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 تیامن یشورا          ی عموم مجمع
 سال هفتادم                        نشست هفتادم 

 مؤقت   یاجندا ۳۷شماره   موضوع
   

 وضعیت افغانستان و پیامد های آن بر صلح و امنیت جهان  

 

  گزارش رسمنس  

 
ن برا  یها امدیدر افغانستان و پ   تیوضع

 
  یالملل نیب   تیصلح و امن  یا

 
 ملل متحد   یسرمنش  گزارش

 
I.   مقدمه 
س  نیا  .۱

 
نها از    یکه ط  تیامن  ی( شورا ۲۰۱۴) ۲۱۴۵شماره     ۀو قطعنام  یمجمع عموم  ۱۱/۶۸شماره    ۀاز قطعنام  یگزارش به تا

 
ا

 . گرددیتا هر سه ماه بعد در مورد تحوالت در افغانستان گزارش بدهم، ارائه م  دهیمن تقاضا گرد
 یها  قابل مالحظه در تالش  ملل متحد در افغانستان، منجمله انکشافات  یها  تیفعال  رامونیرا پ  یگزارش  معلومات تازه    نیا  .۲

سازد  یاکنون، فراهم م یال ۲۰۱۴ماه دسمبر  ۹ خیام  بتار یو حقوق بشر از زمان ارائه گزارش قبل یانکشاف ،ی بشر 
((A/69/647S/2014/876. مربوط  یالملل نیو ب یمنطقو یها دادیو رو  یتیامن ،یاسیس یدیکل کشافاتان ۀگزارش خالص نیا

ها و شاخص  اریمع یباشد که در راستا یم یانکشاف یابیارز  کی یگزارش حاو نیا ی مهی.  ضمداردیارائه م زیبه افغانستان را ن
( ۲۰۰۹) ۱۸۶۸در مطابقت به قطعنامه  (A/68/789-S/2014/163) ، ۲۰۱۴مارچ  ۷ خیها، از زمان صدور گزارش ام بتار

مده است.   تیامن  یشورا 
 
 بوجود ا

http://undocs.org/A/69/647
http://undocs.org/A/69/647
http://undocs.org/A/68/789
http://undocs.org/A/68/789
http://undocs.org/A/68/789
http://undocs.org/A/68/789
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II.   انکشافات مرتبط 
عبدهللا  هییاجرا سییو ر یجمهور غن سییاز طرف ر یدولت وحدت مل جادی، غرض ا۲۰۱۴سپتمبر  ۲۱. بدنبال توافق مورخ ۳

 یبحث ها کهیرا بعهده گرفتند، در حال هیامور خارجه، امور داخله و مال ینقش ها ن،یریسا انیاز م ،یدیجد یوزرا  عبدهللا، 
دسمبر طرح شده  ۴ خیکه در کنفرانس لندن بتار یاصالحات یاجندا ی. بحث ها رو بودمانده  یپست ها باق یتقرر متباق رامونیپ

ن ادامه  یالملل نیدولت و همکاران ب نیبود ب
 
 یاقتصاد یثبات اجتماع جیترو  یرا برا یچهارچوب یمل جهیبود بی. تصوافتیا

کت ذاشت.گ
 
شد.  یتیامن یها ی تجارت و همکار  یها نهیدر زم یتحوالت سلسله کیمنجر به  ویمنطق یبر گ فتگوها ات زیادیدیا

غاز گ فتگو ها  یتالش ها از طرف دولت افغانستان برا
 
 یها  رو یبه ن  یتیامن  یها  تیانتقال مسوول  .  افتی  عیصلح و مصالحه تسر  یا

   تیمامور   ریدر اخ  ۲۰۱۴ماه دسمبر    ۳۱  خیافغانستان بتار  یتیامن
 
 یتیاوضاع امن  ی دار ی. ناپاافتی  انیناتو رسما پا  ی به رهبر   فاسیا

مردم در طول سال ادامه   یها تیشدن جمع  جایو ب  یتلفات افراد ملک  رمنازعات از نظ  شیدر حال افزا  یانسان  یها  نهیهز  لیبدل
 داشت.

 
  یاسی.انکشافات سالف
 نانیاز اقدامات موقت را جهت اطم ی شمار  یجمهور غن سییحاکم بود. ر یدر مدت گزارشده ی. روند تشکل دولت وحدت مل۴

که  افتیصدور  ی جمهور  استی، فرمان ر۲۰۱۴دسمبر  ۱ خینمود. بتار یها معرف ی شدن مقرر  ی  ینها یال ی از تداوم حکومتدار 
 یتمام وزرا  کهیابقا کردند، در حال یسرپرست تیظرف کیشان را در  یپست ها هیها و قوماندانان امن یکرد که وال یم حیتصر

صدور  ی جمهور  استیماه دسمبر، فرمان ر ۱۳ خیشان را بعهده گرفتند. بتار یشان موقتا پست ها نانیبرحال عزل شده و مع
 ی فراهم ساز  نه،یکاب یها طعنامهق بیتعق ران،یوز  یشورا  استیمنجمله ر ه،ییاجرا سییر یها تیو صالح فیکه وظا افتی

بود.   یدولت  یو عزل و نصب مقامات بلند رتبه    یشنهادیپ  یها  ی جمهور و مقرر   سییو اصالحات به ر  یسیدر مورد پال  یها  هیتوص
جمهور، معاون  سییرا مشخص کرد که از طرف ر یها و موسسات تهیکم ی جمهور  استی، فرمان ر۲۰۱۵ ی ماه جنور  ۲۰ خیبتار

خوب نظارت  ی جمهور در مورد اصالحات و حکومتدار  سییر یيژه و ندهیجمهور و نما سییجمهور، معاون دوم ر سیینخست ر
 ی رهبر   یکرد و موقف ها  یبررس  کیکرد تا اوضاع را از نرد  دنید  اتیاز تمام وال   یجمهور غن سییر  ،یند. در زمان گزارشدهشو  یم

 داد.  رییمنجمله فراه، هرات و کندز تغ  اتیاز وال   ی را در شمار 
 یرا برا یوزارت و نامزدان یموقف ها یبرا یمل یجرگه شورا  ینامزد را به ولس ۲۵ یجمهور غن سییر ،ی ماه جنور  ۲۰ خی. بتار۵
تن   ۱۲جمهور و    سییتن شان از طرف ر  ۱۳نامزدان،    نیکرد. از جمله ا  یمعرف  یمل  تیامن  یعموم  استیو ر  ی بانک مرکز   استیر

اسبق   ریوز   چیقبال اعالم کرده بود که ه  یجمهور غن  سییزن بود نامزد شده بودند. ر  ۳  شان  انیکه در م  هییاجرا  سییهم از طرف ر
 یاسیس  دیجد  ینامزدان مرکب از چهره ها  نیکه ا  یمعن  نیپست ها در نظر گرفته نخواهند شد بد  نیبرحال پارلمان به ا  یاعضا  ای

 ۲۸  خی. بتاردندیجرگه رد گرد  یاز طرف ولس  یروند بررس انیردر ج  ایاز پست شان انصراف دادند    اینامزد    ۹خواهند بود. مجموع  
 یعموم سییجرگه: ر یولس ینامزد از سو ۹ جه،یگذاشته شدند. در نت یبه را  نینامزد جاگز ۲نامزد، منجمله  ۱۹ ،ی ماه جنور 

و  ایاح م،یپطرول وو عودت کنندگان، معادن  نیو مهاجر صحت عامه ه،ی)امور خارجه، امور داخله، مال ریوز  ۸و  یمل تیامن
سرپرست  یوزرا  جه،ی. در نتدیکه زن بود رد گرد ینامزد گانهیبشمول   گرینامزد د ۱۰شد.  دییانکشاف دهات و حج و اوقاف( تا

 ماندند.   یباق  ی سرپرست در بانک مرکز   یوال  کیوزارت و   ۱۷در  
 ،یهنوز مشخص نشده بود. براساس قانون اساس یو اصالحات انتخابات یو ولسوال یپارلمان یشورا ها یبرا یاحتمال خی. تار۶

 مشخص شده بود.   ۲۰۱۵ماه جون   ۲۱  خیروز قبل از تار  ۶۰تا    ۳۰از    یانتخابات پارلمان
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 ۲۰۱۵اک توبر    ۳  خیمستقل انتخابات علنا تار  ونیسیکم  سییر  ،ی جنور   ۲۷  خیبرگزار نشد. بتار  یچگاهیه  یولسوال  یشورا   انتخابات
 ی ها تیو صالح فیوظا ل،یقانون تشک یرو  التیتعد یمل یجرگه شورا  یکرد. ولس شنهادیهر دو  انتخابات پ ی برگزار  یرا برا
 یشورا  یزمستان التینسبت تعط کنیرا به بحث گرفت، ل یانتخابات اتیشکا ستقلم ونیسیمستقل انتخابات و کم ونیسیکم
 تیریمد  ینهاد ها  یبرا  ناتییتع  زمیکانیمتذکره شامل م  یشنهادیپ  التینداد. تعد  یموضوع را   نیا  یرو   ،ی جنور  ۲۸  خیبتار  یمل

 یبرا  ی  یو خطوط پاسخگو  یانتخابات  اتیمستقل شکا  ونیسیزمان کم  ،ی سک تور   یدیکل  یها و موقف ها  شنریکم  عادیم  ،یانتخابات
 دیتاک  یاصالحات انتخابات  یبر تعهد خود برا  یمطبوعات  هیانیب  کیدر    یجمهور غن  سییر  ،ی فبرور   ۵  خیشد. بتار  یموسسات م  نیا

را  یو جامعه مدن ونیسیمحمد سرور دانش را موظف ساخت تا ساحات بهبود در کار کم ی جمهور  استیو معاون دوم ر دهیورز
اصالحات   ونیسیگ فت که که کم  ینظارت انتخابات  یه هادانش به گرو   ی جمهور  استی. دو روز بعد، معاون دوم ردینما  ی  یاساشن

 خواهد شد.  لیتشک  ،یدولت وحدت مل لیدر مطابقت با توافقنامه تکشک  یبزود  یانتخابات
سوم نامزدان   کیو    ی جمهور   استیسوم نامزدان از طرف ر  کیکه مرکب از    یمل  ی شوار   یمجلس سنا  ،ی. مطابق به قانون اساس۷

ن را اعضا کیخود شان، و  تیعضو انیکه از م یتیوال  یها یکه از طرف شورا 
 
، شوند یانتخاب م یولسوال یشورا ها یسوم ا

به   بودندمربوطه شان    یتیوال   یمجلس سنا که از شورا ها  دیسناتور جد  ۳۲  یرا باال   فیمراسم تحل  ،ی جنور  ۱۰  خی. بتارمی باشند
ن زمان نما تیوال  یاستثنا

 
 ندگانیروز، نما نیشان را انتخاب نکرده بودند انجام داد. در هم ندگانیخوست و اروزگان که در ا

 یکردند خواسته شد تا پست ها  یم  فهیوظ  یفایا  یمجلس سنا بگونه موقت  یولسوال  یشورا   یخال یکه در پست ها  یتیوال   یشورا 
نامزد متذکره که در مجلس سنا در زمان  ۳۴. ندینما یخال ردیگ یها صورت م یولسوال یکه انتخابات شورا  یمتذکره را تا زمان

 ماندند.   یشان باق  یشده بودند در پست ها  نییتع  ی حامد کرز   ی جمهور  استیر
 نیکه قدرت نظارت اکرد  بیتصو یتیوال  یرا در قانون شورا ها یالتیتعد یمل یشورا  یجرگه  یولس ،ی ماه جنور  ۲۸ خی. بتار۸

دفاتر شان را مسدود   یولسوال  یشورا   ۳۴شورا از    ۳۲،  به این  کرد. در اعتراض  یمحل سلب م  یارگان ها  یها  استیشورا ها را بر ر
ن زمان با ر  یجمهور غن سییکردند. ر

 
سپرد تا  فهیمحل وظ یمستقل  ارگان ها استیکرد و به ر دارید یتیوال  یشورا ها یوسادر ا

 یمحل م یو ارگان ها یتیوال  یشوراها نیمتقابل ب وی  یگپاسخ جادیجهت ا یمل یشورا  یجرگه  یرا به ولس یدیجد التیتعد
 كنند.  شنهادیشود، پ

شت  دنیرس  یرو   یادیز  دیتاک  یجمهور غن  سیی. ر۹
 
ن برا  ی به رهبر   یروند رسم  کی  ق یاز طر  یمل  یبه ا

 
جرگه   یافغان ها کرد که در ا

ن   یاستقبال کرده و رو   ها  از روند صلح افغان  تیدر حما  نیکشور چ  یکند. موصوف از نقش احتمال  یم  ینیب  شیرا پ  ینقش  یسنت
 
ا

ن، بورزی دیتاک
 
ن ب دیطالبان به نشر رس تیدر وبسا ی ماه جنور  ۱۴مورخ  هیانید. در واکنش به ا

 
 نیشده بود که ا انیکه در ا

ورده شود. ا انشیشرط ها شیپ کهینهضت خواهان صلح است بشرط
 
 سیتاس ،یخارج  یشامل ختم حضور نظام طیشرا نیبرا

ن توض دررا صا ی هیانیطالبان ب ،ی ماه جنور  ۲۷ خیشود. بتار یم تیو انفاذ قانون شرع یدولت اسالم
 
داده  حیکردند که در ا

 نبود.   نیکشور چ  ی گر یانجینقش م  افتیجهت در  یتالش  جنگیشان به ب  ندگانیبودند که سفر نما
 خیرا بتار  یصلح، کنفرانس مل  رویمردم افغانستان    یگ فتگو ها  دار،یبر حقوق به روند صلح پا  یمبتن  کردیرو   کی  جی. جهت ترو ۱۰
در سه  یجامعه مدن ی به رهبر  ی ر یابتکار فراگ انگریگ فتگو ها را که ب نیمرحله دوم ا لیدر کابل برگزار کرد، که تکم ی جنور  ۱۵

ن    افتهی  لی(  تسهونامایمعاونت ملل متحد در افغانستان )  تیاز طرف هئ  وسال گذشته بود  
 
 ی  یافغان در شناسا  ۶۰۰۰بود که در ا

مشترک  یداراالنشا سییر ،ی ماه جنور  ۲۶ خیصلح اشتراک نموده بودند. بتار یراه برا ینقشه ها جادیمنازعه و ا یعوامل محل
 اتیصلح را در وال   یتالش ها  عیتسر  یها  لهیمالقات کرد تا وس  تیوال   ۱۵  یتیصلح وال   یها  تهیزن کم  یصلح با اعضا  یعال  یشورا 

 نیتن در ا  ۱۷۱۶صلح و برنامه ادغام مجدد گزارش داد که مجموعا    یعال  یمشترک شورا   ی. داراالنشادنیشان بحث نما  یمربوطه  
 اشتراک نموده بود.   ۲۰۱۴برنامه در سال  
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  تی. امنب
در کابل برگزار شد   یدسمبر، محفلماه    ۲۸ خیشد. بتار  لیتکم  ۲۰۱۴دسمبر    ۳۱  خیرسما بتار یتیامن  یها  تی. انتقال مسوول۱۱

   تیمامور   انیتا از پا
 
 بعمل    داشتیگرام  سافیا

 
 دیجد  تیرا بعهده گرفتند و مامور   تیکامل امن  تیافغانستان مسوول  یها  رو ی. نوردا

غ ی قاطع به رهبر  تیحما
 
 ،یجنگ ریغ دیجد تیمامور  ده،یگرد حی( تصر۲۰۱۴) ۲۱۸۹در قطعنامه  کهی. طور افتی ازناتو ا

موزش
 
هنگ  یو مساعدت ها  یمشورت ده  ،یا

 
خود   یها  تیبا دولت افغانستان کار کرده و در گام نخست فعال  کینزد  یناتو در هما

غا  فی: کندهار، هرات، مزارشریمنطقو  تیرا از کابل و چهار موقع
 
باد ا

 
 خواهد کرد.   زو جالل ا

 که مربوط به کار،  تیمرتبط به امن  یها  دادیماند. ملل متحد به نظارت خود از رو   یدر افغانستان شکنند باق  یتیامن  تی. وضع۱۲
باشد،  یگذار م ریملل متحد تاث یها تیبرنامه ها و فعال هیارا  یشود و رو  یدر سراسر کشور م یافراد ملک یمنیگشت و گذار و ا

فزایش را نشان می ، ده درصد ا۲۰۱۳به سال    سهیثبت شده وجود داشت که در مقا  دادیرو   ۲۲۰۵۱،  ۲۰۱۴ادامه داد. در سال  
ن ب یسال نیدوم ۲۰۱۱بعد از سال  ۲۰۱۴سال گذشته، سال  ۱۳ ی. از نظر حوادث ثبت شده طدهد

 
 نیشتریبوده که در ا

ن در منا  ۶۸ها،    دادیرو   نیاست. از مجموع ا  دهیاتفاق افت  یتیامن  یها  دادیرو 
 
ثبت شده   یو شرق  یجنوب شرق  ،یجنوب  طق درصد ا

ن وقوع    تیوال   نیننگرهار شکننده تر  تیاست که وال 
 
 یها  ی ر یاست. درگ  دهیاتفاق افت  یتیامن   یها  ددایدرصد رو   ۱۳بوده که در ا

درصد   ۱۱،    ۲۰۱۳با سال    سهیها را بخود اختصاص داده که در مقا  دادیدر صد تمام رو   ۷۶شده    هیتعب  هیمسلحانه و مواد انفجار
 کهیداده است در حال  لیثبت شده را تشک  یها  دادیدرصد مجموع رو   ۱کمتر از    ی داشته است. استفاده از حمالت انتحار   شیافزا

درصد در  ۳۱که؛  دهدینشان م ۲۰۱۳به سال  سهیرا در مقا شیدرصد افزا ۴۷، ۲۰۱۴حمله ثبت شده در سال  ۱۵۸تعداد 
متقابل را   اتیافغانستان عمل  یتیامن  یمل  یها  رو یدهد. ن یرا نشان م  تیوال    نیدر  ۲۰۱۳درصد در سال   ۱۸با    سهیکابل، در مقا

را به چالش مواجه  یدیکل یها یاز ولسوال ی شمار  یگرفتند که اداره  دستیعناصر ضد دولت رو  یکردن تالش ها یخنث یبرا
 ش،یگردد مختل کنند. مگر، افزا  یبرگزار م  ۲۰۱۴و جون سال    لیاپر  یساخت و از همه مهمتر خواستند انتخابات را که در ماه ها

باشد که توسط گروه  یافغانستان م یتیامن یروهاین یبرا ی ندهیچالش فزا انگریثبت شده ب یتیامن یاه دادیتعداد رو  همرفتهیرو 
 یروهایعناصر ضد دولت و ن انیناشده از تلفات قابل توجه در م دییشده است. گزارشات تا جادیشان ا یبرا یشورش یها

مانند بدخشان ، کندز ، هلمند ، ننگرهار   یاتیدر وال   ژهیامر بو  نیها دارد. ا ی ر یدرگ  نیا  ی  ندهیفرسا  تیافغانستان اشاره به ماهئ
 زیو قاچاق مواد مخدر ن یرقانونیغ دیتول ژهیبو ،یرقانونیغ یاقتصاد یها تی، کنر و نورستان مشاهده شده است، که با فعال

 .ددار   یکیارتباط نزد
در سراسر افغانستان از  تیمرتبط به امن یها دادیرو  ۵۰۷۵، تعداد ۲۰۱۵ ی فبرور  ۱۵و  ۲۰۱۴نومبر  ۱۶ یها خیتار نی. ب۱۳
 ۳۳.۲و  ۲۰۱۳/۲۰۱۴ یبا زمان مشابه در سال ها سهیرا در مقا شیدرصد افزا ۱۰.۶ شیافزا نیملل متحد ثبت شد. ا یسو

 شیبه افزا  یتا حد یتیامن یها دادیدامه سطح بلند رو دهد. ا ینشان م ۲۰۱۲/۲۰۱۳ یبا سال ها سهیرا در مقا شیدرصد افزا
و  ۲۰۱۴دسمبر  ید. ماه هاشنسبت داده  ۲۰۱۴نومبر و دسمبر سال  یماه ها انیدر جر  ژهیعناصر ضد دولت، بو تیفعال
بدینسو  ۲۰۰۱هر سال از زمان سال  دربا زمان مشابه  سهیدر مقا یتیامن یها دادیتعداد رو  نیشتریشاهد ب زین ۲۰۱۵ ی جنور 
 یها اتیمنازعه اجازه داده تا به عمل نیکه به همه طرف ردیگ یزمستان نسبتًا معتدل ارتباط م کیبه  یموضوع تا حد نیبود. ا

 ی کندز و هلمند راه انداز   اتیرا در وال   یگسترده    ی پاکساز   اتیافغانستان در طول زمستان عمل  یتیامن  یروهایخود ادامه دهند. ن
که در زمستان  یشورش یمقابله با گروه ها یافغانستان برا یتیامن یروهایپاسخ داده باشند. ن انیشورش یها تیکردند تا به فعال

 اتیکوشند اداره محالت را بدست داشته باشند، همچنان به عمل  یکنند م  ینیعقب نش  ی که تا شروع حمالت بهار   نیا  یبه جا  زین
در کابل در  انیشورش یها تیفعال شیکندهار، ننگرهار و کنر ادامه دادند. بدنبال افزا رات،ه اب،یفار اتیخود در وال  یها
به کاهش   یالملل  نیب  ینظام  یها  رو ین  تیافغان به حما  یتیامن  یها  رو ین  یها  اتی، عمل۲۰۱۴اک توبر و نومبر سال    یماه ها  انیجر

حمله  ۱۰شد که از  ی حمالت انتحار  شیباعث افزا جهیکمک کرد که در نت تختیدر پا انیقابل توجه شورش یها اتیشمار عمل
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شده  هی. همچنان در استفاده از مواد تعبکاهش یافت ی دسمبر و جنور  یحمله در ماه ها ۵ماه اک توبر و نومبر به  انیدر جر
کاهش   ی نور ج  حمله در  ۲  حمله در ماه دسمبر و  ۵حمله در ماه نومبر به    ۱۸که از    دیکابل کاهش بمشاهده رس  تیدر وال   ی انفجار 

 . افتی
م یهمه  بایرخ داد که تقر ی تظاهرات سرتاسر  ۵۰از  شتریب ی. در زمان مدت گزارشده۱۴

 
ن ها صلح ا

 
و در پاسخ  زار شدندگبر  زیا

م  یبه انتشار کارتون ها
 
 ۴۶.۸مسلحانه،    یها  ی ر یدرگ  ،یقبل  یشد.  در مطابقت با روندها  یپنداشته م  زیبود که به اسالم اهانت ا

ن مواد تعب دنبالو به  یتیحوادث امن تیدرصد  اک ثر
 
هدفمند در  یدهند. قتل ها یم لیدرصد را تشک ۳۰.۹ هیشده انفجار هیا

نافرجام ثبت شد که   یمورد قتل ها  ۴۰قتل و    ۱۹۱،  ۲۰۱۵  ی فبرور   ۱۵  یال  ۲۰۱۴نومبر   ۱۶  خی. از تارفتایادامه    ی  یسطح باال 
نشان می بالترتیب  ۲۰۱۳/۲۰۱۴ یبا زمان مشابه در سال ها سهیارا در مق شیدر صد افزا ۲۹.۰در صد و  ۲۶.۴ ینشاندهنده 

حمله در سه ماه مشابه     ۳۵با    سهیر مقا  د  ی حمله انتحار   ۴۰: که مجموعا  دیبه ثبت رس  زین  ی در حمالت انتحار   یبزرگ  شی. افزادهد
 کی ه شدنباعث کشت شده  هیتعب هیانفجارمواد مورد  کی ،ی ماه جنور  ۲۹ خی. بتاردیبمشاهده رس ۲۰۱۳/۲۰۱۴ یدر سال ها

 دهیروز برگزار گرد نیکه در هم  یجنازه و  عییدر مراسم تش  یبعد  ی لغمان شد و حمله انتحار   تیافغانستان در وال   سیپول  رماندهف
. دیتن تلفات گزارش گرد ۳۴افغانستان، و  یتیامن یها رو یاز پرسونل ارشد ن ی تن منجمله شمار  ۱۵بود منجر به کشته شدن 

غا، از نیریش یصلح، حاج یعال یشورا از  یعضو ،ی ماه فبرور  ۱۲ خیبتار
 
 کیدر  یطرف افراد مسلح نامعلوم ترور شد که و ا

 کندهار حضور داشت.   تیدر وال  یدر مسجد  یمراسم فاتحه خوان
عراق و شام )داعش(    یکه با دولت اسالم  ی  یدرباره حضور گروه ها  ی  یها  یگمانه زن  ،در رسانه ها  ،یمدت گزارشده  انی. در جر۱۵

   یو پاکستان  یاز قوماندانان طالبان افغانستان  یارتباط داشتند، موجود بود. تعداد معدود
 
کرده اند   عتیشده که به داعش ب  دییتا

م  یادیو گ فته شده که شمار ز
 
شان را با دولت   ی باشند و همکار   یگروه م  نیخود از ا  ی  جهیبود  نیاز فرماندهان شان به دنبال تا

مکان  ی فراهم ساز  کیستماتیس ایگسترده  تیاز حما ینشانه  چیمالحظه قرار داده اند. ه تحتعراق و شام )داعش(  یماسال
 یعراق و شام )داعش(  از سو یدولت اسالم دیتهد گرفتن یداعش در افغانستان وجود ندارد. دولت افغانستان از جد یبرا

 یتیامن  یچالش ها  نیگروه در کشور، خبر داده است. عمده تر  نیاز رشد ا  ی ر یجلوگ  یخود برااراده ی  از    زیدولت افغانستان و ن
 ن،یگلبد  یاسالمجناح مسلح حزب    ،یشبکه حقان  ژهیبو  ،یشورش  یبا تجربه    ینهاد ها  ریو سا  یطالبان افغان  ،یشورش  یگروه ها

 مانده است.  یازبکستان مشخصا در شرق افغانستان باق  یطالبان پاکستان و جنبش اسالم  کیوابستگان تحر
 نیا نیشتریاست. ب دهیملل متحد به ثبت رس هیعل میرمستقیغ ای میها مستق دادیمورد رو  ۲۵ ،یمدت گزارشده انی. در جر۱۶
 ۷شوند.  یمورد اختطاف م کیبوده که شامل شش مورد ارعاب و  یکارمندان داخل هیعل ی  یها مربوط به اعمال جنا دادیرو 

مور 
 
باد در تار  اتیدر وال   بیبالترت  یرشدهجاده ملل متحد در دوره گزا  قیاز طر  تیما

 
ماه   ۷و    ۳  یها  خیخوست، لغمان و جالل ا

مورد حمله قرار گرفتند. در  ی ماه فبرور  ۲و  ی ماه جنور  ۲۹و  ۱۸،  ۱۱ یها خیهرات در تار تیو در وال ی ماه جنور  ۱۴دسمبر و 
 ها تلفات ملل متحد گزارش نشد.  دادیرو  نیاز ا  کی  چیه
 
 یمنطقو یها  ی . همکار ج
 یاز کشورها یها دیدر بازد نیفعاالنه ادامه داد. که ا ،یمنطقو یها ی همکار  یبه کار خود جهت ارتقا دیاداره جد   .۱۷

در اواسط  یمتحده عرب االتیاز ا یجمهور غن سییسفر ر انیکه در جر یمانند مورد ،ی همکار  یموافقتنامه ها جادیو ا هیهمسا
شکار گرد نیب داریپا کیژیتراتکه توافقنامه مشارکت اس یهنگام ی ماه جنور 

 
سال  ی ماه جنور  ۲۰ خی. بتاردیدو کشور منعقد شد  ا

 یتیامن  یها  ی افغانستان همکار   ی موارد، رهبر   ریسا  انیکرد. در م  داریاز کابل د  رانیا  یاسالم  ی امور خارجه جمهور   ری، وز ۲۰۱۵
در تهران   یتفاهمنامه    یقبل از امضا  دارید  نی.  اردک  شنهادیدوجانبه را پ  کیژیاسترات  یها  ی بحث گرفت و توافقنامه همکار به    را  

و قاچاق   زمیها در امر مبارزه با ترور  ی همکار   تیتقو  یبرا  یافغان و  یو همتا  رانیا  یسرحد  نیدر ماه دسمبر توسط فرمانده محافظ
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 یجمهور قربانقل سییر اموصوف ب ،ی از ترکمنستان در اواخر ماه جنور  یجمهور غن سییر دارید انیمواد مخدر انجام شد. در جر
زربا  -تانافغانستان ترکمنس  یترانسپورت  زیهندوستان و دهل  -افغانستان پاکستان  -گاز ترکمنستان  نیال   پیپا  محمدوفیبرد

 
 جانییا

خارجه   یوزارت ها  نیب  ی برق و برنامه همکار   نهیدر زم  شتریب  ی توسعه همکار   یرا رو   یرا به بحث گرفت و تفاهمنامه    هیترک-ایجورج 
 برق منعقد کرد.   نیتام  یقراردادها  یرو  یلیتکم یشان و توافقنامه ها  ی  ربوطهم

 زیدرست  یماه دسمبر، لو  ۱۷  خیادامه دادند. بتار  یتیامن  یها  ی شان جهت بهبود همکار   ی. افغانستان و پاکستان به تالش ها۱۸
هنگ یکرد تا رو  داریپاکستان از کابل د

 
ن جلسه سه جانبه مورخ  بی. که به تعقدیبحث نما یتیامن یها یهما

 
ماه دسمبر در  ۲۳ا

ن لو
 
  غانستان،اف زیدرست یپاکستان که در ا

 
 خیپاکستان شرکت کرده بودند صورت گرفت. بتار زیدرست یو لو سافیقوماندان ا

   یاداره استخبارات  سیی، ر۲۰۱۵  ی جنور   ۱۱
 
   یپاکستان )ا

 
توافقنامه   نیا  جیدر کابل مالقات کرد. نتا  یجمهور غن  سیی( با ریاس ا

هنگ ی  یها  شامل بازگشا
 
در  زمیضد ترور اتیعمل یبولدک و هماهنگ نیو اسپ ورخمت ی در نقاط عبور  یمشترک سرحد یمراکز هما

باد،   یتیامن  یکه در گ فتگو ها  یافغان  تیهئ  کیقانوگذاران، با    نیب  زیامتداد سرحد مشترک بود. تبادل نظر ن
 
پارلمان در اسالم ا

از   یتی، هئ۲۰۱۵  ی جنور  ۹خ  یپاکستان  اشتراک نموده بودند, صورت گرفت. بالنوبه، بتار-افغانستان  ۲۰۱۴دسمبر  ۳۱  خیبتار
سرحد را با مقامات ارشد در کابل به بحث گرفت. در جبهه   تیو امن  زمیمبارزه با ترور  یها  ی همکار   یپاکستان  یاسیمقامات حزب س

توافقنامه تجارت  تیوضع یبررس یافغانستان و پاکستان برا تیتجارت ترانز یهنگسازمان هما ی ماه جنور  لیدر اوا یاقتصاد
باد تشک تینزترا

 
ن برا لیافغانستان و پاکستان در اسالم ا

 
توافقنامه تجارت سه جانبه  لیتشک یجلسه داد و در مورد گسترش ا

 تاجکستان بحث و گ فتگو کرد.-افغانستان-پاکستان  تیترانز
 یافغانستان و پاکستان در کابل برگزار شد. جوانب رو -نیسه جانبه چ  کیژیاسترات  یدور گ فتگو  نینخست  ،ی فبرور   ۹  خی. بتار۱۹
و  زمیسه جانبه در مورد مبارزه با ترور یها ی ساختن همکار  ق یضرورت عم یرو  نیدر منطقه، و همچن تیصلح و امن تیوضع
 تیکنند. در حما تیافغان ها حما ی و به رهبر  تیا از روند صلح به مالکدند تکر  هدو پاکستان هردو تع نیبحث کردند. چ تیامن

دولت که  یروسا یشورا  یها ی نشست سازمان همکار  نیزدهمیعبدهللا از افغانستان در س هییاجرا سیاز تعامل چند جانبه، رئ
ستانه ن ۲۰۱۴ماه دسمبر  ۱۵و  ۱۴ یها خیشده بود بتار زارگبر  یدر شنگها

 
 ینشست رو  نیمشترک ا هیکرد. اعالم یگند یمادر ا

 ۲۹ خیداشت. بتار دیناظر تاک یمنجمله دولت ها ی تجارت، حمل و نقل و انرژ  یها نهیدر زم یمنطقو یها ی همکار  تیاهم
 بارزهم  جاداعتمادیاقدامات ا  تیعلل و راه حل ها" فعال  ،یمنطقو  ی  یراگتحت عنوان "افراط    ناریسم  زبانی، کابل م۲۰۱۵  ی جنور 

س زمیبا ترور
 
 استانبول بود.  ایروند قلب ا

 ،یاقتصاد یها دادیباهم مالقات کردند تا رو  یتماس در مورد افغانستان در ابوظب یالملل نیب روهگ ،ی ماه جنور  ۲۹ خی. بتار۲۰
 ندهینما  ،ی فبرور   ۱۰تا    ۸  خیاز تار  ،یاز ادامه تعامالت منطقو  ی.  به عنوان بخشندیرا در افغانستان مالحظه نما  یاسیو س  یتیامن
مبارزه با مواد مخدر و موضوعات  یدار کرده و با مقامات ارشد ازبک گ فتگو کرد که شامل ابعاد منطقویام از ازبکستان د ژهیو

 شد.  یم  یو ثبات منطقو  تیگسترده تر امن
 

IIIحقوق بشر . 
در منازعات  یدر مورد محافظت از افراد ملک ۲۰۱۴سال  یخود را برا یساالنه  زارشگ ونامای، ۲۰۱۵ ی فبرور  ۱۸ خی. بتار۲۱

ثبت کرد   ۲۰۱۴در سال  را    مجروح(    ۶۸۴۹کشته و    ۳۶۹۹)  یمورد تلفات افراد ملک  ۱۰۵۴۸متذکره    زارشگمسلحانه منتشر کرد.  
غاز کرد ۲۰۰۹در سال که را  یافراد ملک لفاتثبت ت ونامایکه  یرقم از زمان نیکه بلند تر

 
به  سهیرا در مقا شیدرصد  افزا ۲۲ ،ا

 ۱۲طرفدار دولت ) یروهایدرصد به ن ۱۴به عناصر ضد دولت،  یدرصد تلفات افراد ملک  ۷۲ بایدهد. تقر ینشان م ۲۰۱۳سال 
تش، که به ه  ۱۰( و  یالملل  نیب  ینظام  یروهاید به ندرص  ۲افغانستان و    یمل  تیامن  یروهایدرصد به ن

 
 حیجنا  چیدرصد به تبادل ا

عامل   گمانده از جن  یباق  هیاست. مواد انفجار  بوقوع پیوستهطرفدار دولت و عناصر ضد دولت    یروهاین  نینسبت داده نشده، ب
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با سال   سهیرا در مقا  شیدرصد افزا ۲۰باشد، که    یمجروح( م  ۲۹۸کشته و    ۱۲۴مورد تلفات،    ۴۲۲) یدرصد تلفات افراد ملک  ۳
 یباق یتلفات افراد ملک یطرفدار دولت و عناصر ضد دولت عامل اصل یروهاین  نیب ینیزم یها ی ر یگدهد. در  ینشان م ۲۰۱۳

ن مواد  بیمجروح( شده اند، که به تعق ۲۵۱۳کشته و  ۱۰۹۲مورد تلفات ) ۳۶۰۵مانده است که بالغ بر 
 
شده  هیتعب هیانفجارا

  مجروح( شده اند.    ۲۰۵۳کشته و    ۹۲۵)  یملکمورد تلفات افراد    ۲۹۷۸بالغ بر  
مجروح( را ثبت  ۱۳۳۸کشته و  ۷۳۰) یمورد تلفات افراد ملک ۲۰۶۸ ونامای، ۲۰۱۵ ی فبرور  ۱۴و  ۲۰۱۴نومبر  ۱۶ نی. ب۲۲

درصد   ۷۱  بایباشد. تقر  یم  ۲۰۱۴و    ۲۰۱۳  یبا زمان مشابه در سال ها  سهیدرصد در مقا  ۲۵  سریع  شیافزا  یکرد، که نشاندهنده  
ن به ن  ۱۶داده شده که    سبتبه  عناصر ضد دولت ن  یتلفات افراد ملک

 
 یمل  یها  رو یدرصد به ن  ۱۵)  طرفدار دولت  یها  رو یدرصد ا

تش که به ه ۷( و یالملل نیب ینظام یها رو یدرصد به ن ۱افغانستان و  یتیامن
 
 نینسبت داده نشده ب یجناح چیدرصد به تبادل ا

از مواد  یناش ،یدرصد تلفات افراد ملک ۵ بایطرفدار دولت و عناصر ضد دولت رخ داده، نسبت داده شده است. تقر یروهاین
 یدوامدار علت اصل ونهگبه  ینیزمهای  ی ر یگشود. در  ینسبت داده نم یجناح چیبه ه که است گجن از مانده یباق هیانفجار

ن مواد    بیمجروح( که به تعق  ۳۸۲کشته و    ۱۷۴)  یتلفات افراد ملکمورد    ۵۵۶بوده است که بالغ بر    یتلفات افراد ملک
 
 هیرانفجاا

 ریواش  یشان را در ولسوال  رگیتن د  ۶پاک را کشته و    نیما  ۱۱، عناصر ضد دولت  ۲۰۱۴دسمبر    ۱۳  خیباشد. بتار  یشده م  هیتعب
 یماه دسمبر در ولسوال ۳۱ خیبتار یدادیاز طرف عناصر ضد دولت شامل رو  یهلمند مجروح نمودند. تلفات افراد ملک تیوال 
منزل   کیکردند که در    کیخود شل  یپوسته تالش  کیهاوان را از    لولهگسه    غانستاناف  یمل  یشد که اردو  یهلمند م  تیوال   نیگسن
ن محفل عروس  یملک

 
 یقی. دولت تحقدیردگمجروح(    ۵۴کشته و    ۲۹)  یفرد ملک  ۸۳باعث تلفات    وبود اصابت کرد    زارگبر   یکه در ا

ن ال  ی  جهیاعالم کرد که نت  نهیرا در زم
 
 باشد.   یمعطل م  یزارشدهگزمان   یا

مورد تلفات  ۵۱۴در مورد اطفال در منازعات مسلحانه  یزارشدهگملل متحد در مورد نظارت و  ی به رهبر  ی کارکشور  یرو ی. ن۲۳
ثبت کرد.  ۲۰۱۵ ی فبرور  ۱۴و  ۲۰۱۴نومبر  ۱۶ یها خیتار نیب دادیرو  ۲۰۴مجروح( را در  ۳۵۹کشته و  ۱۵۵) یافراد ملک

مده که باعث  یها یرو ین نیب ینیزم یها ی ر یگموارد تلفات اطفال از اثر در  نیشتریب
 
طرفدار دولت و عناصر ضد دولت بوجود ا

ن مواد منفجره باق بیمورد تلفات(، بتعق ۱۸۵)
 
 ۹۵شده ) هیتعب هیانفجارمورد تلفات(، و حمالت مواد  ۹۹) گمانده از جن یا
س  یطق جنوبادر من  ژهیو  ی  ونهگمورد تلفات( شده است. اطفال ب

 
ن  زارشگند که طبق  ودب  ریپذ  بیکشور ا

 
درصد مجموع   ۲۸  در ا

طرفدار دولت   یها  رو ین  کهیدرصد مجموع تلفات اطفال بودند، در حال  ۵۱. عناصر ضد دولت مسوول  رخ داده استتلفات اطفال  
ی قبلبا زمان    سهیدرصد در مقا  ۱۹د. تلفات اطفال  نباش  یدرصد تلفات م  ۲۵نسبت نا شده علت    یها  دادیدرصد و رو   ۲۴مسوول  

 است.   هداشتکاهش    یزارشدهگ
ن تسر خود ی  یفقره  ۱۵از پالن هدفمند  تیرعا ینقشه راه در راستا ق ی. دولت در تطب۲۴

 
 یپالن عمل برا قیتطب عیکه هدف ا

، مجلس ۲۰۱۴دسمبر  ۱۳ خیداشت. بتار یقابل توجه شرفتیپ ،بود ۲۰۱۱سن در سال   ریاز جلب و جذب افراد ز ی ر یگجلو 
افغانستان جرم  یتیامن یها رو ین یسن را از سو ریرا که جلب و جذب افراد ز ی جمهور  استیفرمان ر مسوده یمل یشورا  یسنا
ن را بتار یجمهور غن سییکرد که ر بیتصو ردپندا یم

 
 ذاران وگبا قانون ملل متحد ینمود. داد خواه حیتوش ۲۰۱۵ ی فبرور  ۲ خیا

 فرمان کمک کرد.   نیا  بیدر تصو هیوزارت عدل  انگند ینما
دسمبر  ۱۰تا  ۲۵ خیکه از تار یتیدادن به خشونت جنس انیپا یبرا یجهان تیفعال یروزه  ۱۶از کارزار  داشتگبزر  ی. برا۲۵

  یها تی، ملل متحد از فعاله بودشد زارگبر  ۲۰۱۴
 
 یمناظره ها، برنامه ها زبانیکرد  و م تیعامه در سراسر کشور حما یاهگا

 پرداخت، بود.    یزنان و دختران افغان م  هیبه خشونت عل  یگد یرس تیبود که به فور   یو ورکشاپ ها  ی  یویراد
ن    تیوال   ۱۳را در    یمحافل  ونامای

 
 یحقوق  یاز ضمانت ها  شتریفهم ب  جیبه هدف ترو   بودند  زن تن شان    ۱۹۰  کهافغان    ۴۰۰که در ا

نومبر،   ۲۵  خیکارزار، بتار  نیا  ی کرد. همزمان با راه انداز   زارگمحافظت از زنان در برابر خشونت اشتراک کرده بودند، بر   یدر راستا
تعداد   زارشگ  نیا  یها  افتهیمنتشر کرد. اساس    را   زنان  هیقانون منع خشونت عل  قیتطب  تیگزارش خود درباره وضع  نیدولت دوم
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زنان  هیوارد خشونت علم یدر ثبت کل شیدرصد افزا ۲۰دولت ثبت شده بود و  یزنان بود که از سو هیمورد خشونت عل ۵۴۰۶
مورد مطابق به قانون محو خشونت   ۳۷۱۵مورد،    ۵۴۰۶شده بود. از مجموع    برجسته  ،یقبل  زارشگ  زمان مشابه در  با  سهیدر مقا

قابل  شیمتذکره افزا زارشگزنان شمرده شده بود.  هیاعمال خشونت عل نیتر عیزنان ثبت شده بود که ضرب و شتم شا هیعل
زنان  هیخشونت عل یایحل قضا یها وهیش نیتر جیرا  ثیمنح ی ر گیانجیسن و م ریدر ثبت موارد قتل و ازدواج ز را  مالحظه

 مالحظه کرده بود. 
 ان،یو عفو مجازات نوجوانان و زندان  فیبر تخف  یمبن  ۲۰۱۵  ی جنور   ۲  خمور   ی جمهور   استیر  ۳۹. به دنبال صدور فرمان شماره  ۲۶

زاد کرد. ملل متحد بار ها در ارتباط به عمل  یاخالق اتیزن و دختر را که به جرم جنا ۱۴۴دولت حد اقل 
 
بازداشت شده بودند ا

می خوانده  یاخالق معمل شان جر  نیا وکنند  یکه منزل شان را ترک م یقرار دادن زنان یعدل ردگیبازداشت و تحت پ یقانون ریغ
ن ها مرتکب زنا شده اند که در قانون   یانجام م  نیمحاکمه به قصد ا  نیکه ا  نیکرده است منجمله ا  یرانگد، اظهار نوش

 
شود که ا

 شود.   ینم  یافغانستان جرم تلق
را که  در مراکز سلب   گمرتبط با جن  انیخود در مورد رفتار با زندان  یعمده    زارشگ  نیسوم  ونامای،  ۲۰۱۵  ی فبرور   ۲۵  خی. بتار۲۷
زاد

 
 ی برا ۲۰۱۴و  ۲۰۱۳ یدولت در سال ها یکه برغم تالش ها هافتیمتذکره در ارشز گبرند منتشر کرد.  یافغانستان بسر م یا

 یافغانستان و اردو یمل سیپول ،گمرتبط به جن انیبا زندان یمل تیامن یعموم استیر نیموظف ی به شکنجه و بدرفتار  یگد یرس
 دادیهنوز هم ب انیزندان ی ، شکنجه و بدرفتار ۲۰۱۳ ی ماه فبرور  ی جمهور  استیفرمان ر ق یتطب ق یافغانستان، بويژه از طر یمل
نان در سراسر کشور مصاحبه کرده است   نیکه ا  یانیزندان  ۷۹۰( تن از مجموع  ۲۷۸سوم )  کیکه    افتیدر  ونامایکند.    یم

 
نهاد با ا

زاد ی با شکنجه و بدرفتار  ی رفتار گدر زمان 
 
 عیوقا کهیافغانستان مواجه بودند. در حال یتیامن یها رو یمتعدد ن یدر مراکز سلب ا

نان مصاحبه انجام شده در مقا یانیزندان انیدر م ی شکنجه و بدرفتار 
 
درصد  ۱۴،  ۲۰۱۳ ی ماه جنور  یها افتهیبا  سهیکه با ا

 یاست تا به شکنجه از سو  ازین  یادیز  یکرد که تالش ها  دیتاک  ۲۰۱۵  ی ماه جنور   زارشگشده است.    زارشگ  ونامای  یکاهش از سو
ن  ایداده شود  انیپا یالملل نیب نیکشور و قوان نیا نیاز تعهدات دولت افغانستان تحت قوان یرو یافغان در پ نیموظف

 
از ا

عامالن شکنجه اشاره شده و مشاهده کرده که ادامه  یگسترده در باره  وی  یگپاسخگزارش به فقدان  نی. در ارددگ ی ر یگجلو 
در مورد شکنجه   ی ر یگجلو   یمل  زمیکانیخواهد تا م  یاز دولت م  ونامایشکنجه باعث ادامه شکنجه شده است.    نیاز عامل  تیمصون
ن جهت تعق نیو ارجاع مرتکب یملک انگمستقل، نظارت کنند  نیکند که ناظر جادیرا ا

 
را شامل  ینیو اقدامات دسپل یعدل بیا

 ،یرا اعالم داشت تا باعث شود که شکنجه، که شامل اصالحات قانون یدولت پالن عمل مل زارش،گ نیباشد.  در پاسخ به ا
موزش  یاقدامات بازدارنده و برنامه ها

 
 . رددگشود، محو    یم  عیوس  یا

 
IVهن  قی. تطب

 
 یتوسعو یمساعدت ها یگپروسه کابل و هما

  ریکب یایتانیافغانستان و بر ۲۰۱۴دسمبر  ۴ خیبتار.  ۲۸
 
مشترک کنفرانس لندن در مورد افغانستان را  استیر یشمال رلندیو ا

ن كشورها
 
 یتعهدات خود را برا  یردولتیچند جانبه و غ  یو سازمان ها  یالملل  نیب  یهمكار، مؤسسات مال  یبعهده داشتند که در ا

اصالحات خود را  یبرنامه ها دیكردند، و دولت جد دیو ثبات در "دهه تحول" تجد تیامن تكشور به سم شرفتیاز پ تیحما
استقبال   ی حقوق بشر   یها  یرانگو ن  ی به فساد، حکومتدار   یگد یرس  یکنفرانس از طرح اصالحات برا  انگارائه نمود. اشتراک کنند 

   ۲۰۱۵ارشد که قرار است در اواخر سال  مقاماتنشست  کیدر را  ویمتقابل توک ی  یوگکردند و توافق شد که چهارجوب پاسخ
ماد  نی. در اندینما  دیشود تجد  زارگبر 

 
متذکره را که در سند کنفرانس   یها  تیاولو  ق یتطب  یدارد تا پالن عمل برا  یگرابطه، دولت ا

 .دینما  جادیطرح شده، ا
بستر رشد  کیدر  یخارج  تیکشور به حما نیا یها یگکاهش وابست ی. کنفرانس لندن در مورد تعهدات افغانستان برا۲۹

درصد از سال   ۹.۴از نرخ متوسط ساالنه    یداد که رشد اقتصاد  زارشگ  یکنفرانس، بانک جهان  نیمحدود انجام شد. در ا  یاقتصاد
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منجر به   یبود. رکود اقتصاد  افتهیبه شدت کاهش    ۲۰۱۴درصد در سال    ۱.۵و    ۲۰۱۳درصد در سال    ۳.۷، به  ۲۰۱۲تا    ۲۰۰۳
   یمال  یها  خال  دیو تشد  اتیدولت، محدود کردن عمل  دیعوا  یکاهش مجموع

 
شود در دهه تحول همچنان   یم  ینیب  شیکه پ  نده،یا

چشم انداز  شیافزا یبرا یاصالحات منجمله در بخش بانک ق یپول به تشو یالملل نیاشته باشد، شده است. صندوق بوجود د
 یچالش ها، دولت، سال مال نیشود، ادامه داد. برغم ا یشمرده م دیدولت جد یها تیارتقاء تجارت که از اولو یکشور برا
ن را به کمک دونر ها، پس از درخواست ماه اک توبر   هیکه وزارت مال  د،یرسان  انیمثبت به پا  ینقد  النسی( را با ب۲۰۱۴) ۱۳۹۳

 
ا

مسوده   شیپول، دولت پ  یالملل  نینسبت داد. بدنبال بحث و گ فتگو با صندوق ب  ،یمال  مرفوع نمودن خالی  یرادولت ب  ۲۰۱۴
 یها ینیب شیرا که شامل کم کردن پ ینظر قرار داد، و اصالحات دی( خود را مورد تجد۲۰۱۵) ۱۳۹۴ یسال مال جهیبوداولیه  ی

مد
 
شده   بیجه تصویکرد. بود  بیتصو  ۲۰۱۵  ی ماه جنور   ۲۸  خیرسند را بتا  نیا  یمل  یشورا   ی  هگجر   یبود، انجام داد. ولس  یدرا

 یبرا یدیجد ی ار یابتکارعمل اخت چیاما ه ابند،یشوند ادامه  یم لیکه از طرف دولت تمو یتوسعو یدهد تا پروژه ها یاجازه م
، از ۲۰۱۴در پاسخ به درخواست ماه اک توبر سال  انگکنند  لیتمو یاز کمک ها یبرخ جه،ینشد. در نت بیتصو ۲۰۱۵سال 
داده شده بودند.  صیتخص یتوسعو یبرنامه ها یکه قباًل برا می شد ی  یها جهیبود، که شامل بود رفتهگدولت صورت  یسو

  .  ابندی  شیافزا  یتیامن  یها  نهیمنجمله هز  ،یاتیعمل یها نهیهز  امسال  داده شده که  صیتخص
کابل بانک، جهت بهبود اعاده   یفروپاش ی ر یگیبه فساد، منجمله پ یگد یخود جهت رس یدادن تالش ها تی. دولت به اولو۳۰
ضد فساد، دولت   تیمؤسسات ضد فساد، ادامه داد. در پاسخ به بهبود فعال  انیکار م  میکابل بانک و وضاحت تقس  یها  ی  یدارا 
 ینظارت، اداره عال یضد فساد، منجمله دفتر عال یدیموسسات کل انیم ویفیوظا داخلبردن ت نیرا جهت از ب ی ادار  ی هیامر
ن، دولت   ،ینظارت  یها  تیاز مسوول  یسیاز پال  تیحما  فیو مجزا ساختن وظا  ،یسارنوال  یو دفتر لو  شیتفت

 
صادر کرد. عالوه بر ا

 یبر اقدامات ضد فساد از نهادها یوالسارن یمنجمله نظارت دفتر لو ،یابیمستقل مشترک نظارت و ارز  تهیکم یبه نقش نظارت
جهت  دیو عوا مرکاتگ یها استیرا در ر یدیحات جداصال یدولت پروسه ها ،یزارشدهگمدت  انیادامه داد. در جر ،یدولت

 
 
ور   تیو موثر  ی  یبهبود کارا

 
خود   شرفتی. افغانستان همچنان پرفتگ  دستیرو   ستم،یکاهش فساد در س  یبرا  دیعوا ی روند جمع ا

 شد، ادامه داد.   یم  ی نظارت رهبر   یاداره عال  یملل متحد بر ضد فساد که از سو  ونیکنوانس  ق یتطب  یروند بررس  قیرا از طر
از زمان  ،یجامعه مدن نه،یزم نیکار خود قرار داد. در ا تیرا در اولو یخود با جامعه مدن ی همکار  تیتقو دی. دولت جد۳۱

ادامه داده  یتوسعه مل لیمسا یرو  ،یدیکار با دولت و دست اندرکاران کل یکنفرانس لندن در مورد افغانستان، به سازمانده
س ۲۰۱۵سال  ی جنور  واسطافغانستان در ا یاست. نهاد جامعه مدن

 
افغانستان را که مجوز   یجامعه مدن یشد تا نهاد ها سیتا

موزش ارتقا ی ار یمع
 
ورده اند و مع تیظرف یا

 
مناسب را  یو ارزش ها و اصول محل یالملل نیشده ب رفتهیپذ یها اریالزم را بدست ا

   ند،ینما  یم  تیرعا  شیدر کار خو
 
 کنند.  دییتا

 یدارا  یها نهیزم نیقانون در ب تیحاکم نیو تام یعدل ی. در کنفرانس لندن، افغانستان اعاده اعتماد مردم را به نهاد ها۳۲
تعهد دولت در قبال اصالحات،  تیرا جهت تقو یالقضات ستره محکمه اقدامات یراشد قاض دیخود شامل ساخت. رش تیاولو

باشند. ستره  یم طیکارمندان واجد شرا نیا نکهیاز ا نانیبه هدف اطم ی  یقضا دانکارمن هیاعتبارنامه کلجامع  یمنجمله بررس
را در  اسبق ریکرد تا اتهامنامه هفت وز  جادیکند، ا یم جابیا یقانون اساس کهیوزرا طور  یرا برا ويژهمحکمه، همچنان محکمه 

 . دینما  یبررس  ،بود  شده  هیارا   یسارنوال  یدفتر لو یکه از سو  یمال  میرابطه به فساد و جرا
زما  سیپول  یشورا ها  یرسم  سیامور داخله تاس  ریماه دسمبر، وز   ۹  خی. بتار۳۳

 
ن تصو  ی  یابتدا  یشیزن را بدنبال مرحله ا

 
کرد.   بیا

شد.  نیملل متحد تدو یکیتخن تیوزارت با حما نیجندر، حقوق بشر و اطفال ا استیشورا ها از طرف ر نیا یضوابط رفتار برا
ن، تالش دیردگ میتعم تیوال  ۱۷در سراسر کشور در  دیجد یهشت شورا  سیاسابتکارعمل با ت نیا ب،یپس از تصو

 
. عالوه برا

 نیب  یرسم  ی. مشاروه هاافتیوزارت ادامه    نیا  یساله    ۱۰جامعه محور در مطابقت با چشم انداز    سیاقدامات پول  جیترو   یها برا
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 ۱۹و مردم در  سیپول انگند یاز طرف نما یها وافقنامهت یملل متحد، منجر به امضا تی، به حمامردمافغانستان و  یمل سیپول
 . رددگ  ق یجامعه محور تطب سیپول  کردیشد، تا رو   تیوال   ۵در سراسر    یولسوال

 یرا برا  یاقتصاد  یو سرو   ی نفوس شمار   ینظر سنج  نیاول  جیرا در مورد نتا  یزارشگ  ه،یاحصا  ی اداره مرکز   ،ی جنور   ۱۳  خی. بتار۳۴
معلومات معتبر  ی جهت فراهم ساز  اتیملل متحد به سراسر وال  یکیتخن یها تیبا مساعدت و حما یسرو  نیکابل منتشر کرد. ا

 هیاحصا  یدر ازا   ی و برنامه ساز   یسیپال  نهیها در زم  تیفعال  یتا برا  اقتی  سترشگ  یتصاداق  یو اطالعات اجتماع  تیدر مورد جمع
 بوده باشد.    یرهنمود  ،ی سراسر 
افغانستان را که به  یجوانان برا یمل یسیپال نیوزارت امور جوانان همراه با ملل متحد، اول  ،۲۰۱۵ ی جنور  ۱۸ خی. بتار۳۵
جوانان افغانستان"   تی، گزارش در مورد وضع۲۰۱۴دسمبر    ۹  خیبتار  ن،یاز ا  شیکرد. پ  ی شد راه انداز   جادیملل متحد ا  تیحما

مار بلند جوانان و مناطق استرات زارشگتوسط وزارت امور جوانان منتشر شد. 
 
متمرکز شده  ی گذار  هیجهت سرما کیژیمتذکره به ا

 رو به رشد خود بهره ببرد.   تیکشور از جمع  نیبود تا ا
چهارچوب مساعدت   تیانسجام و موثر  تیرا جهت تقو  یملل متحد سلسله  از اقدامات  ی کشور   میت  ،یزارشدهگمدت    انی. در جر۳۶
. رفتگ دستیکار باهم ملل متحد، رو  کردیتعهدات شان در برابر رو  تیو تقو ۲۰۱۹-۲۰۱۵ملل متحد سال  یتوسعو یها

 ستمیس جادیمراحل تدارک و ا ی و ساده ساز  یشد، اقدامات مربوط به هماهنگ تصویبکه در ماه دسمبر  ی ر ییتغ نیبرجسته تر
 یکند، مبنا یم هیمتحد  را ارا  ملل یها جهیبرنامه ها و بود اتیکه جزئ کپارچهیساالنه  ی کار  یانتقال پول نقد، بود. برنامه ها

دهد. عالوه   یم  لیشده است، تشک  رفتهگدست  یرو   نسویبد  ۲۰۱۲ملل متحد را که از سال    یکل یها  تیجامع نمونه فعال یبررس
ن، در جر

 
 تیصندوق جمع ی ( و هم برنامه کشور سفیونیاطفال ملل متحد ) یالملل نیهم صندوق ب ،یزارشدهگمدت  انیبرا

 یتوسعو یدولت افغانستان و چهارچوب مساعدت ها یها تیکه در مطابقت با اولو ۲۰۱۹-۲۰۱۵ یسال ها یملل متحد برا
ن توافق صورت    یبا دولت رو   باشد  یملل متحد م

 
 . رفتگا

 
  Vبشردوستانه  ی. مساعدت ها 

 ۲۲۳۰۹  ،ی ماه جنور   ۳۱  خیتار  ی. الدیردگ  زارشگ  ۲۰۱۵داوطلبانه به افغانستان از شروع سال    انگعودت کنند   عیسر  شی. افزا۳۷
رقم ثبت شده  نیبلند تر نیفاقد سند بودند. ا یو افغان ها نیکه شامل مهاجر شتندگتن خود بخود از پاکستان به افغانستان بر 

 ر،یخانواده ها از کشم  تیباشد. اک ثر  یم  ۲۰۱۴سال    انگند مجموع عودت کن  باینسو معادل تقریبد  ۲۰۰۳از سال    ی ماه جنور   در
عودت کننده  یکرده بودند. خانواده ها یگسال زند  ۲۵تا  ۱۵محالت از  نیپشتون خواه و ساحات پنجاب بودند که در ا بریخ
زار و اذ  یها دادیبا رو   زبانیدادند که در کشور م زارشگ

 
در خانه و در محالت کار شان با حمالت روبرو بودند،  زیو ن  تیاجبار و ا

نان
 
 ،ی جنور  ۳۱ یبود. ال شانیمناسب برا نهیزگ انهگیبه افغانستان  شتگاظهار داشتند که بر  رفتگکه مصاحبه صورت  یو با ا

ثبت شده  نیهاجرم شتگ. بر دیرس یم ۲۰۱۴در سال تن  ۳۷۵۴رقم به  نیا کهیماه اخراج شدند، در حال نیافغان در ا ۱۴۷۲
 ۲۰۱۴کاهش در سال  دهد.  یبودند، نشان م شتهگبر  ۲۰۱۴تن که در سال  ۱۶۹۵۷با  سهیدرصد کاهش را در مقا ۵۶افغان 

محدود   یعمده در مورد فرصت ها  یدر دوره انتقال بود، اما نگران  تیاز امن  یدر مورد انتخابات و نگران  نانیقسما به علت عدم اطم
غاز سال    یروند نزول  ر،گ. مبود  اشتغال در افغانستان

 
 ۳۳۱۷،  ۲۰۱۵سال    ی ماه جنور   انیبرعکس شد. در جر  نسویبد  ۲۰۱۵از ا

 ۲۰۱۴سال  ی به ماه جنور  سهیرا در مقا شیدرصد افزا ۹۰کردند که  افتیبه افغانستان مساعدت در شتگبر  نیمهاجر افغان ح
ر( حما  یان اچ س  ویملل متحد )  نیمهاجر  یعال  ی شنر یدهد. دفتر کم  ینشان م

 
 شتگو بر   یگپناهند   یخود را در رابطه به فضا  تیا

 . سرعت بخشیدداوطلبانه  
 یختار یت. الیافپاکستان ادامه  یشمال رستانیدر وز  ینظام اتیبه علت عمل ی مرز  عیوس مانهیها به پ تیمکان جمع ریی. تغ۳۸
خانواده مهاجر  ۴۲۰۰۸تعداد  سوینبد ۲۰۱۴ماه جون  سطاز اواملل متحد  نیمهاجر یعال ی شنر یدفتر کم، ۲۰۱۵ ی جنور  ۳۱
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  خانواده در ۸۰۶۵کردند که  یم یگزند  زبانیم یبا خانواده ها نیمهاجر نیا تیکرد. اک ثر یابیارز  کایخوست و پک ت اتیرا در وال 
 ریسراز  یارقام نشاندهنده    نیشد. ا  زارشگ  زین  ی ر گیشدن د  جایب  کا،یپک ت  تیردند. در وال ب  یمبسر    خوست  تیدر وال   النگکمپ  

محافظت   نیو همچن  دیجد  نیمهاجر  ی ار اضطر   یازهایبه ن  دیبشردوستانه با   ینهاد ها  جهیشدن دوامدار پناهندگان است و در نت
 د. بپردازن شانیا  یو اقتصاد  یاجتماع  یها یرانگبه ن  یگد یدراز مدت، و رس

ن را وزارت مهاجر استیکه  ر ،یداخل انگشد  جایکار در مورد ب یرو ین ،ی جنور  ۳۱ خیتار ی. ال۳۹
 
 انگو عودت کنند  نیمشترک ا

ها، از شروع  گجن لیرا در افغانستان که بدل جاشدهیب ۱۲۷۵۴بعهده دارد، تعداد ملل متحد  نیمهاجر یعال ی شنر یدفتر کمو 
افغانستان     در  ۲۰۱۴شده از اثر منازعات در سال    جایافراد ب  ۱۵۶۱۹۳  همرفتهیشده بودند ثبت کرد. رو   جایب  نسویبد  ۲۰۱۵سال  

در  یشده داخل جایباشد که مجموع تمام  اشخاص ب یم ۲۰۱۳با سال  سهیدر مقا شیدرصد افزا ۸ یثبت شدند که نشاندهنده 
تن در مناطق جنوب   ۳۰۰۰  بای، تقر۲۰۱۵  ی ماه جنور   انیرساند. در جر یتن م  ۸۰۵۴۰۹به    ۲۰۱۴سال    ریافغانستان را در اخ

کندهار مهاجر شدند.   ی  یکندهار و ساحات روستا  تیوال   هبودند که ب  انگهلمند و ارز   اتیشان از وال   تیشدند، که اک ثر  جایکشور ب
حات کندز و در سا تیدر ساحات وال  ژهیتن بودند بو ۳۵۰۰ بایکشور ثبت شد که تقر یدر مناطق شمال زین انگجاشد یب شیافزا
مسلح   نیافغانستان و فعال  یمل  یاردو  نیب  ی دوامدار به منازعات جار   ونهگشدن ها ب  جایشدند. ب  جایتن ب  ۳۵۰۰  دتعدا  زین  ی مرکز 
زار و اذ ،یدولت ریغ

 
شود. دولت افغانستان تعهدات  ینسبت داده م ،ی سرتاسر  یو نا امن یدولت ریمسلح غ نیفعال یاز سو تیا

 جاشدهیاشخاص ب یسیمدت، در مطابقت به پال یطوالن یداخل ین هااگشد  جایراه حل به ب افتیدر یخود را در راستا یتازه 
 نشان داد.   ،شد  بیتصو  ۲۰۱۳که در ماه نومبر    یداخل
مبارزه با  یو اداره مل یعیمبارزه با حوادث طب تهیبا کم یدولت ریغ یملل متحد، سازمان ها ،یارشدهز گمدت  انی. در جر۴۰

ور 
 
س ی حوادث افغانستان به فراهم ا

 
غاز فصل زمستان، در سراسر کشور ادامه  بیبه تعق ر،یپذ بیمساعدت ها به مردمان ا

 
ا

ردند. ک افتیالبسه اطفال، کمپل و ترپال را در عیتوز  یتن مساعدت ها ۱۲۳۰۰نا یدادند. در شمال و شمال شرق کشور، تخم
غاز فصل زمستان، کلستر سرپناه 

 
از پاسخ به  یبخش ثیدرصد سرپناه ها که منح ۸۳دسمبر،  ۳۱ یداد که، ال زارشگقبل از ا

 ریغ یمساعدت به سرپناه ها نشد. تا کنو لینخست سال تکم مهیشده بود، در ن لیدر شمال کشور تمو دیشد یها البیس
خانواده با  ۶۶۱۷و به  ی  یغذا هیخانواده با دو ماه سهم ۷۹۰۴از  تیبشردوستانه شامل حما ینهاد ها یدر کابل از سو یرسم

بسته مساعدت  نیخانواده مهاجر ۲۳۳۲۶مجموعا  کا،یخوست و پک ت اتیاست.  در وال  رفتهگمساعدت مواد سوخت صورت 
رد، روغن  ندم،گ عیبه توز  ی  یکرده اند. کلستر مواد غذا افتیرا در یزمستان یها

 
زا در  ی انرژ  تیحبوبات، نمک و بسک ،ینباتا

درصد مواد  ۳۵تنها  نکهیکرده اند، برغم ا افتیتاکنون مساعدت در نفعیذ ۳۴۰۰۰۰ بایسراسر زمستان ادامه خواهند داد. تقر
 ونیلیم ۱.۹ نایاز تخم تیرا جهت حما یاساس یطب هیادو یصح ستردر دسترس بود. کل جهیکمبود بود لیشده بدل ی ز یبرنامه ر
 کینیصندوق بشردوستانه مشترک، کل تیکردند فراهم کرد. برعالوه، با حما یم یگزند  تیوال  ۲۴که در  یولسوال ۱۱۶تن در 

 شد.   سیمردمان دور دست، در طول زمستان تاس  یموقت برا  یصح  یها
هن یپاک نی، همکاران ما۲۰۱۴. در سال ۴۱

 
 دانیم ۶۳و  نیکشتزار ما ۱۰۱۵شوند، به تعداد  یم گکه از طرف ملل متحد هما

اعالم کردند. با وجود   نیاز ما  ی عار   یها  یولسوال  ثیرا منح  یولسوال  ۱۱۷  جهیکردند که در نت  ی مجتمع پاک کار   ۳۹۲محاربه در  
وردها  نیا

 
 تیممنوع  ونیساله کنوانس  ۱۰بخش همانطور که در برنامه    نیاست که ا  یمعن  نیبد  دودمح  جهیقابل توجه بود  یدستا

ورده نتوانست. تخم  ۲۰۱۴سال    ی پاک کار   اتیعمل  یشده است، هدف خود را برا  حیضد پرسنل تصر
 
شود که تعداد   یزده م  نیبرا

 ۳۳در  ،یوالولس ۲۵۸را در سراسر  مردماجتماع  ۱۵۹۶مانده است که تعداد  یمحاربه باق دانیم ۲۴۸و  نیکشتزار ما ۳۹۱۲
زاد  ماندهیمتاثر ساخته است. مواد باق  تیوال 

 
 یشدن رشد اقتصاد  یو بط   ،یزراعت  یها  تیفعال  تیمحدود  ذار،گو    شتگ  یمانع ا

لودگ  نیشده است. ملل متحد همچن
 
   اتیاز عمل  یناش  یها  یبه ا

 
مده است از طر  سافیا

 
 ی قاطع به رهبر   تیکار با حما ق یبوجود ا

هن
 
تش، رس یها ونگیو پول یالملل نیاسبق ب انینظام یها اهگدر قرار  یپاک نیساختن خدمات ما گناتو با هما

 
کند.  یم یگد یا
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تش پاک کار  ونگیمربع پول لومتریک ۳۲۴.۶، تعداد ۲۰۱۵ ی ماه جنور  ریاخ یال
 
و  هیمواد انفجار ۶۷۴۰۰ بایشده که تقر ی ا

  ونگیپول ۱۰۲. از مجموع دندیردگهم نابود  ایشد و  هدور ساخت ایقلم مهمات اسلحه سبک  ۱۴۱۵۰
 
تش ا

 
پاک  دیکه با سافیا

باشد.  ی، م۲۰۱۵شده در ماه دسمبر  نییتع عادیاز م شتریبوده و پ ونگیپول ۸۴مسوول  کایمتحده امر االتیشدند، ا یم ی کار 
لودگ  نهیدر زم نیهمچن

 
غاز و   نی، با گ فتگو ب۲۰۰۱پس از سال    ،یا

 
ها درخواست شد تا به   یسرو  یبرا  جهیبوددست اندرکاران ا

 . دیمعضل کمک نما  نیرفع ا
 ۲۰۱۹-۲۰۱۵  یسال ها  یرا برا  ی پالن برنامه عمل کشور   نیبزرگ تر  سفیونیدولت افغانستان و    ،یدوره گزارشده  انی. در جر۴۲

نان ژهیاست که به اطفال، بو نی. برنامه ادالر امضا کردند ونیلیم ۶۶۵به ارزش 
 
 یکنند که دسترس یم یگزند  یکه در ساحات یبه ا

ن جا ها مشکل است، دسترس
 
ب، حفظ الصحه و  ه،یبه خدمات، منجمله صحت، تغذ یبه ا

 
موزش و ا

 
محافظت از اطفال، ا

 .رددگ  هیبهداشت ارا 
رسد.   یملل متحد به ثبت م  یدوامدار تحت چهارچوب نظارت جهان  ونهگبه خدمات بشردوستانه ب  یدسترس  یها تی. محدود۴۳

 یم  یمراکز صح  بیها و مراکز و تخر  ی  یکارمندان، دارا   هیثبت شد که شامل حمالت عل  ۲۰۱۴در سال   دادیرو  ۲۹۴در مجموع،  
ن ساز   دادیرو   ۲۲۳ها،    دادیشدند. از مجموع رو 

 
 ۴۷کارمندان امداد کشته و    ۵۷  همرفته،یرا متاثر ساخت. رو   یدولت  ریغ  یها  مانا

 یکارمندان صح  هیعل دادیرو   ۶۴شدند. تعداد    فیتوق  ای  رفتارگتن   ۱۱تن شان اختطاف و    ۱۸۲تعداد   دند،یردگتن شان مجروح  
ن عل دادیرو  ۱۳که 

 
فلج  نیواکس تیموقت فعال تی. ممنوعدثبت ش یمیتعل ینهاد ها هیعل دادیرو  ۷و  یپاک نیساحات ما هیا

 ریمسلح غ یها روهگداشت در اواسط ماه دسمبر از طرف  یناشده را در پ  نیطفل واکس ۶۵۰۰۰۰تعداد  یاطفال که دسترس
. دیردگبرطرف    ی ماه فبرور   لیدر اوا  تیممنوع  نیهلمند اعمال شد و بعد از صحبت ملل متحد با تمام جوانب، ا  تیدر وال   یدولت
 ۲۰۱۴فلج اطفال را در سال  هیقض ۲۸افغانستان  کهیباشد طور  یم ژهیو یرانگن هیما نیواکس نیل در کمپااختال کردنوارد 

 . دهدیرا نشان م  شیافزا  ۲۰۱۳در سال   هیقض  ۱۴با    سهیداد که در مقا زارشگ
ن    دیدالر رس  ونیلیم  ۴۳۹افغانستان به    یبشردوستانه برا  جهیماه دسمبر، بود  ۳۱  ی. ال۴۴

 
درصد(   ۶۶دالر )  ونیلیم  ۲۶۸که از ا

ن برا
 
سرخ   بیصل یدالر برا  ونیلیم ۶۷  مانده،یباق  النسیبود. از ب  افتهیپالن عمل مشترک بشردوستانه ملل متحد اختصاص    یا
ن برا یاقو ب استیو جنبش سره م یالملل نیب

 
پالن عمل  یکه برا ی جهیاست. از بود افتهیاختصاص ن ینهاد ایبرنامه  چیه یا

ن به نما ۶۷ افته،یمشترک بشردوستانه اختصاص 
 
 ریغ یدرصد به سازمان ها ۳۳ملل متحد و  یها و برنامه ها یگند یدرصد ا

 اختصاص داده شده است.   یدولت
 

VI مبارزه با مواد مخدر . 
مواد مخدر  ۲۰۱۳سال  زارشگملل متحد،  یکیتخن تی، زوارت مبارزه با مواد مخدر، با حما۲۰۱۴دسمبر  ۱۷ خی.   بتار۴۵

 نینمود. ا یم شکشیكنترل مواد مخدر، پ یمل ی ژ یاسترات یاز جنبه ها شرفتیرا در مورد پ یافغانستان را منتشر کرد، كه بررس
 ۰.۱۲  یزده است كه همراه با ارزش بازار داخل نیدالر تخم اردیلیم  ۲.۹۰  اکیتر  تبرجسته ساخته که ارزش خالص صادرا   زارشگ
نکه ق زارشگشود. در  یكشور م یناخالص داخل دیدرصد تول ۱۵دالر،  که معادل  اردیلیم

 
مده که، با ا

 
حد اوسط   متیمتذکره ا

ن هنوز هم ب  متیق  رگم  افته،یکاهش    اکیتر
 
 ۲۰۰۹در سال     لویک  یدالر ف  ۷۵به    سهیباشد در مقا  یم  لویک  یدالر ف  ۱۶۰از    شتریا

 ۱.۳  نیکشور با تخم  نیدر ب  یرقانونیهمچنان ارزش خود را حفظ کرد. استفاده مواد مخدر غ  اکیتر  نیکه نسبتا بلند است، بنابرا
مده، در حال زارشگ نیماند. در ا یباق عیشا ،یقانون ریاستفاده کننده مواد مخدر غ ونیلیم ۱.۶تا 

 
 شیمعالجه افزا تیظرف کهیا

گزارش   نی. اردیگمصرف مواد مخدر بتواند مبارزه صورت    انباریبماند تا با اثرات ز  یباق  داریو پا  افتهیادامه    دیبا  شیافزا  نیا  افته،ی
 ررا د یباشند و معلومات یم یکه در رابطه به مبارزه با مواد مخدر زندان یانیزندان تیوضع لیو تحل هیتجز نیهمچنان شامل اول

نان و دال  یاجتماع یاقتصاد ی نهیشیمورد پ
 
گزارش همچنان  نیسازد. ا یشدن شان در کار و بار مواد مخدر فراهم م لیدخ  لیا
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 شرفتینمودن پ یابیضد مواد مخدر دولت را جهت ارز  یشود تا تالش ها یم یسیدر مورد پال شنهاداتیاز  پ یشامل مجموعه 
ن و چالش ها  یها

 
 .دیباره متمرکز نما  دو ،یفعل یانجام شده ا

ضد مواد مخدر را راه  اتیعمل ۷۱۳قانون افغانستان مجموعا تعداد  ذی، دفاتر تنف۲۰۱۵ ی جنور  ۳۱و  ۲۰۱۴نومبر  ۱ نی. ب۴۶
 رامگلو یک  ۳۹۲۹۹  اک،یتر  رامگلو یک  ۱۵۰۲۱  ن،یمورف  رامگلو یک  ۶۳۲۵،    نیروئیه  رامگ  لویک  ۱۷۰۰کردند که منجر به ضبط    ی انداز 
ن، در  عیساز ما شیپ یاویمیمواد ک رامگ لویک ۳۶۲۱۱ساز جامد و  شیپ یاویمیمواد ک رامگلو یک ۳۱۷ دانه،گبن

 
شد. عالوه بر ا

مد. مجموعا  ۱۲۷و  هیواسطه نقل ۱۸۲برده شد و  نیاز ب نیروئیالبراتوار ه ۹مجموع 
 
 رفتار گمظنون  ۸۲۷قبضه اسلحه بدست ا

 شیمبارزه با مواد مخدر مجروح شدند. افزا سیپولافغانستان کشته و چهار افسر  یتیامن یها رو یعضو ن کی اتیعمل نیشد. در ا
اطالعات  یکه از سو یاتیعمل ی ا مواد مخدر در راه انداز مبارزه ب سیپول افتهیبهبود  یاز توانمند یبیدر ضبط مواد مخدر به ترک

 هیهمسا یکشورها نونقا ذیقانون افغانستان و ادارات تنف ذیتنف  یها انگار  انیبهتر تالش ها در م یشود و هماهنگ یم ی رهبر 
 نسبت داده شد. 

 
VIIتی از مامور  تی . حما 
 تیمامور  یها تیتحقق فعال یبرا انهیصرفه جو یها اتیاز عمل نانیمنابع جهت اطم میتنظ یخود را برا یتالش ها ونامای.  ۴۷

  ق یرا از طر یاتیعمل یها نهیهز تیمامور  نیدر سراسر کشور ادامه داد.  ا
 
 یرونیکسب شده در قرارداد ها با نهاد ب یها ی  یکارا

منابع اوموجا کاهش داده  ی ز یپروژه برنامه ر یموفقانه  یدر اجرا یتا حدود زی[ و نتیمامور  نیا ی  یهوا یها اتی]خارج از عمل
ارتقاء خدمات مشترک،   یبا همکاران ملل متحد برا  نهیهز  میتقس  شتریب  یها  نهیگز  یملل متحد همچنان به بررس  تیاست. مامور 

ور   نیکه مهمتر
 
نها در فراهم ا

 
 ادامه داد.   یطب  ی فور   یمواظبت ها  ی ا

 
VIIIمشاهدات . 
 کهیطور   ،یاجتماع  -یو اقتصاد  یتیامن  ،یاسیابعاد س  ی  رندهیگپروسه انتقال کابل که در بر   ی، روند کل۲۰۱۴سال    ریدر اخ.  ۴۸

(  طرح شده ۲۰۱۲) وی(؛ و توک۲۰۱۱) ی(؛ بن، جرمن۲۰۱۰درمورد افغانستان در کابل ) یالملل نیبزرگ ب یدر کنفرانس ها
، وارد دهه ۲۰۱۵ ی جنور  ۱خود، از  یدر امور مل تیکامل و مالک ی رهبر  رفتنگاز  پس. افغانستان اکنون، دیرس انیبود، به پا

اصالحات گسترده را تحت اسم  ی  یعبدهللا برنامه  هییاجرا سیو رئ یجمهور غن سیتحول شد. در کنفرانس ماه دسمبر لندن، رئ
ن قرار گرفت. رس  یالملل  نیمردم در افغانستان و همکاران ب  ی" مطرح کردند که با استقبال گسترده  ی  ی"تحقق  خود ک فا

 
به   یگد یا

دولت به مثابه کل   کردیو رو   یقو  ی و رهبر   تیریمد  ازمندیو منسجم، ن  کیژیاسترات  دار،یپا  ی  وهیکشور بش  یاز چالش ها  ی ار یبس
 باشد.  یم

 رانیوز   یشدن روند انتصاب برا  یبود. طوالن  یدولت وحدت مل بیترک  ی ساز   ی  یو نها  لیتشک  یشاهد کار رو   یزارشدهگ. دوره  ۴۹
 یتیزمان، واقع نیداشتند.  در ع عیسر شرفتیبه پ دیشد که ام یافغان ها ی ار یشدن بس وسیمقامات ارشد، موجب ما ریو سا

دلگرم کننده بود. من  اریاحترام متقابل  انجام شد بس ی وهیبا ش شانیها میدو رهبر و ت نیب  زیبحث برانگ یکه مذاکرات احتمال
ن زنان حضور  یاداره متنوع و حرفو کی ی ساز  ی  ینها یخواهم تا دوش بدوش هم رو  یو مقننه م هییاجرا یاز قوه ها

 
که در ا

 .ندیداشته باشند، کارنما  ستردهگ
در   یبرنامه جد  کی  یحاو نیسازد، همچن  یرا متعهد م ی، که دولت وحدت مل۲۰۱۴سپتمبر    ۲۱مورخ    یاسی. موافقتنامه س۵۰

ن تاک  یمورد انتخابات و اصالحات بوده و در کنفرانس لندن رو 
 
حکومت   یو موضوعات اساس  دیرس  انیبه پا  هگجر   هیشد و در لو  دیا

  قیعم یدهد. عالقمند یقرار م یگد یرا مورد رس
 
راء ا

 
 ،یولسوال یپارلمان و شورا  ندهیبه موضوعات مربوط به انتخابات، منجمله ا

منسجم الزم  کردیرو  کی یرو  ی فور  ی. به توافق گسترده دیردگرونما  یکه در دوره گزارشده افتیانعکاس  یدر ابتکارات مختلف
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 ستمیس کی نه؛یو نهاد یقانون راتییتغ یاجرا یپارامترها و مرحله بند ،یواقع یجدول زمان جادیشامل ا کردیرو  نیاست. که ا
   ی  یشناسا  یبرا  یقو

 
ماد   یاتیدهندگان؛ و عمل  یرا

 
اصالحات   ونیسیکنم تا کم  یم  بیشود. من ترغ  یانتخابات م یبرا  یگساختن ا

 ی ر یگسهم زا نانیاطم یو از تالش ها برا ل،یتشک عایشده، سر حیتصر یاسیدر توافق نامه س کهیتوافق شده، طور  یانتخابات
 کنم.  یم تیرو حما  شیپ  ریکنندگان، در مس  لیشفاف و همه شمول با همه دست اندرکاران، منجمله تمو

 راتیباشد. تاث  یم  دیشد  یادامه روند کاهش نرخ رشد افغانستان باعث نگران  افته،یدوام    یاقتصاد  یصعود چالش ها  کهی. طور ۵۱
ن هم  یمنف

 
ن، احساس م  ی و خدمات ادار   فیوظا  یدولت در اجرا  تیو ظرف  دیعوا  یاکنون رو   نیا

 
شود. زمستان نسبتًا معتدل   یا

س یر اقتصادسک تو  نیتواند به بزرگ تر یم یاحتمال خشک سال لیشود به دل یکه در افغانستان تجربه م
 
 بیکشور، زراعت، ا

جندا کهیطور   د،یوارد کند. دولت جد
 
را در  دیاقدامات جذب عوا  یاصالحات دولت دركنفرانس لندن طرح شده بود، اجرا  یدر ا

ن رو   زو تمرک  ۲۰۱۵سال    جهیبود  یموفقانه    بیخود قرار داده است. من از تصو  ی کار   تیاولو
 
 .مینما  یاستقبال م  ینظم مال  یا

مبارزه با فساد است. من از  یدولت برا ی ستردهگ یمستلزم تالش ها زین انگکنند  لیو اعتماد تمو ی ذار گ هیسرما ق یتشو. ۵۲
 تینقش ها و مسئول ی شفاف ساز  ،یکابل بانک بر اثر فروپاش یها ی  یو بازگرداندن دارا  ی  یوگبه پاسخ دیتوجه بموقع دولت جد

 یشان استقبال م یها ی  یمقامات ارشد جهت ثبت دارا  یبرا یمختلف مبارزه با فساد و تحقق الزامات قانون اساس ینهاد ها یها
راستا  نیدر ا ،یابیمشترک مستقل نظارت و ارز  تهیکم شنهاداتیبه پ یدگیرس یکنم. به توجه دوامدار، منجمله تعهد دولت برا

 خواهد بود.  ازین
ن رشد خواهد کرد.  ا یرقانونیاقتصاد غ ،یرکود اقتصاد انی. در م۵۳

 
شود تا مهار نمودن  یامر باعث م نیاحتمااًل متناسب به ا

شده،  یباعث بروز نا امن یجرم وندیهست که، پ نیامر ا قتیمواجه سازد. حق شتریمواد مخدر را با خطرات ب یرقانونیتجارت غ
کند. تنها راه   یمواجه م  دیرا در مجموع با تهد  یالملل  نینستان، منطقه و جامعه برفاه افغا وسالمت    ف،یقانون را تضع  تیحاکم

ن تالش ها یجامع یراه حل ها داریپا یحل ها
 
 ی ز یبرنامه ر هیمبارزه با مواد مخدر در واقع، در روال کل یخواهند بود که در ا

 یقانون  یشود. فعال نمودن رشد بخش خصوص  ذاشتهگ  شیبه نما  یاسیس  یارتباط، اراده قو  نیجا داده شود و در ا  یتوسعو  یها
صورت   زمیترور  یمال  لیو به تمو  ی  یمؤثر با پولشو  یگد یو مقررات خواهد بود، منجمله رس  نیقوان  ذیدوامدار در تنف  شرفتیپ  ازمندین
 .ردیگ

مقطع   نیعوامل در ا  میمانده است. تنظ  یدر افغانستان باق  یو اقتصاد  یاسیس  شرفتیبه پ  یشرط اساس  شیپ  ثی. صلح منح۵۴
 ن؛یمنطقه؛ بشمول چ  یکشور ها  ی ر یگسهم  شیدر کابل؛ افزا  دیدولت جد  ؛یالملل  نیب  ینظام  یروهایمنجمله کاهش ن  ،یبحران

است   ازین   ی  یمستحکم و به رهبر  یها امگسازد. اکنون به    یرا فراهم م  یدیجد اناتمتقابل با پاکستان؛ امک  افتهیو روابط بهبود  
نان به دهه  ی ذشتهگمنازعه که  دیخود تول یچرخه ها انیباشد تا بر منافع افراد خود غرض در م یو قو یعمل اهگد ید یکه دارا 

 
ا

ان ها و تماس موصوف با افغ نیو تبادل نظر ب گوگ فت یبرا یجمهور غن سیرئ ی. من از خواست علندیغلبه نما ردد،گ یها برم
باد استقبال م

 
در مورد  یبه توافق یابیدست یفرصت استفاده کرده و برا نیکنم تا از ا یم بیکنم، و همه جوانب را ترغ یاسالم ا

خود با همه  تیر . ملل متحد در افغانستان بر  اساس مامو ندیتالش نما شرفتیدادن و تداوم پ تیالزم جهت رسم یها زمیکانیم
ماد  یخود استفاده م ی لهیمنظور، از دفاتر جم نیا یسازد و همچنان، برا یطرف ها تماس برقرار م

 
 رگدارد تا ا یگکند، و ا

و با برنامه  عتریوس یکه اکنون در منطقه  رگو ستم یافراط یگروه ها نکهی. با توجه به ادیکمک نما رد،یگ یصورت م یدرخواست
 شود.   یم  دهید  شتریب  ازیهستند، به همچو تالش ها ن  لتوسعه طلبانه فعا

 یافغان ها و توسعه اقتصاد  ی مصالحه تحت رهبر   یبرا  یتالش ها  تیاحتمال موفق  تیدر تقو  یعنصر اساس  یمنطقو  تی. حما۵۵
 یو دست اندرکاران منطقو  گانیاز اتفاق نظر همسا  تیدر کنفرانس وزرا در پروسه استانبول حما  گجنیب  هیباشد. اعالم  یم  داریپا

. من مینما  یاز حرکت استقبال م  نانیاطم  یبرا  نیدوامدار کشور چ  یو من از تالش ها  ذاشتگ شیبه نما  عیسر  شرفتیپ  یرا برا
س
 
 یکیتخن یجلسات گروه ها ی زار گجهت بر  شتازیپ ی  یاو استانبول، منجمله توجه کشوره ایهمچنان توجه به پروسه قلب ا
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 تیهمچنان از تقو یکنم. م یم بیترغتوافق شده، را  یدر مطابقت به جدول زمان ی اقدامات اعتماد ساز  یدر راستا یمنطقو
وردن اعتماد الزم، ترغ  یشده، و تعهد و حوصله    رمگدوجانبه افغانستان و پاکستان دل

 
نان را در خصوص بوجود ا

 
. مینما  یم  بیا

 یتجارت منطقو  ،یقو  ینیو ارتباطات ذات الب  یمنافع مشترک، تجارت منطقو  شیاعتماد افزا  نیتام  یاقدامات در راستا  نیمهمتر
سه جانبه پاکستان   تیموافقتنامه تجارت ترانز  لیاز تشک  ر،گید  یها  زیچ  انیباشد، و من از مذاکرات، در م  یارتباطات م  تیو تقو

 کنم.  یتاجکستان استقبال م  -افغانستان  -
بار نخست از  یتن برا ۱۰۰۰۰در منازعه در افغانستان به  یافراد ملک نیو مجروح انگ، شمار کشته شد ۲۰۱۴. در سال ۵۶
غاز کرد ر  ۲۰۰۹را در سال  یکه ملل متحد ثبت منظم تلفات افراد ملک یزمان

 
 ونهگب یسه قسمت تمام افراد ملک بای. تقردیسا

نانوفادار به    یها  روهگدوامدار به طالبان و  
 
 یتلفات افراد ملک  یساالنه    یعلت اصل  ینیزم  یها  ی ر یگنسبت داده شده است. در   ا

و  یافراد ملک نیب کیمنجمله تفک ندینما تیرا رعا گجن نیکنم تا قوان یم بیباشد. من تمام جوانب را ترغ یبار نخست م یبرا
افغانستان در حال حاضر  یتیامن یها رو ی. نندورز  ی خود دار  یدر ساحات مسکون لهینموده و از استعمال سالح ثق انیجوگجن

ن را دارا م  تیامن  ی رهبر 
 
 یم  شیها را در مقابله با حمالت در حال افزا رو ین  نیباشند. من عزم، اراده و شجاعت ا  یکشور و مردم ا

تلفات افراد  کاهش یها زمیکانیم تیکنم. تقو یقاطع استقبال م تیحما تیمنجمله  مامور  یالملل نیب تیو از ادامه حما میستا
 یتیامن یها انگار  یدر توسعه نهاد دیشدگان مرتبط به منازعه با فیو رفتار با توق گجن ی در امر راه انداز  ی  یو پاسخگو یملک

 . رندیگها قرار   تیافغانستان در اولو
۵۷ 

 
گ فتگو که در  یبرا دیجد یفرصت ها انیدر م یمسلحانه خواهد بود. حت گجن دیاحتماال شاهد تشد ندهی. فصل تابستان ا

زماافغانستان ر   یتیامن  یروهایخواهند عزم و اراده ن  یوجود دارند که م  یعناصر تندرو شورش  افت،یفوق تذکر  
 
 دی. بارندیگ  شیا به ا

 عیبه سر  دنیرس  ریدهد که مس  صیتشخ  نکهیبود، ضمن ا  نانهیصلح واقع ب  ی  یروند صلح و تعهد به هدف نها  یها  یدرباره زمانبند
از منازعه فراتر از تلفات وارده در محل حادثه  یناش یخشونت ها یانسان نهیرسد هموار باشد. هز یبه نظر م دینخواهد بود و بع

و اطفال شان را برجسته  وهیزنان ب وارگنا تیوضع تیور مام نیا ۲۰۱۴سال  یساالنه محافظت از افراد ملک زارشگرسد.  یم
ور خانه    یم  یزخم  ایها کشته    ی ر یهمسرشان در درگ  یساخته است، که وقت

 
 یاجتماع  تیخود بلکه منبع حما  یشود، نه تنها نان ا

پاسخ به بحران   یبشردوستانه و اجتماعات مردم برا  نیدولت، فعال  تیها همچنان ظرف  ی ر یدرگ  نیدهند. ا  یاز دست م  زیشان را ن
ث
 
بوده و من با  ی ر یگو قابل جلو  یشخص یدیتراژ کیاز موارد فلج اطفال در افغانستان  کی. هر ذاردگ یم یبشدت منف ریها تا
هلمند مختل شد. من از   تیدر وال  گریبار د کیفلج اطفال  نیواکس ،یسازم که در دوره گزارشده یخاطر نشان م یجد ینگران
ن را است ی ر یسرگ

 
مردم به خدمات بشر دوستانه  یخواهم تا به تعهدات خود در رابطه دسترس یکرده و از همه جوانب م قبالا
 باشد.  نیطرف  نیتواند منوط به مشاجره ب  یباشد و نم داریپا  دیبا  نیواکس  یها نیمؤثر بودن، کمپا  یذارند. برااحترام بگ

 یراه حل ها نیدر تام کینزد یها ی همکار  ازمندیاند ن شتهگو افراد فاقد سند که از پاکستان بر  انگشد  جایب عیسر شی. افزا۵۸
 یسیپال  یدوامدار در اجرا  شرفتیپ  تیاهم  یداخل  انگجاشد یب  شیباشد. افزا  یمنجمله ادغام مجدد در اقتصاد افغانستان م  دار،یپا
ورده ساختن ن سیرئ ی  ژهیسازد. من از عالقه و تعهد و  یرا برجسته م یداخل انگشد   جایدر مورد ب  یمل

 
 یها  یازمندیجمهور در برا

س  نیا
 
 کنم.   یاستقبال م  ر،یپذ  بیقشر ا

بدتر  یاز نشانه ها یکه حاک یتیامن تیدر افغانستان و نظارت از وضع یاسیاز ثبات س تیدوامدار حما تی. با توجه به اهم۵۹
ن در کوتاه مدت است، من از شورا 

 
 ۲۰۱۵مارچ    ۱۷  خیرا که قرار است بتار  ونامای  تیکنم تا مامور   یدرخواست م  تیامن  یشدن ا
 وهیبا افغانستان را، به ش  داریمشارکت پا  یکار، من تعهد ملل متحد برا  نی. با انجام ادینما  دیتمد  گریماه د  ۱۲  یبرا  رددگ  یمنقض

ن و پرداختن ا  لهیخوب دفاتر جم  یکارکردها  ژهیشد، بو  رفتهگبهره    ۲۰۱۴موجود در طول سال    تیمؤثر که از مامور   ی
 
دفاتر   نیا

ور میمجددًا  ان،گکنند  لیبه موضوعات مهم حقوق بشر و انسجام تمو
 
خواهم که به فراهم  یعضو م یشوم. من از کشورها یاد ا

 مان در سراسر کشور، ادامه دهند.  یها  تیحفظ حضور و فعال  یبرا  از،یساختن منابع مورد ن
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سپاسگذارم که با صداقت کامل   سم،یه  کالسیخود، ن  ژهیو  ندهی. من از تمام کارمندان سازمان ملل متحد در افغانستان و نما۶۰
 دهند.  یادامه م  زیچالش برانگ  طیشرا  نیاز مردم افغانستان در چن  تیحما  یبه کار شان در امر تحقق تعهدات مان در راستا

------------------------------------- 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضمیمه
 

 ی تعیین شدهمعیار هابه اساس  ی کسب شدهدستاورد ها
 
I. امنیت 
 

 را داشته باشند  صلح و ثبات و حفاظت مردم افغانستانتامین  توانمندی که ها و روند های امنیتی پایدار    نهادمعیار:  
 شاخص های پیشرفت متریکس ها )میزان(

 

تن پرسونل در اردوی ملی   ۱۶۴۱۶۱تعداد   ،۲۰۱۵جنوری سال  ۱  الی •
تن در قوای هوای  ی افغانستان که مجموعا   ۶۲۰۸افغانستان و تعداد  

تن کمتر از هدف دولت برای  ۲۴۶۳۱تن پرسونل می شوند که   ۱۷۰۳۶۹
جنوری، تعداد   ۱می باشد. همچنان، الی تاریخ    ۲۰۱۵ماه جنوری  
تن زیر   ۲۴۶تعداد  تن پرسونل در پولیس ملی افغانستان، که   ۱۵۶۷۵۱

 هدف تعیین شده دولت می باشد. 
 

یرلند  گی )ناتو( که در ان شمال  کیتالنتا مانیسازمان پ   اجالسدر   •
 
لستان و ا

، متحدین ناتو و همکاران ۲۰۱۴  سپتمبر  ۵و    ۴  های  بتاریخ  که  شمالی

 
موزش دیده افزایش  

 
پرسونل رهنمای  ی شده، ا

در و اردوی ملی ملی  پولیس  و فعال  
 توافق شده مطابقت با ساختار  
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وعده حمایت دوامدار شان از نیرو های ملی امنیتی افغانستان را تا پایان 
و گفتگ ادامه سال، و  در  دالر    لیاردم  ۵.۱  حدودو مساعدت    ۲۰۱۷سال  
 . سپردندرا    ناتو و افغانستان  داری پا ی همکار تحت 

روند انتقال مسوولیت های امنیتی، طوریکه ،  ۲۰۱۴دسمبر    ۳۱بتاریخ   •
مسوولیت کامل امنیتی را بدوش   افغانستان  یو امنیت  یدفاعملی  نیروهای 

یساف ماموریت خود را در افغانستان به پایان رسانید، و گ
 
رفتند زیرا که ا

غاز  ۲۰۱۵جنوری    ۱بتاریخ  
 
 د. شماموریت حمایت قاطع در کشور ا

،  دولت موافقتنامه متقابل امنیتی با ایاالت ۲۰۱۴مبر  پتس  ۳۰  خی بتار  •
 خی بتار و توافقنامه وضعیت نیرو ها با ناتو را امضا نمودند.  متحده امریکا  

( تصویب ۲۰۱۴)  ۲۱۸۹شورای امنیت قطعنامه شماره  سمبر ،   د  ۱۲
کرد، و از توافقنامه بین ناتو و دولت افغانستان برای ماموریت حمایت 

موزش، مشوره و قاطع ناتو، که برای نیر 
 
و های امنیتی افغانستان ا

 مساعدت فراهم می کند استقبال کرد. 
 

 
II.  مصالحهصلح، ادغام مجدد و 
 

مساعد ایجاد فضای سیاسی    فراگیر جهتو   پروسه های سازندهبه هدف پیگیری  وی معیار: گ فتگو های ملی و مشارکت منطق
 صلح برای  

 شاخص های پیشرفت (میزانمتریکس ها )

عناصر ضد دولت در برنامه صلح و   ۱۷۱۶، در مجموع،  ۲۰۱۴در سال   •
ردیدند. تیم های داراالنشای مشترک والیتی از گادغام مجدد ثبت نام 

توسعه پروژه های بهبود جامعه را با خویش توانمندی زیادی را در 
پروژه در  ۲۲۰۰حمایت نمودن از برنامه ها، طوریکه در توسعه ی حدود  

 . ذاشتندگبه نمایش   ارت های ذیربطهمکاری با وز 

به ،  ۲۰۱۴جنوری    ۲و    ۲۰۱۳ سمبرد  ۲۸ نیصلح ب   یعال  ی از شورایئتیه •
 یزبان یبه م   ی کهنی د  یعلما  اجالسسفر کرد تا در    یعربستان سعود
 یشورا  شنهادی. پ شده بود حضور یابدبرگزار   یاسالم   یها  ی سازمان همکار 

با   بارزهم   یبرا یالملل  نیب  یعلما  ی کار   گروه  لیتشک یصلح برا  یعال
با استقبال   شود  یخشونت مباعث شعله ور شدن  که   یمذهب  اتی روا

 مثبت روبرو شد.

افغانستان   -ترکیه-، نشست سه جانبه پاکستان۲۰۱۴فبروری    ۱۶بتاریخ   •
بپیوندند و جامعه خواست تا به روند صلح افغانستان  در انقره از طالبان 

ه هدف حمایت از روند صلح به رهبری و مالکیت جهانی به این تالش ها ب 
 افغان ها کمک می کند. 

همه جانبه  هایتطبیق پروسه ایجاد و  
گسترش تالش به منظور    ملی و منطقوی

 مصالحهصلح، ادغام مجدد و  برای    ها
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غنی وعده    سپتمبر، در بیانیه افتتاحیه خود، رییس جمهور   ۲۹بتاریخ   •
متمرکز سپرد تا تالش های خود را روی ایجاد صلح و ثبات در افغانستان  

باز طالبان  با  و را گفتگ در  اعالم کرد که    موصوفمنظور،   نی ا  یبرانماید. 
 . نموده است

سیا  ۳۱بتاریخ   •
 
 -اک توبر، در چهارمین کنفرانس وزرای پروسه قلب ا

 ژهی ، بویاسیدعوت خود به "مخالفان ساستانبول، رییس جمهور غنی  
و از . تکرار کردرا  " یفغاناال  نیب  یبه گ فتگوها  وستنیپ   یطالبان، برا
روند صلح به رهبری و مالکیت تا از   دنمو  خواستدر    یالملل  نیب همکاران 

 ها حمایت نمایند.  افغان

باد،  ۱۵و    ۱۴بتاریخ    یجمهور غن  سیسفر رئ   انی در جر  •
 
نومبر از اسالم ا

 زیورود طالبان به م یافغانستان براتعهد کرد تا از پاکستان    ی رهبر 
مهار  یمشترک برا یتالش ها روی  نیهمچن  نی. طرفحمایت نمایدمذاکره  

 . در هر دو کشور توافق کردند  میز ور و تر   ی  یافراط گرا

 والیتیصلح   یها تهیکم  یعبدهللا با روسا  ییهاجرا  سیدر ماه دسمبر، رئ  •
 کرد.شویق  زنان در روند صلح را ت   شتریو مشارکت ب   نموده  داری د

 

را در   قیو دق تازه  ،  مستدلدولت افغانستان اطالعات    ،  ۲۰۱۴در سال   •
 ۱۹۸۸قرار داد که به موجب قطعنامه    تیامن یشورا  تهیکم  اریاخت
 .استایجاد شده   (  ۲۰۱۱)

 

 ۱۹۸۸کمیته شورای امنیت به تاسی از قطعنامه  ،   ۲۰۱۴در سال   •
( افراد و ۱۹۸۸تعدیل را در فهرست )فهرست    ۱۵ایجاد شد،   (  ۲۰۱۱)

که مشمول انجماد سرمایه، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحات   را نهاد های
تصریح یافته و  (  شورای امنیت۲۰۱۲)  ۲۰۸۲قطعنامه    ۱راف  گکه در پر 
 تصویب شده بود، وضع نمود.   منشور ملل متحد VIIفصل تحت  
 

 
 
 
 
 

، شورای عالی صلح، با حمایت سازمان های ۲۰۱۴در ماه فبروری   •
کمپاین صلح زنان را راه اندازی کرد که امضای تعداد غیردولتی زنان،  

تش بس بودند جمع   ۲۵۰۰۰۰
 
زن را در یک عریضه که خواهان صلح و ا

وری کرده بود. این پیام
 
دولت، مخالفین مسلح و جامعه بین المللی را   ،ا

 صلح را در کشور تامین نمایند.   با تالش های جدی  تا ترغیب می کرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وانمندی بیشتر مقامات افغان در  ت

وری و فراهم ساختن معلومات
 
  گردا
 یشده و موثق به کمیته وزه ر ، بدقیق 

در مطابقت با قطعنامه که  شورای امنیت  
ایجاد شده   (۲۰۱۱سال )  ۱۹۸۸شماره  
 است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روند صلح از از  حمایت گسترده مردم  
با و   محلطریق مشارکت در سطح  

 جامعه مدنی
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معاونت ملل متحد   هئیتدر ماه سپتمبر، تجلیل از روز صلح به حمایت  •
در افغانستان )یوناما( و کمیته های صلح والیتی در سراسر افغانستان 

وی سیاسی  گفتگ و تاکید کردند که    نموده  صلح ابرازاز  حمایت مردم را  
 انه راه حل به منازعه طوالنی می باشد. گعناصر ضد دولت یمعنی دار با  

زاد  یعنوان روز جهان   تحت یدادی رو اک توبر،   ۸بتاریخ     •
 
 در مورد  ا

و جامعه  یمقامات محل  ،متحد مللاز طرف  که   ،تی، صلح و امنزنان
صلح   یمشارکت زنان در تالش ها  تی، بر اهمبودشده    یسازمانده  یمدن

ک
 
 کردند.   دیدر کشور تا

نها   دارید  ینی د یعلمانومبر، رییس جمهور غنی با    ۷بتاریخ   •
 
را ترغیب  و ا

وردن  در   نمود تا
 
 ید. علمارا ایفا نماین  ی به كشور نقش موثر  داری صلح پاا

    .دادند نانیکامل خود اطم تی جمهور را از حما  سیرئ   ینی د
  

 
III.  سازی حکومتداری و نهاد 
 

پاسخگو که های محلی دموکراتیک، مشروع و نهاد  در سرتاسر کشور از طریق ایجاد  صالحیت های دولت  معیار: گسترش  
 داشته باشدپایداری  وسیع در ظرفیت اجرای پالیسی ها و توانمندی  دارای  

 
 شاخص های پیشرفت ( میزانمتریکس )

 

ماد  ،  ۲۰۱۴ لیر اپ   ۱  خی تار ب  •
 
 ،  ۲۰۱۴انتخابات   یبراها    یگدر ا

که   تکمیل کردرا  تقویتی  ثبت نام   برنامهمستقل انتخابات    ونیسیکم
 ۱۸سن    به  که  کسانیبه  ر را  گقطعه کارت رای دهی دی ۳۸۱۹۳۴۶تعداد  

کارت   ای داده    رییرا تغسکونت شان محل  کسانی که   ند،بود  دهیسر ی  گسال
   یها

 
 .دنمو  عی توز   کرده بودند،  مفقود  خود را  دهیی را

  تیها و ظرف بنار ی ز   یانتخابات   اتی مستقل شکا ونیسی، کم۲۰۱۴در سال   •
س  والیتیفتر  د  ۳۴و    دیخود را بهبود بخش  یاتیعمل  یها

 
کرد.   سیرا تا

د و کر موقت ارائه   یاتیو عمل کی ژ یاسترات  ی  برنامه اتی شکا  ونیسیکم
و   چالش هابه  یدگیو رس  ایجاد دوسیه،  را برای ثبت نام یها اهکارر 

 منتشر کرد.  یانتخابات   اتی شکا

 ونیسیکم  یبرا  والیتی  اتی شکا  کمیشنر  ۱۰۲،  ۲۱۰۴در طول سال   •
 د.ردیدن گ قرر م  والیتیدفتر    ۳۴در    یانتخابات  اتی مستقل شکا

هدف نظارت بر رفتار   هب  اموقتکه   ی استنهاد  ،ی  ی رسانه  ونیسیکم •
نظارت بر  یرا برا ی  یها  رهنمودشد،    جادی ارسانه ها در دوره انتخابات  

بر رفتار شبکه های رسانه ی  ی اشراف داشته   تا رد، ک  ایجادرفتار رسانه ها 
باشد، این کمیسیون ورکشاپ های در سراسر کشور تا به رسانه ها مقررات 

به رسانه ها را توضیح دهد، و اعالمیه داد و از رسانه درخواست کرد تا  

توانمندی بیشتر مقامات افغان و نهاد 
انتخابات  تا    یهای مستقل انتخابات

با توجه به اشتراک ای را  درست و دوره
که در قانون اساسی   و سهمیه زنانزنان  

مدیریت راه اندازی و  ،  تضمین شده
 نمایند
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ی  ی درج می رسانه علیه شبکه های  که    ی شده یگشکایات رسید قوانین و  
 زارند. گشود احترام ب

 شد.   زارگبر ، انتخابات شورای والیتی در افغانستان ۲۰۱۴اپریل   ۵بتاریخ   •
محل رایدهی در روز   ۱۹۷۸۴مراکز رایدهی، و    ۶۰۸۲در مجموع،  

که هیچ نامزد ریاست جمهوری نتوانست زیرا  .  ندانتخابات فعال بود
یاورد، و روند دوم  ب دست اک ثریت مطلق را در دور اول انتخابات ب 

ماه جون بین دو نامزد پیشتاز ،   ۱۴انتخابات ریاست جمهوری بتاریخ  
رفت. در دور دوم انتخابات، گعبدهللا عبدهللا و محمد اشرف غنی صورت 

 زارش فعال بودند. گمرکز رایدهی، طبق   ۶۲۲۵

بر اساس ارزیابی دور نخست انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات  •
و بهبود روند دور دوم   یرا برا  یرات ییتغ

 
شامل   راتییتغ نیا رد.بوجود ا

پاسخ در موارد  لیتسه  یشده برا  نییتعاز قبل    یمواد احتمالبهبود 
 
 
  یدهیرا  محل  ۲۰۰۰و اضافه شدن حدود   یکمبود را

 
 یدهیدر مراکز را

  د.می شدهندگان    یرا یبهبود دسترس  جهت

 نیو همچن  ی، الملل  نیو ب  یمل  ناظرین  به  یتکم   یپروسه انتخابات  •
 ۶۷در دور اول انتخابات  روند رایدهی را نظارت نمایند.   ب  احز ا  ندگانی نما

ناظر در سراسر کشور اشتراک نموده  ۱۴۵۸۵سازمان ملی با مجموع  
ناظر در روند دوم صعود کرد. نامزدان و   ۴۰۷۴۳بودند. که این رقم به  
نماینده را در جریان روند اول و تعداد  ۳۶۲۷۸۰احزاب سیاسی تعداد  

 نماینده را برای روند دوم ثبت کرد.  ۷۰۰۴۱

ابات و جامعه تمویل کننده برای تامین یوناما با کمیسیون مستقل انتخ •
همکاری   ۲۰۱۴رانی های جنسیت در پروسه انتخابات سال  گادغام ن 

  نزدیک داشت. 

•  
 
اهی دهی و گیوناما اقدامات مربوط به اشتراک زنان، فعالیت های ا
ان و کارمندان گحمایت از این اشتراک، به افزایش اشتراک رای دهند 

درصد سهمیه حضور زنان در   ۲۰انتخابات کمک کرد.   انتخاباتی در  
مد.   ،شورای والیتی که در قانون انتخابات تصریح شده

 
  بدست ا

مبارزه با  یاب ی مشترک مستقل نظارت و ارز  تهیکم،  ۲۰۱۴اک توبر    ۲بتاریخ   •
ی را منتشر کرد، که تازه های را در مورد بانک تعقیبیگزارش   ی فساد ادار 

 و  یمقررات مال  اعاده ی دارای  ی ها، اجراات جزای  ی،  
در همین روز، فرمان فراهم کرد.      دیکابل بانک جد  ی ساز   یخصوص

قضیه تقلب صدور  شای  ی کابل بانک گریاست جمهوری مبنی بر باز 
این   نومبر، محکمه استیناف مجازات دو ریس اسبق ۱۱یافت، و بتاریخ  

د. محکمه تعیین کر سال، یعنی سه برابر    ۱۵سال به    ۵بانک را از  
متذکره حکم محکمه مبنی بر انجماد سرمایه ی محمود کرزی، برادر 
رییس جمهور اسبق، کرزی را با سرمایه های مقامات اسبق بانک الی 

 اعاده مجموع سرمایه ها تایید کرد. 
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در مورد غصب زمین های   را زارش خودگنومبر، این کمیته    ۱۹بتاریخ   •
بیشتر از خاطر نشان می ساخت که  دولتی و شخصی منتشر کرد، که 

 قی عمدتا از طر   ،ه اندذشته غصب شدگهک تار زمین طی دهه  ۲۴۰۰۰۰
کم و تقلب اسناد مرتبط با ااز سوی مقامات محقباله  های رسمی    جعل

زارش همچنان گانتقال مالکیت زمین در شاروالی کابل غصب شد. این  
کشور سروی شده و بصورت های  درصد زمین   ۳۴که کمتر از    استحاکی  

سیب  گقانونی ثبت  
 
پذیر در مقابل غصب می ردیدند، که باقی زمین ها ا

 باشند. 
س  نیششم  تهیکماین  

 
روند در مورد   فسادبی ارزیادر برابر    ی ر یپذ بیا

 یحاک   گزارشساخت. این  منتشر   نومبر  ۱۹رود ادویه جات را بتاریخ  و 
 نییپا تیفیک  ازکشور   به ادویه  رودو روند  درصد از    ۵۰است که  
ن را    تهیکماین    و بوده  برخوردار 

 
 یت قوانین تدارکاتیوجودم به عدم ا

راهکار های ضعیف و شرایط مجوز و بی نظمی در انتخاب،   ، ادویه  یقو
 . نسبت دادواردات و توزیع ادویه 

فاقد   صحت عامه  وزارتزارش همچنان خاطر نشان می ساخت که  گاین 
که عمدتا از سوی تامین   استبرای نظارت از ورود ادویه   موثر  تیظرف
   ان خارجی ادویه، کنترول می شود.گکنند 

نظر در   دی تجد  جهت، دفتر ریاست جمهوری،  ۲۰۱۴نومبر    ۸بتاریخ   •
، ی نظارت و مبارزه با فساد ادار  یعال  اداره  ی ضد فساد ادار   یها عملکرد
ادارات صادر كرد تا  را     ی ادار   امریه،  لوی سارنوالیو    تفتیش یعالاداره  

ن، در ماه اک توبر   .ری باشندگیکی مکمل دیكاهش و   موازی را
 
عالوه بر ا

ارزیابی و نظارت ضد   مستقل مشترک، دولت نقش نظارت کمیته  ۲۰۱۴
فساد، منجمله نظارت از اقدامات ضد فساد در نهاد های دولتی را تایید 

 کرد.  

 ۵۵۲۵، اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد، دارای  ی های  ۲۰۱۴در سال   •
یات ثبت کرد که شمار مجموع ثبت مقام دولتی را در کابل و برخی از وال

تن رسانید. این اداره  ۸۵۰۰به تقریبا  الی اخیر سال، دارای  ی ها را 
مقام عالی رتبه ی   ۱۶۷همچنان، معلومات در مورد تایید دارای  ی های  

دولتی منجمله رییس جمهور کرزی، معاونین و بعضی از اعضای ارشد  
دارای  ی های مقامات دولت موصوف منتشر کرد که شمار مجموع تایید  

 تن رسانید.  ۲۰۰عالی رتبه را به  

موزش خدمات ملک  ، نهاد۲۰۱۴در سال   •
 
موزش ها  یا

 
مربوط به  یا

و   ی ز ی ، برنامه ر یسی، تسلط به زبان انگلکمپیوتری   ی، مهارت هاتی ر یمد
و   یدر سطح مل  خدمات ملکی  مندکار   ۴۹۷۴را به   ی حسابدار   /یامور مال
کارمند ارشد و متوسط، ارایه   ۱۸۶۷  بعالوه،. محلیسطح تن در    ۹۸۲۶
 کرد. 

 با  ،افتیادامه   ۲۰۱۴ولسوال ها در سال    یستگی بر شا یاستخدام مبتن •
 شمار مجموع    شدند و  از طریق این روند مقرر   زین   گری د  ولسوال  ۹۰

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاسیس کمیته مستقل مشترک نظارت و 
ارزیابی مبارزه با فساد و ایجاد معیار ها 

 برای مبارزه با فساد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توانمند سازی نهاد های مبارزه با فساد تا 
بتوانند رویکرد مبارزه با فساد در سرتاسر 

 دنرا نظارت نمای  یدولتادارات  
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 را به یستگیبر شا  یمبتن ندرو   کی   قی استخدام شده از طر ولسوال های  
تحت این   زین      گری د  والی  معاون  ۲، نی د. عالوه بر ایرسان   تن  ۳۲۱

 ند.ردیدگسیستم ثبت نام  
 یکه توسط بانک جهان، برنامه ظرفیت سازی برای نتیجه  ۲۰۱۴در سال  

صحت عامه، وزارت مخابرات و   را از وزارت یشنهاداتیپ  شدمی  اداره 
تکنالوژی معلوماتی، وزارت تجارت و صنایع، وزارت احیا و انکشاف  

دهات، وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین و وزارت معادن و 
 پطرولیم تصویب کرد.

خ •
 
 نی اطرح   د.ردی گ  شاروالیشدن قانون    ی  یدولت مانع نها  لیدر تشک  ریتا

  منتظر توشیح  ه شورای ملیگبه ولسی جر  بی تصوز ارائه قبل اقانون  
 .بودجمهور    سیرئ 

مالیه طرح جه  توسط وزارت یبودتخصیص    ، پالیسی۲۰۱۴در ماه جنوری  •
جمهور به   سیبر، رئ ودر ماه اک ت ارائه شد.کابینه  به    بی تصو و جهت  شد

را   یزم یکان یم تا  دستور داد  مالیه  محل و وزارت ان هایگار مستقل   ریاست
 ند.ایجاد نمای  والیاتجه به  یبود صیتخص شی افزا  جهت

ارچوب نظارت و همحل چ ان هایگار   مستقل  ریاست،  لاپری در ماه   •
سطح در  کرد تا پیشرفت برنامه ها و فعالیت ها    بی را تصو  دی جد  یابی ارز 

 یری نماید.  گپی را  محلی

ه گولسی جر   یها  تهیکم  جمیعمحل در   اداراتقانون   طرح ،  یدر ماه م •
جهت مالحظه از طرف و در حال حاضر   رفته شد.گشورای ملی به بحث  

 .معطل می باشد  هگولسی جر  عمومی  اتجلس
ین مجلساز طرف   والیتی  یشورا  تعدیل شده یبر، قانون ودر ماه اک ت

ماه در  شد.ایه  جمهور ار   سیو در ماه نومبر به رئ   بی تصوشورای ملی 
ه شورای گولسی جر را به    متذکره جمهور قانون  سی، رئ ۲۰۱۵سال    جنوری 
،  جنوری  ۲۸بتاریخ    د.واضح ساز را  والیتی    یتا نقش شوراها  رداندگملی بر 

را حذف  والیتی  یشوراها  یکرد و نقش نظارت   تعدیلقانون را    نی پارلمان ا
در سراسر کشور ، که   والیتی  یشورا  یاعضا از سوی میتصم  نی ا کرد.

ن  د.ردی گودند، رد  مسدود کرده ب اض اعتر   رویدفاتر خود را  
 
 انا

در پاسخ،  نکند. وشیحرا ت  تعدیل نی جمهور ا  سیرئ   تاند  داشتدرخواست 
 سلهدستور داد تا این م  محل ان هایگار مستقل  ریاستجمهور به    سیرئ 
 .مرفوع نمایدرا 

 ۲۰۰۹سال    درون مرزی از معلومات  همچنان   نهاد های ملی و بین المللی •
و   ی ز و ودیج ریاست مرکزی ادارهو  ان های محل  گریاست ار   از سویکه  

 کنند.  ی، استفاده میافته حی تصر  رافیگکارتو 

 والیتی  ی ساختمان ادار   ۵اعمار   یمحل تا حد ان هایگار مستقل   ریاست •
عالوه بر این، این ریاست    د.تکمیل کر را    ولسوالی  ی ساختمان ادار   ۱۸و  

ری گوالیتی و قسما سه ساختمان دیکار ساختمان یک ساختمان شورای 
 را به اکمال رسانیدند.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ای ثبت و اشاعه دارای  ی های نشر ساالنه
 مقامات دولتی 

 
 
 
 
 
 
 
 

ملکی  کارمندان خدمات ارتقای ظرفیت  
در مرکز، والیات و ولسوالی به هدف 

 خدماتعرضه و  اجرای وظایف  
 
 
 
 
 

شفافیت گسترده و موثر در تقرر 
 ملکیکارمندان خدمات  
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وزارت  استی ر   تحت،  اصالح قانون جزا  کاری   ، گروه۲۰۱۴در سال   •
 ی  یجزا نیقوان   هینظر و ادغام کل دی روند تجد  روی  کار خودبه  ،  عدلیه

ادامه داد و   دی قانون مجازات جد  کی به    ،۱۹۷۶د جزای سال  وکجمله  من
ن  ۳۵۰اکنون  

 
رود که  یم  توقع رفته است.گمورد تجدید نظر قرار   ماده ا

    ۲۰۱۵سال    انی تا پااز سوی این وزارت  شده  تجدید نظر   جزای  کود
 یمل  یشوراه گولسی جر جمهور و    سیرئ   از طرف  دی و سپس بانهای  ی شود،  

برای   ،کد جزای جدید،  شد  تی حما  وناماطبقیکه توسط ی شود.    بی تصو
 علیهملل متحد   ونیمقررات ضد فساد مندرج در کنوانس هیکل  بار نخست،

 ونیمربوط به قاچاق انسان کنوانس  یهال وکو پروت  مندرجفساد، جرائم  
و   یجنگ  اتی جنا فی تعار و     یفرامل  جرایم سازمان یافته  هیملل متحد عل

شامل   را مو با اساسنامه ر  تمطابقدر   یو نسل کش  تی بشر  هیعل  اتی جنا
 .  شد  دخواه

وزارت   ،۲۰۱۴اجراات جزای  ی در ماه فبروری  قانون   بی تصو  به تعقیب •
 یحقوق  ستمیدر سراسر س  دی کد جد  تطبیق یبرا  را  خود  یتالش ها  عدلیه

غاز کرد و  
 
در     یهماهنگفراهم ساختن حمایت در کمک به   به  ونامای ا

ه دادادامه  ،  و مشوره دهی به وزارت متذکره  یالملل  نیب های حمایت 
 .است

بهبود انسجام  یبرا نیزم مورد  در   پالیسی ی، گروه مشورت  ۲۰۱۴در سال   •
 یتخصص  تخنیکی دهی در ارائه مشوره  یالملل  نیب   میان دست اندرکاران

در مورد   یدولت  انی با همتاپالیسی  از مباحث مربوط به   تی حما  یبرا
س و مدیریت سیستم  نیزم   موثر و شفاف  تی ر ی مد یها  ستمیس

 
شد.   سیتا

 تی تقو  یبرا  تطبیق پالیسیو ایجاد    یتمرکز را برا  ساحه  نی گروه چند نی ا
 و  یاراض  تی ر یمد
افغانستان در صدور و ثبت اداره اراضی  و   محاکمجمله نقش  من،    تی ر یمد

 وندیو پ   نیزم   میکانیزم های راه حل منازعات غیر رسمی، نقش قباله ها
ن
 
و شده  غصب  اعاده زمین های  ،  یرسم  حقوقی  ستمیبا س های ا

 د. کر را شناسای  ی    هی زنان و مهر   توراث حقوق یبازگرداندن و اجرا

منتشر کرد  را نیدرباره غصب زم   یگزارش موضوع  وناما، ی ۲۰۱۴در سال   •
ن،  

 
 تی ر یمد رامونیپ  یاز نواقص موجود در چارچوب حقوق  شماری که در ا
 جادی ا  یرا برا  یمل یگروه اصالح قانون مدن  جادی را مشخص کرد و ا  یاراض

 د.کر   هی، توصجزای  ی می شد  یکه شامل مجازات ها  منسجمچارچوب   کی 

دو ساله خود را  مرکزی پالن استراتيژیک ت زندانریاس  ،  ۲۰۱۴در سال   •
 ی. برادیرس  بی توسط وزارت امور داخله به تصو ماه جون  کرد که در  طرح 
، در سال در زندان  از حد  شیبه مسائل مربوط به ازدحام ب   یدگیرس

و   سایدو زندان در کاپ اعمار ساختمان جه  ی وزارت امور داخله بود  ۲۰۱۴
م 
 
 شی افزا  بستر  ۸۵۰زندان را با    ی نگهدار   تیرفکرد، که ظ  نیبدخشان را تا

در   تربیت و اصالح اطفال  کزامر   اعمار یبرا  نیهمچن عدلیه. وزارت  داد

 
 
 

از خدمات ملکی  در اصالحات  بهبود  
رویکرد جامع ارتقای ظرفیت و طریق 

 تمویل کنندگانتخنیکی  های  مساعدت  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و   والیتیپالیسی حکومتداری    تطبیق 
 ایجاد چارچوب قانونی، مالی و بودجوی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حدود اداری معیار ها برای و نشر    طرح 
 
 
 
 



A/72/768 

S/2018/165 

 

18-02724  24 

برنامه  لیو تسه  یزندگ  طی بهبود شرا  یجه برای ننگرهار، فراه و بلخ بود
 اطفال تمویل کرد.  یعدالت برا  یها

و  صحیبسته خدمات    ی، وزارت صحت عامه بررس۲۰۱۴در سال   •
در  د.تکمیل کر  حمایت یوناما هرا ب  ۲۰۰۹زندان در سال    معالجوی

 با  را  تفاهمنامه خودنتیجه، وزارت صحت عامه 
 ی کرد. سی بازنو، بهبود ارائه خدمات  یبرا ،امور داخله  وزارت

 
فعالیت تاسیس زیربنا های کافی برای  

 والیاتنهاد های دولتی به ویژه در سطح 
 
 
 
 
 
 
 

و قابل دسترس اعتبار  سیستم با  ایجاد  
احترام و متضمن  عدلی و جزای  ی که  

 شهروندان باشدهمهای  حقوق رعایت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.  حقوق بشر 
 

معیار: احترام بیشتر به حقوق بشری شهروندان افغان در مطابقت با قانون اساسی و قانون بین المللی با تاکید بر حفاظت 
زادی 

 
 بیان و پاسخگوی  ی مبتنی بر حاکمیت قانونافراد ملکی، وضعیت زنان و دختران، ا

 
 شاخص های پیشرفت یزان(م متریکس )

 

کشته و   ۳۶۹۹تلفات افراد ملکی )  ۱۰۵۴۸تعداد   ونامای ،  ۲۰۱۴در سال   •
در   افراد ملکی راتلفات   مجموع درصد   ۲۲که    ( را ثبت کرد،مجروح  ۶۸۴۹

در صد تلفات افراد   ۷۲نشان می دهد. حدود    ۲۱۰۳با سال   سهیمقا
طرفدار دولت   یروهاین  درصد را به    ۱۴،  عناصر ضد دولتملکی را به  

درصد به نیرو های   ۲در صد به نیرو های ملی امنیتی افغانستان و    ۱۲)
تش غدر صد به تبادل    ۱۰نظامی بین المللی( و  

 
تفکیک بین نیرو   رقابلیا

 ی ر یدرگ های طرفدار دولت و عناصر ضد دولت نسبت داده شده است. 
عامل   منحیثطرفدار دولت    یروهایعناصر ضد دولت و ن   نیب   ینیزم   یها

شته ک  ۱۰۹۲)  ۳۶۰۵  که بالغ برمانده است   یباق  افراد ملکیفات  تل یاصل

کاهش موارد استفاده غیر قانونی از نیرو و 
 اطاعت پذیری ارعاب افراد ملکی از طریق  

 قانون بین المللی  ازعاملین مربوط  
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می را به خود اختصاص داده است    یافراد ملکلفات  ت   (مجروح  ۱۵۱۳و  
 بعد   .  شود

 
کشته و   ۹۲۵) ۲۹۷۸بالغ بر    ،انفجاریه تعبیه شده ، موادناز ا

 مجروح( مورد تلفات افراد ملکی شده است.   ۲۰۵۳
، نیروی کشوری به رهبری ملل متحد در مورد نظارت و ۲۰۱۴در سال  

تلفات اطفال  ۲۵۰۲زارشدهی در مورد اطفال و منازعات مسلحانه گ
درصدی را در مقایسه   ۴۸مجروح( شده که افزایش   ۱۷۹۲کشته و    ۷۱۰)

 نشان می دهد.   ۲۰۱۳به سال  

ی را در تطبیق نقشه راه خود به منظور  ر یچشمگدولت پیشرفت های   •
عمل فقره ی  ی به هدف تسریع تطبیق پالن   ۱۵جابت،  پالن هدفمند  ا

بتاریخ  یری و  ختم استخدام زیر سن داشته است.  گبرای جلو  ۲۰۱۱سال  
، مجلس سنای شورای ملی طرح فرمان ریاست ۲۰۱۴دسمبر   ۱۳

جمهوری را تصویب کرد که استخدام زیر سن از سوی نیرو های ملی 
ن را رییس جمهور غنی در گامنیتی افغانستان را جرم می ان

 
 ۲اشت، که ا

 ح کرد. توشی  ۲۰۱۵فبروری  
در  وزارت عدلیه  انگنمایند   ذاران وگداد خواهی ملل متحد با قانون 

 ه کمک کرد. گتصویب این فرمان در مشرانو جر 

وزارت  از طرفزایمان  ثبت    یمل ی ژ ی، استرات ۲۰۱۴سپتمبر سال    در ماه •
یک ( ، سفیون ی ملل متحد )  اطفالصندوق    تی حما  هامور داخله ب 

 . شود  یسن م  ری محافظت در برابر استخدام ز  تی تقوموجب که ی  ابتکار 

ملل متحد ،  تی حما  هافغانستان ب  یتیامن  یروهاین  ،در ماه نومبر •
برای   استخدام  جهت  را  سن  تعیین  راهکار هایدرمورد   ورکشاپ ی را

د، كه منجر دست اندر کاران راه اندازی کر   امنيتي افغانستان و  ینيروها
معیاری   بهبود و    برای  ری شده گرهنمود های بازن   ی از  مجموعه  ایجاد  به

ييد سن در سراسر    راه کاری های  سازی 
 
 . شد  یامنيتسک تور  تا

تلفات   سلولاز طریق    را  ی تلفات افراد ملکیاب ی ، دولت رد۲۰۱۴در سال   •
هن
 
 . ادامه داد  ی اطالعات ریاست جمهوری،گافراد ملکی در مرکز هما

شفافیت بیشتر اعضای پولیس محلی ملل متحد به   دادخواهی •
مورد تخطی حقوق بشری مربوط به  ۶۸افغانستان، منجمله تحقیق روی  

پولیس محلی  افغانستان توسط بخش نظارت و تحقیقات ریاست پولیس 
زارش دادند که این گمقامات در این ریاست محلی افغانستان، کمک کرد. 

 ردید.گیری و چهار مورد محکومیت  گدستمورد    ۶۴تحقیقات منجر به  

یساف  ،  ۲۰۱۴در سال   •
 
مواد   از اثر افراد ملکیتلفات  جهت کاهش   ا

و   ی ر نشانه گذار یری دگچشم  شرفتیپ   ،جنگمانده از   یقامنفجره ب 
ستفاده مورد ار  گکه دی   نفجاریداالشد  مواد  یهامیدان  سطح   ی پاکساز 

 نبودند ، داشت. 

ان مرتبط به منازعه که در مراکز گرفتار با توقیف شد   از  یوناما به نظارت •
زادی افغانستان  

 
بسر می برند و اجرای فرمان ریاست جمهوری سلب ا
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یری از گبه هدف پایان دادن و جلو   ۲۰۱۳که در ماه فبروری    ۱۲۹شماره  
اجراات جزای  ی   قانونشکنجه و بدرفتاری صدور یافته بود، ادامه داد.   

طی مراحل ضمانت های    نافذ شد و   ۲۰۱۴جون    ۵افغانستان بتاریخ 
یوناما برای ایجاد یک  .بخشید  تیمحاکمه عادالنه را تقوقانونی و  

ی به شکنجه و بدرفتاری در  گیرانه جهت رسید گمیکانیزم ملی پیش
 رویه های پسندیده ی بین المللی دادخواهی کرد.  مطابقت با

زارش را در مورد محافظت از افراد ملکی گدو  ، یوناما ۲۰۱۴در سال   •
منتشر کرد و فعالیت های دادخواهی را با دست اندرکاران و رسانه ها 

 
 
. انجام داددر مورد یافته ها و پیشنهادات اهی دهی به مردم  گجهت ا
همه کلفیت های  م در مورد   یوناما ک تاب رهنمای  ی راماه می،   ۱۳بتاریخ  

راه اندازی کرد تا حقوق اطفال را که در قانون مسلحانه   ی ر یدرگ  نیطرف
موزه های اساسی اسالم

 
قانون شریعت و قانون بین المللی   ،افغانستان، ا

 ،با دست اندرکارانکه  ورکشاپ   ۵۰تضمین شده است و از طرف بیشتر از  
 احترام و، را شد  توزیع نسخه ی این ک تاب رهنما ۷۷۰۰ردید و  گحمایت  

 . ترویج نمایند

، ملل متحد روز جهانی باز در مورد زنان، صلح و ۲۰۱۴اک توبر    ۸بتاریخ   •
(، شورای امنیت ملل متحد، با ۲۰۰۰)  ۱۳۲۵امنیت، تحت قطعنامه  
ن    ۱۲محافلی در کابل و در  

 
زن   ۲۰۰والیت در سراسر کشور، که در ا

زنانی که از ولسوالی های دوردست بودند؛ موضوع ، منجمله  بودند دخیل
تالش ها و   خالدستاوردها ،    -و صلح   یاسیس  یها ندرو مشارکت زنان در  
ینده، بود

 
 .های ا

و   افغانستان حقوق بشر  مستقل  ونیسیکم،  سفیون ی  ،  ۲۰۱۴در سال   •
، یتینل امنوشرکت کننده از جمله پرس    ۶۰۰از    شیب سایر همکاران 

، پرسنل ی، جامعه مدن ومیو ق  ی، رهبران مذهبیو ولسوال  یوالیتمقامات  
موزش

 
نسبت    از اطفال را  تمحافظشبکه    یو اعضا  صحی، کارمندان  یا

زارش در مورد گارایه  مسلحانه    منازعاتدر   اطفال هیعل  دیبه تخلفات شد
ن و جلو 

 
ن  گا

 
 ند.ساخت  سحسایری از ا

  یتیجنس  مساوات  یبرامتحد  ملل    نهاد تی حما  هوزارت امور زنان، ب  •
گاه  یها  تیاز فعال  یمجموعه  )زنان ملل متحد( زنان    ی ساز   توانمند

 
 یا

حقوقی که به نیاز های ارچوب  هد چدر مور   والیت  ۱۶را در   یده
 ۱۴۴۰ تقریبا،  ها  تیفعال  نی ا  یط.  انجام داد  محافظتی زنان و دختران

 ی، رهبران جامعه و گروه هاینی د  ی، علماسیلوجمله پ منشرکت کننده  
 یارچوب قانونهزنان و چ  هیخشونت عل  محو یدرمورد محتوا  ،زنان

 . کردند  افتی در   ،افغانستان

در ملل متحد،    تی حما  ه، دولت، ب ۲۰۱۴نومبر   ۲۴و    چمار   ۱  خی تار ب  •
، دو ویمتقابل توک  وی  یگپاسخارچوب هبا تعهدات خود در چ  تمطابق

اجرا   بمنصه  زنان را  هیخشونت عل  منعقانون تطبیق   تیگزارش از وضع
مده دست  ب   یها  شرفتیپ زارش متذکره  گ  .ذاشتگ

 
را  قانون  از تطبیقا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هگاهی بیشتر افغانها در  
 
مورد حقوق ا

گاهی دولت در مورد 
 
شان و ا

 وولیت هایشُ  مس
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 جادیجمله اجبران خساره مناز اقدامات    یعیوس  فیو ط  مشخص نماید
خشونت منع   نهیدر زم   والیتیو   یمل  یها  نهاد تی جامع، تقو  دیتابیس

گاه  شی زنان و افزا  هیعل
 
توصیه که با    شده بودپیشنهاد  قانون   ی  در موردا

 ت داشت. مطابق متحدهای ملل 

زنان تحت   هیخشونت عل  منع یشده برا جادی ا  سارنوالی  یها واحد  شمار •
. افتی  شی افزا ۲۰۱۴در سال  والیت    ۱۸به   ۸از    لوی سارنوالیدفتر  

مساعدت های تخنیکی را به    ،زنان  هیخشونت عل  جهت محوملل متحد  
 .والیتی فراهم کرد  ونیسیکم  ۳۲

به حمایت تخنیکی ملل متحد، کنفرانس وزارت امور زنان و وزارت مالیه،   •
کمیته تسوید   باعث شد زار کرد کهگبر   ۲۰۱۴سپتمبر    ۱۶بتاریخ   را  ملی

ن طرح رهنمود های مشرح جهت گایجاد  
 
تنظیم  ردد که مسوولیت ا

 ری برای قضایای محو خشونت علیه زنان بود. گاستفاده از میانجی

از   تمحافظادغام و   یرا برا  ی، وزارت امور داخله راهبردجنوری   در ماه •
مارچ، یک   ۱۰. بتاریخ  كرد بی افغانستان تصو  یمل سیلوزنان در پ 

رفت تا پالن عمل را جهت گ  فهیشد و وظ  ایجاد  الوزارتی  نبی  ونیکمس
ن مساعدت تخنیکی  

 
تطبیق راهبرد  متذکره طرح نماید که یوناما برای ا

گست به ا  ۱۳بتاریخ  را   ی  ینها  پالنوزارت امور داخله  فراهم نمود.  
مربوط به بهبود مشارکت، محافظت و  رید، که تداب یرسان   بی تصو
، ومبردر ماه ن  کند.  مشخص میرا   سیلوپ صفوف شدن زنان در    یمسلک

به درخواست دولت، یوناما مشوره های را در مورد پالیسی روی اقداماتی 
زار و اذیت جنسی در زند که دولت می تواند جهت منع  
 
ی اجتماعی  گا

 یرد فراهم کرد. گرویدست 

اعاده   یرا برااجراات جزای  ی  انون ق  ۲۶ماده    یمل  یشورا  هگولسی جر  •
داد تا به می به زنان امکان    که   ی تعدیل کردقبل  یقانون  احکاممجدد  

در را    نیمظنون عدلی   بیو تعق ،ادامه دهند  نزدیکان شان هیشهادت عل
ملل متحد و داد خواهی    د.می کر  لیتسه  یگواد موارد خشونت خان 

 .کمک کردروند   نی در ا  همکاران
 

روزه  ۱۶   یجهان  کمپایناز   یبخش  منحیث،  ۲۰۱۴نومبر   ۲۵با شروع  
  یها  تیفعال  از  ، ملل متحد  یتیخشونت جنس  مبارزه با

 
در   اهی عامهگا

 و    ی  یوی راد یمباحثات، برنامه ها  زبانیم که   ،کرد  تی سراسر کشور حما
گاه  شیفزااکه باعث   ی بودها ورکشاپ

 
 یبرا در مورد نیاز عاجل  یا

  .شدافغان  زنان و دختران   هیعل  ونتخش  ی بهگرسید 

معالجه مربوط ل  وکو پروت  نینخستنومبر، وزارت صحت عامه،    ۱۶بتاریخ   •
صحی را راه اندازی   یمراقبت ها  انگکنند ارائه برای   ییتجنسبه خشونت  

 . ه بودایجاد شدملل متحد   در همکاری باکه    ،کرد

و های مردم افغانستان تقریبا تکمیل گفتگ ، مرحله دوم  ۲۰۱۴بتاریخ   •
یر به رهبری جامعه مدنی که گو های مردم، یک ابتکار فراگفتگ شد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بهبود تاثیر و حمایت از اقدامات قانونی و 
تدابیر پالیسی سازی در مبارزه با خشونت 

 علیه زنان و دختران
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ن  گظرف سه سال  
 
افغان در    ۶۰۰۰ذشته با تسهیل یوناما که در ا

شناسای  ی عوامل محلی منازعه و ایجاد نقشه های راه والیتی برای صلح 
راه اندازی   ۲۰۱۵ی  نقشه ی راه در کنفرانس ملی در ماه جنور  ۱۲که  
زارشش در مورد گو های مردم  گفتگ ، ۲۰۱۴جون    ۱۰بتاریخ  ردید. گ

 ۳۳با    را فقره ی  ی برای صلح  ۱۰دریافت های ملی که نقشه راه ملی  
خلع سالح شبه  خلع قدرت و  فساد،    ی بهگرسید جمله  ، منپیشنهاد

به خدمات و  یدسترس  و  توسعه عادالنه  ،حقوق بشر جی ترو نظامیان،  
 ، منتشر کرد.ن روند صلحدبو  ریفراگ

تعهدات خود برای اشتراک زنان در روند های سیاسی، صلح و   دولت •
 ۱۳۲۵قطعنامه   امنیت توسط تصویب پالن عمل ملی در مورد تطبیق

  .تاکید نمود،   ۲۰۱۴بر  واک تماه    در   ( در جلسه کمیته رهبری ۲۰۰۰)

توسط    را خود یجهان   یی  دوره    یبررس نی، دوم ۲۰۱۴ماه جنوری در   •
پیشنهاد  ۲۲۴دولت،    ۸۹بررسی، این داد. طی  حقوق بشر انجام   یشورا

ن را   ۱۲پیشنهاد را پذیرفت،   ۱۸۹به افغانستان ارایه دادند. افغانستان  
 
ا

 .مورد مالحظه قرار دهد زیرا ن   یباق  پیشنهاد ۲۳و متعهد شد  رد  

مقرره ی حمایت از حقوق بشر را در ست، شورای وزیران گا  ۴بتاریخ   •
ادارات دولتی، تصویب کرد که نقش واحد حمایت حقوق بشر وزارت 

 ازتا   کردرا مکلف    متذکره واحد  مقرره عدلیه را واضح می ساخت، این
  نانیحقوق بشر در کشور اطم  یالملل  نیبا تعهدات ب  یمل  نیقوان اجابت 
قوق بشر ملل متحد و بشنهادات بررسی و تطبیق میثاق های ححاصل  

 اطمینان حاصل نمایند.   های دوره ی  ی جهانی 

به حمایت ملل  هیحقوق بشر وزارت عدل تی واحد حما،  ۲۰۱۴در سال   •
ادامه داد تا  یدولت  یخود را با وزارت ها و نهادها  یمشاوره هامتحد،  
 یبند تی اولو  اطفالحقوق    ونیطبق کنوانسرا  تعهدات خود    تطبیق

 د.نمای 

ماده    به  دولت •
 
  نعم  تهیخود به کم  های عضو  دولتاز گزارش  کردن  ا

شرکت مقامات   یبرارا سه کنفرانس    ۲۰۱۴شکنجه ادامه داد و در سال  
 برگزار کرد.  دهی، در روند گزارش  ،یو جامعه مدن   هیی، قوه قضایدولت

 یمستقل حقوق بشر افغانستان تالش ها ونیسی، کم۲۰۱۴سال    در •
 تناسب،  یتمربوط به استقالل  یها یرفع نگران  یرا برا ی ر یچشمگ
م   یتیجنس

 
 یبررسروی که    سایلیم ، جه خودیبود نیکارمندان و تا

هن  اعتبارنامه
 
ی بین گکه توسط کمیته فرعی روی اعتبار نامه کمیته هما

ه بود، انجام  مطرح شد  ۲۰۱۳  سالنهاد های ملی حقوق بشر    المللی
ناعتبار  مجدد  سنجش   یبرا ونیسیکماین  بر،  ودر ماه اک ت .داد

 
 نامه ا

 تهیکم  اداره،  تهیکم  پیشنهاد اینو در ماه دسمبر، پس از شد    یمورد بررس
در   متذکره ونیسیرا اتخاذ کرد که کم  ی  ینها میتصم یالملل  نیب   یهماهنگ
 .ابقا کرد" خود را الف" اهگجای و بوده    سی با اصول پار   تمطابق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گاهی بیشتر و حمایت از تدابیر قانونی و 
 
ا

پالیسی سازی مربوط به مبارزه با فرهنگ 
و گسترش عدالت   از مجازات  معافیت
 انتقالی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ورده ساختن نیاز های گزارش دهی 
 
برا

توسط دولت پیرامون میثاق ها و 
کنوانسیون های حقوق بشر و عملی 
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 حقوق بشر حقوق مستقل  ونیسی، کم۲۰۱۴دسمبر    ۱۰  بتاریخ •
، به ۲۰۱۸-۲۰۱۴پنج ساله خود برای سال  پالن استراتيژیک   افغانستان

به این را    کی ژ یطرح پنج هدف استرات   نیاحمایت ملل متحد ایجاد شد. 
جنبش حقوق بشر   ی رهبر   حقوق بشر،کمیسیون: ترویج و محافظت  

 یرو یپاز  ، نظارت دادخواهی   رییتغدر راستای  و   را رهبری  افغانستان
از حقوق   تحفاظحقوق بشر،    یالملل  نیو ب  یدولت از تعهدات مل

 د.کر مطرح   ونیسیکم  موثریت تامینو    انیقربان 

 حقوق مستقل حقوق بشر افغانستان  ونیسیکمست،  گا  ۲۰بتاریخ   •
با پسران" منتشر  ی "باز زارشی را در مورد علل و عواقب بچه بازی، گ

در   ی که  پسران توسط مردان یکه مستلزم سوءاستفاده جنس  یکرد، عمل
 تا  از دولت خواست  ونیسی. کمقرار دارند  قدرت در افغانستان اقفمو

از حقوق   یسوءاستفاده جدعمل،    نیا به اشته وگاین عمل را جرم ان 
 انی پا انیو محافظت از قربان   ی  یو شناساعدلی مرتکبین    بیعقت   ، بشر
حاکمیت  چون ضعف در   یرا به عواملاین عمل شنیع  گزارش،    نی. ادهد

در کشور نسبت  یرقانون یمسلح غ  یقانون، فساد ، فقر و حضور گروه ها
 .  داد

 ی فراهم ساز در   یمل  یها  هادن حمایت خود از   همچنان به یونیسف •
حمایت برای اطفالی که در مراکز  اصالح و تربیت اطفال در کابل و 

 ۱۰پسر و   ۳۲۸طفل،    ۳۳۸. در مجموع  ادامه داد  کندهار بسر می برند،
ن ها  

 
توقیف   یمل  تیبه اتهامات مربوط به امندختر، که بسیاری از ا

 ردید.  گ، فراهم  ۲۰۱۴بودند، برای شان حمایت روانی در سال  شده  

نمودن پیشنهاد ها که از بررسی دوره ای 
هانی افغانستان تحت چتر شورای  ج

 حقوق بشر سرچشمه می گیرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ارتقای ظرفیت و تعهد دولت و کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان منحیث 

نهاد ملی حقوق بشر کشور برای احترام، 
 محافظت، اجرا و ترویج حقوق بشر

 
 

 
 
V.  توسعه اقتصادی و اجتماعی 
 

 شد پایدار اقتصادی را تضمین و در ثبات کلی کشور کمک نمایدکه ر های دولت با حمایت جامعه بین المللی    پالیسیمعیار:  
 

 ها یزانم 
 

 شاخص های پیشرفت
 

  
  
  

زارش استراتیژی انکشاف  گ، وزارت اقتصاد تکمیل  ۲۰۱۴در ماه جون   •
 به پایان رسید منتشر کرد که  ۲۰۱۳ملی افغانستان را که در سال   

در   را  شرفتیپ  متذکره  گزارش .بود  یمل تی اولو  یبرنامه ها  اساسی برای
که    شاخص های توسعوی بررسی کرد،با توجه به   سک تور هشت  
درصد از شاخص ها   ۸۸عملکرد، با    نی تر ی به عنوان قو  ت راصح  سک تور 

مده
 
به را     یاجتماع محافظتو   یخصوص  سک تور و توسعه   ،بدست ا

برنامه های اولویت ملی با حمایت و تایید 
 جامعه بین المللی طرح و عملی می گردد
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درصد شاخص ها  ۴۶و    ۴۵با    ،هاسک تور   نی تر   فیعنوان ضع
 .کرد  یاب ی ارز ،  بیترت الب 

  یمل  تیبرنامه اولو ۲۱،  ۲۰۱۴در سال   •
 
شده همچنان بعنوان   دییتا

تمویل    یبرا موقت یها ودو رهنم یتوسعه مل یدولت برا پالن
  بودند،  دولتاولویت    یها برنامه  با  یکه بدنبال هماهنگ  یکنندگان 
 .افتی ادامه 

 ی کهتعهدات –عنوان "تحقق اعتماد به نفس   هخود ب   سنددولت در   •
برنامه را برای تحکیم   اراده خودمشارکت" ،   ت و تجدیداصالحا  یبرا
 ۱۲به    ۲۱از    این برنامه ها،  مجموع هدف کاهش    هب   ،یمل تی اولو  یها
  کمتر اعالم کرد.  ای 

 شاخص های پیشرفت 

و اداره مستقل   مالیه به وزارت یجمهور غن  سی، رئ ۲۰۱۴بر  واک ت  ماه  در •
  صیتخص شی افزا  یبرا  را  یشنهادیپتا    دستور داد  ان های محلگار 

 ۳۴، تمام  ۲۰۱۴در سال   .طرح نماینددرصد   ۴۰تا   والیاتجه به  ی بود
زمایشی تخصیصمشغول برنامه   والیت

 
 ۱۲  بابودند ،  والیتیجه  یبود  ا

و   ،افتی ر در الد  ونیلیم   ۳والیتی که کمترین درجه پیشرفت را داشتند  
 . کردند  یم  افتی ر در الد  ونیلیم   ۱  کی هر   والیات  یقبا

بانک   ۲۰۱۵ی جهانی ماه جنوری  اقتصاد  های  چشم انداززارش  گ •
خالص    نا دیرشد کشور در تول  ی  همچنان نشان دهنده کند  یجهان 
می   ۲۰۱۴درصد در سال    ۱.۵به    ۲۰۱۳درصد در سال    ۳.۷، از  یداخل
 .باشد

ور ۲۰۱۴در سال   •
 
دولت در ر  الد  اردیلیم عواید   ۱.۸    عواید  ی ، جمع ا

خکاهش داشتر  الد اردیلیم   ۲.۲برابر هدف  
 
اقدامات   یدر معرف  ری. تا

؛  فیضع  یات یمال؛ پیروی بر ارزش افزوده  اتیمال ژهی ، به ودی جد  یات یمال
منجر به که   یتیو امن  یاسیس  مسوولیت های از انتقال  یناش  بالتکلیفی
ورد.   عوایدکاهش  

 
 شده و خالی مالی بدون تمویل را بار ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توزیع عادالنه بیشتر کمک های انکشافی 
سرتاسر و هزینه های دولت در  

 افغانستان
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وری عایدات بیشتر و رشد پایدار  
 
جمع ا

 مبتنی بر منابع افغانستان
 
 
 
 

VI.  همکاری های منطقوی 
 

 حمایت از رفاه، صلح و ثبات  درمعیار: هماهنگی منطقوی پایدار و موثر  
 

 شاخص های پیشرفت ها میزان
 

 ۱۳از نهاد های منطقوی و   یئتیه،  ۲۰۱۴فبروری    ۱۱تا   ۲  تاریخ   از •
بحران   تی ر یمد ویمنطق ی گذار   هی سرما  یمل  ی گه از نمایند نمایند

که از طرف    یها  تیاز فعال یبه عنوان بخش ،نجاپا  ازافغانستان 

بهتر و گسترش هماهنگی منطقوی  
 اری منطقویذسرمایه گ
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س  حمایت شده بود تحت اقدامات اعتماد سازی پروسه قلبن جاپا
 
 ایا

  کرد.استانبول، دیدار  

 -گروه سه جانبه پاکستان    اجالس ترکیه نیهشتمفبروری،   ۱۳بتاریخ   •
س  داری موضوع "صلح پا  روی  انقرهدر   -افغانستان

 
" برگزار  ایدر قلب ا

ارچوب هدر چ  یاسیتوافق س  کی   تیمشترک بر اهم  هیاعالم شد. در 
 تا  و از طالبان افغانستان خواست  هتمرکز کردافغانستان    یقانون اساس

 .وندندیبه روند صلح بپ

 یبرارا نامه  تفاهمسه    زستانغافغانستان و قر ی، فبرور   ۱۶  خی بتار  •
 . امضا کردندی  تیو امن  ی، اقتصادیاسیروابط موضوعات س  تی تقو

ورکشاپ ی روی مبارزه با   زبانیافغانستان م  ،ی فبرور   ۲۷و   ۲۶   خی بتار  •
اعتماد به نفس ضد  تی تقوتمویل تروریزم، به عنوان بخشی از اقدامات  

س  میز ترور 
 
 بود.   استانبول  ایدر پروسه قلب ا

افغانستان و ترکمنستان برنامه همکاری را   خارجه  مارچ، وزرای  ۳بتاریخ   •
 دند. کر امضا   ۲۰۱۵و   ۲۰۱۴برای سال  

دانه بعنوان بخشی از اقدامات گمارچ، سیمنار مبارزه با بن  ۵بتاریخ   •
 ۹و    ۸بتاریخ  .  رگزار شددر مسکو ب  زمیاعتماد به نفس ضد ترور   تی تقو

ماه مارچ، ورکشاپ ی در مورد مبارزه با مواد انفجاریه تعبیه شده تحت 
در پروسه کابل راه اندازی   زمی اعتماد به نفس ضد ترور   تی اقدامات تقو

 ردید. گ

مارچ، پنج قرار داد دوجانبه بین افغانستان و تاجکستان،    ۲۶بتاریخ   •
منجمله اعالمیه مشترک روی توسعه و تقویت روابط متقابل و 

 توافقنامه همکاری ها بین وزرای داخله امضا شد. 

مارچ، روسای جمهور افغانستان، جمهوری اسالمی ایران،   ۲۷بتاریخ   •
 یاسالم پاکستان و تاجکستان اجالس  

 از تالش شان  تی مشترک، حما  هیان یبرگزار کردند. در ب   را چهارجانبه •
سهافغانستان در چ  ی تحت رهبر   ویمنطق یها

 
 -  ایارچوب روند قلب ا

ک
 
ک ،شد  دیاستانبول تا

 
 قیمشترک، از طر  یبر لزوم تالش ها  دیبا تا

؛ و بر مز یاز ترور   حمایتو    یمال بر تمویل  ،یتیامن  یها ی همکار   افزایش
ک مصالحهو   میمستق  یها  گ فتگو  لیو تسه  تی حما  تیاهم

 
 ورزید.   دیتا

میلیون دالر را  ۵۲۶.۵مارچ، روسای بورد کابل بانک، مبلغ    ۲۷بتاریخ   •
ن را  و بصورت بالعوض تصویب کرد  

 
پروژه و برق پروژه انتقال    یبراا

س  ی برایتجارت های 
 
سیایانهیم  یایا

 
افغانستان،  یبرا یجنوب   ، ا

 دسمبر، در استانبول، بتاریخ. افزود  کستانپاکستان و تاج،  زستانغقر 
  ذاری و احجام رویگ  متیق نامهچهار کشور توافقهر  ، هیترک پایتخت
 . امضا کردندرا  پروژه  

 ها میزان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شاخص های پیشرفت
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اقدامات   یومنطق یتخنیکنشست گروه  نیچهارم   ماه می،  ۱۵بتاریخ   •
 پروسه ی گذار   هی سرما  یو فرصت ها  یتجارت، بازرگان  ی اعتمادساز 

  تیفعال  پالنکه   ی  ی، جاردیدگدر هند برگزار    ،نو یاستانبول در دهل
 .ایجاد شد  ۲۰۱۵-۲۰۱۴ی  ها سال  یبرا ی اقدامات اعتماد ساز   یها

 ،پور   میرح  میابراه با ی جمهور کرز   سی، در کابل، رئ جوالی  ۲بتاریخ   •
س  ری معاون وز 

 
ی چگونگی میانه مالقات کرد تا روی ایامور خارجه امور ا

وردن
 
 .نماید  ها گ فتگو نهیتوسعه روابط دو جانبه در همه زم  بوجود ا

، افغانستان، هند، پاکستان و ترکمنستان طرح ماه جوالی  ۸بتاریخ   •
هند را امضا  -پاکستان  -خط لوله گاز ترکمنستان افغانستان   یات یعمل
  دند.نمو

مقامات ارشد پروسه قلب   ینشست رسم  نیدوم  ،یماه جوال  ۱۰  خی بتار  •
س
 
وری   نشست  نی برگزار شد. ا  گبیجناستانبول در   -  ایا

 
برای فراهم ا

 پروسه رایکنفرانس وز   نیچهارم   هیاعالم   مسوده روی  ی  یاظهارنظرها
س
 
  ی شش اقدام اعتماد ساز   شرفتیروند پ   یاستانبول و بررس  - ایقلب ا

 . انجام شد

سپتمبر در   ۱۲و   ۱۱بتاریخ های    یشنگها  ی هایسازمان همکار   نشست •
 بحیث، از افغانستان ی این نشست  هید. در اعالم ردی گدوشنبه برگزار  

م   کی 
 
نقش  تی و تقو  ،و مرفه  غیرجانبدار،  زیکشور مستقل صلح ا

حل و   یبرا  یالملل  نیب  یدر تالش ها  متحد ملل ی هماهنگ کننده مرکز 
 شد.   تی ابراز حما یفغان بین اال فصل

، اردوغان  هیترکجمهور   سیو رئ   یجمهور غن  سیبر، رئ واک ت  ۱۸بتاریخ   •
اعمار  ،  یتیامنهمکاری های    نهیدر زم مشارکت و دوستی را توافقنامه 

 .نمودندامضا   ی گذار  هی ، تجارت و سرمامجدد

، دو نیبه چ  یجمهور غن  سیرئ   یدر سفر رسم ،برواک ت  ماه  ۲۸  خی تار ب  •
دو   یتجارت، روابط اقتصاد  هدر رابطه ب   را کشور چهار توافقنامه

 یکارمندان دولت  یسفر برا  یهاجواز بشردوستانه و   یجانبه، کمک ها
 امضا کردند.

سیا  قلب  پروسهارشد   نیمسوئل  شستماه اک توبر، ن  ۳۱و   ۳۰بتاریخ     •
 
-ا

با   رابرگزار شد. کنفرانس وز   گبیجن در  راو کنفرانس وز   ستانبولا
سپروسه تحت عنوان " ی  هیاعالم 

 
  ی همکار   قیاستانبول: تعم  - ایقلب ا

سایشو   داری پا  تیامن  یبرا
 
سمنطقه   ا

 
 . دیرس  انی " به پاایقلب ا

در قزاقستان   یشنگها  های  ی همکار  ، نشستدسمبرماه    ۱۵بتاریخ   •
  ی می کرد. گند ی نمااز افغانستان عبدهللا   ی  یاجرا  سی. رئ ردیدگبرگزار  

 

 

 

 
VII. مشارکت میان دولت افغانستان و جامعه بین المللی 
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 به رهبری افغانها  اهنگیهم   معیار: حمایت منسجم جامعه بین المللی برای اولویت های افغانستان در چهارچوب

 
 ها میزان

 
 شاخص های پیشرفت

 

ساالنه   ویتوسع ی همکار  یها گ فتگو، دولت  ۲۰۱۴جوالی    ۲۴بتاریخ   •
غاز کرد، ا

 
 تمویلو    مالیهوزارت    نیب  لندسطح ببه  جلسات   نی خود را ا

. زار شده بودگبر  امساعدت ه یهدف بهبود هماهنگ  به  یکنندگان اصل
و   صندوق ها،  ها  ، نهاد  ۲۰۱۴سال   یها بار، گ فتگو نینخست یبرا

 شد. امل شرا    ملل متحد  یبرنامه ها

 تی ر ی مد ودی پالیسیرهنم  ادداشتدر ماه اک توبر، وزارت مالیه ی  •
با برنامه  را  کنندگان  تمویلجه بودیتنظیم  خود در مورد مساعدت های  

 کرد.  تجدید  یمل تی اولو  یها

شماری از ،    ۲۰۱۵سال   ربع نخستو      ۲۰۱۴چهارم سال  ربع  در   •
 یبرا  ،برواک ت  در ماه  دولت  در پاسخ به درخواست  ،کنندگان  تمویل
 قرا هم  جه  یبود ،  ۲۰۱۴سال    یمال  خالی  جهت مرفوع نمودنکمک  
 یها  تی اولوبه  اد تا مکان دبه دولت ا مساعدت های متذکرهکردند.  
از    عمدتاو    ی نمایدگقروض رسید و   معاشجمله پرداخت  من،  عاجل

 . داده شد  لی جه تحویبودداخل    یها  مز یمکان   قی طر 

، دفتر ریاست جمهوری، با شماری از تمویل ۲۰۱۵در ماه جنوری  •
ان اصلی، منجمله نهاد ها، صندوق ها و برنامه های ملل متحد  گکنند 

 که  ها برنامه اجرایجمله بخش مساعدت ها، من  یتا بررسرفت گتماس  
  درخواسترا    یردگصورت    دولت  یاصالح  یبرنامه هادر مطابقت با 

 نمود. 

را ملل متحد   ویتوسع  یکمکها  ارچوبهچدولت  ،  ۲۰۱۴می    ۶بتاریخ   •
با   مطابقت و اینکه در یب نمودتصو   ۲۰۱۹-۲۰۱۵برای سال های  

 نی ا. شناخت  تیبه رسمبرنامه ها و پالن های انکشافی دولت بود را  
 رویکه    را  افغانستان  انکشافیبرنامه   ساحات کلیدیارچوب  هچ

قانون و   تی، حاکمیاجتماع مساوات،  ی، خدمات اساسقانونیاقتصاد  
 کند.  یمفراهم    حمایتمتمرکز است،   ی حکومتدار 

 تی ر ی افغانستان تحت مد  مجدداعمار    وجهی صندوق  یقی برنامه تشو •
تدارکی شان را  تیظرف  شویق می کند تا، وزارت ها را ت یبانک جهان 

قرار مالیه    تدارکات وزارت  پالیسی  واحد  مورد تصدیق  تا  توسعه دهند
اهدافی را مشخص کرده یعنی سه تصدیقنامه جدید را این برنامه  .یرندگ
و   ۲۰۱۲. در سال  ستده انمو  نییتع   ۲۰۱۴تا    ۲۰۱۲از  هر سال   یبرا

مدهدف  نی دولت به ا  ،  ۲۰۱۳
 
  ازمالیه  ، وزارت   ۲۰۱۴. در سال  نایل ا

 . گزارش داد یامور پارلمان   دولت در  ریدفتر وز  یبرا تصدیقنامه کی 

تناسب گسترده مساعدت ها هم تراز با 
استراتیژی ملی انکشافی افغانستان و 

 دولت  اولویت های
 
 

پاسخگوی  ی بهتر در تهیه و تدارک و  
قراردادها از طرف دولت و جامعه بین 

 المللی
 
 
 
 
 
 

تقویت بورد مشترک نظارت و هماهنگی 
برای کمک به روند کابل و منحیث ذریعه 
تسهیل تجدید نظر منظم بر پیشرفت در 
اولویت های افغانستان و تعهدات دو 

 جانبه
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اصالحات   بهتعهدات   -عنوان "تحقق اعتماد به نفس    تحتدولت    سند •
 توام با  یها عملکردکاهش    یخود برا  اراده یشده" ،    دی و مشارکت تجد

 لیبا تشک  را شده است  فیفساد توص  یاصلعوامل  ، که به عنوان  یان تب
 با استفاده از    مندارزش  یقراردادها  تیر ی مد یبرا یمل  تدارکات  ئتیه

 اعالم کرد.   یللالم  نیب معیار ها و راهکار های 

 بورد ژهی ، به درخواست دولت، جلسه و  ۲۰۱۴نومبر   ۲۷  خی تار ب  •
 یط. شد  زارگ،  با ریاست مشترک یوناما بر و نظارت مشترک  یهماهنگ

خود را كه   یاصالحات   یها  پالن پرزنتیشن مقدماتی ، دولتنشست نی ا
  این سند،و در    ایجاد شده بود  افغانستاندر مورد  كنفرانس لندن   یبرا

اصالحات و   یت براتعهدا -تحت عنوان "تحقق اعتماد به نفس  
 شده بود ارایه کرد.ح  طر شده"    دی مشارکت تجد

 یکننده گروه هماهنگتمویل    یای نهاد ه، روسا۲۰۱۴در طول سال   •
منحصرا جلسات بین  متناوبا کردند، و   یمالقات م  ها منظما باهم  کمک

ان گتمویل کنند و جلسات مشترک نی یوناما  زبایبه م   انگتمویل کنند 
. جلسات منظم،  زار می کردندگمالیه جلسه بر وزارت   یزبانیبه م   یدولت

 ی، از بررسیکنندگان اصل  تمویل  رمجموعهی ز با جلسات کاری  همراه 
 ،انگتمویل کنند و تعهدات متقابل دولت و   ویتوسع  شرفتیپ  دوامدار

 . کرد  تی حما
 

VIII.  مبارزه با مواد مخدر 
 

 معیار: گرایش دوامدار در کاهش کشت کوکنار، تولید مواد مخدر و اعتیاد به مواد مخدر
 

 ها میزان
 

 شاخص های پیشرفت

، به   ۲۰۱۴دوباره در سال   تریاک  دیتول  و  کشت کوکنار در افغانستان •
زده   نیهک تار تخم ۲۲۴۰۰۰  ادیاعت زانیم زیر  کشت    ری سطح ز   یطور کل

زرع    ۲۰۱۳در سال  هک تار   ۲۰۹۰۰۰نسبت به  درصد   ۷شود که   یم 
تن تخمین زده  ۶۴۰۰  ،  ۲۰۱۴در سال   اکی تر   دیتول .  افتی  شیشد افزا
 که   ۲۰۱۳در سال    تن   ۵۵۰۰نسبت به  ی رادرصد  ۱۷شد که  

 نیا. بدینسو را نشان می دهد  ۱۹۹۴از سال    دوم  سطحبلندترین  
ارزش   یکل  سقوطهمراه بود که منجر به    ها  متیبا کاهش ق  شی افزا

خشخاش در   عاری از  شمار مجموع والیات  کشور شد.  اکی اقتصاد تر 
درصد مجموع کشت تریاک در    ۹۸با     ۲۰۱۴افغانستان در سال 

 . استه  ماند یباق  کسانی کشور   یو غرب   ی، شرقیجنوب   مناطق

بستر  ۳۹۲۰۰در مجموع به    یمعالجو مراکز تی، ظرف۲۰۱۴در سال   •
 . افتی   شی افزاوالیت   ۲۸مرکز معالجوی، در   ۱۲۳در  

کاهش کشت کوکنار، تولید مواد مخدر  
 و میزان اعتیاد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

افزایش ممانعت موثر و تالش ها برای 
 مبارزه با قاچاق
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( UNODCم ملل متحد )ای ، دفتر مواد مخدر و جر   ، ۲۰۱۴در سال     •
   پالنكرد تا   ی همکار   کی از نزدنندگان  تمویل کبا دولت و جامعه 

 صحت عامهمواد مخدر به وزارت    معالجویانتقال مراكز   یبرا یانتقال
مرکز  ۱۳طرح،    نی ا مرحله نخست مطابقت باد. در  نمای  هیتهرا 

 . داده شد  لیبه دولت تحو ،  ۲۰۱۴در سال   ،مواد مخدر  معالجوی

را راه   اتیعمل   ۲۷۳۴مبارزه با مواد مخدر   سیلو، پ ۲۰۱۴در سال   •
 ۶۳۶۱  ،نیروئ یه مالوگر یک    ۴۱۴۶ضبط    اندازی نمودند که به

  مالوگر یک   ۴۴۵۸۳،   تریاک  مالوگر یک  ۶۹۱۶۹،   نیرفو م  رام  گکیلو 
 یوایمیکماده   مالوگر یک    ۳۹۶۰۸،  نیتام یمتامف  مالوگر یک  ۳  ،چرس

. یوایمیک  مواد  عی ماده ما  شیپ  تریل  ۴۸۸۵۱  ماده جامد و   شیپ 
از بین   ۲۰۱۴در سال    نیروئ یه  دیتولالبراتوار   ۴۵در مجموع    تا،عالو
مظنون، کشته شدن  ۲۸۰۳  ی ر یمنجر به دستگ اتیعمل  نیشد. ا  برده
مبارزه با   سیپل  تن  ۲افغانستان و    یمل  تیامن  یروهاینل ن وپرس  تن  ۵

 .ردیدگمواد مخدر    سیلوپ  ۹شدن  مجروح    مواد مخدر و 

 به حمایت خود از ،سازها  شیدرمورد پ  یمل  کاری اطالعاتگروه   •
زمینه تقویت کنترول پیش ساز ها و تبادل در  ها   نهاد  نیب   ی همکار 

روه کاری گ، این  ۲۰۱۴اطالعات در افغانستان ادامه داد. در سال  
تن   ۵مورد ضبط، بیشتر از   ۱۱که شامل پشت پرده    قاتیتحقنتایج 

 ردید.گتن امونیم کلوراید    ۱۶ایت و  در ی اهک ان یتاس

 -افغانستان  ارچوب ابتکار  هسطح وزرا در چ  به  ی، جلسه  یدر ماه م    •
حاصل شده و   یها شرفتیپ   یبررس  جهت  کستانتاج  -  زستانغقر 

امر   نی که اردید  گزار  گبر مشترک    یها  تیراه فعالی  نقشه    تصویب
 اسه کشور بتوانند مشترک  هرقانون   ی تنفیذها انگار باعث شد تا  

 ۱۱  چرس،  مالوگر یک  ۱۳۷که منجر به ضبط    انجام دهند،  اتیعمل
 شد.   مظنون ۲  ی ر یو دستگ  اکی تر   مالوگر یک

افغانستان، میان    ابتکار سه جانبهارچوب  هدر چ  ،  ۲۰۱۴در سال   •
مشترک های  اتیعمل  از  ی شمار و پاکستان    رانی ا یاسالم   ی جمهور 

  مالوگر یک  ۱۰۲۰و    اکی تر   مالوگر یک  ۲۴۳ضبط    انجام شد که منجر به  
 د.ردی گمظنون    ۱۰  ی ر یو دستگ  چرس

،   ۲۰۱۴و     ۲۰۱۳سطح کشت خشخاش در سال    شی افزا  ه رغمب  •
کشت و تولید و باروری، عمدتا در   در مالحظه ی  یقابل   شی افزا

  ساحاتیکه تقریبا عاری از خشخاش اعالن شده بودند بمشاهده رسید.
 ۳۳.۳  یزراعت  ریو غ  یزراعت  یدر صادرات کاالها  شیوسط افزاحد ا

و صنایع   اطاق های تجارت. مطابق به  بود ۲۰۱۴درصد در سال  
 ۲۷.۸یاهای داروی  ی بالترتیب  گافغانستان صادرات میوه خشک و  

نشان می دهد که   ۲۰۱۴درصد افزایش را در سال    ۲۰.۵درصد و  
میلیون دالر می شود. برعالوه، صادرات قالین  ۲۳۴.۷مجموعا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

افزایش زراعت مشروع و سرمایه گزاری 
 ًُ خصوصی مربوط در مناطقی که قبال

 برای زرع کوکنار به کار می رفت
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در صد افزایش  ۱۰.۰و صادرات غالت    ۲۰۱۴درصد در سال    ۱۴۹.۰
 داشت. 

، بدیل شتیمعروی ابتکارات   یومنطق  یها  ی از همکار  تی حما  یبرا •
  ملل متحد، دفتر جرایم و مواد مخدر ۲۰۱۴نومبر   ۱۲الی    ۹از تاریخ  

 کستانو تاج  رانی ا  یاسالم  ی ن جمهور متخصصی ی همکار  زمینه جلب
 نیارتباط ب   جادی در افغانستان و ا  یصنعت روغن نباتجهت توسعه  

 . چین را فراهم کرد  ینساجصنعت و    ستانپنبه افغان   تجار
 

 
 
 
 
 
 

 


