مشترک ،امنیت منطقه را مورد بحث قرار دهند .تالشهأی
دوجأنبه افغأنستأن و جمهوری اسالمی ایران برای نهأی ی سأختن توافقنأمه جأمع مشأرکت ،بأ دور دوم جلسأت کمیته هأی
کأری که در  ۸اک توبر در کأبل برگزار شد ،نیز پیشرفت داشته است .موضوعأت چون اب ،امنیت ،مسأئل پنأهندگأن و
مهأجرین در سطح معأونأن وزرا مورد بحث قرار گرفت .افغأنستأن همچنأن به گسترش روابط دوجأنبه خود بأ بأ کشور هند
بأ راه اندازی "مشأرکت جدید توسعه " دو کشور بتأریخ  ۱۲سپتمبر و امضأی تفأهمنأمه همکأری هأی فنی در زمینه اموزش
پولیس و توسعه بتأریخ  ۲۸سپتمبر ادامه داده است .بتأریخ  ۲۴اک توبر  ،اقأی غنی از دهلی نو بأزدید و بأ نخست وزیر هند،
نرندرا مودی دیدار کرد .طی این دیدار ،اقأی مودی ،از برنأمه مصألحه "به رهبری افغأنهأ ،به مألکیت افغأنهأ و تحت کنترول
افغأنهأ" ،در حألی که دو رهبر همچنین دربأره توسعه و همکأری گ فتگو کردند ،ابراز حمأیت کرد .بتأریخ  ۲۴اک توبر  ،وزیر
امور خأرجه ایأالت متحده امریکأ ،رکس تیلرسون ،از افغأنستأن ،هند و پأکستأن بأزدید کرد تأ استراتژی جدید ایأالت متحده
امریکأ برای جنوب اسیأ را مورد بحث قرار دهد .اقأی تیلررس در فرودگأه بگرام یکبأر دیگر بر تعهد امریکأ برای تأمین روند
صلح و مصألحه اصرار ورزید.
 .۲۵نشست گروه تمأس بأ سأزمأن همکأری هأی شأنگهأی در  ۱۱اک توبر در مسکو بأ حضور معأونأن وزرای خأرجه برگزار
شد .در این نشست ،معأون وزیر امورخأرجه افغأنستأن ،حكمت كرزی ،پنج موضوع اصلی را روشن سأخت :پیشنهأد
افغأنستأن برای ریأست مشترک نشست اینده گروه تمأس افغأنستأن؛ عالقه مندی افغأنستأن به عضویت کأمل در سأزمأن
همکأری هأی شأنگهأی؛ تهدید امنیتی مشترک انتقأل جنگجویأن حکومت اسالمی از عراق و جمهوری عربی سوریه به
افغأنستأن؛ اهمیت یک روند صلح متعلق به افغأنهأ و تحت رهبری افغأنهأ؛ و همکأری اقتصأدی بأ کشورهأی عضو سأزمأن
همکأری هأی شأنگهأی از طریق تجأرت و سرمأیه گذاری .کشور چین پیشنهأد نمود که نشست بعدی گروه تمأس افغأنستأن
در اوایل سأل  ۲۰۱۸را میزبأنی کند .پس از گذشت بیش از یک سأل خأموشی ،جلسه ششم گروه همأهنگی چهأر جأنبه در
مسقط بتأریخ  ۱۶اك تبر تدویر یأفت كه افغأنستأن ،چین ،پأکستأن و ایأالت متحده امریکأ را بأ هم دور یک میز قرار داد.
این نشست کدام اعالمیه ی در مورد نتأیج ان نشر نکرد.
 .۲۶حکومت از طریق چندین نشست منطقوی دیگر ،به همکأری چند جأنبه خود ادامه داده است .به تأریخ  ۱۴نومبر،
هفتمین کنفرانس همکأری منطقوی اقتصأدی در مورد افغأنستأن در عشق ابأد برگزار شد .در این نشست موضوعأتی مأنند
مسأیل مشأرکت در عرصه هأی تبأدل منطقوی ،استفأده اب ،مبأرزه بأ مواد مخدر ،حمل و نقل ،تسهیل تجأرت و محیط
تجأری مورد بحث قرار گرفت .در حأشیه این کنفرانس ،افغأنستأن ،اذربأیجأن ،گرجستأن ،ترکیه و ترکمنستأن توافقنأمه
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ایجأد راه حمل و نقل الجورد را پس از سه سأل مذاکرات فنی امضأ کردند .پس از این کنفرانس ،دفتر مبأرزه بأ مواد مخدر و
جرایم سأزمأن ملل متحد بتأریخ  ۱۶و  ۱۷نومبر در شهر عشق ابأد ،یک کنفرانس دو روزه در زمینه "ترویج طرح هأی توسعه
بدیل افغأنستأن در میأن شرکأی منطقوی" را برگزار کرد .در این رویداد نمأیندگأن از افغأنستأن ،جمهوری اسالمی ایران و
پأکستأن و همچنین نمأیندگأن تعدادی از کشورهأی منطقه و دیگر کشورهأ و شمأری از نهأدهأی سأزمأن ملل متحد حضور
داشتند .شرکت کنندگأن در مورد طیف وسیعی از اقدامأت برای ترویج توسعه بدیل و کأهش تولید کشت کوکنأر بحث و
گ فتگو کردند .هفتمین کنفرانس روند قلب اسیأ -استأنبول در سطح وزرا بتأریخ  ۱مأه دسمبر در بأکو برگزار شد .در اعالمیه
بأکو ،کشورهأ اولویت مبأرزه بأ افراط گرای ی خشونت امیز و تروریزم و تقویه قأبلیت اتصأل اقتصأدی برای پیشبرد رشد
اقتصأدی منطقوی را برجسته سأختند.
.III

حقوق بشر

 .۲۷بتأریخ  ۱۲اک توبر یونأمأ گزارش جریأن تلفأت افراد ملکی در ۹مأه اول سأل ۲۰۱۷را منتشر کرد .در فأصله میأن ۱
جنوری الی  ۳۰سپتمبر ،یونأمأ  ۸۰۱۹مورد تلفأت افراد ملکی ( ۲۶۴۰کشته و  ۵۳۷۹مجروح) را ثبت نموده است ،که در
مقأیسه بأ فأصله زمأنی مشأبه در سأل  ،۲۰۱۶شش ( )۶درصد کأهش را نشأن می دهد .میزان مرگ افراد ملکی  ۱درصد
افزایش یأفت در حألیکه میزان مجروحیت افراد ملکی  ۹درصد کأهش یأفته است .همچنأن خشونت هأی وابسته به منأزعه
معیشت ،منأزل و اموال را هم تخریب نموده ،هزاران خأنواده را بیجأ سأخته و دسترسی به اموزش ،صحت و سأیر خدمأت
را محدود سأخته است .یونأمأ  ۴۶درصد تمأمی تلفأت افراد ملکی را به عنأصر ضد دولت ۲۰ ،درصد را به نیروهأی طرفدار
دولت ۱۱ ،درصد را به اتشبأری متقأبل در درگیریهأی زمینی میأن عنأصر ضد دولت و نیروهأی طرفدار دولت و  ۵درصد
تلفأت ملکی را به سأیر منأبع ،از جمله مواد انفجأری بأقیمأنده از جنگهأ و راکت پراگنیهأی انسوی مرز منسوب نموده است.
 .۲۸درگیری هأی زمینی بأعث  ۲۸۰۷مورد تلفأت افراد ملکی ( ۶۸۴کشته و  ۲۱۲۳مورد مجروح) گردیده که  ۳۵درصد
مجموع این تلفأت را تشکیل می دهد .استفأده بدون تفکیک از مواد منفجره تعبیه شده در حمالت انتحأری توسط عنأصر
ضد دولت در منأطق افراد ملکی بأعث کشته شدن  ۳۸۲فرد ملکی و مجروح شدن  ۱۲۰۲تن افراد غیرنظأمی گردیده که ۲۰
درصد مجموع تلفأت افراد ملکی را تشکیل می دهد،در حألیکه سأیر تک تیک هأی استفأده از مواد انفجأری تعبیه شده چون
مأین هأی فشأری  ۱۸درصد بیشتر تلفأت افراد ملکی را شأمل می شود .مأموریت همچنأن  ۴۶۶مورد تلفأت افراد ملکی نأشی
از حمالت هوای ی ( ۲۰۵تن کشته و  ۲۶۱تن مجروح) را ثبت نموده است که در مقأیسه بأ مدت مشأبه سأل ۵۲ ،۲۰۱۶
درصد افزایش یأفته است ،در حألیکه زنأن و کودکأن  ۶۸درصد از این تلفأت را تشکیل می دهند .در مجموع مأموریت ملل
متحد  ۲۴۸۰مورد تلفأت اطفأل ( ۶۸۹تن کشته و  ۱۷۹۱تن زخمی) را ثبت کرده است که این میزان  ۵درصد افزایش در
تلفأت کودکأن در مقأیسه به زمأن مشأبه سأل  ۲۰۱۶را نشأن می دهد .درگیریهأی زمینی  ۴۶درصد مجموع تلفأت کودکأن را
به خود اختصأص داده است .میزان تلفأت زنأن  ۱۳درصد افزایش یأفته است.
 .۲۹بتأریخ  ۱۷اک توبر ،یونأمأ دومین گ فتگو سأالنه نظأمی  -ملکی خود در مورد محأفظت از افراد ملکی را در کأبل برگزار
نمود .مقأمأت رده هأی بأال حکومت و نمأیندگأن نظأمی یکجأ بأ نمأیندگی بین المللی محأفظت از افراد ملکی در مورد پالنهأی
بحث نمودند تأ تعهدات پروتوکول شمأره پنجم کنوانسیون سأل  ۱۹۸۰در مورد ممنوعیت یأ محدودیت استفأده از سالح
هأی متعأرف خأص که ممکن است بطور ویژه مصدوم کننده بوده و یأ اثرات بدون تفکیک داشته بأشد ،که در مأه اگست

17-21453

8

A/72/651
S/2017/1056

تصویب شده است ،را براورده سأزند و همچنأن پألیسی ملی در مورد جلوگیری و کأهش تلفأت افراد ملکی که در این اواخر
تأیید شده است را پیأده نمأیند.
 .۳۰پس از یک سلسله حمالت خشونتبأر علیه اهداف فرقه ای ،یونأمأ گزارش ویژه ای را بتأریخ  ۷نومبر منتشر کرد که در
ان حمالت علیه عبأدتگأهأ ،رهبران مذهبی و عبأدت کنندگأن و بويژه حمالت که اجتمأعأت مسلمأنأن شیعه را هدف قرار می
ً
مجموعأ  ۵۱مورد
دهد ،مستند سأخته است .در فأصله زمأنی میأن  ۱جنوری سأل  ۲۰۱۶الی  ۷نومبر سأل  ،۲۰۱۷یونأمأ
از این گونه رویدادهأ را ثبت کرده است که بأعث ۸۵۰مورد تلفأت ملکی ( ۲۷۳کشته و مجروح) گردیده است که این رقم
تقریبأ دو برابر تلفأت افراد ملکی ثبت شده در چنین حمالت در طی کل دوره  ۷سأله ،از سأل  ۲۰۰۹تأ سأل  ۲۰۱۵را نشأن
می دهد .یونأمأ تقریبأ تمأمی این حمالت را به عنأصر ضد دولت منسوب کرده است .در طول دوره گزارشدهی دو مسجد
شیعیأن مورد حمله قرار گرفته است .بتأریخ  ۲۹سپتمبر یک مهأجم انتحأری مواد انفجأری بر بدنش را در یک گردهمأی ی که
به منظور یأدبود از روز عأشورا تدویر شده بود ،منفجر کرد و شش غیرنظأمی را کشت .بتأریخ  ۲۰مأه اک توبر یک مهأجم مواد
انفجأری همراهش را در داخل مسجد امأم زمأن در شهر کأبل منفجر سأخت که  ۵۷فرد ملکی را کشت .شأخه خراسأن دولت
اسالمی (داعش) مسئولیت هر دو حمله را بر عهده گرفته است.
 .۳۱حکومت در یک تالش برای جلوگیری از حمالت علیه اهداف فرقه ای در اواسط مأه سپتمبر تدابیر جدیدی را برای
حفأظت از محالت عبأدت ،که در معرض خطر تشخیص داده شده اند ،اعالن نمود .این اقدامأت شأمل استخدام و مسلح
کردن حدود  ۲۵۰۰تن از افراد محلی در سراسر کشور برای محأفظت ً
تقریبأ  ۶۰۰مسجد و زیأرتگأه از این نوع حمالت می
بأشد .جأنب مردمبطور عموم از این اقدامأت ابراز رضأیت نمودند امأ اصرار داشتند که حکومت مسولیت اصلی تأمین
محأفظت همه شهروندان را بدوش گیرد ،موقفی که یونأمأ ان را تأیید کرده است.
 .۳۲در فأصله میأن  ۱جوالی تأ  ۳۰سپتمبر ،یونأمأ  ۱۸رویداد مربوط به درگیری که تأسیسأت صحی و مراقبت هأی صحی
را مورد هدف قرار داده است ( ۱۰مورد توسط طألبأن ۵ ،مورد توسط گروه هأی مسلح نأمعلوم ۲ ،مورد توسط شأخه
خراسأن دولت اسالمی و  ۱مورد توسط نیروهأی دولت) را ثبت نمود؛ در مقأیسه در طی مدت مشأبه در سأل  ،۲۰۱۶یونأمأ
 ۳۳رویداد بشمول  ۳تن از کأرکنأن واکسین فلج اطفأل را ثبت کرده بود .از این جمله پنج رویداد منجر به بسته شدن
کلینیک هأی صحی شده است .یونأمأ همچنأن  ۱۳مورد از اینگونه رویداد هأ را ثبت نموده است که بر تأسیسأت اموزشی و
پرسونل وابسته به معأرف اثر مستقیم داشته است که چندین مورد ان شأمل تهدید ،ارعأب و ازار و اذیت بوده است .یونأمأ
 ۱۰مورد از اینگونه وقأیع را به گروه هأی مسلح منسوب کرده است ( ۶مورد به گروه طألبأن ۲ ،مورد به شأخه خراسأن
دولت اسالمی و  ۲مورد دیگر را به گروه هأی مسلح تشخیص نشده) ۲ ،رویداد به راکت پراگنی هأی انسوی مرز و  ۱رویداد
را به نیروهأی نظأمی بین المللی منسوب نموده است .یونأمأ  ۲۴مورد از اینگونه وقأیع را در مدت زمأن مشأبه سأل ۲۰۱۶
ثبت کرده بود.
 .۳۳یونأمأ  ۳۰گزارش در مورد استخدام و استفأده از کودکأن شأمل  ۲۴۷پسر دریأفت کرده است؛ این مأموریت استخدام
و استفأده از  ۱۹پسر ( ۱۲مورد توسط شأخه خراسأن داعش ۶ ،مورد توسط طألبأن و  ۱مورد توسط پولیس محلی افغأن)
را تأیید و تثبیت نموده است .عالوه بر این ،یونأمأ سه گزارش در مورد اختطأف توسط طألبأن شأمل حداقل چهأر پسر و دو
حأدثه تأیید نأشده خشونت جنسی علیه کودکأن را بدست اورده است که تحت بررسی قرار دارد.
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 .۳۴حکومت افغأنستأن ،به تعقیب سفأرش و حمأیت از جأنب یونأمأ ،بتأریخ  ۷مأه نومبر  ۵۰تن از نوجوانأن را که به
اتهأم قضأیأی وابسته به جرایم امنیت داخلی بأزداشت شده بودند ،از بأزداشتگأه برگسأالن ،بأ داشتن حداک ثر امنیت ،در
والیت پروان به مرکز اصالح و تربیت اطفأل والیت کأبل انتقأل داده است .سأزمأن ملل متحد ،در حألیکه از وضعیت
کودکأن در مراکز اصالح و تربیت اطفأل نظأرت می کند ،همچنأن از اجأزه بأزدیدهأی خأنوادگی ،خدمأت اموزشی ،صحی،
حقوقی و اجتمأعی و برنأمه هأی حمأیت روانی و ادغأم مجدد بطور مستمر حمأیت می نمأید.
 .۳۵دسترسی به عدالت برای بأزمأندگأن زن از خشونت هنوز هم یک چألش بأقی مأنده است .پیشرفت در کأر تطبیق پالن
ملی عمل در مورد زنأن ،صلح و امنیت به دلیل تأخیر در نهأی ی کردن بودجه بأزبینی شده  ۵۲میلیون دالری برای تطبیق
این پالن،که در مأه اک توبر صورت گرفته ،بطی بوده است .بحثهأ بأ دونران در مورد میکأنیزم هأی تمویلی ادامه دارد .یونأمأ
و تیم کشوری ملل متحد ،از تأریخ  ۲۵نومبر تأ ۱۰دسمبر ،از کمپأین افغأنستأن تحت عنوان " ۱۶روز فعألیت در مورد منع
خشونت علیه زنأن" حمأیت کردند که شأمل  ۱۴فعألیت ،بشمول سیمینأرهأ ،ورکشأپهأ ،گ فتگوهأ و برنأمه هأی رادیوی ی
بوده در سراسر کشور اجرا گردیده است .موضوع برای سأل " ۲۰۱۷هیچکس عقب نمأند :پأیأن دادن به خشونت علیه زنأن
و دختران" عنوان داشت.
 .۳۶حکومت اقدامأتی را برای اجرای توصیه هأی کمیته مبأرزه بأ شکنجه ،پس از بأزنگری افغأنستأن توسط این کمیته در
مأه می ،روی دست گرفته است .رئیس جمهور در مأه سپتمبر ،یک ضمیمه اضأفی را به فرمأن ریأست جمهوری در مورد
ممنوعیت شکنجه عالوه و تأیید کرده است که بر مبنی ان قربأنیأن شکنجه می توانند ادعأ هأی حقوقی شأنرا برای گرفتن
جبران خسأره از حکومت در محأکم جنأی ی و مدنی تقدیم کنند .حکومت بتأریخ  ۲۵اک توبر در یک کنفرانس که توسط وزارت
عدلیه تدویر شده بود ،پالن ملی عمل خویش را جهت پیگیری توصیه هأی کمیته مبأرزه بأ شکنجه ارائه کرد .حکومت همچنأن
یک کمیته را تحت ریأست دفتر شورای امنیت ملی بأ مسولیت ویژه در مورد نظأرت از تطبیق این پالن عمل ،تأسیس کرده
است.
 .۳۷فعألین جأمعه مدنی و کأرکنأن رسأنه هأ همچنأن بشکل پیوسته بأ حمالت ،ارعأب و تهدید از جأنب عنأصر ضد حکومت
مواجه هستند .یونأمأ پنج واقعه از اینگونه را ثبت نموده است که در هر یک از زون هأی ،زون مرکزی ،منأطق مرتفع مرکزی،
زون شمأل شرق ،زون جنوب و زون جنوب شرق یک رویداد بوقوع پیوسته است .بتأریخ  ۷نومبر ،حمله ای که شأخه
خراسأن دولت اسالمی (داعش) علیه شبکه تلویزیونی "شمشأد" در کأبل مسولیت ان را بدوش گرفت ،یک نفر از کأرکنأن
این شبکه تلویزیونی را کشته و  ۲۰تن انأن را مجروح کرد .یونأمأ ،منحیث بخشی از تالشهأیش برای ترویج فضأی بأز مدنی،
بتأریخ  ۸اک توبر میزبأن یک نشست بأ نمأیندگأن ژورنألستأن در کندهأر بوده است .در این نشست شرکت کنندگأن نگرانیهأی
شأن را در مورد امنیت و چألشهأیکه انأن در هنگأم انجأم وظأیف شأن بأ ان روبرو شده ،شریک سأختند.
 .IVتطبیق پروسه کابل و هماهنگی کمک های انکشافی
 .۳۸حکومت در مشوره بأ جأمعه مدنی ،نمأیندگأن بخش خصوصی و دونران بین المللی ،به اولویتدهی تطبیق برنأمه
اصالحأت خود ادامه داده است .اصالحأت حکومتداری بحیث جزء کلیدی اجندای اصالحأت ،بأ تأکید بر تالش برای مبأرزه
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بر ضد فسأد اداری ،استخدام کأرکنأن خدمأت ملکی بر اسأس اصل شأیستگی و اوردن اصالحأت در وزارت داخله بأقیمأنده
است .حکومت بتأرریخ  ۵اک توبربر نشست شش مأهه اش را بأ اشتراک مقأمأت ارشد در زمینه توسعه در کأبل دایر نمود که
در ان نمأیندگأن  ۴۳کشور و سأزمأن هأی بین المللی همراه بأ وزرا و مقأمأت ارشد حکومت افغأنستأن حضور داشتند .در
این نشست بحث بر روی عنأصر اصلی رشد اقتصأدی و برنأمه هأی اصالحأت ،بشمول اقتصأد ،زیربنأء ،توانمندی زنأن،
سک تور خصوصی و حکومتداری متمرکز بود .در حألیکه شرکت کنندگأن بر نیأز اصالحأت مألی و پألیسی اصرار ورزیدند،
خأطر نشأن سأختند که اولویتهأ برای توسعه سرمأیه گذاری شأمل رشد سرمأیه انسأنی برای ترویج مسأوات و تولید؛ انرژی و
صنعت استخراجی برای افزایش عأیدات حکومت؛ و اتصأل منطقوی برای تقویه فرصتهأی اقتصأدی است .در مورد
توانمندسأزی اقتصأدی زنأن ،چألشهأیکه مورد بحث قرار گرفت شأمل ازار و اذیت زنأن در بدست اوردن و تأیید مدارک
تحصیلی شأن و در محیط کأری و همچنأن دسترسی محدود انهأ به دارای ی می بأشد .مقأمأت دولت همچنأن نیأز برای توسعه
زیرسأختهأی هدفمند را خأطر نشأن سأختند و اذعأن داشتند که بأید این مسأله بأ دقت کأمل اولویتبندی شود تأ پأسخگوی
نیأزهأ و مراقبتهأی کلیدی سأختمأنی بأشد .در ارتبأط به توسعه سک تور خصوصی ،شرکت کنندگأن قدردانی شأنرا از حکومت
در خصوص شأمل سأختن نمأیندگأن سک تور خصوصی در مبأحث پألیسی ابراز نمودند ،امأ تأکید کردند که تأ اکنون تأثیر
اصالحأت اخیر در امور بأزرگأنی محلی بگونه کأمل احسأس نمی شود.
 .۳۹جریأن رشد اقتصأدی همچنأن نشأن دهنده یک افزایش نأچیز در مقأیسه بأ سأل  ۲۰۱۶بوده است ،بأ وجود انکه
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که این جریأن رشد از  ۳درصد به  ۲.۵درصد است کأهش می یأبد .یک تیم
صندوق بین المللی پول از تأریخ  ۲۷سپتمبر تأ  ۷اک توبر طی نشست شأن در بأکو دومین بأزبینی این نهأد پولی برای تمدید
تسهیل اعتبأری افغأنستأن را مورد بحث قرار دادند .صندوق گزارش داده است که اجرات تحت این مسأعدت رضأیت بخش
بوده است ،چنأنچه الی اخیر مأه جون معیأرهأی عملکرد و اک ثریت معیأرهأی سأختأری براورده شده است .بأ توجه به
تالشهأی حکومت در کأر مبأرزه بأ فسأد اداری ،به ویژه در نقأط عبوری مرز ،جمع اوری عواید پیوسته افزایش یأفته است و
بطور کلی ممکن است که هدف تعیین شده جمع اوری عواید  ۲.۲ملیأرد دالر امریکأی ی در سأل  ۲۰۱۷بدست بیأید .بأ این
حأل ،صندوق بین المللی پول خأطر نشأن سأخته است که نیأز است که رشد اقتصأدی تأ  ۶درصد افزایش یأبد تأفرصتهأی
کأری کأفی برای حدود  ۴۰۰۰۰۰نفر است که همه سأله به بأزار کأر داخل می شوند فراهم شود .صندوق پول همچنأن اشأره
به بیثبأتی بألقوه نموده است که در انتخأبأت اینده بوجود می اید و می تواند منجر به تأءخیر در اصالحأت الزم شود.
 .۴۰در  ۲۸سپتمبر ،شورای عألی حأکمیت قأنون و مبأرزه بأ فسأد اداری ،ستراتیژی مبأرزه بأ فسأد اداری را تصویب نمود و
به این ترتیب افغأنستأن تعهدی که در کنفرانس بروکسل ،که در اک توبر  ۲۰۱۶برگزار شده بود ،داده بود را به اجرا گذاشت.
راه اندازی این استراتژی بتعقیب مشورت بأ همکأران ملی و بین المللی و ارائه کمکهأی تخصصی توسط یونأمأ ،بشمول ارائه
نظریأت دونران و کأرشنأسأن =به تأریخ  ۱۸سپتمبر صورت گرفته است .اولویتهأی این استراتژی شأمل بخش امنیتی و عدلی
و استخدام در سک تور خدمأت عأمه بر اسأس شأیستگی می بأشد .بأ اینحأل ،گروه هأی جأمعه مدنی و نأظران جأمعه بین
المللی خواستأر اوردن تعدیالت در این استراتژی شده اند تأ چوکأت کأری نهأدهأی پیشنهأد شده برای مبأرزه بأ فسأد اداری
ً
صریحأ در مطأبقت بأ روحیه کنوانسیون مبأرزه بأ فسأد اداری سأزمأن ملل بأشد .اگرچه استراتژی شأمل برنأمه ای برای
برچیدن دفتر عألی نظأرت و مبأرزه بأ فسأد اداری است زیرا که این اداره نتوانسته بطور کأمل توقعأت را براورد سأزد ولی
بدیل هأی برای میکأنیزمهأی بهتر برای اشأعه و تثبیت دارای ی هأ هنوز هم مشخص نشده است.
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 .۴۱مرکز عدلی و قضأی ی برای مبأرزه بأ فسأد اداری محأکمه  ۲۵قضیه شأمل  ۹۵متهم را تکمیل نموده و ۲۱قضیه هم در
مرحله استینأف رسیدگی شده است .فیصله هأی  ۱۵قضیه توسط دادگأه عألی نیز مورد بررسی قرار گرفته است .این مرکز
همچنأن به تمرکزش بر قضأیأی بزرگ علیه مقأمأت وزارتهأی داخله و دفأع ادامه داده است .امنیت کأرمندان این مرکز هنوز
هم بحیث یک نگرانی جدی بأقی است .بتأریخ  ۱۵اک توبر یک مستنطق ويژه این مرکز به گلوله بسته شد و چند روز بعد
جأن داد که رقم مقأمأت کشته شده ای این مرکز در سأل  ۲۰۱۷را به  ۳تن بأال برد .همچنأن در مأه اک توبر ،رئیس اجرای ی
این مرکز مورد حمله قرار گرفت امأ از اختطأف نجأت یأفت .تأ هنوز هیچ یک از این رویدادهأ بگونه ای کأمل بررسی نشده
است .گزارشهأی مربوط به حوادث امنیتی بیأنگر عدم موفقیت کأمل تطبیق پروتوکولهأی امنیتی این مرکز بوده و همچنأن
فرمأن رئیس جمهور در مورد تدابیر امنیتی برای کأرمندان مرکز عدلی و قضأی ی برای مبأرزه بأ فسأد اداری است که در مأه
جون توشیح شده هنوز هم بگونه ای کأمل عملی نشده است.
 .۴۲وزارت عدلیه بتأریخ  ۱۴مأه اک توبر ترجمه دری به پشتو و چأپ کود جزا جدید را که در مأه مأرچ سأل  ۲۰۱۷توسط
فرمأن رئیس جمهور توشیح و در مأه فبروری سأل  ۲۰۱۸نأفذ می شود ،تکمیل نمود .در هنگأم ترجمه این کود ،فصل
مربوط به خشونت علیه زنأن از ان حذف شد .حذف این فصل ،که توسط بسیأری از نهأدهأی جأمعه مدنی و جأمعه بین
المللی مورد انتقأد قرار گرفت ،قضأت و سأرنواالن را مکلف می سأزدکه معیأرهأی تحفظی ضعیف تر که در قأنون منع خشونت
علیه زنأن سأل  ۲۰۰۸به طور جداگأنه تصریح و تنفیذ گردیده بود را کمأکأن تطبیق نمأیند.
 .۴۳حکومت به تالشهأیش برای استخدام بر اسأس اصل شأیستگی ادامه می دهد ،که تمرکز ویژه ای ان بر عملی سأختن
روند استخدام رقأبتی مقأمأت بلند رتبه در والیأت است .بتأریخ  ۲اک توبر ،رئیس جمهور دو والی جدید را برای والیأت کأبل و
دایکندی مقرر نمود .عالوه بر این ،اداره مستقل ارگأنهأی محل ،نخستین زن را بحیث معأون والی والیت هرات تعیین کرد.
 .Vکمکهای بشردوستانه و مهاجرین
 .۴۴در جریأن دوره گزارشدهی ،حدود  ۳۳۰۰۰تن از اثر درگیری هأ به تأزگی بیجأ شده اند که رقم بیجأشدگأن مجموع ًأ در
سأل  ۲۰۱۷به بیش از  ۳۱۸۰۰۰نفر رسیده است .از میأن تمأم بیجأشدگأن ۲۳ ،درصد انأن به منأطق دور دست نقل
مکأن نموده اند که یأ تحت کنترول طألبأن و یأ منأطق مورد منأزعه عنأصر ضد حکومت بوده است .بیجأشدن داخلی۳۱ ،
والیت از مجموع  ۳۴والیت کشور را در سأل  ۲۰۱۷متأثر سأخته است .از انجأئیکه جنگ در بعضی از منأطق طوالنی تر
شده است و خط اول درگیری تغییر کرده است ،بسیأری از خأنواده هأ مجبور به بیجأئی مکرر شده اند .در حأل حأضر،
بسیأری از انهأ هیچ امیدی برای بأزگشت مصئون و بأ وقأر به منأطق اصلی شأن را ندارند.
 .۴۵تحت برنأمه عودت داوطلبأنهای کمیشنری عألی سأزمأن ملل متحد برای مهأجرین ،بیش از  ۱۴۰۰۰مهأجر افغأن ثبت
شده که در طول دوره گزارشدهی دوبأره به افغأنستأن عودت نموده و کمک هأی الزم را دریأفت کرده اند .بیشتر از  ۹۸درصد
انهأ از پأکستأن بأزگشته اند .عودت کنندگأن به طور اوسط  ۲۰۰دالر امریکأی ی را ً
نقدا برای پرداخت هزینه حمل و نقل به
محل اصلی و یأ محل مبدا شأن ،جهت تأمین نیأزهأی اولیه مأنند مواد غذائی و سرپنأه دریأفت کرده اند .بطور عموم ،تعداد
پنأهندگأن که در سأل  ۲۰۱۷از پأکستأن به افغأنستأن بأز گشتند ۸۴ ،درصد کمتر از دوره مشأبه در سأل قبل بوده است.
این کأهش ً
عمدتأ به بهبود وضعیت مهأجرین در پأکستأن ،وقفهای چهأر مأهه برنأمه عودت کمیشنری عألی سأزمأن ملل
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برای مهأجرین در فصل زمستأن و کأهش در میزان کمک هأی نقدی به هر فرد (از  ۴۰۰دالر امریکأی ی به  ۲۰۰دالر امریکأی ی)
نسبت داده می شود .ثبت نأم افغأنهأی بدون مجوز در پأکستأن به تأریخ  ۱۶اگست اغأز شد و تأریخ  ۲۰نومبر بیش از
 ۴۱۱۰۰۰ورقه درخواستی دریأفت شده است.
ً
مجموعأ
 .۴۶اخراج و بأزگشت داوطلبأنهای افغأن هأی بدون اسنأد از پأکستأن ادامه داشته و از  ۱۶سپتأمبر الی  ۱۸نوامبر،
 ۸۹۹۹تن ( ۷۶۴۰تن بأزگشت داوطلبأنه و  ۴۶۹تن اخراج) دوبأره به افغأنستأن برگشته اند که  ۹درصد کل عودت کنندگأن
از پأکستأن را در سأل  ۲۰۱۷تشکیل می دهد .از اغأز سأل بدینسو ،تعداد مجموعی بأزگشت کنندگأن بدون اسنأد از
پأکستأن به  ۹۴۹۵۷تن رسیده که در مقأیسه بأ رقم  ۲۳۶۷۲۴عودت کننده در مدت زمأن مشأبه سأل  ،۲۰۱۶کأهش را
نشأن می دهد .از مجموع  ۳۹۳۸۲۴تن که از تأریخ  ۱جنوری  ۲۰۱۷عودت کردند ۱۴۳۷۴۵ ،افغأن ( ۵۵۳۲۳بأزگشت
داوطلبأنه و  ۸۸۴۲۲تن اخراج) در دوره گزارشدهی از جمهوری اسالمی ایران بأزگشت نمودند .سأزمأن بین المللی مهأجرت
از مجموع تعداد افراد عودت کننده بدون اسنأد ،انتقأل  ۷۳۸۸تن ( ۸۹.۵درصد) از کشور پأکستأن و  ۵۷۵۰تن ( ۶درصد)
از جمهوری اسالمی ایران را زمینه سأزی کرده است .از  ۱۵سپتأمبر الی  ۱۷نوامبر ،سأزمأن بین المللی مهأجرت همچنأن
عودت  ۶۵۹تن از اروپأ را تسهیل نموده که این رقم در مقأیسه بأ همین دوره در سأل  ۲۰۱۶به  ۵۲۷تن می رسید.
 .۴۷موسسأت ملل متحد و همکأران مسأعدت هأی بشردوستأنه همچنأن به کمک هأی اضطراری بشردوستأنه شأن برای
افراد متأثر از بحران ادامه داده و در ربع سوم سأل مجموعهای از کمک هأی مألی و مواد را به  ۱.۲میلیون انسأن در تمأم
بخش هأ مسأعدت کرده اند .موانع فرا راه دسترسی به مسأعدتهأی بشردوستأنه ادامه داشته چنأنچه وقوع  ۷۹رویداد در مأه
هأی سپتأمبر و اک توبر در مجموع ،سأزمأن ملل متحد و شرکأی مسأعدتهأی بشردوستأنه را متأثر سأخته است .از مأه مأه
جنوری بدینسو ،در مجموع  ۳۰۵مورد رویداد ثبت شده که نسبت به  ۱۶۹واقعهای که در مدت زمأن مشأبه در سأل ۲۰۱۶
ثبت شده بود ،افزایش را نشأن می دهد .دلیل عمده افزایش این رقم بهبود گزارشدهی بوده و نأشی از تغییر انی در وضعیت
نمی بأشد .بأ انهم ،دسترسی به محالت تحت منأزعه که نیأزمند کمک بوده و منأطق تحت کنترول عنأصر ضد حکومت برای
همکأران مسأعدتهأی بشردوستأنه کمأکأن یک چألش قوی بأقیمأنده است.
 .۴۸به تأریخ  ۹سپتأمبر ،یک تن از مأین پأکأن یک سأزمأن غیر دولتی در والیت ننگرهأر به ضرب گلوله کشته شد و به تأریخ
 ۱۱سپتأمبر یک کأرمند کمیته بین المللی صلیب سرخ در والیت بلخ بأ شلیک مرمی از پأ درامد .پس از ان کمیته بین المللی
صلیب سرخ اعالم کرد که حضور فزیکی خود در منأطق شمأل افغأنستأن را کأهش می دهد .از اغأز سأل  ،۲۰۱۷به تعداد
 ۱۷تن از کأرمندان کمکهأی خیریه کشته شده ۱۵ ،تن مجروح گردیده و  ۴۳تن اختطأف شده اند .در مدت زمأن مشأبه در
سأل  ،۲۰۱۶به تعداد  ۱۳تن از کأرمندان موسسأت خیریه کشته شده ۲۲ ،مجروح گردیده و  ۱۱۰تن اختطأف شده بودند.
در طول دوره گزارشدهی ،روش گروه هأی مسلح برای بستن اجبأری مراکز صحی به طور موقت ،که اغلب به مقصد انحصأر
مراکز مراقبتهأی صحی برای افراد شأن صورت گرفته ،ادامه داشته است .در والیت اروزگأن ۴۰ ،کلینیک صحی از اثر اینگونه
فعألیت هأ متأثر شده و حدود  ۴۲۰۰۰۰تن از دسترسی به مراقبتهأی صحی محروم گردیده اند .این در حألیست که در
والیت بأدغیس  ۲۵کلینک صحی مسدود بأقی مأنده که برای حدود  ۱۷۵۰۰۰تن خدمأت صحی را ارائه می کرد .الی تأریخ
 ۲۳نوامبر ،تنهأ پنج مرکز صحی در شهر ارزگأن دوبأره بأز شدند.
 .۴۹در مأه سپتمبر ،بیش از  ۹میلیون کودک در کمپأین ملی واکسینأسیون فلج اطفأل تحت پوشش قرار گرفته و در مأه
اک توبر بیش از  ۵.۵میلیون کودک این واکسین را دریأفت نمودند .دو مورد جدید بیمأری فلج اطفأل در والیأت ننگرهأر و
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کندهأر گزارش داده شده است که رقم موارد فلج اطفأل در سأل  ۲۰۱۷را به  ۹واقعه می رسأند ،که این رقم در دوره مشأبه
در سأل  ۱۲ ،۲۰۱۶مورد ثبت شده بود .این دو مورد جدید فلج ا طفأل در سأل  ،۲۰۱۷در خالل رفت و امد در سرحد
میأن افغأنستأن و پأکستأن تثبیت شده است.
 .۵۰خدمأت مأین پأکی دیپأرتمنت عملیأت حفظ صلح نگرانی خود در افزایش مداوم میزان تلفأت نأشی از مأینهأ ،بقأیأی
مواد انفجأری از دوران جنگ و مواد انفجأری تعبیه شده نوع فشأری ابراز نموده که رقم تلفأت در فأصله زمأنی مأه جنوری تأ
اک توبر سأل  ۱۶۹ ،۲۰۱۷واقعه بوده است .این رقم مشأبه بأ میزان اینگونه تلفأت در عین زمأن ،از جنوری تأ اک توبر سأل
 ۲۰۱۶می بأشد که میأنگین تلفأت مأهوار در ان وقت  ۱۶۸قربأنی ثبت شده بود .بخش عمده این تلفأت ( ۹۶.۳درصد) از
اثر بقأیأی مواد انفجأری از دوران جنگ و مواد منفجره تعبیه شده نوع فشأری بوده است .فقدان منأبع موجود برای کمک به
قربأنیأن و کأهش در تعداد سأزمأن هأی صحی بین المللی بأعث افزایش پیأمد هأی چنین رویداد هأ شده است .در مأه
اک توبر ،این اداره ارزیأبی اولیه را برای حمأیت از اداره ملی همأهنگی مأین پأکی جهت طرح یک استراتیژی به مقصد محو
این گونه ابزار منفجره روی دست گرفته است.
 .۵۱موسسه خدمأت مأین پأکی و همکأران این نهأد در مراکز دریأفت کمک هأی نقدی و ترانزیت به اگأهی دهی در مورد
خطرات [مأین هأ] ادامه دادند تأ عودت کنندگأن را از خطرات نأشی از مأین هأی زمینی ،بقأیأی مواد انفجأر از دوران جنگ
ً
مجموعأ  ۱۰۹۳۲تن
و مواد منفجره تعبیه شده به جأ مأنده [از زمأن جنگ] اگأهی سأزند .از تأریخ  ۱اگست الی  ۳۱اک توبر،
از عودت کنندگأن از تحت پوشش چنین اموزش قرار گرفتند .در دوره زمأنی فوق الذکر ،موسسأت مأین پأکی در همأهنگی بأ
اداره همأهنگی مأین پأکی و اداره خدمأت مأین پأکی ۱۵ ،محل را عأری از مأین اعالم کردند که حدود  ۲۳۴۸۸۵تن را قأدر
سأخت تأ در محدوده  ۲۰.۹۵کیلومتر مربع در محالت شأن ازادانه رفت و امد نموده ،زمینه را برای فعألیتهأی زراعتی بهتر
مسأعد سأخته و به بأزار دسترسی پیدا کنند .بأ وجود ان ،تخمین زده می شود که  ۳۳۲۱میأدین مأین گذاری شده۲۹۶ ،
ً
مجموعأ  ۱۴۴۶محل را متأثر سأخته است .در سأحأت
میأدین جنگی و  ۳۷محل انداخت مسلحأنه هنوز هم وجود دارد که
و محالت که درگیری جریأن دارد ،پیوسته گزارش می رسد که چنین محالت مملو از بقأیأی مواد منفجره از دوران جنگ بوده
که اک ث ًرا مأنع دسترسی به زیر سأخت هأی عأمه می شود چنأنچه در مأه اک توبر ،در ولسوالی سرخرود والیت ننگرهأر چنین
واقعهی رخ داد درحألیکه یک مک تب بأید از وجود یک مرمی توپ پأکسأزی میشد.
ً
مجموعأ  ۳۴۸میلیون دالر امریکأی ی بودجه دریأفت کرده که
 .۵۲الی  ۱۵نوامبر ،فعألیت هأی بشردوستأنه در افغأنستأن
از این جمله ۲۸۷ ،میلیون دالر ان برای فعألیتهأی اختصأص یأفته که شأمل پالن کمک هأی بشردوستأنه می بأشد .شمأر
افرادی که برای کمک هأی بشردوستأنه در نظر گرفته شده بودند ،در مرحله بأزبینی وسط سأل از  ۵.۷میلیون به ۳.۶
میلیون تن کأهش یأفت که این تقلیل برخأسته از میزان پأیین عودت مهأجرین نسبت به انچه توقع میرفت و همچنأن ظرفیت
پأیین در ارائه مسأعدت هأ می بأشد.
 .VIمبارزه با مواد مخدر
 .۵۳در خالصه گزارش سروی کشت کوکنأر در افغأنستأن در سأل  ۲۰۱۷که توسط وزارت مبأرزه بأ مواد مخدر افغأنستأن و
دفتر مبأرزه بأ مواد مخدر و جرم سأزمأن ملل متحد در  ۱۳نوامبر منتشر شد ،تذکر رفته که در سأل  ۲۰۱۷منأطق تحت
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کشت کوکنأر  ۶۳درصد افزایش یأفته که در حدود  ۳۲۸۰۰۰هک تأر زمین را احتوا میکند .این افزایش به عوامل مختلف از
جمله بی ثبأتی سیأسی ،عدم کنترول حکومت و فقدان امنیت ،فسأد اداری و تعأمل ضعیف مسأعدت جأمعه بین المللی
ارتبأط می گیرد ،و این عوامل مأنع تالش هأ در جهت امحأی کشت کوکنأر شده ،و همچنأن موجودیت نیروی کأری نهأیت
ارزان و تولید بیشتر این محصول ،در نهأیت مشوق برای کشت کوکنأر گردیده است .بخش اعظم کشت کوکنأر ( ۶۰درصد)
در منأطق جنوبى کشور صورت می گیرد .منأطق غربی کشور  ۱۷درصد ،منأطق شمأل  ۱۳درصد و منأطق شرقی  ۷درصد
کشت کوکنأر را تشکیل می دهد .منأطق بأقیمأنده (شمأل شرقی و مرکزی)  ۳درصد کل کشت کوکنأر را احتوا می کند .این
گزارش همچنین افزایش  ۸۷درصدی تولید تریأک را نشأن می دهد چنأنچه تولید تریأک از  ۴۸۰۰۰تن در سأل  ۲۰۱۶به
 ۹۰۰۰تن [در سأل  ]۲۰۱۷افزایش یأفته است.
ً
مجموعأ  ۴۳۸عملیأت مبأرزه بأ مواد مخدر را انجأم
 .۵۴از  ۲۷اگست تأ  ۳۱اک توبر ،نهأد هأی تنفیذ قأنون دولت افغأنستأن
داده اند که منجر به کشف و ضبط  ۲۳۰کیلو گرام هیروئین ۷۰۰ ،کیلو گرام مورفین ۲۷۳۶ ،کیلو گرام تریأک ۴۴ ،کیلو
گرام متأمفتأمین ۵۶۹۹ ،کیلو گرام چرس ۵۱۰ ،کیلو گرام مشتقأت مواد جأمد کیمیأوی ۱۸۱۸۲ ،لیتر مشتقأت مواد
کیمیأوی مأیع و  ۲۲۵تأبلیت کی (مواد مخدر مصنوعی) شده است .عالوه بر این ،یک البراتوار تولید هیروئین تخریب شده
و  ۷۶واسطه نقلیه ۲۰ ،میل سالح و  ۱۱۱مبأیل نیز بدست امده است .در همین حأل ،در جریأن عملیأت هأی مبأرزه بأ
مواد مخدر ،حدود  ۵۰۰مظنون دستگیر شده و در جریأن عملیأت  ۲تن از نیروهأی امنیتی افغأنستأن کشته و  ۳تن شأن
مجروح گردیده اند.
 .۵۵در طول دوره گزارشدهی ،پیشرفت هأی در تولید محصوالت قأنونی صورت گرفته است .طبق گزارش اداره مرکزی
احصأئیه ،در کشت زعفران ،در مقأیسه به فصل برداشت سأل قبل ۱۳۳ ،درصد افزایش رونمأ شده که در مجموع ۲۵۸۷۷
هک تأر زمین را احتوا میکند .همچنین در تولید سبزیجأت  ۶۳درصد ،در تولیدات سیب  ۵۷درصد ،در تولیدات انأر ۴۰
درصد و در تولید بأدام  ۳۵درصد افزایش در مقأیسه بأ سأل هأی  ۲۰۱۶/۲۰۱۵به میأن امده است.
 .VIIحمایت ماموریت
 .۵۶عالوه بر پیشنهأدات اخیر ارزیأبی استراتیژیک یونأمأ ( ،)A/72/312-S/2017/696پالن هأی این مأموریت در امر بستن
دفتر والیتی فراه و ملی سأزی [سپردان تمأمی وظأیف به کأرمندان داخلی] در دفتر والیتی فیض ابأد تأ قبل از پأیأن سأل
 ،۲۰۱۷به خوبی پیش رفته است .عالوه بر این ،مأموریت یونأمأ یک سلسله تدابیر را برای حصول اطمینأن از نظأرت کأفی
از دفتر فیض ابأد توسط رئیس دفتر حوزوی کندز و ایجأد دسترسی مداوم به والیت فراه از طریق دفتر حوزوی والیت هرات
برای تسهیل تمأس منظم کأرکنأن یونأمأ بأ همکأران محلی شأن در این والیت ،روی دست گرفته است .در فأصله زمأنی ۱۶
اگست الی  ۱۶نوامبر ،یونأمأ  ۲۱مأموریت هوای ی و  ۲۱۸مأموریت زمینی و همچنین  ۷۴۲مأموریت اگأهی دهی که طی ان
نمأیندگأن ولسوالی هأ از دفأتر حوزوی یونأمأ بأزدید کرده اند ،را روی دست گرفته است.
 .VIIIمشاهدات
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 .۵۷همأنطوریکه در گزارش قبلی من اشأره شد ،افغأنستأن مأه پر اشوبی را پس از حملۀ انتحأری توسط واسطه نقلیه الری
که در  ۳۱مأه می در شهر کأبل اتفأق افتأد و بأ اعتراضأت مردم ،انتقأدات اپوزسیون سیأسی و عکس العمل طألبأن همراه
بود ،پشت سر گذاشت .این امر به تدریج راه را برای یک دوره ارامش نسبی سیأسی بأز کرد ،زیرا فعألین عمده سیأسی تمرکز
شأنرا بر انتخأبأت اینده معطوف سأخته و نأرضأیتی هأی شأنرا از طریق فعألیت سیأسی سأزنده ابراز کردند .بأ این حأل ،این
انکشأفأت نبأید بأ خوش بینی در نظر گرفته شود .افغأنستأن کمأکأن بأ چألش هأی سیأسی ،انتخأبأتی ،امنیتی و اقتصأدی
مواجه هست که نیأزمند دیدگأه واحد و از همه مهمتر ،تالشهأی قوی برای رسیدن به اجمأع سیأسی در برابر منأزعه است.
 .۵۸تنهأ توافق از طریق مذاکره می تواند صلح و ثبأت پأیدار را برای افغأنستأن و منطقه به ارمغأن اورد .بأ درک این واقعیت
در داخل افغأنستأن و جأمعه بین المللی ،چألش اتخأذ رویکرد واقع بینأنه برای صلح و ثبأت به میأن می اید .من تمأم طرف
هأ را تشویق میکنم که به طور سأزنده در تالش هأی دیپلومأتیک در جهت صلح بأ دیدگأه ترویج منأفع و رفأه همه افغأنأن
شرکت کنند .هیچ راه حل نظأمی برای جنگ افغأنستأن وجود ندارد.
 .۵۹زمینه سأزی گ فتگوی صلح در سراسر افغأنستأن توسط فعألین گونأگون ،مورد مطألعه و بررسی قرار گرفته است،
چنأنچه محالت در مسأیلی مأیه نگرانی مأنند استفأده از زمین ،مدیریت اب و امنیت ،سهم می گیرند .یونأمأ از اینگونه برنأمه
هأ در سطح محلی حمأیت می نمأید ،جأییکه افغأنهأ از حل مسألمت امیز اختالفأت بطور منأسب و معقول بهره می برند.
من امیدوارم که مجموع این تالشهأ در سطح ملی به تحرک مثبت در روند صلح کمک خواهد کرد .بأ توجه به تصویب استراتژی
جدید صلح ،من شورای عألی صلح را تشویق می کنم که به همهای بخش هأ و سطوح جأمعه برسند تأ برای ایجأد اجمأع ملی
به خأطر صلح کمک شود.
 .۶۰در یک وضعیت منطقوی پیچیده ،همکأری قوی میأن همسأیگأن برای ترویج ثبأت و رفأه ،بشمول محیط ممد و موثر
برای گ فتگوی بین الفغأنی از اهمیت ویژهی برخوردار است .منطقه امأدگی اش را برای ارائه پشتیبأنی در اشکأل مختلف
نشأن داده است که هر یک از این اشکأل قأبلیتهأی مهمی را فراهم می کند که می تواند فرایند صلح میأن حکومت و طألبأن
به مألکیت افغأنهأ را تقویت کند .اظهأرات دور گذشته در نشست هأی عشق ابأد ،بأکو ،بروکسل ،مسکو ،سمرقند،
ازبکستأن و سأیر نشست هأمأیه دلگرمی مأن شد زیرا همهای این اظهأرات بر اهمیت همکأری ،اتحأد و یکپأرچگی منطقوی
و نیأز به یک افغأنستأن صلح امیز و مرفه تأکید داشتند .من تالشهأ برای اطمینأن از همأهنگی این برنأمه هأ را تشویق میکنم
و از تمأمی کشور هأی عضو که بأالی طألبأن نفوذ دارند ،می خواهم تأ برای صلح پأیدار تالش به خرج دهند.
 .۶۱روند بطی امأدگی هأی انتخأبأتی بر تقویم تدویر انتخأبأت پأرلمأنی و شوراهأی ولسوالی در سأل  ،۲۰۱۸فشأر وارد کرده
است .هرچند اقدامأت ملموس در راستأی ایجأد لست بهتر رای دهندگأن و طرح لست هأی رای دهندگأن مبتنی بر مراکز
رایدهی برداشته شده است ،تأخیر در تصمیمأت کلیدی نگرانی هأی مردم در رابطه به ظرفیت کمیسیون هأی انتخأبأتی برای
تدویر انتخأبأت به موقع را افزایش داده است .تأخیر بألقوه در تقویم انتخأبأت ،در یک فضأی سیأسی مملو از احسأسأت،
نگرانی هأی فوق را تقویت نموده است .من نهأد هأی مدیریت کننده انتخأبأت را تشویق می کنم که از نزدیک بأ شرکأی
سیأسی ،جأمعه مدنی و همکأران بین المللی شأن کأر کنند تأ از برگزارش انتخأبأت معتبر در سأل  ۲۰۱۸اطمینأن حأصل
گردد .برگزاری انتخأبأت در فضأی نهأیت نأامن ،نیأزمند تعهد قوی تمأم نهأد هأ و افراد ذیدخل در راستأی تدویر صلح امیز
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و عدم مداخله در روند انتخأبأت می بأشد و من تمأم طرف هأ در داخل و خأرج از حکومت را تشویق می کنم تأ رویکرد
مسئوالنهای را در خصوص امأدگی هأی انتخأبأتی پیشه کنند.
 .۶۲سطح بلند درگیریهأی مسلحأنه دوامدار و تأثیرات نأگوار ان بر افراد ملکی کمأکأن به عنوان عأمل نگرانی بأقی مأنده
است .من عمیق ًأ نگران افزایش تلفأت افراد ملکی نأشی از حمالت هوای ی توسط حکومت و نیروهأی نظأمی بین المللی هستم.
به همین پیمأنه تلفأت افراد ملکی نأشی از استفأده بدون تفکیک مواد منفجره تعبیه شده توسط عنأصر ضد حکومت هم ازار
دهنده می بأشد .این در حألیست که کأهش تعداد حوادث امنیتی و تأثیرات ان بر مراکز اموزشی و پرسونل ان دلگرم کننده
می بأشد زیرا این مسئله که مکأتب بطور دوامدار توسط گروههأ و نیروهأی مسلح مورد استفأده قرار گیرد ،قأبل قبول نیست.
من مسئولیت تمأم جوانب درگیر منأزعه برای محأفظت از افراد ملکی در جریأن عملیأت نظأمی را یأداوری کرده و از انأن
خواستأر اقدامأت اضأفی برای کأهش تلفأت ملکی هستم.
 .۶۳اقدام حکومت در زمینه تصویب پألیسی ملی برای جلوگیری و کأهش تلفأت ملکی و همچنأن تصویب پروتوکول شمأره
 ۵کنوانسیون ( )۱۹۸۰در مورد ممنوعیت و یأ محدودیت استفأده از سالحهأی متعأرف معین که می تواند بیش از حد مخرب
بوده و یأ تأثیرات غیر قأبل توجیه داشته بأشد ،قأبل استقبأل می بأشد .سأزمأن ملل متحد امأده است که حکومت را در
تطبیق چنین پالن عمل در این عرصه هأ حمأیت فنی نمأید.
 .۶۴من انتخأب افغأنستأن در شورای حقوق بشر را که در مأه اک توبر  ۲۰۱۷صورت گرفت ،به این کشور تبریک می گویم.
این یک فرصت خوبی برای تمأمی نهأد هأی کشور است تأ تدابیر عملی و موثری را در مطأبق بأ قأنون اسأسی افغأنستأن و
تعهدات حقوقی بین المللی روی دست گیرند .بأ توجه به این امر ،من حکومت را تشویق می کنم که به تعقیب تعهدات
عمومی ،پروتوکول اختیأری کنوانسیون در مورد منع شکنجه و سأیر رفتأرهأی ظألمأنه ،غیرانسأنی و یأ رفتأر و مجأزات توهین
امیز را تصویب و ملحوظأت خود در مورد این کنوانسیون را لغو نمأید.
 .۶۵من از تعهد حکومت در راستأی حمأیت از حقوق زنأن به ویژه تخصیص منأبع برای تطبیق پالن ملی عمل برای "زنأن،
صلح و امنیت" استقبأل می کنم .تطبیق این پالن بأید در کأهش میزان خشونت علیه زنأن که غیر قأبل قبول می بأشد،
مسأعد واقع شده ،دسترسی زنأن به عدالت را بهبود ببخشد و زمینه را برای مشأرکت زنأن در عرصه هأی سیأسی ،مسلکی و
عأمه فراهم سأزد .از حکومت بأید بخأطر افزایش سطح مشأرکت زنأن در شورای عألی صلح تقدیر بعمل اید ،هرچند بر طرف
کردن یگأنه والی زن در کشور ،در طول دوره گزارشدهی ،منبع نأامیدی است .حکومت در حأل تکمیل گزارش به کمیته
مبأرزه بأ تبعیض علیه زنأن که در مشوره بأ همه اقشأر زنأن ترتیب شده ،می بأشد و بأ گنجأنیدن مجدد فصل منع خشونت
علیه زنأن در کود جزای ،دولت یکبأر دیگر پیأم اطمینأن بخشی را در مورد تعهدات خود در جهت حفأظت از حقوق زنأن
ارسأل میکند .من یکبأر دیگر خواهأن افزایش مشأرکت بأ مفهوم زنأن در عرصه سیأسی کشور میبأشم.
 .۶۶امنیت شخصی مستنطقین ،قضأت و سأرنواالن ،به ویژه کسأنی که بأالی قضأیأی حسأس و یأ قضأیأی مربوط به فسأد
اداری کأر می کنند ،منبع نگرانی جدی می بأشد .گزارش هأی مداوم تهدید علیه برخی از کمیشنران ،کأرکنأن و رهبری
داراالنشأی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغأنستأن و مدافعأن حقوق بشر نیز حأکی چنین وضعیت است .این مهم است
تأ اقدامأت بیشتر برای محأفظت این افراد در محل کأر و محل اقأمت شأن روی دست گرفته شود تأ انأن بأ اطمینأن خأطر
قأدر به ادامه کأر شأن برای ایجأد یک جأمعه عأدالنه تر و فراگیر بأشند.
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 .۶۷من از افزایش اراضی برای کشت کوکنأر در سراسر افغأنستأن و پیأمدهأی ان برای منطقه و فراتر از ان به شدت نأراحت
شدم چنأنچه از سأل  ۲۰۱۶تأ  ،۲۰۱۷در حدود  ۶۳درصد افزایش یأفته است .همچنأن ،افزایش بی سأبقه تولید هیروئین
که به  ۹۰۰۰تن میرسد ،نیز مأیه نگرانی جدی است .افزایش روز افزون کشت کوکنأر نه تنهأ تهدید جدی برای صحت و
سالمت افغأنهأ می بأشد بلکه نأامنی را بیشتر می سأزد ،فضأی انکشأف اقتصأد مشروع را محدود می سأزد ،و فأصله بین
حکومت و مردم را که دولت مسئولیت عرضه خدمأت به انهأ است ،افزایش می دهد .من از حکومت و جأمعه بین المللی
می خواهم که تالشهأی شأن در امر مبأرزه بأ کشت کوکنأر به شمول گسترش فرصتهأی انکشأفی بدیل برای بأشندگأن محلی
در سراسر افغأنستأن و همچنین تشدید تطبیق قأنون بأالی قأچأقبران مواد مخدر و پولشوی ی وابسته به ان را دو برابر سأزند.
 .۶۸بأوجود چألش هأی بیشمأر ،تعهد حکومت برای پیشرفت در برنأمه اصالحأت درخور حمأیت است .در نشست مقأمأت
عألیرتبه که به تأریخ  ۵اک توبر برگزار شد ،تمویل کنندگأن تعهد شأن برای توسعه افغأنستأن و مسیر ان برای خود – ک فأی ی
ً
مجددا ابراز نمودند .تعهد حکومت برای تحقق برنأمه مبأرزه بأ فسأد اداری و موفقیت مداوم مرکز عدلی و قضأی ی مبأرزه بأ
را
فسأد اداری در امر رسیدگی و تعقیب عدلی قضأیأی فسأد اداری در سطح بأال مأیه دلگرمی من بوده است .تصویب استراتیژی
ملی مبأرزه بأ فسأد اداری به تأریخ  ۲۸سپتمبر زمینه را برای رویکرد سیستمأتیک و همأهنگ تر جهت مبأرزه بأ فسأد اداری
فراهم می کند .برای تأمین ثبأت ،تالشهأی حکومت در امر مبأرزه بأ فسأد اداری ،تطبیق موثر این استراتیژی در سراسر
نهأدهأی خدمأت ملکی ،سک تور امنیتی ،پأرلمأن و قوه قضأئیه ضروری می بأشد.
 .۶۹من از تمأم کأرمندان سأزمأن ملل متحد در افغأنستأن و نمأینده ویژه خود ،تأدامیچی یأمأموتو ،سپأسگذارم که بأ
صداقت کأمل به کأر شأن در امر تحقق تعهدات مأ در راستأی حمأیت از مردم افغأنستأن در چنین شرایط چألش برانگیز
ادامه می دهند.
_______________
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