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 شورای امنیت        مجمع عمویم

 پنجم هفتاد و سال      چهارمنشست هفتاد و 

 ۳۶: موضوع اجندا 

 وضعیت افغانستان  

  

 
 
ات آن بر صلح و امنیت جهان  وضعیت در افغانستان و تاثیر

 

 عمویمگزارش رسمنسی 

 

 مقدمه . ۱

 

شده که  ترتیب( شورای امنیت ۲۰۱۹)  ۲۴۸۹مجمع عمویم و قطعنامه  ۶۸/ ۱۱این گزارش به تأیس از قطعنامه   . ۱

 . بدهد در افغانستان گزارش  مورد انکشافات  تا هر سه ماه در خواسته شدهرسمنشی یط آن از 

 ،ی را در رابطه به فعالیت های ملل متحد در افغانستان به شمول اقدامات سیایساین گزارش اطالعات تازه . ۲

ی از زمان گزارش ق دوستانه، توسعوی و حقوق بشی سپتامبر   ۱۰( که به تاری    خ A/72/392-S/2017/783) بیلبشی

وی ارائه شده بود،  ۲۰۱۹  فراهم یم نماید.  ۲۰۱۰ایل ختم فبر

 

 مرتبط انکشافات. ۲

 

ی گفتگو ها میان ایاالت متحده امریکا ی گزارشدیه، ابهام و بالتکلیفی در حول روند انتخابات و ادامهدورهدر طول   . ۳

وری، کمیسیون مستقل انتخابات اعالن کرد   ۱۸و طالبان رسخط انکشافات سیایس در افغانستان بود. به تاری    خ   فبر

ف غنی با کسب   ی دور برنده  ۵۰.۶۴که ارسی انتخابات ریاست جمهوری یم باشد. رئیس اجرائیه   درصد آراء، برای دومی 

" خواندن این نتایج، آن را رد کرد و اعالن کرد که در نظر دارد تا حکومت موازی عبدهللا عبدهللا  قانونی با "غب 

ی زمان، گفتگو ها میان ایاالت متحده و طالبان به تاری    خ   " را تشکیل دهد. در عی  گرفته شد. دسامبر از رس    ۶"فراگب 

وری، هر دو طرف  ۲۲از رس پس از کاهش خشونت ها  امون   ۲۲ی را به تاری    خ توافقنامه فبر وری در دوحه پب  فبر
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ی زمان،  وهای های خارجر و تضمینات ضد تروریسنی به امضاء رسانیدند. در عی   برای خروج نب 
جدول زمانی

ک را در کابل امضا اعالمیه افغانستان و ایاالت متحده  ی حمایت از افغانستان ء کردند که در آن روی ادامه ی مشبی

ی االفغانی مساعد سازد.    تاکید صورت گرفت. این انکشافات باید زمینه را برای گفتگو های بی 
ً
وضعیت امنینی مجددا

 ،  در حوزه های جنونر
ً
افغانستان کماکان شکنند باقی ماند چنانچه تعداد روز افزون رویداد های امنینی مشخصا

قی کشور قبل از آغاز کاهش خشونت های، به وقوع پیوست. در طول سال  شمایل  هیئت معاونت ملل ،  ۲۰۱۹ و رسی

درصد کاهش را در مقایسه با سال   ۵مورد تلفات ملیک را ثبت کرد که    ۱۰۳۹۲متحد در افغانستان )یوناما( به تعداد  

ی ]در کشور[ کماکان وخیم باقی منشان یم دهد.  ۲۰۱۸  اند. وضعیت حقوق بشی

 

 سیایس انکشافات  الف. 

 

،    ۲۲به تاری    خ   . ۴   ۲۰۱۹سپتامبر    ۲۸کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدانی انتخابات ریاست جمهوری مورخ  دسامبر

درصد  ۳۹.۵۲درصد آراء را کسب کرده در حایل که آقای عبدهللا  ۵۰.۶۴که آقای غنی   داد گزارش اعالن نمود و  

آورده است. به تعقیب آن، بعضی از کاندیدا های ریاست جمهوری توقف روند تفتیش و بازشماری آراء را به دست  

ز نمودند. روند سه روزه برای ارائه شکایات شان به کمیسیون مستقل شکایات انتخابانی را آغارا طوالنی ساختند و 

  ۵۵۶۴شکایت را ثبت کرد که بیشبی آن مربوط تیم های آقای عبدهللا ) ۱۶۵۴۵کمیسیون شکایات در مجموع 

 شکایت( بود.  ۳۳۰۲شکایت( و آقای غنی ) ۳۷۱۱گلبدین حکمیتار )شکایت(،  

 

 به روند جنوری، کمیسیون مستقل شکایات انتخابانی اعالن کرد که دفاتر والینی کمیسیون  ۱۴به تاری    خ  . ۵
ی

رسیدگ

رد درصد( را به دلیل عدم مدارک کاقی  ۶۰)شکایت  ۹۸۶۶والیت را تکمیل کرده که در نتیجه  ۳۴شکایات در تمایم 

آغازگر میعاد سه روزه برای ارائه استیناف خوایه محل رای دیه را نر اعتبار ساخت. این امر  ۱۰۹]آرای[  نمود و 

 در برابر تصامیم گرفته شده، بود. 
 

وری،   ۴به تاری    خ  . ۶ تمویل کنندگان کلیدی گروه حمایت از انتخابات که ریاست آن را یوناما به عهده داشته و فبر

، شفافیت و رعایت از  ی را صادر کرده و در آن  عضویت آن را دارد، اعالمیه  نهاد های انتخابانی خواست تا از بیطرقی

نهاد های انتخابانی  استقاللیت    به  طرف های ذیدخل خواست تا قانون انتخابات اطمینان حاصل نمایند. این گروه از  

ام بگذارند.   احبی
  

وری، کمیسیون مستقل شکایات انتخابانی هفت تصمیم در مورد  ۵به تاری    خ  . ۷  به فبر
ی

شکایت استیناقی  ۶۲۹۲رسیدگ

 را  
ً
رای   ۱۳۷۶۳۰امون در مورد شکایت پب  که شامل کتگوری های مختلف یم شود، اعالن کرد. این تصامیم اساسا

رای دیه که  محل ۲۴۲۳آرای که گفته یم شود خارج از زمان رای دیه استفاده شده، رای   ۱۰۲۰۱۲مشکوک، 

یک رای  یک با تعداد رای نشده، و دهندگان گرفته بایومبی مواردی که تعداد رای دهندگان در دستگاه های بایومبی

که آرای مشکوک   ی دیهمحل را  ۳۱۱دهندگان در ورق نتایج متفاوت بود، یم باشد. به اساس فیصله این کمیسیون،  

قرار  باید مورد تفتیش ویژهمحل رای دیه که آرای خارج از وقت در آن وجود داشت،  ۱۰۸۶در آن وجود دارد و 

یک نشده بود،  ۲۹۸و همچنان گرفته  باید مورد بازشماری قرار یم گرفت. محل رای دیه که آرای آن ثبت بایومبی

تصامیم کمیسیون مستقل شکایات انتخابانی به کمیسیون مستقل انتخابات هدایت داد تا تفتیش ویژه را روی دست 

 اعالن نماید. 
ً
 گرفته و نتایج را رسما
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ن تصامیم، موسسات داخیل ناظر و ناظرین کاندیدا ها نگرانی شان را در مورد شفافیت و مبنای حقوقی به تعقیب ای . ۸

این تصامیم ابراز کردند. تیم های آقای عبدهللا، آقای حکمتیار و آقای نبیل فیصله های کمیسیون مستقل شکایات 

 اتخاذ شده است. اختالفات میان چند عضو انتخابانی را رد کرده و اذعان نمودند که این تصامیم تحت نفوذ سیایس

[ علنی شد که این امر بیشبی باعث نر اعتمادی مردم باالی روند انتخابات گردید. 
ی

کمیسیون باالی نحوه ]رسیدگ

اک در روند تفتیش و بازشماری ویژه ی آرای تحت منازعه چندین تکت انتخابانی به شمول تکت آقای عبدهللا از اشبی

 و نحوه عملکرد ]کمیسیون را[ تحت پرسش قرار دادند. اباء ورزیدند 

 

وری، کمیسیون مستقل انتخابات به تاری    خ    ۱۷و    ۱۶پس از نهانی شدن تفتیش و بازشماری ویژه به روز های   . ۹  ۱۸فبر

وری اعالن کرد که آقای غنی با کسب مجمویع  ی بار برنده انتخابات ریاست درصد آراء،   ۵۰.۶۴فبر برای دومی 

میلیون آرای معتبر   ۱.۸درصد آراء را کسب نمود. کمیسیون تائید کرد که  ۳۹.۵۲یم باشد. آقای عبدهللا  جمهوری

نتایج انتخابات پس از روند طوالنی اعالن شد که درصد آن مربوط خانم ها یم شد.  ۳۱.۵استفاده شده بود که 

 گرفت.   ۲۰۱۹بر سپتام ۲۸بیش از چهار ماه وقت را پس از برگزاری انتخابات به تاری    خ 

 

 خویش مبنی بر ایجاد حکومت قوی و کار برای اتحاد را اعالن کرده و ابراز  . ۱۰
ی

پس از اعالن نتایج، آقای غنی آمادگ

وری خواهد بود. آقای عبدهللا نتایج را رد کرده و آن را  اک زنان ]در حکومت[ نهایت مهم و ضی داشت که اشبی

" خواند و تکت ثبات و همگرانی خویش را به اساس  قانونی "آرای پاک" به عنوان برنده اعالن نمود و تصمیم "غب 

" را اعالن کرد.  ی تعدادی از والیان را خویش مبنی بر ایجاد حکومت موازی "فراگب  ، تکت وی اعالن تعیی 
ً
متعاقبا

ی الملیل به شمول ملل متحد از طرف های ذیدخل خواست تا شکیبانی نشان داده و اختالفات  آغاز کرد. همکاران بی 

ام بگذارند. شان را   از طریق گفتگو حل نمایند و به احکام قانون اسایس احبی

 

پایان بخشیدن به اختالفات و رسیدن به توافق سیایس رسعت گرفت و تالش ای گزارشدیه، تالش ها برای  در دوره . ۱۱

ی الملیل بیشبی شد. گفتگو های رسیم میان ایاالت متحده و طالبان به تاری    خ  دسامبر در دوحه  ۶های داخیل و بی 

 از رس گرفته شد.  
ً
، زلیم خلیلزاد، نماینده ویژه ایاالت متحده برای صل  ۱۲به تاری    خ  مجددا "وقفه ح افغانستان  دسامبر

کوتاه" در گفتگو ها را اعالن نمود و خاطر نشان کرد که "طالبان باید نشان دهند که میل و توانانی پاسخ به خواست 

امون   ی طالبان پب   داخیل میان رهبر
مردم افغانستان به صلح را دارند". گفتگو ها در اواسط جنوری پس از رایزنی

 دوباره آغاز شد.  جزئیات کاهش خشونت پیشنهاد شده،

 

و  ۱۷به کابل در  ر هایشآقای خلیلزاد به نشست با افراد ذیدخل در افغانستان و منطقه ادامه داد. در جریان سف . ۱۲

۱۸  ، وری، و  ۲و  ۱دسامبر وری، وی ۲۷ایل  ۱۸از فبر ، آقای عبدهللا و سایر چهره های سیایس  فبر به آقای غنی

ی االفغانی  افغانستان در مورد گفتگو های دوحه و تالش ها برای کاهش خشونت ها و زمینه سازی برای گفتگو های بی 

ی االفغان، افغان ها باید   برای گفتگو های بی 
ی

معلومات مخترص ارائه کرد. موصوف تاکید نمود که به منظور آمادگ

،  ۱۳ی فراگب  ادامه دهند. آقای خلیلزاد به تاری    خ ه تمرکز روی ایجاد تیم مذاکره کنندهب و  ۱۷جنوری و  ۳۱دسامبر

، وزیر امور خارجه؛ قمر جاوید باجوه، لوی  ۱۸ ی سفر کرد و در آنجا با شاه محمود قریشی وری به پاکستان نب  فبر

؛ و سایر مقامات مالقات کرده و روی تالش های م ی تقابل برای حمایت از کاهش خشونت ها و آتش بس درستب 

ی االفغانی بحث و گفتگو نمود. عمویم   پس از گفتگو های بی 

 

واکنش های متفاونی را بر انگیخت. سخنگوی آقای غنی اظهار   ،موضوع کاهش خشونت ها در مقایسه با آتش بس . ۱۳

ی االفغانی یم  ط برای آغاز گفتگو های بی  باشد در حایل که آقای عبدهللا ابراز داشت داشت که آتش بس پیش رسی
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یط قابل قبول خواهد بود که  د. به که کاهش در خشونت به رسی موضوع آتش بس در گفتگو ها مورد بحث قرار گب 

وری، آقای غنی از انکشافات در    ۱۱تاری    خ   گفتگو ها میان ایاالت متحده و طالبان استقبال نموده و اذعان داشت فبر

ی مثبت حمایت به گونهاز روند صلح در کل ی مدیریت خواهد کرد که م های بعدی را به گونهکه افغانستان "گا

امون کاهش خشونت ها استقبال کرده و ابراز امیدواری   ی از انکشافات در گفتگو ها پب  د". آقای عبدهللا نب  صورت گب 

وری، دولت    ۱۸نمود که طالبان از این فرصت استفاده نمایند. به تاری    خ    از کاهش خشونت ها حمایت کرده فبر
ً
علنا

امون تشکیل تیم مذاکره کننده و  ی االفغانی نیازمند آتش بس یم باشد. گفتگو ها پب  اظهار داشت که گفتگو های بی 

ی االفغانی  ی سیایس ادامه یافت در حایل که احزاب برنامه های شان برای گفتگو های بی  فراگب  با دولت و سایر فعالی 

یک ساختن  د. را رسی

 

ی الملیل یک بار دیگر بر تعهد شان مبنی بر صلح در افغانستان تاکید کردند. به تاری    خ  . ۱۴ ی  ۲۸همکاران بی  جنوری، ییبی

گ،  ی حمایت از بار دیگر روی تعهد این سازمان به ادامه  رسمنشی سازمان پیمان اتالنتیک شمایل )ناتو(ستالتنبر

ایط برای صلح در افغانستان ت جنوری بروکسل، اتحادیه اروپا و  ۳۰شست مورخ در ناکید نمود. فراهم سازی رسی

ی االفغانی حمایت کردند. دیگر از کشور های عضو ناتو یک بار  وری،   ۱۳به تاری    خ روند صلح و مذاکره فراگب  بی  فبر

"تعهد   ی در بروکسل ماموریت حمایت قاطع را مورد بحث قرار داده و هم پیمانان و کشور های همکار ناتو در جلسه

گ تاکید نمود که تمرکز روی آموزش  قوی شان از امنیت و ثبات دراز مدت افغانستان" را اعالن کردند. آقای ستالتنبر

وهای امنینی افغانستان ادامه خواهد یافت. در کنفرانس امنینی مونیخ که در  وری دایر  ۱۵و حمایت مایل از نب  فبر

گ  شد،   ان نب  آقای ستالتنبر ی ی االفغانی را در صورنی احتمال کاهش مب  وهای ناتو به منظور زمینه سازی گفتگو های بی 

 پذیرفت که طالبان خواست و توانانی در کاهش خشونت ها را از خود نشان داده و برای صلح تالش نمایند. 

 

وری، مایک پامپیو، وزیر خارجه ایاالت متحده اعالن کرد که  ۲۱به تاری    خ  . ۱۵ با ایاالت متحده  همذاکره کنندهیئت فبر

طالبان روی "کاهش چشمگب  خشونت ها در رسارس افغانستان" به تفاهم رسیده است. وی اظهار داشت که پس 

ان ایاالت متحده و طالبان به امضاء برسد. ی میای کاهش خشونت ها، توقع یم رود که توافقنامه از ختم دوره

ی را صادر کرده و در آن توافق ]با ایاالت متحده[ را تائید کرده و به جنگجویان هدایت های الزم را طالبان اعالمیه 

ی االفغانی هموار یم سازند".  داد؛ در اعالمیه همچنان خاطر نشان شده که طرف ها "زمینه را برای گفتگو های بی 

وری، آقای غنی    ۲۱ی    خ  به تار  وهای های امنینی از کاهش خشونت ها  فبر استقبال کرده و به مردم اطمینان داد که نب 

ی کاهش خشونت ها توسط طالبان "گایم مهم به کشور این توافقنامه را رعایت خواهند کرد و افزود که  پذیرفیی

ی صلح پایدار" بود. به تاری    خ  وری، ۲۲سوی نیل به آتش بس و تامی   ای کاهش خشونت ها آغاز شد. دوره فبر

 

ور   ۲۹به تاری    خ   . ۱۶ ی صلح در افغانستان را در دوحه امضاء کردند که شامل  ی، ایاالت متحده و طالبان توافقنامه  فبر تامی 

وهای ایاالت متحده به  وهای ائتالف در ظرف  ۸۶۰۰کاهش تعداد نب  روز  ۱۳۵عسکر و کاهش متناسب تعداد نب 

ی الملیل را در ظرف بود که خروج کامل  وهای بی  وط بر اینکه طالبان تعهدات  نب  نه و نیم ماه در قبال داشت مشی

جمهوری اسالیم افغانستان و ایاالت متحده امریکا  ، همان روز در متعدد مبنی بر مبارزه با تروریزم را رعایت نمانید. 

ی صلح در افغانستان را صادر کردند که  اعالمیه  ک تامی 
در آن دولت افغانستان، ایاالت متحده و کشور های ی مشبی

ائتالف ابراز داشتند که در صورت عمیل شدن تعهدات طالبان در توافقنامه میان ایاالت متحده و طالبان، نیاز به 

ی امنیت نیم باشد.    تعداد  ی الملیل برای تامی  وهای نظایم بی  کامضاء کنندگان اعالمیه فعیل نب  روی همچنان    ی مشبی

وهای امنینی افغانستان و سایر نهاد های دولنی تاکید کردند.  در هر دو تعهد ایاالت متحده مبنی بر حمایت از نب 

امون تدابب  اعتماد سازی   ی تسهیل گفتگو میانسند تالش های ایاالت متحده در زمینه افغانستان و طالبان پب 

ی االفغانی و همچنان تالش   احتمایل زندانیان طالبان قبل از گفتگو های بی 
برجسته شده که این تالش ها شامل رهانی



A/74/753 

S/2020/210 

 

20-03718  5 

ی های دیپلوماتیک برای رفع تحریم های شورای امنیت باالی اعضای طالبان یم شود. توقع یم رود که زمان و نحوه

د. آت ی االفغانی مورد بحث قرار گب   ش بس داییم در گفتگو های بی 

 

ای گزارشدیه، نمایندگان محل، فعاالن و در طول دوره  حرکت های محیل به دادخوایه شان برای صلح ادامه داند.  . ۱۷

اگب  صلح حرکت های اجتمایع بحث هانی را با مردم محل دایر کرده و برنامه هانی را برای کسب حمایت از روند فر 

،  ۲۴روی دست گرفتند. به تاری    خ  هنگایم ربوده شدند که عضو حرکت صلح مردیم در والیت فراه  ۲۷دسامبر

، اعضای حرکت صلح   ۱۶مرصوف رایزنی با مردم بودند و بعد از دو روز رها شدند. به تاری    خ   وری در والیت غزنی فبر

تن از ملیت های پشتون، هزاره و تاجک   ۴۰۰آن ایل    گرفتند که در مردیم مراسیم را در حمایت از صلح روی دست  

اک   اک نموده بود. اشبی  آتش بس و ختم خشونت ها شدند. کنندگان خواهان صلح پایدار، اشبی

 

به منظور حمایت از کاهش خشونت ها و تشی    ع به گفتگو با افراد ذیصالح در سطح کشور، منطقه و جهان یوناما  . ۱۸

، ادامه داد. به تاری    خ   ی االفغانی ، تادامیچی یاماموتو،    ۲۸گفتگو های بی  ی ویژه من برای افغانستان در نمایندهدسامبر

دوستانه با نمایندگان طالبان در دوحه مالقات  یس به کمک های بشی مورد روند صلح، محافظت افراد ملیک و دسبی

گروه فرستاده ها و نمایندگان ویژه برای افغانستان را در دوحه دایر کرد تا جنوری، وی نشست   ۱۷تاری    خ  کرد. به

ی الملیل برای روند صلح و گام های بعدی را مورد برریس قرار دهد. در جریان سفر به جمهوری اسالیم  حمایت بی 

ور  ۱۹ایل  ۱۶جنوری و سفر به پاکستان از  ۲۸ایل  ۲۶ایران از  گفتگو هانی را در مورد روند صلح با ی، موصوف  فبر

، وزیر امور خارجه پاکستان و  محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسالیم ایران و شاه محمود قریشی

 سایر مقامات برگزار نمود. 

 

جتماعات والینی یوناما از طریق هشت برنامه محیل صلح، به حمایت از مقامات و ای گزارشدیه، ادر جریان دوره . ۱۹

امون حل و فصل منازعات ادامه داد. در والیت هلمند، یوناما  ی را برای گفتگو میان علمای دینی و زنان به برنامه  پب 

منظور تروی    ج تالش های محیل به هدف کاهش خشونت و افزایش نقش زنان، جوانان و اقلیت ها در حمایت از 

خانم برای پنج ماه کار کرد تا  ۱۰۰۰، غور و فراه، یوناما با بیش از صلح، دایر کرد. در والیت های هرات، بادغیس

امون صلح همکاری نماید.   اک کننده    ۱۰۰جنوری،    ۹به تاری    خ  آنها را در راستای طرح دیدگاه شان پب  ی قطعنامه اشبی

 به جنایاسال    ۱۸نی را صادر کردند که در آن نیاز بر حفظ دستاورد های  ماده  ۱۳
ی

ت گذشته، حصول گذشته، رسیدگ

م نظارت از هر گونه توافق احتمایل صلح برجسته شده  ی رین، و ایجاد میکانب  اطمینان از روند صلح متمرکز بر مترصی

، یوناما  ۱۷ایل  ۱۵بود. از  یک دسامبر ی اتب 
ی اسبی امون سهمگب   با زنان افغان در کابل پب 

ً
کا در روند  ورکشانی را مشبی

وری، ماموریت ملل متحد  ۱۲صلح تدویر کردند. به تاری    خ  زمینه گفتگو با اتحادیه میل تساوی جنسیت فبر

(National Masculity Allianceرا مساعد ساخت؛ اتحادیه )ی مذکور مجموعه  ، ای از نمایندگان جامعه مدنی

اک کنندگان توافق کردند که گرویه از قهرما ، مقامات دولنی و سکتور خصویص یم باشد.  اشبی نان مرد علمای دینی

ی موثر زنان در روند صلح  ان مذهنر را گرد هم جمع کنند تا تساوی جنسیت را تروی    ج داده و سهمگب  به شمول رهبر

وری، یوناما  ۲۰را تقویت بخشد. به تاری    خ  ی زن را ی رایزنی زمینه فبر  به شمول فعالی 
ان دولت و جامعه مدنی با رهبر

ی زنان در دولت  ی االفغانی در آینده، دایر کرد. به منظور حمایت از نقش رهبر  و گفتگو های بی 

 

رسپرست جدید برای معینیت جنوری، آقای غنی    ۱۴دولت تعدادی از تعیینات جدید را روی دست گرفت. به تاری    خ   . ۲۰

ی وزارت دفاع و رئیس تعلیمات وزارت امور داخله را گماشت.  جنوری،  ۲۱به تاری    خ  وزارت امور داخله، لوی درستب 

ی کرد.  وی محمد  به عنوان محمد یما شمس هارون چخانسوری را منحیث رسپرست وزارت امور خارجه تعیی 

ی  ی تعیی  رسپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملیک و خان محمد تکل منحیث رسپرست وزارت انرژی و آب نب 
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،  ۳۰شدند. به تاری    خ  عنوان نهاد مستقل بودجوی دولت تصویب پارلمان وزارت دولت در امور صلح را به دسامبر

جنوری، آقای غنی فرمانی را توشیح کرد که به وزارت هدایت میداد که موضوعات مربوط به صلح   ۸کرد. به تاری    خ  

 نماید. به تاری    خ را در تمام وزارت های ذیربط 
ی

را که شامل   ۲۰۲۰ی سال مایل بودجهجنوری، پارلمان  ۲۲هماهنگ

ی به منظور حمایت از تالش های صلح ایجاد شد، تصویب کرد. پارلمان کمیته  ی آن وزارت یمبودجه ی صلح را نب 

ی نشست آن به تاری    خ   برگزار شد.  جنوری  ۱۴کرد و نخستی 

 

 امنیتب. 

 

وری، یوناما  ۶نوامبر ایل  ۸از حساس و شکنند باقی ماند. وضعیت امنینی  . ۲۱ رویداد های امنینی را ثبت کرد  ۴۹۰۷فبر

ین این رویداد ها در حوزه جنوب کشور به وقوع پیوست که   این ارقام مشابه با آمار که   سال گذشته یم باشد. بیشبی

 
ً
ق قرار دارد که مجموعا ین  ۶۸به تعقیب آن حوزه های شمال و رسی درصد کل رویداد ها را تشکیل یم دهد. بیشبی

ات با ننگرهار یم باشد. ی کندهار، هلمند و مناطق فعال که این رویداد ها در آن به وقوع پیوست، والیت ها تغیب 

ی  در ماه های زمستان،  اقلییم   ی در  ها  درگب  وری کاهش   ۲۲کاهش یافت. به تاری    خ    ۲۰۲۰و اوایل    ۲۰۱۹اواخر  نب  فبر

ی گفتگو ها میان ایاالت متحده و طالبان و در مشوره با دولت افغانستان در نتیجهخشونت ها در رسارس کشور 

 آغاز شد. 

 

ی مسلحانه که  ۲۸۱۱رویکرد های معمول بدون تغیب  باقی ماندند چنانچه  . ۲۲ درصد کل رویداد ها را تشکیل  ۵۷درگب 

ی زمان در سال    ۴یم داد،   نشان یم دهد. استفاده از مواد منفجره تعبیه شده   ۲۰۱۹درصد کاهش را در مقایسه با عی 

ی  ین نوع رویداد ها باقی ماند چنانچه دومی  ی زمان در سال  ۲۱بیشبی نشان  ۲۰۱۹درصد افزایش را در مقایسه با عی 

وهای هوانی نظایم  ۳۳۰درصد کاهش یافت.  ۲۵یم دهد در حالیکه حمالت انتحاری ایل   توسط نب 
حمله هوانی

ی الملیل در جریان   ی زمان در سال    ۱۸ای گزارشدیه بیانگر  دورهافغان و بی  بود.   ۲۰۱۹درصد کاهش در مقایسه با عی 

 درصد حمالت هوانی در والیت های هلمند، کندهار و فراه به وقوع پیوست.  ۴۴

 

،    ۳۱به تاری    خ   . ۲۳ ول ولسوایل درزاب والیت جوزجان را به عهده گرفتند دسامبر گفته یم شود که طالبان پس از آن کنبی

وهای میل امنینی و دفایع افغانستان آنجا را ترک کردند.  ول ولسوایل ارغنداب والیت زابل طالبان که نب   کنبی
ً
موقتا

وهای میل امنینی و دفایع افغانستان   ی به دست گرفتند در حایل که نب  ولسوایل گذرگایه نور در والیت بغالن را که نب 

 دوباره ترصف کردند. بدینسو تحت تسلط طالبان بود،  ۲۰۱۹از سپتامبر  

 

ده توسط عناض مخالف دولت حمالت   . ۲۴ ای گزارشدیه جریان دورهحمله انتحاری در  ۸طوریکه  ادامه یافتگسبی

ی زمان در سال    مورد و در   ۳۱ی قبیل  ثبت شد در حالیکه این رقم در دوره مورد یم رسید. از مجموع   ۱۲به    ۲۰۱۹عی 

ی الملیل را هدف قرار داد.   وهای نظایم بی  وهای میل دفایع و امنینی افغانستان و نب   آن نب 
به تاری    خ این حمالت، اکبر

۱۱  ، ی پیچیده را باالی میدان هوانی حملهبا انفجار مواد منفجره جاسازی شده در واسطه نقلیه، طالبان دسامبر

ی گفتگو ها میان ایاالت متحده و طالبان صورت  نظایم بگرام روی دست گرفتند. این حمله همزمان با از رس گب 

وهای  حمالت انتحاری با استفاده از موادمنفجره جاسازی در وسایط نقلیهطالبان گرفت.  را باالی تاسیسات نب 

ی انجام دادند.  وری در والیت  ۸ به تاری    خمیل امنینی و دفایع افغانستان در والیت های کندهار، هلمند و بلخ نب  فبر

ی الملیل آتش  ننگرهار،  وهای نظایم بی  یک فرد که لباس یونیفورم اردوی میل افغانستان را به تن کرده بود، باالی نب 

شدن دو عسکر ایاالت متحده و یک عسکر اردوی میل افغانستان شد. یک حمله کننده گشود و باعث کشته 

ی حمله    ۱۱انتحاری که اکادیم نظایم را در   وری در شهر کابل هدف قرار داد و نخستی  محسوب   پس از ماه ها بزرگ  فبر
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لیت این دو دیگر شد. هیچ جناج مسئو تن  ۱۰تن و مجروحیت بیش از  ۱۶یم شد، باعث کشته شدن حد اقل 

 حمله را به عهده نگرفتند. 

 

قی کشور تحت  . ۲۵ شاخه خراسان دولت اسالیم عراق و شام )شاخه خراسان داعش( در پناه گاه های شان در حوزه رسی

جنگجو و افراد وابسته به شاخه خراسان داعش  ۱۴۰۰فشار متداوم قرار گرفت. طوری که گفته یم شود، بیش از 

ی شامل یم باشد. هرچند شاخه خراسان داعش به تسلیم شدهاز ماه اکتوبر بدینسو  اند که در میان زنان و اطفال نب 

ی برده شدند، گفته یم شود که این گروه پیمانه هنوز هم در حومه ی وسیع در والیت ننگرهار در ماه نوامبر از بی 

اخه خراسان داعش نسبت داده رویداد به ش ۴۹ای گزارشدیه، های والیت غرنر کبی حضور دارد. در جریان دوره

ی زمان در سال  ۱۹۴ به ی قبیلدورهشد در حایل که این رقم در  رویداد یم رسید.  ۶۸به  ۲۰۱۹رویداد و در عی 

ی حملههرچند  ده منسوب به شاخه خراسان داعش وجود نداشت یا این گروه مسئولیت چنی  ی را به حمالت گسبی

عهده نگرفتند، توانانی آنها در اجرای حمالت در آینده به شمول حمله در شهر های بزرگ به عنوان یک تهدید باقی 

 مانده است. 

 

،    ۲۴به تاری    خ   . ۲۶ دیگر مجروح شدند که مواد منفجره جاسازی شده ته و دو تن  یک کارمند ملل متحد کشهنگایم  نوامبر

در آن دیگر ثبت شد که رویداد  ۱۲ای گزارشدیه، در واسطه نقلیه شان در شهر کابل منفجر شد. در جریان دوره

کارمندان ملل متحد متاثر شدند و این رویدادها شامل یک مورد مواد منفجره تعبیه شده، چهار ارعاب و شش مورد 

،  ۴نی یم شود. به تاری    خ جنا ب گلوله در جالل آباد  دسامبر دولنی جاپانی با پنج افغان به ضی رئیس یک موسسه غب 

کت امنینی خصویص قراردادی را  ۲۷کشته شد. به تاری    خ  ، دو مرد مسلح در شهر هرات دو محافظ یک رسی دسامبر

 . ترور کردند ملل متحد فراهم یم کرد،  دفبی که خدمات امنینی غب  مسلحانه را در 
 

 ن  منطقههای . همکاری ج

 

بان   ۹به همکاری با منطقه از طریق نشست های چند جانبه ادامه داد. به تاری    خ  افغانستان   . ۲۷ ی ، دولت ترکیه مب  دسامبر

ی الوزارنی کشور های قلب آسیا بود که در آن آقای غنی یک سلسله  د گفتگوهای کنفرانس بی  اقدامات برای پیشبر

اک کننده یک بار دیگر روی   در اعالمیه استانبول، کشور ها و همکار های اشبی
ً
ی االفغانی را ارائه نمود. متعاقبا بی 

د روند صلح تاکید کردند. آنها رهنمود های روند استانبول  قلب آسیا و پالن های  –تعهد شان در راستای پیشبر

ماد سازی را تصویب کردند، طرح گام جدید اعتماد سازی در رابطه به انکشاف زراعنی را عمل برای اقدامات اعت

ی  ش دادند تا محافظت محیط زیست را نب  تائید نمودند، و اقدام اعتماد سازی در خصوص مدیریت بحران را گسبی

ی مورد حماطرح تدابب  اعتماد سازی شامل شود. پیشنهاد مبنی بر  یت قرار گرفت. در خصوص تقویت زنان نب 

ی الوزارنی  بانی نموده و ریاست آن را  ۲۰۲۰تاجکستان توافق کرد که کنفرانس بی  ی  با افغانستان به عهده را مب 
ً
کا مشبی

د.   گب 

 

، ایاالت متحده و ازبکستان نشست سه جانبه را برگزار نموده و در مورد منافع ی این کنفرانس، افغانستانحاشیه در   . ۲۸

ک و همکاری ها  یک میان افغانستان و  مشبی ی اتب 
بحث و گفتگو کردند. بحث ابتدانی روی ایجاد همکاری اسبی

، ترانزینی  و رسمایه گذاری؛ و حمایت ایاالت متحده از ارتباطات و تجارت  ازبکستان؛ همکاری های دوجانبه تجارنی

 منطقوی متمرکز بود. 
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 به انتقال کاال های تجارنی به اساس توافقنامه انتقال تجارنی  جنوری،  ۱۴به تاری    خ  . ۲۹
ً
بندر گوادر در پاکستان رسما

ی از ایالت بلوچستان، به افغانستان  افغانستان و پاکستان  ی محموله از طریق بند چمن و گذشیی آغاز کرد و نخستی 

، این بندر منتقل و تخلیه شد. 
ً
ی و پاکستان بخشی از به عنوان متعاقبا ی اقتصادی چی   در اکتوبر دهلب 

ً
  ۲۰۱۹رسما

وری، دولت هندوستان  ۴شد. به تاری    خ  افتتاحانتقال کاال های تجارنی برای  میلیون دالر امریکانی را  ۱۳.۹مبلغ فبر

  در حایل برای انکشاف بیشبی بندر چاه بهار در جمهوری اسالیم ایران اختصاص داد که تعدادی از کاال های تجارنی 

 از طریق این بندر به افغانستان انتقال یافته بود. هندوستان 
ً
 قبال

 

ش روابط با کشور های آسیای مرکزی ادامه داد. به تاری    خ  . ۳۰ ی   ۲۸افغانستان به گسبی که به جنوری، در نشست برلی 

بانی  ی ی وزارت امور خارجه افغانستانهیکو ماس، وزیر خارجه آلمان تدویر یافته بود، مب  راه با وزرای خارجه هم معی 

قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان و ازبکستان و نماینده اتحادیه اروپا برای امور خارجه و پالیش امنینی 

اک کرد.  ی اشبی ی آسیای میانه که توسط به عنوان بخشی از به منظور افتتاح پروژه آسیای میانه سبر ی اتب 
شورای اسبی

ات اقلییم و خطرات احتمایل نایسی تصویب شد، این پروژه    ۲۰۱۹اروپا در سال   از گفتگوهای منطقوی در مورد تغیب 

 میان شش کشور ذیدخل یم انجامد. 
ی

 از آن حمایت نموده و در نتیجه به تقویت بیشبی هماهنگ

 

وری، آقای غنی    ۱به تاری    خ   . ۳۱ یدوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان در کابل مبا  فبر القات کرد و روابط دوجانبه،  رشید مب 

- افغانستان -پروژه های اتصایل میان دو کشور به شمول پروژه پایپ الین انتقال گاز ترکمنستانتالش های صلح و 

پاکستان را مورد بحث قرار داد. پس از گشایش پایپ - افغانستان-هندوستان و پروژه انتقال برق ترکمنستان-پاکستان

وری  الین گاز در افغانستان در ف  از نر ثبانی سیایس و مشکالت امنینی فراراه تطبیق پروژه ۲۰۱۸بر
، چالش های نایسی

 باقی ماند. 

 

وری،    ۲به تاری    خ   . ۳۲ ، آقای عبدهللا، نماینده  ابراهیم طاهریان،  فبر ویژه جمهوری اسالیم ایران به افغانستان با آقای غنی

، حمدهللا محب، مشاور امن ی یت میل در کابل دیدار کرد. در این نشست ها روابط حامد کرزی، رئیس جمهور پیشی 

دوجانبه به شمول همکاری های اقتصادی، مبارزه با تروریزم و مبارزه علیه افراط گرانی و قاچاق مواد مخدر مورد 

ش روابط دو جانبه توافق کردند. بحث قرار گرفت.   دفبی رئیس جمهور گزارش داد که هر دو طرف روی گسبی

 

وری، آقای غنی    ۶به تاری    خ   . ۳۳ آسیای جنونر را در ولسوایل رسونر والیت کابل -سنگ تهداب پروژه برق آسیای میانهفبر

گذاشت. از آنجائیکه این پروژه آسیای میانه را با آسیای جنونر وصل یم کند، سفرای پاکستان، تاجکستان و 

اک کردند.    ۱۳۰۰تکمیل شود، انتقال  ۲۰۲۲در سال  ار استقر این پروژه که هدف ترکمنستان در این مراسم اشبی

در تاجکستان میگاوات برق از قرغزستان و تاجکستان به پاکستان از طریق افغانستان یم باشد. کار اعمار این پروژه 

 و قرغزستان به همکاری بانک جهانی در جریان است. 

 

وری،  ۱۲و  ۱۱به تاری    خ  . ۳۴ ک فبر ی امنیت پروژه های زیربنانی   ترکمنستان-افغانستانورکشاپ مشبی در مورد تامی 

منطقوی در ترکمنستان برگزار شد. این ورکشاپ بخشی از اقدامات اعتماد سازی در مورد زیربنا های منطقوی روند 

 ]در این کنفرانس[  کشور های قلب آسیا بوده و توسط سازمان امنیت و همکاری های اروپا حمایت شد.   –استانبول  

د زیربنا ه  هندوستان و پروژه -پاکستان-افغانستان-ای منطقوی به شمول پروژه پایپ الین انتقال گاز ترکمنستانپیشبر

 پاکستان مورد بحث قرار گرفت. -افغانستان-انتقال برق ترکمنستان
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وری،    ۱۲به تاری    خ   . ۳۵ ک نگرانی شان را در پیوند ( در یک اعالمیهCSTOاعضای سازمان پیمان امنیت جمیع )فبر ی مشبی

به وضعیت نظایم و سیایس افغانستان به شمول حضور دولت اسالیم عراق و شام و سایر گروه های تروریسنی ابراز 

با تولید و قاچاق مواد مخدر را برجسته ساخته و از تالش های جامعه جهانی  کردند. آنها ارتباط تهدیدات تروریسنی  

ی صلح استقبال کردند. در ر   استای تامی 

 

 حقوق بشی . ۳

 

د های مسلحا ۲۰۱۹یوناما گزارش سال  . ۳۶ وری منتشی نمود ۲۲نۀ خویش را بتاری    خ محافظت از افراد ملیک در نبر . فبر

تلفات ملیک را که  ۱۰۰۰۰۰، به تعداد بدینسو که یوناما ثبت سیستماتیک تلفات ملیک را آغاز نمود  ۲۰۰۹از سال 

، ثبت نموده است. دفبی هئیت معاونت ملل متحد  مجروح بوده اند  ۶۵۰۰۰نفر کشته و  ۳۵۰۰۰شامل بیشبی از 

أم با تو   ،مجروح( اند  ۶۹۸۹کشته و    ۳۰۴۳که شامل )  ۲۰۱۹تلفات ملیک را در سال    ۱۰۳۹۲در افغانستان به تعداد  

ی سال    ۱۰۰۰۰تعدادی بیشبی از   ت نمود. این رقم یک کاهش پنج درصدی پیهم، ثبتلفات ملیک ثبت شده در ششمی 

. این کاهش نایسی از کاهش تلفات ملیک منسوب به گروه داعش/والیت نشان میدهد  ۲۰۱۸را در مقایسه با سال 

ی الملیل افزایش پیدا  وهای نظایم بی  خراسان بود. تلفات ملیک منسوب به سایر طرف ها، بخصوص طالبان و نب 

. در ماه جنوری، یوناما یک کاهش قابل مالحظه ای را فات ملیک را تشکیل میداد درصد تل ۴۲کرد. زنان و اطفال و 

ی زمان در سال   .ثبت نمود ۲۰۱۹در تلفات ملیک در مقایسه با عی 

 

ین تلفات ملیک ) . ۳۷ درصد تلفات ملیک به   ۴۲پیوسته از سوی عناض مخالف حکومت وارد گردید که  درصد(    ۶۲بیشبی

داعش/والیت خراسان و متباقی آن به سایر عناض مخالف حکومت نسبت داده شد. گروه درصد به   ۱۲، طالبان

وهای طرفدار حکومت مسئوول  ی الملیل(  ۸درصد تلفات ملیک )بشمول  ۲۸نب  وهای نظایم بی  درصد توسط نب 

ی الملیل را ثبت نمود  ۱۸. یوناما یک افزایش بودند  وهای نظایم بی  ات ملیک . تلفدرصدی تلفات ملیک منسوب به نب 

وهای دفایع و امنینی افغانستان وارد گردید،   . متباقی تلفات ملیک که به هیچ درصد را تشکیل میداد   ۳که از سوی نب 

اندازی میان طرف های درگب  وارد گردیدند.   یک از طرف های درگب  نسبت داده شده نتوانست از اثر تب 

 

انتحاری تعبیه شده مواد منفجره  . ۳۸ درصد  ۴۲عمده ترین عامل تلفات ملیک باقی مانده که منجر به ی انتحاری و غب 

ی های زمینی مجموع تلفات ملیک   تیب باعث )  گردید که پس از آن درگب    ۱۰درصد( و )  ۲۹و عملیات های هوانی بالبی

ان تلفات ملیک نایسی از  ۲۴، یوناما یک افزایش ۲۰۱۹گردیدند. در سال   درصد( مجموع تلفات ملیک ی درصدی در مب 

انتحاری توسط عناض مخالف حکومت را در مقایسه با سال اشیای انفجاری تعبیه شد . ثبت نمود ۲۰۱۸ۀ غب 

وهای طرفدار حکومت در مقایسه با سال   از عملیات های هوانی و جستجوی نب 
بطور نر  ۲۰۱۸تلفات ملیک نایسی

تیب ی افراد و اهداف  پیدا کرد. یوناما ه درصد افزایش    ۲و    ۳  پیشنه ای بلند بوده که بالبی مچنان تداوم هدف قرار گرفیی

، قضات، سارنواالن، کارکنان صچ و مدد رسانی و همچنان  ، مراکز انتخابانی ی انتخابانی ملیک منجمله مسئوولی 

ی ثبت نمود.   حمالت علیۀ مسلمانان اهل تشعیع از سوی عناض مخالف حکومت را نب 

 

، گروپ کاری کشوری نظارت و گزارشدیه در مورد تخیط های فاحش در برابر اطفال در دسامبر   ۳۱  ایل  اکتوبر    ۱از   . ۳۹

د های مسلحانه به تعداد  دخبی و  ۱۸۶تن از اطفال ) ۶۵۳مورد تخیط های فاحش را که به تعداد  ۶۸۷جریان نبر

ان نسبت داده شد، پش( را متاثر ساخت و عمدأ به طالبان، اردوی میل افغانستان و گروه داعش/والیت خراس  ۴۶۷

نفر طفل   ۴۰۵طفل و معیوب شدن تعداد    ۲۱۴رویداد منجر به کشته شدن تعداد    ۲۳۷أ  وقوع حدود  تثبیت نمود. 

گروه های نفر تلفات ملیک اطفال را به    ۳۲۴پش( بود، گردید. گروپ کاری تعداد    ۴۳۴دخبی و    ۱۸۵دیگر که شامل ) 
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وهای طرفدار حکومت نسبت داد. برعالوه، گروپ ل دینفر تلفات ملیک اطفا  ۱۸۳مسلح مخالف و تعداد   گر را به نب 

وهای طرفدار حکومت نسبت داد. به نفر تلفات ملیک اطفال را به    ۸۱کاری به تعداد   گروه های مسلح مخالف و نب 

چ یک از نفر تلفات ملیک اطفال به هی ۲۴پس از شلیک از آنسوی مرز پاکستان مجروح و به تعداد طفل  ۷تعداد 

 شد. نطرف های درگب  نسبت داده 

 

ی اطفال توسط طالبان را که شامل  . ۴۰ ی  ۱۹گروپ کاری به تعداد شش مورد استخدام و کارگب  ی سنی    ۱۷و  ۱۰پش بی 

، تثبیت نمود. گروپ کاری تن آنان نقش و محاربوی و یک تن آنان نقش حماینی داشت  ۱۸سال بودند و از آنجمله  

برابر اطفال را که شامل ده پش )منسوب به طالبان( و یک دخبی )منسوب به پولیس دو رویداد خشونت جنش در  

 میل افغانستان( تثبیت نمود. 

 

رویداد در  ۲۵ۀ که مکاتب و پرسونل مربوط را متأثر ساخت، یک کاهش اندگ را در مقایسه با حمل ۱۸وقوع تعداد  . ۴۱

، دو رویداد به گروه داعش/والیت خراسان، دو به طالبان رویداد آن ۹، رویداد ۱۸. از جمله رب  ع قبیل نشان داد 

رویداد به عناض نامشخص مخالف حکومت، دو رویداد به ریاست امنیت میل، یک رویداد به اردوی میل 

ی الملیل و یک رویداد به شلیک از آنسوی مرز پاکستان نسبت داده  وهای نظایم بی  افغانستان، یک رویداد به نب 

 شدند. 

 

کاری به تعداد ده حمله در برابر شفاخانه ها و پرسونل محافظت شده را تثبیت نمود که یک کاهش را در   گروپ . ۴۲

تیب به حمله( نشان میدهد   ۲۶مقایسه با زمان تهیۀ گزارش قبیل ) . )هشت( حمله به طالبان و )دو حملۀ( دیگر بالبی

ی پرسونل مراقبت های صچ،   داعش و اردوی میل افغانستان، بشمول قتل عمدی و یا شاخه خراسان   مجروح ساخیی

تهدید، ارعاب، اختطاف، آسیب، غارت و هدف قرار دادن عمدی، نسبت داده شدند. همچنان گروپ کاری استفادۀ 

ی   نمود. ثبت نظایم از یک کلینیک از سوی اردوی میل افغانستان را نب 

 

، یوناما فعالیت هانی را بعنوان بخشی از کمپا . ۴۳ ی جهانی منع خشونت های جنسینی در روزه ۱۶ین در ماه دسامبر

رسارس کشور، بشمول پخش برنامه های رادیونی در والیت های کندهار و هلمند، یک نشست با علما و جامعۀ مدنی  

در والیت بامیان و همچنان یک برنامۀ آموزیسی با همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشی افغانستان در والیت کبی  

ادارۀ صندوق وجیه ملل متحد برای اطفال )یونیسف( یک تعداد فعالیت ها را در والیت هرات  راه اندازی نمود. 

ان مذهنر در پخش پیام ها در برابر خشونت مبتنی برجنسیت از طریق مساجد  ی رهبر
که هدف آن سهیم ساخیی

ی حمایت نمود.   بود، نب 

 

مورد قضایای خشونت علیۀ   ۲۹۷۵ به تعداد حدودأ  در ماه جنوری، لوی سارنوایل گزارش داد که در سال مایل قبیل . ۴۴

ان را ثبت نمود که در مقایسه با تعداد  مورد قضایای ثبت شده در سال مایل قبل، یک افزایش  ۲۷۰۱زنان و دخبی

قضیه  ۸۱۴اندک را نشان میداد. کمبی از نصف این قضایا منجر به محکومیت از سوی محکمه گردیده و به تعداد 

قضیۀ آن بخاطر عدم موجودیت دالیل بسته و به تعداد   ۱۷گان خشونت پس گرفته شدند، مانده  آن از سوی باز 

  ۀ دیگر تحت دوران قرار دارند. قضی ۷۳۳

 

دسامبر    ۲۱در جریان مراسم افتتاح کمی تۀ حماینی کمیسیون سمع شکایات اذیت و آزارجنش وزارت داخله که بتاری    خ   . ۴۵

،  ۲۰۱۹مارچ    ۲۰ایل    ۲۰۱۸ماه مارچ    ۲۱رش داد که در مقایسه با چهار قضیه از تاری    خ  گزار گردید، وزارت داخله گزابر 

وری  ۱۲ثبت نگردید. بتاری    خ  ماه مارچ بدینسو    ۲۱هیچ شکاینی از   ، کمیسیون مستقل حقوق بشی افغانستان یک فبر
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کارمند اناث   ۲۲۷۲ع تعداد  گزارش را در مورد اذیت و آزار جنش زنان در سکتور امنینی و دفایع منتشی نمود. از جم

گفتند که   درصد آنان  ۸۴. ۵، پولیس میل افغانستان و امنیت میل که مورد رسوی قرار گرفتند،  اردوی میل افغانستان

ند، و   ۶. ۶در وظیفه خود را راحت احساس مینمایند،  آنان گفتند که   ۶. ۲گفتند که مورد اذیت و آزار قرار میگب 

 زار از سوی همکاران شان ترک نمودند. وظایف شانرا به علت اذیت و آ

 

، رئیس جمهور فرمانی را به هدف اصالح سیستم محابس صادر نمود. مطابق به فرمان، ریاست جنوری ۱۵بتاری    خ  . ۴۶

عمویم محابس و توقیق خانه ها از وزارت داخله جدا و یک ریاست مستقل ملیک میگردد. تمام نظارتخانه ها، مراکز 

کنون در چوکات وزارت داخله، وزارت دفاع، وزارت عدلیه و ریاست امنیت میل قرار دارند، توقیف و محابس که ا 

ی مسئوولیت های محالت توقیف را بعهده دارد.   تحت ریاست قرار خواهند گرفت که مسئوولیت مشخص ساخیی

 

ی حقوق بشی از ارعاب و خشونت پیوسته متأثر اند. در جریان زمان ارائه گزارش، سه  . ۴۷ کارکنان رسانه ها و مدافعی 

نگار دیگر در اثر یک  نگار )بشمول یک زن( از سوی عناض مخالف حکومت مورد تهدید قرار گرفته و یک خبر خبر

ک رسانه ها به تعداد ، حکومت و کم۲۰۱۹انفجار در والیت هلمند مجروح گردید. در سال  مورد  ۱۱۶یتۀ مشبی

نگاران و کارکنان رسانه ها، بشمول خشونت علی  ۴۱گزارش دادند که مورد جراحت را   ۲۱مورد کشته و  ۱۰ۀ خبر

نگاران و کارکنان رسانه ها بتاری    خ  نشان میدهد   ۲۰۱۸درصد کاهش را در مقایسه با سال     ۱۰. مقررۀ محافظت از خبر

وری از سوی کابینه شد. درحالیکه این مقرره تاهنوز در جریدۀ رسیم منتشی نگردیده است، مورد استقبال تصویب    فبر

نگاران قرار گرفت.   گروه های حمایت از خبر

 

وری ۱۸تاری    خ ه ب . ۴۸ ، کمیسیون مستقل حقوق بشی افغانستان یک گزارش را منتشی نمود که موجودیت شواهد فبر
ی معتبر مبنی بر سوء استفادۀ جنش در مک اتب و سایر محالت در والیت لوگر را تأیید مینماید. پنج نفر از مدافعی 

حقوق بشی که در مورد عمل بچه بازی در این والیت فعالیت مینمودند، افغانستان را به علت تهدید های شدید از 
حکومنی ترک نمودند. طبق گزارش تحقیقانی که از سوی لوی سارنوایل پ ی حکومنی و غب  امون سوی مسئوولی  ب 

از افراد مظنون گردید و همچنان از   تن ۱۸اتهامات بچه بازی صورت گرفت، منجر به بازداشت هشت تن از جمع 
ی الملیل تقاضا گردید تا سه مظنون دیگر را که از کشور فرار نموده اند دستگب  نماید. هفت  سازمان پولیس جنانی بی 

ی فراری میباشند.   مظنون دیگر نب 
 
مراسم را در هشت والیت بمنظور تجلیل از روز جهانی حقوق بشی راه اندازی نمود.  ۹، یوناما دسامبر  ۱۰بتاری    خ  . ۴۹

ی حقوق بشی و نهاد های همتای حکومنی گرد هم آمدند تا جهانی بودن حقوق بشی  یط این مراسم رسانه ها، مدافعی 

اکت کننده گان این مراسم  . در ماه تن آنان را زنان تشکیل میداد  ۱۹۹ن بود که ت  ۵۷۶را تحقق ببخشند. تعداد اشبی

ان کمیسیون مستقل حقوق بشی افغانستان بمنظور بحث  جنوری، یوناما یک ورکشاپ سه روزه را برای کمیشبی

ی آنها در مسایل مربوط به صلح، حقوق بشی و عدالت انتقایل، بشمول دیدگاه  امون فرصت ها برای سهیم ساخیی پب 

 مورد گفتمان عامۀ موجود برگزار نمود.  های قربانیان در 

 

 کمک . ۴
ی

 های  هماهنگ
 
 انکشاف

 

 برای کنفرانس  . ۵۰
ی

بان های احتمایل جهت آماده گ ی  با حکومت و مراجع تمویل کننده، بشمول مب 
ی

یوناما به هماهنگ
وزرأ در مورد تعهد کمک ها به افغانستان ادامه داد. کنفرانس در مورد تعهد وجوه مایل مراجع تمویل کننده  ۲۰۲۰

خواهد گرفت. در  کفانی در افغانستان تصمیم  ( به هدف ایجاد ۲۰۲۴ – ۲۰۱۵برای چهار سال اخب  دهۀ تحول )
میلیارد  ۱۵. ۲گزار گردید، مراجع تمویل کننده مبلغ در بروکسل بر  ۲۰۱۶آخرین کنفرانس تعهد کمک ها که در سال 



A/74/753 

S/2020/210 

 

20-03718  12 

ی گزارش رب  ع وار چهارچوب حسابدیه متقابل ژنیو پس از دسامبر  ۱۷. بتاری    خ دالر امریکانی را تعهد نمودند  ، سومی 
ده منتشی گردید. بتاری    خ  مشورت های گس ، وزارت مالیه توافق نمود تا روی تهیۀ گزارش ساالنۀ چهارچوب جنوری  ۷بی

فت در تمایم   ندۀ پیشی ، منجمله عرصه های سیایس، انکشاقی و مبارزه شاخص  ۲۴حسابدیه متقابل ژنیو که در برگب 
 علیۀ فساد اداری باشد، کار نماید. 

 
ا . ۵۱  ۲. ۹جنوری منتشی شد از رشد تخمینی  ۲۲مون انکشاف در افغانستان که بتاری    خ بانک جهانی در گزارش اش پب 

تأ نایسی از رشد قوی در بخش زراعت پس تذکر بعمل آورده و این رشد را عمد  ۲۰۱۹درصدی اقتصاد کشور در سال  
ات ناثبانی سیایس که اعتماد و رسمایه گذاری خصویص را متأثر ساخته بود، دان ست. در این از خشکسایل و تأثب 

گزارش در مورد نیاز حکومت مبنی بر تشی    ع بخشیدن بهبودیها در عرصۀ تجارت و اصالحات در راستای مبارزه 
ود رشد  علیۀ فساد اداری جهت تقویت بخشیدن اعتماد رسمایه گذاران تذکر داده شده است. از آنجائیکه انتظار مب 

 أ وابسته به کمک باقی خواهد ماند. آ کم باقی بماند، افغانستان شدیدنسبت  ۲۰۲۰در سال 
 
، کمیسیون مستقل اصالحات جنوری ۱۹حکومت به عمیل نمودن اصالحات در حکومتداری ادامه داد. بتاری    خ  . ۵۲

یک خویش را برای سالهای  ی اتب 
جهت ارائه خدمات ملیک مؤثر و  ۲۰۲۵ – ۲۰۲۰اداری و خدمات ملیک پالن اسبی

وری ۱۱بیطرفانه که اهداف انکشاف اقتصادی را تحقق ببخشد، اعالن نمود. از تاری    خ  ، ادارۀ مستقل ارگانهای فبر
والیت در مورد قانون شوراهای محل که در آن   ۳۴الیت از جمع و  ۲۸محل توضیح دیه را به مقامات محیل 

 گردیده اند، آغاز نموده اند. انتخابات آینده شوراها و نقش نظارنی شوراها از ادارات والینی مشخص  
 
  مبر دسافعالیت مرکز عدیل و قضانی مبارزه علیۀ فساد اداری همانند زمان گزارشدیه قبیل کم باقی ماند. از اول ماه  . ۵۳

وری ۱۶ایل   قرار دادند. فبر
ی

، محکمۀ ابتدائیه این مرکز سه قضیه و محکمۀ استیناف هفت قضیه را مورد رسیده گ
 شده از سوی این مرکز را از زمان ایجاد اش در سال 

ی
بدینسو به  ۲۰۱۶این رقم، تعداد مجمویع قضایای رسیده گ

ئه گردید، رسانید. محکمۀ متهم دی  ۵۰دانی محکوم و  متهم که از سوی محکمه ابت  ۲۶۰، توأم با تعداد  قضیه  ۶۸ گر تبر
 قرار داده، متهم مورد رسیده   ۱۹۳قضیه را با  ۵۹استیناف از زمان ایجاد اش بدینسو، به تعداد 

ی
متهم را  ۱۷۴گ

ئه نموده است. بتاری    خ  متهم دی  ۱۹محکوم و   ، محکمۀ استیناف محکومیت هفت کمیشبی سابق  جنوری  ۱۵گر را تبر
 سابق کمیسیون مستقل سمع شکایات را که به تغب  آرأ در جریان انتخابات کمیسی

ون مستقل انتخابات و سه کمیشبی
ان در برابر این حکم استیناف خوایه نموده و محکوم شناخته شده بودند  ۲۰۱۸پارلمانی سال  ، تأیید نمود. کمیشبی

 آنرا یک عمل سیایس تلفی نمودند. 
 
فت محدود در راستا . ۵۴ ی بهبود بخشیدن همکاری مقامات تنفیذ قانون بمنظور پیگرد قانونی قضایای فساد اداری پیشی

ی تکمیل نگردید که این باعث شد تا بخش مبارزه علیۀ فساد اداری  صورت گرفت. اصالحات در بخش جرایم سنگی 
، لوی دسامبر  ۲۴ری    خ مرکز عدیل و قضانی مبارزه علیۀ فساد اداری بدون یک بخش پولیس فعال فعالیت نماید. بتا

ک احکام بازداشت را جهت بهبود بخشیدن تطبیق احکام عمیل ناشدۀ   سارنوایل و وزارت داخله یک کمیتۀ مشبی
ی فساد اداری،حکم تطبیق ناشد  ۲۵۵بازداشت ایجاد نمودند. از مجموع    ۀ بازداشت و احضار مربوط به جرایم سنگی 

 . حکم آن عمیل شده اند ۹۴تاکنون ضف 
 
ی میل مبارزه علیۀ فساد اداری سال ا . ۵۵ ی اتب 

ء رسید و بدون سند بعدی به انقضا  ۲۰۱۹ دسامبر  ۳۱بتاری    خ  ۲۰۱۷سبی
 نماید، قرار داد. درحالیکه 

ی
ی یک سند چهارچونر که به اساس آن به فساد اداری رسیده گ افغانستان را در عدم داشیی

د جلسات اش را افزایش داد و در جریان تهیۀ این گزارش شورای عایل حاکمیت قانون و مبارزه علیۀ فساد اداری تعدا
ی جدید هموار نساخت. پس از ارائه ی اتب 

ۀ مسود  سه بار به ریاست آقای غنی تشکیل جلسه داد، راه را برای یک اسبی
، این پالن بدون تصویب ۲۰۱۹تشی    ع اصالحات مبارزه علیه فساد اداری در ماه اکتوبر  ۲۰۲۰پالن مؤقت سال 

، آقای غنی یک کمیتۀ تخنیگ متشکل از نماینده گان ۲۰۲۰رای عایل کنار گذاشته شد. در ماه جنوری توسط شو 
وزارت مالیه، لوی سارنوایل، ادارۀ تفتیش، جامعۀ مدنی و ادارۀ دیده بان شفافیت افغانستان را مؤظف نمود تا تأثب  

ی را مورد ارزیانر قرار دهند. 
ی اتب 

 انقضای اسبی
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ی کنفرانسدسامبر  ۱۷و  ۱۶بتاری    خ  . ۵۶ ه محکمه نخستی 
ی کود جزای  والینی  ، سبی امون پیگب  برگزار   را  ۲۰۱۸خویش پب 

اک کننده گان دروس و یا تجارب آموخته شدۀ شانرا در مورد تطبیق کود جزا مطرح نمودند. از تاری    خ     ۱۴نمود. اشبی

ی الملیل ادارۀ لوی دسامبر  ۳۱ایل   به جرایم بی 
ی

، یوناما آموزش را بمنظور تقویت ظرفیت ریاست عمویم رسیده گ

ی حقوق بشی   به قضایای تخلفات سنگی 
ی

ی نایسی از جنگ فراهم ساخت. در حال حاضی این ریاست جهت رسیده گ

قادر به تهیۀ صورت دعوا برای هیچ یک از این قضایا نگردیده  قضیه را تحقیق مینماید که تاکنون ۲۰به تعداد 

 است. 

 

دوستانه و مهاجرینکمک.  ۵  های بشی

 

ی شده است که در سال  . ۵۷ ی و  ۹. ۴حدود  ۲۰۲۰تخمی  محافظت نیاز داشته باشند که ملیون نفر به کمک های بشی
د جاری و تحلیل افزایش ساحۀ  ۲۰۱۹ملیون نفر که در سال  ۶. ۳این رقم از  بود، بلند است. این افزایش بنابر نبر

ی نیازمندیهای نایسی از بحران های طوالنی و عدم بهبودی فراتر از نیازمندیهای فوری  نیازمندیها برای شامل ساخیی
ی تاری    خ  وری ۱۸نوامبر و  ۱۱است. بی  د ها جدید ۴۲۰۰۰، به تعداد بیش از فبر دند که این رقم أ بیجا گردیاز اثر نبر

ساند  ۴۶۳۰۰۰، به بیش از  بدینسو ترک نموده بودند   ۲۰۱۹تعداد آنهانی را که خانه های شانرا از آغاز سال   . نفر مب 

  ۲۰۱۲( آنان اطفال بودند. تعداد تخمینی چهار ملیون نفری که از سال درصد ۵۸بیش از نصف این تعداد یعنی ) 
یس اندک  بدینسو بیجا  رسیم و با تمایل و یا فرصت   گردیده اند، با دسبی أ در شهرک های غب 

به خدمات اسایس، اکبر
ند.   اندک برای بازگشت به خانه های شان، بش میبر

 
 به صدمات روج گردیده است. از تاری    خ . ۵۸

ی
نوامبر ایل   ۱۱  تداوم جنگ باعث ایجاد تقاضای بلند به خدمات رسیده گ

وری  ۱۸ کای همکار صچ کمک های صچ ر فبر درصد آنان زنان   ۶۲نفر فراهم نمودند که    ۵۲۰۰۰ا به بیشبی از  ، رسی
ان بودند  یس ۱۲۹۰۰۰. به تعداد بیش از و دخبی ان به خدمات صچ صحت باروری دسبی حاصل  از زنان و دخبی

. نفر از زنان اقالم بهداشنی را جهت رفع نیازمندیهای ابتدانی صچ شان بدست آوردند ۶۴۰۰نمودند که در حدود 

 به خشونت جنسینی نفر از بازمانده    ۶۳۶۷وه، به تعداد  برعال 
ی

ی و رسیده گ گان خشونت جنسینی به خدمات جلوگب 
یس حاصل نمودند ۲۶در   . والیت کشور دسبی

 
ء تغذی حاد عاجل با بیش از سه ملیون زن و اطفال که پیش بینی میگردد به والیت افغانستان در معرض سو  ۲۵  . ۵۹

تا هنوز هم  ۲۰۱۹و  ۲۰۱۸گردند، قرار دارند. پس از خشکسایل در سال   مصاب ۲۰۲۰سوء تغذی حاد در سال 
، پیش بینی میگردد که به ۲۰۲۰ ملیون ها نفر بخاطر بهبودی از این وضیعت مجادل مینمایند. ایل اخب  ماه مارچ

کای همکار ۲۰۱۹ئونیت غذانی عاجل مواجه گردند. در جریان سال  ملیون نفر به بحران و عدم مص  ۱۴. ۳تعداد   ، رسی
 غذانی به تعداد بیش از  

سوء تغذی شدید را تداوی نمودند. در ساحانی که قبال از اطفال مصاب به    ۲۳۰۰۰۰کلسبی
ی اول ماه نوامبر ایل  ۱۶۵۰۰اثر خشکسایل آسیب دیده بودند، برای تعداد  جنوری مواد غذانی فراهم  ۳۱نفر بی 
ی زمان یک عضو هر خانواده د اک نمودند و به تعداد گردید و در عی  نفر   ۲۸۰۰۰ر فعالیت های ایجاد رسمایه اشبی

 . بیجاشده در ولسوایل قلعه نو والیت بادغیس کمک های نقدی بدست آوردند
 
گردیده اند، بمیان   متاثر   ۲۰۱۹و    ۲۰۱۸یک بحران قرضه در میان آنهانی که از اثر خشکسایل در غرب کشور در سال   . ۶۰

گرفت تا بیجاشده گان داخیل به والیت سال را در بر خواهد   ۱۶میدهد که حداوسط  آمده است و ارقام نشان 
باغیس، یگ از والیت های که از اثر خشکسایل شدیدأ آسیب دیده است، برگردند و قرضه هانی را که در جریان 

ی ماه های   داند. بی  د انتظار دارد تا برای ، ملل متح ۲۰۲۰و مارچ    ۲۰۱۹  دسامبر بیجاشدن اخذ نموده بودند دوباره ببی
گندم )تخم های بذری، کود کیمیاوی و والیت بسته ها تولید   ۱۶خانواده( در  ۱۰۲۶۹۳نفر ) ۷۱۸۸۵۱تعداد 

ۀ دیگر بسته های ( خانواد۱۵۰۰نفر ) ۱۰۵۰۰ تعداد آموزش( را در زمان فصل کشت گندم فراهم سازد. برای
 فراهم میگردد. برعالوه، ملل متحد پ

ی
نفر  ۱۴۰۰۰الن دارد تا فعالیت های پول در مقابل کار را برای باغداری خانگ

ی ماه های جنوری و مارچ خانواده( در والیت های دایکندی ۲۰۰۰)  بی 
 . راه اندازی نماید ۲۰۲۰، فراه و کبی
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ی توانستند در رب  ع اخب  سال  . ۶۱ یس به ساحات، سازمان های بشی   ۳۹۵به  ۲۰۱۹باوجود چالش های امنینی و دسبی

. بمنظور کمک به خانواده های آسیب پذیر درصد( کمک رسانی نمایند  ۹۸ولسوایل یعنی ) ۴۰۱ولسوایل از مجموع 

کای همکار به مقدار   ملیون دالر پول نقد را به   ۳. ۳انی و مبلغ  تن مواد غذ  ۴۱۰۰۰در فصل زمستان، ملل متحد و رسی
خانواده های که نیازمند کمک های  ۹۵۰۰۰ملیون نفر در جریان زمان ارائه گزارش توزی    ع نمایند. از مجموع  ۱. ۸۹

کای همکار به نیازمندیهای  خاص زمستانی )عمدتآ کمک های   جنوری رسیده   ۳۱نفر ایل    ۴۳۸۹۸گرمایش( بودند، رسی
 نمودند. مذاکره

ی
ی به دلیل تقاضای بلند  گ یس و رسانیدن کمک های بشی با عناض مخالف حکومت جهت دسبی

ی حکومت دشوار بود.   مالیات از سوی مخالفی 
 
ی تاری    خ  فاقد مدرک گاننفر مهاجرین و عودت کننده   ۱۱۶۵۲۵به تعداد مجمویع  . ۶۲ وری به  ۱۸نوامبر و  ۱۶بی  فبر

نفر از جمهور  ۱۰۴۴۷۶ۀ فاقد مدرک از کشور پاکستان و عودت کنند ۲۲۵۸. این تعداد شامل افغانستان رسیدند 
ی وقت، به تعداد نفر عودت کنند  ۸۹۰۴اسالیم ایران و   ۀ مساعدت شده و اخراج شده از سایر کشور ها بود. در عی 

ان  نفر از سایر کشورها به افغانست ۳۵نفر از جمهور اسالیم ایران و  ۳۳۳پاکستان، مهاجر عودت کننده از  ۵۱۹
، در تعداد مهاجرین عودت کنندۀ فاقد مدرک و راجسبی شده از جمهور اسالیم ایران ۲۰۱۹. در سال  عودت نمودند 

، درحالیکه در تعداد مهاجرین که از کشور ترکیه یعنی یک کاهش وجود داشت ۲۰۱۸و پاکستان در مقایسه با سال 
به کشور عودت نمودند، (  ۲۰۱۹در جریان سال    ۲۵۰۰۰ئه گزارش، با تعداد مجمویع  نفر در جریان زمان ارا  ۶۷۲۰)

وری ۱۹ایل  ۱۶یک افزایش وجود داشت. در جریان سفرم به پاکستان از تاری    خ  ، در یک مراسم تحت نام  فبر
امون   ی الملیل پب  بانی مهاجرین افغانستان در   ۴۰"کنفرانس بی  ی "   سال مب 

ی
پاکستان: یک مشارکت جدید برای همبستگ

کأ برگزار گردیده  که در شهر اسالم آ باد توسط حکومت پاکستان و دفبی کمیشبی عایل ملل متحد برای مهاجرین مشبی
اک نمودم.   بود، اشبی

 
واقعه آن در والیت  ۹گزارش داده شد که   ۲۰۱۹ۀ مثبت بیماری پولیو یا فلج در سال واقع ۲۹ به تعداد مجمویع . ۶۳

والیت پکتیکا، یک واقعه در ولسوایل برمل، یک واقعه در والیت ، یک واقعه در  واقعه آن در والیت هلمند   ۵ارزگان،  
، یک واقعه در والیت ننگرهار، یک واقعه در والیت هرات، دو واقعه در والیت فراه، یک واقعه در والیت  کبی

قابل  ۲۵بادغیس و یک واقعه در والیت بغالن گزارش داده شدند. از این جمله به تعداد  واقعه آن در ساحات غب 
س گردیده اند، بدینسو از سوی منع   ۲۰۱۹کمپاین های خانه به خانۀ معافیت از این بیماری که از ماه یم   دسبی

 وجود داشت. 
 
نفر تلفات ملیک  ۱۳۴اشیای انفجاری باقیمانده از جنگ و ماین های ضد پرسونل از ماه نوامبر ایل جنوری باعث  . ۶۵

. بامیان یگانه والینی بود که پس از فعالیت یگانه تیم روح بودند نفر مج ۸۵کشت و   ۴۹گردیدند که شامل اطفال  

ی زمان، ملل  مختلط ماین پایک متشکل از زنان و مردان در افغانستان عاری از ماین های زمینی اعالن گردید. در عی 
کای همکار به مساحت  مرب  ع ارایصی مملو از اشیای انفجاری دارای تخریب بلند را پا  ۷. ۴۳متحد و رسی ک کاری مبی

نفر مردیم که ای کشور   ۱۲۷۷۱۴گردند. در حدود  نفر مردم از آن ارایصی مستفید می   ۳۶۶۸۳۰نمودند که به تعداد  
پاکستان و جمهوری اسالیم ایران بازگشت نمودند، از تعلیمات در مورد کاهش خطرات ماین که توسط ملل متحد  

کای همکار آن فراهم گردید، مستفید گردیدند.   و رسی
 
یس، امنیت و مصئونیت کارکنان کمک رسانی را پیوسته ن . ۶۶ ده، ماین گذاری و ارایصی دشوار چالش های دسبی اامنی گسبی

وری ۱۸ماه نوامبر ایل  ۱۶بمیان آورد. از تاری    خ  تن  ۸تن مجروح و  ۱۷، کارمند کمک رسانی کشته  ۱۲، به تعداد فبر
یس    ۴۳۹، بطور مجمویع به تعداد  ۲۰۱۹دیگر آنان اختطاف گردیدند. در سال   گزارش داده رویداد مربوط به دسبی

یس  ۱۳۶شد که بلندترین تعدادی است که ملل متحد آنرا ثبت نمود. از آنجمله، بیش از  رویداد مربوط به دسبی
  مختل ساخت. ئه خدمات صچ را با هدف قراردادن پرسونل، دارانی و مراکز صچارا
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ی نیاز بود  ۴۶۵. ۳از مبلغ مجمویع   . ۶۷ حاصل   ۲۰۱۹درصد آن در سال    ۷۶،  ملیون دالر که برای تمویل کمک های بشی

 به شش ملیون نفر در رسارس کشور از طریق ارائه کمک های حفظ حیات امکان 
ی

گردید. با این مبلغ زمینۀ رسیده گ

ی سال ملیون دالر برای  ۷۳۳پذیر گردید. یک مبلغ مجمویع   به   جهت رسیده ۲۰۲۰پالن پاسخ بشی
ی

ملیون  ۷. ۱گ

ی مایل ئه کمک های چندین سکتوری حفط حیات درخواست گر نفر از طریق ارا  دید. نظر به گفتۀ خدمات پیگب 

وری  ۱۹تاری    خ یک درصد آن ایل   حاصل شده بود. فبر

 

 مبارزه با مواد مخدر. ۶

 

عملیات مبارزه علیه مواد مخدر را راه  ۵۵۶، مقامات تنفیذ قانون به تعداد مجموعأ جنوری ۳۱دسامبر ایل  ۱از  . ۶۸
، کیلو   ۴۰۴اندازی نمودند که منجر به ضبط مقدار  ی ویی  کیلوگرام چرس   ۳۳۶۷۳۶گرام تریاک، کیلو   ۲۶۵۶گرام هب 

،   ۱۴۴و کانابیس،  ی ی  ۱۱۰۰کیلوگرام میتامفیتامی  گرام ایفیدرین/سیدوفیدرین و کیلو   ۲۴، قرص تابلیت میتامفیتامی 
ی تعداد  لیبی اسیدتیک اندهایدرید    ۱۰۳۱ اد  نفر مظنون و مصادره تعد  ۸۸۲گردید. عملیات ضبط منجر به دستگب 
گردید. یک افش پولیس ادارۀ مبارزه علیۀ مواد مخدر افغانستان در جریان  میل اسلحه   ۳۷عراده وسایط و  ۱۱۷

 عملیات کشته شد. 
 
ی از  . ۶۹ ، مقدار ضبط میتامفیتامی 

  ۲۰۱۹گرام در سال کیلو   ۱۲۵۱به  ۲۰۱۸گرام در سال کیلو   ۱۸۲طبق تحلیل ابتدانی
بروز را نشان میدهد. در جریان زمان ارائه گزارش، ریاست کاهش تقاضا به افزایش پیدا کرد که یک خطر در حال 

مواد مخدر وزارت صحت عامه پنج مرکز تداوی معتادین را به حمایت ملل متحد افتتاح نمود. این مراکز خدمات 
ی از استفادۀ مواد مخدر توسط اطفال و خانواده های آنانرا و تداوی آنها را ارائه میدارد.    جلوگب 

 
وری ۱۳بتاری    خ  . ۷۰ به  ، ادارۀ لوی سارنوایل گزارش داد که رئیس و مدیر تحقیق پولیس مبارزه علیۀ مواد مخدر کابلفبر

تیب .  محکوم شدند حبس سال و هفت و نیم سال ۱۷به مدت بیش از  جرم همکاری با قاچاقیان مواد مخدر بالبی

ی جرم به م  دت یک و نیم سال حبس محکوم شدند. دو مقام دیگر مبارزه علیۀ مواد مخدر به عی 

 

 حمایت ماموریت. ۶

 

ان پست های خایل یوناما  دسامبر   ۳۱ایل تاری    خ   . ۷۱ ی ی الملیل  ۷، مب  درصد برای افشان مسلیک   ۴،  درصد برای کارمندان بی 

ان منظور شد ۳داخیل و  ی تیبدرصد برای کارمندان داخیل در مقایسه با مب  تناسب  . درصد بود ۳و  درصد  ۵، درصد ۷ ۀ بالبی

ی باقی ماند که ی الملیل ۳۵ از لحاظ فیصدی در سطح کارمندان اناث پائی  درصد رضاکاران ملل   ۴۲، درصد برای کارمندان بی 

ی تاری    خ اول اکتوبر و درصد کارمندان داخیل قرار دارد  ۸درصد افشان مسلیک داخیل و  ۱۱، متحد ، یوناما به  دسامبر  ۳۰. بی 

بازدید مجدد از ساحات  ۹۸۳أموریت هوانی بازدید از ساحات و همچنان م ۱۸ینی بازدید از ساحات، أموریت زمم ۹۹تعداد 

 گان ولسوایل ها از دفاتر ساحوی یوناما هم بازدید نمودند. را انجام داد که در این میان نماینده  

 

 مشاهدات. ۷

 

در زمان ارائه گزارش انکشافات عمده ای به هدف یک راه حل سیایس پایدار در افغانستان صورت گرفته است. با  . ۷۲
توجه به چهل سال جنگ، فقر و بیجاشدن اجباری، باید از فرصت تاریچی موجود برای صلح مطابق به خواست و 

 استفاده شود. همه رهبر 
ان افغانستان و اعضای جامعۀ جهانی باید هر توقعات مردم افغانستان برای یک آیندۀ بهبی

 تالش ممکن را جهت تحقق آرمان ها برای صلح بخرچ دهند. 
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پس از یک پروسۀ طوالنی و رقابنی انتخابات، انتقال دیموکراتیک قدرت یک فرصت را برای تحقق منافع ملت فراهم  . ۷۳

در انتخابات بحیث رأی دهنده، کاندید، کارکنان نموده است. من از شجاعت و ارادۀ زنان و مردان افغانستان که 
اک نمودند ستایش میکنم. باور دارم که حکومت جدید انتظارات مردم را در نظر  کمپاین و انتخابانی و ناظر اشبی
، اقتصادی و انکشاقی  گرفته و قوت افغانستان را با تنوع آن تبارز خواهد داد. کشور به چالش های جدید امنینی

فت خواهد بود.   مواجه بوده ی پیشی  که نیازمند توجه عاجل برای تأمی 
 
تنها در یط یازده سال گذشته، تلفات ملیک از مرز یکصدهزار عبور کرد. این محاسبه زمانی توقف میابد که از آالم   . ۷۴

ی بعمل  ی و فرصت های از دست رفته که نسل های مردان و زنان افغانستان را متاثر ساخته است، جلوگب  بشی
ان بلند تلفات ملیک نایسی از حمالت عمدی باالی افراد ملیک از طریق کاری از اشیای   ی آید. من خاصتأ در مورد مب 
ات عملیات های هوانی و جستجو نگران هستم. ملل متحد با همه طرف های   انفجاری تعبیه شده و همچنان تأثب 

وی نمودن ی و پب 
ی و حقوق بشی بمنظور  درگب  در مورد رعایت و حصول اطمینان از دانسیی از مکلفیت های بشی

د های مسلحانه باالی افراد ملیک پیوسته در تماس میباشد.   ات نبر  کاهش تأثب 
 
ی فضای امن تر در نتیجۀ کاهش خشونت نر نهایت تشویق کننده است. افغانها از طبقات  . ۷۵ ی مهلت جهت داشیی تعیی 

، قویم و جامعۀ مدنی شدیدأ آرزومند صلح اند. امیدوارم تا کاهش خشونت در رسارس کشور به نفع  مختلف مذهنر
ی یک پروسۀ  مردم ادامه پیدا کند. من همه طرف ها را تشویق مینمایم تا بخاطر ا یجاد یک فضای مساعد برای تأمی 

 فراگب  صلح تالش نمایند. 
 
د. آرزومندی من اینست که توافقنامۀ   . ۷۶ درنهایت، صلح در افغانستان باید توسط افغانها و میان افغانها صورت گب 

ک میان جمهوری اسالیم افغانستان و ایاالت متحدۀ امر  یکا برای آوردن آوردن صلح در افغانستان و اعالمیۀ مشبی
وری ۲۹صلح در افغانستان که هر دو بتاری    خ  ی االفغانی در  فبر به امضاء رسیدند، زمینه را برای آغاز گفتگوهای بی 

زودترین فرصت ممکن فراهم سازد. گفتگوهای مستقیم برای هموار نمودن راه در راستای رسیدن به توافق سیایس 
فت دوامدار د وری است. و آتش بس پایدار و تحقق پیشی  ر رسارس کشور ضی

  
د باید حقوق بشی و آزادی های بنیادی همه  . ۷۷  که صورت میگب 

برای اینکه توافقات پایدار باقی بمانند، هرگونه تواففی
ی زنان صورت گرفته اند محافظت نماید. صلح باید  شهروندان را رعایت و دستاوردهای را که در راستای حقوق بشی

 صورت برمبنای یک اجماع گسبی 
ی

د و از تنوع سیایس و اجتمایع افغانستان در پروسۀ صلح نماینده گ ده صورت گب 
د تا زمینۀ پذیرش توافق نهانی از سوی جامعه را فراهم سازد. من ایجاد یک تیم مذاکره کنندۀ همه شمول را  گب 

 تشویق مینمایم. 
 
ی افغانها و مش . ۷۸ ارکت با معنی زنان، جوانان و اقلیت ها تأکید من روی اهمیت یک پروسۀ همه شمول صلح به رهبر

 مینمایم. ملل متحد آماده است تا از همچو یک پروسۀ همه شمول صلح حمایت نماید. 
 
ی االفغانی و همچنان ثبات و انکشاف  . ۷۹ ی مؤفقیت هرگونه گفتگوهای بی  نقش سازندۀ کشور های منطقه در تأمی 

و حیانی خواهد بود. تجارت منطقه ای، کمک مراجع تمویل کنندۀ  اقتصادی افغانستان و کشور های همسایه مهم
ک بوده و در راستای افزایش خودکفانی افغانستان مهم خواهد بود.  سننی و اتصال وسیع تر از جمله منافع مشبی غب 
روابط کشور بخصوص با پاکستان مهم و محوری خواهد بود. من از نشانه های حسن نیت از سوی اسالم آباد و  

ی از فرصت ها جهت جستجوی زمینه ها برای تجدید روابط استقبال مینمایم. تداوم  ک  ابل در راستای بهره گب 
کای منطقوی حمایت همه جانبۀ شانرا از  -فرصت پروسۀ قلب آسیا استانبول توأم با اعالمیۀ استانبول که در آن رسی

ی و مالکیت افغان ها اعالم نمودند، موجب ت  شویق بیشبی من گردید. یک پروسۀ صلح به رهبر
 
ی را که حکومت در راستای محافظت و تحقق حقوق زنان رویدست گرفت موجب تشویق من گردید. مهم  . ۸۰ تدابب 

ی فراهم گردد تا دستاورد های حاصله را تحکیم  است تا زمینه برای مشارکت فعال زنان در همه سطوح تصمیم گب 
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هانی را که قانون پیش بینی نموده باید بطور کامل عمیل گردند،  بخشیده و حقوق زنان را تحقق دهند. محافظت
بخصوص در روستاها و ساحات دوردست. موجودیت خشونت جنش و جنسینی و همچنان برخوردهای تبعیض 
ی و محافظنی را تقویت ببخشد تا  م های جلوگب  ی ی موجب نگرانی اند. از حکومت افغانستان میخواهم تا میکانب  آمب 

ی را به عدالت بکشاند. برای قربا  را فراهم و مرتکبی 
 نیان حمایت کاقی

 
ی حقوق بشی پیوسته مورد تهدید و  . ۸۱ فضا برای آزادی بیان محدود باقی مانده است، چون کارکنان رسانه ها و مدافعی 

قابل قبول باید به محاکمه کشانیده شوند. من از تصویب مق ی همچو حمالت غب  ند. عاملی  ررۀ خشونت قرا میگب 
م محافظنی  ی نگاران و کارکنان رسانه ها استقبال نموده و از حکومت افغانستان میخواهم تا یک میکانب  محافظت از خبر

ی مصئونیت آنان عمیل نماید.  ی حقوق بشی ایجاد و تدابب  را برای تأمی   مؤثر را برای مدافعی 
 
فت در راستای عمیل نمودن چهارچوب وضیعت اقتصادی در افغانستان موجب نگرانی عمیق است. من از پی . ۸۲ شی

فت در بخش تصویب   ۲۰۱۸حسابدیه متقابل ژنیو که در سال  گردیده بود، استقبال مینمایم. حنی با تداوم پیشی
، پیش بینی میگردد که حکومت به کش قابل توجیه بودیجه برای یک  اصالحات، منجمله جمع آوری عواید بیشبی
ف  آیندۀ قابل پیش بینی مواجه خواهد بود. تأثب  کمبود عواید خطر رسمایه گذاری محدود در برنامه ها را برای انکشا

درازمدت و کاهش فقر بمیان میاورد. تعهد دوامدار مراجع تمویل کننده برای تطبیق کامل پیشنهادات حکومت جهت 
  ۲۰۲۰احیای مجدد رشد بلند اقتصادی و افزایش خود بسندی نیاز خواهد بود. کنفرانس تعهد کمک ها که در سال  

اقتصادی و اجتمایع خودکفانی اش در چهار  برگزار میگردد برای کمک به حکومت افغانستان جهت تحقق اهداف
 سال اخب  دهۀ تحول مهم است.   

 
سالهای جنگ و حوادث پیهم طبییع مردم شدیدأ نیازمند را در معرض منابع اندک اقتصادی قرار داد و ظرفیت  . ۸۳

ایط موجود  ببار آورد.  مجادله با بحران های موجود را تضعیف و امید اندک را برای بهبودی درصورت تداوم رسی
ود که به   مانده و توقع مب 

ی شدن خشکسایل بطور خطرنایک بلند باقی  و سوء تغذی عیل الرغم سبی
ی

سطح گرسنگ
ند. من از مراجع قرار   ۲۰۲۰بحران و یا عدم مصئونیت غذانی در اوایل سال  معرض  نفر در ملیون   ۱۴. ۲۸ تعداد  گب 

ی الملیل بخاطر پاسخ سخاوتمندانۀ   شان جهت کاهش مشکالت مردم افغانستان تا اکنون سپاسگزار  تمویل کنندۀ بی 
ی پاسخ شان متناسب   ی جهت بسیج ساخیی ی منابع کاقی به سازمانهای بشی هستم و از آنها میخواهم تا به فراهم ساخیی

 به نیازمندیها در کشور ادامه دهند. 
 
چی یاماموتو بخاطر فداکاری دوامدار شان  من از تمام پرسونل ملل متحد در افغانستان و نمایندۀ خاص من تدامی . ۸۴

ایط پرچالش جهت عمیل نمودن تعهدات ما در حمایت از حکومت و مردم افغانستان سپاسگزاری مینمایم.   تحت رسی
 

                                                                                                                                                                                                                              

 

 


