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 توزیع: به عموم        مجمع عمومی

 ۲۰۱۷سپتامبر  ۱۵     شورای امنیت ملل متحد
 نگلیسی متن اصلی: ا         

 
 شورای امنیت       مجمع عمومی

 دومسال هفتاد و       دومنشست هفتاد و 
جندا ۳۹موضوع شماره 

 
 ا

        افغانستانوضعیت در 
 

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

 گزارش سرمنشی ملل متحد 

.I مقدمه 

شورای امنیت ارائه ( ۲۰۱۷) ۲۳۴۴شماره  و قطعنامهمجمع عمومی  ۱۱/۶۸شماره قطعنامه در مطابقت با گزارش هذا  . ۱
 .درباره تحوالت افغانستان گزارش دهماز من خواسته شد که هر سه ماه طی شده که در 

ی از فعالیت های ملل ، این گزارش موارد تازه(A / 71/932-S /2017/508) ۲۰۱۷جون ۱۵از زمان انتشار گزارش قبلی ام در  .۲
متحد در افغانستان را فراهم کرده که شامل تالش های سیاسی، بشردوستانه، توسعوی و حقوق بشری می شود. همچنین 

ی از تحوالت مهم سیاسی و امنیتی و رویدادهای منطقوی و بین المللی مربوط به افغانستان را ارائه می دهد. به گونه فشرده
  ۱۰تاریخ ه ی در مورد بررسی استراتیژیک ماموریت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( بموقت، گزارش ویژه

 
 ۲۰۱۷گست ا

(A / 72/312-S / 2017/696) دش نشر. 

. II  مربوطانکشافات 

سیاسی مواجه شد که بعد از اعالم تاریخ مختلف ی با انتقاد های  بسیاری از چهره های وحدت ملی به طور فزایندهحکومت . ۳
"شورای نجات افغانستان"، که شخصیت های  ایجادفعال گردیدند. بیشتر ، در بسیج طرفداران شان ۲۰۱۸انتخابات سال 

از شمال افغانستان پشتیبانی  برجسته از سه حزب عمده سیاسی را گرد هم جمع کرده و یک ائ تالف مخالف را با پایگاهی که  عمدتا  
جوالی  ۷ریخ و همچنین وابستگی های را در سایر نقاط کشور به همراه دارد، ایجاد کرد. کمیسیون مستقل انتخابات تا ،می شود
ماد  ،مردماز سوی رغم شک و تردید به و شورای ولسوالی اعالم کرد و انتخابات پارلمانی برگزاری را به عنوان روز  ۲۰۱۸

 
گی در ا

بسیار شکنند کشور . وضعیت امنیتی های داشتانتخابات از جمله اقدامات جهت بهبود اعتبار روند انتخابات، پیشرفت برای 
این گزارش دهی اداره چندین مرکز ولسوالی را، با تلفاتی از هر دو جانب، دست به دوره باقی ماند، زیرا دولت و طالبان در طول 



  ۱در شهر هرات بتاریخ  یانجسته از جمله حمله انتحاری بر مسجد شیعدست کردند. شماری از حوادث امنیتی بر 
 
گست، قتل ا

  ۵تا  ۳در والیت سرپل از مردم عام 
 
  ۲۵در یان مسجد شیع برانتحاری  گست و حملها

 
در حالی که موجب افزایش ، گست در کابلا

مدن تنش های فرقه
 
ی ، محکومیت گستردهدر تامین  امنیت گردید ی و انتقاد شدید مردم از دولت برای ناتوانیهراس از بوجود ا

. افراد ملکی به گونه دوامدار و نامتناسب از جنگ، ادامه تلفات و بیجا شدن همراه داشتنیز به از مردم در انتقاد از دولت را 
افغانستان همکاری  . نشانه های از بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان را در برخی ساحات می توان مشاهده کرد.متاثر شدند

سیای مرکزی، ادامه داد
 
روند در راستای هیچ پیشرفت ملموسی  .های منطقوی دو جانبه و چندجانبه خود را به ویژه با پنج کشور ا

   سید.صلح میان دولت و طالبان به مشاهده نر 

 الف. تحوالت سیاسی

 که درمی  ۳۱مهیب مورخ حمله انتحاری که شد نشر  ،سیاسی بودبا بحران توام در اواسط ماهی که من گزارش ماهانه قبلی . ۴
.  این حمله منجر به تظاهرات علیه دولت گردید، و این بحران شدوخامت باعث ، جابجا شده بودهدر قلب کابل  واسطه باربری 

که چندین تظاهر کننده در  ترشد خیمشهروندانش کرد و این وضعیت زمانی ومحافظت تظاهرکنندگان دولت را متهم به عدم 
ن در تشییع جنازه

 
گان کشته ی یک تن از تظاهر کنند جریان تظاهرات از طرف مقامات امنیتی به قتل رسیدند. حمله متعاقب ا

انجام شد که می توانست منجر به کشته شدن شماری از اعضای کلیدی حزب سیاسی جمعیت اسالمی، منجمله رییس  ،شده
هللا و وزیر امور خارجه صالح الدین ربانی بیانجامد و باعث شد که سیاسیون جمعیت اسالمی علنا  دولت را اجراییه، عبدهللا عبد

قای عبدهللا علی  .مسدود نماینددر کابل را ها  خود ادامه داده و جادهتظاهرات باعث شد به و  کنندمتهم شان به توطیه علیه 
 
ا

ه ب  ی مبنی بر استعفای شان از کرسی اجراییه، از سمت خود کنار نرفت.الرغم خواست های اعضای بلند رتبه جمعیت اسالم
خرین انسداد خیابانی را در کابل بردا ۲۰تاریخ 

 
این که طی این اقدام دولت، یک تن از  شتجون، دولت به زور متوسل شده و ا

. افزایش خشونت ها افزایش یابد توسط نیروهای امنیتی مجروح گردید و باعث شد ترس از شان معترضین کشته و پنج تن دیگر
رامش نسبی مساعد نمود. بدینصورت،  می باشدختم ماه رمضان  هندهتعطیالت عید که نشان د علی الرغم این هراس، 

 
راه را برای ا

رویدادهای این ماه، تغییرات مهمی را در جو سیاسی، و شکاف مشخصی را در روابط میان رئیس جمهور اشرف غنی و اعضای 
  .حزب جماعت اسالمی، رونما کردکلیدی 

هنگی در صالحیت در این وضعیت سیاسی و امنیتی، پویای  ی سیاسی جدیدی ظهور کرد که  .۵
 
رئیس جمهور محمد بیانگر هما

قای عبدهللا 
 
در . به توافق رسیدندمقامات بلند رتبه که قبال منبع اختالف بود، بود چنانچه این دو رهبر روی تعیین اشرف غنی و ا

شمول وزیر جدید امور داخله و رئیس وزارت ها نامزد کرد به برای دوره این گزارش، رئیس جمهور چندین وزیر جدید را جریان 
ن خدمات ملکی را تعویض عضو کمیسیون مستقل اصالحات اداری و کمیسیو ۹و تمامی  ،جدید ریاست مستقل ارگان های محل

ننمود. 
 
، روند تصویب مجلس نمایندگان برای وزرا چالش برانگیز باقی ماند چرا که قانونگذاران، به اعمال قدرت خود باوجود ا

 .در برابر قوه مجریه، همچنان ادامه دادند؛ تعدادی از وزرا در حال حاضر به حیث سرپرست ایفای وظیفه می کنند

  ۱۴جمهور و جمعیت اسالمی در  روابط بین رئیس  .۶
 
ن وخیم شد که گست پس از ا

 
صف مومند،تنش ا

 
شورای عضو  ها میان ا

در مزارشریف  ستند،حزب جمعیت اسالمی ه، از اعضای رییس اجراییههمراه با و نیرو های وفادار به والی والیت بلخ که  والیتی
قای  . این حادثه زمانی به اوج رسید که تیر اندازی میانشدت گرفت

 
نیروهای والی و افراد مسلح وابسته به حزب اسالمی که از ا

قای مومند به ریاست امنیت ملیصورت گرفتمومند حمایت می کردند، 
 
زاد شدنش انتقال داده شد و  . درنتیجه، ا

 
به تا زمان ا

  ۱۷تاریخ 
 
نجا باقی ماندا

 
 .گست ا



ن عبدالرشید دوستم، روابط بین رئیس جمهور و حزب جنبش ملی که  .۷ 
 
متهم به  است ورئیس جمهور معاون نخست رهبر ا

بود، پرتنش باقی مانده است. علی الرغم شایعات  ۲۰۱۶مبر ای سیاسی اش در نوبارق ی ازتوقیف خودسرانه و تجاوز جنسی بر یک
قای دوستم در  ۱۷در مورد بازگشت قریب الوقوع و تالش ناموفق وی برای بازگشت در 

 
جای  ی که موصوف قرار دارد  انقرهجوالی، ا

   قرار دارد. تحت معالجه  رسما  بدینسو می  ۱۹از تاریخ 

انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی برگزاری تاریخ عنوان به را  ۲۰۱۸جوالی  ۷جون، کمیسیون مستقل انتخابات  ۲۲تاریخ ه ب  .۸
به شمول برای اعالم کرد. اعالم متذکره تاثیر تحرک زای باالی فعالین سیاسی داشت و دریچه جدیدی را برای فعالیت های سیاسی 

عد، . در هفته های ب، باز کردوحدت ملی بودندحکومت گروه های  ی که قبال خواستار اقدامات غیر قانونی برای جایگزین کردن 
تعدادی از چهره های مخالف و گروه ها شروع به ایجاد ائ تالف ها غرض رقابت در انتخابات کردند. انتقاد از دولت، بدتر شدن 

  از نقاط مشترک این ائ تالف های نو تشکیل بود. ریاست جمهوری ارگ وضعیت امنیتی و اقتصادی و همچنین افزایش قدرت در 

قای نور و ئ تالف ابزرگ ترین  ،جون ۲۹تاریخ ه ب . ۹
 
قای دوستم، ا

 
معاون محمد محقق، جدید در انقره اعالم موجودیت کرد که ا

جمعیت اسالمی، حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان که حزب  دوم ریاست اجراییه "ائ تالف نجات افغانستان" را اعالم کردند
. با توجه به رقابت طوالنی و احتو می کنداره را و جنبش ملی و احزاب و تشکل های حوزه وسیعی از جوامع تاجیک، ازبک و هز 

میز 
 
احزاب جمعیت و جنبش، همکاری میان این دو حزب به طور قابل مالحظه توسعه یافت. تا کنون، میان گاها  خشونت ا

کرده است. ائ تالف حمایت کنندگان خود در شمال را در حالی که تالش برای ارتباط با دیگر اعضای اپوزیسیون ادامه دارد، بسیج 
قای نور ب

 
  ۱تاریخ ه ا

 
ن  ۳۰۰۰گست همایش ائ تالفی را در مزار شریف رهبری کرد که حدود ا

 
چهره های شرکت داشتند ولی نفر در ا

قای ربانی حزب 
 
قای عبدهللا و ا

 
ن جمعیت مانند ا

 
باد در عین روز برای افتتاح شورای در ا

 
حضور نداشتند. همایش دیگری در جالل ا

قای نور به مزار شریف سفر کردند.  که متشکل از اعضای پارلمان از والیات شرقی بودند که بعدا   شرق راه اندازی شد
 
برای بحث با ا

ن شماری از مقامات کابینهنام ن تشکل دیگری را تحت سیوپوز اهنوز هم چهره های از گروه 
 
ی محور مردم افغانستان، که در ا

 .نمایندگی می کنند ،کرزی حضور دارندحکومت 

. شورای ثبات و محافظت افغانستان، که متشکل از ظاهر شدندگروه های دیگری با انرژی  پس از اعالم تاریخ انتخابات، .۱۰
برای مردم بیانیه داده و در صدد ائ تالفهای جدید  عبدالرب رسول سیافرهبر اسبق جهادی و اسبق وزیر داخله عمر داوودزی، 

مدند
 
قای ترتیب . به همینبرا

 
، رهبر جبهه  ملی، انوار الحق احدی، چندین جلسه را با شخصیت های اپوزیسیون، منجمله ا

مادگی برای جناح دوستم و نمایندگان شورای ثبات و محافظت افغانستان برگزار کرد. 
 
سیاسی حزب اسالمی نیز گام های  ی به سوی ا

را با ثبت شده حزب اسالمی یکجا شدن ر یک کنفرانس مطبوعاتی دگلبدین حکمیتار جوالی،  ۶تاریخ ه بانتخابات برداشت. 
اعالم کرد. موصوف همچنین اظهار داشت که حزب جدید به حمایت خود از نظام  (حزب اسالمی شاخه گلبدین)حزب خود 

به فعالیت سیاسی ادامه خواهد داد. به همه حال، دو شاخه حزب، در بسیاری از والیات به حفظ ساختار جداگانه حزبی خود 
 .ادامه دادند

. به تعقیب حذف خیمه اعتراضی شان از سرک یافتشدت و اندازه تظاهرات خیابانی، در طول دوره گزارش دهی، کاهش . ۱۱ 
تمرکز خود را باالی همکاری با احزابی که بودند،  تبار تاجیک های کابل در اواخر ماه جون، خیزش مردمی برای تغییر که عمدتا  

دیدار  بودند،هزاره  جوالی، رئیس جمهور با فعاالن جنبش روشنای  ی  که عمدتا   ۲۳تاریخ ه سیاسی دارند معطوف نمودند.  باساس 
و وعده سپرد که کمیسیون مشترکی را برای بررسی فرصت های توسعوی در مناطق مرتفع مرکزی که اک ثریت شان را هزاره ها کرد 

 . نمایدتشکیل می دهند موظف 



غاز گردید. بپس ا .۱۲
 
مادگی تخنیکی و عملیاتی ا

 
  ۷تاریخ ه ز اعالم تاریخ انتخابات، ا

 
گست کمیسیون مستقل انتخابات ارزیابی ا

ن ها استفاده شندمراکز رای دهی به طور مطلوب در ساختمان های عامه قرار داشته با از این کهاطمینان  را جهت
 
 تا همه مردم از ا

  ۱۴ تاریخ، به لل متحدبه کمک مکمیسیون، بتوانند.  کرده
 
مشخصات تکنالوژی بایومتریک ثبت نام رای دهندگان را به  گستا

  ۱۷اداره ملی تدارکات ارائه کرد و در 
 
ی دهندگان واجد داوطلبی گست پروسه ا

 
غاز گردید. ثبت را

 
محدود برای این تکنالوژی ا

شرایط افغان با استفاده از تکنالوژی بایومتریک، کمیسیون را برای اولین بار قادر می سازد تا فهرست رای دهندگان ويژه را در 
وری نمایدمرکز رای دهی 

 
  .جمع ا

ه باقی است. بر اساس نقشه راه کمیسیون مستقل انتخابات که ب. تصمیم گیری های کلیدی سیاسی برای انتخابات همچنان ۱۳
جوالی ارائه شد، تصمیم گیری در حوزه های انتخاباتی، استفاده از تکنولوژی برای تایید رای دهندگان، رای دهی و  ۵تاریخ 

ن مدیریت نتایج و روش های تمویل مالی روند انتخابات 
 
های جامعه نهاد حزاب و می باشد. در عین حال، بسیاری از اشامل ا

یک انتخابات معتبر، با اشاره به نگرانی های امنیتی و  برگزاری مدنی شک و تردید شان را در مورد اراده و ظرفیت حکومت برای 
 شک و تردید در مورد استقالل کمیسیون مستقل انتخابات، ابراز کردند.

رهبری توجهی صورت نگرفته است. شورای عالی صلح تحت . برای تشدید مذاکرات میان دولت و طالبان، پیشرفت قابل ۱۴
ژی و برنامه های کاری خود در چارچوب عمومی دیدگاه رئیس جمهور در یجدید، کریم خلیلی، همچنان به تجدید نظر در استرات

رسمی خود با  یبین المللی خالصه ساخت، ادامه داده است. یوناما به گ فتگو تمویل کنندگان مورد صلح که در ماه اپریل به
طالبان بخاطر تالش برای یافتن یک راه حل سیاسی برای درگیری دوامدار، ادامه داده است. کمیسیون اجرائی مشترک که مسئول 

صلح جای داده شده است. در طول اجرای توافقنامه صلح میان دولت و حزب اسالمی گلبدین است، در تشکیل شورای عالی 
سه ابتکار زمینه را برای دوره گزارش دهی، یوناما به عنوان بخشی از تالش های خود برای حمایت از ایجاد صلح در سطح محلی، 

گ فتگو میان بزرگان دو ولسوالی فراهم ساخت که شامل محلی برای صلح که شش والیت مختلف را تحت پوشش قرار داده است، 
 .می شودقندهار و یک سلسله مشوره ها با شخصیت های مستقل مذهبی در والیت خوست والیت 

 ب. امنیت

گست  ۳۱جون الی  ۱۵امنیتی را از رویداد  ۵۵۳۲ن کاهش ادامه داشت. سازمان ملل متحد و. درگیری در سراسر کشور بد۱۵
 
ا

گست نشان می دهد. در پایان ماه  ۲۰۱۶ل سادر مقایسه با عین زمان در درصدی را  ۳افزایش به ثبت رساند که  ۲۰۱۷
 
سال ا

به درگیری های بلند کماکان در هشت ماه اول سال ثبت کرد. ارقام امنیتی را رویداد  ۱۶۲۹۰، سازمان ملل متحد بیش از ۲۰۱۷
درصد  ۵، میالدی ۲۰۱۶درصد کل حوادث امنیتی را تشکیل می دهند و در مقایسه با سال  ۶۴مسلحانه نسبت داده شد که 

باعث شد تا از اوایل به مالحظه رسید،  ۲۰۱۷درگیری های مسلحانه که در جریان سال میزان بی پیشینه  افزایش یافته است.
جنگ های سنتی نامتقارن به از درگیری های  سال جاری توجه بیشتر به درگیری های متقابل مبذول شد چنانچه ماهیت حمالت

حمالت نامتقارن، مانند انفجار بمب های انفجاری تعبیه شده،  .مبدل شدحکومت میان نیروهای دولتی و عناصر ضد و دوامدار 
ن هم عامل اصلی  ۳، ۲۰۱۶سال عین زمان در حمالت انتحاری، ترور و اختطاف، در مقایسه با 

 
درصد کاهش یافته است اما با ا

ن حوزه جنوب کشور که تلفات غیرنظامیان بوده است. حوزه شرق بیشترین تعداد حوادث را تجربه کرده 
 
 .قرار داردبه دنبال ا

ن کنترول مبنی بر تمرکز منابع روی دفاع از مراکز مزدحم و مختل ساخت به دلیل فیصله استراتیژیک حکومتدرگیری های . ۱۶
ورد های شان در مناطق روستائی اتخاذ گردید

 
.  این تغییر افزایش یافت، طالبان در ساحات تحت اداره شان که در نتیجه دستا

طالبان بر هرگاه باعث افزایش تعداد درگیری ها برای کنترول راه های ارتباطی و زیرساخت های مهم شده است. عالوه بر این، 



نها اجازه می دهد که بر شمال افغانستان مکررا  حمله بعضی از مناطق روستای  ی 
 
کنترول بدون اخالل داشته باشند، این پدیده به ا

 نمایند.

در سراسر کشور حفظ کردند و دولت را مجبور ساخت تا منابع قابل حمله بر مناطق مختلف .  طالبان توانای  ی خود را برای ۱۷
، طالبان از زمان اعالم عملیات منصوری در ماه اپریل، ۲۰۱۶مقایسه با سال کند. در صرف توجهی را برای حفظ وضعیت موجود 

. با این وجود، طالبان توانستند چندین مرکز ولسوالی از جمله تیوره در روی دست نگرفتندتصرف مرکز والیت برای جدی  اقدام
ن را به دست پک تیا را سقوط و موقتا  اداره غرب غور، کوهستان و غورماچ در والیت  شمالی فاریاب و جانی خیل در والیت شرقی 

 
ا

در حالیکه کنترول جانی  را دوباره تصرف کردندظرف یک هفته به تیوره و کوهستان افغان و امنیتی  یدفاعملی . نیروهای گیرند
، لقرامو. در شمال شرق، طالبان فشارهای شدیدی بر مناطق دست به دست شدگزارش سه بار تهیه این خیل در طی دوره 

باد، شیرین تگاب و خواجه سبز پوش در امتداد شاهراه میمنه  تدول
 
کردند. در جنوب، طالبان وارد اندخوی در والیت فاریاب  -ا

 ۱۷تاریخ ه ساختند. ببیشتر کندهار -قندهار و لشکرگاه و همچنین شاهراه کابل در حوالی مراکزمناطقی باالی حمالت خود 
دوباره تحت کنترول طالبان بود  ۲۰۱۶جوالی، نیروهای امنیتی افغان ولسوالی ناوه بارکزی در والیت هلمند را که از اک توبر 

 .تصرف کردند

امنیتی را با اهداف افزایش توانای  ی نیروهای دولتی، مبارزه با فساد، سک تور . دولت همچنان برنامه چهار ساله خود برای اصالح ۱۸
فرمان ریاست جمهوری در ماه می تایید شد، ادامه داد. در طی عملیات با اهداف کلی که  یو هماهنگسک تور امنیت  بهبود رهبری 

گست  ۲۰تاریخ ه . بپذیرفته شدافغانستان از وزارت داخله به وزارت دفاع سرحدی پولیس انتقال ، ۲۰۱۷سال 
 
نیروهای ویژه ا

ن فرقه به قول اردوی ارتاردوی ملی افغانستان از 
 
این قول اردو پرسونل  ی دو برابر افزایش  ۲۰۱۷پایان سال قاء یافت و هدف ا

ن به 
 
میزان بلند ترک وظیفه توسط نیروهای از جمله . با این وجود، دولت همچنان با چالش های روز افزون تن می باشد ۳۰۰۰۰ا

منسوبین جدید التقرر به ویژه خورد ضابطان مواجه اردوی ملی و پولیس ملی در نتیجه تلفات و فرار و همچنان مشکالت در حفظ 
 .است

گروه  اینعمدتا  محدود به شرق افغانستان می شود، والیت خراسان – عمليات دولت اسالمی عراق و شام )داعش(هرچند . ۱۹
الیت کنر . این گروه حضور خود را در وگرفتندمسئولیت هشت حملۀ مهم در سراسر کشور را در طول دوره گزارشدهی بدوش 

ننگرهار شده که قباُل توسط نیروهای امنیتی افغانستان پاکسازی  یتثبیت کرده و موفق به بازگرداندن ظرفیت عملیاتی در مناطق
در والیت های شمالی جوزجان و سرپل و همچنین در والیت والیت خراسان  – داعشفعالیت های شده بود. در سایر نقاط، 

اده شده است که نشان می دهد این گروه ممکن است پیروان بیشتر را در مناطق فراتر از مرکز های غربی هرات و غور گزارش د
 د.نجذب کرده باش ،خود در شرق 

اعتماد مردم به نهاد های امنیتی دولت شده است. کاهش ، منجر به دهیامنیتی برجسته در طول دوره گزارش رویداد. چندین ۲۰
گست  ۱تاریخ ه در هرات ب یانیک مسجد شیعبر حمله 

 
تن را کشت که محکومیت گسترده ای را از سوی مردم  ۹۰بیش از ا

ر دصیاد  ولسوالی منطقه میرزاوالنگبر داعش، حمله خوانده خودگروه . طالبان و به همراه داشتافغانستان و جامعه جهانی 
گست  ۵تا  ۳ ا ازوالیت سرپل که منجر به درگیری ه

 
شد، با شبه نظامیان طرفدار دولت محلی و اتهامات قتل عام غیرنظامیان ا

 ۳۶ت حقیقت یاب برای ولسوالی متذکره ، نشان می دهد که حداقل ئ. تحقیقات بعدی توسط یوناما، بشمول هیراه اندازی کردند
نها غیرنظامیان یا پرسونل غیرنظامی که بسند نفر در این حمله کشته شد

 
در هرات اک ثر افراد تلفات بودند چنانچه که یاری از ا

گست  ۲۵در  یانمسجد شیعدیگر باالی حمله یک مستند شده شیعیان بودند. 
 
غیرنظامی را کشت و  ۲۸که در کابل رخ داد ا

نرا داعش به عهده 
 
 .گرفتمسئولیت ا



در بروکسل برگزار شد، متحدان و همکاران  جون ۲۹ به تاریختالنتیک شمالی )ناتو( که اوزرای دفاع سازمان پیمان  در نشست .۲۱
یید کردند و  ۲۰۲۰افغانستان تا پایان سال شان را برای ناتو تعهد 

 
تعداد اعالم کردند که  پیماناین ین متحدشماری از مجددا تا

نهم، اعزام افزایش می دهند. را ناتو  قاطعحمایت ماموریت در چوکات شان نیروهای 
 
کمتر به طور قابل توجهی نظامی نیروهای با ا

  ۲۱ به تاریخ. مانده استباقی مدنظر سطح از 
 
مریکا ی پالیستکمیل بازنگری ، پس از گستا

 
سیا،  برایایاالت متحده ا

 
جنوب ا

ن را برای افغانستان اعالم کرد  یجدید استراتیژی  ایاالت متحده جمهور رئیس دونالد ترامپ، 
 
نیروهای ایاالت متحده که بر اساس ا

 افغانستان باقی خواهند ماند.  درشرایط مشابه  با

مادگی های  حکومت، رخ داد می ۳۱ تاریخه که بسبز" دیپلماتیک در کابل ساحه پس از حمله انتحاری در نزدیکی ". ۲۲
 
امنیتی ا

موریت دیپلماتیک پس از حمله، میزان را بیشتر ساخت در مرکز شهر
 
کاهش دادند که منجر را در پایتخت کارکنان شان . چندین ما

 دهی،. در طی دوره گزارشکارکنانش باقی ماندامل بین المللی شد. یوناما با ظرفیت کحضور  نهاد های ای به کاهش قابل مالحظه
جنای  ی و یک حادثه  قضیهسه حادثه تهدید، یک متاثر ساخت که شامل را  سازمان ملل متحد پرسونلاتفاق افتاد که پنج رویداد 
  ۱۳ به تاریخ .می شود اختطاف

 
اختطاف در والیت پک تیا  جونماه  ۸به تاریخ سازمان ملل متحد که کارکنان ، دو تن از گستا

 .شده بودند، رها گردید

 ایهمکاری منطقهج. 

 هر دو کشور اقداماتی را برای بهبود روابطها بود چنانچه بهبود همکاری بیانگر روابط دوجانبه میان افغانستان و پاکستان  .۲۳
افغانستان و پاکستان کشور های ، جون ۲۵و  ۲۴های  روزدر  وزیر امور خارجه چینسفر وانگ ی  ی، . طی شان رویدست گرفتند
ن و در نتیجه نمایندایجاد  عاجل را ارتباطات تامین بحران برای  کنترولکانیزم یموافقت کردند که م

 
در نشست این سه کشور  ا

تعیین  افغانستان را برای ، پاکستان سفیر جدیدجوالی ۲ به تاریخ. کردندبرگزار برای میکانیزم گ فتگوی سه جانبه را سطح وزرا 
 ازایاالت متحده  سناتورانخالی بود. افغانستان و پاکستان پس از دیدار هیئت بدینسو چندین ماه  این سمت ازدر حالیکه  کرد

باد و کابل 
 
توافق کردند تا عملیات هماهنگ امنیتی را در برابر گروه های تروریستی در امتداد مرز  ،جوالی ۴تا  ۲ به تاریخاسالم ا

ن توسط ایاالت متحده انجام که انجام دهند 
 
  ۱۵ به تاریخشود. می نظارت و تایید ا

 
وزیر امور خارجه تهمینه جنجوا، ، گستا

گ فتگو ر افغانستان هو مکابل دیدار کرد و در مورد راه های ایجاد اعتماد متقابل با رئیس ج اش ازاولین سفر خارجی در پاکستان 
 .نمود

سیا  نشست کشور هایمانند های کانیزم یاز طریق م . حکومت۲۴
 
ه مچند جانبه خود ادابه گ فتگو های بول استانپروسه  –قلب ا

  ۸تا  ۶روزهای  بهو فرصت های سرمایه گذاری، داد و ستد تجارت، مورد در  این پروسهنشست کارشناسان داد. 
 
در دهلی  گستا

حکومت . تایید نمودندمجددا  را  اتافزایش همکاری های اقتصادی و ارتباط مبنی برنو برگزار شد و شرکت کنندگان تعهد خود 
سیای مرکزی بطور گسترده بر 

 
دیدار مناطق از این بار ر چندین هو مرئیس جو به همین جهت  تمرکز نمودهروابط خود با پنج کشور ا

دوجانبه را  ه ترانسپورتیمچندین موافقتنا طی این دیدار دیدار کرد واز ترکمنستان  جوالی ۳ به تاریخ ور هم. رئیس جاستکرده 
 .، دیدار نمودستانکیی سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و تاجهاگ فتگوبرای دوشنبه  از جوالی ۶ به تاریخامضا کرد و 

شد که هدف از سر گرفته اسالمی ایران  جمهوری ک جامع میان افغانستان و استراتیژیتوافق همکاری  دوجانبه برایمذاکرات  .۲۵
ن بهبود همکاری در 

 
موزش  عرصه هایا

 
، اولین جون ۱۸و  ۱۷ به تاریخاست.  بودهامنیت، اقتصاد، پناهندگان، فرهنگ و ا

ب موضوع ابرگزار جلسه پنج کمیته فنی در تهران 
 
جوالی،  ۳ به تاریخختالف بین دو کشور باقی مانده است. شد. با این حال، ا

سدها در  نساخت اسالمی ایران، از جمهوری رئیس حسن روحانی، ، های ریگ و خاکدر کنفرانس بین المللی مبارزه با طوفان 
هرات، کابل،  های در شهرتظاهرات به این اظهارات باعث عکس العمل مردم در افغانستان و منجر . انتقاد نمود افغانستان



باد 
 
ب شدکندهار و جالل ا

 
تفسیر شده است.  شخودهای . این اظهارات به عنوان تضعیف حق افغانستان برای مدیریت منابع ا

خود در مورد مسائل مربوط به  نیایرابا همتای به هدف مشوره مشاور امنیت ملی، از تهران حنیف اتمر، جوالی،  ۲۴ به تاریخ
  ۵ به تاریخکرد. دیدن م ز مبارزه با تروری

 
 کرد.اشتراک تهران در روحانی  جمهور رئیس تحلیف  غنی در مراسم جمهور ، رئیس گستا

III . حقوق بشر 

منتشر کرد.  را  در درگیری های مسلحانهافراد ملکی از محافظت ماهه خود در مورد شش جوالی، یوناما گزارش  ۱۷تاریخ  . به۲۶
همسان با ثبت نموده که نفر مجروح( را  ۳۵۸۱و  کشته ۱۶۶۲)افراد ملکی تلفات مورد  ۵۲۴۳یوناما ، جون ۳۰ الی جنوری  ۱از 

مار تلفات 
 
باعث از بین رفتن درگیری مرتبط با های . همچنین خشونت می باشد ۲۰۱۶سال در  مشابه دورهدر  افراد ملکیا

موزش، محدودیت هزاران خانواده و بیجا شدن معیشت، خانه و اموال، 
 
. یوناما گردیده است خدماتسایر و  صحتدسترسی به ا

والیت به درصد  ۵و  حکومتدرصد به عناصر ضد  ۱۹درصد به طالبان،  ۴۳) دولترا به عناصر ضد  ملکیدرصد از تلفات  ۶۷
 ۲امنیتی افغانستان، و دفاعی ملی ی نیروها بهدرصد  ۱۵حکومت،) به نیروهای طرفداررا درصد  ۱۸ ؛داعش(خراسان گروه 

تش از سوی افراد به را درصد  ۱۰ ؛(حکومتگروه های مسلح طرفدار  بهدرصد  ۱نیروهای نظامی بین المللی و  بهدرصد 
 
تبادله ا

دوران انفجاری از بقایای مواد به را در صد  ۴ ؛حکومتو نیروهای طرفدار  حکومتدر درگیری های زمینی بین عناصر ضد نامعلوم 
نسوی درصد  ۱جنگ و 

 
 .استنسبت داده  مرز را شلیک از ا

در  حکومتعناصر ضد توسط ترکیب شده تعبیه و انفجاری مواد غیر غیرقانونی از تاک تیک های بدون تفکیک و استفاده  .۲۷
و  کشته ۵۹۶)ملکی فرد  ۲۰۷۹تلفات موجب ، ی فشار ماین های انتحاری و دستگاه های  حمالتبه ویژه  مسکونی ملکیمناطق 
نیروهای طرفدار میان زمینی  هایدرگیری . را  احتوا می کندملکی تلفات مجموع درصد  ۴۰ یا و شده است( تن مجروح ۱۴۸۳

. ده استبو نفر مجروح( ۱۳۷۵و  کشتهمورد  ۴۳۴)افراد ملکی عامل تلفات بزرگ ترین و عناصر ضد حکومت دومین  حکومت
 ۴۳۶) کانتلفات کود  ۱۵۵۷درصد افزایش یافته است. این ماموریت  ۲۳، ۲۰۱۶سال در مشابه دوره تلفات زنان در مقایسه با 

 .را تشکیل می دهدملکی درصد تلفات  ۳۰( را ثبت کرده است که تن مجروح ۱۱۴۱و  کشته

ن که ثبت نمود را  منازعهبه رویداد مربوط  ۳۲، یوناما ۲۰۱۷سال نخست طی شش ماه  .۲۸
 
دسترسی به خدمات صحی و طی ا

 ۳۱و کشته مورد  ۲۷)مورد تلفات ملکی  ۵۸و موجب  و یا متاثر ساختهگرفت یا کارمندان مراقبت های صحی مورد هدف قرار 
دم ربای  ی افراد ملکی مورد  ۱۸زخمی( و 

 
ود اسردار محمد دشفاخانه باالی . بیشترین تلفات در جریان حمله پیچیده استگردیده ا

موزشی  را ثبت نمود که نهاد های یواقعاتحمالت و در افزایش همچنان . یوناما به وقوع پیوست مارچماه  ۸روز  بهخان در کابل 
 
ا

موزش را  پرسونلو 
 
این رقم در ربع نخست ثبت شد در حالیکه طی ربع اول سال جاری مورد  ۲۴چنانچه  متاثر ساختمرتبط با ا

دوم سال جریان ربع . در ده استدختران را هدف قرار دامک تب . شش حادثه به طور مستقیم می رسیدمورد  ۱۴سال گذشته به 
گروه های همه این واقعات به . ده استرا ثبت نمو بشردوستانهبه کمک های دسترسی جلوگیری از یوناما هفت حادثه  ،۲۰۱۷

 نسبت داده شده است. گروه داعش( مورد به طالبان و یک مورد به والیت خراسان  ۶)مخالف مسلح 

 مورد ۳ داعش،شاخه خراسانتوسط  ۱۱) حکومتمورد توسط عناصر ضد  ۱۵بشمول پسر  ۲۱یوناما استخدام و استفاده از  . ۲۹
تثبیت و تایید نموده را  توسط یک گروه مسلح ناشناس(مورد  ۱افغان،  و  نیروهای دفاع امنیتیتوسط مورد  ۶ ،توسط طالبان

ن  ۱۰کنون اپسر )که تا  ۵۰را مبنی بر استخدام  گزارشاتاین ماموریت . است
 
تایید شده است( دریافت کرده که توسط مورد ا

موزش  واستخدام شده  داعشگروه خراسان  والیت
 
به کارش در مورد دینی و نظامی قرار گرفته اند. یوناما در والیت غور تحت ا

موزش نیروهای حساس ساختن 
 
ده دا همادا را  حمایت از کودکان در درگیری های مسلحانهدر خصوص امنیتی افغان دفاعی ملی و ا



  ۲۷ به تاریخ. است
 
موزشی کودکان سازمان ملل متحد وجهی برای ، یوناما و صندوق گستا

 
در مورد حقوق را یک روزه نشست ا

مرین تن از  ۱۷کودک برای 
 
 .دایر نموددر شهر کابل  پولیسنواحی ا

روند عملی . نده استباقی ما ، ضعیفمداوم علیه زنان ، باوجود خشونت شایع وبرای زنان همچنان رهعدالت و جبران خسا .۳۰
خشونت علیه زنان تبلیغ بر ضد عمل برای زنان، صلح و امنیت با وجود تالش های که بر اصالحات قانون و ملی مه برنا ساختن

زار و اذیت و تقویت دفتر 
 
مجموع بودجه  . ازبطی است، دهبرای رسیدگی به موارد خشونت علیه زنان متمرکز بو رنوالیڅاو ا

در  الرمیلیون د  ۳۱،۲، تطبیق برنامه عمل ملی برای زناناز برای مورد نی الر امریکای  یمیلیون د ۸۳ تجدید نظر شده تخمینی
خشونت محو تامین نشده است. واحد تعقیب قضای  ی برای طرف دونران در حالیکه مبلغ باقیمانده هنوز از قرار دارد دسترس 

ن واحد  ۲۷ در والیت حضور دارد و ۳۴علیه زنان در حال حاضر در تمام 
 
 داخله ر می کنند. وزارتزن کا رنوالڅاحداقل یک ا

. با توجه ده استدا مهادا ،تالش های خود را برای افزایش مشارکت زنان در بخش امنیتی، بویژه استخدام و ارتقاء به نقش رهبری 
شتی، شش زن دیگر به عنوان اعضای شورای عالی صلح معرفی شدند 

 
، عضو ۵۲که از مجموع به مشارکت زنان در روند صلح و ا

نان ۱۳
 
 .را  را تشکیل می دهدتن ا

  ۱۶تاریخ  به . ۳۱
 
منازعات  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تحقیق ملی در مورد حفاظت از حقوق قربانیان ،گستا

غاز کرد. یوناما 
 
وری اطالعات در مورد تلفات حمایت تخنیکی مسلحانه و تروریسم را ا

 
افراد ملکی را برای چارچوب هنجاری و جمع ا

  ۲۲ به تاریخارائه خواهد کرد. 
 
توصیه های بین الوزارتی را رهبری نمود که وظیفه داشت تا گروه کاری نشست  عدلیه، وزیر گستا

، و نیز گرفتهدوره ای افغانستان صورت ش گزار که در مورد توصیه های نهای  ی که در ارتباط به دومین کمیته مبارزه با شکنجه 
جامعه مدنی  به کمیته ارسال شود، را مرور می نمود. فعالین ۲۰۱۸و پالن عمل که باید الی ماه می گزارش پیگیری ترتیب یک 

نو هستند عناصر ضد حکومت مواجه توسط همچنان با ارعاب و تهدید 
 
عدم همکاری مقامات محلی در رابطه با این  ،همزمان با ا

 فعالارعاب یک مورد تهدید یک مدافع حقوق بشر در والیت بادغیس و یک حادثه رویداد تهدیدها را تجربه کردند. یوناما یک 
ضد محلی توسط عناصر  ژورنالستعلیه یک  . یوناما همچنین یک رویداد شامل تهدیدکردمدنی در والیت هرات را ثبت  جامعه

و  تظاهراتقانون جدید اجتماعات، مسوده جامعه مدنی نگرانی در مورد  فعالین، جوالی. در ماه را نمودفراه  والیتدر حکومت 
اعتراضات که شرایط را برای مدت زمان و سازماندهی اعتراضات در مناطق خاص تعیین می کنند، و همچنین نشان از اقتدار 

 کردند.ابراز  است، اضاتنیروهای امنیتی در برخورد با اعتر 

IV . انکشافیکابل و هماهنگی کمک های  تطبیق پروسه 

توسط نماینده  کا  که مشتر را هماهنگی و نظارت بورد مشترک وحدت ملی، بیستمین نشست  حکومت، جوالی ۹تاریخ  به . ۳۲
انکشاف، پیشاپیش بر تعهدات اصالحات و تدویر نمود که در کابل ریاست می شود،  مالیهوزیر  اکلیل حکیمی، ویژه من و
 ،حسابدهدموکراتیک، شفاف و بخش حکومت . در تدویر می شود، تمرکز داشت ۲۰۱۷سال در اواخر مقامات ارشد که نشست 

مادگی درباره در سطح وزراء سخنرانان 
 
محلی، اصالحات قضای  ی، متداری ، حکوملکیانتخابات، اصالحات خدمات  هایا

ارائه خدمات،  جریان نشست در مورددر سخنرانان ضد فساد بحث و گ فتگو کردند. مبارزه بر مدنی و جامعه نیت، مشارکت ام
و بازگشت کنندگان برای ارائه خدمات اساسی به  حکومتمورد تعهدات تاکید نموده و در ساختاری اهمیت اصالحات بر 

اقداماتی را جهت ارتقاء محیط بناء ها خصوصی و زیر میزبانان در مورد انکشاف سک تور . نمودندگ فتگو داخلی بحث و بیجاشدگان 
ینده سک تور خصوصی را نیازهای  شد کهمتعهد نیز  حکومتو تجارت تشخیص دادند 

 
 در اولویت قرار می دهد.در ماه های ا

های گام  حکومت اف و اصالحات،جامعه مدنی در پروسه های انکش مشارکتو گنجانیدن بهتر ساختن در تالش برای  .۳۳
برای ترویج عمل ملی پالن باز، نمایندگان جامعه مدنی در حال کار بر روی یک  متداری حکومشارکت تحت برنامه . برداشته است



هنگی نشست بورد مشترک مشارکت جامعه مدنی در  . یونامامی باشندحکومتداری خوب، شفافیت و مبارزه با فساد 
 
و نظارت، هما

ن اشتراک 
 
و جامعه بین  حکومتنظارت بر تعهدات متقابل کار نقش بیشتری برای جامعه مدنی در  برکنندگان نشسِت که در ا

 ماه  ۱۳ به تاریخملی دسترسی به اطالعات که  استراتیژی . ، را تسهیل نموده استکردندتاکید المللی 
 
همچنان شد، طرح  گستا

گاهی  سطح در ارتقایست تا خواجامعه مدنی و رسانه ها از 
 
از حقوق شهروندان برای دسترسی به اطالعات و نظارت بر عامه ا

 .، نقش شان را بازی نمایندقانون دسترسی به اطالعاتتطبیق 

. صندوق بین المللی روند بطی داشته است، متداری چالش های امنیتی و حکوبدلیل مواجه بودن با  رشد اقتصادی همچنان .۳۴
درصد به ترتیب  ۳و  ۲،۵به میزان رشد اقتصادی نسبتا  با تغییر اندک، ، کرد دایرجوالی ماه  ۱۱تاریخ  بهکه ی نشستپول در 

بازبینی ها این دارد که ن صندوق انتظارلیست که حادر این داده است. گزارش و پیش بینی را  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۷برای سال های 
نها در جریان است، متاثر سازد. که را حکومت اهداف کمی سایر کسب 

 
برخالف رشد گ فته می شود پیشرفت ها برای نیل ا

  می رساند که جمعگزارش ها اقتصادی بطی پیوسته، 
 
دریافت کمک بوده هرچند هدف تعیین شده فراتر از وری مالیات داخلی ا

صندوق که از طریق  حکومتهای  مه. اولویت های کلیدی در برنااست بطی بودهتمویل کنندگان جانب عملیاتی از  بالعوض های
ینده نیازمند تصمیم شورای ملی تمویل می شوند، 

 
 .می باشددر ماه های ا

الی  جون ۲۲از می دهد. ه م، اداپالیسی سازی فساد به ویژه در سطح مبارزه با همچنان به اولویت دادن تالش های  حکومت .۳۵
۱۶  
 
نشست را چهار  ، ۲۰۱۷ربع اول سال  عدم فعالیت در اداری، پس از قانون و مبارزه با فسادحاکمیت ، شورای عالی گستا

ستره محکمه، ساختاری طرح اصالحات  عالی ، شورایشدبرگزار جمهور یس ئر تحت ریاست نشست های که . دایر کردتشکیل 
 . در اواخر ماه را تصویب کرد ننستاافغاوکالی مدافع و انجمن مستقل  عدلیه، وزارت یرنوالڅالوی 

 
پیش نویس  حکومت، گستا

به تصویب  ۲۰۱۷تعهد نمود و قرار بود در ماه جون  افغانستان مورد کنفرانس بروکسل دررا که در  اداری مبارزه با فساد استراتیژي 
 ماه   ۸تا  ۶از تاریخ . شدبرگزار  ۲۰۱۶ ک توبر سالادر برسد، به نشر سپرد؛ کنفرانس مذکور 

 
جریان کنفرانس مشترک در  گستا

 با وزارت دفاعرا  نامه هایکشور تفاهم رنوالڅالوی افغانستان، سک تور دفاعی و امنیتی مبارزه با فساد اداری در زه در باره سه رو 
 در میاناداری کانیزم های مشترک برای مبارزه با فساد یبا هدف توسعه م امور داخلهملی امنیت و وزارت ریاست عمومی ، ملی

 ، امضا کرد. منیتی افغانستانا نهاد های

تکمیل نمود که منتج به  محکمه ابتدایه و استینافدر را دوسیه  ۲۱رسیدگی  اداری  مبارزه با فسادو قضائی  عدلیمرکز  .۳۶
سوخت و مواد اختالس در یک جنرال به اتهام سال حبس  ۲۰شامل محکومیت به محاکمات این . نتایج شدتن   ۸۶محکومیت 

 جون ۶مورخ و فرمان جاری باقی است نگرانی بحیث یک مرکز همچنان این  پرسونلامنیت موضوع . می شودسرقت تجهیزات 
تامین امنیت ملی را مکلف به امنیت ریاست عمومی و  رنوالیڅالوی شهری،  انکشافو  داخلهوزارت های که  جمهور رئیس 

 .استنشده عملی هنوز تا ، می سازد تهدیدات امنیتیدر برابر این مرکز کارمندان 

و این کرد تصویب والیتی را  های نظارت شورا مقرره  حکومتجوالی،  ۳۰تاریخ  بهمحلی،  متداری حکوحسابدهی با توجه به  .۳۷
توافق نمود  جمهور . رئیس می دهدی را افزایش حکومتنهادهای سایر و مرتبط نظارت بر ادارات کار ی در والیتنقش شوراهای مقرره 

با شورای های هماهنگی و دعوت نمایندگان شوراها برای شرکت در جلسات کابینه  حوزه ویجلسات منظم  که از طریق تدویر
 .بهبود بخشدوالیتی را 

 

V. کمکهای بشردوستانه 



  ۱۵. از اواسط ماه جون تا نمودندتحمل کماکان را جاری . افراد ملکی همچنان فشار منازعه ۳۸
 
تن از  ۳۲۳۰۰گست، بیش از ا

را به بیش از  ۲۰۱۷جنگ مجبور به فرار از خانه های شان شدند، که این رقم تعداد مجموع افراد بیجاشده داخلی در سال اثر 
والیت بشمول بغالن و کندز در شمال، ننگرهار  ۳۰ والیت در ۳۴مجموع از  داخلی ئیداده است. بیجاافزایش نفر  ۲۰۲۰۰۰

کاهش هرچند در کل است. اتفاق افتاده ، ندرا تجربه کرد ئیدر شرق و ارزگان و کندهار در جنوب کشور، که بیشترین سطح بیجا
مده ، ب۲۰۱۶در سال عین زمان ُکلی در تعداد بیجاشدگان داخلی در مقایسه با 

 
، وخامت اوضاع  امنیتی بسیاری ه استوجود ا

وجود  دشوار قرار داده و هیچ امید فوری برای بازگشت دوباره به مناطق اصلی شاننهایت از محالت بیجاشده را در وضعیت 
  ۳۱ندارند. الی تاریخ 

 
رسیده که دالر میلیون  ۲۳۵جموعی وجوه مالی برای اقدامات بشردوستانه در افغانستان به گست، رقم ما

 .برای فعالیت های شامل پالن کمکهای بشردوستانه بوده استدالر میلیون  ۱۸۱از این رقم 

پناهنده  ۱۴۰۰۰ز مهاجرین،در طول دوره گزارشدهی بیش املل متحد برای عالی کمیشنری تحت برنامه بازگشت داوطلبانه  . ۳۹
نها از پاکستان بازگشته اند.  ۹۸، مساعدت نموده است. بیش از ندثبت شده افغان که به افغانستان بازگشت

 
هر فرد درصد ا

ن مرفوع بشری امریکای  ی می کنند تا مصارف حمل و نقل و نیاز های فوری دالر  ۲۰۰بازگشت کننده به طور متوسط 
 
شانرا با ا

 .نمایند

  ۳۱جون تا  ۱۵از  . ۴۰
 
گست، اخراج اجباری و بازگشت داوطلبانه افغان های غیرقانونی از پاکستان ادامه یافت و این رقم به ا

  ۳۱جون تا  ۱۹اخراج اجباری( که فاصله میان  ۹۱۴بازگشت داوطلبانه و  ۱۴۶۵۳نفر ) ۱۵۵۶۷
 
درصد از مجموع  ۱۹گست به ا

جنوری، تعداد مجموع بازگشت مهاجران غیرقانونی از  ۱رسیده است. از تاریخ  ۲۰۱۷بازگشت کنندگان از پاکستان در سال 
. در میرسیدنفر بازگشت کننده  ۱۳۱۰۳۳به   ۲۰۱۶درحالیکه این رقم در عین زمان در سال نفر رسید  ۸۳۵۰۵پاکستان، به 

اخراج اجباری( ثبت شده  ۵۷۸۶۲بازگشت داوطبانه و  ۲۹۰۴۴نفر از جمهوری اسالمی ایران ) ۸۶۹۰۶جریان دوره گزارش، 
درصد(  ۵تن ) ۴۲۹۵درصد( از پاکستان و  ۹۳تن ) ۱۸۸۱۸بازگشت کنندگان، سازمان بین المللی مهاجرت با مجموع است. از 

  ۳۱جون تا  ۱۵اصله میان از جمهوری اسالمی ایران در این دوره گزارش مساعدت نموده است. در ف
 
گست، سازمان بین المللی ا

 ۲۰۱۶سالدر این رقم در مقایسه به مدت مشابه مساعدت نمود در حالیکه  تن بازگشت کننده از اروپا ۴۷۹مهاجرت همچنان با 
 جهانی، به طور جداگانه از اواسط ماه جون تا غذائی . برنامه دنفر می رسی ۹۹۵، به 

 
و  هکنند بازگشت ۱۱۷۹۴۰گست، به ا

داخلی، افرادی که در نتیجه درگیری ها در مناطق مختلف کشور بیجا شده اند، مساعدت نموده است، و برنامه تثبیت  هبیجاشد
نان 

 
تحلیل ها که مشترکا   توسط دولت و سازمان ملل متحد برای شناسای  ی افراد بیجا شده اضافی در کشور  و ارایه کمک برای  ا

 .دامه داردراه اندازی شده بود، ا

  ۱۵جون تا  ۱۵. از ۴۱
 
افراد بیجا   ۶۷۵۲۷به در مجموع شان را گست، موسسات ملل متحد و همکاران کمکهای بشردوستانه ا

میلیون نفر  ۲.۲پالن شده برای دریافت کمک های بشردوستانه در سراسر کشور، تن میلیون  ۵.۷کردند. از مجموع  ارائه شده 
. با این حال، موانع برای دسترسی به ندرا دریافت نمود هون، در همه بخشها کمکهای بشردوستاناز ماه جنوری تا پایان ماه ج

ن رسیده است کمکهای بشردوستانه ادامه داشته و به سطح بی
 
مورد حمله بر سازمان ملل متحد  ۴۰چنانچه در مجموع  سابقه ا

ن در این دوره گزارشدهی ثبت شده و
 
مورد گزارش شده  ۲۱۴در مجموع از ماه جنوری تا اکنون  و همکاران کمکهای بشردوستانه ا

  ۱۴است. بتاریخ 
 
غیردولتی خدمات امدادی کاتولیک در والیت غور، سه تن از موسسات گست از اثر حمله بر وسایط نقلیه ا

غاز سال مجروح کارکنان کمک رسانی این نهاد کشته و دو تن دیگر 
 
کمک رسانی  انتن از کارمند ۱۲مجموعا   ،۲۰۱۷شدند. از ا

 و مراکز صحی همچنان به شدت از این وضع متاثر شدهصحی شده اند. کارکنان بخش تعداد زیادی هم مجروح کشته شده و 
مورد افزایش  ۸۸به  ۲۰۱۷مورد حمله ثبت گردیده است و  الی اکنون رقم این واقعات در سال  ۲۶در دوره گزارشدهی  چنانچه
  است. از ماه جون تایافته 

 
صحی با جبر او اکراه توسط گروه های مسلح به طور موقت در والیت لغمان، در مرکز ده ها  ،گستا



سازمان های غيردولتی که این مراکز صحی را که ، به این مقصد مسدود شده اند شمال کابل و در واليات غربی فراه و بادغيس
تخمین زده می شود که در چنین فعال نگهداشته اند مجبور بسازند که برای جنگجویان شان خدمات بهتر صحی را ارائه نمایند. 

ی به مراقبت های صحی محروم شده اند. حدود نیم میلیون تن از اثر این تاک تیک ها برای مدتی از دسترس ۲۰۱۷در سال کل 
افراد کمکهای بشردوستانه بطور دوامدار به توسعه روش های گوناگون برای ارائه کمک های بشردوستانه به همکاران در بخش 

ن ساحه کنترول دارند، ئنیازمند، بدون در نظر داشت این مس
 
یت و تالش های حساسادامه داده له که کدام جانب از منازعه بر  ا

 ویژه بیطرفی و مستقل بودن عملیات کمک رسانی را افزایش داده اند. ه برانگیز در مورد اصول کمک های بشردوستانه، ب

ن از ماه فبروری سال شمالی . برنامه امحای فلج اطفال به ویژه در والیت ۴۲
 
غاز مجدد کار در  ا

 
غاز با موفقیت  ۲۰۱۷کندز که ا

 
ا

. با این حال، در حوزه جنوب، رفت و بازگشت مردم محل از اثر تردد مکرر فرامرزی شمار ستپیشرفت قابل توجهی داشته اشد، 
قضایای پولیو )فلج اطفال( در والیات هلمند، کندهار و زابل را به پنج قضیه افزایش داده است.  دسترسی واکسیناتوران به حوزه 

ملی معافیت در سطح والیات سبب شد تا در چهار ولسوالی  جنوب کشور شکنند بوده و در ماه جوالی، ممنوعیت کمپاین های روز
کودک دیگر در حوزه های شرقی، جنوب شرقی و شمال شرقی   ۶۰۰۰۰واکسین و شرایط کودک واجد  ۶۴۰۰۰کندهار والیت 

 . کشور برای گرفتن واکسین قابل دسترس نباشند

دیریت برنامه عملیات ماین پاکی برای افغانستان به خدمات ماین پاکی  سازمان ملل متحد با انتقال مسئولیت مبخش . ۴۳
ارتقای طریق همچنان به حمایت از بخش مذکور هماهنگی عملیات ماین پاکی و اداره ملی مدیریت حوادث افغانستان ادامه داد. 

موزش همراه با ظرفیت این دو نهاد ادامه خواهد داد. دفتر خدمات ماین پاکی 
 
خطر در مراکز انتقال همکارانش همچنان به ارائه ا

و گرفتن پول نقد برای مهاجرین و خطرات ناشی از ماین های زمینی، مواد انفجاری باقیمانده از جنگ و ماین های تعبیه شده 
موزش ها را دریافت نمود هتن بازگشت کنند ۴۰۴۴۴جوالی،  ۳۱جون تا  ۱فشاری ادامه می دهند. از نوع 

 
. عالوه بر ندچنین ا

به تعداد  ،عملیات ماین پاکی در هماهنگی با اداره خدمات ماین پاکی و اداره هماهنگی عملیات ماین پاکیخش باین، همکاران 
کیلومتر مربع محل شان می توانند به  ۱۵.۳۴تن در یک محدوده ای  ۲۰۰۰۰محل را عاری از ماین اعالن کردند که حدود  ۲۰

زاد 
 
محل  ۴۲جنگ و محل  ۳۰۱مملو از ماینها،  محل ۳۳۷۸ه می شود که تخمین زد ،نمایند. با این حالگشت و گذار صورت ا

لوده با مواد منفجره باقی مانده که  
 
حوادث شامل می شود. حداوسط محالت را  ۱۴۶۴که در محدوده انداخت بوده، هنوز هم ا

از جنوری افزایش را نشان می دهد چنانچه  که در مقایسه با دوره مشابهشده قربانی  ۱۸۲شامل  ،۲۰۱۷ماهانه از جنوری تا جون 
درصد( به دلیل مواد منفجره باقیمانده  ۹۷قربانی ثبت شده بود و فیصدی عمده این حوادث ) ۱۶۴، میزان ماهانه ۲۰۱۶تا جون 

 فشاری بوده است نه ماین های زمینی.نوع جنگ و مواد انفجاری تعبیه شده دوران از 

VI. مبارزه با مواد مخدر 

  ۲۶جون تا  ۱از تاریخ  . ۴۴
 
عملیات مبارزه با مواد مخدر را انجام  ۶۲۹افغانستان مجموعا  تنفیذ قانون در مسئولین گست، ا

ن در دادند که 
 
کیلوگرام متامفتامین،  ۲۵.۴کیلوگرام تریاک،  ۴،۸۴۱کیلوگرام مورفین،  ۹۶۴۴روئین، یکیلوگرام ه ۵۶۹نتیجه ا

تابلیت   ۷۲۲و مایع ی ومواد کیمیامشتقات لیتر  ۲۰۳۳۸ی جامد، ومواد کیمیاتقات مشکیلوگرام  ۷۸۶۸، چرسکیلوگرام  ۲۸۶۷
K واسطه نقلیه،  ۱۰۳روئین تخریب، ی)داروهای ترکیبی( کشف و ضبط شده است. عالوه بر این، سه البراتوار تولید و پروسس ه
 ۷۰۸ات مبارزه با مواد مخدر، در مجموع . در جریان این عملیشدتلیفون های مبایل کشف و ضبط  پایه ۱۷۷میل سالح و  ۳۴

 .شدمظنون دستگیر و یک افسر نیروهای امنیتی افغانستان زخمی 

مورد مشتقات مواد مخدر ، با تدویر یک نشست در دهیمبارزه با مواد مخدر در طول دوره گزارشامر همکاری منطقوی در  . ۴۵
  ۳۰به تاریخ 

 
لماتا

 
، این نشستادامه یافت. در منطقوی در مورد مشتقات قزاقستان در چارچوب گروه کاری اطالعات  ایگست در ا



غاز شد. همچنان وزارت صحت عامه با حمایت دفتر مبارزه با 
 
چهار قضیه بررسی شد و تحقیقات گذشته در سطح منطقوی دوباره ا

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم  معیار های بین المللی رعایتمواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد به تالش های شان برای 
این وزارت به عنوان داد. ادامه در کشور استعمال مواد مخدر ناشی از در مورد درمان اختالالت  ملل متحد و سازمان صحی جهان

زمایشی اطمینان از کیفیت را جهت بهبود بخشیدن درمان اختالالت 
 
استعمال مواد مخدر ناشی از بخشی از این روند، میکانیزم ا

 .به راه انداخته است

VII. حمایت از ماموریت 

موریت الی تاریخ پست میزان . ۴۶
 
های خالی پست که میزان تایید شده در حالیدرصد  بود  ۱۱، ۲۰۱۷جوالی  ۳۱های خالی ما

درصد برای کارمندان داخلی بوده است.  ۷.۵میزان بست های خالی  حداوسطدرصد  ۴  درصد ، و ۱۴برای کارکنان بین المللی 
موریت جهت استخدام و نگهداشت بیشتر کارمندان اناث داخلی 

 
این حضور  در نظر گرفته شد،با وجود اقدامات ویژه  که برای ما

. الی تاریخ را داشته استدی درص ۳در مقایسه با دوره گذشته گزارشدهی افزایش مجموعی بوده چنانچه کارمندان بسیار کمرنگ 
درصد )رضا کاران سازمان  ۳۶درصد )کارمندان بین المللی(؛  ۳۰کارمندان اناث برای هر ک تگوری حضور ، ۲۰۱۷جوالی  ۳۱

جون  ۱۵درصد )کارمندان غیر مسلکی داخلی( بوده است. در فاصله میان  ۷درصد )کارمندان مسلکی داخلی(؛ و  ۸ملل متحد(؛ 
  ۱۵الی 

 
ن نمایندگان  ۴۱۷ماموریت هوای  ی، و همچنین  ۱۳ماموریت زمینی  و  ۱۵۵گست، یوناما ا

 
ماموریت معکوس که در ا

 .ولسوالی ها از دفاتر منطقوی یوناما بازدید کرده اند، را انجام داده است

نرا با بودجه سالماموریت . ۴۷
 
غاز نمود تا ا

 
خویش و توصیه های  ۲۰۱۸ پالن گذاری برای تغییر ساختاری و کارکنان خود را ا

داده شده در گزارش ویژه من در مورد بررسی استراتژیک یوناما، همنوا سازد. عالوه بر این، فرصت ها برای مکان مشترک برای 
ن جهت بهبود بخشیدن روش های بازیافت هزینه ها همچنان مورد 

 
یوناما و موسسات سازمان ملل متحد، وجوه و برنامه های ا

اشته و ادامه دارد. این ماموریت همچنان به تالش هایش برای سمتدهی خدمات حمایتی، بشمول خدمات طبی و بررسی قرار د
 .خدمات ترانسپورتی زمینی، و همچنین وسایط هوای  ی، ادامه می دهد

.VIII  مشاهدات 

در والیت شمالی سرپل، والیت من در مورد اوضاع امنیتی افغانستان عمیقا  نگران می باشم. حمالت در والیت غربی هرات، . ۴۸
ور تلفات سنگین جنگ است که از افراد  وجنوبی هلمند و در پایتخت کابل که ده ها تن کشته و بسیاری را مجروح ساخت 

 
یادا

بیجا شده، معیشت  از مناطق خود ملکی در افغانستان قربانی می گیرد. هر ماه هزاران افغان که از خشونت ها فرار می کنند،
و جرات  مردم افغانستان از خود در برابر سختی ها مقاومتهرچند خود را از دست داده و از محیط و مردم خود جدا می شوند. 

ور این مطلب است که دستیابی به صلح پایدار باید هدف اصلی 
 
نها مثل همیشه، یادا

 
بینظیر نشان می دهند، وضعیت دشوار ا

 .یمسازما باشد و در راستای این هدف باید تمام تالش ها را انسجام داده و معطوف 

مول منحیث یک بدین ملحوظ، من نیز به خاطر فقدان پیشرفت ملموس در راستای پروس. ۴۹
 
ه صلح نگران می باشم که این ما

امر بس مهم و ضروری در برابر افغانستان قرار دارد. طوریکه در گذشته اظهار نمودم، جنگ راه حل نظامی نیست: صلح فقط 
ید که باید پروسه صلح فراگیر بوده و تحت رهبری افغا

 
ن ها پیش می تواند از طریق مذاکرات مستقیم بین دولت و طالبان بدست ا

ن چنین گ فتگو ها امکان پذیر باشد. با توجه به اهمیت حیاتی 
 
ورند که در ا

 
برود.  از تمام جوانب می خواهم تا فضای  ی را بوجود ا

یند همکاری صلح و امنیت و عال
 
 قمندیکشورهای منطقه به منظور حرکت به سوی صلح، تعهد مداوم دولت به پروسه کابل برای فرا

. تا جاییکه به نماییماین روند حمایت ما را وا می دارد تا از ، می دهندبه این طرح نشان  به گونه مداومان که همکاران افغانست



، ملل متحد با عزم و اراده تازه و با احترام کامل به ۲۰۱۷در سال ماموریت یوناما ارتباط می گیرد، پس از بررسی استراتژیک 
ی نستان در امر رسیدن به صلح تالش می ورزد. تنها از طریق مشارکت متعهدانهحاکمیت افغانستان برای حمایت از مردم افغا

 .هزینه پایان داد می توان به این منازعه طوالنی و پر ،همه جوانب

ی به گونه ویژه درد سر ساز می باشد. حمالت تروریستی علیه مساجد ی  ، افزایش حمالت فرقهامنیتی ر چنین فضای شکنند. د۵۰
  ۱هرات در شیعه در شهر 

 
  ۲۵گست و حمالت باالی کابل در ا

 
ن ده ها فرد ملکی حین ادای نماز به کام مرگ ا

 
گست که در ا

الم بزرگ انسانی می شد، اعمال غیر انسانی بوده که علیه یک اقلیت مذهبی روا داشته فرستاده شد
 
. چنین حمالت نه تنها باعث ا

نیز افزایش می دهد. در پ ی چنین حوادث، اظهارات همبستگی رهبران مذهبی شود، بلکه خطر بروز تنش بین جوامع مذهبی را 
ن  کندی دلگرم کننده بوده و نمونه های  ی را ارایه می ی  در افغانستان در سراسر جوامع فرقه

 
که سایر اعضای جامعه می توانند از ا

در برابر تهدیدات مشترک  و تالش های بدبینانه . اکنون بیش از هر زمان دیگر، افغانستان به همبستگی ملی نمایندالگو برداری 
  .که همواره در پ ی بیشتر شدن نفاق می باشند، نیاز دارد

از سوی کمیسیون مستقل انتخابات هدف مهمی را که  ۲۰۱۸اعالم تاریخ انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی در ماه جوالی   .۵۱
جدول زمانی بلندپروازانه می باشد، با توجه به هرچند ماید، تعیین می کند. می تواند به تقویت دموکراسی در افغانستان کمک ن

مساعی پایدار و هماهنگ، برگزاری انتخابات در تاریخ متذکره قابل دستیابی است و کمیسیون و دولت تعهد خود را برای بهبود 
صورت تطبیق این اصالحات، معرفی کارت . در استاعتبار روند انتخابات، از طریق اجرای چند اصالحات کلیدی، نشان داده 

ای را در نظام انتخابات کشور فراهم های رای گیری بایومتریک و فهرست های مشخص در مراکز رای دهی، پیشرفت های عمده
میز مخالفت سیاسی در یک ماحول شکنند سیاسی راه  ۲۰۱۸خواهد ساخت. انتخابات معتبر در سال 

 
را برای بیان مسالمت ا

کند. من نهادهای انتخاباتی را تشویق می کنم تا تماس شان را با همه همکاران، غرض کسب اعتماد مردم برای انتخابات  فراهم می
  د. و روند اصالحات انتخاباتی، گسترش دهن

نجائیکه   .۵۲
 
انتخابات به یک واقعیت ملموس تبدیل شده است، گروه های مخالف شروع به تشدید فعالیت سیاسی خود از ا

ای واکنش نشان داده اند. ظهور ائ تالفهای سیاسی جدید همراه با ده و در بسیاری از موارد در انتقاد از دولت به طور فزایندهکر 
در افغانستان می باشد. با این  سیتداوم جنبش های اعتراضی جوانان، نشان دهنده نوسانات رو به رشد فرهنگ نوپای دموکرا

میزحال، بیانات 
 
برخی از چهره های سیاسی، تنش های اجتماعی را تشدید می کند و می تواند اجماع سیاسی شکنند را  تحریک ا

که در قانون اساسی تسجیل شده، تضعیف کند. اگر این بیانات کنترول نشود، ممکن است سیستم سیاسی را با خطر مواجه 
م همکاران تاکید می کنم تا اطمینان حاصل شود که مخالفت من به اهمیت رفتار مسئوالنه تما ،ساخته و بی ثبات سازد. بنابراین

میز بوده و در چارچوب قانون اساسی کشور و فرایند دموکراتیک بیان شود
 
 .سیاسی باید مسالمت ا

با وجود چالش های فراوان، دولت در برنامه اصالحات خود، به ویژه در زمینه مبارزه با فساد، پیشرفت داشته است. یکی   .۵۳
غاز کارش در اواخراز م

 
ن، مرکز عدلی و قضای  ی مبارزه با فساد اداری می باشد که از ا

 
به ستون مهمی   ۲۰۱۶سال  ولفه های اصلی ا

از تالش ها  برای مبارزه با مصونیت از مجازات تبدیل شده است. طوری که در محکومیت اخیر مقامات عالی رتبه نشان داده شد، 
یای پیچیده را بررسی می کند. من از دولت به خاطر این که به گونه دوامدار فعالیت های ضد فساد ی قضااین مرکز به طور فزاینده

ستایش می کنم زیرا این کار  دولت عنصر مهمی را برای ایجاد اعتبار در میان مردم   ،اداری را در اولویت کاری خود قرار داده
طوری که اخیرا در جلسه مشترک هماهنگی را با شرکای توسعوی تشکیل می دهد. دولت همچنان مشارکت منظم و سازنده خود 

تالش های خود را برای یکبار دیگر و نظارت مشترک در ماه جوالی نشان داد، ادامه داده است. از سوی دیگر، ملل متحد 



لویت های دولت هم تطابق شان با اویا بهبود انسجام فعالیت های توسعوی و چه به منظور هماهنگ ساختن تمویل کنندگان، 
 .و تحویل دهی موثر تر، دو چند خواهد ساخت

تفکیک و غیر مستقیم که از طرف عناصر ضد دولت ارتکاب می بدون تعداد افراد  ملکی که به گونه دوامدار از اثر حمالت   .۵۴
راد ملکی در اثر حمالت هوای  ی یابد، کشته و مجروح می شوند. با این وجود من، همچنین با نگرانی از افزایش قابل توجه تلفات اف

ور می شوم و تمام جوانب درگیر را متوجه مسئولیت های شان برای محافظت از افراد ملکی  ،توسط نیروهای طرفدار دولت
 
یاد ا

کید می 
 
در عملیات نظامی ساخته و بر ضرورت پاسخگوی  ی برای نقض حقوق بشر بین المللی و حقوق بشردوستانه بین المللی تا

ین ملحوظ، دولت را تشویق می کنم که به گونه رسمی پالیسی ملی در مورد پیشگیری و کاهش تلفات افراد ملکی را ورزم. بد
تصویب نماید. من از تصویب حکومت افغانستان از کنوانسیون ممنوعیت یا محدودیت استفاده از برخی از سالح های متعارفی 

ن، از جمله پروتوکول که به شدت زیانبار بوده یا دارای اثرات غیر مستق
 
، که در ۵یم می باشند و تمامی پروتوکول های مربوط به ا

  .رابطه به مواد باقی مانده انفجاری از دوران جنگ می باشد، استقبال می نمایم

طوری که دولت در مورد چگونگی تطبیق توصیه های کمیته منع شکنجه در مشاهدات خود در مورد بررسی دوره دوم در  .۵۵
ستان می پردازد، من دولت را تشویق می کنم تا در مورد تعهداتش به مردم برای تصویب پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع افغان

میز و مجازات ها به لغو شروط خود در رابطه به این 
 
شکنجه و دیگر رفتارهای ظالمانه، بی رحمانه، غیر انسانی یا اهانت ا

ن،  در مطابقت با قانون اساسی افغانستان و تعهدات کنوانسیون بپردازد. و تمامی نهادهای م
 
لی باید اقدامات موثر را برای تطبیق ا

 .قانون بین المللی، روی دست گیرند

در مواجهه با چالش های قابل توجه، زنان افغانستان در عزم قاطعانه خود، برای دستیابی به مشارکت کامل و متساوی در  .۵۶
ده اند. در این تالش ها، دولت ثابت کرده که شریک صمیمی و متعهد می باشد. مشارکت روز زندگی اجتماعی شان، ادامه دا

ن برای رسیدگی به موارد خشونت علیه زنان و دختران، 
 
افزون زنان در شورای عالی صلح و تالش های هماهنگ دولت و شرکای ا

ن برای محو یک تحول مثبت می باشد. من از دولت می خواهم اقدامات ويژه را برای تق
 
ویت دفتر سارنوالی و واحد های والیتی ا

خشونت علیه زنان و تطبیق برنامه ملی برای زنان، صلح و امنیت، از جمله تخصیص منابع کافی برای تامین موثر عدالت و جبران 
شتی، روی دست گیرد

 
 .خسارت به بازماندگان قربانیان و مشارکت زنان در روند صلح و ا

ماه می در کابل، هنوز هم توسط افغان ها و شرکای بین المللی شان احساس می شود. به  ۳۱اری انتحاری در بازتاب بم گذ . ۵۷
موریت های دیپلوماتیک، حضور خود 

 
تعقیب این حمله، که در مرکز شهر در نزدیک ساحه دیپلوماتیک انجام شد، بسیاری از ما

اثر گردیدند. در یک چنین فضای  ی، نقش ملل متحد در ساحه، بیشتر را کاهش دادند، و کارمندان بخش توسعوی به طور ویژه مت
از پیش حائز اهمیت گردید. من از دولت بخاطر تالش هایش برای بهبود امنیت جامعه دیپلوماتیک سپاسگزارم که این تالش ها 

ت تا این دفتر با ظرفیت و توان ادامه کار یوناما و نمایندگی ها، صندوق ها و برنامه های سیستم ملل متحد را قادر خواهد ساخ
  .کامل، به فعالیت های خود ادامه دهد

تطبیق توصیه های گزارش ویژه من در مورد بررسی استراتیژیک یوناما در حال انجام بوده، و این ماموریت به دنبال تغییر . ۵۸
می خواهم اطمینان دهم که اصول اساسی حاکمیت در نظر دارد، که دولت توجه به مالحظات وضعیت فعلی خود می باشد. با 

را تعریف کرده و غیر قابل تغییر می باشد. می خواهم از ماموریت و  ماموریتاین ملی، رهبری و مالکیت ملی افغانستان، اساس 
ن در جریان بررسی تشکر نمایم

 
ن برای حمایت از این بررسی سپاسگزاری نموده و از دولت برای همکاری های ا

 
 .کارمندان ا



یاماموتو، به خاطر تعهد دوامدار شان که تحت من از تمام کارمندان ملل متحد در افغانستان و نماینده ویژه ام، تادامیچی  .۵۹
 .تشکر می کنم ،شرایط دشوار و چالش زا به کار خود، برای نیل به تعهدات مان در حمایت از مردم افغانستان ادامه داده اند


