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ملګري ملتونه

خپریدل :عمومي

عمومي اسامبله

 ۲۸فبروري ۲۰۱۹

امنیت شورا
عمومي اسامبله
درې اویایمه ناسته
د اجنډا  ۴۰ماده
د افغانستان حالت

اصل :انګلیسي

د امنیت شورا
څلور اویایم کال

د افغانستان وضعیت او پر نړیواله سوله او امنیت ی ې اغیزې
د عمومي منشي راپور
لومړی :پيژندنه
دغه راپور د عمومي اسامبلې د  ۶۸/۱۱پریکړه لیک او د امنیت شورا  )۲۰۱۸( ۲۴۰۵پریکړه لیک
.۱
په تعقیب په کومو کې چې له عمومي غوښتل شوي وو ،چې په هرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د پرمختګونو
په اړه راپور ورکړي ،وړاندې کیږي.
د  ۲۰۱۸د ډسمبر پر  ۷د پخواني راپور)(A/73/624–S/2018/1092له خپریدو راهیسې دغه راپور
.۲
د سیاسي ،بشري ،پرمختیایي او د بشري حقونو د هڅو په ګډون ،په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو په
اړه تازه معلومات وړاندې کوي.
دویم :اړوند پرمختګونه
د جګړې د مذاکره شوي حل په لور هڅې زیاتې شوي ،چې د امریکا د متحده ایاالتو او طالبانو ترمنځ
.۳
په خبرو کې د پرمختګ په اړه راپورونه ورکړل شوي .افغان دولت هم د سولې د بین االفغاني خبرو اترو لپاره
خپل چمتوالی جاري ساتلی ،که څه هم د دولت او طالبانو ترمنځ کومې رسمي خبرې اترې نه دي ترسره شوي .د
 ۲۰۱۸کال د اکتوبر د پارلماني ټاکنو وروسته موده د یو لړ موضوعاتو لکه د شمیرنې په پروسه کې د ځنډونو،
پراخو بې نظمیو او د درغلیو د تورونو له امله له ناندرو ډکه وه .د ټاکنو خپلواک کمیسیون د  ۲۰۱۹کال
ولسمشریزې ټاکنې د جوالئ تر  ۲۰پورې د دریو میاشتو لپاره وځنډولې .د ولسمشریزو ټاکنو لپاره نوم لیکنه د
ولسمشر اشرف غني او اجرائیه رئیس عبد هللا عبد هللا په ګډون د  ۱۸نوماندانو په نوماندۍ سره د جنوري په ۲۰
پای ته ورسیده .د موسمي جریانونو سره سم د تاوتریخوالي په پیښو کې له خورا لږ کموالي سره ،امنیت ال اوس
هم بې ثباته دی .ولسي مرګ ژوبله د ریکارډ په لوړ کچو دوام لري .افغان دولت او ملګري ملتونه د افغانستان په
اړه د جینوا د وزیرانو د کچې کنفرانس کوربه وو ،چې د پرمختیایي مرستو لپاره د جینوا د دوه اړخیزه حساب
ورکونې د چوکاټ په منلو تمام شو .له روانې وچکالۍ او په لوړو کچو بېځایه کیدونو سره مل ،بشري وضعیت
ال اوس هم ناوړه دی.
الف .سیاسي پرمختګونه
پر تیرو دریو میاشتو درې مهمې او اړوندې پروسې حاکمې وې :د ولسي جرګې تر ټاکنو وروسته موده
.۴
 ،چې د اکتوبر پر  ۲۰ترسره شوې؛ ولسمشریزې ټاکنې چې په قانوني ډول اجازه/صالحیت ورکړل شو چې په
 ۲۰۱۹کال کې ترسره شي ،چې د اوس لپاره په جوالئ کې تنظیم شوي؛ او د افغان دولت او د طالبانو بلواګري
ترمنځ یوه پایېدونکي سیاسي حل ته د رسیدو لپاره زیاتې شوې هڅې.
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د سیاسي پخالینې له الرې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې د  ۲۰۱۸کال په دویمه
.۵
نیمه یي کې زیاتې شوي .د راپور ورکولو په موده کې ،دولت د سولې د بین االفغاني مذکراتو لپاره خپل چمتوالي
جاري ساتلی .د افغانستان په اړه د جنیوا د وزیرانو د کچې په کنفرانس کې ،چې د نومبر پر  ۲۷او  ۲۸ترسره
شو ،ولسمشر غني د حکومت د سولې د مرکچي ټیم جوړونه اعالن کړه ،چې مشري یې د ده د دفتر د رئیس سالم
رحیمي له خوا کیده .د ډسمبر پر  ،۹ولسمشر غني د سیمې لپاره د سولې د خپل ځانګړي استازي او د سولې د
عالي شورا د دار االنشاء د رئیس په څیر د محمد عمر داودزي ټاکل اعالن کړل .ښاغلي داودزي د سولې د والیتي
کمیټو د تعلیقولو په ګډون د سولې په عالي شورا کې د اصالحاتو اعالن وکړ .هغه همدارنګه یو شمیر سیمه ییزې
کتنې ترسره کړې ،د جنوري له  ۸تر  ۱۲یې پاکستان او د جنوري پر  ۲۶یې چین ته سفر وکړ ،څو د افغان سولې
پروسې په اړه د سیمه ییزې اجماع په اړه خبرې اترې ترسره کړي .د ډسمبر پر  ،۱۲دولت د یوه ولسمشریز
فرمان په خپرولو سره د سولې د عالي مشورتي بورډ تاسیسول اعالن کړل ،چې د حکومتي چارواکو ،او د ښځو
په ګډون د مخالفو سیاسي اشخاصو له  ۳۳غړو څخه جوړ شوي .د فبروري پر  ،۱۱ولسمشر غني د سولې پروسې
په اړه لومړي ملي مشورتي ناسته ترسره کړه .تر کاري ګروپي مباحثو وروسته ،ولسمشر غونډې ته وینا وکړه،
چې د دولت په مشرۍ یې د بین االفغاني ټول شموله پروسې پر اړتیا ټینګار کاوه او ښاغلي داودزي ته یې د
فبروري په پای کې د لوې جرګې ترسره کولو دنده وسپارله څو د سولې فکټورونه او محدودیتونه تشخیص کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د پخالینې لپاره د امریکا د متحده ایاالتو ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد
.۶
د افغان سولې پروسې لپاره د مالتړ د ترالسه کولو لپاره یو شمیر سفرونه ترسره کړل .د ډسمبر له  ۴تر  ۲۲پورې
له سیمې څخه د کتنې پر مهال ،ښاغلي خلیلزاد د طالبانو له استازو ،د پاکستان ،سعودي عربستان او د عرب متحده
اماراتو له دولتي استازو سره په دوبۍ کې د ډسمبر پر  ۱۷او  ۱۸خبرې اترې ترسره کړې .د راپورونو له مخې
دغو دریو هیوادو له طالبانو غوښتنه کړې چې اوربند وکړي او ښکاره د دې اراده په ډاګه کړې چې له افغان
حکومت سره مستقیمې خبرې اترې ترسره کړي .په دوبۍ کې د دولت د پالوي له شتون سره سره بین االفغاني
مذاکرات ترسره نه شول .ښاغلي خلیلزاد د جنوري له  ۸تر  ۲۶پورې له سیمې نورې لیدنې ترسره کړي ،چې
هندوستان او چین ته په سفر سره پیل شوې .د جنوري پر  ،۲۱هغه قطر ته د طالبانو له سیاسي کمیسیون سره د
شپږ ورځنیو جدي مذاکراتو لپاره سفر وکړ ،چې د راپورو له مخې خبرې اترې له افغانستان څخه د امریکایي
ځواکونو پر ایستلو او د نړیوالو تروریستانو لپاره د هیواد پر یوه خوندي ځای نه بدلیدو پر سر وې .د جنوري پر
 ،۲۶سفیر خلیلزاد او طالبانو د جال جال اعالمیو په خپرولو سره په ډاګه کړه چې مهم پرمختګ شوي ،که څه هم
ناستې له کوم رسمي تړون پرته پای ته ورسیدې .ښاغلي خلیلزاد بیا وروسته له کابل څخه لیدنه وکړه ،څو ولسمشر
غني ته د خبرو د پایلو په اړه معلومات ورکړي .له رسنیو سره په مرکه کې ،هغه دا ومنله چې طالبان له افغان
حکومت سره په مستقیمو خبرو اترو کې ښکیل کیدل رد کړي ،ځکه هغوي په دې باور دي ،چې دا به د حکومت
د مشروعیت منلو په مانا وي .د جنوري پر  ۲۸په یوه ناسته کې ولسمشر غني د امریکا د متحده ایاالتو او طالبانو
ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ د افغان حکومت له خوا د رامنځ ته شوي عمومي چوکاټ د یوې برخې په څیر
یادونه وکړه .ولسمشر غني یو ځل بیا پر طالبانو په بین االفغاني ډیالوګ کې د ښکیل کیدو غوښتنه وکړه ،او د
افغان د سولې د تیرو پروسو د تیروتنو اخطار یې ورکړ او د دې غوښتنه یې وکړه چې د بهرنیو ځواکونو وتل او
د سولې پروسه دې په منظم او دوامدار ډول ترسره شي.
د فبروري پر  ۵او  ۶په مسکو کې د طالبانو د یوه لس کسیز پالوي او یو شمیر افغان سیاستوالو ترمنځ
.۷
چې زیاتره یې مخالفین وو لکه پخواني ولسمشر حامد کرزي ،او د ولسمشریزو ټاکنو زیات شمیر نوماندان ،د
هغوي مرستیاالن ،همدارنګه د طالبانو پخواني غړي ،یوه ناسته ترسره شوه .په دغې ناسته کې دوو ښځو هم ګډون
کړی و .کنفرانس ته د وینا پرمهال ،ښاغلي کرزي د سولې د وروستیو هڅو هرکلی او پر دې ټینګار وکړ چې یو
ازاد او ولسواکه افغانستان یوازې د ملي یووالي له الرې ترالسه کیدای شي .د طالبانو د سیاسي کمیسیون یوه
استازي شیر حمد عباس ستانکزي ناستې ته په خپله وینا کې د سولې پروسې په اړه ګامونه په ډاګه کړل ،لکه د
بندیزونو له لیست څخه د طالبانو ایستل ،د بندیانو خوشې کول او د طالبانو د دفتر رسمي پرانیستل ،او د سولې د
نهایي تړون لپاره یې د نړیوال تضمین اړتیا په ډاګه کړه .د پارلمان غړې فوزیه کوفي وویل ،چې د ښځو د سیاسي
ګډون او ټولنیزو-اقتصادي حقونو په ګډون ،د تیرو  ۱۸کلونو السته راوړنې باید د سولې په هره پروسه کې وساتل
شي .د کنفرانس په پای کې ګډونوالو یو ګډ پریکړه لیک خپور کړ ،چې د یوه ټول شموله بین االفغاني ډیالوګ
غوښتنه کوي .په پریکړه لیک کې دوي همدارنګه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتل غوښتنه کړې او د
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ښځو د ښوونیزو ،سیاسي ،ټولنیزو او اقتصادي حقونو او دغه راز د اسالمي ارزښتونو سره سم د ټولو افغانانو د
بیان ازادۍ د یقیني کولو لپاره مالتړ په ډاګه کړي .تر دغې ناستې وروسته ،ولسمشر غني د سولې پروسې لپاره
د افغان دولت مشرۍ پر اړتیا ټینګار وکړ.
ملګرو ملتونو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې له مالتړ سره خپلې هڅې جاري ساتلي .د
.۸
ناروي له حکومت سره په مشارکت کې ،ملګرو ملتونو په کابل کې د تجربو د شریکولو یو سمینار تنظیم کړ
چیرې چې کارپوهانو د کولمبیا او فلپین په اړه د سولې د وروستیو مذاکراتو په اړه د سولې د عالي شورا له غړو
او د حکومت د مرکچي ټیم او د سولې د مشورتي عالي بورډ سره خپلې نظریې او لید لوري شریک کړل .د ځایي
سولې د روانو هڅو د یوې برخې په څیر ،د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه پالوي (یوناما) ساحوي
دفترونو د راپور ورکولو په موده کې د ځایي سولې د دریو نوښتونو له تطبیق سره مرسته کړې ،د یوه هغه په
ګډون چې موخه یې په بدخشان والیت کې پر منزوي شویو ټولنو د شخړو د اغیز راکمول وه.
د پایېدونکې سولې د پیدا کولو دغه هڅې د ټاکنو له دوو پروسو سره همهالې ترسره شوي :د ۲۰۱۹
.۹
کال د ولسمشریزو ټاکنو لپاره چمتوالی ،د  ۲۰۱۸کال د اکتوبر د ولسي جرګې ټاکنو ځنډیدلې او له ناندرو ډکه
پریکړه .د پارلماني ټاکنو د پایلو جدول بندي کول او اعالن سوکه پرمخ تلل .د درغلیو او طرز العملي بې نظمیو
تر پراخو شکایتونو وروسته ،په ټولو  ۳۳والیتونو کې چیرې ټاکنې ترسره شوي د رایو بشپړه یا جزئي بیا شمیرنه
ترسره شوه .خو بیا هم دغه کار د زیات شمیر هغو نوماندانو او سیاسي ګوندونو اندیښنې ارامې نه کړې ،چا چې
د ټاکنیزو ادارو پر یو شمیر او کارمندانو د رایو د دویم ځل شمیرنې په پایلو کې په السوهنه تورن کړي .د نومبر
پر  ،۲۸د ملي امنیت ریاست د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ساحوي عملیاتو سرپرست د درغلیو په تور ونیوه .د
نوموړي قضیه بیا وروسته د لوي څارنوال دفتر ته د څیړنو لپاره راجع شوه .د رایو د شمیرنې په غځیدلې موده
کې ،الریون کوونکي له بیا شمیرنې او لومړنیو پایلو خوښ نه وو او د هیواد په  ۲۰والیتونو کې سوله ییز
الریونونه ترسره کړل ،چې لږ تر لږه په  ۱۱والیتونو کې یې په موقت ډول د کمیسیون والیتي دفترونه وتړل .په
داسې حال کې چې ځینو نوماندانو د ټاکنو پر پروسې نیوکې درلودې ،زیاترو هغو یې مناسب طرز العملونه تعقیب
کړي او خپل شکایتونه وړاندې کړي ،چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له الرې وڅیړل شي.
د کابل والیت پارلماني ټاکنې چې د لوړ شمیر چوکیو او زیات شمیر ثبت شوي رایه اچوونکي لري ،په
.۱۰
ځانګړي ډول ناندریز و .د ډسمبر پر  ،۶د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون اعالن کړه چې دغه کمیسیون د کابل ټاکنې
باطلې کړي ،او د کمیسیون د رئیس په ګډون د ټاکنو د پنځو لوړ پوړو چارواکو د ګوښه کولو غوښتنه وکړه.
پریکړې د ولسمشر دویم مرستیال ،قاضي القضات ،لوي څارنوال دې ته وهڅول چې پر اساسي قانون د څار
کمیسیون د دغو دوو ادارو ترمنځ منځګړیتوب وکړي ،چې په تعقیب یې د محدود شمیر انتخاباتي مرکزونو د رایو
پر بیا شمیرنه هوکړه وشوه .دغه اختالف د کابل والیت د پایلو خپرول ال پسې وځنډول .د جنوري پر  ،۱۴د کابل
والیت لومړنۍ پایلې اعالن شوې .د دغو پایلو ته په یوه سوړ غبرګون کې ،کومې چې باید د  ۲۰۱۸کال د نومبر
پر  ۱۰نېټه اعالن شوې وای ،نا بریالی شویو نوماندانو د جنوري پر  ۲۲په کابل ښار کې الریون وکړ چې
پالزمینې ته یې څلور سترې دروازې وتړلې ،الریون په ورته ورځ کې وروسته پای ته ورسید.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د لومړنیو پایلو په تړاو  ۴۹۴۶شکایتونه تر السه کړي ،چې د دې له جملې
.۱۱
د  ۲۹۸۰شکایتونو او  ۱۹۸غوښتنو په اړه قضاوت شوي .له دغو شکایتونو څخه  ۱۱۹قضیې د لوي څارنوال
دفتر ته د زیاتو څیړنو لپاره لیږل شوي .د شکایتونو تر پروسې وروسته ،کمیسیون د ټاکنو د وروستیو پایلو
اعالنول پیل کړل ،چې د نهو والیتونو پایلې د جنوري پر  ،۲۰د دریو والیتونو د جنوري پر  ۲۳او د شپږو
والیتونو یې د جنوري پر  ۳۰اعالن کړې.
د ډسمبر پر  ،۳۰د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعالن کړه ،چې د  ۲۰۱۹کال ولسمشریزې ټاکنې د اپریل له
.۱۲
 ۲۰د جوالئ  ۲۰نېټې ته وځنډول شوې .که څه هم دغه کار له سیاسي فعالینو او مدني ټولنې سره په سال مشوره
ترسره شوی و ،بیا هم د ټاکنو ځنډ له نیوکو او اندیښنو سره مخ شو .د اساسي قانون د تطبیق د څار خپلواک
کمیسیون د  ۲۰۱۸کال د ډسمبر پر  ۳۱یو حقوقي نظر خپور کړ ،په کوم کې چې د ټاکنو ځنډول له اساسي قانون
څخه سرغړونه ګڼل شوې .که څه هم دا د ټاکنو پر خپلواک کمیسیون الزامي نه و ،نوموړي نظر د ټاکنو د ځند په
اړه د خلکو نیوکې ال پسې زیاتې کړې .همدارنګه د والیتي او ولسوالیو شوراګانو او په غزني والیت کې د پارلماني
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ټاکنو مهالویش په جوالئ ټاکل شوي ،چیرې چې په  ۲۰۱۸کال کې د بې ثباته امنیتي وضعیت او الریونونو له
امله چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون والیتي دفتر یې تړلي و ترسره نه شوې ،دواړه په دغه والیت کې د رایه
اچوونکو د ثبت د چارو مخه ونیوله .ګڼو همکارو ډلو د کمیسیون د ظرفیت په اړه شک څرګند کړي ،چې وکولی
شي څلور واړه ټاکنې په جوالئ کې ترسره کړي.
له دې سره سره انتخاباتي کمیسیونونو د ملګرو ملتونو په مالتړ د ولسمشریزو ټاکنو لپاره لوژیستکي
.۱۳
چمتوالی جاري ساتلی .په جنوري کې ،د ټاکنو خپلواک کمیسیون له پارلماني ټاکنو څخه د زده شویو لوستونو په
اړه یوه پروسه ترسره کړه او له سپارښتنو سره سم یې د کمیسیون د دار االنشاء د جوړښت او کارمندانو د تقویه
کولو په اړه له حکومت سره خبرې اترې پیل کړې .دواړو کمیسیونونو د خپلو عملیاتي پالنونو او بودجې چمتو
کول پیل کړي .حکومت په خپله ملي بودجه کې په  ۲۰۱۹کال کې د څلورو ټاکنو لپاره  ۲۳.۴میلیونه امریکایي
ډالر تخصیص کړي ،چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیونو به کارول کیږي .د
عملیاتي پالن د طرحې تر چمتو کولو وروسته د  ۱۱۲۱۸۹۰۴۵امریکایي ډالرو بودجې مسوده چمتو شوه ،چې
د دوو کمیسیونونو او دغه راز د ملګرو ملتونو د انتخاباتي مالتړ پروژې فعالیتونه تمویل کړي .د ولسمشریزو
ټاکنو لپاره د نوماندانو نوم لیکنه د ډسمبر پر  ۲۲پیل او د جنوري پر  ۲۰پای ته ورسیده ،چې د ولسمشر غني او
اجرائیه رئیس په ګډون  ۱۸نوماندانو ځانونه ثبت کړي .دغو ټاکنو لپاره هیڅ ښځینه نوماندې نوم لیکنه نه ده کړې،
خو درې ښځې د ثبت شویو په ولسمشریزو ټکیټونو کې د غړو (مرستیاالنو) په څیر والړې دي .د ټاکنو د خپلواک
کمیسیون له خوا د اسنادو تصدیقونه د فبروري پر  ۴پیل شوه په داسې حال کې چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون
له خوا به له نا قانونه وسله والو ډلو سره د نوماندانو د اړیکو څیړل به د مارچ تر  ۲۲پورې دوام وکړي .د جنوري
پر  ،۷د رایه اچوونکو د ثبت نوي مقررات تایید او د ثبت پروسه به د مهالویش سره سم په مارچ کې پیل شوي.
کمیسیون دغه راز د ټکنالوژي د کارونې په لټه کې دی لکه د رایه اچوونکو د ثبت لپاره د بایومټریک وسایلو
کارول ،کومو چې د ولسي جرګې د ټاکنو پرمهال په متناقض ډول کار کوه .د حکومت غوښتنې په غبرګون کې د
ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دوه بې رایې غړي معرفي شول او د فبروري پر  ۵رسمي سپارښتن لیک ولسمشر
غني ته د هغه تایید لپاره واستول شو.
د پارلماني ټاکنو څرګند خراب مدیریت او د درغلیو او فساد تورونو د انتخاباتي کمیشنرانو د ګوښه کولو
.۱۴
غوښتنې او په انتخاباتي سیستم کې د سمونو رامنځ ته کولو اړتیاوې یو ځل بیا تقویه کړې .په ډسمبر میاشت کې،
د افغانستان ستر ملي ایتالف او سیاسي ګوندونو د ارتباط ډلې د دواړو کمیسیونونو په جوړښتونو کې د بنسټیزو
سمونونو غوښتنه وکړه .سربیره پر دې ،ګوندونو همدارنګه د حکومت د السوهنې په ضد اخطار ورکړ کوم چې
ښایي د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو باور کمزوری کړي .د جنوري پر  ،۱۳د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش
خلکو ته د حکومت د پالنونو په اړه اشاره وکړه ،چې په دواړو کمیسیونونو کې د اصالحاتو رامنځ ته کول په پام
کې لري .د جنوري پر  ،۱۶حکومت له سیاسي فعالینو او مدني ټولنې سره سال مشورې پیل کړې څو په دواړو
کمیسیونونو او د کمیشنرانو د بدلولو په میکانیزمونو کې د بالقوه بدلونونو په اړه اجماع رامنځ ته کړي .د فبروري
پر  ،۱۱د ولسمشر د دویم مرستیال دانش په مشرۍ یوې ځانګړې کمیټې چې له دولتي چارواکو ،سیاسي ګوندونو
او د مدني ټولنې له سازمانونو تشکیل شوې ،د دواړو کمیسیونونو د غړو لپاره د ټاکنې د نوې پروسې په ګډون د
ټاکنو په قانون کې په وړاندیز شویو تعدیالتو توافق وکړ .په دغه قانون کې د تعدیالتو طرح د کابینې له خوا د
فبروري پر  ۱۲تایید شوه .په ورته ورځ ،ولسمشر غني یو فرمان صادر کړ چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون اوه
کمیشنران او د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون پنځه کمیشنران یې ګوښه کړل او د دغو کمیسیونونو د دار االنشاء
رئیسان یې د کمیسیونونو د سرپرستو په څیر وټاکل او د نویو رئیسانو غوره کول او ګمارل یې وځنډول.
په ورته وخت کې ،سیاسي فعالینو تر ولسمشریزو ټاکنو مخکې د مالتړ د بسیجولو لپاره خپلې هڅې
.۱۵
روانې ساتلي .د جنوري پر  ،۲۸د افغانستان د ستر ملي ایتالف ویاند رسنیو ته وویل چې د ولسمشریز ټاکنو لپاره
د یوه واحد نوماند د ټاکلو هڅې د تیر په څیر ناکامې شوې .د ټکیټونو جوړولو هم پر افغانستان د حاکمو سیاسي
ترتیباتو په اړه نوي اختالفات رامنځ ته کړل ،چې د اجرائیه رئیس عبد هللا او د ملي امنیت د پخواني سالکار حنیف
اتمر په ګډون یو شمیر نوماندانو د غیر متمرکز/فدرالي نظام او سیاسي اصالحاتو لپاره خپل مالتړ په ډاګه کاوه.
دغه راز د موقتې ادارې د ممکنه جوړونې په اړه دوامدارو اوازو د ولسمشریزو نوماندانو او مرستیاالنو ترمنځ
د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو او سولې پروسې په اړه اختالفات را والړ کړي .دغه اختالفات د فبروري پر  ۲۴هغه
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مهال ال پسې زیات شول ،کله چې ولسمشر غني د اجرائیه رئیس د دویم مرستیال محمد محقق چا چې د ۲۰۱۹
کال د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د ښاغلي اتمر د دویم مرستیال په څیر ځان ثبت کړي له خپل منصب څخه د ګوښه
کولو اعالن کړل .یوه وروسته ،ښاغلي محقق د یوې اعالمیې په خپرولو سره د ولسمشر پریکړه رد کړه ،په داسې
حال کې چې اجرائیه رئیس عبد هللا د ښاغلي محقق په مالتړ یوه اعالمیه خپره کړه .دغه کار د ولسمشر غني د
پریکړې په اړه اختالفات را والړ کړل ،چې حکومت د دې ادعا کوله چې تر اساسي قانون الندې د لوړ پوړو
چارواکو د لرې کولو صالحیت لري په داسې حال کې چې ښاغلي محقق مالتړو استدالل کاوه چې د هغه موقف
د  ۲۰۱۴کال د ملي یووالي حکومت په تړون کې تضمین شوي او له همدې امله د هغه ګوښه کول له اجرائیه
رئیس عبد هللا سره د سال مشورو اړتیا لري.
ب .امنیت
د امنیتي پیښو له دوامدار لوړ شمیر سره امنیتي وضعیت ال اوس هم بې ثباته دی .په  ۲۰۱۸کال کې،
.۱۶
ملګرو ملتونو  ۲۲۵۷۸امنیتي پیښې ثبتې کړي ،چې په  ۲۰۱۷کال کې د  ۲۳۷۴۴په تاریخي ډول د ثبت شوي
لوړ شمیر په پرتله  ۵سلنه کموالي په ډاګه کوي .یوناما په  ۲۰۱۸کال کې  ۱۳۸۰۵وسله والې نښتې ثبتې کړي،
چې د ټولو امنیتي پیښو  ۶۱سلنه او د  ۲۰۱۷کال په پرتله  ۱۰کموالی په ډاګه کوي .د الس جوړ چاودیدونکو
توکو کارونې اړوند پیښې د پیښو دویمه ستره کټګوري ګڼل کیږي .راپور شوي هوایي بریدونه کوم چې وار له
مخې د  ۲۰۱۶کال په پرتله په  ۲۰۱۷کې  ۶۷.۶سلنه زیات شوي وو ،په  ۲۰۱۷کې له  ۹۵۰څخه په  ۲۰۱۸کې
 ۱۳۵۲ته په پورته کیدو سره  ۴۲سلنه نور لوړ شوي .طالبان په د کال په اوږدو کې وتوانیدل چې په موقت ډول
د  ۲۱ولسوالیو اداري مرکزونه ونیسي ،چې دا د  ۲۰۱۴په پای کې افغان ځواکونو د امنیتي لیږد راهیسې دویم
لوړ شمیر ګڼل کیږي .د  ۲۰۱۷کال په پرتله هدفي وژنې او تښتونې  ۹سلنه زیاتې شوي ،په داسې حال کې چې
 ۱۰۶ځانمرګي بریدونه ثبت شوي ،چې د  ۲۰۱۴راهیسې تر ټولو لوړ شمیر دی او د  ۲۰۱۷کال په پرتله  ۵سلنه
زیات شوي .د هیواد په جنوبي او ختیځو سیمو کې د پیښو تر ټولو لوړ شمیر ثبت شوی ،کوم چې د ټولو امنیتي
پیښو  ۵۲سلنه جوړوي.
د  ۲۰۱۸د نومبر د  ۱۶او د  ۲۰۱۹د فبروري د  ۷ترمنځ ،یوناما ټولټال  ۴۴۲۰امنیتي پیښې ثبتې کړي،
.۱۷
چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله  ۸سلنه کموالی په ډاګه کوي .جنوبي سیمې د پیښو د تر ټولو لوړ شمیر شاهده
وه ،په تعقیب یې ختیځې او شمالي سیمې وې ،چې دغه درې سیمې د ټولو پیښو  ۶۷سلنه جوړوي .د امنیتي پیښو
پر چاپیریال باندې د وسله والو نښتو په حاکمیت سره رامنځ ته شوي جریانونه له کوم بدلون پرته په خپل حال پاتې
دي ،چې د ټولو پیښو  ۵۸سلنه جوړوي کوم څه چې په  ۲۰۱۷کال کې د ورته مودې په پرتله  ۱۲سلنه کموالي په
ډاګه کوي .ځانمرګي بریدونه  ۶۱سلنه راکم شوي ،چې د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو له خوا د کابل او
جالل اباد په ښارونو کې مخه نیوونکې بریالۍ هڅې منعکسوي ،په داسې حال کې چې د افغان هوایي ځواک او
نړیوالو نظامي ځواکونو له خوا هوایي بریدونه د تیر کال د ورته مودې په پرتله  ۵۱سلنه لوړ شوي.
حکومت په خپل امنیتي مشرتابه کې د پام وړ بدلونونه رامنځ ته کړل .د ډسمبر پر  ،۲۳ولسمشر غني
.۱۸
اسد هللا خالد د دفاع وزارت او امر هللا صالح د کورنیو چارو وزارت د سر پرستانو په څیر اعالن کړل .وروسته
ښاغلي صالح د جنوري پر  ۱۹له خپل موقف څخه استعفا وکړه ،چې د ولسمشر غني د انتخاباتي ټکیټ د لومړي
مرستیال په څیر ټاکنو ته ودریږي .د جنوري پر  ،۲۰ولسمشر غني د ملي امنیت سالکار حمد هللا محب د کورنیو
چارو وزارت د سر پرست په څیر وګماره .د فبروري پر  ،۱۱حکومت مسعود اندرابي ،د ملي امنیت د ریاست
پخواني مرستیال ،د کورنیو چارو د نوي سر پرست په څیر وټاکه.
په ټول افغانستان کې په نسبي ټیټو کچو او له موسمي نمونو سره سم د دولتي ځواکونو او دولت ضد
.۱۹
عناصرو ترمنځ ځایي نښتو دوام درلود ،چې هیڅ لور د سیمې په تر السه کولو کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی
کړي .د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ژمني عملیات د هیواد پر جنوبي سیمو ،همدارنګه په ختیځ کې پر
ننګرهار ،په شمال کې پر بلخ او فاریاب ،په جنوب ختیځ کې پر غزني او په لویدیځ کې پر هرات او فراه متمرکز
وه .دوي ال اوس هم د افغانستان په شمال کې د سترو الرو په اوږدو کې د عمومي امنیت د ښه کولو له ننګونو
سره مخ دي .د جنوري د  ۱۶او  ۱۹نېټو ترمنځ ،د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر تدارکاتي کاروان
باندې چې د میمنې او مزار شریف ترمنځ یې سفر کاوه څو ځلي بریدونه وشول چې د شاوخوا  ۵۰تلفاتو او د ۴۰
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نقلیه وسیلو د ویجاړیدو المل شول ،چې په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو د هڅو لپاره یو په شاتګ ګڼل کیږي.
په هیواد کې د دولت ضد عناصرو په وړاندې د افغان او نړیوالو نظامي ځواکونو د هڅو د تقویې لپاره هوایي
بریدونه دوام لري ،چې د راپور ورکولو په موده کې د پیشبیني نه وړ هوایي بریدونه ترسره شوي .تر ټولو زیات
هوایي بریدونه – کابو یو پر دریمه – په هلمند والیت کې رامنځ ته شوي ،چیرې چې د طالبانو تش په نامه والي
مال منان د ډسمبر پر  ۱نېټه د بې پیلوټه الوتکې په هوایي برید کې ووژل شو ،چې تر هلمند وروسته زیات هوایي
بریدونه په فراه ،اروزګان ،ننګرهار ،غزني او فریاب والیتونو کې ترسره شوي .د راپور ورکولو په موده کې،
راپورونو له مخې د نړیوالو نظامي ځواکونو پنځه خدمتیان وژل شوي ،د هغو دوو په ګډون چې د  ۲۰۱۹کال د
جنوري په لومړیو دریو اونیو کې وژل شوي.
په ټول هیواد کې د ځانمرګو او ډله ییزو بریدونو له عمومي کموالي سره سره ،د راپور ورکولو په موده
.۲۰
یو شمیر د لوړې کچې بریدونه رامنځ ته شول ،په ځانګړي په کابل ښار کې .په کابل ښار کې د دوو مهمو بریدونو
مسوولیت ال تر اوسه کوم لوري پر غاړه نه دی اخیستی :د نومبر پر  ۲۰د مذهبي غونډي په ضد د ځانمرګي برید
او د ډسمبر پر  ۲۴د کار ،ټولنیزو چارو ، ،شهیدانو او معلولینو پر وزارت ډله ییز برید .د برید پر مهال د ټول
ګټو وزارت په ودانۍ کې د ملګرو ملتونو کارمندان د افغان ډیپلوماتیکو ساتندویه خدمتونو د غړو له خوا وژغورل
او له ساحې څخه وایستل شول .د دوو هغو بریدونو مسوولیت چې له نظامي چارو سره تړلي دوه نړیوال کمپاونډونه
یې په نښه کړي ،طالبانو پر غاړه واخیست :د نومبر پر  ۲۸د انجمن کمپ په ضد برید او د جنوري پر  ۱۴د ګرین
ویلج په ضد برید .په ګرین ویلج کې د برید پر مهال د ملګرو ملتونو لسو کارمندانو کوم ضرر نه و رسیدلی ،په
داسې حال کې چې دوه نور سرسیرن ټپي شوي وو .د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو په ضد یو بل نا برابر
برید چې مسوولیت یې طالبانو پر غاړه واخیست ،د جنوري پر  ۲۱رامنځ ته شو ،کله چې له چاودیدونکو توکو
ډک هاموي په وردګو والیت کې د افغان د چټک غبرګون ځواکونو په بیس کې وچاودید ،چې  ۳۹امنیتي پرسونل
یې ووژل او  ۵۸نور یې ټپي کړل.
د ټاکنو ،ملکي تلفاتو یا د لوړې کچې افرادو د نیونې په تړاو په هیواد کې یو شمیر الریونونه ترسره
.۲۱
شوي .د نومبر په وروستیو کې د یوې اونۍ په موده کې ،د دولت پلوه نظامي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې د
رامنځ ته شویو ملکي تلفاتو په ضد لږ تر لږه څلور الریونه په ګیالن ولسوالۍ (غزني والیت) ،په جبل السراج
ولسوالۍ (پروان والیت) ،په محمد اغا ولسوالۍ (لوګر والیت) او ګومل ولسوالۍ (پکتیکا والیت) کې ترسره شول.
د نومبر پر  ،۲۵د ملي امنیت ریاست علیپور یو هزاره توکمه ملیشه یي قوماندان په جنایي کړنو کې د ښکیلتیا په
تور ونیوه .دغه نیونه په کابل او بامیانو کې چیرې چې الریونونه په تاوتریخوالي واوښتل ،او دغه راز په هرات،
بلخ ،دایکندي او وردګو والیتونو کې د پراخو الریونونو المل شوه .علیپور بیا وروسته د نومبر پر  ۲۶خوشې
کړای شو .د ولسي جرګې د ټاکنو د لومړنیو پایلو او د رایو بیا شمیرل د سړکونو د بندیدو یا د انتخاباتي کمیسیونونو
د والیتي دفترونو د تړل کیدو المل شوي.
د عراق او شام د اسالمي خالفت -خراسان والیت د افغان او نړیوالو نظامي ځواکونو له خوا په ننګرهار
.۲۲
والیت کې د دغې ډلې د موقعیتونو او مرچلو په ضد د زیاتو عملیاتو سره سره خپل شتون ساتلي .د هوایي بریدونو
په ګډون دغو عملیاتو د داعش/اسالمي دولت خراسان والیت ډلې په ویجاړولو کې د پام وړ اغیز درلود .یوناما
په کونړ والیت کې د طالبانو او داعش/د اسالمي دولت خراسان ډلې ترمنځ جګړې ثبتې کړي ،کوم څه چې د
طالبانو او داعش/د اسالمي دولت خراسان والیت ډلې لپاره یو تر ټولو فعال موقعیت په ډاګه کوي ،سره له دې
چې په ننګرهار والیت کې جګړې هم روانې وې .په  ۲۰۱۸کال کې والیتي مرکز په ځانمرګو بریدونو کې د ۱۰
سلنه زیاتوالي تر مشاهدې وروسته ،د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو له خوا زیاتو تطبیق شویو تدابیرو په
 ۲۰۱۹کال کې په جالل اباد ښار کې امنیت ښه کړی .د نومبر پر  ،۲۳داعش/د اسالمي دولت خراسان والیت
ډلې د خوست والیت په مندوزیو ولسوالۍ کې د یوه نظامي بیس په یوه جومات کې د ځانمرګي برید مسوولیت پر
غاړه واخیست ،چې د راپورونو له مخې یې  ۳۵امنیتي پرسونل ووژل.
د تهدید د دوو او د جنایي اوو پېښو په ګډون د نهو داسې پېښو راپور ورکړل شوی ،چې د ملګرو
.۲۳
ملتونو کارمندان یې اغیزمن کړي.
ج .سیمه ییزه همکاري
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د راپور ورکولو په موده کې د افغان سولې پروسې په اړه سیمه ییزه ښکیلتیا زیاته شوې ،څرنګه چې
.۲۴
افغان دولت او د سیمې هیوادونو خپلې دوه اړخیزې هڅې غښتلې کړي .په جنوري میاشت کې ،د ملي امنیت
سالکار حمد هللا محب له هندوستان ،چین ،سعودي عربستان او عرب متحده اماراتو څخه لیدنه وکړه څو د سولې
پروسې ،تروریزم سره مبارزې او د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو په اړه خبرې اترې ترسره کړي .وینا والو
د افغان سولې او پخالینې پروسې او په دې برخه کې د دوامداره همکارۍ لپاره خپل مالتړ په ډاګه کړ.
د ایران اسالمي جمهوریت هم د افغان سولې پروسې په مالتړ کې خپله ښکیلتیا زیاته کړې .د ډسمبر پر
.۲۵
 ،۲۶د ملي امنیت د سترې شورا رئیس جنرال علي شمخاني په کابل کې له ولسمشر غني ،اجرائیه رئیس عبد هللا
او د ملي امنیت شورا له سالکار محب سره وکتل .د ډسمبر پر  ،۳۰د ایران د اسالمي جمهوریت د بهرنیو چارو
وزارت راپور ورکړ ،چې د طالبانو یو پالوي په افغانستان کې د سولې پروسې په اړه د خبرو اترو لپاره له ایران
څخه لیدنه کړې او دا چې دغه خبرې اترې د افغان حکومت په خبرتیا سره ترسره شوي .د جنوري پر  ۵نېټه ،د
ایران د اسالمي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچي له کابل څخه لیدنه وکړه ،چې ولسمشر
غني ،اجرائیه رئیس عبد هللا او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صالح الدین رباني سره وکتل .ښاغلي عراقچي
له طالبانو سره د تهران د خبرو اترو په اړه معلومات ورکړل او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت یې د سولې پروسې
لپاره د خپل هیواد ژمنتوب بیا یادونه وکړه.
پاکستان هم د دوه اړخیزو او څو اړخیزو الرو چارو له الرې له افغانستان سره خپله ښکیلتیا جارې
.۲۶
ساتلې .د ډسمبر له  ۲۴تر  ۲۶پورې ،د نوموړې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود حسین قریشي د اسالم
اباد سولې د هڅو د مالتړ د سیمه ییزې رسیدنې د یوې برخې په څیر له کابل ،تهران ،بیجینګ او مسکو څخه لیدنه
وکړه .د ډسمبر پر  ،۱۵د افغانستان -چین -پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ډیالوګ په کابل کې ترسره شو .د دوي
په ګډه اعالمیه کې ،درې واړو خواوو د دوه اړخیز سیاسي باور جوړونې ،د پخالینې د هڅو د مالتړ او د پرمختیا،
نښلونې ،امنیت او تریروزم سره د مبارزې په ګډون د درې اړخیزې همکارۍ د نورو کلیدي ساحو پر دوام هوکړه
وکړه .درې واړو خواوو د وزیر مرستیاالنو د درې اړخیز ډیالوګ ،د ترویزم سره د مبارزې او امنیت په د
مرستیال وزیرانو سال مشورو او رئیسانو د عمومي همکارۍ او دغه راز د نورو توافق شویو میکانیزمونو له
الرې د دویم ډیالوګ د تړون پر پلي کولو توافق وکړ.
د ولسمشر غني له خوان د ډسمبر پر  ۱۳په هرات والیت کې د الجوردو کوریدور په پرانستلو سره د
.۲۷
افغانستان سوداګریز نښلون ال پسې غښتلی شو .تمه کیږي چې دغه کوریدور به اروپایي مارکیټونو د افغان تولیداتو
صادرول اسان کړي .د راپور ورکولو په موده ،د دغه مسیر له الرې د افغان توکو لومړۍ جوپه ترکیې ته ورسیده.
د  ۲۰۱۸کال په نومبر کې ،د اسیا زړه-استانبول پروسې الندې له تروریزم سره د مبارزې او باور
.۲۸
جوړونې تدابیرو په اړه د سیمه ییز تخنیکي ګروپ اومه ناسته په دوبۍ کې ترسره شوه .په ناسته کې ګډونوالو
هیوادونو له تروریزم سره د مبارزې د یوې واحدې ستراتیژۍ په ګډه طرحه کولو او پلي کولو کې خپله لیوالتیا په
ډاګه کړه.
درېیم :بشري حقونه
د  ۲۰۱۹کال د فبروري پر  ،۲۵یوناما په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د ساتنې په اړه خپل د
.۲۹
 ۲۰۱۸کال راپور خپور کړ .ماموریت د  ۲۰۱۸کال د جنوري د لومړۍ او ډسمبر د  ۳۱ترمنځ  ۱۰۹۹۳ملکي
تلفات ( ۳۸۰۴مړه او  ۷۱۸۹ټپي) مستند کړي ،چې په یوه کال کې د ولسي مړینې ثبت شوي تر ټولو لوړ شمیر
ګڼل کیږي ،له کوم وخت راهیسې چې یوناما په  ۲۰۱۹کال کې په سیستماتیک ډول د تلفاتو مستند کول پیل کړي،
او د  ۲۰۱۷کال په پرتله  ۵سلنه عمومي زیاتوالی په ډاګه کوي .یوناما د ملکي تلفاتو  ۶۳سلنه دولت ضد عناصرو
( ۳۷سلنه طالبانو ۲۰ ،سلنه داعش/د اسالمي دولت خراسان والیت ډلې او  ۶سلنه د هغو وسله والو په ګډون چې
ځانونه داعش/د اسالمي دولت خراسان والیت ډلې معرفي کوي نا معلومو دولت ضد عناصرو ته) ۲۴ ،سلنه
دولت پلوه ځواکونو ( ۱۴سلنه افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو ۶ ،سلنه نړیوالو نظامي ځواکونو ۲ ،سلنه
دولت پلوه ملیشو او  ۲سلنه ګڼو نامعلومو دولت پلوه ځواکونو ته) ۱۰ ،سلنه د دولت ضد عناصرو او دولت پلوه
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ځواکونو ترمنځ د ځمکنیو نښتو پرمهال نامعلومو ډزو او  ۳سلنه نورو پیښو لکه له جګړې څخه پاتې شونو
چاودیدونکو توکو او د پولې په اوږدو کې نښتو ته منسوب کړي.
د انتحاري او غیر انتحاري بریدونو په ګډوند هغو تاکتیکونو کارونه چې د الس جوړ چاودیدونکو وسیلو
.۳۰
کارونه رانغاړي په  ۲۰۱۸کال تر ټولو د زیاتو ملکي تلفاتو المل شوې ( ۴۲سلنه) ،چې  ۴۶۲۷ملکي تلفات
( ۱۳۶۱مړه او  ۳۲۶۶ټپي) یې اړولي ،چې د  ۲۰۱۷کال په پرتله  ۱۱سلنه زیاتوالي په ډاګه کوي .د راپور
ورکولو په موده کې یو تر ټولو ناوړه برید د نومبر پر  ۲۰هغه مهال رامنځ ته شو کله چې یوه ځانمرګي بریدګر
په ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي د یوې غونډې په منځ کې چې دیني مراسم یې لمانځل وچول ،چې د ۶۰
ولسي وګړو د مړینې او  ۸۶نورو د ژوبلې المل شوه .ځمکنۍ نښتې چې د ولسي مرګ ژوبلې دویم مخکښ المل
ګڼل کیږي ۳۳۸۲ ،ملکي تلفات ( ۸۱۴مړه او  ۲۵۶۸ټپي) رامنځ ته کړي چې د ټولو ملکي تلفاتو  ۳۱سلنه
جوړوي ،چې د  ۲۰۱۷کال په پرتله یو لږ کموالی په ډاګه کوي .یوناما دغه راز د دولت پلوه ځواکونو له خوا له
هوایي عملیاتو څخه د ملکي تلفاتو د لوړیدونکو کچو مستند کول جاري ساتلي ،چې په  ۲۰۱۸کال کې یې د ریکارډ
تر کچې لوړ  ۱۰۱۵ملکي تلفات ( ۵۳۶مړه او  ۴۷۹ټپي) مستند کړي ،چې د  ۲۰۱۷کال په پرتله  ۶۱سلنه
زیاتوالی په ډاګه کوي ،او ښځې او ماشومان د دغو تلفاتو  ۶۴سلنه تشکیلوي .د دولت پلوه ځواکونو له خوا چاڼیزو
عملیاتو زیات شمیر ملکي تلفات رامنځ ته کړي ،چې د  ۳۵۳ملکي تلفاتو ( ۲۸۴مړه او  ۶۹ټپي) المل شوي.
یوناما همدارنګه د دې یادونه کوي ،چې له چاڼیزو او هوایي عملیاتو څخه یې زیات شمیر ملکي تلفات مستند کړي،
چې له زیاتره چاڼیزو عملیاتو د نړیوالو نظامي ځواکونو هوایي مالتړ مل وي .یوناما په  ۲۰۱۸کال کې د ماشومانو
 ۳۰۶۲تلفات ( ۹۲۷مړه او  ۲۱۳۵ټپي) او د ښځینه لویانو  ۱۱۵۲تلفات ( ۳۵۰مړې او  ۸۰۲ټپي) مستند کړي،
چې دواړه یې د  ۲۰۱۷کال په پرتله کموالی په ډاګه کوي .په  ۲۰۱۸کال د ماشومانو د تلفاتو مخکښ المل ال اوس
هم ځمکنۍ نښتې ګڼل کیږي ،چې د ماشومانو  ۱۱۹۲تلفات ( ۲۷۶مړه او  ۹۱۶ټپي) یې رامنځ ته کړي .د دولت
ضد عناصرو له خوا هغه غیر انتحاري بریدونه چې د الس جوړ چاودیدونکو توکو وسیلې رانغاړي د ماشومانو
ترمنځ د تلفاتو دویم ستر عامل و ،چې د ماشومانو  ۵۱۷تلفات ( ۱۲۹مړه او  ۳۸۸ټپي) اړولي .د دولت پلوه
ځواکونو له خوا د اندیښنې وړ هوایي عملیاتو په  ۲۰۱۸کال کې د ماشومانو  ۴۹۲تلفات ( ۲۳۶مړه او  ۲۵۶ټپي)
رامنځ ته کړي ،چې د تیر کال په پرتله  ۸۵سلنه زیاتوالی او د وژل شویو ماشومانو په شمیر کې  ۱۰۷سلنه
زیاتوالي په ډاګه کوي .د ماشومانو له  ۴۲۶تلفاتو ( ۱۳۶مړه او  ۲۹۰ټپي) سره ،ماشومان له جګړې څخه د پاته
شونو چاودیدونکو توکو له امله په  ۲۰۱۸کال د رامنځ ته شویو ملکي تلفاتو ستره برخه ( ۸۷سلنه) جوړوي.
د  ۲۰۱۸کال د اکتوبر له  ۱د ډسمبر تر  ۳۱پورې ،په وسله واله جګړه کې د ماشومانو په ضد د سختو
.۳۱
سرغړونو په اړه د څارنې او راپور ورکونې هیوادني کاري ځواک په تیره ربع کې د  ۳۳پیښو په پرتله  ۶۹داسې
پیښې مستندې کړي چې ښوونځي او اړوند کارمندان یې په نښه کړي .دغه کاري ځواک  ۶۵پیښې دولت ضد
عناصرو ( ۵۵د طالبانو له خوا ۷ ،د داعش/د خراسان والیت ډلې له خوا ۲ ،د نامعلوم وسله والو ډلو له خوا او
یوه په ګډه د داعش او طالبانو له خوا) او  ۴دولت پلوه ځواکونو ( ۲د افغان ملي اردو او یوه یوه د هر یوه نړیوالو
نظامي ځواکونو او دولت پلوه ملیشو له خوا) ته منسوب کړي .د زیاتوالي اصلي المل د طالبانو له خوا د هغو
ښوونځیو پر ضد بریدونه دي ،چې د انتخاباتي مرکزونو په څیر کارول شوي .نوموړي کاري ځواک ډ ټاکنو
اړوند  ۴۸داسې پیښې مستندې کړي چې پوهنه یې اغیزمنه کړي ( ۴۶د طالبانو له خوا ،چې په  ۲کې د ټاکنو د
دندنې په اړه د ښوونیزو چارواکو تښتونه شامله وه؛ یوه د دولت پلوه ملیشو له خوا؛ او  ۱چې د افغان ملي اردو او
طالبانو ترمنځ د جګړې له رامنځ ته شوې).
داعش/د اسالمي دولت خراسان والیت ډلې د دولت پلوه ځواکونو له خوا په ختیځه سیمه کې د هوایي
.۳۲
بریدونو په ضد د نجونو ښوونځیو هدف ګرځول جاري ساتلي .په تیر کال کې د  ۱۹پیښو په پرتله ،نوموړي کاري
ځواک له خوا د روغتیایي مرکزونو او روغتیا پالنې پر کارمندانو له  ۱۲تایید شویو بریدونو ۸ ،یې د مرکزونو
په ضد ۲ ،یې د روغتیا پالنې اړوند کارمندانو په ضد او  ۲یې د دواړو مرکزونو او کارمندانو په ضد ترسره
شوي .د څارنې او راپور ورکونې کاري ځواک  ۱۰پیښې وسله والو ډلو ( ۹طالبانو او  ۱داعش/د اسالمي دولت
خراسان والیت ډلې ته) او  ۲نړیوالو نظامي ځواکونو ته منسوبې کړي.
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د تیرې ربع د پنځو پیښو په پرتله چې  ۱۵هلکان په کې شامل وه ،کاري ځواک د وسله والو ډلو له خوا
.۳۳
د ماشومانو د تښتونې پنځه پیښې تاییدې کړي چې  ۱۱هلکان په کې شامل وو (څلور د طالبانو له خوا چې  ۹هلکان
یې اغیزمن کړي او یوه د داعش/د اسالمي دولت خراسان والیت ډلې له خوا چې  ۲هلکان په کې شامل دي).
سربیره پر دې ،نوموړي کاري ځواک د وسله والو ډلو له خوا د ماشومانو د ګمارنې او کارونې دوه پیښې تاییدې
کړي ،چې دوه هلکان په کې شامل وو (یوه د طالبانو له خوا او یوه د نامعلومو دولت ضد عناصرو له خوا).
دولت د ښځو د حقونو د ودې او ساتنې لپاره نور ګامونه پورته کړي .د ډسمبر پر  ،۱۸دولت د ښځو د
.۳۴
اقتصادي ځواکمنتیا او مالي خپلواکۍ د زیاتولو په موخه یوه پالیسي تایید کړه چې میراث او شتمنۍ د مالکیت
حقونو ته د ښځو السرسي ته وده ورکوي ،کومه چې به د  ۲۰۱۹په مارچ کې نافذه شي .د ډسمبر پر  ،۲۰افغانستان
د ښځو په ضد د تبعیض د ټولو بنځو د له منځه وړلو کنوانسیون په اړه خپل دریېم مهالني راپور وړاندې کړي.
راپور په سیاسي ،اقتصادي او حقوقي برخو کې د ښځو د ګډون په ودې کې د حکومت د السته راوړنو یادونه
کوي ،لکه د ښځو د اقتصادي ځواکمنتیا په اړه د ملي لومړیتوب لرونکي پروګرام تطبیقول .دغه راپور همدارنګه
د کمیټې د سپارښتنو د تطبیق په اړه د پرمختګ یادونه کوي ،په ځانګړي ډول د ښځو ،سولې او امنیت ،د حقوقي
ساتنې د میکانیزمونو ،د ښځو په ضد د تاوتریخوالي او زیانمنوونکو کړنو په اړه .حکومت دغه راز په ملکي
خدمتونو کې په لوړو کچو کې د ښځو د استازیتوب د زیاتولو لپاره خپلې هڅې جاري ساتلي .د ډسمبر پر ،۴
حکومت د لومړي ځل لپاره د پالیسیو او ستراتیژیو د مسوولې په څیر د کورنیو چارو وزارت ښځینه مرستیاله
وټاکله .دغه راز د لومړي ځل لپاره د ډسمبر پر  ۱۴یوې ښځې د امریکا د متحده ایاالتو لپاره د افغانستان د سفیرې
په څیر موقف اشغال کړ او د ډسمبر پر  ۳۱یوه بله ښځه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازې په څیر
وګمارل شوه .د ښاروالۍ په کچه ،د جنوري پر  ،۲د کابل والیتي ښاروالۍ په  ۲۲حوزوي ښاروالیو کې  ۱۱ښځې
د مرستیاالنو په څیر وګمارلې .د راپور ورکولو په موده کې د تیرو  ۱۸کلونو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د
ښځو د حقونو د السته راوړنو د ساتنې په اړه زیاتې اندیښنې مشاهده شوي .په ټول هیواد کې د حقونو د مدافعینو
له خوا د مدافعې او البي دغه پرمخ وړل شوې هڅې افغان حکومت او طالبان دې ته هڅوي چې د سولې پروسې
په اړه په پریکړو کې ښځې د مساوي برخوالو په څیر شاملې کړي.
د جنوري پر  ،۲۱د افغانستان د نړیوالې مهالنۍ بیا کتنې دریم پړاو په جینوا کې ترسره شو .د نړیوالې
.۳۵
مهالنې بیا کتنې کاري ګروپ د جنوري پر  ۲۵د افغانستان په اړه یوه راپور تایید کړ .د بشري حقونو شورا ته په
خپل ملي راپور کې ،افغانستان د دویم پړاو د بیا کتنې د سپارښتنو د تطبیق لپاره د ولسي وګړو د ساتنې ،د ښځو د
حقونو د ساتنې او له پایښت لرونکو پرمختیایي موخو سره د ملي لومړیتوب لرونکو پروګرامونو د برابرولو لپاره
د ترالسه شوي پرمختګ په ګډون د ترسره شویو تدابیرو یادونه کړې .د جنوري له  ۷تر  ۹پورې ،ملګرو ملتونو
د تخنیکي مرستې پروګرام تطبیق کړي څو افغان هیئت د بیا کتنې لپاره چمتو او د اړوندو وزارتونو ظرفیت تقویه
کړي چې د بیا کتنې سپارښتنې تطبیق کړي.
ال اوس هم ژورنالستان او د رسنیو کار کوونکي د جګړې اړوند تاوتریخوالي له لوړو کچو سره مخ
.۳۶
دي .د راپور ورکولو په موده کې ،یوناما په فراه ،کابل ،ننګرهار او زابل والیتونو کې د رسنیو دکار کوونکو په
ضد پنځه داسې پیښې مستندې کړې چې د دوو ژورنالستانو د وژنې ،یوې تښتونې ،او ګواښونو المل شوي .د
راپور ورکولو په موده کې ،یوناما پنځه مراسم تنظیم کړي وو ،چې د بشري حقونو په ساتنه کې د ژورنالستانو او
د بشري حقونو د مدافعینو او رسینیو د کار کوونکو رول ته وده ورکړي .په بغالن ،هلمند ،هرات ،کندز ،پکتیا،
سرپل او زابل والیتونو کې په دغو مراسمو کې د  ۴۱میرمنو په ګډون  ۲۴۶ګډونوالو برخه اخیستې وه.
څلورم :د پرمختیایي مرستو همغږي
د نومبر پر  ۲۷او  ،۲۸افغان حکومت او ملګري ملتونه د افغانستان په اړه د جینوا د وزیرانو د کچې
.۳۷
سرمشریزې کوربه وو ،چیرې چې دولت او نړیوالې ټولنې د هیواد د اصالحاتو اجنډا د تطبیق ارزونه وکړه.
حکومت د دې یادونه وکړه چې یو شمیر مشخصو ننګونو په ځانګړي ډول وسله والې جګړې د ځان بساینې په
لور هڅې کمزورې کړي .ګډونوالو د سولې د موضوع په اړه ژور بحثونه وکړل او د سولې او پرمختیا ترمنځ پر
اړیکو یې ټینګار وکړ .دغه کنفرانس د یوې ګډې اعالمیې او د جینوا د دوه اړخیزې حساب ورکونې د چوکاټ په
تصویب ،چې له لنډ مهالو  ۲۴د ترسره کیدو وړ فعالیتونو څخه تشکیل دی او په  ۲۰۱۹او  ۲۰۲۰کلونو کې د
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مرستندویه پروګرامونو لپاره دوه اړخیز مسوولیتونه په ډاګه کوي ،پای ته ورسید .په دغو د ترسره کیدو فعالیتونو
کې د یوه موخه په ملکي خدمتونو کې د ښځو د ګډون زیاتول او د بل یې د ښځو د مالتړ او ساتنې زیاتول وه .له
کنفرانس وروسته ،د مالیې وزارت د مرستندویانو په سال مشوره د چوکاټ د پلي کولو پالن طرح کول کړل.
یوناما له نړیوال بانک او نورو پرمختیایي همکارانو سره یو ځای د اعالمیې د  ۶او  ۱۵پراګراف په اړه مباحثې
پیل کړي ،کوم چې د سولې لپاره د ټولنیزو اقتصادي شرایطو سره سر و کار لري .په افغانستان کې د بهتر شویو
اقتصادي پایلو د ترالسه کولو لپاره د پالیسي اصالحاتو او عامه پانګونې د تنظیم شوي لیست په ګډون د اقتصادي
نوښتونو د بستو پر طرح کولو هم کار پیل شوي.
د جینوا د کنفرانس پرمهال د لومړیتوب لرونکي ټول  ۱۰پروګرامونه نهایي او د پرمختیا د عالي شورا
.۳۸
له خوا تایید شوي وو .ټول یې اوس تر تطبیق الندې دي .د لومړیتوب لرونکو پروګرامونو د پرمختګ په اړه له
تازه معلوماتو سره سم چې د  ۲۰۱۸کال په نومبر کې خپاره شوي ،د ولسي تړون پروګرام د ټولو  ۳۴والیتونو
په  ۱۱۰۰۰ټولنو کې پیل شوي ،چې نږدې  ۱۰میلیونه وګړو ته رسیدنه کوي .د  ۲۰۱۹کال تر جنوري پورې،
له  ۱۰۰میلیونو زیات امریکایي ډالر د ټولنې بسپنې/مرستې ویشل شوي او له  ۴۰۰۰زیاتې پروژې تر تطبیق
الندې وې .تر دغه پروګرام الندې په ځایي پریکړه نیولو کې د ښځو ګډون زیات شوي ،چې ښځې د غوره شویو
پرمختیایي شوراګانو د  ۲۰۰۰۰۰غړو  ۴۹سلنه او د ټولنې د مشرانو  ۵۰سلنه جوړوي .پر شرایطو برابرو شاو
خوا  ۷۸سلنه ښځینه رایه اچوونکو په ټاکنو کې برخه اخیستې و ،چې دغه سلنه د نارینه اچوونکو په پرتله لوړه
ګڼل کیږي.
د ډسمبر پر  ،۳۱ملي شورا د  ۲۰۱۹کال ملي بودجه تصویب کړه ،چې لومړی ځل وه چیرې چې بودجه
.۳۹
په لومړۍ وړاندې کوونه کې تصویب شوه .د امنیت ،زیربناوو ،پوهنې ،روغتیا او کرنې سکتورونو د بودجې د
تخصیصونو لویه برخه ترالسه کړې .د ټولې بودجې  ۷۱سلنه د عملیاتي لګښتونو لپاره تخصیص شوې ،او ۲۹
سلنه د پرمختیایي نوښتونه لپاره پاتې شوې .د  ۲۰۱۸کال په پرتله د  ۲۰۱۹کال پرمختیایي تخصیصونه  ۱۲سلنه
زیاته شوې .حکومت به د بودجې نږدې  ۴۷سلنه تمویل کړي ،چې پاتې نوره برخه به د ډونرانو له خوا تمویل
شوي .د ډسمبر پر  ،۲۵د مالیې وزارت خبر ورکړ چې پرمختیایي لګښتونه په  ۲۰۱۷کې د  ۶۷سلنې په پرتله په
 ۲۰۱۸کې  ۹۱.۵سلنه زیات شوي ،چې دغه زیاتوالی یې د بودجې د چمتو کولو په پړاو کې د ښه شویو سال
مشورو په ګډون بودجوي اصالحاتو ته منسوب کړی.
دولت د ملکي خدمتونو د اصالحاتو تطبیقول جاري ساتلي .د ډسمبر پر  ،۳۱د اداري اصالحاتو او ملکي
.۴۰
خدمتونو خپلواک کمیسیون د "د افغان حکومت د بشري منابعو د مدیریت او اداري اصالحاتو" تر عنوان الندې
د اداري اصالحاتو یو دری کلن پر الر واچوه ،چې د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق له الرې تمویل شوي
و .د پروګرام موخه د بشري منابعو د پالن کولو ښه کول ،د وړتیا پر بنسټ د ګمارنې تقویه کول او د دولتي
وزارت خانو او ادارو د ظرفیت غښتلي کول وه .همدارنګه د نوموړي پروګرام بل هدف دا وه ،چې په ټولو نوو
ګمارنو کې د ښځو لپاره د اضافي  ۱۰سلنې ونډې د تحمیلولو له الرې د دولت هغه ژمنه پوره کړې چې تر ۲۰۲۰
کال پورې به ښځې د ملکي خدمتونو د  ۳۰استازیتوب کوي ،په ملکي خدمتونو کې د ښځو د استازیتوب زیات
کړي .حکومت دغه راز د ځایي حکومتولۍ پالیسي په تطبیق کولو کې پرمختګ کړي .د ډسمبر پر  ،۲۶ولسمشر
یو فرمان صادر کړ چې د قانون د واکمنۍ او له اداري فساد سره د مبارزې تر عالي شورا الندې د وزیرانو د
کچې د ځایي حکومتولۍ کمیټه تشکیلوي ،څو د پالیسۍ تطبیق همغږي کړي.
د ډسمبر پر  ،۲۵د ولسمشر د دویم مرستیال په مشرۍ د قانون د واکمني او له اداري فساد د مبارزې د
.۴۱
عالي شورا فرعي کمیټې له اداري فساد سره د مبارزې د حکومت د ستراتیژي بیا کتنې نهایي کړه ،چې د یوناما
او نړیوالو شریکباڼو سپارښتنې رانغاړي څو د ستراتیژي د معیارونو اندازه کول اسان کړي .د عالي شورا له خوا
د بیا کتل شوې تصویب ال تر اوسه ځنډیدلی .د ډسمبر پر  ،۳۰معلوماتو ته د الس رسي د نوي کمیسیون کمیشنران
وګمارل شول ،چې معلوماتو ته د الس رسي د قانون د تطبیقولو لپاره الر هواروي.
له مختلفو پایلو سره یو ځای ،حکومت د لوړې کچې سرغړونو لپاره له معافیت سره د مبارزې خپلې
.۴۲
هڅې جاري ساتلي .د ډسمبر پر  ،۲۵د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخواني وزیر په یوې ځانګړې قضیه کې
کومه چې له سترې محکمې مخکې تر دوو کلونو د زیاتې مودې لپاره ځنډیدلې وه ،د ګمارنې او مالیې راغونډونې
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په تړاو د صالحیت د ناوړه کارونې له تورونو برائت ترالسه کړ .په جال ډول ،پخواني وزیر له اداري فساد سره
د مبارزې د عدلي مرکز له خوا د صالحیت څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور کله چې مرستیال وزیر و محاکمه
شو .د عدلي مرکز له تاسیس راهیسې ،نوموړي مرکز  ۴۹ابتدائي قضیې چې  ۱۹۹تورن په کې شامل وو ،او ۴۵
د استیناف قضیې چې  ۱۴۲تورن په کې شامل وو ،بشپړې کړي .د نیونې حکمونو نافذول د عدلي مرکز د قضیو
لپاره یوه اندېښنه ګڼل کیږي .د  ۲۰۱۹تر جنوري پورې ،د ځنډیدلو حکمونو نږدې یوه پر درې برخه اجرا شوې،
چې اړوند هیڅ تورن اشخاص نه دي توقیف شوي.
پنځم .بشري مرستې او کډوال
د نومبر د  ۱او جنوري د  ۱۰ترمنځ ۴۹۰۰۱ ،وګړي د جګړې له امله تازه بېځایه شوي ،چې په دې
.۴۳
سره په  ۲۰۱۸کال د بېځایه شویو وګړو شمیر  ۳۶۴۸۸۳ته ورسید .د دغو شمیرو له نیمه یې زیاته برخه یې له
هغو ماشومانو جوړه ده چې عمرونه یې تر  ۱۸کلنۍ کم دي .که څه هم د جګړې اړوند بېځایه کیدنه د ۲۰۱۷
کال په پرتله په  ۲۰۱۸کال کې تر یوې ربع زیاته کمه وه ،خو زیات شمیر بېځایه شویو کورنیو له خوندیتوب او
درناوي سره خپلو اصلي میشت ځایونو او سیمو ته د بیرته ستنیدنې لپاره کوم هوډ نه درلود .په  ۲۰۱۸کال کې،
د بشري مرستو همکارانو د جګړې له امله له  ۱۱۴۶۹۷بېځایه شویو وګړو سره د ژوند ژغورنې مرستې کړي.
د  ۲۰۱۸کال په نومبر کې ،د اروزګان والیت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې په غزني والیت کې د
.۴۴
جاغوري او مالستان ولسوالیو پر سر د قومي ډلو ترمنځ درنې جګړې هزاره توکه ټولنې اغیزمنې کړې او په
والیتونو کې شاوخوا ولسوالیو او کلیو ته د نږدې  ۵۰۰۰کورنیو د بېځایه کیدنې المل شوې .په غبرګون کې
بېځایه شویو کورنیو له حکومت ،ملګرو ملتونو او د بشري مرستو له همکارانو څخه د تودوخې لپاره د سونګ
توکو او لرګیو ،ګڼ موخیزې نغدو پیسو ،خواړو او غیر خوراکي توکو ،او دغه راز د کورنۍ د بیرته یو ځای
کیدنې او رواني مالتړ په ګډون یو لړ مرستې ترالسه کړې.
د نومبر له لومړۍ د جنوري تر  ۳۱پورې موده کې د ترما هغو قضیو شمیر چې درملنه یې ترالسه کړې
.۴۵
 ۳۰۹۳۴و ،چې د  ۲۰۱۷کال په پرتله  ۱۷زیاتوالی په ډاګه کوي .د ترما پاملرنې/درملنې لپاره اړتیا په ځانګړي
ډول په ننګرهار ،کندهار او هلمند والیتونو کې چیرې چې جګړو درون زیان اړولي او الس رسي کم شوي ،زیاته
وه .د راپور ورکولو په موده ،له روغتیایي کلسټر څخه  ۱۵همکارو ادارو د  ۵۹۳۶۴۳وګړو لپاره سال مشورې
برابرې کړي ،چې  ۶۱سلنه یې ښځې او نجونې وې.
د راپور ورکولو په موده کې ،د پولیو دوه نویې قضیې تشخیص شوې ،چې په  ۲۰۱۸کال کې د پولیو د
.۴۶
قضیو ټولټال شمیر  ۲۱ته لوړوي .له دغو قضیو  ۱۵په شمالي سیمو او پنځه هغه یې په ختیځو سیمو کې رامنځ
ته شوي .د پولیو د واکسینو کمپاینونه په جنوبي سیمو کې د الس رسي له ننګونو سره مخ شوي ،چیرې چې د کور
په کور واکسینو باندې بندیز د  ۲۰۱۸له مئ راهیسې اوس هم پر خپل ځای پاتې دی .د ټولنې له استازو سره د
خبرو اترو له الرې ،پروګرام مشخصو ځایونو ته الس رسي ترالسه کړی؛ خو بیا هم دغه تګالر د پولیو وایروس
د سرایت د مخنیوي لپاره بسیا نه ده .د راپور ورکولو په موده کې دوه ځایي کمپاینونه ترسره شوي :لومړی یې د
 ۲۰۱۸په ډسمبر کې ترسره شو چې  ۴۳۱۳۲۲۱ماشومان یې هدف کړي وو ،او دویم یې د  ۲۰۱۹په جنوري
کې ترسره شو چې  ۲۳۷۵۷۱۰ماشومان یې هدف کړي وو .پروګرام د الس رسي د محدودیتونو له امله د ډسمبر
میاشتې پرمهال شاو خوا  ۸۰۰۰۰۰ماشومانو ته د رسیدو جوګه نه و.
د  ۲۰۱۸کال په وروستیو دوو میاشتو کې ،د بشري مرستو ټولنې خپل عملیات زیات کړي څو هغو ۲۲
.۴۷
والیتونو ته چې د وچکالۍ له امله تر ټولو سخت اغیزمن شوي او دغه راز د هیواد په لویدیځو سیمو کې ناوړه
بېځایه کیدنې ته ځواب ووایي .د  ۲۰۱۸کال د ډسمبر تر  ۳۱پورې ،د بشري مرستو همکاران له یوه اندازه
مرستو سره د وچکالۍ ځپلو  ۳.۵میلیونه وګړو ته رسیدنه کړې .درې میلیونه وګړو د خوړو او معیشت مالتړ
مرستې تر السه کړي ۱ ،میلیون وګړو پاکو اوبو ته له الس رسي ګټه اخیستې ۸۰۰۰۰۰ ،خلکو بیړنۍ روغتیایي
مرستې او په بادغیس او هرات والیتونو کې  ۱۵۱۰۰کورنیو بیړنۍ سرپناوې ترالسه کړي .له ټولټال مرسته
شویو مراجعینو څخه ۲.۳ ،میلیونه وګړو ته د ملګرو ملتونو له خوا له  ۴۰۰۰۰مټریک ټنه خوړو او له ۳.۲۴
میلیونه امریکایي ډالرو څخه د زیاتو د خوړو لپاره د نغدو پیسو په ډول رسیدنه شوې .له وروستیو شننو سره سم،
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نږدې  ۱۳.۵میلیون وګړي ،چې د ټول نفوس د دریمې برخې استازیتوب کوي ،له ناورین یا د خوړو د ناخوندیتوب
له بیړنیو کچو سره مخ دي ،کوم څه چې هغوي د زیاتو ناروغیو او مرګ له زیات شوي ګواښ سره مخ کوي .د
خطر د په وخت اخطار ورکولو د سیستم شبکې مالحظه کړې چې د وچکالۍ ،روانې جګړې او ټیټو مالي تادیاتو
یو ځای کیدنه د خوړو او ژوندانه مرستو لپاره په غیر معمول ډول د لوړې تقاضا المل شوي ،او وړاندوینه یې
کړې چې لږ تر لږه د  ۲۰۱۹کال تر مئ میاشت پورې به بادغیس ،بدخشان او دایکندي والیتونه په احتمالي ډول
په بیړني وضعیت کې پاتې شي ،که چیرې د بشري مرستو همکاران په کلیوالو سیمو کې د خوړو او ژوندانه
مرستو رسول جاري و نه ساتي.
ملګرو ملتونو او همکارو ادارو په وچکالۍ ځپلو کلیوالو سیمو کې تر راتلونکو حاصالتو پورې له پالن
.۴۸
شویو دوامدارو مرستو سره وچکالۍ ته د دوه اړخیز غبرګون تطبیقول جاري ساتلي ،څو د اضافي بېځایه کیدنې
مخه ونیسي ،معیشتونه بیرته برحال کړي او بیرته راستنیدنې وهڅوي .په ورته وخت کې ،دوي په ښاري مرکزونو
کې د لږ تر لږه د  ۲۰۱۹کال په لومړۍ ربع کې د بېځایه شویو کورنیو لپاره ژمنۍ مرستې او د بیړنیو سرپناوو
مالتړ برابروي .د  ۲۰۱۸کال تر پای پورې ،ملګرو ملتونو او همکارو ادارو په لویدیځو سیمو کې له ۴۰۰۰۰۰
څخه زیاتو بېځایه شویو وګړو سره مرسته کړې ،په داسې حال کې چې دغه راز یې د هرات والیت په شهرک
سبز سیمه کې  ۴۸۴بېځایه شوې کورنۍ چې د اخراجونې له خطر سره مخ وې ،بل ځای ته لیږدولي .په مجموعي
ډول شا و خوا  ۲۹۵۰۰بېځایه شوې کورنۍ د هرات والیت په غیر رسمي ساحو کې او له  ۱۳۰۰۰څخه زیاتې
بېځایه شوې کورنۍ په بادغیس والیت کې ژوند کوي.
همدرانګه په نومبر کې ،د هیواد د ښځینه ماین پاکانو لومړني ټیم په بریالیتوب سره د بامیانو والیت د
.۴۹
جګړې وروستۍ ډګر له ماینونو پاک کړ .دغه دیارلس کسیز ټیم پر چاودیدونکو توکو  ۵۱۵۲۰متر مربع ککړه
ځمکه پاکه او بیرته ټولنې ته وسپارله .په ډسمبر میاشت کې ،ملګرو ملتونو د فاریاب والیت په المار ولسوالۍ کې
د نجونې د مرکزي لیسې شاو خوا سیمې له جګړې څخه د پاته شونو چاودیدونکو توکو څخه پاکه کړه ،چې په
دغه کار سره زده کوونکي په دې وتوانیدل چې ښوونځي ته ستانه شي او تر ژمنیو رخصتیو مخکې ازموینې
ورکړي .له نومبر څخه تر جنوري پورې ،ملګرو ملتونو او همکارو ادارو  ۴.۷۸کیلو متره ساحه د لوړ اغیز
لرونکو چاودیدونکو توکو څخه پاکه کړې ،چې  ۴۶ټولنې ورڅخه ګټه اخلي .له پاکستان او ایران څخه د
راستنیدونکو د ساتنې اندیښنو ته په غبرګو کې ،د راپور په موده کې په ټول هیواد کې نږدې  ۸۰۷۱۵وګړو د
ملګرو ملتونو په مالي مرسته د ماینونو او چاودیدونکو د خطر په اړه پوهاوي ترالسه کړي.
د  ۲۰۱۸کال د نومبر د  ۱او د  ۲۰۱۹کال د جنوري د  ۲۰نېټو ترمنځ ،له پاکستان څخه د  ۵۲۸۵نا
.۵۰
ثبت شویو اشخاصو سره ،له ایران اسالمي جمهوریت څخه د  ۱۴۶۶۳۳نا ثبت شویو اشخاصو سره او له اروپا
څخه د  ۳۲۹۹بیرته راستنیدونکو سره ،ټولټال  ۱۵۶۲۸۰نا ثبت شوي اشخاص افغانستان ته راستانه شوي .په
ورته موده کې له پاکستان څخه  ۸۲۳کډوال ،له ایران څخه  ۲۱۹کډوال او نورو هیوادونو څخه  ۲۱کډوال هیواد
ته راستانه شوي .په  ۲۰۱۸کال کې افغانستان ته راستنیدونکو ثبت شویو کډوالو شمیر ( ۱۳۵۸۴له پاکستان،
 ۱۹۶۴له ایران او  ۱۵۱له نورو هیوادونو څخه) د  ۲۰۱۷کال په پرتله  ۷۳سلنه ټیټ و .په  ۲۰۱۷کې د ۴۶۰۰۰۰
په پرتله ،په  ۲۰۱۸کال کې له  ۷۷۳۱۲۵راستنیدونکو او را ایستل شویو سره ،له ایران څخه د نا ثبت شویو بیرته
راستنیدونکو شمیر په تاریخي ډول لوړ و .د  ۲۰۱۹کال په جنوري کې ،د پاکستان دولت په دغه هیواد کې د شاو
خوا  ۳۲۷۰۰۰افغانانو د افغان مهاجرو کارټونو موده د  ۲۰۱۹کال د مارچ تر  ۲۳نېټې پورې وغځوله ،له کومې
وروسته چې افغانستان او پاکستان هوکړه وکړه چې د دغه ډول کارت لرونکي  ۵۰۰۰۰افراد به د  ۲۰۱۹کال د
جون تر  ۳۰پورې هیواد ته راستانوي.
د  ۲۰۱۸د نومبر د  ۱او د  ۲۰۱۹د جنوري د  ۲۷نېټو ترمنځ له  ۷۹پیښو سره چې ملګري ملتونه او
.۵۱
همکارې ادارې یې اغیزمنې کړي ،د بشري مرستو پر الس رسي محدودیتونه ال اوس هم دوام لري .په ۲۰۱۸
کال کې د  ۲۸مرستندویه کارامندانو د وژنې په ګډون ټولټال  ۳۱۷پیښې ثبتې شوي .سربیره پر دې ۵۳ ،نور
مرستندویه کارمندان ټپي او  ۸۸نور تښتول شوي .دغه راز پر روغتیایي مرکزونو او روغتیا پالنې پر کارمندانو
د تاوتریخجنو او عمدي بریدونو جریان درلود ،په داسې حال کې چې ماین پاکان په ځانګړي ډول د تښتونې او
وسله وال تاوتریخوالي له زیات ګواښ سره مخ دي .د جګړې یا سیالیو په سیمو یا د دولت ضد عناصرو تر ولکې
الندې سیمو کې د بشري مرستو الس رسي ال اوس هم یو دوامداره ستونزه ګڼل کیږي .د ټرانزیت پر سترو
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مسیرونو لکه د کابل او کندهار ،هرات او بادغیس ،او کندهار او ترینکوټ ترمنه پر لویو الرو د دولت ضد
عناصرو زیات شوي شتون د بشري مرستندویه کارمندانو او توکو د لیږد په وړاندې ستونزه ګڼل کیږي.
د  ۲۰۲۱-۲۰۱۸د بشري غبرګون پالن د  ۲۰۱۸کال په نومبر کې بیا وکتل شو څو د وچکالۍ اړوند را
.۵۲
والړیدونکې اړتیاوې په کې ځای شي .په دې موخه چې د  ۲۰۱۸کال تر پایه  ۵.۲میلیونه وګړو ته رسیدنه وشي،
نوموړي پالن د دغو فعالیتونو د مالتړ لپاره د  ۵۹۹امریکایي ډالرو غوښتنه وکړه .د مالي څرک معلومولو
خدمتونو له معلوماتو سره سم ،په پالن کې د شاملو فعالیتونو لپاره د  ۴۶۸.۱میلیونه امریکایي ډالرو ،یا د ټولټال
غوښتل شوي تمویل  ۷۸سلنه په ګډون ،په  ۲۰۱۸کال په افغانستان کې د بشري عمل لپاره  ۵۳۷.۳میلیونه تمویل
ترالسه شوي.
شپږم .له نشه یي توکو سره مبارزه
حکومت د نړیوالو همکارانو په مالتړ ،له نشه یي توکو سره د مبارزې خپل عملیات جاري ساتلي .د
.۵۳
کال دنومبر د لومړۍ او د جنوري د  ۳۱تر منځ ،قانون نافذوونکو چارواکو د نشه یي توکو پر وړاندې ۱۰۰۴
عملیات ترسره کړي چې په پایله کې یې  ۸۵۰ګرامه هیروین ۳۲۵۰ ،کیلو ګرامه مورفین ۴۵۷۴ ،کیلو ګرامه
آپین ۲۰۵ ،کیلو ګرامه میتامفیتامین ۲۴۴۶۸۸ ،کیلو ګرامه چرس ۲۱۹۶ ،کیلو ګرامه بنګ ۳۵۹۵ ،کا-ټابلیټونه،
 ۱۵۵۱۴کیلو ګرامه جامد کیمیاوي پیش سازه توکي او  ۸۲۳۱۵کیمیاوي پیش سازه مایع توکي ضبط کړي .د
هیروېئنو د جوړولو اته البراتوارونه او  ۲۸د نشه یي توکو د زیرمې مرکزونه له منځه وړل شوي .د دغو عملیاتو
له امله  ۱۱۴۴شکمن کسان نیول شوي ،او  ۱۸۲نقلیه وسیلې ۳۳۰ ،میله وسلې او ۱۲مخابرې ضبط شوي .د
عملیاتو د ترسره کولو پرمهال د نشه یي توکو سره د مبارزې دوه پولیس افسران وژل شوي.
حکومت او د هغه همکارانو د قانوني کرنیز سکتور په مالتړ یو شمیر نوښتونه ترسره کړي .د کرنې،
.۵۴
اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت او د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو دفتر ترمنځ په یوه ګډه نوښت کې،
د جانغوزیو د سوداګرۍ په پرمختیا کې د پانګونې په اړه یو یو-ورځني کنفرانس د جنوري پر  ۸په کابل والیت
کې تنظیم شوي و .په دغو مراسمو کې د کرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وزیر ،د افغانستان د تجارت او
صنایعو خونې اجرائیه رئیس او د خصوصي سکتور استازو برخه اخیستې وه .ګډونوالو د جانغوزیو د ارزښت د
سلسلې د بالقوه ګټو په اړه مباحثې ترسره کړې او د خصوصي سکتور لپاره یې د پانګونې فرصتونه ولټول .د
ډسمبر پر  ،۱۶د کرنې وزارت د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو جرمونو دفتر په مالتړ د افغانستان د نشه یي توکو
تر ملي پالن الندې د بدیلې پرمختیا د فعالیتونو د یوې برخې په څیر د بزګر لومړني کال سنټر پرانیست .دغه
مرکز په ځایي ژبول کروندګر ته سال مشورې ورکوي او هدف یې د وزارت د کرنیزو کارپوهانو او ځایي
کروندګرو ترمنځ د مشورتي اړیکو رامنځ ته کول دي.
اوم .د ماموریت مالتړ
د جنوري تر  ۳۱پورې ،په ترتیب سره له  ۷سلنه ۵،سلنه او  ۳سلنه تصویب شویو ارقامو سره په پرتله
.۵۵
کې ،د ماموریت د نړیوالو کارمندانو لپاره د خالي پوستونه اندازه  ۹سلنه ،د داخلي مسلکي افسرانو لپاره  ۴سلنه
او د ځایي کچې کارمندانو لپاره  ۳سلنه وه .د ښځینه کارکوونکو تناسب ال اوس هم ډیر کم دی .د جنوري تر ۳۱
نیټې پورې په هره کتګورې کې د ښځو د سلنې اندازه په الندې ډول ده :د نړیوالو کارکوونکو لپاره  ۳۴سلنه ،د
ملګرو ملتونو د رضاکارانو لپاره  ۳۶سلنه ،د داخلي مسلکي کارکوونکو لپاره  ۱۳سلنه او د ځایي کچې د
کارکوونکو لپاره  ۸سلنه .د نومبر د لومړۍ او د ډسمبر د  ۳۱تر منځ ،یوناما د سړک له الرې  ۱۱۰او د هوا له
الرې  ۱۳ماموریتونه او همدارنګه د السرسي  ۵۶۸معکوس ماموریتونه ترسره کړي د کومو په نتیجه کې چې
د ولسوالیو استازو د یوناما له ساحوي دفترونو څخه لیدنه کړې.
اتم .مالحظات
اوسنۍ شیبه په افغانستان کې د اوږد مهالې او ویجاړونکې جګړې ته د یوه مذاکره شوي حل لپاره ممکنه
.۵۶
تر دې نېټې تر ټولو مهم چانس وړاندې کوي .دا زما هیله ده چې د غړو هیوادونو له خوا د سولې د یوې ټول
شموله پروسې په لور هڅې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو لپاره فرصت برابر کړي.
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څرنګه چې دغه هڅې دوام لري ،زه یو ځل بیا د دې یادونه کوم چې د سولې یوه پایښت لرونکې موافقې ته یوازې
د ټول شموله بین االفغاني ډیالوګ له الرې رسیدل کیدای شي .زه د دغې جګړې او ژوند ته د هغې د منلو نه وړ
زیان د پای ته رسولو د هیلې په لور د چټکو ،مستقیمو او عملي خبرو اترو د پیل غوښتنه کوم.
د دې لپاره چې پایښت لرونکې وي ،د سولې هره پروسه باید ټول شموله وي .کورنۍ اجماع ته الر پیدا
.۵۷
کول وخت ،د ژوند او درناوي ارزښتونو ته لید لوري او ژمنتوب ته اړتیا لري ،کوم چې ټولې ټولنې پیاوړې کوي.
که څه هم د تاوتریخوالي نهایي پای ته رسول په خپله ژمنه او هیله رامنځ ته کوي ،خو کافي نه دي :باید د ټولو
افغانانو د حقونو د تضمین له الرې پر شریک شوې راتلونکې باور موجود وي .هر ډول تړون به د مدني او
سیاسي ګډون ،ټولنیزې-اقتصادي ځواکمنتیا ،روغتیا او پوهنې ته د الس رسي ،او تر قانون الندې د ټولو هیوادوالو
ساتنې په څیر اصولو په خوندي کولو کې تر ټولو پیاوړي وي .زه د جګړې پر ټولو ښکیلو خواوو غږ کوم چې
په دواړو ځایي او ملي کچو د سولې پروسې په ټولو پړاونو کې د ښځو مهم ګډون تسهیل کړي ،او دا یقیني کړي
چې د سولې هر رامنځ ته کیدونکی تړون له اساسي قانون او د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو سره سم د ښځو د
حقونو ساتنه او وده تضمینوي.
د سولې هرې پروسې لپاره دا مهمه ده چې د سیمې هیوادونو لپاره د ګډون فرصت برابر کړي .په
.۵۸
افغانستان کې د ثبات په اړه د سیمه ییزې اجماع تر السه کول به د سولې د هر توافق د ثبات په یقیني کولو کې
خورا مهم وي .زه د افغانستان او د هغه سیمه ییزو همکارانو ترمنځ په تیرو کلونو کې د مشارکت د تمدید او دغه
راز د اقتصاد او امنیتي همکارۍ او د پراخې سیمې د دوه اخیزو ګټو لپاره د نښلون د بسیجولو هرکلی کوم .په
اوسنۍ خورا مهمه موده کې ،زه افغانستان او ګاونډي هیوادونه د یوې سوله ییزې او ښیرازې سیمې په لور د
هغوي د همکارۍ پیاوړي کولو ته هڅوم.
د هغو زیات شمیر ننګونو په پام کې نیولو سره چې افغانستان ور سره مخ دی ،یوه تمثیلوونکي او برخه
.۵۹
اخیستل شوي پارلمان ته ریښتینې اړتیا ده .زه د  ۲۰۱۸کال د اکتوبر د پارلماني ټاکنو د پایلو پر نهایي کولو ټینګار
کوم ،څو د نوي پارلمان د پرانیستلو لپاره فرصت برابر شي .د بریالیو ټاکنو مسوولیت د دواړو د حکومت او
اپوزیسیون ګوندونو د سیاسي مشرانو ،او دغه راز د انتخاباتي مدیریت د ادارو ګډ مسوولیت دی .مشران او د
هغوي مالتړي باید یوازې د قانوني او سوله ییزو الرو چارو له الرې د پایلو ننګول ترسره کړي .د دغې ستونزې
د حل لپاره ،دا مهمه ده چې د پارلماني ټاکنو څخه لوستونه تر السه او په ګډه کار وشي څو اړین ټاکنیز اصالحات
پلي شي .څرنګه چې په جوالئ کې د ولسمشریزو ،والیتي شوراګانو ،د ولسوالۍ شوراګان او د غزني والیت
پارلماني ټاکنو لپاره تیاری روان دی ،زه پر ټولو سیاسي فعالینو غږ کوم چې په رواني انتخاباتي پروسو کې له
السوهنې ډډه وکړي او خپل انفرادي اشتراکي مسوولیت ومني څو دا یقیني کړي چې راتلونکې ټاکنې باوري او
قانوني دي ،او دا چې ټول افغانان په دې هڅه کې دي چې د اساسي قانون خپل د رایې حق عملي کړي او د دغه
کار د ترسره کولو جوګه دي.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د ملکي مړینې د ریکارډ کچې د لوړو شمیرو مستند کول جاري
.۶۰
ساتلي ،زه پر ولسي وګړو د وسله جګړې د اغیز په اړه سخت اندیښمن یم .که څه هم  ۲۰۱۸کال د ځمکنیو نښتو
له امله په ملکي تلفاتو کې د دوامدارو راکمونو شاهد و ،خو دغه کموالی د دولت ضد عناصرو له خوا د ځانمرګو
بریدونو او د دولت پلوه ځواکونو له خوا د هوایي بریدونو له امله د ریکاډ کچو ملکي تلفاتو له امله بیرته زیات
شوي ،چې دواړه یې تیر کال په ډراماتیک ډول لوړ شوي .د دولت ضد عاصرو له خوا د ولسي وګړو زیاته شوې
هدف ګرځونه د ځانګړې اندیښنې وړ ده ،چې عمدتا د الس جوړ چاودیدونکي توکي کاروي کوم چې له عمدي
ارادې سره د ملکي وګړو وژلو او ټپي کولو او د معیشتونو د ویجاړولو لپاره طرح ،پالن او چول شوي .زه د
جګړې له ټولو ښکیلو خواوو غوښتنه کوم چې د بشري حقونو او د بشرپالنې تر نړیوالو قوانینو الندې د خپلو
مکلفیتونو درناوی وکړي.
زه د حکومت له خوا د ښځو د حقونو د ساتنې او ودې لپاره د ترسره شویو اقداماتو په اړه خوښ یم ،کوم
.۶۱
چې د ملکي خدمتونو په لوړو کچو او دغه راز په ځایي کچه په پریکړه کولو کې ،په ځانګړي ډول د ټولنې په
پرمختیایي شوراګانو کې د هغوي د استازیتوب له الرې د ښځو د زیات شوي ګډون المل شوي .له دې سره سره
مروج جنسي او د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي او له توپیره ډکو کړنو په سیاسي ،اقتصادي او ټولنیز ژوند کې
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د ښځو د بشپړ ګډون مخه ډپ کړې .دغه ډول موضوعګانو ته رسیدګي د سیاسي او دیني مشرانو ،پالیسي
جوړونکو ،قضایي افسرانو او امنیتي چارواکو پیاوړو هڅو ته اړتیا لري څو د تاوتریخوالي مخنیوي وکړي او د
دغو کړنو عاملین زر تر زره محاکمه کړي .زه د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو د ساتنې او پوهنې ته د ښځو او
نجونو د الس رسي د پراخولو نورې هڅې هڅوم ،څو خپل بشپړ ټولنیز ،اقتصادي او سیاسي ګډون حمایه کړي.
د افغانستان په اړه د جینوا د وزیرانو کچې د کنفرانس له ژمنو سره سم ،زه حکومت او نړیواله ټولنه د
.۶۲
نږدې همکارۍ جاري ساتلو ته هڅوم ،څو د حکومت د اړینو اصالحاتو او د نړیوالې مالي مرستې دوام یقیني
کړي ،څرنګه چې په افغانستان کې سیاسي وضعیت د بدلون په حالت کې دي .په دې برخه کې ،زه د افغانستان د
نړیوالو همکارانو د هڅو د ژمنتوب هرکلی کوم ،چې د نړیوال بانک او د ملګرو ملتونو د کورنۍ په همکارۍ د
سولې تر ممکنه تړون وروسته د افغانستان د ټولنیزې-اقتصادي پرمختیا د ادامې لپاره یو عمل پالن طرحه کړي.
د افغانستان د عامه ادارو احتساب یوازې د ټول شموله دولتي پروسو او د هیوادوالو د فعالې ښکیلتیا له
.۶۳
الرې ساتل کیدای شي .معلوماتو ته د الس رسي قانون په تطبیق کې د حکومت پرمختګ د هیواد د حکومتولۍ
جوړښت د الس رسي او شفافیت د غښتلي کولو په لور د یوه مهم ګام ښکارندوي دی .زه له اداري فساد سره د
مبارزې د عدلي مرکز او امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ د تقویه کولو له الرې چې د نیونې د امرونو پر وخت
نافذول یقیني کړي ،حکومت د اداري فساد اړوند سرغړونو لپاره له معافیت سره د مبارزې هڅو زیاتولو ته هڅوم.
څرنګه چې حکومت له اداري فساد سره د مبارزې د بیا کتل شوې ستراتیژي پر تطبیق کار کوي ،زه د حکومت،
د مدني ټولنې سازمانونو او نړیوالو همکارانو ترمنځ د رغنده ښکیلتیا هرکلی کوم.
په افغانستان کې د پولیو زیاتیدونکې پیښې د ژورې اندیښنې وړ دي ،څرنګه چې د الس رسي خنډونو
.۶۴
په یو شمیر جنوبي والیتونو کې د ساحې پر ساحې د کمپاینونو د تطبیق مخه ډپ کړې .ملکي وګړو ته د بشري
مرستو د الس رسي د رامنځ ته کولو او تسهیلولو د مکلفیت په بیا یادولو سره ،زه د جګړې پر ټولو ښکیلو خواوو
غږ کوم ،چې د پولیو واکسیناتورانو ته جاري الس رسی برابر کړي ،څرنګه چې هغوي خورا مهم کار ترسره
کوي.
د وچکالۍ اغیزو پر بشري وضعیت خپل اغیز ښیندلی ،په ځانګړي ډول د افغانستان په لویدیځو والیتونو
.۶۵
کې .په لنډ وخت د وچکالۍ شرایطو په لوړې کچې بېځایه کیدنه رامنځ ته کړې او د خوړو ناخوندي هغه شرایط
یې ال پسې ناوړه کړي ،چې په میلیونونو وګړي ال پخوا ورسره مخ وو ،چې زیاتره یې ماشومان دي .ان د عاجل
ناورین تر راکمولو وروسته هم به په میلیونونو نور افغانان به د معیشت له السه ورکولو او اوږد مهاله اقتصادي
بې باورۍ سره مخ وي .زه له نړیوالو مرستندویانو څخه د هیواد وچکالۍ اړوند چټکو بشري اړتیاوو ته له
سخاوتمندانه غبرګون څخه منندوی یم ،او افغان حکومت ،د هغه نړیوال همکاران او د ملګرو ملتونو ادارې،
بسپنې او پروګرامونه په ګډه کار کولو جاري ساتلو ته هڅوم څو د وچکالۍ د میلیونونو قربانیانو د ژوندانه شرایط
ښه کړي.
زه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ټولو کارکوونکو او د افغانستان لپاره زما د ځانګړي استا زي او
.۶۶
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پالوي د مشر تدامیچي یاماموتو څخه تر ننګونو ډکو شرایطو الندې
د هغوي د دوامدار تعهد لپاره چې موخه یې د افغانانو د مالتړ په برخه کې زموږ د ژمنو سرته رسول دي ،مننه
کوم.
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ضمیمه
.I

د معیارونو پر وړاندې ترالسه شوی پرمختګ
امنیت

معیار :پایښت لرونکي افغان امنیتي نهادونه او د سولې د تامین پیاوړي بهیرونه او د
افغانستان د خلکو ساتنه

د پرمختګ شاخصونه
د ملي پولیسو او ملي پوځ د
پرسونولو په شمیر کې زیاتوالی
چې د یوه منل شوې جوړښت پر
اساس رهبری شوې او روزل
شوي وي.

مټریکس
•

•

•

•

.II

د وړتیاوو د زیاتولو او د مشرانو د پرمختګ په
هدف ،د قوماندي او پوځې موخو د یووالي څخه د
ډاډ حاصلولو او د فساد سره د مبارزې په خاطر ،په
 ۲۰۱۸کال کې ،دولت د  ۲۰۲۰-۲۰۱۷کلونو لپاره
د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د الر نقشې
پلې کولو ته دوام ورکړی.
د الرې د نقشې سره په سمون کې ،په  ۲۰۱۸کال
کې د ملکي نظم افغان ملي پولیس او افغان سیمه ییز
پولیس د کورنیو چارو د وزارت څخه دفاع وزارت
ته ولیږدول شول.
د افغان امنیتي ځانګړو ځواکونو او افغان هوایي
ځواک په زیاتیدو سره ،د افغان ملي دفاعي او امنیتي
ځواکونو د یرغلیزو وړتیاوو د زیاتوالی په موخه
هڅو په  ۲۰۱۸کال کې هم دوام درلود .د ۲۰۱۸
کال په مي میاشت کې ،افغان هوایي ځواک د UH-
 60 Black hHawksپه مالتړ عملیات پیل کړل.
په  ۲۰۱۸کال کې ،افغان ملي دفاعي او امنیتي
ځواکونو په خپلو لیکو کې د فساد او جنایي نفوذ په
نښه کولو ته دوام ورکړی او دوسیې یې د فساد پر
ضد عدلي مرکز او نورو عدلي مرکزونه ته راجع
کړي .د دې عالوه ،د خیالي پولیس افسرانو د له
منځه وړلو په شمول ،په امنیتي سکټور کې یې د
اداري فساد پر وړاندې د تدبیرونو د پیاوړتیا په
موخه د فساد پر ضد ملي تګالره تعدیل کړه.

صلح ،بیا یوځای کیدنه او پخالینه

معیار :د رغونکوکو او ټولشموله پروسو د تعقیب په لور ملي ډیالوګ او سیمه ییزه ښکیلتیا
څو یو سیاسي چاپیریال چې د سولې لپاره مساعد وي تقویه کړي
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د پرمختګ شاخصونه
د سولې ،بیا یو ځای کیدنې او
پخالینې د هڅو د ارتقا په موخه
د هر اړخیزو ملي او سیمه ییزو
بهیرونو پرمختیا او پلې کول

مټریکس
• د  ۲۰۱۸کال د فبروري په  ،۲۸دولت د سولې او
امنیتي همکاریو لپاره د کابل د بهیر دوهمه ناسته
دایره کړه .دا ناسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو
د مرستندویه پالوي (یوناما) په تخنیکي مرسته او
مشوره تنظیم چې د  ۲۸هیوادونو او سازمانونو
استازو پکې ګډون کړی وو .په ناسته کې ،ولسمشر
غني د طالبانو سره د بې قید شرط خبرو اترو هرکلی
وکړ ،سیمه ییزو او نړیوالو شریکباڼو د افغانانو تر
رهبري او مالکیت الندې د سولې د خبرو لپاره خپل
مالتړ څرګند کړ.
• په  ۲۰۱۸کال کې ،د علماوو دري کنفرانسونه په
الندې موقعیتونه کې دایر شول :د (مي په  )۱۱په
جاکارتا کې ،د (جون په  )۴په کابل کې او د (جوالی
په  )۱۱-۱۰د سعودي عربستان په مکه کې .د
جاکارتا کنفرانس د طالبانو سره د سولې د بې قید
شرط خبرو اترو او د ترهګري او له خشونت څخه
د ډک افراطیت د غندني لپاره د افغانستان د دولت له
خوا د وړاندیز په مالتړ یوه اعالمیه خپره کړه .د
کابل په کنفرانس کې کابو  ۲۰۰۰افغان دیني علماوو
ګډون کړی وو ،یوه فتوا یې صادره کړه او د طالبانو
څخه یې وغوښتل چې د سولې د بې قید شرط خبرو
اترو لپاره د ولسمشر غني وړاندیز ته ځواب ووایي
او د ځانمرګو بریدونو او د وروڼو مسلمانانو په
وړاندې تاوتریخوالی او په ټوله کې د ترهګري
غندنه وکړي .د مکې د ښار کنفرانس د اسالمي
همکاریو د سازمانو په کوربتوب دایر شو چې له
افغانستان څخه د  ۳۵استازو په ګډون ،د ۳۵
هیوادونو څخه  ۱۱۰دیني علماوو په یاد کنفرانس
کې ګډون وکړ ،د کنفرانس په پای کې یې یوه
اعالمیه خپره کړه او د ټولو مسلمانانو څخه یې په
افغانستان کې د بریدونو د دریدو غوښتنه وکړه او
یاغیتوب یې په هیواد کې فتنه وبلله .د مخکنیو
علماوو سره په سمون کې ،د مکې اعالمیې همداراز
په طالبانو غږ وکړ څو تاوتریخوالی وغندي او د
افغانستان د دولت سره په مستقیمو ،سوله ییزو او
بې قید شرط خبرو اترو کې ښکیل شي.
• د  ۲۰۱۸کال د جون د  ۱۱څخه د جون تر ۱۷
پورې ،حکومت د کوچني اختر په مناسبت یو اړخیز
اوربند پلی کړ .طالبانو هم د اختر د دریو ورځو
رخصتیو پر مهال د دولت د اوربند سره یو ځای یو
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•

•

امینت شور ا ته چې د ۱۹۸۸
( )۲۰۱۱پریکړه لیک په تعقیب
را منځ ته شوه د اثبات شویو،
تازه او دقیقو معلوماتو د
راغونډولو او چمتو کولو په
موخه د افغان چارواکو لخوا
زیاتیدونکي وړتیا

•
•

د ټولنې په کچه او د مدنې ټولنې
سره د ښکیاتیا له الرې د سولې

اړخیز اوربند پلی کړ .دولت خپل اوربند د جون تر
 ۲۶مې وغځاوه او د  ۲۰۱۸کال په اګسټ کې یې د
لوی اختر په مناسبت د دوهم اوربند وړاندیز وکړ
چې د طالباو له خوا و نه منل شو.
د  ۲۰۱۸کال د سپټمبر په  ،۴د افغانستان د پخالینې
لپاره ښاغلی زلمي خلیلزاد د متحده ایالتونو د
ځانګړي استازي په توګه وټاکل شو .په دې ظرفیت
کې ،ښاغلي خلیلزاد د سپټمبر او ډسمبر میاشتو تر
منځ د افغانانو ،سیمه ییزو او نړیوالو شریکباڼو سره
د لیدو کاتو په موخه افغانستان ته دری سفرونه
ترسره کړل .دغو پرمختګونه ته په ځواب کې،
طالبانو په څرګند ډول اعالن وکړ چې دوي هم د
ښاغلي خلیلزاد سره په خبرو کې برخه اخلي .یوناما
د ډلو ،سیمه ییزو او نړیوالو فعالینو سره په خبرو
کې ښکیله وه څو د سولې د یوه رسمي بهیر په لور
نورې هڅې تشویق کړي.
د افغانستان په اړه د وزیرانو د کچې د جنیوا په
کنفرانس کې ،چې د  ۲۰۱۸کال د نومبر په  ۲۷او
 ۲۸نیټه دایر شو ،د کنفرانس ګډونوالو د افغانانو تر
رهبري او مالکیت الندې د سولې د بهیر په اړه په
خپلو ژمنو بیا تاکیید وکړ او د سولې لپاره د ټولنیزو
اقتصادي اړتیاوو په اړه په همکاریو سال شول .د
خبرو اترو د یوه  ۱۲کسیزه ټیم ،یوه ملي مشورتي
بورډ او د سولې لپاره د مشورتي عالي بورډ د
جوړولو په شمول ،ولسمشر غني همداراز د سولې
لپاره د دولت د الر نقشه وړاندي کړه .د دې بورډ
یوه برخه په ډسمبر میاشت کې و ټاکل شوه چې په
ترکیب کې یې مهم سیاسي او د مدني ټولنې غړي
وو .ولسمشر غني په ډسمبر میاشت کې محمد عمر
داودزی د سولې لپاره د خپل سیمه ییز ځانګړی
استازی په حیث وټاکه.
په  ۲۰۱۸کال کې ،دولت د )۲۰۱۱( ۱۹۸۸
پریکړه لیک په تعقیب د امنیت شورا کمیټې ته تازه
او دقیق معلوماتو برابرولو ته دوام ورکړی.
د  ۲۰۱۸کال د مي په  ،۳۰د تحلیلي مالتړ او د
بندیزونو د ارزونې ټیم ،د  )۲۰۱۵( ۲۲۵۵شمیرې
پریکړه لیک په تعقیب طالبانو ،اړوندو انفرادي
کسانو او نهادونو په تړاو چې د افغانستان سولې
ټیکاو او امنیت ) )S/2018/466ته ګواښ پیښوي
خپل نهم راپور وسپاره .دا راپور تر ډیره بریده د
افغان چارواکو له خوا په برابرو شویو معلوماتو
والړ و.
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لپاره
پروسې
د
پرزیاتیدونکی عامه مالتړ

مخ

• د تحلیلي مالتړ او د بندیزونو د ارزونې ټیم د ۲۰۱۸
کال د د اګسټ د  ۳۱څخه د سپټمبر تر  ۲۰او بیا د
ډسمبر د  ۵څخه د ډسممبر تر  ۱۵پورې د خپلو لیدنو
پر مهال د بندیزونو د پلې کولو په اړه د ملګرو
ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو د دفتر په
کوربتوب د دوو روزنیزو ناستو د دایرولو د چارو
سره مرسته کړې .په دې روزنو کې د مرکزي
بانک ،مالیي ،بهرنیو چارو  ،معادن او پطرولیمو
وزارتونو ،ملي امنیت شورا او امنیتي ارګانونه
برخه لرله.
• په  ۲۰۱۸کال کې  ،د پرمختګ په نهایي پړاونو کې
د نورو اوو نوښتونو په درلودلو سره  ،چې په
 ۲۰۱۹کال کې د پلې کولو لپاره چمتو دي ،یوناما د
سولې د محلي  ۱۶نوښتونو د پلې کولو په چارو کې
اسانتیاووې برابري کړي .دغو نوښتونو په والیتي
او د ولسوالیو په کچو کې د منځګړیتوب ،پخالینې
او ټولنیز ارتباط په تړاو د افغانانو تر مشری الندې
د هڅو لپاره مالتړ برابر کړی .په دغو نوښتونو کې
د شخړې د حل د نوښتونو ،د ټولنې پر اساس د خبرو
اترو ،جرګو ، ،او علماوو ،قومي استازو  ،والیتي
شورا د غړو ،ځوانانو او ښځینه فعالینو سره د
پوهاوي د ناستو په شمول ،د  ۱۵والیتونو څخه
برخه والو ګډون کړی وو.
• په  ۲۰۱۸کال کې د ښځو  ،سولې او امنیت په اړه د
پرانیستې نړیوالې ورځې د په نښه کولو لپاره ،د
جنډر د تساوي او د ښځو د غښتلتیا لپاره د ملګرو
ملتونو نهاد د سپټمبر د  ۲۷او د نومبر د  ۱۵نیټو تر
منځ  ۱۱پیښې په الر اچولي کومو چې د ۱۶
والیتونو څخه د  ۲۱۲ښځو په شمول  ۲۴۹ګډون
کونکي ځان ته را مات کړل .د خبرو اترو موضوع
د "سولې په بهیر کې د میرمنو ګډون" وه او د ژورو
فرهنګي ،دودیزو او تبعیضي کړنو په ځوابولو یې
تمرکز وکړ کوم چې په سوله کې د ښځو د بشپړ او
معني لرونکي مشارکت مخه نیسي.

 .IIIحکومتولي او د ادارې جوړونه
معیار :د ظرفیت په درلودلو سره د پالیسې ګانو تطبیق او په زیاتیدونکي توګه د دې جوګه
کیدل څو ځانونه وساتي ،ښکته تر محلي کچو پورې ،د دیموکراتیکو ،مشروع او حساب وړ
ادارو د تاسیس له الرې ،د هیواد په کچه د حکومت د واک غځول
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د پرمختګ شاخصونه
د ښځو مشارکت او په
اساسي قانون کې تخصیص
شوې سهمیې ته په پوره
درناوی ،د ریښتینو او دوره
یي ټاکنو د ترسره کولو او
مدیریت په موخه د افغان
چارواکو او خپلواکو ټاکنیزو
ادارو مخ پر زیاتیدونکې
وړتیا

•

•

•

•

•

مټریکس
د  ۲۰۱۸کال د جنوري په  ،۱۳ولسمشر غني د تشو
پوستونو د لوړ میزان د ځوابولو په موخه د هڅو د یوې
برخې په حیث  ،په خاص ډول ،د ټاکنو د خپلواک
کمیسیون په مدیریتي کچو کې سید حافظ هللا هاشمې د
کمیشنر په توګه وټاکه .په داسې حال کې چې د ولسمشر
غني له خوا د جوالی په  ۱۹احمد شاه زمانزی د مشر
ټاکینز افسر او د کمیسیون د دراالنشاء د رییس په توګه
وټاکل شو د مي په  ۷ڼیټه ،د کمیسیون له خوا اته تنه
والیتي ټاکنیز افسران هم په دندو وګمارل شول.
په داسې حال کې چې ،د مي د میاشتې په  ،۳اروپایي
اتحادیي د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې سره په کابل
کې د  ۲۰۱۸او  ۲۰۱۹کلونو د ټاکنو لپاره د کابو .۵
 ۱۵میلیون ییرو د مرستې یو تړون السلیک کړ ،د
 ۲۰۱۸کال د فبروري په  ،۲۱جاپان د ملګرو ملتونو د
ټاکنیز مالتړ د پروژې له الرې د  ۲۰۱۸کال پارلماني
او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو د ترسره کولو لپاره د
 ۱۳میلیونو امریکایي ډالرو څخه د زیاتی مرستې د
برابرولو په هدف یو تړون السلیک کړ.
د  ۲۰۱۸کال د فبروري په  ،۲۶کمیسیون یو بیان خپور
کړ څو ډاډ ورکړي چې کمیسیون به (د داخلي بې ځایه
شویو کسانو په شمول د ټولو مستحقو افغانانو لپاره
فرصت برابر کړي څو د رایې ورکولو خپل حقونه
وکاروي او د ټاکنو د ملي مجتمع ګانو له الرې د ښځو
د استازو په ګډون د سیاسي برخه والو سره د مشورتي
ناستو د ترسره کولو په دوام په خپلو ژمنو بیا ټینګار
کوي.
په  ۲۰۱۸کال کې ،کمیسیون په  ۳۲والیتونو کې د ټاکنو
 ۶۴والیتي مجتمع ګانې اداره کړې .دغو مجتمع ګانو د
سیاسي ګوندونو د استازو ،د مدنې ټولنې د سازمانونو ،
رسنیو ،ښځو او نارینه وو د فعالینو ،د ټولنې د مشرانو
 ،دیني مشرانو ،او اړندو دولتي نهادونو په شمول چې
موخه یې د ټاکنیزو معلوماتو شریکول او د عامه
مشارکت تشویق او د ملي ټاکنیزو بهیرونو لپاره د مالتړ
برابرول دي یو شمیر زیات برخه وال سره راغونډ
کړل .کمیسیون همدارنګه د ټاکنو په تړاو د مدنې ټولنې
د سازمانونو د استازو  ،سیاسي ګوندونو او دولت سره
د ټاکنو په تړاو نهه ملي ناستې دایرې کړې څو د ټاکنیز
بهیر په بیالبیلو پړاونو باندې خبرې وکړي.
د  ۲۰۱۸کال د اګسټ په  ،۳د ټاکنیزو شکایتونو
کمیسیون څرګنده کړه چې د ارزونې د پروسې په پایله
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•

•

•

•

•

د اداري فساد سره د مبارزې
د څارنې او ارزونې د
خپلواکې کمیتې تاسیس او د
اداري فساد سره د مبارزې د
معیارونو جوړول

•

کې ۲۵ ،کسان د ناقانونه وسله والو ډلو سره د اړیکو له
امله د پارلماني کاندیدانو د لومړنیو لیستونو څخه لرې
شوي دي .د دې سربیره ۳۷ ،نورو نوماندانو ته قوي
اخطارونه ورکړل شوې او نورو  ۷نوماندانو مشورتي
اخطارونه ترالسه کړي.
د سپټمبر په  ،۸د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسوالیو د
ټاکنیزو چارواکو د استخدام لپاره د ازموینو د ملي
انستیتیوت سره یو تفاهم لیک السلیک کړ .د دې په
تعقیب د ټولټال  ۳۰۰۰څخه زیاتو د ولسوالیو د کچې د
ټاکنیزو چارواکو ،د ولسوالیو د مرستیال ټاکنیزو
افسرانو او نورو ساحوي ټاکنیزو کارکونکو د استخدام
په موخه ازموینې ترسره شوې.
د  ۲۰۱۸کال د سپټمبر په  ،۲۲کمیسیون اعالن وکړ
چې د رایو د تشخیص د بایومیټریک سامان االتو د
پیرلو او تدارک لپاره یې یو تړون السلیک کړی او په
دې شرط چې یاد سامان االت کمیسیون ته په وخت
ورسږي ،د پارلماني ټاکنو لپاره به د رایو د تشخیص
بایو میټریک سامان االت وکارول شي.
د کندهار د والیت په استثنا چیرې چې ټاکنې د اکتوبر
په  ۲۷ترسره شوې  ،په ټول هیواد کې پارلماني ټاکني
د  ۲۰۱۸کال د اکتوبر په  ۲۰او  ،۲۱ترسره شوې .د
یاغیتوب له امله په غزني والیت کې ټاکنې د بل وخت
لپاره وځنډول شوې.
د  ۲۰۱۸کال د اکتوبر د میاشتې په پارلمانې ټاکنو کې،
د  ۸ .۵میلیون راجستر شویو رای ورکونکو څخه ۳۵
سلنه ښځې وي چې ،دا د  ۲۰۱۴کال د ولسمشریزو
ټاکنو په پرتله  ۸سلنه زیاتوالی ښیي .د ټولټال ۲۵۶۵
نوماندانو له جملې څخه چې د  ۲۴۹پارلمانې څوکیو
لپاره یې سیالې وکړه ۴۱۷ ،یې ښځې وي .د نارینه وو
د  ۱۱۶۶۷رای مرکزونو په پرتله د ښځو لپاره د رای
مرکزونو شمیر  ۷۴۲۹و ،ټولټال  ۱۳۰۰۰ښځیو د
کتونکو په حیث دندې ترسره کړې.
د  ۲۰۱۸کال د ډسمبر په  ،۱۱کمیسیون د  ۲۰۱۹کال
د ولسمشریزو ټاکنو لپاره عملیاتي پالن تصویب کړ،
څرګنډه یې کړه چې د کاندیدانو د معرفي کولو لړۍ به
د  ۲۰۱۸کال د ډسمبر په  ۲۲پیل او د  ۲۰۱۹کال د
جنوري په  ۲۰پای ته ورسیږي.
د  ۲۰۱۸کال د ډسمبر په  ،۳۰د ټاکنو د کمیسیون
رییس ،ګالجان عبدالبدیع صیاد په رسمي توګه اعالن
وکړ چې ولسمشریزې ټاکنې به د  ۲۰۱۹کال د جوالی
په  ۲۰نیټه ترسره شي .صیاد وړاندې وویل چې د
والیتي شورا ګانو او د ولسوالیو د شورا ګانو ټاکنې به
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•

د فساد پر وړاندې د مبارزې
د نهادونو پیاوړي کول څو
وکوالی شي د فساد پر
وړاندې د مبارزې په برخه
کې د دولت د یوې بشپړې
کړنالرې څخه څارنه وکړي

•

•

•

•

د ولسمشریزو ټاکنو سره په یوه وخت کې په جوالی
میاشت کې ترسره شي او د غزني والیت پارلماني
ټاکنې به هم په ورته نیټه ترسره شي.
د  ۲۰۱۸کال د ډسمبر په  ،۱۰کمیټې د کانونو او
پطرولیمو په وزارت کې د فساد په وړاندې د
اغیزمنتوب په اړه د وزارت په کچه راپور خپور کړ،
دا راپور په یاد وزارت او د استخراجي سکټور په کچه
د فساد په وړاندې د اغیزمنتوب لومړنی جامع تحلیل ده.
راپور د وزیر لپاره  ۱۸۹وړاندیزونه چمتو کړل.
کمیټې همدارنګه د فساد په وړاندې د اغیزمنتوب په اړه
د ارزونې اووه دری میاشتنۍ خپرې کړې :د ۲۰۱۸
کال په اګسټ او د  ۲۰۱۹کال په جنوري کې د لوې
څارنوال د دفتر لپاره  ،د  ۲۰۱۸کال په فبروري او
جون کې د عامي روغتیا د وزارت لپاره ،د  ۲۰۱۸کال
په جون او نومبر کې د معارف وزارت لپاره او د
 ۲۰۱۸کال په اګسټ کې د برښنا د شرکت لپاره .کمیټې
همدارنګه د فساد په وړاندې د اغیزمنتوب په اړه د
پارلمان د دواړو مجلسونو او کورنیو چارو د وزارت
لپاره د راپور په چمتو کولو پیل کړی ،تمه ده چې د
 ۲۰۱۹کال په لومړیو کې به پشپړ شي.
په داسې حال کې چې د  ۲۰۱۸کال تر پایه ۷۲
سپارښتنې په نسبي توګه پلې شوې ،د کمیټې د یو ځای
شویو سپارښتنو د تطبیق په برخه کې د پرمختګ په
حواله ،د  ۲۹۹سپارښتنو له جملې څخه  ۱۰۵هغه یې
تطبیق شوې.
د  ۲۰۱۸کال په ډسمبر کې ،د دې لپاره چې د وخت
سپما وشي او هغه ادارې چې د وظایفو ورته الیحې
لري مدغم شي ،دولت د ښاري پراختیا او ځمکو د
وزارت د تشکیل په موخه د اراضي اداره د ښاري
پراختیا د چارو د وزارت سره مدغم اعالن کړه.
د  ۲۰۱۸کال د سپټمبر په  ،۵د فساد پر ضد نوی قانون
د ولسمشر د تقنیني فرمان په واسطه تصویب چې اوس
پارلماني بیاکتنې ته په تمه ده .د فساد پر وړاندې د یوه
خپلواکه کمیسیون د جوړلو سربیره ،د فساد پر وړاندې
د ملګرو ملتونو د کنوانسیون د مقررو سره په سمون
کې ،قانون همدارنګه د فساد پر وړاندې د عدلي مرکز
او د سنګینو جرمونو د کاري ځواک لپاره یو قوي بنسټ
 ،د کوم بنسټ چې له دې وړاندې په اداري حکمونو
والړ و ،را منځ ته کړ.
د  ۲۰۱۸کال د سپټمبر په  ،۲۵د قانون د حاکمیت او د
اداري فساد پر وړاندې عالي شورا د فساد سره د
مبارزې لپاره د ملي ستراتیژې د پلې کولو په هکله خپل
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•

•

•

د عامه چارواکو د شتمنیو د
اعالنونو کلنۍ خپرونه
•

•

په مرکزي ،والیتي او
ولسوالیو کې د ملکي
کارکوونکو د ظرفیت
لوړول ترڅو دندې پر مخ

لومړنۍ نیم کلن راپور خپور کړ کوم چې د ستراتیژې
د پنځو ستنو په کچه د مهمو السته راوړنو په اړه راپور
ورکړ .د ډسمبر په  ،۲۵د تطبیق د بیا کتنې په تعقیب،
عالي شورا د  ۲۰۲۰-۲۰۱۹کلونو لپاره یوه له سره بیا
کتل شوې ستراتیژې تصویب کړه.
د  ۲۰۱۸کال په اوږدو کې ،د قانون د حاکمیت او د فساد
پر وړاندې د مبارزې عالي شورا په منظمه توګه ناستو
ته دوام ورکړ .د عالي شورا د ناستو مشري د ولسمشر
له خوا په زیاتیدونکې توګه دوهم مرستیال ته تفویض
شوې او په پایله کې عالي شورا په تدریجې ډول ال زیاته
تخنیکي شوه .همدارنګه ،د عالی شورا په دننه کې د
خبرو اترو پرته ،د فساد پر وړاندې د ستراتیژیکو
اصالحاتو په اړه پریکړې په زیاتیدونکې توګه د بندو
دروازو تر شا د ولسمشر د نږدې ټیم له خوا نیول کیدي.
د  ۲۰۱۸کال د نومبر په  ،۱۸د پرانیستي حکومتولۍ د
شراکت مجتمع د خپل کلني راپور د بحث په موخه خپله
څلورمه کلنۍ ناسته دایره کړه .راپور د مجتمع په
وړاندې د افغانستان د ژمنو د تطبیق په موخه د دولت،
مدنې ټولنې او خصوصي سکټور له خوا ترسره شوی
پرمختګ جوت کړ.
د  ۲۰۱۸کال په مارچ کې ،معلوماتو ته د السرسي د
قانون د بیا کتنې په تعقیب ،معلوماتو ته د السرسي نوی
او لنډ او وړ کمیسیون را منځ ته شو .کمیسیون پنځه
وقف شوې او معاش لرونکي غړي لري او د پنځو
کلونو لپاره انتخاب شوي .کمیسیون خپله کلنۍ بودجه د
اطالعاتو او فرهنګ د وزارت څخه ترالسه کوي کوم
چې د دولت له خوا د قانون د بشپړ تطبیق مسولیت لري.
د  ۲۰۱۸کال په مارچ کې ،د لوی څارنوال د دفتر په
اړه د قانون یوه تعدیل ،د نظارت او فساد پر ضد د
مبارزې د عالي دفتر څخه د فساد پر وړاندې د مبارزې
د مرستیال لوی څارنوال دفتر ته تحقیقاتي دندې او
مسولیتونه ولیږدول .ځکه نو د نظارت او فساد پر
وړاندې د مبارزې د عالي دفتر قانون خپور شو او د
نظارت او فساد پر وړاندې د مبارزې عالي دفتر منحل
شو.
د  ۲۰۱۸کال د سپټمبر په  ،۲۵د قانون د حاکمیت او
فساد سره د مبارزې پر وړاندې د عالي شورا
داراالنشاء د ټولټال  ۹۱۵۳دولتي چارواکو او
کارکونکو د شتمنیو د راجستر کولو په شمول ،د شتمنیو
د راجستر کولو په برخه کې د پام وړ السته راوړنو په
اړه راپور ورکړی.
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بوزي او خدمتونه وړاندې
کړي

•

د روڼتیا او اغیزمنتوب
زیاتول
•

•

د ملکي خدمتونو د
اصالحاتو پیاوړتیا چې
مالتړ یې د ظرفیت جوړونې
د یوه پراخ روش او د تمویل
کونکو له خوا د تخنیکې
مرستې په واسطه شوی وي
د سیمه ییزې حکومتدارۍ د
پالیسۍ پلي کول او د سیمه
ییزو تنظیمونکو ،مالي او
بودیجوي چوکاټونو را منځ
ته کول

•

•

په  ۲۰۱۸کال کې ،د ملکي خدمتونو د روزنې
انستیتیوت یوه وظیفوي بیا کتنه ترسره کړه ،چې په
نتیجه کې یې دې انستیتیوت د ادارې فساد سره د
مبارزې د تمرکز په موخه په خپلو روزییزو کورسونو
کې بدلون را منځ ته کړ .دغه انستیتیوت په کابل کې د
ټولټال  ۱۶۳۴نویو استخدام شویو ملکي کارکونکو
لپاره ،چې  ۳۸سلنه یې ښځې وي روزنې برابري کړي،
او همدارنګه یې په  ۱۵والیتونو کې د ټولټال ۲۰۲۸
ملکي کارکونکو لپاره چې ۲۹ ،سلنه یې ښځې وي،
روزنې برابري کړي .دې انستیتیوت د فساد د له منځه
وړلو لپاره د ستراتیژې ګانو ،ستراتیژیکو اړیکو،
ستراتیژیک مشرتابه او پالن جوړولو او د شخړو د حل
او مدیریت ،نظارت او تحلیل په شمول یو شمیر
موضوعات تر پوښښ الندې نیولي .یاد انستیتیوت
همدارنګه د  ۸۴ولسواالنو لپاره چې ۴ ،سلنه یې ښځې
وي د مشرتابه دری دوه اونیزه کورسونه برابر کړي.
په  ۲۰۱۸کال کې ،د اداري اصالحاتو او ملکي
خدمتونو خپلواک کمیسیون د ملکي کارکونکو په اړه د
قانون د تعدیل او په سیمه ییزه کچه د لوړ رتبه ملکي
کارکونکو لپاره د استخدام د نویو طرزالعملونو د پلې
کولو په هدف د ملکي خدمتونو د ټاکلو د بهیر د رونوالي
او اغیزمنتوب رهبري په غاړه لرله.
په  ۲۰۱۸کال کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک
ریاست د  ۳۷۷ولسواالنو د پوستونو له جملې څخه د
 ۲۴۴هغو د ټاکلو او د والي د مرستیال د  ۴۲پوستونو
له جملې څخه د  ۲۰هغو او د والیت په کچه د ۳۳
ښارواالنو د پوستونو له جملې څخه د  ۳۰هغو لپاره د
تسهیل چارې برابرې کړي .د هغو کسانو له جملې څخه
چې په پوسټونو ګمارل شوې یواځې دوه ولسواالنې او
دوه ښارواالني وي.
په  ۲۰۱۸کال کې او تر  ۲۰۲۰پورې تر  ۳۰سلنې
پورې د ښځو د شمیر د لوړولو په موخه یوه نوې پالیسې
د  ۲۰۱۸کال د جنوري په ۱۰خپره شوه  .پالیسې په
ملکي خدمتونو کې د ښځو لپاره د سهمیې یو سیسټم،
ځانګړي اداري امتیازونه ،د کار ځای خوندیتوب او د
ښه شغل د توسعې فرصتونه معرفي کړل.
د  ۲۰۱۸کال د جوالی په  ،۲۵کابینې د سیمه ییزې
حکومتدارۍ پالیسې چې سرلیک یې “په اتباعو
متمرکزه حکومتداري :د سیمه ییزو اصالحاتو لپاره الر
نقشه” دا نوې پالیسې د مرکزي او سیمه ییزې
حکومتدارۍ د ادارو تر منځ اړیکې تعرفوي.
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په خاص ډول ،په سیمه ییزه
کچه د فعاله دولتي ادارو
لپاره د مناسبو جوړوښتونو
را منځ ته کول

د اعتباري او السرسي وړ
قضایي او جزایي سیسټمونو
را منځ ته کول چې وکوالی
شي د ټولو اتباعو د بشري
حقونو درناوی او ساتنه کوي

•

•

•

په  ۲۰۱۸کال کې ،د اړوند قانون د بیاکتنې په شمول،
د سیمه ییزې حکومتدارۍ سره په سمون کې ،د سیمه
ییزې حکومتدارۍ د اصالحاتو په برخه کې دولت
پرمختګ کړی .په داسې حال کې چې د محلي
شوراګانو په اړه د قانون مسوده نهایی شوې او د نورو
قانوني بهیرونو لپاره په ډسمبر میاشت کې د عدلي
وزارت ته وسپارل شوه ،په سپټمبر میاشت کې د
ښاروالۍ قانون تعدیل شو .د ډسمبر په  ،۲۶د سیمه
ییزې حکومتدارۍ په اړه فرعي کمیټه د قانون د
حاکمیت او د فساد سره د مبارزې د عالي شورا الندې
تاسیس شوه څو د سیمه ییزې حکومتدارۍ د پالیسې د
تطبیق لپاره مالتړ برابر کړي.
په  ۲۰۱۸کال کې ،د ښاروالۍ نوې حدود (نیمروز
ښاروالۍ) طراحي او نقشه برداري شوه ،په دې سره د
 ۳۴والیتي ښاروالیو له جملې څخه د  ۲۷هغو د
ښاروالیو حدود بشپړ شول .د کال په اوږدو کې د ۶۸
ښاري محلو (ګذر) حدود هم بشپړ شول.
په  ۲۰۱۸کال کې ،د غزني ،فراه ،سرپل ،بامیانو،
لوګر ،نورستان او لغمان په والیتونو کې د والیتي
شوراګانو د دفترونو د جوړولو کار پیل او نږدې و چې
د راپور د لیکو تر مهاله بشپړ شي .د دې سربیره ،
ټولټال  ۲۷۵نوې نقلیه وسیلې د دې لپاره وپیرل شوې
څو محلي دولتي چارواکي وکوالی شي په هغو کې خپلو
دفترونو ته والړ شي او د ټولنو سره د ښه پوهاوي لپاره
اسانتیاووې برابري کړي.
د  ۲۰۱۸کال د فبروري په  ،۱۴د جزا نوی قانون نافذ
شو .د عدلیي وزارت ،د بسپنه ورکونکو په مالتړ ،د
عدلي ادارو لپاره د هیواد په کچه د نوې قانون ټولټال
 ۳۰۰۰ټوکه چاپ او وویشل .په داسې حال کې چې
قانون د پارلمان له خوا تر کتنې الندې و ،د قانون د
اضافي کاپې ګانو چاپ وځندید .په سپټمبر میاشت کې د
جزا نوې پوځي قانون د ولسمشر له خوا تصویب شو او
د جزا په قانون کې د یوې زمیمې په حیث ور اضافه
شو.
په  ۲۰۱۸کال کې ،د فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي
مرکز په  ۲۰دوسیو په کومو کې چې  ۷۵کسان ښکیل
وو ،فیصلې صادرې کړې د کومو په نتیجه کې چې ۵۶
محکومیتونو او  ۱۹برائت ذمه کیدو ته الر هواره شوه.
په متهمینو کې دری پخواني مرستیال وزیران ،د والیتي
شورا یو غړی ،څلور ښارواالن او څلور جنراالن شامل
وو .د تیر کال په پرتله ،دا د لوړ رتبه چارواکو د شمیر
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او د محکمو د السته راوړنو په برخه کې کموالی په
ګوته کوي.

 .IVبشري حقونه
معیار :د افغانستان د اساسي قانون او نړیوال قانون سره په سمون کې د افغانانو د بشري
حقونو لپاره درناوی ،د ملکي کسانو د ساتنې په اړه په خاص تاکیید سره ،د ښځو او نجونو
د وضعیت ،د بیان د ازادي او د قانون د حاکمیت پر بنسټ احتساب
مټریکس
د پرمختګ شاخصونه
د ځواک د ناقانونه کارولو او
• په  ۲۰۱۸کال کې د ټولټال  ۱۰۹۹۳ثبت شویو ملکي
د ملکیانو د تهدید د پیښو په
تلفاتو ( ۳۸۰۴مړینو او  ۷۱۸۹ټپیان) په درلودلو سره،
شمیر کې کموالی ،د نړیوال
یوناما د ملکیانو او ملکي جوړښتونو په وړاندې د
قانون سره د اړوندو فعالینو د
ملکیانو د وژل کیدو او ټپې کیدو او د شخړې سره د
رعایت کولو له الرې.
تړلي زیان لوړو کچو مستند کولو ته دوام ورکړی.
یوناما د دغو تلفاتو  ۶۳سلنه دولت ضد عناصرو۲۴ ،
سلنه دولت پلوه ځواکونو ته (چې په ترکیب کې یې افغان
ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه ،دولت پلوه وسله والې
ډلې او نړیوال پوځې ځواکونه راځي) ،منسوب کړې .د
دولت پلوه او دولت ضد عناصرو تر منځ د ځمکنیو
نښتو په پایله کې د کومو لپاره چې مسولیت کومې
خاصې ډلې ته نه شي منسوبیدالی ۱۰سلنه ملکي تلفات
را منځ ته شوې .پاته دری سلنه ملکي تلفات د نورو
پیښو ،د بیلګې په توګه ،د جګړې څخه د پاته شونو
چاودیدونکو توکو په نتیجه کې را منځ ته شوي چې
مسولیت یې د شخړې کومې خوا ته نه شي منسوبیدالی.
شخړې په دوامداره توګه ښځې او ماشومان وژلي او
ټپیان کړي .یوناما د ماشومانو ټولټال  ۳۰۶۲تلفات
( ۹۲۷مړینې او  ۲۱۳۵ټپیان) مستند کړې چې دا د
 ۲۰۱۷کال د ورته مودې په پرتله کموالی ښیي .یوناما
د ښځو ټولټال  ۱۱۲۵تلفات ( ۳۵۰مړینې او ۸۰۲
ټپیان) مستند کړي چې دا د  ۲۰۱۷کال د ورته مودې په
پرتله کموالی ښیي.
• په  ۲۰۱۸کال کې ،دولت د افغانستان د ملي دفاعي او
امنیتي ځواکونو د بیالبیلو نهادونو له خوا د الرښودونو
د صادریدولو له الرې د ملکي تلفاتو د مخنیوي او
کمولو په اړه د ملي پالیسې تطبیق ته ادامه ورکړې .د
دولت تر کنترول الندې د ملکي تلفاتو د معلومولو
میکانیزم ،کوم چې د ملي امنیت د شورا د دفتر د توحید
په مرکز کې شتون لري د غوڅ مالتړ د ماموریت د
مشاورینو تر الرښونې الندې د خپل فعالیت ښه کولو ته
دوام ورکړی.
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د افغانانو له خوا د هغوي د
حقونو او د دولت له خوا د
خپلو ژمنوپه اړه بهتر شوی
پوهاوی

•

•

د افغانستان د جزا د قانون بیا کتل شوی نسخه د ۲۰۱۸
کال د فبروري په  ۱۴نیټه نافذه شوه او هغو مقررو ته
یې ځای ورکړی کوم چې بچه بازې ،د وسله والو
ځواکونو له خوا د ماشومانو استخدام او کارول او د
تذکرو جعل جنایي کوي.
په  ۲۰۱۸کال کې ،د کورنیو چارو وزارت د یوناما او
یونسیف په تخنیکي او مالي مالتړ د هیواد په ۳۴
والیتونو کې د افغان ملي پولیسو د استخدام په مرکزونو
کې د ماشومانو د خوندیتوب د واحدونو جوړول بشپړ
کړې .د دې میکانیزم له الرې ،په  ۲۰۱۷کال کې د
ټولټال  ۲۴۹هغو په پرتله ،ټولټال  ۳۲۷کم عمر
درلودونکي ماشومان ( ۳۲۵ملکانو او دوه نجونې) د
افغان ملي پولیسو په لیکو کې د شمولیت څخه راګرځول
شوې.
د  ۲۰۱۸کال په نومبر کې ،د توقیف شویو ماشومانو د
حقونو او اړتیاو په تړاو د مدافعې سره په سمون کې ،د
لوی څارنوال د دفتر او د ملي امنیت د ریاست سره د
یوناما سره د دوامداره ښکیلتیا په تعقیب ،د شخړې په
تړاو ټولټال  ۵۵توقیف شوې ماشومان د ملي امنیت د
ریاست څخه د ژنکیو د اصالح مرکزونو ته لیږدول
شوې.
په  ۲۰۱۸کال کې ،یوناما اته عامه راپورونه چې د
ملکیانو مرګ ژوبله څرګندوي  ،کوم چې د مهمو
رجحانونو تحلیل وړاندې کوي او د شخړې د ټولو
خواوو لپاره سپارښتنې جوړوي ،خپاره کړې .په دې
راپورونو کې د ملکیانو د ساتنې په اړه کلنۍ راپور ،د
ملکیانو د ساتنې په اړه دری ربع وار راپورونه ،د
( ۲۰۱۸کال په مي میاشت کې) د ټاکنو په تړاو د
خشونت په اړه ځانګړی راپور ،د ( ۲۰۱۸کال په مي
میاشت کې) په دشت ارچي کې د هوایي بریدنو په اړه
خاص راپور ،د ( ۲۰۱۸کال په اکتوبر میاشت کې) د
تبعیه شویو چاودیدونکو توکو په اړه خاص راپور او د
( ۲۰۱۸کال په اکتوبر میاشت کې) د  ۲۰۱۸کال د ټاکنو
د تاوتریخوالي په اړه خاص راپور شامل دي.
د  ۲۰۱۸کال په اپریل کې ،افغانستان د شکنجې ،او
نورو ظالمانه ،غیر انساني ،سپک چلند یا سزا پر
وړاندې اختیاري پروتوکول تصوب کړ ،دا پروتوکول
دولت په دې مکلفوي چې د الحاق څخه د یوه کال په
دننه کې د شکنجې او ناړوه چلند د نورو ډولونو د
مخنیوي لپاره یو مخه نیونکی خپلواک ملي میکانیزم را
منځ ته کړي.
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د ښځو او نجونو پر وړاندې
د خشونت سره د مبارزې په
موخه د حقوقي او پالیسې
تدبیرونو لپاره ښه اغیزه او
مالتړ

•

•

•
•

•
•

د  ۲۰۱۸کال په اپریل کې ،افغانستان د شکنجې پر
وړاندې د کنوانسیون څخه له خپل شرط څخه انصراف
وکړ ،ځکه نو د شکنجې پر وړاندې د کمیټې واک په
رسمعیت پیژني څو په خپل قلمرو دننه د شکنجې د
ادعاوو په اړه محرم معلومات ترسره کړي.
د  ۲۰۱۸کال په جون کې ،دولت د شکجنې پر وړاندې
د کمیټې ) )CAT/C/AFG/CO/2د وروستیو
مالحظاتو په اړه خپل تعقیبي راپور وسپاره ،دا راپور
د کمیټې د ځینو سپارښتنو د تطبیق په برخه کې
پرمختګ تشریح کوي.
د  ۲۰۱۸کال په اکتوبر کې  ،د شکنجې پر وړاندې د
مبارزې قانون په رسمي جریده کې خپور شو .قانون د
شکنجې د قربانیانو لپاره د خسارې په اړه مقررو ته
ځای ورکړی څو د جنایي او مدنې محکمو پر وړاندې
حقوقي ادعاووې وړاندې کړي.
د  ۲۰۱۷کال په اګسټ کې د دولت له خوا د اصالح
شوې قانون څخه د ښځو پر وړاندې د خشونت په اړه د
ټول څپرکې د لرې کولو په تعقیب ،د  ۲۰۱۸کال د
مارچ په  ،۳د  ۲۰۱۷کال د جزا د قانون د تعدیل په
موخه د ولسمشر  ۲۶۲ګڼه فرمان صادر شو څو په دې
سره د ښځو پر وړاندې د خشونت د منع د  ۲۰۰۹کال
قانون د تطبیق وړ پاته شي.
د ښځو پر وړاندې د خشونت د جرمونو څخه د
خالصون په موخه د ښځو او نجونو لپاره د حقوقي
ساتني د دوام څخه د ډاډ په خاطر فرمان اړین و.
د  ۲۰۱۸کال په اپریل کې ،د کورنیو چارو وزارت د
هیواد په کچه یو شفاهي الرښود خپور کړ ،د قانون پلې
کونکو نهادونو ته یې الرښوونه وکړه څو ښځینه
توقیفیانې اړې نه کړي چې ګیناکولوجیکل ازموینې
ترسره کړي.
دا الرښود په جزا قانون کې د ښځو د اجباري آزموینې
د جنایي کولو په تعقیب خپور شو.
د  ۲۰۱۸کال په مي میاشت کې ،یوناما د “بې عدالتي
او مصونیت تر عنوان الندې :د ښځو پر وړاندې د
خشونت د جنایي جرمونو د مځګړیتوب په اړه خپل
راپو ر خپور کړ” .د جوالی په  ،۱۷د راپور د
سپارښتنو د پلې کولو په موخه د ګډ عمل د ترویج په
هدف ،دولت یو ملي کنفرانس دایر کړ په کوم کې چې د
دولت ،مدنې ټولنې ،نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو
شریکباڼو ټولټال  ۴۰لوړ پوړو استازو ګډون کړی وو.
د  ۲۰۱۸کال د جون او نومبر د میاشتو تر منځ ،یوناما
د سپارښتنو د تطبیق په موخه د دولتي او نادولتي
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•

•
•

•

•

شریکباڼو سره د  ۲۳څخه زیاتي وکالتي ناستې ترسره
کړي .د یوناما له خوا د وکالت په تعقیب ،د  ۲۰۱۸کال
په اکتوبر کې  ،د لوی څارنوال دفتر د  ۲۰۱۷کال د
جزا د قانون سره په سمون کې ،د بند د بدیلونو په اړه
یو ریاست چې دنده یې د غیر قضایي مجازاتو د
انتخابونو په اړه د پالیسې ترتیبول دي ،را منځ ته کړ .د
ښځو د چارو وزارت هم د ښځو پر وړاندې د خشونت
د منع د  ۲۰۰۹کال د قانون په بیا کتنه پیل وکړ.
په  ۲۰۱۸کال کې  ،د ښځو پر وړاندې د خشونت د له
منځه وړلو لپاره د د عدولي تعقیب د واخدونو شمیر د
 ۳۴والیتونو له جملې څخه د  ۲۵هغو څخه  ۳۱هغو ته
لوړ شو .په دغو محکمو کې د  ۲۹قاضیانو په ګمارلو
سره چې زیاتره یې د امنیتي الملونه له امله په کابل کې
پاته شوې،
په  ۲۰۱۷کال کې د  ۱۵هغو په پرتله ،په  ۲۰۱۸کال
کې د ښځو پر وړاندې د خشونت د له منځه وړلو په
هدف د محکمو شمیر  ۲۲هغو ته لوړ شو.
د جوالی په  ،۳۱دولت د ښځو ،سولې او امنیت په اړه
چې د  ۲۰۱۶کال د سپټمبر څخه د  ۲۰۱۷کال تر
سپټمبر پورې موده رانغاړي د امنیت شورا ۱۳۲۵
( )۲۰۰۰پریکړه لیک د پلې کولو لپاره د عمل د ملي
پالن د تطبیق په اړه د پرمختګ خپل دوهم راپور پیل
کړ .دا راپور په ملي امنیتي سکټور کې د ښځو د برخې
اخیستنې په تړاو د  ۲۰۱۵کال د  ۱ .۳سلنې په پرتله په
ملي پوځ کې د  ۲ .۵سلنې زیاتوالي یادونه کوي او په
ملي پولیسو کې د  ۲۰۱۵کال د  0.5.سلنې په پرتله په
 ۲۰۱۶کال کې د  0.6سلنې زیاتوالي یادنه کوي.
په  ۲۰۱۸کال کې ،یوناما په افغان ملکي خدمتونو ،د
ژوند په سیاسي او ټولنیزو ډګرونو کې د سولې په خبرو
اترو کې د ښځو د ال زیات مشارکت په موخه خپلو هڅو
ته دوام ورکړي .په دې هڅو کې ،د ښځو ،سولې او
امنیت په اړه د پرانیستې نړیوالې ورځې د لمانځلو په
اړه خبري اتري چې د سپټمبر د  ۲۷څخه بیا د نومبر
تر  ۱۵تر منځ دایري شوې رانغاړي .د خبرو اترو
تمرکز د سولې په بهیرونو کې د ښځو په ونډه او
مشارکت باندې وه.
په  ۲۰۱۸کال کې  ،د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي
د له منځه وړلو په اړه د ښځو د ساتنې د  ۱۱مرکزونو،
د کورنیو د الرښوونې د  ۵مرکزونو او  ۱۱والیتي
کمیسیونونو له الرې ،د رواني مالتړ او حرفوي
محارتونو د پراختیا په ګډون ،د خشونت ټولټال ۴۴۲۴
ښځو او نجونو قربانیانو او ټولټال  ۷۱۲ملو/وابسته
29

A/73/777 - S/2019/193

د معافیت سره د مبارزې په
تړاو د حقوقي او پالیسې
تدبیرونو د بهتر شوې
پوهاوي او مالتړ او انتقالي
عدالت د وړاندې کولو لپاره

ماشومانو عدالت ته السرسی درلود او د ژوند ژغورنې
څو اړخیزه سکټوري اساسي خدمتونه یې وکارول .دا
 ۴۴۲۴دوسیې په کومو کې چې د ښځو پر وړاندې د
خشونت دوسیې ښکیلې دي په  ۲۰۱۸کال کې د یادو
مرکزونو له خوا ثبت شوې ،چې دا د  ۲۰۱۷کال ۱۸۰۹
ثبت شویو دوسیو په پرتله زیاتي لوړې دي .دا زیاتوالی
یا خو په ټولنو کې د پوهاوي د زیاتوالي له امله د زیات
راپور ورکولو او یا د خاصو راپور ورکولو د
میکانیزمونو او د معلوماتو د راغونډولو وسیلو ته
منسوبیږي کوم چې په  ۲۰۱۸کال کې ځای پر ځای
شوې .د ښځو پر وړاندې د خشونت د له منځه وړلو په
اړه ډیټابیس فعال دی او د دوسیو د ښه راپور ورکولو د
چارو مالتړ کوي چې نظارت یې د ښځو د چارو د
وزارت او عدلیي وزارتونو له خوا کیږي .د ښځو پر
وړاندې د خشونت د له منځه وړلو لپاره کمیسیونونو د
 ۳۴والیتونو له جملې څخه په  ۱۷هغو کې د ښځو پر
وړاندې د خشونت د دوسیو د تعقیب او ارجاع په برخه
کې مهم نقش لوبوي .د پرمختیایی شریکباڼو له خوا
برابر شوې مالتړ هم کمیسیونونه په دې قادر کړي چې
په والیتونو کې د پوهاوي چارې ترسره کړي او هغه
دوسیې کومې چې د پولیسو او د قانون د نورو پلې
کونکو ادارو له خوا ورته رسیدګي نه ده شوې معلومي
کړي.
• د جنډر پر بنسټ د خشونت د نړیوال کمپاین پر وړاندې
د د  ۱۶ورځنې فعالیت د یوې برخې په حیث ،د نومبر
د  ۲۵او د ډسمبر د  ۱۰نیټو تر منځ ،یوناما د شریکباڼو
سره یو ځای ،د نړیوالې موضوع تر سر لیک الندې “
نړۍ رنګینه کړئ :زما غږ هم واورئ ” ټولټال ۱۳
پیښې تنظیم کړي “ .دې کمپاین د ښځو او نجونو پر
وړاندې د خشونت د جرمونو ،په خاص ډول د ضرر
لرونکو دودیزو کړنو ،د خاصو جرمونو د کم راپور
ورکولو او د جنایي عدالت د خدمتونو په اړه د ښه والي
په اړه تمرکز کړی څو د موثره حسابورکوني څخه ډاډ
حاصل شي.
• په  ۲۰۱۸کال کې ،یوناما د مدني ټولنې او د افغاستان
د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سره په فعاله توګه
ښکیله وه څو د مدنی ټولنې فضا او د بشري حقونو د
مدافعینو لپاره ساتنه ترویج کړي ،د بشري حقونو د
سرغړونو لپاره معافیت ختم کړي ،د هغو هڅو مالتړ
وکړي چې موخه یې د توپیر له منځه وړل او د
ټولشموله سولې او پخالینې د بهیرونو ترویج ده .یوناما
همدارنګه د هغو هڅو چې موخه یې د سولې په بهیرونو
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د نړیوالو بشري حقونو د
میثاقونو او کنوانسیونو په
اړه د دولت د راپور ورکولو
د اړتیاوو تحقق او د
سپارښتنو تطبیق کوم چې د
بشري حقونو د شورا تر چتر
الندې د افغانستان د نړیوالې
دوره یي بیاکتنې څخه
خپریږي

•

•

د افغانستان د دولت او د
افغاستان د بشري حقونو د
خپلواک کمیسیون مخ پر وده
ظرفیت او تعهدات ،د بیلګې
په توګه ،د افغانستان د بشري
حقونو د ملي ادارو له خوا د
حقونو
بشري
درناوی،تحفظ ،تحقق او
ترویج

•

•

کې د ښځو ،نجونو ،لږکیو او نورو اغیزمنونکو ډلو د
بشري حقونو د مرکزیت ترویج دي ،مالتړ کوي.
په  ۲۰۱۸کال کې ،یوناما د مدني ټولنې تر رهبري
الندې د انتقالي عدالت د همغږي د ډلي چې موخه یې د
عدالت پر بنسټ د سولې او پخالینې د بهیرونو ترویج
دی او کوم چې د  ۲۰۱۸کال د ډسمبر په  ۱۰د جګړې
د قربانیانو د ملي ورځې په اړه په کابل کې د همغږي
اووه ناستې ترسره کړي او یوه بله پیښه تنظیم کړه.
د  ۲۰۱۸کال د اپریل په  ،۳۰یوناما د سولې لپاره د ۳۴
والیتي الر نقشو تصنیف جوړونه خپره کړه .د سیمه
ییزو چارواکو ،مدني ټولنې او رسنیو د سازمانونو
( ۴۶۰نارینه وو او  ۱۵۶ښځو) په شمول ،د نږدې ۶۱۶
افغانانو په ګډون سره ،په  ۲۰والیتونو کې د الر نقشې
د پیلولو په خاطر د مدافعي  ۲۰پیښې او خبرې اترې په
الر واچول شوې .خبرو اترو د یوه توافق د را منځ ته
کولو لپاره د فرصتونو وړاندیز وکړ ،یعني د سولې د
یوه ټولشموله او عادالنه بهیر له الرې د افغان شخړې
په اړه د خبرو اترو له الرې د یوه سیاسي جوړجاړي
را منځ ته کول.
د  ۲۰۱۸کال په اکتوبر کې ،دولت د  ۲۰۱۹کال د
جنوري په  ۲۱د افغانستان د دریمې حلقوي بیا کتنې
څخه وړاندې د نړیوالي دوره یي بیا کتنې د سپارښتنو د
تطبیق په اړه د پرمختګ یادونه وکړه او د بشري حقونو
شورا ته یې خپل ملي راپور وسپاره .دولت او یوناما
همداراز د بیا کتنې د سپارښتنو د تطبیق لپاره د تخنیکي
مرستې د برابرولو په هدف او همدارنګه د راپور
ورکولو او تعقیب لپاره د یوه ملي میکانیزم د را منځ ته
کولو لپاره په یوه زماني چوکاټ موافقه وکړه.
د  ۲۰۱۸کال د نمبر په  ،۵د بهرنیو چارو وزارت یوناما
ته خبر ورکړ چې د یو شمیر راپورونو د جوړولو بهیر
تر الس الندې دی ،د بیلګې په توګه ،د نژادي توپیر د
له منځه وړلو په اړه کمیټې ته ،د معیوبو کسانو د حقونو
په اړه کمیټې ته ،د ښځو پر وړاندې د توپیر د له منځه
وړلو په اړه کمیټې ته او د ماشومانو د حقونو په اړه
کمیټې ته.
په  ۲۰۱۸کال کې ،یوناما د افغانستان د بشري حقونو د
خپلواک کمیسیون سره خپلې ښکیتیا ته دوام ورکړی او
د همغږۍ منظمي غونډې د کومو موخه چې د معلوماتو
شریکول دي په الر اچولي ،د مذهبي او نژادي لږکیو
ډلو د حقونو په اړه یې وکالتي چارې ترسره کړې ،د
خبریاالنو ،رسنیو کارکونکو ،مدني ټولنې د فعاالنو او
بشري حقونو د مدافعانو پر وړاندې یې د خشونت په اړه
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تعقیبي چاري پر مخ وړي .یوناما همدارنګه د ملکي
تلفاتو د مستندکولو لپاره کمیسیون ته تخنیکي مرستې
برابري کړې.
• د  ۲۰۱۸کال د مۍ په  ،۹کمیسیون په کابل کې د
احتساب ،بشري حقونو،عدالت او سولې په اړه یو ملي
کنفرانس تنظیم کړ څو د وسله والې شخړې د قربانیانو
لپاره حسابورکوني ته وده ورکړي.
• د  ۲۰۱۸کال د جون په  ،۲۶یوناما د دریمې حلقوي
نړیوالي دوره یي بیاکتنې د یوې برخې په حیث چې د
 ۲۰۱۹کال د جنوري د  ۲۱نیټې لپاره پالن شوې و ،د
مدني ټولنې له خوا د شریکباڼو د راپورونو د چمتو کولو
په اړه روزنې وړاندي کړې.
• د دې لپاره چې د مدني تولنې فعالین او د بشري حقونو
مدافعین د بشري حقونو په حواله نظارت ترسره کړي
راپور او مدافعه چمتو کړي ،یوناما د کمیسیون سره په
ګډه ،د مدني ټولنې د فضا د ترویج او د حقونو پر بنسټ
د سولې په بهیرونو کې د ښکیلتیا په موخه د ګردي
میزونو  ،ورکشاپونو او سیمینارونو  ۳۹ناستې تنظیم
کړې.

 .Vاقتصادي او ټولنیزه پراختیا
معیار :د نړیوالې ټولنې په مالتړ د دولت پالیسې ګانې ،کوم چې پایښت لرونکې اقتصادي وده
ترویجوي او د ټولیز ټیکاو سره مرسته کوي
مټریکس
د پرمختګ شاخصونه
ملي
لومړیتوب
د
• د  ۲۰۱۸کال تر نومبر پورې ،د لومړیتوب ټول ۱۰
پروګرامونه د نړیوال مالتړ
پروګرامونه نهایي شوې او د اړوندو پراختیایي شورا
او تایید په واسطه طرح او
ګانو له خوا تایید شوې او د تطبیق په بیالبیلو پړاونو کې
تطبیقیږی
قرار لري.
د ټول هیواد په کچه د
پراختیایي مرستو او د دولت
د لګښت ال مساوي ویش

• په  ۲۰۱۸کال کې ،د تمویل کونکو د ټولو پروژو لپاره
مالي تړونونه او نورې اړونده تیاري ګانې چمتو شوې
کوم چې د بودجې پر بنسټ د څرنګوالي له الرې اتخاذ
شوې .د بودجې څخه د باندې د پروژو لپاره ،پرمختګ
یو شان نه و .په  ۲۰۱۸کال کې ،مالي تړونونه یواځې
د اټکل  ۴۴سلنه مرستو لپاره چې د  ۲۳تمویل کونکو
له خوا برابر شوي و موجود و چې د پروژې څخه د
باندې د څرنګوالي له الرې د هغوي د پراختیایي مرستو
د یوې برخې په حیث برابر شوې .د ټولنې د پراختیایي
شورا د ټولټال  ۲۰۰۰۰۰انتخابي غړو له جملې څخه د
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د ال زیاتو عایداتو را
غونډول او د افغان سرچینو
پر بنسټ پایښت لرونکي وده

 ۴۹سلنې او د هیواد په کچه د  ۵۰سلنو څخه زیاتي
ښځې جوړوي .
• د  ۲۰۱۹کال تر جنوري پورې ،د اتباعو د چارټر
پروګرام په  ۳۴والیتونو کې د  ۱۱۰۰کلیوالي او ښاري
ټولنو څخه نږدي  ۱۰میلیون هغو ته لوړ شو .تر دې
نیټې پورې ،د ټولنو لپاره د  ۱۰۰میلیون ډالرو څخه
زیات پورونه په ټولنو ویشل شوې او د  ۴۰۰۰څخه
زیاتي پروژې د تطبیق په حال کې دي .دا پروژې به د
ټولټال  ۲.۵میلیون کسانو لپاره د ورځې  ۶۳میلیون
لیټره اوبه برابرې کړي او په دې سره به یو میلیون
جریبه ( ۲۰۰۰۰۰هیکتاره ځمکه) خړوبه کړي ،او
همدارنګه به  ۵۵۰۰کیلو واټه انرژې چمتو کړي او
 ۹۰۰کیلو متره سړکونه به ورغوي.
• د  ۲۰۱۸کال تر پایه ،د عایداتو د تولید پنځه وزارتونه،
یعني ،د کانونو او پطرولیمو ،د اقتصاد او صنایعو،
ترانسپورټ ،مالیي او مخابراتو او معلوماتي تکنولوژې
وزارتونو د تمویل کونکو سره په خپلو اړوندو رسمي
ویب پاڼو د فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه د پرمختګ
راپورونه شریک کړي .د دغو تدبیرونو د ترسره کیدو
له امله ،د  ۲۰۱۸کال تر ډسمبر پورې ،د دریو کلنو په
موده کې عایدات د  ۸ .۳ناخالصو عایداتو څخه ۱۲ .۳
ناخالصو عایداتو ته لوړ شوې.
• په  ۲۰۱۸کال کې د حکومت عایدات ښه شوې او په
دې سره د نړیوال بانک د  ۲۰۱۸کال د سوداګري په
راپور کې د افغانستان نمرې او ټولیزه رتبه بندي ښه
شوې .د داخلي عایداتو د راټولولو په برخه کې د پام وړ
زیاتوالي په درلودلو سره د دولت مالي موقف ثابت دی
او د اټکل وړ  ۱۲سلنه کلنۍ ودې څخه پورته ده .د
 ۲۰۱۸مالي کال لپاره ،حکومت د نړیوال وجهي
صندوق له خوا د  ۱۷۳ .۵میلیاردو افغانیو د عایداتو د
هدف پوره کولو په برخه کې د خپلو ژمنو په ترسره
کولو کې بریالی شوی.

 .IVسیمه ییزه همکاري
معیار :د سوکالي ،سولې او ټیکاو په مالتړ پایښت لرونکې او موثره سیمه ییزه همکاري
د پرمختګ شاخصونه

مټریکس
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د سیمه ییزو نهادونو بهتره
ههمغږي او زیاته سیمه ییزه
پانګونه

•

•

•

•

•

د  ۲۰۱۸کال د مارچ په  ،۱۷ولسمشر غني د پاکستان
د ملي امنیت د سالکار ښاغلي ناصر خان جنجوا سره
په کابل کې ولیدل ترڅو د افغانستان د دولت له خوا د
سولې په اړه د طالبانو لپاره د چمتو شوې وړاندیز او له
پاکستان سره د دولت -دولت په کچه د خبرو اترو د
پیلیدو په اړه خبري وکړي.
د سولې بهیر ،امنیتي همکاري او سیمه ییز نښلون په
اړه د افغانستان په اړه د تاشکند کنفرانس د  ۲۰۱۸کال
د مارچ په  ۲۷-۲۶په ازبکستان کې دایر شو ،د
کنفرانس په پای کې ګډه اعالمیه خپره شوه او په هغه
کې په کلکه د ملي یووالي د حکومت له خوا د طالبانو
سره د هر ډول شرط پرته د مستقیمو خبرو اترو د پیلیدو
په مالتړ ټینګار وشو .په کنفرانس کې ولسمشر غني ،د
بهرنیوچارو او امنیتي پالیسې لپاره د اروپایي اتحادیي
لوړ رتبه چارواکي ،د سیاسي چارو لپاره د متحده
ایالتونو د بهرنیو چارو د وزارت معاون او د روسیې،
چین او ترکیې بهرنیوچارو وزیرانو ګډون کړی وو.
د  ۲۰۱۸کال د اپریل په  ،۶ولسمشر غني د پاکستان د
ولسمشر ښاغلي شاهد خاقان عباسي سره په کابل کې
ولیدل څو د سولې او پخالینې  ،د ترهګرۍ سره د
مبارزې ،د افغان کډوالو د راستنیدنې ،دوه اړخیزې
سوداګرۍ او سیمه ییز نښلون په شمول د دوه اړخیزو
اړیکو په اړه خبري اتري وکړي .لکه څنګه چې دوي
د دوه اړخیزې عالقې د ټولو مسلو په اړه د پراخ بنسټه
او جوړښتي ښکیلتیا لپاره یو ګټور کاري چوکاټ برابر
کړ ،هغوي همدارنګه د سولې او پیوستون لپاره د
افغانستان-پاکستان د عمل د پالن الندې د پنځو کاري
ډلو د فعالولو په اړه هم توافق وکړ.
د  ۲۰۱۸کال د اپریل په  ،۱۷د افغانستان په اړه د سیمه
ییزې اقتصادي همکارۍ لپاره د سفیرانو د کچې د
همغږۍ لمړنۍ ناسته په کابل کې دایره شوه .د ناستې پر
مهال ،ګډونوالو د افغانستان په اړه د سیمه ییزې
اقتصادي همکاري د کنفرانس د ملګرو د میکانیزم په
جوړولو موافقه وکړه څو د افغانستان لپاره سیمه ییزه
اقتصادي همکاري څخه ال زیات مالتړ وشي او هغه ته
وده ورکړي ،او په  ۲۰۱۸کال کې یې دوه ناستې دایرې
کړې.
د  ۲۰۱۸کال د اپریل په  ،۱۹د آسیا د زړه د استانبول د
بهیر د لوړ پوړو چارواکو غونډه په استانبول کې ترسره
شوه .د افغانستان او ترکیې د بهرنیو چارو مرستیال
وزیرانو په ګډه د ناستې مشري وکړه ،د همکاریو څخه
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ترالسه شوې السته راوړنې یې وارزولي او د وړاندې
تګ لپاره یې یوه ستراتیژې را منځ ته کړه.
د مۍ په  ۱۴او د جوالی په  ،۲۲د افغانستان او پاکستان
د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو په ترتیب سره په کابل
او اسالم آباد کې سره ولیدل څو د دوه اړخیزه باور
پیاوړي کولو او د شپږو موضوعي کاري ډلو د را منځ
ته کولو او همدارنګه د ستونزو د ګډ حل او ژورې دوه
اړخیزې ښکیلتیا له الرې د سولې او همبستګي لپاره د
افغانستان -پاکستان د عمل پالن ،نهایي کړي.
د  ۲۰۱۸کال د مۍ په  ،۲۸د شینګهای د همکاري د
سازمان د افغانستان د تماس د ډلې دوهمه ناسته په
بیجینګ کې دایره شوه څو په افغانستان او پراخه سیمه
کې د وضعیت ،د افغان سولې او پخالینې د بهیرونو او
د شینګهای د همکاري د سازمان د نقش او همداراز د
سازمان او افغانستان تر منځ د همکاري لپاره د
تدبیرونو د زیاتوالي په اړه بحث وکړي.
د  ۲۰۱۸کال د جون د ۲۰څخه تر  ۲۲پورې ،د آسیا د
زړه – د استانبول د بهیر الندې د حوادثو د مدیریت د
باور جوړولو د تدبیرونو لپاره سیمه ییزه تخنیکي ډلې
په استانبول کې دایره شوه.
د  ۲۰۱۸کال د جوالی په  ،۲د آسیا د زړه – د استانبول
تر بهیر الندې د سفیرانو یوه ناسته په کابل کې دایره
شوه چې مشري یې په ګډه د افغانستان د بهرینو چارو د
وزارت د مرستیال وزیر او په افغانستان کې د ترکیي د
سفیر له خوا ترسره شوه .په اپریل میاشت کې د لوړرتبه
چارواکو د ناستې پر مهال د ګډون کونکو هیوادونو له
خوا د تیارو شویو سپارښتنو د تطبیق په برخه کې
پرمختګ وارزول شو.
د  ۲۰۱۸کال د اګسټ په  ،۲۷د فرهنګي او معارف
باور جوړوني د تدبیرونو لپاره د آسیا د زړه – د
استانبول د بهیر سیمه ییزې تخنیکي ډلې په تهران کې
غونډه وکړه.
د  ۲۰۱۸کال د سپټمبر په  ،۶د مرکزي آسیا د هیوادونو،
افغانستان ،آزربایجان ،چین ،ملګرو ملتونو او اروپایي
اتحادیي څخه د ښځو په مشارکت سره ،قزاقیستان په
آستانه کې ،په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا په هکله
د یوه سیمه ییز کنفرانس کوربه و.
د  ۲۰۱۸کال د سپټمبر په  ،۱۱د افغانستان ،هند او ایران
د اسالمي جمهوریت تر منځ لومړنۍ دری اړخیزه ناسته
په کابل کې دایره شوه .د ناستې مشري د افغانستان د
بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وزیر په غاړه لرله ،په
دې ناسته کې د هند د بهرنیوچارو وزیر او د ایران د
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اسالمي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال
وزیر ګډون کړی وو ،هغوي د ترهګري سره د مبارزې
په حواله د ژورې همکاري په شمول،د چابهار د بندر د
پروژې د تطبیق او نورو مسلو په اړه خبري وکړي.
د  ۲۰۱۸کال د سپټمبر په  ،۱۲د افغانستان په اړه د
اسالمي همکاریو د سازمان د ځانګړي ناستې پر مهال،
د یاد سازمان عمومي منشي په افغانستان کې د پایښت
لرونکې سولې د تامین په موخه د ګډو هڅو پر اړتیا
ټینګار وکړ او په سیمه کې یې د هیوادونو له اړخه د
زیات مالتړ او همکاري غوښتنه وکړه.
د  ۲۰۱۸کال د سپټمبر په  ۱۵او د نومبر په  ،۱۴د آسیا
د زړه – د استانبول تر بهیر الندې د ترهګري سره د
مبارزې د باور جوړونې د تدبیرونو په اړه په ترتیب
سره په کابل او ابو دهابي کې د سیمه ییزې تخنیکي ډلې
دوه ناستې دایرې شوې.
د سوداګري ،تجارت او پانګونې د فرصتونو په اړه د
باور جوړونې د تدبیرونو په اړه د آسیا د زړه – د
استانبول د بهیر د سیمه ییزې تخنیکي ډلې ناسته د
 ۲۰۱۸کال د سپټمبر په  ۲۰په نوې ډهلي کې ترسره
شوه.
د  ۲۰۱۸کال د سپټمبر په  ،۲۸د آسیا د زړه – د
استانبول تر بهیر الندې د لوړ رتبه چارواکو ناسته د
عموي اسامبلې د  ۷۳غوندې په څنډو کې ترسره شوه.
ګډون کونکو په سیمه کې د باور جوړوني د تدبیرونو د
تطبیق په اړه بحث وکړ او همداراز یې د ترهګري پر
وړاندې د مبارزې په برخه کې د هیوادونو له خوا د
خاصو ترسره شویو تدبیرونو په اړه بحث وکړ.
د  ۲۰۱۸کال د اکتوبر په  ،۳۱د مخدره توکو سره د
مبارزې په اړه د آسیا د زړه – د استانبول د بهیر سیمه
ییزې تخنیکي ډلې ناسته په مسکو کې دایره شوه.
د  ۲۰۱۸کال د نومبر په  ،۹د افغانستان په هکله د مسکو
د فورمټ د سالمشورو دوهمه ناسته په مسکو کې دایره
شوه په کومه کې چې د بهرنیو چارو لپاره مرستیال
وزیرانو ،د ر وسیې د فدراسیون ،چین ،پاکستان ،د
ایران له اسالمي جمهوریت ،قزاقیستان ،قرغیزستان،
تاجکستان او ازبکستان څخه خاصو استازو او د طالبانو
استازو ګډون کړی و .د افغانستان د حکومت
استازیتوب د سولې د عالي شورا له خوا شوی و او هند
او متحده ایالتونو د کتونکو په حیث ګډون کړی و.
د  ۲۱۰۸کال د نومبر په  ،۱۴افغانستان د بهرنیو چارو
وزارت مرستیال وزیر د مرکزي آسیا د هیوادونو د
مرستیال وزیرانو په اتمه ناسته کې چې د قرغیزستان
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په کوربتوب په بیشکیک کې په الر اچوله شوې وو،
ګډون وکړ .د خبرو اترو تمرکز د مرکزي آسیا او افغان
اړیکو او همداراز په سیمه کې د امنیت او اقتصادي
همکاریو د پیاوړتیاو په اړه و.
• د  ۲۰۱۸کال د نومبر په  ،۱۵د مرکزي آسیا د سیمه
ییزې همکاري د پروګرام د وزیرانو د کچې کنفرانس
د سیمه ییزې سوداګرۍ د پراختیا او اقتصادي تنوع د
ترویج په موخه خبرې اترې په عشق اباد کې ترسره
شوې.
• د  ۲۰۱۸کال د ډسمبر په  ،۱۳د Lapis Lazuli
 Corridorپه هرات کې د ولسمشر غني له خوا
پرانیستل شو .د دې ځمکنۍ الرې په واسطه به
افغانستان وکوالی شي اروپا او د نړۍ نورو سیمو ته
خپل تولیدات واستوي.
• د  ۲۰۱۸کال د ډسمبر په  ،۱۵د افغانستان -چین-
پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو دوهم دری اړخیزه
ډالوګ په کابل کې ترسره شو او په کوم کې چې د یادو
هیوادونو ګډونوالو دا ومنله چې د دریو واړو هیوادونو
تر منځ به د سولې ،امنیت او سیاسي همکارۍ د پیاوړتیا
په تړاو نورې خبرې اترې کیږي.

 .VIIد افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې تر منځ مشارکت
معیار :د افغانانو تر رهبري الندې د همغږۍ د چوکاټ په دننه کې د افغان لومړیتوبونو لپاره
د نړیوالې ټولنې له خوا منسجم مالتړ
مټریکس
د پرمختګ شاخصونه
د افغانستان د ملي پراختیایي
• په  ۲۰۱۸کال کې ،د امنیتي سکټور په درلودلو سره
ستراتیژې او د دولت د
چې په استثنایي ډول په مرستو والړ دی ،د بودجې سره
لومړیتوبونو سره په مطابقت
تړلې مرستې د دولت د بودجې د مجموعي لګښت د
کې د مرستو زیات تناسب
نیمایي څخه زیاته برخه جوړوي .د بودجې څخه د
باندې امنیتي مرستو په دوامداره توګه د ټولټال امنیتي
لګښتونو زیاته فیصدي تر پوښښ الندې نیولې ،چې د
ناخالص داخلي تولیداتو نږدې  ۱۴سلنه ده.
• په  ۲۰۱۸کال کې ،د انرژې د پنځو سترو پروژو
قراردادونه (د کجکي د دوهم فاز ،د کندهار لمریزې
بریښنا  ،د شبرغان او مزار شریف د ګازو څخه انرژې
ته دوه قراردادونه) د تدارکاتو د ملي کمیټې له خوا د یوه
پرانیستې او روڼ بهیر له الرې تصویب شول.
• د لوړ ارزښت یا د استخدام کونکي او کارکونکي د
لوړې کچې د قراردادونو د نشرولو لپاره اړتیاوو سره
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د افغانستان د لومړیتوبونو او
دوه اړخیزو ژمنو د
پرمختګ د دوامداره ارزولو
د تسهیل د یوې وسیلې په
حیث او د کابل د بهیر د
مالتړ په موخه د ګډې
همغږۍ د نظارت د بورډ
پیاوړتیا

•

•

د تدارکاتو د ملي کمیټې اجابت د  ۲۰۱۸کال لپاره د
ټاکل هدف څخه  ۷۵سلنه لوړ و.
د  ۲۰۱۸کال تر نومبر پورې ،د نړیوالو معیارونو او
نورمونو سره په سمون کې د تدارکاتو د ملي کمیټې له
خوا د قراردادونو د پرمختګ د ارزولو په موخه یو
آنالین سیسټم جوړ شو .دا آنالین سیسټم د تداکاتو د
قراردادونو په تړاو چې د تدارکاتو د ملي کمیټې له خوا
تصویب شوي د ټولو معلوماتو د څرګندولو لپاره یوه
وسیله برابروي.
د  ۲۰۱۸کال تر پایه ،د تدارکاتو د ملي کمیټې د ویب
پاڼې له خوا د ټولټال  ۹۳۶قراردادونو په اړه معلومات
شریک شوي او د تدارکاتو د مدیریت په مرکزي سیسټم
کې د ټولټال  ۱۰۹۶قراردادونو د مستند کولو چارې
بشپړي شوي.
د ګډې همغږۍ او نظارت د بورډ  ۲۱ناسته د ۲۰۱۸
کال د جوالی په  ۱۸ترسره شوه څو د دولت د
اصالحاتو او د هغو شپږو تحویل شویو شیانو په اړه
چې دولت یې د افغانستان په اړه د  ۲۰۱۸کال د ژینیوا
د وزیرانو د کچې د کنفرانس څخه د مخه د پلې کیدو
ژمنه کړي ،پرمختګ وارزوي .دې پیښې د حکومتي
چارواکو ،نړیوالي ټولنې د استازو ،مدني ټولنې او
خصوصي سکټور لپاره یو پالټفورم برابر کړ څو د
مهمو السته راوړنو او ننګونو په اړه لرلیدونه شریک
کړي او همداراز د افغانستان لپاره د وړاندې تګ لپاره
د الرو وړاندیز وکړي.
د نومبر په  ۲۷او  ،۲۸ملګرو ملتونو او د افغانستان
دولت د افغانستان په اړه د ژینیوا د وزیرانو د کچې د
کنفرانس په کوم کې چې  ۶۷غړو هیوادونو او ۴۰
نړیوالو سازمانونو ګډون کړی و ،ګډه مشري وکړه .دې
کنفرانس د نړیوالي ټولني او د حکومت لپاره یو فرصت
را منځ ته کړ څو د حکومت د اصالحاتو اجنډا و ارزوي
او هغه ژمنې چې تمویل کونکو د افغانستان سره کړي،
بیا تایید کړي .په  ۲۰۱۶کال کې د افغانستان په اړه د
بروکسیل د کنفرانس نه وروسته د قانون د حاکمیت،
اساسي قانون جوړوني ،حقونو او په حکومتولي کې د
مشارکت په پراخو ساحو کې حکومت د تیرو دوو کلونو
په ترڅ کې ترالسه شوی پرمختګ وښود .د ترالسه
شوې پرمختګ سربیره ،حکومت ویلي چې روانې
شخړې ،د نیستۍ لوړو کچو معارف ته محدود السرسي
او محدودې زیر بنا د حکومت هڅې د خطر سره مخ
کړې.
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 .VIIIد مخدره توکو سره مبارزه
معیار :د تریاکو د کښت د کموالي ،مخدره توکو د تولید او مخدره توکو د اعتیاد په برخه کې
دوامداره تمایل
د پرمختګ شاخصونه
د تریاکو د کښت ،مخدره
توکو د تولید او د اعتیاد په
کچه کې زیاتوالی

د قاچاق سره د مبارزې د
هڅو او موثره مخنیوي په
برخه کې زیاتوالی

مټریکس

• په  ۲۰۱۸کال کې ،په افغانستان کې د کونارو کښت
اټکل  ۲۶۳۰۰۰هیکتاره و ،چې دا د  ۲۰۱۷کال د
 ۶۵۰۰۰هیکتارو په پرتله  ۲۰سلنه کموالی ښیي .د دې
کموالي سربیره ،د  ۲۰۱۸کال کچه په  ۲۰۱۴کال کې
د  ۱۷سلنې یا  ۳۹۰۰۰هیکتاره په واسطه د دریمې
لوړي کچې څخه اوړي .په  ۲۰۱۸کال کې د کوکنارو
تولید اټکل  ۶۴۰۰ټنه و ،دا د  ۲۰۱۷کال د د  ۹۰۰۰ټنو
تو/لید په پرتله  ۲۹سلنه کموالی ښیي .د هیکتار پر سر
د تریاکو د خاشخاش د کښت او د تریاکو د محصول
الندې په سیمو کې د کموالي له امله تولید کم شوی.
• د  ۲۰۱۷کال د ورته مودې په پرتله په  ۲۰۱۸کال کې
د  ۳۴والیتونو له جملې څخه  ۱۰هغه د تریاکو څخه
پاک والیتونه وو .د نورستان والیت بیرته د تریاکو
څخه د پاک والیت موقف ترالسه کړ خو تخار والیت
چیرې تریاک نه کرل کیدل ،په ځینو سیمو کې یې د
تریاکو کښت لیدل شوی.
• په  ۲۰۱۸کال کې ،د قانون پلې کونکي افغان چارواکو
د مخدره توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د
دفتر په مالتړ د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې
ټولټال  ۳۵۴۰عملیات ترسره کړې چې په نتیجه کې یې
 ۵۰۵۸کیلو ګرامه هیرویین ۱۷۵۷۶ ،کیلو ګرامه
مورفین ۲۲۲۷۶ ،کیلوګرامه اوپیم ۱۸۲ ،کیلو ګرامه
میتامفیتامین ۱۷۷۵۳۸ ،کیلو ګرامه چرس۷۹۳۰۲ ،
د
شاهدانه،
ګرامه
کیلو
methylenedioxymehtamphetamine
) ۲۴۵۸۷ (MDMAټابلیټونه چې په افغانستان کې د K
ټابلیټونو په نوم یادیږي ۶۳۶۲۷ ،لیټره جامع پیش
ساخته کیمیاوي توکي او  ۱۰۴۲۵۲لیټره مایع پیش
ساخته کیماوي توکي ضبط شوي دي .د دې عملیاتو په
نتیجه کې د هیرویینو د تولید  ۳۳البراتوارونه له منځه
تللي ،د مخدره توکو  ۲۸زیرمه ځایونه ویجاړ شوې او
 ۴۰۸۳تورن کسان نیول شوي .د دې سربیره ،د دې
عملیاتو په نتیجه کې  ۶۰۲نقلیه وسیلې ۵۳۳ ،میله
وسلې ۳۵۶۳ ،موبایلونه او  ۲۰قبضې مخابرې نیول
شوې .د د ې عملیاتو پر مهال ،د افغان ملي دفاعي او

39

A/73/777 - S/2019/193
په هغو سیمو کې چې پخوا د
تریاکو د کښت لپاره کاریدلي
په ناقانونه کرنه او د
خصوصي سرمایي د
پانګونې په تړاو زیاتوالی

امنیتي ځواکونو پنځه غړي وژل شوي او  ۱۱نور ټپیان
شوي.
• په  ۲۰۱۸کال کې ،د هیواد د  ۱۸والیتونو په ۳۵
ولسوالیو کې د مخدره توکو او جرمونو په وړاندې د
ملګرو ملتونو د دفتر د بدیل پراختیایي پروژو له الرې
ټولټال  ۲۶۷۸۵کورنۍ ( ۵۱۴۵کورنۍ د کومو مشري
چې د ښځو پر غاړه و) تر هدف الندې نیولې ،کومو
چې په  ۴۰۲هیکتاره ځمکه ناقانونه توکي کرلی و ،د
 ۸۵۳۱کسانو لپاره یې د بشپړ وخت لپاره کارونه مهیا
کړې و ،او  ۴ .۲۲میلیون ډالره عایدات را منځ ته کړې
 .د دې سربیره ،د ټولنو پر بنسټ د کوچنۍ او منځنۍ
کچې  ۴۰۷۰تصدي ګانې را منځ ته کړې.
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