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 توزیع: عمومی        مجمع عمومی 

 ۲۰۱۹فبروری  ۲۸       شورای امنیت 

 نگلیسی اصل متن: ا          

 نشست سال هفتاد و چهارم        نشست هفتاد و سوم 

 شورای امنیت         مجمع عمومی 

 ۴۰اجندای شماره 

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

 گزارش سرمنشی ملل متحد 

I.  مقدمه 

سی از قطعنأمۀ  ۱
 
شورای امنیت ارائه میگردد که به  ۲۴۰۵( ۲۰۱۸)مجمع عمومی و قطعنأمۀ  ۱۱/۶۸این گزارش به تأ

ن از سرمنشی تقأضأ شده است تأ هر سه مأه پیرامون انکشأفأت در افغأنستأن 
 
 دهد.  گزارشاسأس ا

گزارش یک معلومأت تأزه پیرامون فعألیت هأی ملل متحد در افغأنستأن، منجمله تالشهأی سیأسی، بشری، انکشأفی  ۲
 ارائه گردید فراهم میسأزد.   (A/73/624-S/2018/1092) ۲۰۱۸دسأمبر  ۷و حقوق بشر پس از گزارش قبلی که بتأریخ 

II.  انکشافات مرتبط 

ه جنگ از طریق مذاکره پس از گزارش در مورد پیشرفت گ فتگوهأ میأن ایأالت متحدۀ تالشهأ در راستأی پأیأن بخشیدن ب ۳
مأامریکأ و طألبأن تشدید یأفت. 

 
ی هأیش جهت گ فتگوهأی بین االفغأنی ادامه داد، اگرچه هیچگونه دگحکومت افغأنستأن نیز به ا

خیر در  ۲۰۱۸گ فتگوهأی مستقیم میأن حکومت و طألبأن صورت نگرفته است. سرنوشت انتخأبأت پأرلمأنی مأه اک توبر 
 
پس از تأ

، بی نظمی هأی گسترده و اتهأم فسأد تأ هنوز 
 
را
 
انتخأبأت  ،ستقل انتخأبأتمورد منأزعه قرار دارد. کمیسیون مپروسۀ شمأرش ا

خیر انداخت. پروسۀ ثبت نأم نأمزدان برای انتخأبأت  مأه جوالی ۲۰را برای سه مأه یعنی الی  ۲۰۱۹ریأست جمهوری سأل 
 
به تأ

، بشمول رئیس جمهور فعلی اشرف غنی نأمزد ۱۸مأه جنوری پأیأن یأفت که در این پروسه به تعداد  ۲۰ریأست جمهوری بتأریخ 
به استثنأی اندک کأهش در رویداد هأی خشونت بأر به دالیل تغیر فصل، اوضأع امنیتی دهللا عبدهللا ثبت نأم نمودند. و داک تر عب

 در ژنیو به میزبأنی مشترک حکومت 
 
متشنج بأقی مأند. میزان تلفأت ملکی بطور بی پیشینه ای بلند بأقی مأند. کنفرانس وزرا

حسأبدهی متقأبل برای کمکهأی انکشأفی به تصویب رسید. اوضأع در نتیجه چهأرچوب افغأنستأن و ملل متحد برگزار گردید که 
م بأ خشکسألی و سطح بلند بجأش

 
 شدت بیشتر کسب کرد.  أن داخلیدگبشری نأبسأمأن بأقی مأنده که این وضیعت توا

 انکشافات سیاسی  الف.

 ۲۰پیأمد هأی انتخأبأت پأرلمأنی مؤرخ شأهد سه پروسۀ حسأس و مرتبط به هم بود که عبأرت بود از سه مأه گذشته  ۴
برگزار گردد و اکنون قرار است که در  ۲۰۱۹، برگزاری انتخأبأت ریأست جمهوری که مطأبق به قأنون اسأسی بأید در سأل اک توبر
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ه یک توافق سیأسی پأیدار میأن حکومت افغأنستأن و شورشیأن مأه جوالی برگزار شود و دوبرابر شدن تالشهأ جهت رسیدن ب
 طألب. 

 شدت ۲۰۱۸پأیأن بخشیدن به درگیری هأ در افغأنستأن از طریق مصألحۀ سیأسی در نیمه دوم سأل  تالشهأ جهت ۵
مأگرفت

 
ی برای یک گ فتگوی صلح بین االفغأنی ادامه داد. در دگ. درجریأن تهیۀ این گزارش، حکومت به تالشهأی خویش جهت ا

برگزار گردید، رئیس جمهور غنی اعالن کرد که وی یک تیم مذاکره مأه نوامبر  ۲۸و  ۲۷کنفرانس ژنیو پیرامون افغأنستأن که بتأریخ 
، رئیس جمهور دسأمبر ۹ کنندۀ حکومتی به رهبری عبدالسالم رحیمی، رئیس دفتر ریأست جمهوری را ایجأده نموده است. بتأریخ

قأی محمد عمر داودزی را بعنوان نمأیندۀ خأص خویش در امور اجمأع منطقوی برای صلح و رئیس جدید داراالنشأی شورای 
 
غنی ا

قأی داودزی 
 
یک سلسله اصالحأت در شورای عألی صلح، بشمول به تعلیق کمیته هأی صلح والیتی را عألی صلح تعیین کرد. ا

غأز کرد و از تأریخ اعالن کرد. وی هم
 
 ۲۶پأکستأن و بتأریخ جنوری به کشور  ۱۲الی  ۸ چنأن سفر هأ به کشور هأی منطقه را ا

مأه  ۱۲به کشور چین سفر هأی  ی را جهت کسب اجمأع منطقه وی پیرامون پروسۀ صلح افغأنستأن انجأم داد. بتأریخ جنوری 
اعم از  عضو ۳۳یک بورد عألی مشورتی برای صلح، متشکل از ، حکومت یک فرمأن ریأست جمهوری را مبنی بر ایجأد دسأمبر

جنوری، رئیس جمهور غنی  ۱۱مقأمأت دولتی و شخصیت هأی سیأسی احزاب مخألف، بشمول دو خأنم صأدر کرد. بتأریخ 
ک پس از بحث هأی گروپ ی، رئیس جمهور در خطأب به اشترانخستین نشست ملی مشورتی پیرامون پروسۀ صلح را دایر نمود. 

قأی داودزی خواست تأ یک لویه دگکنن
 
کید نمود و از ا

 
أن روی ضرورت بر یک پروسۀ صلح بین االفغأنی و به رهبری حکومت تأ

 روی چگونگی مذاکرات صلح مشوره دهند.  وبه اشتراک شخصیت هأی برجسته افغأنستأن را در ختم مأه فبروری برگزار  هجرگ

قأی زلمی خلیلزاد سفر هأی متعددی را به کشور هأی  در ۶
 
عین زمأن، فرستأدۀ ویژه امریکأ در امور صلح افغأنستأن، ا

نأن در قبأل پروسۀ صلح افغأنستأن انجأم داد. در جریأن سفر هأی منطقوی که از تأریخ 
 
 ۲۲الی  ۴منظقه جهت جلب حمأیت ا

قأی خلیلزاد گ فتگو هأی  ی را  دسأمبر
 
بأ نمأیندگأن طألبأن در ابوظبی پأیتخت امأرات  دسأمبرمأه  ۱۸و  ۱۷بتأریخ انجأم یأفت، ا

و امأرات متحدۀ عربی انجأم داد. حسب گزارش،  متحدۀ عربی و همچنأن نمأیندگأن حکومت پأکستأن، عربستأن سعودی
تش بس را اعالن و ت

 
مأیل شأنرا برای گ فتگوهأی رو در نمأیندگأن سه کشور اشتراک کننده در مذاکرات از طألبأن خواستند تأ یک ا

نهم، این گ فتگوهأی بین االفغأنی علی الرغم اشتراک نمأین
 
 نشأن دهند. بأ وجود ا

 
أن حکومت دگرو بأ حکومت افغأنستأن رسمأ

قأی خلیلزاد سفر هأی بیشتری را از تأریخ 
 
 به منطقه انجأم داد که سفر مأه جنوری  ۲۶الی  ۸در نشست ابوظبی اتفأق نیأفتأد. ا

جهت انجأم مذاکرات گستردۀ شش روزه بأ کمیسیون سیأسی  مأه جنوری  ۲۱هأی نخست وی به هند و چین بود. وی بتأریخ 
. قرار گزارش این مذاکرات روی خروج نیروهأی امریکأی  ی از افغأنستأن و حصول اطمینأن از اینکه کشور به قطر سفر کرد طألبأن

قأی خلیلزاد و طألبأن اعالمیه مأه جنوری  ۲۶دوبأره به پنأه گأه امن تروریستأن بین المللی مبدل نمیگردد متمرکز بود. بتأریخ 
 
، ا

مدههأی رسمی جداگأنه ای را مبنی براینکه پیشزفت 
 
منتشر نمودند،  است هأی مهمی در جریأن گ فتگو هأ میأن طرفین بمیأن ا

قأی خلیلزاد سپس به کأبل سفر نموده تأ در مورد نتأیج گ فتگو 
 
اگرچه جلسأت بدون رسیدن به کدام توافق رسمی به پأیأن رسید. ا

ئید
 
قأی خلیلزاد در مصأحبه بأ یک رسأنه تأ

 
حکومت طألبأن گ فتگوهأی مستقیم بأ  که کرد هأیش به رئیس جمهور غنی گزارش دهد. ا

حکومت افغأنستأن است. سپس رئیس جمهور  را رد کرده و به بأور تحریک طألبأن گ فتگوهأی مستقیم به معنی برسمیت شنأختن
طی یک سخنرانی رسمی اظهأر داشت که پیشرفت هأی  ی در مذاکرات میأن ایأالت متحدۀ امریکأ و  مأه جنوری  ۲۸غنی بتأریخ 

مده است. رئیس جمهور غنی ط
 
ألبأن بعنوان بخشی از چهأرچوب گ فتگوهأ که از سوی حکومت افغأنستأن ایجأد گردیده بمیأن ا

کید نمود و نسبت به اشتبأهأت در پروسه هأی قبلی صلح 
 
روی فراخوان اش به جأنب طألبأن برای گ فتگوهأی بین االفغأنی تأ

 پیشبرد منظم و پأیدار پروسۀ صلح گردید.  ی خأرجی وافغأنستأن هشدار داد و خواهأن خروج نیروهأ
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سیأسی افغأنستأن که یک تعداد زیأد  هأی ت ده نفری طألبأن و شخصیتئنشستی میأن یک هی ،فبروری  ۶و  ۵بتأریخ  ۷
نأن به احزاب سیأسی مخألف ارتبأط داشتند، بشمول حأمد کرزی رئیس جمهور سأبق و همچنأن چندین نأمزد ریأست جمهوری 

 
ا

نهأ و چندین عضو اسبق طألبأن در مسکو برگزار گردید. دو خأنم نیز در این نشست اشتراک نموده بودند. حین 
 
و معأونین ا

زاد و دیموکراتیک سخنران
 
کید کرد که داشتن یک افغأنستأن ا

 
قأی کرزی از تالشهأی اخیر صلح استقبأل نموده و تأ

 
ی در کنفرانس، ا

قأی شیرمحمد عبأس استأنکزی سخنرانی 
 
تنهأ از طریق وحدت ملی امکأن پذیر است. یک نمأیندۀ کمیسیون نظأمی طألبأن، ا

له حذف نأم هأی طألبأن از لست تعزیرات، رهأی  ی زندانیأن طألب و گشأیش ف پروسۀ صلح، منجمنموده و گأمهأی رفتن بطر 
کید کرد. خأنم فوزیه کوفی، 

 
رسمی دفتر طألبأن را برجسته سأخت و روی ضمأنت هأی بین المللی نسبت به توافقنأمۀ نهأی  ی تأ
أعی و اقتصأدی زنأن بأید در عضو پأرلمأن، گ فت که دستأورد هأی هژده سأل گذشته، منجمله مشأرکت سیأسی و حقوق اجتم

أن یک اعالمیۀ مشترک را منتشر و خواهأن یک دگهرگونه پروسۀ صلح مدنظر و رعأیت شوند. در ختم کنفرانس، اشتراک کنن
مین حق گ فتگوی همۀ جأنبۀ بین االفغأنی گردیدند. همچنأن در اعالمیه

 
تعلیم و  روی خروج نیروهأی خأرجی از افغأنستأن و تأ

کید صورت  سیأسی، حقوق
 
زادی بیأن همه افغأنهأ مطأبق به ارزشهأی دینی و اسالمی تأ

 
اجتمأعی و اقتصأدی زنأن و همچنأن ا

کید نمود. 
 
 گرفت. سپس رئیس جمهور غنی روی نیأز به پروسۀ صلح به رهبری حکومت افغأنستأن تأ

افغأنهأ ادامه داد. ملل متحد در ملل متحد به تالشهأی اش جهت حمأیت از یک پروسۀ صلح به مألکیت و رهبری  ۸
مشأرکت بأ حکومت نأروی، یک سیمینأر تشریک تجأرب را در کأبل سأزمأندهی نمود که در این سیمینأر کأرشنأسأن نظریأت 

و بورد مشورتی  شأنرا در مورد مذاکرات صلح کولمبیأ و فلیپین بأ اعضأی شورای عألی صلح و اعضأی تیم مذاکره کنندۀ حکومت
یک سأختند. بعنوان بخشی از تالشهأ برای حمأیت از تالشهأی صلح در سطح محل، دفأتر سأحوی دفتر هئیت معأونت صلح شر

گزارش حمأیت نمودند که یکی از این تالشهأ به  این ( در افغأنستأن از سه ابتکأر صلح در محل در جریأن تهیۀیونأمأملل متحد )
ثیر منأزعأت روی منأبع در چند 

 
 قریۀ دور افتأدۀ والیت بدخشأن صورت گرفت. هدف کأهش تأ

مأ، یعنی دو پروسۀ انتخأبأتبأ این تالشهأ جهت دستیبأبی به یک صلح پأیدار همزمأن  ۹
 
ی هأ برای انتخأبأت ریأست دگا

خیر تنش هأ و ، و حل و فصل۲۰۱۹جمهوری سأل 
 
. کرد، ادامه پیدا ۲۰۱۸سأل  مأه اک توبر انتخأبأت پأرلمأنی در اعالن نتأیج تأ

رای انتخأبأت پأرلمأنی بطور بطی پیش میرفت. پس از شکأیت هأ در مورد فسأد و بی نظمی هأ در پروسه، بأز 
 
وری نتأیج ا

 
جمع ا

ر 
 
 شمأری کأمل و یأ قسمی ا
 
نهم، این بأزشمأری  ۳۳در تمأمی  ا

 
نجأ انتخأبأت انجأم شده بود صورت گرفت. بأوجود ا

 
والیأتی که در ا

نگرانی یک تعداد زیأدی از نأمزدان و احزاب سیأسی را که یک تعداد از کمیشنر هأ و کأرمندان نهأد هأی انتخأبأتی را به دستبرد 
عملیأت سأحوی  ریأست ، ریأست امنیت ملی سرپرستنوامبرمأه  ۲۸برطرف نکرد. بتأریخ  ،در نتأیج بأزشمأری متهم میکردند

به ادارۀ لوی  جهت تحقیقأت بیشتر کمیسیون مستقل انتخأبأت را در پیوند به اتهأم فسأد بأزداشت نمود و سپس قضیه وی
، اعتراض کنن . در جریأنمحول گردید سأرنوالی

 
را
 
خیر در پروسۀ شمأرش ا

 
عالن نتأیج ابتدای  ی أنی که بأ پروسۀ بأزشمأری و یأ ادگتأ

میز را در بیشتر از بیست والیت کشور راه اندازی نموده و دفأتر کمیسیون مستقل انتخأبأت را  ،راضی نبودند
 
تظأهرات مسألمت ا
نأن از طرزالعمل  شکأیت نسبت به پروسۀ انتخأبأت ی کهنأمزدان عین زمأن، در یأزده والیت مسدود کردند. در

 
داشتند، اک ثریت ا

 ی به شکأیأت انتخأبأتی ثبت نمودند. دگی از سوی کمیسیون رسیدگب پیروی نموده و شکأیأت شأنرا جهت رسیهأی منأس

ی  ۱۰
 
ن اختصأص داده شده بود و بلندترین رقم را

 
حوزۀ انتخأبأت پأرلمأنی والیت کأبل که بیشترین کرسی هأی پأرلمأن به ا

نجأ ثبت نأم گردیده بودنددگدهن
 
ی به شکأیأت دگ، کمیسیون رسیدسأمبرمأه  ۶ه اعالن گردید. بتأریخ از منأزع ، مملوأن در ا

رای حوزۀ کأبل را 
 
بأطل اعالن نمود و خواستأر برکنأری پنج عضو ارشد کمیسیون مستقل انتخأبأت، بشمول انتخأبأتی تمأمی ا

ن گردید. این تصمیم کمیسیون رسیا رئیس دار 
 
قأضی القضأت، ی به شکأیأت انتخأبی معأون دوم ریأست جمهوری، دگالنشأی ا
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لوی سأرنوال و رئیس کمیسیون مستقل نظأرت بر تطبیق قأنون اسأسی را واداشت تأ میأن در هر دو نهأد پأ درمیأنی نمأیند که در 
مد. این جنجأل اعال

 
ی دهی توافق بعمل ا

 
رای یک تعداد محدود محالت را

 
ن نتأیج انتخأبأت پأرلمأنی والیت نهأیت روی بأزشمأری ا

ابتدای  ی  ، نتأیج ابتدای  ی والیت کأبل اعالن گردید. پس از یک واکنشمأه جنوری  ۱۴کأبل را هرچه بیشتر به درازا کشأنید. بتأریخ 
رام نسبت به این نتأیج که قرار بود بتأریخ 

 
أهراتی را در تظ مأه جنوری  ۲۲گردد، نأمزدان نأموفق بتأریخ  اعالن ۲۰۱۸نوامبر  ۱۰ا

 ،ورودی به پأیتخت را تأ قبل از پأیأن دادن به تظأهرات شأن در پأیأن همأن روزدروازه شهر کأبل راه اندازی نمودند و چهأر 
 مسدود کردند. 

وردند که از  ۴۹۴۶ی به شکأیأت انتخأبأتی دگکمیسیون مستقل رسی ۱۱
 
مورد شکأیأت را پیرامون نتأیج ابتدای  ی بدست ا

نجمله 
 
قضیه را  ۱۱۹ی قرار گرفتند. از این جمله، کمیسیون به تعداد دگقضیۀ استینأف خواهی مورد رسی ۱۹۸شکأیت و  ۲۹۸۰ا

ستقل انتخأبأت اعالن ی به شکأیأت، کمیسیون مدگ. پس از پروسۀ رسیمحول نمودبه ادارۀ لوی سأرنوالی غرض تحقیقأت بیشتر 
غأز کرد که نتأیج نهأی  ی 

 
جنوری و شش والیت  ۲۳، سه والیت بتأریخ مأه جنوری  ۲۰والیت بتأریخ  ۹نتأیج نهأی  ی انتخأبأت را ا

 گردیدند.  مأه جنوری اعالن ۳۰یگر بتأریخ د

ریأست  ۲۰۱۹، کمیسیون مستقل انتخأبأت اعالن نمود که این کمیسیون انتخأبأت سأل دسأمبرمأه  ۳۰بتأریخ  ۱۲
خیر در مشوره قبلی بأ فعألین سیأسی و جأمعۀ مدنی مأه جوالی به  ۲۰پریل به مأه ا ۲۰جمهوری را از 

 
خیر میأندازد. اگرچه این تأ

 
تأ

خیر بأ انتقأد و نگرانی مواجه گردید. کم
 
مأه  ۳۱یسیون مستقل نظأرت بر تطبیق قأنون اسأسی بتأریخ صورت گرفت، امأ اعالن تأ

خیر در برگزاری انتخأبأت را نقض قأنون اسأسی کشور خواند. اگرچه این نظریه  ۲۰۱۸ دسأمبر
 
یک نظریۀ قأنونی را منتشر کرد و تأ

خیر انداختن انتخأبأت قأنونی در مورد کمیسیون مستقل انتخأبأت صدق نمیکرد، امأ این نظریه بیشتر به انتقأد عأمه نس
 
بت به تأ

همچنأن قرار است که انتخأبأت شوراهأی والیتی و ولسوالی هأ، بشمول انتخأبأت پأرلمأنی در والیت غزنی در مأه اشأره میکرد. 
جوالی برگزار گردند، امأ این انتخأبأت به دالیل اوضأع امنیتی و اعتراضأت که منجر به مسدود شدن دفأتر والیتی کمیسیون 

ی دهن
 
برگزار شده نتوانست. نهأد هأی متعدد  ۲۰۱۸أن در والیأت گردید، در سأل دگمستقل انتخأبأت و مأنع پروسۀ ثبت نأم را

 همکأر شک و تردید شأنرا نسبت به ظرفیت کمیسیون جهت برگزاری همزمأن این چهأر انتخأبأت در مأه جوالی ابراز نمودند. 

نهم، نهأد هأی  ۱۳
 
مأبأوجود ا

 
ی هأی لوژستیکی شأن جهت برگزاری انتخأبأت ریأست دگانتخأبأتی بأ حمأیت ملل متحد به ا

موخته
 
از جریأن انتخأبأت پأرلمأنی را  شده جمهوری ادامه دادند. در مأه جنوری، کمیسیون مستقل انتخأبأت یک پروسۀ دروس ا

غأز مبأحث را بأ حکومت جهت تقوی ،و بأدرنظرداشت پیشنهأدات نهأی  ی سأخت
 
ت تشکیل و کأرمندان داراالنشأی کمیسیون ا

 مبلغ 
 
غأز نمودند. حکومت حدودا

 
لیون دالر یم ۲۳.۴نمود. هر دو کمیسیون کأر امأده سأزی پالنهأی عملیأتی و بودجوی شأنرا ا

خأبأت و جهت استفأده توسط کمیسیون مستقل انت خویش ۲۰۱۹امریکأی  ی را برای برگزاری چهأر انتخأبأت در بودجۀ ملی سأل 
 پس از تهیۀ مسودۀ پالن عملیأتی، مسودۀ یک بودجۀ مبلعی به شکأیأت انتخأبأتی تخصیص داد. دگکمیسیون مستقل رسی

دالر امریکأی  ی تهیه گردید تأ فعألیت هأی دو کمیسیون و پروژۀ حمأیت از انتخأبأت ملل متحد را تمویل نمأید.  ۱۱۲۱۸۹۰۴۵
غأز و بتأریخ  دسأمبرمأه  ۲۲پروسۀ ثبت نأم نأمزدان انتخأبأت ریأست جمهوری بتأریخ 

 
پأیأن یأفت که به تعداد مأه جنوری  ۲۰ا

دهللا عبدهللا رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی ثبت نأم نمودند. هیچ نأمزد زن بشمول رئیس جهمور غنی و داک تر عب نأمزد ۱۸
سه زن بعنوان معأونین نأمزدان ریأست جمهوری در تکت هأی انتخأبأتی ثبت برای انتخأبأت ریأست جمهوری ثبت ننمودند، امأ 

گردید، امأ پروسۀ بررسی ارتبأطأت  تکمیلمأه فبروری  ۴نأم نمودند. بررسی اسنأد از سوی کمیسیون مستقل انتخأبأت بتأریخ 
مأه مأرچ ادامه خواهد  ۲۲ی به شکأبأت انتخأبأتی الی دگنأمزدان بأ گروه هأی مسلح غیرقأنونی از سوی کمیسیون مستقل رسی

ی دهنمأه جنوری  ۷داشت. بتأریخ 
 
غأز گرددگ، مقررۀ ثبت نأم تأزۀ را

 
ید. کمیسیون أه به تصویب رسید و پروسۀ ثبت نأم در مأه مأرچ ا
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مستقل انتخأبأت تجسس برای کأرگیری از تکنألوجی، بشمول کأرگیری بهتر از دستگأه شنأسأی  ی بأیومتریک را که در جریأن 
غأز نموده است. 

 
ی کمیسیون انتخأبأت پأرلمأنی بطور درست فعألیت نکرد ا

 
نظر به تقأضأی حکومت، دو عضو بین المللی فأقد را

طی یک مک توب رسمی به رئیس جمهور غرض منظوری  مأه فبروری  ۵نتخأبأتی شنأسأی  ی و بتأریخ ی به شکأیأت ادگمستقل رسی
 معرفی گردیدند. 

مد تأ کمیشنران کمیسیونهأ  ، پأرلمأنی و اتهأم تقلب و فسأد انتخأبأت در عدم توانأی  ی مدیریتدر نتیجۀ  ۱۴
 
تقأضأ بعمل ا

ید. در مأه 
 
، ائ تالف بزرگ ملی و گروه تمأس احزاب سیأسی دسأمبربرطرف و یک اصالحأت اسأسی در نظأم انتخأبأتی بمیأن ا

نهم، احزاب سیأسی در برابر مداخله 
 
وردن اصالحأت بنیأدی در سأختأر هأی هر دو کمیسیون گردیدند. بأوجود ا

 
خواستأر ا

ینده را تضعیفومت در انتخأبأت ریأست جمهوری هشدار داده حک
 
 و گ فتند که هرگونه مداخله اعتبأر انتخأبأت ریأست جمهوری ا

مأ ۱۳میکند. بتأریخ 
 
ی حکومت برای اصالح هر دو کمیسیون دگمأه جنوری، محمد سرور دانش، معأون دوم ریأست جمهوری از ا

سۀ مشوره خواهی بأ احزاب و جریأن هأی سیأسی و جأمعۀ مدنی را جهت ایجأد ، حکومت پرو مأه جنوری  ۱۶خبر داد. بتأریخ 
غأز نمود. بتأریخ 

 
وردن تغیرات در هر دو کمیسیون و میکأنیزم هأ برای تعویض کمیشنر هأ ا

 
، یک مأه فبروری  ۱۱اجمأع پیرامون ا

قأی دانش معأون دوم ریأست جمهوری و متشکل از مق
 
أمأت حکومتی، احزاب سیأسی و نهأد کمیتۀ تخنیکی مؤقت به ریأست ا

، بشمول پروسۀ جدید هأی جأمعۀ مدنی ایجأد گردید که این کمیته توافق نمود تأ پیشنهأدات الزم را جهت تعدیل قأنون انتخأبأت
مأه فبروری از سوی  ۱۲تعیینأت اعضأی هر دو کمیسیون انتخأبأتی را ارائه نمأیند. مسودۀ تعدیالت در قأنون انتخأبأت بتأریخ 

گردید. در همأن روز، رئیس جمهور غنی بأ صدور فرمأنی هفت کمیشنر کمیسیون انتخأبأت و پنچ کمیشنر کمیسیون کأبینه تصویب 
مستقل شکأیأت انتخأبأتی را از وظأیف شأن سبکدوش و روسأی داراالنشأی هر دو کمیسیون را بعنوان سرپرستأن کمیسیون هأ 

 جدید تعیین نمود.  الی تقرر روسأی

در عین زمأن، احزاب و جریأن هأی سیأسی به تالشهأی شأن برای بسیج سأختن حمأیت قبل از انتخأبأت ریأست  ۱۵
، یک سخنگوی ائ تالف بزرگ ملی به رسأنه هأ گ فت که تالشهأی قبلی بخأطر حمأیت مأه جنوری  ۲۸جمهوری ادامه دادند. بتأریخ 
ه نأکأمی انجأمید. شکل گیری تیم هأی انتخأبأتی نیز منجر به دور تأزۀ گ فتگوهأ پیرامون چگونگی یک نأمزد واحد در انتخأبأت ب

یندۀ افغأنستأن گردید که چندین نأمزد، بشمول رئیس اجرائیه داک تر عبدهللا عبدهللا و مشأور اسبق امنیت ملی 
 
نظأم سیأسی ا

خیر در زمأن برگزاری انتخأبأت و اصال حنیف اتمر حمأیت شأنرا از یک نظأم سیأسی غیرمتمرکز
 
حأت سیأسی اعالم کردند. پس از تأ

وازه هأ در مورد ایجأد یک ادارۀ مؤقت بحث هأی  ی را میأن نأمزدان و معأونین نأمزدان ریأست 
 
ریأست جمهوری و پروسۀ صلح، ا

کنأری محمد محقق، معأون دوم رئیس جمهور غنی بر  مأه جنوری  ۲۴جمهوری برانگیخت. جدال بیشتر زمأنی اوج گرفت که بتأریخ 
قأی اتمر برای انتخأبأت ریأست جمهوری سأل 

 
ثبت نأم  ۲۰۱۹ریأست اجرائیه را به دلیل اینکه خودش را بعنوان معأون دوم ا

قأی محقق بأ نشر اعالمیۀ تصمیم رئیس جمهور را رد کرد و رئیس اجرائیه داک تر عبدهللا عبدهللا 
 
کرده بود، اعالن کرد. روز بعد، ا

قأی محقق منتشر کرد. 
 
این تصمیم بحث هأی  ی را پیرامون چگونگی قأنونی بودن تصمیم غنی نیز اعالمیۀ را در حمأیت از ا

برانگیخت. حکومت ادعأ نمود که رئیس جمهور مطأبق به قأنون اسأسی این صالحیت را دارد تأ مقأمأت ارشد را برکنأر نمأید، امأ 
قأی محقق ادعأ نمودند که

 
حکومت وحدت ملی به این سمت گمأشته شده  ۲۰۱۴وی به اسأس توافقنأمۀ مأه سپتمبر  طرفداران ا

 داک تر عبدهللا عبدهللا مشوره صورت گیرد.  است و ایجأب مینمأید تأ در مورد برکنأری وی بأ رئیس اجرائیه

 امنیت  ب
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م بأ وقوع رویداد هأی متعدد امنیتی متشنج بأقی مأند. در سأل اوضأع امنیتی تو ۱۶
 
 ۲۲۴۷۸، ملل متحد به تعداد ۲۰۱۸ا

ثبت  ۲۰۱۷رویداد امنیتی که در سأل  ۲۳۷۴۴رویداد امنیتی را ثبت نمود یک کأهش پنج درصدی را در مقأیسه بأ تعداد بلند 
 ۶۱ثبت نمود که این تعداد  ۲۰۱۸ری هأی مسلحأنه را در سأل رویداد درگی ۱۳۸۰۵به تعداد  یونأمأگردیده بود، نشأن میدهد. 

میدهد. رویداد هأی نأشی نشأن  ۲۰۱۷درصد مجموع رویداد هأی امنیتی را تشکیل داده و ده درصد کأهش را در مقأیسه بأ سأل 
حمالت هوای  ی گزارش داده از کأرگیری اشیأی انفجأری از قبل تعبیه شده دومین عأمل عمدۀ این ک تگوری رویداد هأ بأقی مأند. 

 ۲۰۱۷در سأل  ۹۵۰دیگر، یعنی از درصد  ۴۲افزایش پیدا کرده بود، تأ  ۲۰۱۷به  ۲۰۱۶درصد از سأل  67.6شده که قبال الی 
، افزایش پیدا کرد. طألبأن موفق گردیدند تأ مراکز اداری بیست و یک ولسوالی را در طول سأل بطور ۲۰۱۸در سأل  ۱۳۵۲به 

ورند که بلندترین میزان را از زمأن انتقأل مسئوولیت هأی امنیتی به نیروهأی امنیتی افغأن در سأل 
 
مؤقت در تصرف شأن درا

دم ۲۰۱۴
 
نو درصد افزایش پیدا کرد و به تعداد  ۲۰۱۷ربأی  ی در مقأیسه بأ سأل  نشأن میدهد. قتل هأی زنجیره ای یأ هدفمندانه و ا

درصدی  ۵بدینسو نشأن داده و یک افزایش  ۲۰۱۴حملۀ انتحأری ثبت گردید که بلندترین میزان همچو حمالت را از سأل  ۱۰۶
درصد مجموع رویداد هأی  ۵۲و . منأطق جنوب و شرق بلندترین میزان رویداد هأ را داشته داشته است ۲۰۱۷در مقأیسه بأ سأل 

 . ادامنیتی را تشکیل مید

رویداد امنیتی را ثبت نموده که  ۴۴۲۰طور مجموعی به تعداد  یونأمأ، ۲۰۱۹جنوری  ۷و  ۲۱۰۸نوامبر  ۱۶بین تأریخ  ۱۷
ن منأطق شرق و دادرصدی را در مقأیسه بأ عین زمأن در سأل قبل نشأن مید ۸یک کأهش 

 
شمأل . منأطق جنوب و متعأقب ا

. شیوه نداددرصد مجموع رویداد هأی امنیتی را تشکیل مید ۶۷که این سه منأطق  ندشأهد بلندترین میزان رویداد هأی امنیتی بود
درصد  ۵۸یکی از عوامل عمدۀ این رویداد هأی امنیتی بود که  هأی ایجأد شده بدون تغیر بأقی مأنده و درگیری هأی مسلحأنه

 ۶۱. حمالت انتحأری داد نشأن ۲۰۱۷درصد کأهش را در مقأیسه بأ عین زمأن در سأل  ۱۲و  میداد تشکیلمجموع رویداد هأ را 
درصد کأهش داشت و این کأهش احتمأال نأشی از تالشهأی کشفی نیروهأی دفأعی و امنیتی افغأنستأن در شهر هأی کأبل و جالل 

بأد بوده است
 
در مقأیسه بأ عین زمأن در  غأنستأن و نیروهأی نظأمی بین المللی. امأ حمالت هوای  ی از سوی نیروهأی هوای  ی افا

 پیدا کرد. درصد افزایش  ۵۱سأل قبل 

وردرا حکومت تغیرات قأبل مالحظه ای  ۱۸
 
، رئیس جمهور غنی دسأمبرمأه  ۲۳. بتأریخ در رهبری نهأد هأی امنیتی بمیأن ا

ارت هأی دفأع و داخله اعالن نمود. سپس امرهللا صألح از سمت اش تقرر اسدهللا خألد و امرهللا صألح را بعنوان سرپرستأن وز 
استعفأء داده و بعنوان معأون اول تیم انتخأبأتی رئیس جمهور غنی ثبت نأم جنوری  ۱۹بعنوان سرپرست وزارت داخله بتأریخ 

قأی حمدهللا محب، مشأور امنیت ملی، را بعنوان سجنوری  ۲۰نمود. بتأریخ 
 
رپرست وزارت داخله تعیین ، رئیس جمهوری غنی ا

فبروری، حکومت مسعود اندرابی، معأون پیشین ریأست عمومی امنیت ملی، را بعنوان سرپرست جدید وزارت  ۱۱کرد. بتأریخ 
 داخله تعیین نمود. 

کمأکأن در سراسر افغأنستأن در سطوح پأیین تر  گیری هأی محلی میأن نیروهأی حکومتی و عنأصر مخألف حکومتدر  ۱۹
بأدرنظرداشت وضعیت اقلیمی ادامه پیدا کرد و هیچ یک از طرف هأ دستأوردی قأبل مالحظه ای نداشتند. عملیأت هأی زمستأنی 

و در والیت  نیروهأی دفأعی و امنیتی افغأنستأن در جنوب و همچنأن در والیت ننگرهأر در شرق، والیت بلخ و فأریأب در شمأل
غزنی در جنوبشرق و والیت هرات و فراه در غرب متمرکز بود. نیروهأی دفأعی و امنیتی افغأنستأن بأ چألشهأی  ی در راستأی بهبود 

، کأروان بزرگ اکمأالتی نیروهأی مأه جنوری  ۱۹و  ۱۶امنیت کلی راه هأی عمده در شمأل افغأنستأن مواجه بودند. بین تأریخ 
نفر  ۵۰که در نتیجه به تعداد  فغأنستأن در مسیر شهرهأی میمنه و مزارشریف چندین بأر مورد حمله قرار گرفتنددفأعی و امنیتی ا

گردیدند که این حمله تالشهأی نیروهأی امنیتی افغأنستأن در سأحه را به شکست مواجه کرد. عراده وسأیط تخریب  ۴۰تلف و 
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و نیروهأی بین المللی در برابر عنأصر مخألف حکومت ادامه پیدا کرد که یک حمالت هوای  ی در حمأیت از نیروهأی امنیتی افغأن 
 یک بر سوم 

 
تعداد بی پیشینه ای از همچو حمالت در جریأن تهیه این گزارش ثبت گردید. بیشترین حمالت هوای  ی، یعنی تقریبأ

مال منأن والی  دسأمبرریخ اول مأه این حمالت در والیت هلمند صورت گرفت که در نتیجۀ یک حملۀ طیأرۀ بدون سرنشین بتأ
نأم نهأد طألبأن به قتل رسید و متبأقی حمالت هوای  ی در والیت هأی ارزگأن، ننگرهأر، غزنی و فأریأب صورت گرفت. در جریأن 

 ۲۰۱۹نفر دیگر در جریأن سه هفتۀ نخست مأه جنوری  تهیۀ این گزارش، پنج عضو خدمأتی نیروهأی بین المللی، بشمول دو
 شدند.  کشته

 شهر کأبل در رگ درچندین حمله بأالی هدف هأی بز  ،علی الرغم کأهش کلی حمالت انتحأری و پیچیده در سراسر کشور  ۲۰
در برابر یک گردهمأی  ی  انتحأری  مسئوولیت دو حملۀ بزرگ در شهر کأبل، یعنی حملۀبوقوع پیوست.  شجریأن تهیۀ این گزار 

حملۀ پیچیدۀ گروهی در برابر وزارت فواید عأمه و وزارت کأر، امور اجتمأعی، شهدا و مأه نوامبر و همچنأن  ۲۰مذهبی بتأریخ 
را هیچ یک از طرف هأ بعهده نگرفتند. در هنگأم حمله کأرمندان ملل متحد در داخل محوطۀ  دسأمبرمأه  ۲۴معلولین بتأریخ 

نجأ بطور مصئون بیرون  د عأمه قرار داشتند کهوزارت فوای
 
توسط نیروهأی ریأست محأفظت مؤسسأت بین المللی محأفظت و از ا

مأه نوامبر  ۲۸سأخته شدند. مسئوولیت دو حمله در برابر محوطه هأی بین المللی مربوط به نیروهأی نظأمی، یعنی حملۀ مؤرخ 
رفتند. در جریأن حمله در برابر گرین دگگرین ویلیج را طألبأن بعهمأه جنوری در برابر  ۱۴کمپ انجمن و حملۀ مؤرخ در برابر 

نأن نرس
 
سیبی به ا

 
، امأ دو کأرمند ملل متحد یدویلیج، ده نفر کأرمندان ملل متحد در محوطۀ گرین ویلیج قرار داشتند که هیج ا

نرا یک حمله بزرگ و جراحت سطحی برداشتند. 
 
غیرمتقأرن دیگر در برابر نیروهأی دفأعی و امنیتی افغأنستأن که مسئوولیت ا

)تأنک( مملو از مواد انفجأری در داخل پأیگأه نیروهأی مأه جنوری بأ منجر سأختن یک هأنوی  ۲۱رفتند و بتأریخ دگطألبأن بعه
 دیگر مجروح گردیدند. نفر  ۵۸به تعداد  پرسونل امنیتی کشته و ۳۹واکنش سریع در والیت وردگ صورت گرفت، به تعداد 

یک سلسله تظأهرات در ارتبأط به انتخأبأت، تلفأت ملکی و یأ بأزداشت افراد سرشنأس در سراسر کشور بوقوع پیوست.  ۲۱
 در اواخر مأه نوامبر، در جریأن یک هفته دست کم چهأر تظأهرات بخأطر تلفأت ملکی در نتیجۀ عملیأت نظأمی نیروهأی طرفدار
غه )والیت لوگر( و ولسوالی 

 
حکومت در ولسوالی گیالن )والیت غزنی(، ولسوالی جبل السراج )والیت پروان(، ولسوالی محمد ا

، ریأست عمومی امنیت ملی علیپور، یک فرمأندۀ ملیشه هزاره، را مأه نوامبر ۲۵گومل )والیت پک تیکأ( راه اندازی گردید. بتأریخ 
فعألیت هأی جرمی بأزداشت نمود. بأزداشت علیپور بأعث موج اعتراضأت در شهر هأی کأبل، و بأمیأن به اتهأم دست داشتن در 

ردید. دگگستر  گردید که این اعتراضأت به خشونت گرایید. دامنۀ این اعتراضأت در والیت هأی هرات، بلخ، دایکندی و وردگ نیز
زادی علیپور بتأریخ 

 
اعتراضأت محلی در برابر نتأیج انتخأبأت پأرلمأنی گردید.  أه نوامبرم ۲۶این اعتراضأت در نهأیت منجر به ا

 منجر به بسته شدن راه هأ و یأ مسدود شدن دفأتر والیتی کمیسیونهأی انتخأبأتی گردید. 

پأیگأه هأی گروه داعش در والیت هأی ننگرهأر و کنر، بأوجود عملیأت هأی شدید نیروهأی افغأن و بین المللی در برابر  ۲۲
ثیرات بزرگی را در هم کوبی گروه داعش والیت خراسأن بجأ 

 
این گروه مقأوم بأقی مأندند. این عملیأت هأ، منجمله حمالت هوای  ی تأ

. بأوجویکه درگیری هأ در والیت ننگرهأر نیز درگیری هأ میأن طألبأن و گروه داعش را در والیت کنر ثبت نمود یونأمأگذاشت. 
برای رویأروی  ی طألبأن بأ گروه داعش بود. اتخأذ تدابیر شدید امنیتی توسط کی از فعأل ترین محالت ی ادامه پیدا کرد، امأ کنر

بأد در سأل 
 
، پس از یک افزایش ده در صدی در ۲۰۱۹نیروهأی دفأعی و امنیتی افغأنستأن وضیعت امنیتی را در شهر جالل ا

که از سوی گروه داعش والیت خراسأن انجأم میشد، بهبود بخشید. بتأریخ  ۲۰۱۸میزان حمالت انتحأری در مرکز والیت در سأل 
، گروه داعش مسئوولیت یک حملۀ انتحأری بأالی یک مسجد را که در پأیگأه نظأمی ولسوالی مندوزی والیت مأه نوامبر ۲۳

 هأی شأنرا از دست دادند. پرسونل نظأمی جأن نفر از  ۳۵رفت. قرار گزارش، از اثر این حمله دگداشت، بعه عیتخوست موق
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ثر سأخت، گزارش داده شد. نو رویداد ۲۳
 
 ، بشمول دو قضیۀ تهدید و هفت قضیۀ جنأی  ی که کأرمندان ملل متحد را متأ

 های منطقوی  همکاری  ج

همکأریهأی منطقوی در ارتبأط به  ،تالشهأی دوجأنبه از سوی حکومت بأ کشور هأی منطقه شدت گرفتن همزمأن بأ ۲۴
قأی حمدهللا محب، مشأور امنیت ملی افغأنستأن، از هند، چین، 

 
پروسۀ صلح افغأنستأن نیز افزایش پیدا کرد. در مأه جنوری، ا

مبأرزه علیۀ تروریزم و عالیق دوجأنبه و چندین جأنبه  عربستأن سعودی و امأرات متحدۀ عربی دیدن نمود و پیرامون پروسۀ صلح،
بأ مقأمأت این کشور هأ بحث و گ فتگو کرد. مقأمأت این کشور هأ حمأیت شأنرا از پروسۀ مصألحۀ افغأنستأن و همکأری در این 

 راستأ ابراز نمودند. 

مأه  ۲۶تأن افزایش داد. بتأریخ پروسۀ صلح افغأنسجمهوری اسالمی ایران نیز همکأری اش در راستأی حمأیت از  ۲۵
دبیر شورای عألی امنیت ملی ایران، جنرال علی شمخأنی بأ رئیس جمهور غنی، رئیس اجرائیه داک تر عبدهللا و مشأور  ،دسأمبر

وزارت امور خأرجۀ جمهوری اسالمی افغأنستأن گزارش داد که ، دسأمبر ۳۰امنیت ملی محب در کأبل دیدار و گ فتگو کرد. بتأریخ 
نهأ بحث و گ فتگو نمودند و این ی

 
ک هئیت طألبأن از جمهوری اسالمی ایران دیدن نموده و در مورد پروسۀ صلح در افغأنستأن بأ ا

گأهی حکومت افغأنستأن صورت گرفت. بتأریخ 
 
، معأون وزارت خأرجۀ جهموری اسالمی ایران، عبأس مأه جنوری  ۵گ فتگوهأ بأ ا

یس جمهور غنی، رئیس اجرائیه داک تر عبدهللا و وزیر امور خأرجۀ افغأنستأن صالح الدین اراغچی، از کأبل دیدن نموده و بأ رئ
قأی اراغچی در مورد گ فتگو هأی تهران بأ هئیت طألبأن معلومأت ارائه نموده و تعهد کشورش را برای 

 
ربأنی دیدار و گ فتگو نمود. ا

 یک پروسۀ صلح به مألکیت و رهبری افغأنهأ ابراز داشت. 

مأه  ۲۶الی  ۲۴پأکستأن نیز تمأس هأی اش بأ افغأنستأن را از مجرای دوجأنبه و چندین جأنبه ادامه داد. از تأریخ  ۲۶
، وزیر خأرجۀ پأکستأن، شأه محمود حسین قریشی از کأبل، تهران، بیجینگ و مسکو، بعنوان بخشی از تالشهأی دسأمبر

بأد برای حمأیت از تالشهأ صلح، بأزد
 
ورد یدمنطقوی اسالم ا

 
، دور دوم گ فتگو هأی وزرای خأرجۀ دسأمبرمأه  ۱۵بتأریخ . بعمل ا

افغأنستأن، چین و پأکستأن در کأبل برگزار گردید. در یک اعالمیه مشترک، هر سه جأنب روی ایجأد اعتمأد متقأبل سیأسی 
أل منطقوی، امنیت و جهت حمأیت از تالشهأی صلح و سأیر سأحأت کلیدی همکأریهأی سه جأنبه، بشمول انکشأف، اتص

مبأرزه علیۀ تروریزم توافق نمودند. هر سه جأنب روی عملی نمودن اجمأع گ فتگوهأی دوم از طریق گ فتگوهأی استراتیژیک سه 
جأنبه به سطح معیینأن، مشوره پیرامون مبأرزه علیۀ تروریزم و امنیت به سطح معیینأن، همکأریهأی عملی روسأی عمومی و سأیر 

 توافق شده توافق نمودند. میکأنیزم هأی 

در والیت هرات از سوی رئیس جمهور غنی  دسأمبرمأه  ۱۳افتتأح شأهراه الجورد بتأریخ  اتصأل تجأری افغأنستأن بأ ۲۷
محصوالت افغأنی را به ویژه به بأزار هأی اروپأ مسأعد سأزد. در جریأن  اتتقویت پیدا کرد. انتظأر میرود که این شأهراه زمینۀ صأدر 

 تهیۀ این گزارش، نخستین محمولۀ محصوالت افغأنی از طریق همین شأهراه به ترکیه رسید. 

، هفتمین نشست اعضأی گروپ کأری تخنیکی مبأرزه علیۀ تروریزم، تدابیر در راستأی ایجأد فضأی ۲۰۱۸در مأه نوامبر  ۲۸
سیأا

 
استأنبول در ابوظبی برگزار گردید. در این نشست کشور هأی اشتراک کننده عالقمندی شأنرا برای -عتمأد تحت پروسۀ قلب ا

 ایجأد و تطبیق یکسأن استراتیژی منطقه ای مبأرزه علیۀ تروریزم ابراز نمودند. 

III.  حقوق بشر 
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نبرد هأی مسلحأنۀ خویش را منتشر کرد.  گزارش سأالنۀ محأفظت از افراد ملکی در یونأمأ، ۲۰۱۹مأه فبروری  ۲۵بتأریخ  ۲۹
را ثبت  مجروح( ۷۱۸۹کشته و  ۳۸۰۴)تلفأت ملکی  نفر ۱۰۹۹۳به تعداد  یونأمأ، ۲۰۱۸دسأمبر  ۳۱بین تأریخ اول جنوری و 

ثبت سیستمأتیک تلفأت ملکی را در سأل  مأیونأگأن ملکی را در یک سأل از شروع زمأنیکه نموده است که بلندترین میزان کشته 
درصد  ۶۳ یونأمأ. نشأن میدهد ۲۰۱۷نشأن میدهد که این رقم یک افزایش پنج درصدی را در مقأیسه بأ سأل  ،اغأز نموده ۲۰۰۹

درصد را به عنأصر نأمشخص  ۶درصد به داعش و  ۲۰، درصد به طألبأن ۳۸مجموع تلفأت ملکی را به عنأصر مخألف حکومت )
نهأی  ی که خود را به گروه داعش والیت خراسأن منسوب مینأمند(، ألف حکومتمخ

 
درصد را به نیروهأی طرفدار  ۲۴، بشمول ا

درصد را به نیروهأی  ۲درصد به ملیشه هأی طرفدار حکومت و  ۲، درصد به نیروهأی دفأعی و امنیتی افغأنستأن ۱۴حکومت )
تش نأمشخص در جریأن  درصد را به ۱۰، مختلف و نأمشخص طرفدار حکومت(

 
درگیری هأی زمینی میأن عنأصر مخألف تبأدل ا

تش 
 
حکومت و نیروهأی طرفدار حکومت و سه درصد را به سأیر رویداد هأ، بشمول اشیأی انفجأری بأقیمأنده از جنگ و تبأدل ا

نسوی مرز نسبت داده است. 
 
 از ا

قبل تعبیه شده، بشمول حمالت انتحأری و غیرانتحأری بیشترین استفأده از تأک تیک هأی کأرگیری از اشیأی انفجأری از  ۳۰
 ۳۲۶۶نفر کشته و  ۱۳۶۱نفر تلفأت ملکی ) ۴۶۲۷وارد نموده است که منجر به تعداد  را به افراد ملکی درصد( ۴۲یعنی ) تلفأت

یأن تهیۀ این گزارش، یک . در جرنشأن میدهد ۲۰۱۷گردیده است و یک افزایش یأزده درصدی را در مقأیسه بأ سأل  نفر مجروح(
بوقوع پیوست که حمله کنندۀ انتحأری مواد انفجأری همراهش را در یک گردهمأی  ی مأه نوامبر  ۲۰حملۀ فأحش دیگر بتأریخ 

دیگر مجروح نفر  ۸۶نفر از افراد ملکی کشته و به تعداد  ۶۰تجلیل از یک رخصتی مذهبی منفجر نمود که در نتیجه به تعداد 
نفر  ۲۵۶۸نفر کشته و  ۸۱۴نفر تلفأت ملکی ) ۳۳۸۲ی هأی زمینی، عأمل دومی تلفأت ملکی، منجر به تعداد گردیدند. درگیر 

. را نشأن میدهد ۲۰۱۷درصد مجموع تلفأت ملکی را تشکیل داده و یک کأهش اندک در مقأیسه بأ سأل  ۳۱گردید که مجروح( 
ی نیروهأی طرفدار حکومت را ثبت نموده و میزان بلند تلفأت ملکی تلفأت ملکی روبه افزایش نأشی از حمالت هوای  ی از سو یونأمأ
درصدی را در مقأیسه  ۶۱ثبت نموده است که یک افزایش  ۲۰۱۸نفر مجروح( را در سأل  ۴۷۹نفر کشته و  ۵۳۶نفر ) ۱۰۱۵یعنی 

جو از سوی نیروهأی طرفدار . عملیأت هأی جستدرصد این تلفأت را تشکیل میدهند ۶۴نشأن داده که زنأن و اطفأل  ۲۰۱۷بأ سأل 
نفر کشته و  ۲۸۴نفر ) ۳۵۳حکومت منجر به تعداد روبه افزایش تلفأت ملکی گردیده است و تلفأت نأشی از عملیأت جستجو به 

موریت یک میزان بلند کشته ش یونأمأ. نفر مجروح( میرسد ۶۹
 
أن ملکی نأشی از جستجو و دگهمچنأن متذکر گردید که این مأ

حمالت هوای  ی را ثبت نموده است که یک تعداد زیأد حمالت جستجو حمأیت هوای  ی از سوی نیروهأی بین المللی را به همراه 
نفر تلفأت  ۱۱۵۲نفر مجروح( و به تعداد  ۲۱۳۵و نفر کشته  ۹۲۷نفر تلفأت ملکی اطفأل ) ۳۰۶۲به تعداد  یونأمأداشته است. 

در مقأیسه  دسته ثبت نموده است که تلفأت هر دو ۲۰۱۸نفر مجروح( را در سأل  ۸۰۲نفر کشته و  ۳۵۰ملکی دختران نوجوان )
تعداد  به گیری هأی زمینی بوده که منجردر  ۲۰۱۸پیدا کرده است. عأمل عمدۀ تلفأت ملکی اطفأل در سأل کأهش  ۲۰۱۷بأ سأل 
گردید. حمالت غیرانتحأری کأرگیری از اشیأی انفجأری از قبل تعبیه شده  نفر مجروح( ۹۱۶نفر کشته و  ۲۷۶نفر تلفأت ) ۱۱۹۲

نفر تلفأت نزد اطفأل  ۵۱۷توسط عنأصر مخألف حکومت دومین عأمل عمدۀ تلفأت ملکی در میأن اطفأل بوده که منجر به تعداد 
 ۲۰۱۸گردید. عملیأت هأی هوای  ی از سوی نیروهأی طرفدار حکومت در سأل طفل مجروح(  نفر ۳۸۸نفر طفل کشته و  ۱۲۹)

گردید که در مقأیسه بأ نفر طفل مجروح(  ۲۵۶نفر طفل کشته و  ۲۳۶نفر تلفأت ) ۴۹۲تعداد  موجب نگرانی بوده که منجر به
. اطفأل اک ثریت بزرگ یعنی افزایش را نشأن میدهددرصد  ۸۵أن اطفأل، دگر میزان کشته شدرصد افزایش د ۱۰۷سأل قبل و 

نفر کشته و  ۱۳۶نفر از اطفأل ) ۴۲۶نأشی از اشیأی انفجأری بأقیمأنده از جنگ را تشکیل داده و به تعداد  درصد( تلفأت ۸۷)
  .نأشی از همین اشیأ بوده است ۲۰۱۸نفر مجروح( در سأل  ۲۹۰



 A/73/777 – S/2019/193  ملل متحد

 

، گروه کأری نظأرت و گزارشدهی در مورد تخطی هأی فأحش در برابر اطفأل ۲۰۱۸ دسأمبرمأه  ۳۱از اول مأه اک توبر الی  ۳۱
م بأ رویداد هدف قرار دادن مکأتب و  ۶۹در جریأن درگیری هأی مسلحأنه، 

 
رویداد در جریأن ربع قبلی  ۳۳پروسونل مربوط را توا

رویداد را به داعش/حکومت  ۷طألبأن و رویداد را به  ۵۵رویداد را به عنأصر مخألف حکومت ) ۶۵شنأسأی  ی نمود. گروپ کأری 
گروه هأی نأمشخص مسلح و یک رویداد را مشترکأ به گروه داعش/حکومت اسالمی والیت رویداد را به  ۲، اسالمی والیت خراسأن

یداد را خراسأن و طألبأن( و چهأر رویداد را به نیروهأی طرفدار حکومت )دو رویداد را به نیروهأی اردوی ملی افغأنستأن و یک رو 
به نیروهأی نظأمی بین المللی و ملیشه هأی طرفدار حکومت( نسبت داده است. این افزایش نأشی از حمالت طألبأن بأالی مکأتبی 

نهأ استفأده میشد. گروپ کأری 
 
ی دهی از ا

 
رویداد مرتبط به انتخأبأت را شنأسأی  ی نموده است که  ۴۸بوده که به مقصد مراکز را

ثر سأختهمعأرف را 
 
ن شأمل اختطأف دسته جمعی رویداد از سوی طألبأن صورت  ۴۶است. ) متأ

 
گرفته است که دو مورد ا

، یک مورد از سوی نیروهأی طرفدار حکومت و یک مورد در نتیجۀ درگیری مسئوولین معأرف در جریأن اجرای وظیفه در انتخأبأت
 میأن نیروهأی اردوی ملی افغأنستأن و طألبأن صورت گرفته است(. 

دولت اسالمی والیت خراسأن در واکنش به حمالت هوای  ی نیروهأی طرفدار حکومت در شرق کشور به هدف  –داعش  ۳۲
نرا تثبیت 

 
قراردادن مکأتب دختران ادامه داد. از جمله دوازه حملۀ که در برابر مراکز و پرسونل صحی صورت گرفت و گروپ کأری ا

در برابر پرسونل صحی و دو حمله در برابر مراکز و پرسونل صحی، در مقأیسه  کرد، هشت حمله در برابر مراکز صحی، دو حمله
بأ نوزده رویدادی که در جریأن تهیۀ گزارش قبلی صورت گرفته بود، انجأم شد. گروپ کأری ده رویداد را به گروه هأی مسلح )نو 

دو رویداد دیگر را به نیروهأی نظأمی بین المللی دولت اسالمی والیت خراسأن( و -رویداد را به طألبأن و یک رویداد را به داعش
 نسبت داد. 

گروپ کأری پنج رویداد اختطأف اطفأل از سوی گروه هأی مسلح که شأمل یأزده پسر )چهأر رویداد از سوی طألبأن که  ۳۳
ر مقأیسه بأ پنج دولت اسالمی والیت خراسأن که شأمل دو پسر( بود را د-شأمل یأزده پسر و یک رویداد دیگر از سوی داعش
ن، گروپ کأری دو رویداد استخدام و استفأدۀ اطفأل  یرویداد اختطأف شأمل پأنزده پسر در جریأن ربع قبل

 
تثبیت نمود. عالوه برا

)یکی از سوی طألبأن و دیگری از سوی عنأصر نأمشخص مخألف حکومت( صورت  از سوی گروه هأی مسلح که شأمل دو پسر
 را تثبیت نمود.  بود گرفته

، حکومت یک دسأمبرمأه  ۱۸گأمهأی  ی بیشتری را جهت تحقق و محأفظت از حقوق زنأن برداشت. بتأریخ حکومت  ۳۴
پألیسی تحقق دسترسی زنأن به حق میراث و داشتن مألکیت جأیداد را به هدف بلند بردن توانمندی اقتصأدی و استقاللیت مألی 

 قرار خواهد گرفت. بتأریخ  ۲۰۱۹لیسی در مأه مأرچ زنأن به تصویب رسأنید که این پأ
 
، حکومت دسأمبرمأه  ۲۰مورد اجرا

افغأنستأن سومین گزارش دوره ای خویش پیرامون کنوانسیون منع کلیه انواع خشونت علیۀ زنأن را ارائه نمود. این گزارش دستأورد 
ۀ دارای اولویت أدی و قأنونگذاری مأنند تطبیق برنأمهأی حکومت  در راستأی تقویت مشأرکت زنأن در عرصه هأی سیأسی، اقتص

ملی توانمندسأزی اقتصأدی زنأن را برجسته کرد. این گزارش همچنأن پیشرفت در راستأی تطبیق پیشنهأدات کمیته، به ویژه زنأن، 
حکومت همچنأن به صلح و امنیت، میکأنیزم هأی محأفظت حقوقی، خشونت علیۀ زنأن و سنت هأی زیأن بأر را نیز تذکر داد. 

، حکومت دسأمبرمأه  ۴ی زنأن در سطوح بلند خدمأت ملکی نیز ادامه داد. بتأریخ دگتالشهأی اش در راستأی بلند بردن نمأین
مأه  ۱۴برای نخستین بأر یک خأنم را بحیث معیین وزارت امور داخله در امور پألیسی و استراتیزی تعیین نمود. همچنأن بتأریخ 

یک خأنم بعنوان  دسأمبرمأه  ۳۱ۀ امریکأ و بتأریخ یک خأنم بعنوان سفیر افغأنستأن در ایأالت متحد برای نخستین بأر دسأمبر
، شأروالی والیتی به تعداد یأزده خأنم مأه جنوری  ۲ستأن در ملل متحد تقرر یأفت. در سطح شأروالی، بتأریخ نمأیندۀ دایمی افغأن

نأحیۀ شأروالی به کأر گمأشت. در جریأن تهیۀ این گزارش، نگرانی جدی درخصوص حفظ  ۲۲را بعنوان معأونین شأروالی در 
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ردید. این نگرانی مدافعین حقوق بشر دگر طول هژده مأه گذشته مشأهدستأورد هأ در عرصه هأی حقوق بشر، به ویژه حق زنأن د
مشأرکت  در سراسر کشور را واداشت تأ تالشهأی دادخواهی شأنرا افزایش دهند و حکومت افغأنستأن و طألبأن را تشویق نمأیند تأ

 زنأن در گ فتگوهأی صلح را بطور یکسأن مدنظر گیرند. 

برگزار گردید. گروپ کأری بأزنگری دوره  مأه جنوری، سومین دور بأزنگری دوره ای جهأنی افغأنستأن در ژنیو ۲۱بتأریخ  ۳۵
. افغأنستأن طی گزارش ملی اش در مورد حقوق بشر، مأه جنوری تصویب نمود ۲۵ای جهأنی گزارش در مورد افغأنستأن را بتأریخ 

، محأفظت از حقوق زنأن و ور دوم بأزنگری، منجمله محأفظت از افراد ملکیاز تدابیر اتخأذ شده پیرامون تطبیق پیشنهأدات د
وری نمود. از تأریخ 

 
پیشرفت هأ در راستأی همأهنگ سأختن اولویت هأی پیشرفت ملی در مطأبقت به اهداف انکشأفی پأیدار یأدا

مأده سأختن هئیت امأه جنوری  ۹الی  ۷
 
فغأنستأن برای بأزنگری و همچنأن ، ملل متحد یک برنأمۀ همکأری تخنیکی را جهت ا

 تقویت ظرفیت وزارت هأی ذیربط برای تطبیق پیشنهأدات بأزنگری راه اندازی نمود. 

خبرنگأران و کأرکنأن رسأنه هأ به خشونت هأی بلند نأشی از درگیری پیوسته مواجه بودند. در جریأن تهیۀ این گزارش،  ۳۶
پنج رویداد را که منجر به کشته شدن دو خبرنگأر، یک مورد اختطأف و تهدید در برابر کأرکنأن رسأنه هأ بود، در والیت  یونأمأ

مراسم را به مقصد بلند بردن مصئونیت  هفت یونأمأت نمود. در جریأن تهیۀ این گزارش، هأی فراه، کأبل، ننگرهأر و زابل ثب
خبرنگأران و نقش مدافعین حقوق بشر و کأرکنأن رسأنه هأ در امر محأفظت از حقوق بشر برگزار نمود. در این مراسم به تعداد 

 بغالن، هلمند، هرات، کندز، پک تیأ، سرپل و زابل شرکت نمودند. زن در والیت هأی  ۴۱نفر، بشمول  ۲۴۶

IV.  هماهنگی کمکهای انکشافی 

 در ژنیو بودند که در این مأه نوامبر ۲۸و  ۲۷بتأریخ  ۳۷
 
 میزبأن کنفرانس وزرا

 
، حکومت افغأنستأن و ملل متحد مشترکأ

رزیأبی قرار داد. حکومت چألشهأی معین، به ویژه درگیری کنفرانس جأمعۀ جهأنی تطبیق روند اصالحأت در افغأنستأن را مورد ا
أن مبأحثی مفصلی را پیرامون مسئله دگنع تالشهأی رفتن کشور بسوی خودک فأی  ی خواند. اشتراک کننهأی مسلحأنۀ جأری را مأ

کید نمودند. کنفرانس بأ اتخأذ یک اعالمیه و چهأرچوب حس
 
أبدهی متقأبل ژنیو صلح انجأم داده و روی ارتبأط صلح و انکشأف تأ

مشخص  ۲۰۲۰و  ۲۰۱۹شأخص کوتأه مدت که مکلفیت هأی متقأبل را در راستأی برنأمه هأی کمکی در سأل  ۲۴که شأمل 
ن در مورد بهبود محأفظت میسأزد

 
، به پأیأن رسید. یکی از این شأخص هأ در مورد افزایش مشأرکت زنأن در خدمأت ملکی و دیگر ا

وزارت مألیه کأرش را روی پالن تطبیقی این چهأرچوب بأ درنظرداشت نظریأت مراجع تمویل از زنأن بود. پس از این نشست، 
غأز نمود. 

 
این اعالمیه که در مورد  ۱۵و  ۶هأنی و شرکأی انکشأفی نیز بحث هأ را روی پأرگراف همراه بأ بأنک ج یونأمأکننده ا

غأز نمودند-نیأزمندیهأی اجتمأعی
 
. کأر همچنأن روی ایجأد یک بستۀ از ابتکأرات اقتصأدی، بشمول اقتصأدی برای صلح است ا

غأز گردید. لست پألیسی اصالحأت دارای اولویت و سرمأیه گذاری عأمه جهت رسیدن به نتأی
 
 ج بهتر اقتصأدی در افغأنستأن نیز ا

تأ زمأن برگزاری کنفرانس ژنیو، تمأمی ده برنأمۀ دارای اولویت نهأی  ی و از سوی شورای عألی انکشأفی به تصویب رسیدند  ۳۸
 قرار دارند. مطأبق به

 
خرین پیشرفت هأ در راستأی عملی شدن برنأمه هأی م و تمأمی این برنأمه هأ تحت اجرا

 
لی دارای اولویت ا

گردیده والیت کشور عملی  ۳۴ئه گردید، برنأمۀ میثأق شهروندی در بیشتر از یأزده هزار قریه در تمأمی ارا  ۲۰۱۸که در مأه نوامبر 
دالر به قریه هأ  میلیون، بیشتر از صد بدینسو ۲۰۱۹نفر را تحت پوشش قرار داده است. از مأه جنوری  میلیوندو  أ  و تقریب

پرداخت گردیده و بیشن از چهأر هزار پروژه تحت کأر قرار دارند. تحت این برنأمه اشتراک زنأن در تصمیم گیری هأی محلی افزایش 
رهبری این شورا هأ را درصد  ۵۰دوصد هزار شوراهأی منتخب انکشأف محل و  یدرصد ۴۹پیدا کرده و زنأن عضویت بیشتر از 
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ی دهی در انتخأبأت شرکت نموده که بیشترین میزان اشتراک میأن درصد زنأن واجد شرایط ر  ۷۸ور تخمین، . طتشکیل میدهند
 
ا

ی دهن
 
 أن ذکور را نشأن میداد. دگرا

کشور را تصویب نمود که این نخستین بأر بود که شورای  ۲۰۱۹، شورای ملی بودیجۀ ملی سأل دسأمبرمأه  ۳۱بتأریخ  ۳۹
ن به تصویب رسأنید. سک تور هأی امنیت، زیربنأ، معأرف و زراعت بیشترین تخصیص ملی بودیجه را در اولین ا

 
قدام پس از ارائه ا

وردند. از مجموع بودیجه، 
 
ن به مصأرف عملیأتی و  ۷۱را بدست ا

 
ن به ابتکأرات انکشأفی تخصیص  ۲۹درصد ا

 
درصد بأقیمأنده ا

 ۴۷پیدا کرد. حکومت حدود افزایش  ۲۰۱۸درصد در مقأیسه بأ سأل  ۱۲الی  ۲۰۱۹در سأل  . تخصیص بخش انکشأفیداده شد
نرا مراجع تمویل پرداخت خواهد کرد درصد بودیجه را 

 
، وزارت مألیه دسأمبرمأه  ۲۵خواهد کرد. بتأریخ  کننده پرداخت و متبأقی ا

افزایش پیدا کرده است که این افزایش در  ۲۰۱۷درصد در سأل  ۶۷درصد در مقأیسه بأ  ۹۱.۵گزارش داد که مصأرف انکشأفی 
 نتیجۀ مشوره هأی بهتر در جریأن تهیۀ بودجه صورت گرفته است. 

، کمیسیون دسأمبر ۳۱بتأریخ . حکومت به تالشهأی اش جهت تطبیق اصالحأت در بخش خدمأت ملکی ادامه داد ۴۰
 أمه را تحت نأم "پیگیری مدیریت منأبع بشری و اصالحمستقل اصالحأت اداری و خدمأت ملکی یک برنأمۀ سه سألۀ اصالح ادارۀ ع

ادارات افغأنستأن" راه اندازی نمود که این برنأمه از سوی صندوق وجهی بأزسأزی افغأنستأن تمویل میگردد. هدف این برنأمه 
رات حکومتی میبأشد. بهبود پالنگذاری منأبع بشری، بلندبردن پروسۀ استخدام به اسأس شأیستگی، تقویت ظرفیت وزرات هأ و ادا

هدف دیگر این برنأمه عبأرت از افزایش حضور زنأن در بخش خدمأت ملکی بأ افزودن ده درصد سهم بیشتر برای زنأن در تمأمی 
مین حضور 

 
درصدی زنأن در سک تور خدمأت ملکی الی  ۳۰استخدام هأی جدید جهت عملی نمودن تعهد حکومت در راستأی تأ

ن یک کمیتۀ والیتی به سطح دسأمبرمأه  ۲۶. بتأریخ میبأشد ۲۰۲۰سأل 
 
، رئیس جمهور یک فرمأنی را صأدر نمود که به اسأس ا

 را تحت شورای عألی حأکمیت قأنون و مبأرزه علیۀ فسأد اداری جهت همأهنگی و تطبیق پألیسی ایجأد کرد. 
 
 وزرا

ن و مبأرزه علیۀ فسأد اداری به ریأست معأون دوم ، یک کمیتۀ فرعی شورای عألی حأکمیت قأنودسأمبرمأه  ۲۵بتأریخ  ۴۱
م بأ شأمل نمودن پیشنهأدات 

 
قأی دانش، مرور استراتیژی مبأرزه علیۀ فسأد اداری حکومت را توا

 
و شرکأی  یونأمأریأست جمهوری ا

از سوی شورای  بین المللی به هدف سهل سأختن تطبیق شأخص هأی استراتیژی نهأی  ی سأخت. استراتیژی تجدید نظر شده تأهنوز 
، کمیشنران کمیسیون جدید دسترسی به اطالعأت تعیین گردیدند که راه را دسأمبرمأه  ۳۰بتأریخ  عألی به تصویب نرسیده است.

 برای تطبیق قأنون دسترسی به اطالعأت هموار میسأزد. 

 بلند پأیه بأ نتأیج مختلط ادامه داد.حکومت به تالشهأی اش جهت مبأرزه علیۀ معأفیت در برابر تخطی از سوی مقأمأت  ۴۲
وزیر پیشین وزارت مخأبرات و تکنألوجی معلومأتی که قضیۀ وی نزد ستره محکمه برای مدت بیشتر از دو سأل معطل قرار گرفته 

به اتهأم سوء استفأده از صالحیت هأی وظیفوی در استخدام و جمع  در یک محکمۀ اختصأصی ،دسأمبرمأه  ۲۵بتأریخ  بود،
و 
 
ری عواید مألیأتی مورد محأکمه قرار گرفت. در یک قضیۀ جداگأنه، وزیر پیشین وزارت مخأبرات و تکنألوجی معلومأتی به جرم ا

اش از سوی مرکز عدلی و قضأی  ی مبأرزه علیۀ فسأد اداری محکوم شده سوء استفأده از صالحیت هأی وظیفوی در زمأن معیینیت 
نفر متهمین تحت  ۱۹۹قضیه شأمل  ۴۹ی  ی مبأرزه علیۀ فسأد اداری بدینسو این مرکز به تعداد بود. از زمأن ایجأد مرکز عدلی و قضأ

تکمیل نمود. تطبیق حکم بأزداشت برای مرکز عدلی و قضأی  ی نفر متهمین در مرحله استیفأف را  ۱۴۲قضیه شأمل  ۴۵محأکمه و 
بدینسو، یک بر سوم حکم  ۲۰۱۹ده است. از مأه جنوری مبأرزه علیۀ فسأد اداری تأ هنوز هم یک مسئله مورد نگرانی بأقی مأن
 در بأزداشت به سر نمیبرند. بأزداشت در حأل تعلیق عملی گردیده اند، امأ هیچ یک از متهمین 

V.  کمکهای بشردوستانه و مهاجرین 
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 بیجأ نفر از اثر  ۴۹۰۰۱مأه جنوری، به تعداد  ۱۰بین تأریخ اول مأه نوامبر و  ۴۳
 
ترتیب  بدین گردیدند کهجنگ جدیدا

نأنرا  ۵۸نفر رسید. بیشتر از نصف این تعداد یعنی ) ۳۶۴۸۸۳به  ۲۰۱۸أن داخلی در سأل دگتعداد مجموعی بیجأش
 
درصد( ا

در  بر چهأر مرتبه بیشتر از یک ۲۰۱۸أن نأشی از جنگ در سأل دگ. اگرچه تعداد بیجأشسأل تشکیل میدهند ۱۸اطفأل زیر سن 
یندۀ دگکأهش پیدا کرده بود، امأ یک تعداد زیأدی از این بیجأش ۲۰۱۷مقأیسه بأ سأل 

 
أن انتظأر بأزگشت مصئون و بأ وقأر را در ا

که از اثر جنگ بیجأ  نفر ۱۱۴۶۹۷حفظ حیأت را به  ، شرکأی بشری کمکهأی۲۰۱۸نزدیک به محالت اصلی نداشتند. درسأل 
 شده بودند، فراهم نمودند. 

درگیری هأی شدید میأن گروه هأی قومی در ولسوالی خأص والیت ارزگأن به ولسوالی هأی ، ۲۰۱۸در مأه نوامبر  ۴۴
 پنج هزار خأنواده 

 
ثر سأخت و در نتیجه به تعداد تقریبأ

 
جأغوری و مألستأن والیت غزنی سرایت کرد که محالت هزاره نشین را متأ

ادارات ملل متحد و شرکأی أن، حکومت، دگبیجأ ش ی به وضیعتدگبه قریه جأت و والیت هأی همجوار بیجأ شدند. برای رسی
همکأر بطور مشترک کمکهأی بشری را که شأمل تیل و چوب سوخت برای گرم کردن، پول نقد برای مقأصد مختلف، مواد غذای  ی 

 مسأعدت هأی روانی را به این خأنواده فراهم نمودند.  همچنأن و غیرغذای  ی، یکجأ سأزی بأ خأنواده و

سیب دیتعداد  ۴۵
 
 ۳۰۹۳۴گرفتند به مأه جنوری مورد مداوا قرار  ۳۱ی که در مدت زمأن اول مأه نوامبر الی دگرویداد هأی ا

سیب دیدگهفده درصد افزایش داشت. نیأز به رسی ۲۰۱۷مورد رسید که در مقأیسه بأ سأل 
 
ی در والیت هأی دگی به رویداد هأی ا

درگیری هأ در این والیت هأ تلفأت سنگینی را بجأ گذاشته بود و دسترسی  ننگرهأر، کندهأر و هلمند بیشتر محسوس بود، چون
نفر مشوره هأی صحی  ۵۹۳۶۴۳به این والیت هأ هم کمتر بود. در جریأن تهیۀ این گزارش، پأنزده شرکأی کلستر صحی برای 

نأنرا زنأن تشکیل میداد. از  فراهم نمودند که 
 
 این جمله شصت و یک درصد ا

در جریأن تهیۀ این گزارش، دو واقعۀ جدید مرض پولیو یأ فلج اطفأل شنأسأی  ی گردید که تعداد مجموعی واقعأت پولیو  ۴۶
ن در منأطق شرق کشور مورد رسید ۲۱به  ۲۰۱۸در سأل 

 
موجود اند.  . پأنزده واقعۀ این مرض در منأطق جنوب و پنج واقعه ا

در این  در منأطق جنوب مواجه گردید، چون واکسین خأنه به خأنه اطفأل کمپأین سراسر واکسین پولیو به چألشهأی دسترسی
أن محل، برنأمۀ واکسینأسیون اجأزۀ دگگرفت. در نتیجۀ گ فتگو هأ بأ نمأین بدینسو ممنوع قرار ۲۰۱۸از مأه می سأل  منأطق

نهم، این روش برای جلوگیری و امحأی مرض پ
 
ولیو بسنده نیست. در جریأن تهیۀ دسترسی به مراکز ثأبت را حأصل کرد، بأوجود ا

راه اندازی گردید که  ۲۰۱۸ دسأمبراین گزارش، دو کمپأین واکسینأسیون در سطح والیأت راه اندازی گردید. مرحلۀ اول در مأه 
راه اندازی شد که در نتیجه به تعداد  ۲۰۱۹گردیدند و مرحلۀ دوم در مأه جنوری نفر طفل واکسین  ۴۳۱۳۲۲۱به تعداد 

گردیدند. این برنأمه نتوانست که حدود هشت صد هزار طفل دیگر را به دالیل عدم دسترسی به محالت  واکسین طفل ۲۳۷۵۷۱۰
 تحت پوشش واکسینأسیون قرار دهد. 

بشری عملیأت شأنرا بطور قأبل مالحظه ای افزایش دادند تأ به  نهأد هأی، ۲۰۱۸در جریأن دو مأه اخیر سأل  ۴۷
 متأثر  ۲۲نیأزمندیهأی 

 
أن در منأطق غرب دگگردیده بودند و همچنأن به وضیعت وخیم بیجأشوالیتی که از اثر خشکسألی شدیدا

سیب دیده از خشکسألی مر  میلیون 3.5بدینسو، نهأد هأی بشری به وضعیت  دسأمبرمأه  ۳۱تأریخ  ی نمأیند. ازدگکشور رسی
 
دمأن ا

وردند، به تعداد یک  میلیونی نمودند. به تعداد سه دگبأ فراهم نمودن کمکهأی بشری رسی
 
نفر کمکهأی غذای  ی و معیشتی بدست ا

شأمیدنی صحی مستفید گردیدند، به تعداد هشت صد هزار نفر خدمأت  میلیون
 
ب ا

 
عأجل صحی را بدست نفر از دسترسی به ا

وردند و به تع
 
خأنواده  در والیت هأی بأدغیس و هرات از سرپنأه عأجل بهره مند گردیدند. بطور مجموعی، ملل  ۱۵۱۰۰داد ا

ن، به تعداد دگلیون بأ فراهم نمودن چهل هزار متریک تن گندم رسییم ۲.۳متحد به وضعیت 
 
نفر  میلیون 3.24ی نمود. عالوه بر ا
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وردند. مطأبق به تحلیل هأی تأزه، حدود 
 
لیون نفر که یک بر سوم جمعیت را تشکیل میدهند، یم ۱۳.۵پول در برابر غذا بدست ا

نهأ را در معرض شدید بیمأری و مرگ و میر قرار میدهد. 
 
در معرض بحران و یأ عدم مصئویت عأجل غذای  ی قرار دارند که این حألت ا

مد هأی مألی پأئین منجر به تقأضأی قبلی قح شبکۀ سیستم هشدار
 
م بأ درگیری هأی جأری و درا

 
طی تذکر داد که خشکسألی توا

بلند برای مواد غذای  ی و کمکهأی معیشتی گردیده است و پیش بینی نموده است که والیت هأی بأدغیس، بدخشأن و دایکندی 
هأد هأی بشری به کمکهأی غذای  ی و معیشتی شأن در گیرند، مگر اینکه ن قرار در شرایط اضطراری  ۲۰۱۹احتمأال الی مأه می 

 سأحأت روستأی  ی ادامه دهند. 

ن به تطبیق یک پأسخ دو مرحله ای جهت رسی ۴۸
 
م بأ دگملل متحد و شرکأی ا

 
پالن نمودن کمکهأی ی به خشکسألی توا
وری حأصالت جهت جلوگیری 

 
یندۀ جمع ا

 
ثر از خشکسألی الی فصل ا

 
از بیجأ شدن بیشتر مردم، دوامدار در سأحأت روستأی  ی متأ

نهأ کمکهأی زمستأنی و سرپنأه دگاحیأی مجدد وسأیل معیشت و تشویق به بأزگشت بیجأ ش
 
أن ادامه دادند. درعین زمأن، ا

 ۲۰۱۸فراهم میسأزند. از اواخر سأل  ۲۰۱۹اضطراری به خأنواده هأی بیجأ شده در مراکز شهری برای حداقل ربع اول سأل 
ن بیشتر از چهأرصد هزار بیجأ شده را در منأطق غرب کمک نموده اند و به تعداد بدینسو

 
خأنواده  ۴۸۴، ملل متحد و شرکأی ا

بیجأ شده را که در معرض خطر کوچ دادن اجبأری قرار داشتند به مرکز شهرک سبز در والیت هرات نقل مکأن دادند. در مجموع، 
 خأنواده بیجأشده در والیت بأدغیس ۱۳۰۰۰غیر رسمی در والیت هرات و بیشتر از  خأنواده بیجأ شده در مراکز ۲۹۵۰۰در حدود 

 بسر میبرند. 

خرین سأحۀ مملو از مأین در والیت بأمیأن را بطور مؤفقأنه  ۴۹
 
همچنأن در مأه نوامبر، نخستین تیم مأین پأکی زنأن کشور ا
پس از پأکسأزی متر مربع اراضی مملو از مأین را  ۵۱۵۲۰ت از وجود مأین هأ پأکسأزی نمودند. این تیم سیزده نفری به مسأح

، ملل متحد یک سأحه در اطراف یک لیسۀ عألی دختران در ولسوالی المأر دسأمبردوبأره در اختیأر مردم محل قرار دادند. در مأه 
ران توانستند به مک تب برگردند والیت فأریأب را از وجود اشیأی انفجأری بأقیمأنده از دوران جنگ پأکسأزی نمود. درنتیجه، دخت

ن به 
 
و امتحأنأت شأنرا تأ قبل از فرارسیدن رخصتی هأی زمستأنی سپری نمأیند. از مأه نوامبر الی جنوری، ملل متحد و شرکأی ا

ن مستفید شدند ۴۶کیلومتر اراضی مملو از اشیأی انفجأری را پأکسأزی نموده که  4.78مسأحت 
 
ی به دگ. در مورد رسیقریه از ا

 أن از پأکستأن و جمهوری اسالمی ایراندگنگرانی هأی محأفظتی عودت کنن
 
نفر از کمکهأی تعلیمی تمویل  ۸۰۷۱۵، به تعداد تقریبأ

 شده از سوی ملل متحد در سراسر کشور در جریأن تهیۀ این گزارش مستفید گردیدند. 

مأه جنوری  ۲۰و  ۲۰۱۸أن بین تأریخ اول مأه نوامبر دگاشخأص فأقد مدرک و عودت کنن ۱۵۶۲۸۰به تعداد مجموعی  ۵۰
نفر از جمهوری اسالمی ایران و  ۱۴۶۶۳۳پأکستأن،  قد مدرک ازعودت کننده فأ ۵۲۸۵به افغأنستأن رسیدند که شأمل  ۲۰۱۹
نفر  ۲۱نفر از جمهوری اسالمی ایران و  ۲۱۹پأکستأن، عودت کننده از  ۸۲۳پأ بودند. در عین زمأن، به تعداد نفر از ارو  ۳۲۹۹

بأزگشت نمودند  ه افغأنستأنب ۲۰۱۸أن ثبت نأم شده که در سأل دگبه کشور بأزگشت نمودند. تعداد عودت کنن از سأیر کشور هأ
میبأشند که در مقأیسه بأ سأل  نفر از سأیر کشورهأ(  ۱۵۱نفر از جمهوری اسالمی ایران و  ۱۹۶۴، پأکستأننفر از  ۱۳۵۸۴شأمل )
أن فأقد مدرک از جمهوری اسالمی ایران بطور بی پیشینه ای دگهفتأد و سه درصد کأهش را نشأن میدهد. تعداد عودت کنن ۲۰۱۷
نهأ به  بلند

 
در  ۴۶۰۰۰۰در مقأیسه بأ تعداد  ۲۰۱۸نفر عودت کننده و اخراج شونده در سأل  ۷۷۳۱۲۵بوده است که تعداد ا

افغأنهأی دارای اسنأد  ۳۲۷۰۰۰، حکومت پأکستأن معیأد اقأمت نزدیک به ۲۰۱۹. درمأه جنوری سأل میرسد ۲۰۱۷سأل 
پأکستأن توافق  تمدید نمود که بعد از این معیأد افغأنستأن و ۲۰۱۹أرچ مأه م ۲۳ی مینمأیند الی دگپأکستأن زنمهأجرت را که در 

 . به کشور شأن عودت خواهند داد ۲۰۱۹مأه جون  ۳۰نمودند تأ به تعداد پنجأه هزار پنأهنده که دارای اسنأد مهأجرت اند را الی 
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 کمکهأی بشری تو رسأنیدنممأنعت هأ برای  ۵۱
 
م بأ مجموعأ

 
نرا بین اول مأه رویداد که ملل  ۷۹ا

 
متحد و شرکأی بشری ا

 ۲۰۱۸، ادامه پیدا کرد. در سأل متأثر سأخت ۲۰۱۹مأه جنوری  ۲۷و  ۲۰۱۸نوامبر 
 
، بشمول رویداد ۳۱۷، به تعداد مجموعأ

یگر ربوده د ۸۸کأرمند امداد رسأنی مجروح و به تعداد  ۵۳، ثبت گردید. برعالوه، به تعداد کأرمند امداد رسأنی ۲۸کشته شدن 
شدند. گرایش هأ نسبت به حمالت خشونت بأر و عمدی در برابر مراکز صحی و کأرکنأن صحی نیز ادامه پیدا کرد و کأرمندان مأین 
پأکی در معرض خطر بلند اختطأف و خشونت هأی مسلحأنه قرار گرفتند. رسأنیدن کمکهأی بشری در سأحه تحت منأزعه و سأحأت 

ن یک چألش دوامدار بأقی مأند. حضور بیشتر عنأصر مخألف حکومت در مسیر راه هأی بعنواتحت ادارۀ عنأصر مخألف حکومت 
نأن -بأدغیس و کندهأر-کندهأر، هرات-عمده مأنند شأهراه کأبل

 
مد کأرکنأن امداد رسأنی و دارای  ی هأی ا

 
ترینکوت برای رفت و ا

فرین بوده است. 
 
 پیوسته مشکل ا

جهت گنجأنیدن نیأزمندیهأی عأجل نأشی از خشکسألی مورد  ۲۰۱۸مبر پأسخ بشری در مأه نوا ۲۰۱۸ – ۲۰۲۱پالن  ۵۲
دالر را  میلیون ۵۹۹، این پالن درخواست مبلغ ۲۰۱۸نفر الی ختم سأل  میلیون 5.2ی به دگبأزنگری قرار گرفت. به هدف رسی

دالر نقد جهت تمویل پالن عمل بشری  میلیون 537.3جهت تمویل این فعألیت هأ نمود. مطأبق به خدمأت پیگیری مألی، مبلغ 
درصد مجموع مبلغ  ۷۸دالر برای تمویل فعألیت هأی شأمل در پالن و یأ  میلیون 468.1، بشمول در افغأنستأن ۲۰۱۸در سأل 

مده است.  درخواست شده
 
 بدست ا

VI.  علیۀ مواد مخدر مبارزه 

 ۳۱حکومت بأ حمأیت شرکأی بین المللی به عملیأت هأی مبأرزه علیۀ مواد مخدر ادامه داد. بین تأریخ اول مأه نوامبر و  ۵۳
 یک هزار و چهأر عملیأت مبأرزه علیۀ مواد مخدر را راه اندازی نمودند که در نتیجۀ مأه جنوری 

 
این ، مقأمأت تنفیذ قأنون مجموعأ

کیلوگرام میتأمفیأمین،  ۲۰۵کیلوگرام تریأک،  ۴۵۷۴کیلوگرام مورفین،  ۳۲۵۰کیلوگرام هیروئین،  ۸۵۰ عملیأت هأ به مقدار
 ۴۵۵۱۴، میتأیل نیدوکسی میتأفین )ایم دی ایم هی( ۴-۳ تأبلیت ۳۵۹۵کیلوگرام کأنأبیس،  ۲۱۹۶کیلوگرام چرس،  ۲۴۴۶۸۸

گردیدند. هشت البراتوار  طلیتر مواد پیش تهیۀ جأمد کیمیأوی کشف و ضب ۸۲۳۱۵و پیش تهیه جأمد کیمیأوی  موادگرام کیلو 
مظنون بأزداشت  ۱۱۴۴گأه مواد مخدر تخریب گردیدند. همچنأن در نتیجۀ این عملیأت هأ به تعداد ذخیره  ۲۹تولید هیروئین و 

نأن ضبط گردید. دو افسر پولیس مبأرزه علیۀ  میل اسلحه و دوازده ۳۳۰عراده وسأیط،  ۱۸۲و به تعداد 
 
پأیه دستگأه مخأبرۀ ا

 مواد مخدر در جریأن این عملیأت هأ کشته شدند. 

ن ابتکأرات متعددی را در حمأیت از سک تور زراعت قأنونی راه اندازی نمودند. در یک ابتکأر مشترک  ۵۴
 
حکومت و شرکأی ا

بیأری و مألداری و ادار 
 
کنفرانس یک روزه پیرامون سرمأیه  ۀ کنترول جرایم و مواد مخدر ملل متحد، یکمیأن وزرات زراعت، ا

بیأری و مألداری، رئیس  مأه جنوری  ۸گذاری بأالی تجأرت جلغوزه بتأریخ 
 
در کأبل برگزار گردید. در این کنفرانس وزیر زراعت، ا

أن پیرامون منفعت دگوده بودند. اشتراک کننأن سک تور خصوصی اشتراک نمدگاجرائیۀ اطأق تجأرت و صنعت افغأنستأن و نمأین
، دسأمبرمأه  ۱۶هأی بألقوۀ جلغوزه صحبت نموده و فرصت هأی سرمأیه گذاری برای سک تور خصوصی را جستجو نمودند. بتأریخ 

بیأری و مألداری اولین مرکز تمأس دهأقین را بعنوان بخشی از فعألیت هأی بدیل انکشأفی اش تحت 
 
پالن عمل وزارت زراعت، ا

 خدمأت ملی مبأرزه علیۀ مواد مخدر افغأنستأن به حمأیت ادارۀ کنترول جرایم و مواد مخددر ملل متحد افتتأح نمود. این مرکز
رایگأن مشوره دهی و معلومأت را برای دهأقین به زبأنهأی محلی به هدف ایجأد تمأس هأی مشوره دهی میأن دقأقین محلی  تمأس

 وزارت فراهم میسأزد.  تو کأرشنأسأن امور زراع

VII.  موریت
 
 حمایت از ما
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موریت مأه جنوری  ۳۱از تأریخ  ۵۵
 
درصد برای افسران  ۴، درصد برای کأرمندان بین المللی ۹، میزان پست هأی خألی مأ

درصد برای کأرمندان در سطح محل، در مقأیسه بأ هفت، پنج و سه درصد منظور شده، بودند. تنأسب  ۳مسلکی داخلی و 
درصد برای  ۳۴، فیصدی زنأن در هر یک ک تگوری کأرمندان، مأه جنوری  ۳۱تأریخ کأرمندان انأث بسیأر پأئین بأقی مأند. از 

درصد برای کأرمندان  ۸درصد برای افسران مسلکی داخلی و  ۱۳، درصد در برای رضأ کأران ملل متحد ۳۴، کأرمندان بین المللی
موریت زمینی و  ۱۱۰به تعداد  یونأمأ، دسأمبرمأه  ۳۱. بین اول مأه نوامبر و در سطح محل قرار داشت

 
موریت هوای  ی،  ۱۳مأ

 
مأ

موریت بأزدید مجدد از سأحه را انجأم داد که در این جریأن نمأین ۵۶۸بشمول 
 
نیز  یونأمأدفأتر سأحوی  أن ولسوالی هأ ازدگمأ

وردند. 
 
 بأزدید بعمل ا

VIII. مالحظات  

گ ترین فرصت برای پأیأن بخشیدن به جنگ طوالنی و ویرانگر در افغأنستأن از طریق بزر  شأید تأکنون وضعیت فعلی ۵۶
رزومندی من همین است که تالشهأی کشور هأی عضو در راستأی یک پروسۀ همه جأنبۀ 

 
صلح منجر به گ فتگو گ فتگوهأ بأشد. ا

کید مینمأیم که توافق روی یک صلح 
 
هأی مستقیم میأن حکومت افغأنستأن و طألبأن گردد. از اینکه گ فتگوهأ ادامه دارد، تأ

غأز فوری، مستقیم و اسأسی پأیدار صرف از طریق گ فتگوهأی همه جأن
 
بۀ بین االفغأنی امکأن پذیر بوده میتواند. من خواستأر ا

ن هستم.  گ فتگوهأ به امید
 
 ختم این جنگ و تلفأت سنگین و غیرقأبل قبول نأشی از ا

مین یک صلح پأیدار، هر پروسۀ صلح بأید همه شمول بأشد. جستجوی راه برای رسیدن به یک اجمأع ملی  ۵۷
 
بخأطر تأ
ی و کرامت انسأنی است که شیرازۀ همه جوامع را تشکیل میدهد. درحألیکه قطع دگأه و وفأداری به ارزشهأی زندگمستلزم وقت، دی

یندۀ 
 
مشترک و تضمین حقوق همه افغأنهأ وجود نهأی  ی خشونت در ذات خود ایجأب تعهد را مینمأید، بأید اعتمأد نسبت به ا

 متضمن حفظ اصولی مأنند م
 
شأرکت مدنی و سیأسی، توانمند سأزی داشته بأشد. هرگونه توافقی که صورت خواهد گرفت بأید قویأ

اقتصأدی، دسترسی به مراقبت هأی صحی و تعلیم، و محأفظت همه اتبأع کشور در مطأبقت به قأنون بأشد. من از همه -اجتمأعی
ن طرف هأ میخواهم تأ زمینۀ مشأرکت واقعی زنأن را در همه مراحل پروسۀ صلح اعم درسطح ملی و بین المللی فراهم سأزند و مطمئ

سأزند که هرگونه توافقی که در نتیجۀ گ فتگوهأی صلح بمیأن میأید محأفظت و تحقق حقوق زنأن را در مطأبق به قأنون اسأسی و 
 مکلفیت هأی بین المللی افغأنستأن تضمین نمأید. 

وردن اج اشتراک کشور هأی منطقهو زمینۀ  مهم است تأ هر پروسۀ صلح فرصت ۵۸
 
نرا فراهم سأزد. بدست ا

 
مأع منطقه در ا

ای پیرامون ایجأد ثبأت در افغأنستأن یک امر ضروری برای تضمین پأیداری هر گونه توافق صلح است. من از توسعۀ همکأری 
میأن افغأنستأن و شرکأی منطقه ای اش در راستأی تداوم تالشهأ جهت رشد همکأریهأی اقتصأدی، امنیتی و اتصأل به سود منطقه 

أل مینمأیم. در این مقطع حسأس، افغأنستأن و کشورهأی همجوار را تشویق مینمأیم تأ همکأریهأی در طی سألهأی گذشته استقب
رام و بأ سعأدت تقویت ببخشند. 

 
 شأنرا در راستأی ایجأد یک منطقۀ ا

ن مواجه است، یک نیأز واقعی برای یک پأرلمأن نمأینده و  ۵۹
 
وجود  همکأربأ توجه به چألشهأی داخلی که افغأنستأن به ا

کید مینمأیم تأ بأشد یک پأرلمأن جدید افتتأح و  ۲۰۱۸دارد. من روی اهمیت نهأی  ی سأختن نتأیج انتخأبأت پأرلمأنی مأه اک توبر 
 
تأ

میز مسئوولیت مشترک رهبران سیأسی اعم از حکومت و احزاب سیأسی مخألف و همچنأن 
 
ید. برگزاری انتخأبأت مؤفقیت ا

 
رویکأر ا

تی است. رهبران و حأمیأن شأن بأید متعهد گردند که نتأیج انتخأبأت را تنهأ و تنهأ از مجرای قأنونی و بطور نهأد هأی انتخأبأ
ینده، مهم است تأ دروس و تجأربی از انتخأبأت پأرلمأنی گذشته 

 
میز مورد اعتراض قرار میدهند. برای رفتن بطرف ا

 
مسألمت ا

موخته شود و برای عملی نمودن اصالحأت الزم ان
 
مأا

 
نجأئیکه ا

 
ی هأ برای برگزاری دگتخأبأتی بأید مسأعی مشترک بخرچ داده شود. از ا
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، شورا هأی ولسوالی و همچنأن انتخأبأت پأرلمأنی در والیت غزنی ادامه دارد، من از والیتی هأیانتخأبأت ریأست جمهوری، شورا 
أبأت خودداری نموده و مسئوولیت هأی جمعی و همه جریأن هأی سیأسی میخواهم تأ از هرگونه مداخله در پروسۀ جأری انتخ

ی 
 
یندۀ انتخأبأت معتبر و مشروع درک نمأیند تأ اینکه همه افغأنهأی  ی که میخواهند از حق را

 
مین ا

 
فردی خویش را در راستأی تأ

ن استفأده نمأیند. 
 
 شأن مطأبق به قأنون اسأسی بهره مند شوند، از ا

ثیرات جنگ بأالی مردم م ۶۰
 
 نگران هستم، چون ملل متحد پیوسته میزان بلند تلفأت ملکی را ثبت من در مورد تأ

 
لکی عمیقأ

ن تلفأت ملکی  ۲۰۱۸نأشی از درگیری هأی زمینی در سأل مینمأید. در حألیکه تلفأت ملکی 
 
کأهش پیدا کرده بوده، امأ در کنأر ا

نأشی از حمالت انتحأری توسط عنأصر مخألف حکومت و حمالت هوای  ی توسط نیروهأی طرفدار حکومت بطور فزاینده ای در 
ی از سوی ی است عبأرت از افزایش قتل هأی هدفمندانۀ افراد ملکچیزیکه بیشتر مأیۀ نگرانسأل گذشته افزایش پیدا کرده بود. 

 به وسیلۀ جأسأزی، پالن و منفجر نمودن اشیأی انفجأری از قبل تعبیه شده به نیت کشتأر 
 
عنأصر مخألف حکومت بوده که عمدتأ

و مجروح سأختن عمدی افراد ملکی و از بین بردن وسأیل معیشت صورت گرفت. من از تمأم طرف هأی درگیر میخواهم تأ مکلفیت 
نرا قوق بشر و قأنون بشردوستأنۀ بین المللی انجأم وهأی خویش را مطأبق قأنون ح

 
 رعأیت نمأیند.  ا

تدابیری که حکومت در راستأی محأفظت و تحقق حقوق زنأن رویدست گرفت مأیۀ تشویق من گردید که در نتیجۀ  ۶۱
در شوراهأی انکشأفی ی دگو تصمیم گیری، به ویژه از طریق نمأین اتخأذ این تدابیر مشأرکت زنأن در سطوح بلند خدمأت ملکی

میز پیوسته مأنع مشأرکت  قریه
 
نهم، موجودیت خشونت هأی جنسی و جنسیتی و برخورد هأی تبعیض ا

 
افزایش پیدا کرد. بأوجود ا

ی به این مسأیل مستلزم تالشهأی همه جأنبه دگی اجتمأعی گردیده است. رسیدگکأمل زنأن در عرصه هأی سیأسی، اقتصأدی و زن
از سوی رهبران سیأسی و مذهبی، سیأستگذاران، مسئوولین عدلی و قضأی  ی و پرسونل امنیتی خواهد بود تأ جلو خشونت را به 
مین مصئونیت مدافعی

 
نرا پأسخگو قرار دهند. من خواهأن تالشهأی هرچه بیشتر در راستأی تأ

 
ن اسرع وقت گرفته و مرتکبین ا

حقوق بشر زنأن و افزایش دسترسی به معأرف برای زنأن و دختران جهت حمأیت کأمل اجتمأعی، اقتصأدی و مشأرکت سیأسی 
نأن هستم. 

 
 ا

در مطأبقت به تعهدات حکومت در نشست ژنیو در بأرۀ افغأنستأن، من حکومت و جأمعۀ جهأنی را تشویق مینمأیم تأ  ۶۲
اوم اصالحأت اسأسی حکومت و کمک هأی مألی به افغأنستأن ادامه دهند، چون اوضأع به همکأری نزدیک خویش در راستأی تد

غأز تالشهأ از سوی شرکأی بین المللی افغأنستأن، در 
 
سیأسی در افغأنستأن پیوسته در حأل تغیر است. در این راستأ، من از ا

اقتصأدی افغأنستأن پس  -اوم انکشأف اجتمأعیبأ بأنک جهأنی و خأنوادۀ ملل متحد، برای ایجأد یک پالن عمل جهت تدمسأعی 
 از یک توافق احتمألی صلح استقبأل مینمأیم. 

مین  ۶۳
 
حسأبدهی ادارات عأمۀ افغأنستأن صرف از طریق پروسه هأی همه شمول حکومت و اشتراک فعأل اتبأع کشور تأ

مهم در جهت بلندبردن دسترسی و  شده میتواند. پیشرفت حکومت در راستأی تطبیق قأنون دسترسی به اطالعأت یک گأم
شفأفیت در سأختأر حکومتداری تلقی میشود. من حکومت را تشویق مینمأیم تأ تالشهأیش را در جهت مبأرزه در برابر معأفیت 
هأی مربوط به فسأد اداری، منجمله تقویت همکأری میأن مرکز عدلی و قضأی  ی مبأرزه علیۀ فسأد اداری و نهأد هأی امنیتی در 

از سهم سأزنده میأن حکومت، نهأد هأی جأمعۀ أی تطبیق و عملی نمودن بموقع حکم بأزداشت افزایش دهد. من همچنأن راست
مدنی و شرکأی بین المللی در راستأی همکأری بأ حکومت جهت تطبیق استراتیژی تجدید نظر شدۀ مبأرزه علیۀ فسأد اداری 

 استقبأل مینمأیم. 
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پولیو یأ فلج اطفأل در افغأنستأن اذیت کننده است، چون عدم دسترسی به یک تعداد والیأت افزایش واقعأت مرض  ۶۴
جنوبی پیوسته مأنع تطبیق کمپأین واکسینأسیون در سأحه گردیده است. یک بأر دیگر روی مکلفیت هأی همه طرف هأی درگیر 

نهأ میخواهم تأ زمینۀ دسترسی نأمحدود را برای ت در جهت مسأعد سأختن زمینۀ دسترسی به مردمأن ملکی
 
کید مینمأیم و از ا

 
أ

نهأ 
 
 . سأزد کأر حیأتی شأنرا قأدر به انجأم واکسینأتوران پولیو فراهم نموده تأ ا

ثر سأخت. در جریأن مدت کوتأه، خشکسألی  ۶۵
 
ثیرات خشکسألی اوضأع بشری را به ویژه در والیأت غربی پیوسته متأ

 
تأ

هأ نفر که یک میلیوندن یک تعداد زیأد مردم گردید و وضیعت عدم مصئونیت غذای  ی را که قبال وجود داشت و منجر به بیجأش
نأنرا اطفأل تشکیل میداد وخیم تر سأخت. حتی پس از اینکه بحران عأجل کأهش داده شد، چند 

 
افغأن به  میلیونتعداد زیأد ا

پیوسته مواجه گردیدند. من از مراجع تمویل کنندۀ بین المللی  از دست دادن وسأل معیشت و عدم ثبأت اقتصأدی درازمدت
ن
 
، ی عأجل به نیأزمندیهأی بشری نأشی از خشکسألی سپأسگزارم و حکومت افغأنستأندگبرای رسی أنبخأطر پأسخ سخأوتمندانۀ ا

مشترک شأن در راستأی بهبود وضیعت شرکأی بین المللی و ادارات، وجوه و برنأمه هأی ملل متحد را تشویق مینمأیم تأ به مسأعی 
 هأ قربأنی خشکسألی ادامه دهند. میلیونی دگزن

من از تمأم پرسونل ملل متحد درافغأنستأن و فرستأدۀ خأص من در امور افغأنستأن و رئیس دفتر هئیت معأونت ملل  ۶۶
مأیت از مردم افغأنستأن تحت شرایط متحد در افغأنستأن بخأطر تعهد دوامدار شأن در راستأی عملی نمودن تعهدات مأ در ح

  پرچألش سپأسگزاری مینمأیم. 

 

 

 

 

 

 

 

 ضمیمه 
مده در برابر معیأر هأ

 
 پیشرفت هأی بدست ا

I. امنیت 
 از مردم افغانستانحفاظت به تامین صلح و ثبات و توانمند افغان و روند های پایدار مینتی امعیار: نهاد های 

 
 متریکسشأخص هأی پیشرفت                                                    
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افزایش در شمأر پرسونل پولیس ملی و 
موزش دیده 

 
اردوی ملی که رهنمأی  ی شده، ا

و بر اسأس یک سأختأر توافق شده فعأل 
 هستند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، دولت افغأنستأن به تطبیق نقشه راه نیروهأی ملی ۲۰۱۸در سأل  •
( به هدف افزایش توانأی  ی ۲۰۲۰ – ۲۰۱۷دفأعی و امنیتی افغأنستأن )

همأهنگی در سوق و اداره هأی، انکشأف رهبران، حصول اطمینأن از 
 نظأمی، و مبأرزه بأ فسأد اداری ادامه داد. 

و نظم عأمه و پولیس سرحدی  در مطأبقت بأ این نقشه راه، پولیس امن •
دفأع از سأختأر وزارت داخله به وزارت  ۲۰۱۸در سأل افغأنستأن 

 منتقل شدند. 

گسترش نیروهأی ویژه امنیتی افغأنستأن و تجهیز نیروهأی هوائی بأ  •
تالش هأ برای افزایش توانأی  ی هأی تهأجمی نیروهأی ملی افغأنستأن، 

. در مأه می ادامه یأفت ۲۰۱۸امنیتی و دفأعی افغأنستأن نیز در سأل 
، نیروهأی هوای  ی افغأنستأن عملیأت هأ توسط هواپیمأهأی نوع ۲۰۱۸

UH-60  .غأز کردند
 
 بلک هأک را ا

، نیروهأی ملی امنیتی و دفأعی افغأنستأن به ۲۰۱۸سأل در سأل  •
لوده بأ فسأد و جرایم در صفوف شأن ادامه داده 

 
هدف قرار دادن افراد ا
ه مرکز عدلی و قضأی  ی مبأرزه بأ فسأد و سأیر نهأد و قضأیأی شأن را ب

مقأم  ۲۹، به تعداد ۲۰۱۸هأی تعقیبی ارسأل کردند. در جریأن سأل 
نظأمی توسط مرکز عدلی و قضأی  ی مبأرزه بأ فسأد مورد محأکمه قرار 
ن، استراتیژی ملی مبأرزه بأ فسأد به منظور تقویت 

 
گرفتند. افزون بر ا

در سک تور امنیتی به شمول از بین بردن اقدامأت مبأرزه بأ فسأد 
 نیروهأی پولیس "خیألی" مورد تعدیل قرار گرفت. 

 

II .ادغام مجدد و مصالحه صلح ، 
 

یر و سازنده تا فضای سیاسی سودمند برای صلح گیری روند فراگپی هدفمنطقوی به  سهمگیری فتمان ملی و گ معیار: 
 شود تتقوی
 

 متریکس                شأخص هأی پیشرفت                                    
ملی و فراگیر و تطبیق روند هأی طرح 

منطقوی جهت تقویت تالش هأی صلح، 
 ادغأم مجدد و مصألحه

 
 
 
 
 
 
 

، دولت دومین نشست کأبل در مورد ۲۰۱۸فبروری  ۲۸به تأریخ  •
زار کرد. این نشست بأ همکأری گصلح و همکأری هأی امنیتی را بر 

هیئت معأونت ملل متحد در افغأنستأن )یونأمأ( تخنیکی و مشورتی 
در این کشور و نهأد را دور هم جمع نمود.  ۲۸دایر شد و نمأیندگأن 

نشست، رئیس جمهور اشرف غنی از گ فتگوهأی بدون قید و شرط بأ 
طألبأن در مورد صلح استقبأل کرد و همکأران منطقوی و بین المللی 
حمأیت شأن از روند صلح تحت رهبری و مألکیت افغأن هأ را ابراز 

 نمودند. 
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می(،  ۱۱، سه کنفرانس علمأ تدویر یأفت: در جأکأرتأ )۲۰۱۸در سأل  •
جوالی(.  ۱۱ – ۱۰جون( و مکه، عربستأن سعود ) ۴کأبل )در 

از پیشنهأد دولت را در حمأیت  ایقطعنأمهکنفرانس جأکأرتأ 
افغأنستأن مبنی بر گ فتگوهأی بدون قید و شرط بأ طألبأن در مورد 
صلح صأدر کرده و تروریزم و خشونت هأی افراط گرایأنه را محکوم 

علمأی دینی افغأن اشتراک کرده  ۲۰۰۰نمودند. در کنفرانس کأبل که 
رئیس بود، فتوای را صأدر کرده و از طألبأن خواست تأ به پیشنهأد 

جمهور غنی مبنی بر گ فتگوهأی بدون قید و شرط در مورد صلح پأسخ 
دهند، و حمالت انتحأری، خشونت علیه مسلمأنأن و در کل تروریزم 

همکأری هأی  را محکوم کردند. کنفرانس مکه که به میزبأنی سأزمأن
ن 
 
تن  ۳۵کشور به شمول  ۳۵عألی دینی از  ۱۱۰اسالمی برگزار و در ا

ن از از افغأنستأن اشتراک کرده بود، اعالمیه
 
ای را صأدر کرد و در ا

تمأم مسلمأنأن خواست تأ جنگ را در افغأنستأن متوقف سأخته و 
جنگ را فتنه خواندند. همأنند سأیر نشست هأی علمأ، قطعنأمه مکه 

ز از طألبأن خواست تأ خشونت هأ را متوقف سأخته و در گ فتگوهأی نی
میز و بدون قید و شرط بأ دولت افغأنستأن شرکت 

 
مستقیم، صلح ا

 نمأیند. 

تش بس یک جأنبه را ۲۰۱۸جون  ۱۷الی  ۱۲از  •
 
، دولت افغأنستأن ا

تش بس یک جأنبه را در سه 
 
در ایأم عید الفطر اعالن کرد. طألبأن نیز ا

تش بس دولت افغأنستأن بود. روز عید ا
 
عالن کردند که مصأدف بأ ا
تش بس را الی 

 
جون تمدید کرد و خواهأن  ۲۶دولت افغأنستأن این ا

گست 
 
تش بس دومی در ایأم رخصتی عیداالضحی در مأه ا

 
شد  ۲۰۱۸ا

 ولی این پیشنهأد از سوی طألبأن پذیرفته نشد. 

نمأینده ویژه ایأالت ، زلمی خلیلزاد به عنوان ۲۰۱۸سپتأمبر  ۴به تأریخ  •
متحده برای صلح افغأنستأن گمأشته شد. از سپتأمبر الی دسأمبر، 
قأی خلیلزاد در این سمت سه بأر به افغأنستأن کشور هأی منطقه سفر 

 
ا

کرد تأ بأ مقأمأت ذیدخل افغأنستأن، منطقه و جهأن مالقأت نمأید. در 
نأن نیز بأ پأسخ به این انکشأفأت، طألبأن صراحتأ  اعالن کردند ک

 
ه ا

قأی خلیلزاد مالقأت کردند. یونأمأ بأ طرف هأ و فعألین منطقه و جهأن 
 
ا

مالقأت کرد تأ زمینه را برای تالش هأی بیشتر در راستأی پروسه صلح 
 رسمی مسأعد سأزد. 

در جریأن کنفرانس بین الوزرای ژنیو در مورد افغأنستأن که به تأریخ  •
د، اشتراک کنندگأن یک بأر دیگر برگزار گردی ۲۰۱۸نوامبر  ۲۸و  ۲۷

به تعهدات شأن مبنی بر روند صلح تحت مألکیت و رهبری افغأنهأ 
 –تأکید کردند و توافق نمودند تأ در امر رفع نیأزمندی هأی اقتصأدی 

رئیس جمهور غنی نیز نقشه راه دولت اجتمأعی صلح همکأری نمأیند. 
نده و بورد ملی نفری مذاکره کن ۱۲برای صلح به شمول ایجأد تیم 

ارائه کرد. بخشی از اعضأی این مشورتی، بورد عألی مشورتی صلح را 
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مقأمأت افغأن برای  ایبهبودیأفته ظرفیت
 بروز مستدل، و ارائه اطالعأتجمعأوری 

شده و دقیق به کمیته شورای امنیت که 
سأل ) ۱۹۸۸شمأره قطعنأمه  طبق 
 ایجأد شده (۲۰۱۱

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روند صلح از از مردم حمأیت افزایش 
بأ جأمعه محلی و طریق مشأرکت در سطح 

  مدنی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بورد در مأه دسأمبر تعیین شد و شأمل فعألین کلیدی سیأسی و جأمعه 
مدنی بود. در مأه دسأمبر، رئیس جمهور غنی همچنأن محمد عمر 
 داوودزی را به عنوان نمأینده ویژه خود برای صلح در منطقه گمأشت. 

 

ارائه معلومأت مستدل، به روز ، دولت افغأنستأن به ۲۰۱۸در سأل  •
 ۱۹۸۸شده ودقیق به کمیته شورای امنیت که طبق قطعنأمه شمأره 

 ( ایجأد شده است، ادامه داد. ۲۰۱۱)سأل 

تحلیلی و نظأرت از تعزیرات  همکأری ، تیم ۲۰۱۸می  ۳۰به تأریخ  •
( ۲۰۱۵)سأل  ۲۲۵۵نهمین گزارش خود را به اسأس قطعنأمه شمأره 

در مورد طألبأن و سأیر افراد و نهأد هأی وابسته که بأعث ایجأد تهدید 
( S/2018/466در برابر صلح، ثبأت و امنیت افغأنستأن می شوند )

 ارائه کرد. 

موزشی که  تیم همکأری تحلیلی و نظأرت از تعزیرات •
 
در دو برنأمه ا

( در مورد UNODCتوسط دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد )
گست الی  ۳۱تطبیق تعزیرات و در جریأن بأزدید این تیم از 

 
 ۲۰ا

برگزار گردید، سهم گرفت.  ۲۰۱۸دسأمبر  ۱۵الی  ۵و  ۲۰۱۸سپتأمبر 
موزشی مقأمأت افغأن از بأنک مرکزی، وزرای مألیه،در 

 
 این برنأمه ا

و مسئولین شورای امنیت ملی و امور خأرجه و معأدن و پطرولیم، 
 ارگأن هأی امنیتی حضور داشتند. 

 

برنأمه محلی صلح را فراهم  ۱۶، یونأمأ زمینه تطبیق ۲۰۱۸در سأل  •
سأخت و همچنأن در مراحل نهأی  ی طرح هفت برنأمه دیگر است که 

مأده تطبیق می بأشد. این برنأمه هأ از ۲۰۱۹در سأل 
 
تالش هأی  ا

افغأن هأ در رابطه به مذاکره، مصألحه و ادغأم اجتمأعی در سطح 
مسئولین والیأت و ولسوالی هأ حمأیت نمود. این برنأمه که شأمل 

والیت می شود، دربرگیرنده طرح هأی ختم درگیری،  ۱۵ذیدخل از 
گأهی دهی بأ علمأ، 

 
گ فتگوهأی محلی، جرگه هأ و گردهمأی  ی هأی ا

م، اعضأی شوراهأی والیتی، اعضأی کمیته هأی والیتی نمأیندگأن اقوا
 صلح، مقأمأت دولت و فعألین جوانأن و زنأن می گردد. 

به منظور تجلیل از روز جهأنی بأز در مورد زنأن، صلح و امینت در  •
، یونأمأ و سأزمأن ملل متحد برای تسأوی جنست و تقویت ۲۰۱۸سأل 
دایر کرد که  ۲۰۱۸نوامبر  ۱۵سپتأمبر الی  ۲۷را از  گردهمأئی ۱۱زنأن 

ن 
 
والیت اشتراک کردند.  ۱۶زن از  ۲۱۲تن به شمول  ۲۴۹در ا

این نشست هأ را "اشتراک زنأن در روند صلح" تشکیل می داد موضوع 
میز 

 
و روی رسیدگی به عملکرد هأی عمیق فرهنگی، سنتی و تبعیض ا
 شود.  متمرکز بود که مأنع اشتراک کأمل و موثر زنأن در روند صلح می

 
III.  حکومتداری و نهاد سازی 
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دموکراتیک، نهاد های از طریق ایجاد منجمله در سطح محلی در سراسر کشور  صالحیت حکومتمعیار: گسترش 
 .پایداری خود شان را داشته باشندبه طور فزاینده توانای  ی تطبیق پالیسی ها که با ظرفیت و  مشروع، پاسخگو

 متریکسشأخص هأی پیشرفت                                                    
 

نهأد هأی مقأمأت افغأن و فزاینده توانأی  ی 
تدویر مستقل انتخأبأتی برای مدیریت و 

ویژه بأ توجه  ،و دوره ای شفأفانتخأبأت 
سهمیه بندی هأی به مشأرکت زنأن و 

 اسأسی قأنونمندرج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به عنوان بخشی از تالش هأ برای رسیدگی به ، ۲۰۱۸جنوری  ۱۳در  •
میزان بلند پست هأی خألی به ویژه در کمیسیون انتخأبأت، رئیس 
جمهور غنی سید حفیظ هللا هأشمی را منحیث کمیشنر این کمیسیون 

والیتی از سوی کمیسیون رئیس می، هشت  ۷به تأریخ گمأشت. 
از جوالی  ۱۹در حألیکه احمدشأه زمأنزی به تأریخ استخدام شدند 

رئیس جمهور غنی به حیث رئیس داراالنشأی کمیسیون انتخأبأت سوی 
 . گردیدتعیین 

کمک و ای را امضأء کرد ، جأپأن توافقنأمه۲۰۱۸فبروری  ۲۱به تأریخ  •
میلیون دالری را برای برگزاری انتخأبأت پأرلمأنی و شورای ولسوالی  ۱۳

لل متحد تعهد کرد؛ از طریق پروژه حمأیت از انتخأبأت م ۲۰۱۸سأل 
بأ برنأمه ای را توافقنأمهمی  ۳از سوی دیگر، اتحأدیه اروپأ به تأریخ 

 ۱۵.۵انکشأفی ملل متحد در کأبل به امضأ رسأنید و تعهد سپرد که 
میلیون دالر( را برای انتخأبأت هأی سأل  ۱۸.۶میلیون یورو )حدودا  

 مسأعدت می کند.  ۲۰۱۹و  ۲۰۱۸

ای را به نشر ، کمیسیون انتخأبأت اعالمیه۲۰۱۸فبروری  ۲۶به تأریخ  •
رسأنید و اطمینأن داد که زمینه را برای تمأم افغأن هأی واجد شرایط 
رای دهی )به شمول بیجأ شدگأن داخلی( مسأعد می سأزد تأ از حق 
رای شأن استفأده نمأیند؛ کمیسیون مذکور یکبأر دیگر روی تعهدات 

ورتی بأ جنأح هأی سیأسی خود در راستأی ادامه نشست هأی مش
ذیدخل به شمول نمأیندگأن زنأن از طریق نشست هأی ملی 

 انتخأبأتی، تأکید کرد. 

نشست انتخأبأتی  ۶۴، کمیسیون مستقل انتخأبأت ۲۰۱۸در سأل  •
والیت برگزار کرد. این نشست هأ تعداد ک ثیری از افراد  ۳۲والیتی را در 

ذیدخل به شمول نمأیندگأن احزاب سیأسی، نهأد هأی جأمعه مدنی، 
رسأنه هأ، فعألین زن و جوان، بزرگأن محل، رهبران دینی و نهأد هأی 

گرد هم جمع کرد تأ معلومأت جدید در مورد انتخأبأت  ذیربط دولتی را 
را بأهم شریک سأخته و مردم را ترغیب نمأیند تأ در پروسه هأی ملی 
ن حمأیت نمأیند. کمیسیون مستقل 

 
انتخأبأت شرکت کرده و از ا

نشست ملی انتخأبأتی را بأ نمأیندگأن نهأد هأی جأمعه  ۹انتخأبأت نیز 
دولتی مربوط به انتخأبأت برگزار نمود تأ مدنی، احزاب سیأسی مقأمأت 

 در مورد مراحل مختلف روند انتخأبأت بحث نمأیند. 

گست  ۳به تأریخ  •
 
، کمیسیون شکأیأت انتخأبأتی ابراز داشت ۲۰۱۸ا

تن به دلیل داشتن روابط بأ گروه هأی  ۲۵که در نتیجه ارزیأبی هأ، 
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ایجأد کمیته مستقل مشترک نظأرت و 
ارزیأبی مبأرزه بأ فسأد اداری و طرح معیأر 

 هأی مبأرزه بأ فسأد اداری 
 
 

افزون بر این، مسلح غیرقأنونی، از لست ابتدای  ی نأمزدهأ خأرج شدند. 
نأمزد توصیه  ۷نأمزد دیگر هشدار هأی جدی دریأفت کردند و  ۳۷

 شدند. 

ای ، کمیسیون مستقل انتخأبأت تفأهمنأمه۲۰۱۸سپتأمبر  ۸به تأریخ  •
را بأ اداره ملی امتحأنأت برای استخدام کأرمندان انتخأبأتی ولسوالی هأ 

، امتحأنأت غرض استخدام ب  ۳۰۰۰یش از به امضأء رسأنید. متعأقبأ 
مرین و معأونین انتخأبأتی ولسوالی هأ و کأرمندان سأحوی انتخأبأت 

 
ا

 برگزار شد. 

ای را ، کمیسیون اعالن کرد که توافقنأمه۲۰۱۸سپتأمبر  ۲۲به تأریخ  •
مبنی بر تهیه دستگأه هأی تشخیص بأیومتریک رای دهندگأن عقد کرده 

أبأت پأرلمأنی در و اینکه از تشخیص بأیومتریک رای دهندگأن در انتخ
صورتی استفأده خواهد شد که کمیسیون دستگأه هأ را به موقع بدست 

ورد. 
 
 ا

، انتخأبأت پأرلمأنی در سراسر کشور ۲۰۱۸اک توبر  ۲۱و  ۲۰به تأریخ  •
 ۲۷برگزار شد به استثنأی والیت کندهأر که یک هفته بعد به تأریخ 

نأامنی به زمأنی دیگر اک توبر به راه افتأد. انتخأبأت والیت غزنی به دلیل 
 موکول شد. 

میلیون رای  ۸.۵، از مجموع ۲۰۱۸در انتخأبأت پأرلمأنی مأه اک توبر  •
ن را زنأن تشکیل می داد که  ۳۵دهنده ثبت شده، 

 
درصد  ۸درصد ا

نشأن  ۲۰۱۴افزایش را در مقأیسه بأ انتخأبأت ریأست جمهوری سأل 
رلمأن رقأبت کرسی پأ ۲۴۹نأمزد که برای  ۲۵۶۵میداد. از مجموع 

نهأ زنأن بودند. به تعداد  ۴۱۷کردند، 
 
مرکز رای دهی برای  ۷۴۲۹تن ا

 ۱۱۶۶۷زنأن در نظر گرفته شده بود در حألیکه این رقم برای مردان 
زن افغأن به عنوان نأظرین انتخأبأت شأمل این  ۱۳۰۰۰بود و حدود 
 روند بودند. 

برای انتخأبأت ، کمیسیون بالنی عملیأتی ۲۰۱۸دسأمبر  ۱۱به تأریخ  •
را تأیید کرد و اظهأر نمود که ثبت نأم  ۲۰۱۹ریأست جمهوری سأل 

 ۲۰۱۹جنوری  ۲۰ شروع و در  ۲۰۱۸دسأمبر  ۲۲ن به تأریخ کأندیدا
 خأتمه میأبد. 

رئیس ، گالجأن عبدالبدیع صیأد، ۲۰۱۸دسأمبر  ۳۰به تأریخ  •
کمیسیون مستقل انتخأبأت رسمأ  اعالن کرد که انتخأبأت ریأست 

 برگزار خواهد شد.  ۲۰۱۹جوالی  ۲۰مهوری به تأریخ ج
 

، کمیته مذکور گزارشی را در سطح وزارت ۲۰۱۸دسأمبر  ۱۰به تأریخ  •
سیب پذیری در برابر فسأد در وزارت معأدن و پطرولیم به نشر 

 
در مورد ا

سیب پذیری در برابر فسأد در این 
 
رسأند که نخستین تحلیل جأمع از ا

استخراجی به شمأر می رفت. گزارش مذکور در  وزارت و در تمأم سک تور 
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 اداری  فسأدمبأرزه بأ نهأدهأی تقویت 
نأن در امر 

 
از نظأرت جهت توانمند سأزی ا

 مبأرزه بأ فسأدُکلی حکومت در کأر  راهکأر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ارائه کرد. همچنأن، این کمیته هفت پیشنهأد را به وزارت  ۱۸۹مجموع 
سیب پذیری در برابر فسأد نشر 

 
تی را در مورد ا

 
گزارش نظأرتی ربعوار ا

گست 
 
ی؛ در برای اداره لوی سأرنوال ۲۰۱۹و جنوری  ۲۰۱۸کرد: در ا

صحت عأمه؛ در جون و نوامبر برای وزارت  ۲۰۱۸فبروری و جون 
گست  ۲۰۱۸

 
برای د افغأنستأن  ۲۰۱۸برای وزارت معأرف؛ و در ا

سیب پذیری 
 
، کمیته مذکور کأر تهیه گزارش هأی ا برشنأ شرکت. عالوتأ 

غأز کرده و 
 
در برابر فسأد برای مجلسین شورای ملی و وزارت داخله را ا

 تکمیل شود.  ۲۰۱۹توقع می رود که در اوایل سأل 

رابطه به پیشرفت هأ در امر تطبیق پیشنهأدات منسجم این کمیته،  در •
ن کأمال  تطبیق شده  ۱۰۵پیشنهأد، به تعداد  ۲۹۹از مجموع 

 
پیشنهأد ا

 قسمأ  تطبیق شده بود.  ۲۰۱۸پیشنهأد الی ختم سأل  ۷۲در حألی که 
 

، دولت ادغأم اداره اراضی افغأنستأن بأ وزارت ۲۰۱۸در دسأمبر  •
ایجأد وزارت انکشأف شهری و اراضی را اعالن کرد؛  انکشأف شهری و

هدف این ادغأم جلوگیری از ضیأع وقت و هزینه و یکجأ سأختن ادارات 
 دارای لوایح وظأیف مشأبه بود. 

، قأنون جدید مبأرزه بأ فسأد از طریق فرمأن ۲۰۱۸سپتأمبر  ۵به تأریخ  •
بررسی و در حأل حأضر منتظر  به تصویب رسیدرئیس جمهور تقنینی 

پأرلمأن می بأشد. افزون بر ایجأد کمیسیون مستقل مبأرزه بأ فسأد در 
مطأبقت بأ کنوانسیون ملل متحد علیه فسأد، قأنون مذکور مبنأی 
حقوقی قوی را برای مرکز عدلی و قضأئی مبأرزه بأ فسأد و اداره مبأرزه بأ 
به جرایم سنگین که قبال  به اسأس فرامین اداری ایجأد شده بودند، 

ورد. 
 
 وجود ا

، شورای عألی حأکمیت قأنون و مبأرزه بأ ۲۰۱۸سپتأمبر  ۲۵به تأریخ  •
فسأد نخستین گزارش ششمأهه در مورد تطبیق استراتیژی ملی مبأرزه 
بأ فسأد را که بیأنگر دستأورد هأی عمده در عرصه پنج اصل استراتیژی 

بررسی دسأمبر، پس از  ۲۵معلومأت بود، را نشر کرد. به تأریخ 
 – ۲۰۱۹ای تطبیق، شورای عألی نسخه بأزنگری شده را برای دوره

 مورد تصویب قرار داد.  ۲۰۲۰

، شورای عألی حأکمیت قأنون و مبأرزه بأ فسأد ۲۰۱۸در طول سأل   •
به تدویر منظم جلسأت خود ادامه داد. ریأست جلسأت شورای عألی 

ئیس جمهور رئیس جمهور به معأون دوم ر به گونه فزاینده از سوی 
انتقأل یأفت و بدین ترتیب شورای عألی تدریجأ  تخنیکی تر شد. 
همچنأن، تصأمیم در مورد اصالحأت استراتیژیک مبأرزه بأ فسأد به 

ای توسط تیم نزدیک رئیس جمهوری عقب دروازه هأی گونه فزاینده
 بسته و بدون بحث در شورای عألی اتخأذ شدند. 

زمأن مشأرکت حکومت بأز چهأرمین ، سأ۲۰۱۸نوامبر  ۱۸به تأریخ  •
نشست سأالنه خود را به هدف بحث روی گزارش ششمأهه این 
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اشأعه شده سأالنه دارای  ی هأی نشر 
 دولتیمقأمأت 

 
 
 
 
 
 
 

در سطوح ملکی ظرفیت کأرمندان بهبود 
اجرای برای والیأت و ولسوالی هأ  ،مرکز

  وظأیف و ارائه خدمأت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فزایندهموثریت شفأفیت و 
 
 
 
 
 

سأزمأن، برگزار کرد. گزارش مذکور پیشرفت هأی دولت، جأمعه مدنی 
و سک تور خصوصی در خصوص تطبیق تعهدات سأزمأن افغأنستأن را 

 پیگیری کرد. 

، به دنبأل بأزنگری قأنون دسترسی به اطالعأت، یک ۲۰۱۸در مأرچ  •
کمیسیون جدید و کوچک تر دسترسی به اطالعأت ایجأد شد. کمیسیون 

ای حداک ثر و بأمعأش دارد که برای دوره دایمیمذکور دارای پنج عضو 
پنج سأله تعیین شده اند. بودجه سأالنه کمیسیون مذکور از سوی 

هنگ که مسئولیت تطبیق قأنون در تمأم ادارات وزارت اطالعأت و فر 
 دولتی را به عهده دارد، پرداخت می شود.

 

، تعدیل قأنون تشکیل و صالحیت هأی اداره لوی ۲۰۱۸در مأرچ  •
سأرنوالی وظیفه تحقیق اداره عألی نظأرت و مبأرزه بأ فسأد را به 
معأونیت جدیدالتأسیس مبأرزه بأ فسأد اداری محول کرد. بدین 

یب، قأنون اداره عألی نظأرت و مبأرزه بأ فسأد ملغی و اداره عألی ترت
 نظأرت و مبأرزه بأ فسأد منحل شد. 

، داراالنشأی شورای عألی حأکمیت قأنون و ۲۰۱۸سپتأمبر  ۲۵در  •
دارائی هأ به مبأرزه بأ فسأد دستأورد هأی چشمگیری را در زمینه ثبت 

 ولتی، گزارش داد. مقأم و کأرمند د ۹۱۵۳شمول ثبت دارائی هأی 
 

موزش هأی خدمأت ملکی تحت یک ۲۰۱۸در سأل  •
 
، انستیتیوت ا

موزشی طوری تنظیم شد که 
 
سلسله بررسی قرار گرفت و برنأمه هأی ا

موزشی 
 
روی مبأرزه بأ فسأد اداری متمرکز بأشد. این انستیتیوت برنأمه ا

ن  ۳۸کأرمند ملکی جدیدا  استخدام شده را که  ۱۶۳۴را برای 
 
را درصد ا

زنأن تشکیل می داد، در کأبل دایر کرد؛ همچنأن، انستیتیوت متذکره 
موزش قرار داد که  ۲۰۲۸

 
درصد  ۲۹کأرمند دیگر را در والیأت مورد ا

موزشی شأمل موضوعأت 
 
ن را زنأن تشکیل می داد. این برنأمه هأی ا

 
ا

مختلف به شمول استراتیژی هأ برای محو فسأد، ارتبأطأت 
پالن گذاری استراتیژی، مدیریت و رفع  استراتیژیک، رهبری و

منأزعأت، و نظأرت و ارزیأبی می شود. انستیتیوت فوق سه دور 
ولسوالی روی دست گرفتند که  ۸۴ای را نیز در هفتهورکشأپ هأی دو 

ن را زنأن تشکیل می داد. ۴
 
 درصد ا

 

، کمیسیون مستقل اصالحأت اداری و خدمأت ملکی ۲۰۱۸در سأل  •
نون خدمأت ملکی و تطبیق طرزالعمل هأی جدید رهبری تعدیالت قأ

استخدام کأرمندان ارشد در سطح والیأت به منظور افزایش شفأفیت و 
موثریت در تعیینأت کأرمندان خدمأت ملکی، را به عهده داشت. 
طرزالعمل هأی جدید شأمل کمپیوتری سأزی امتحأنأتی که توسط مرکز 

 ی شود، می گردد.جدیدالتأسیس امتحأنأت این کمیسیون اخذ م
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تحت ملکی  اصالحأت خدمأتبهبود 
ظرفیت و ارتقأی راهکأر جأمع حمأیت 

 کنندگأن مسأعدت هأی تخینکی تمویل 
 
 
 

طرح تطبیق پألیسی حکومتداری محلی و 
 وینظأرتی، مألی و بودج هأیچأرچوب 

 محلی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برای حدود واحد مشخصأت  نشرو طرح 
 هأی اداری 

 
 
 
 

فعألیت کأفی برای  هأی ختایجأد زیرسأ
 والیأتبه ویژه در سطح  دولتینهأدهأی 

 
 
 
 
 

 ۲۴۴، ریأست مستقل ارگأن هأی محل زمینه استخدام ۲۰۱۸در سأل  •
پست معأون والی از مجموع  ۲۰پست،  ۳۷۷پست ولسوال از مجموع 

پست را فراهم  ۳۳پست شأروال والیأت از مجموع  ۳۰پست، و  ۴۲
سأخت. از مجموع افراد استخدام شده، فقط دو ولسوال و دو شأروال 

ن زن بود. 
 
 ا

 

، پألیسی جدید به منظور افزایش تعداد ۲۰۱۸جنوری  ۱۰به تأریخ  •
درصد  ۳۰و الی  ۲۰۱۸درصد در سأل  ۲۴درصد به  ۲۲کأرمندان زن از 

، وضع شد. پألیسی مذکور سیستم سهمیه بندی، ۲۰۲۰در سأل 
مصئونیت محیط کأری و فرصت هأی بهتر رشد امتیأزات ویژه اداری، 

 ور خدمأت ملکی معرفی کرد. مسلکی را برای زنأن در سک ت
 

، کأبینه پألیسی حکومتداری محلی تحت ۲۰۱۸جوالی  ۲۵به تأریخ  •
را "حکومتداری شهروند محوری: نقشه راه برای اصالح محلی" نأم 

تصویب کرد. پألیسی جدید ارتبأط میأن نهأد هأی دولتی مرکزی و محلی 
 را تعریف می کند. 

حأت حکومتداری محلی را ، دولت روند تطبیق اصال۲۰۱۸در سأل  •
در مطأبقت بأ پألیسی حکومتداری محلی به شمول بأزنگری اسنأد 
تقنینی مرتبط،به پیش برد. قأنون شأروالی در مأه سپتأمبر تعدیل شد، 
در حألیکه قأنون شوراهأی محلی نهأئی گردیده و در مأه دسأمبر غرض 

دسأمبر،  ۲۶طی مراحل بیشتر تقنینی، به وزارت عدلیه ارسأل شد. در 
کمیته فرعی حکومتداری محلی تحت شورای عألی حأکمیت قأنون و 
مبأرزه بأ فسأد اداری ایجأد شد تأ از روند تطبیق پألیسی حکومتداری 

 محلی حمأیت نمأید. 
 

، حدود یک شأروالی جدید )شأروالی نیمروز( مشخص ۲۰۱۸در سأل  •
أروالی هأی که شأروالی والیتی، تعداد ش ۳۴و ترسیم شد که از مجموع 
ن تکمیل شده به 

 
گذر نیز در  ۶۸شأروالی رسید. حدود  ۲۷طرح ا

 جریأن این سأل طرح و ترسیم شد. 
 

، کأر اعمأر دفأتر شورا هأی والیتی در والیأت غزنی، ۲۰۱۸در سأل  •
غأز شد و در زمأن تهیه 

 
فراه، سرپل، بأمیأن، لوگر، نورستأن و لغمأن ا

ن، در مجموع این گزارش، نزدیک به تکمیل بو
 
 ۲۷۵د. افزون بر ا

واسطه نقلیه جدید خریداری شد تأ مقأمأت دولت محلی را قأدر سأزد 
مد نموده و زمینه را برای ارتبأط بهتر بأ مردم 

 
که به دفأتر شأن رفت و ا

 محل مسأعد سأزد. 
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معتبر جزای  ی هأی قضأئی و سیستم ایجأد 
همه  ی که حقوق بشر  سدستر قأبل و 

ن دفأعشهروندان را احترام و 
 
 کند از ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

، کودجزای جدید نأفذ شد. وزارت علیه بأ ۲۰۱۸فبروری  ۱۴در  •
نسخه این کود را چأپ و به نهأد هأی  ۳۰۰۰همکأری تمویل کنندگأن 

نهم، چأپ نسخه هأی بیشتر 
 
عدلی در سراسر کشور توزیع نمودند؛ بأ ا

کود بأ تأخیر مواجه شد زیرا کود مذکور تحت غور و بررسی پأرلمأن قرار 
پتأمبر، کودجزای نظأمی جدید توسط رئیس جمهور داشت. در مأه س

 توشیح و به عنوان ضمیمه در کودجزاء گنجأنیده شد. 

قضیه  ۲۰، مرکز عدلی و قضأئی مبأرزه بأ فسأد اداری ۲۰۱۸در سأل  •
مورد  ۵۶متهم را مورد رسیدگی قرار داد که منجر به   ۷۵مشمول 

عین اسبق م ۳مورد برائت شد. این متهمین شأمل  ۱۹محکومیت و 
جنرال می  ۴وزارت هأ، یک عضو شورای والیتی، دو شأروال اسبق و 

مأر نمأیأنگر کأهش در میزان رسیدگی محأکم و تعداد 
 
شود. این ا

 قضأیأی تعقیب مقأمأت بلند پأیه در مقأیسه بأ سأل گذشته می بأشد. 
 

 
IV. حقوق بشر 

 
ویژه تاکید با قانون اساسی افغانستان و قوانین بین المللی، با در مطابقت افغان ها،  ی حقوق بشر رعایت بیشتر معیار: 

زادی بیان و افراد ملکیروی محافظت 
 
 بر اساس حاکمیت قانونپاسخگوئی ، وضعیت زنان و دختران، ا

 
 متریکس                شأخص هأی پیشرفت                                    

استفأده  رویداد هأیتعداد در کأهش 
افراد ملکی، علیه از زور و ارعأب  غیرقأنونی
رعأیت قأنون بین المللی توسط از طریق 

 فعألین ذیربط
 
 
 
 
 
 
 

، یونأمأ به ثبت میزان بلند کشته و مجروحیت افراد ۲۰۱۸در سأل  •
سیب هأی نأشی از درگیری به افراد ملکی و تأسیسأت 

 
ملکی و سأیر ا

 ۳۸۰۴مورد تلفأت ملکی ) ۱۰۹۹۳ملکی ادامه داد چنأنچه در مجموع 
درصد این تلفأت ملکی  ۶۳مجروح( را ثبت کرد. یونأمأ  ۷۱۸۹کشته و 

ن را به نیروهأی طرفدار دولت  ۲۴ت دولت و را به عنأصر مخألف
 
درصد ا

)متشکل از نیروهأی ملی امنیتی و دفأعی افغأنستأن، گروهأی مسلح 
طرفدار دولت و نیروهأی نظأمی بین المللی( نسبت داد. موارد درگیری 
هأی زمینی میأن عنأصر مخألف دولت و نیروهأی طرفدار دولت که 

ن مشخصأ  به یک طرف قض
 
درصد  ۱۰یه نسبت داده نشد، مسئولیت ا

تلفأت ملکی را تشکیل می دهد. سه درصد بأقمیأنده برخأسته از سأیر 
ن 
 
رویدادهأ به شمول مواد انفجأری از دوران جنگ بوده که مسئولیت ا
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از حقوق  ستأنافغأنشهروندان بهتر گأهی ا

گأهی بهتر دولت شأن و 
 
مکلفیت هأی از ا
 خود 
 
 
 
 
 
 

به هیچ از طرف هأی درگیری نسبت داده نشد. این درگیری هأ کمأکأن 
مورد تلفأت  ۳۰۶۲بأعث قتل و مجروحیت زنأن و کودکأن شد. یونأمأ 

، ۲۰۱۷مجروح را که در مقأیسه بأ سأل  ۲۱۳۵کشته و  ۹۲۷کودکأن )
مورد  ۱۱۵۲کأهش را نشأن می دهد( ثبت کرد. مأموریت ملل متحد 

مجروح( را ثبت کرد که در مقأیسه بأ  ۸۰۲کشته و  ۳۵۰تلفأت زنأن )
 ، کأهش را نشأن می دهد. ۲۰۱۷سأل 

ی ملی جلوگیری و کأهش ، دولت به تطبیق پألیس۲۰۱۸در سأل  •
تلفأت ملکی از طریق هدایأتی که از سوی ارگأن هأی مختلف نیروهأی 
ملی دفأعی و امنیتی افغأنستأن صأدر شد، ادامه داد. بهبود فعألیت 
میکأنیزم دولت برای پیگیری تلفأت ملکی که در مرکز توحید در شورای 

حمأیت قأطع امنیت ملی قرار دارد، تحت رهنمأئی مشأورین مأموریت 
 کمأکأن ادامه داشت. 

نأفذ شد که  ۲۰۱۸فبروری  ۱۴کودجزای بأزبینی شده افغأنستأن در  •
شأمل احکأم در خصوص جرم پنداری عمل بچه بأزی، استخدام و 
استفأده از کودکأن توسط نیروهأی مسلح و جعل تذکره هأی هویت، 

 می گردد. 

مألی یونأمأ و ، وزارت داخله بأ همکأری تخنیکی و ۲۰۱۸در سأل  •
صندوق کودکأن ملل متحد ایجأد واحدهأی محأفظت از اطفأل را در 

والیت کشور تکمیل  ۳۴مراکز جلب و جذب نیروهأی پولیس ملی در 
درخواست کننده زیر  ۳۲۷کردند. از طریق این میکأنیزم، از شمولیت 

دختر( در صفوف پولیس ملی افغأنستأن جلوگیری  ۲پسر و  ۳۲۵سن )
پسر می  ۲۹۴به  ۲۰۱۷ت در حألیکه این رقم در سأل صورت گرف

 رسید. 

طفل که از اثر درگیری توقیف شده  ۵۵، به تعداد ۲۰۱۸در مأه نوامبر  •
بود، در نتیجه گ فتگوی یونأمأ بأ اداره لوی سأرنوالی و ریأست امنیت 
ملی و دادخواهی ]این مأموریت[ در مورد حقوق و نیأزمندی هأی 

ریأست امنیت ملی به مراکز اصالح و ترتیب  اطفأل تحت توقیف، از
 اطفأل منتقل شدند. 

 
 

ن ۲۰۱۸در سأل  •
 
، یونأمأ هشت گزارش عمومی را نشر کرد که در ا

کشتأر و مجروحیت افراد ملکی را برجسته سأخت، رویکردهأی کلیدی 
را تحلیل کرد و پیشنهأدات را به تمأم طرف هأی درگیری ارائه نمود. این 

گزارش سأالنه در مورد محأفظت افراد ملکی، سه  گزارش هأ شأمل
گزارش ربعوار در مورد محأفظت افراد ملکی، یک گزارش ویژه در مورد 

(، یک گزارش ویژه در مورد ۲۰۱۸خشونت هأی قبل از انتخأبأت )می 
( و یک گزارش ویژه در مورد ۲۰۱۸مواد منفجره تعبیه شده )اک توبر 

 ( می شود. ۲۰۱۸ )نوامبر ۲۰۱۸خشونت هأی انتخأبأت 
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ثیرات و حمأیت از بهبود 
 
تدابیر حقوقی و تأ

مبأرزه بأ خشونت علیه زنأن و پألیسی برای 
 دختران

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، افغأنستأن پروتوکول اختیأری گنوانسیون منع ۲۰۱۸در اپریل  •
میز یأ شکنجه را 

 
شکنجه و سأیر رفتأر ظألمأنه، غیرانسأنی و تحقیر ا

تصویب کرد که دولت را ملزم می سأزد تأ میکأنیزم ملی مستقل 
بأزدارنده را برای جلوگیری از شکنجه و سأیر انواع بدرفتأری در خالل 

 یک سأل پس از تصویب، ایجأد نمأید. 

، افغأنستأن مالحظأت خود در کنوانسیون منع ۲۰۱۸در اپریل  •
شکنجه را گرفت و به این ترتیب صالحیت کمیته منع شکنجه در امر 
اجرای بررسی هأی محرمأنه در مورد اتهأمأت شکنجه در قلمرو کشور را 

 به رسمیت شنأخت. 

، دولت گزارش تعقیبی خود در مورد مالحظأت نهأئی ۲۰۱۸در جون  •
ن  (CAT/C/AFG/CO/2)کمیته منع شکنجه 

 
ارائه کرد و در ا

پیشرفت هأ در راستأی تطبیق بعضی از پیشنهأدات این کمیته را 
 برجسته سأخت. 

، قأنون منع شکنجه در جریده رسمی نشر شد. این ۲۰۱۸در اک توبر  •
مورد پرداخت غرامت به قربأنیأن شکنجه می  قأنون شأمل احکأم در

 بأشد تأ ادعأهأی حقوقی شأن را به محأکم جزائی و مدنی ارائه کنند. 
 

رئیس جمهور در مورد  ۲۶۲، فرمأن شمأره ۲۰۱۸مأرچ  ۳به تأریخ  •
صأدر شد تأ قأنون منع خشونت علیه زنأن  ۲۰۱۷تعدیل کود جزای 

نکه تمأم فصل منع خش۲۰۰۹)سأل 
 
ونت علیه زنأن از کود ( پس از ا

گست 
 
حذف شد، قأبل تطبیق بأقی  ۲۰۱۷جزا توسط دولت در ا

بمأند. فرمأن مذکور کأفی بود تأ از ادامه محأفظت حقوقی از زنأن و 
 دختران در جرایم خشونت علیه زنأن، اطمینأن حأصل گردد. 

، وزارت داخله هدایت شفأهی را در سراسر کشور ۲۰۱۸در اپریل  •
ن به تمأم نهأد هأی تنفیذ قأنون امر شد تأ از مجبور صأدر کرد و د

 
ر ا

سأختن توقیف شدگأن زن برای اجرای معأینه بکأرت خودداری نمأیند. 
این هدایت پس از جرم پنداشتن اجرای معأینأت اجبأری زنأن در کود 

 جزا، صأدر شد. 

"بی عدالیت و ، یونأمأ گزارشی را تحت عنوان ۲۰۱۸می  ۲۹در  •
مجأزات[: میأنجیگری تخلفأت جزائی خشونت علیه زنأن" معأفیت ]از 
جوالی، مأموریت ملل متحد کنفرانس ملی را دایر  ۱۷در را نشر کرد. 

نمأینده بلندپأیه دولت، جأمعه مدنی، جأمعه جهأنی و  ۴۰کرد که 
ن تقویت اقدامأت 

 
نهأدهأی ملل متحد را گرد هم جمع کرد و هدف ا

ین گزارش بود. از جون الی نوامبر مشترک برای تطبیق پیشنهأدات ا
جلسه دادخواهی در مورد تطبیق این  ۲۳، یونأمأ بیش از ۲۰۱۸

پیشنهأدات را بأ نهأدهأی دولتی و غیردولتی دایر کرد. در نتیجه 
دادخواهی یونأمأ، اداره لوی سأرنوالی ریأست بدیل حبس را در مأه 
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ن را موظف سأخت تأ پألیس ۲۰۱۸اک توبر 
 
ی گزینه هأی ایجأد کرد و ا

طرح نمأید. وزارت امور  ۲۰۱۷بدیل حبس را در مطأبقت بأ کود جزای 
غأز ۲۰۰۹زنأن نیز به بأزنگری قأنون منع خشونت علیه زنأن )سأل 

 
( ا

 کرد. 

، تعداد سأرنوالی هأی منع خشونت علیه زنأن که ۲۰۱۸در سأل  •
 سأرنوالی ۳۱به  ۲۵والیت کشور از  ۳۴توسط زنأن اداره می شد، در 

به  ۲۰۱۸افزایش یأفت. تعداد محأکم منع خشونت علیه زنأن در سأل 
 ۱۵به  ۲۰۱۷محکمه افزایش یأفت در حألیکه این رقم در سأل  ۲۲

قأضی زن در این  ۲۵قأضی به شمول  ۹۲محکمه می رسید؛ به تعداد 
نهأ به دلیل امنیتی، در کأبل توظیف 

 
محأکم گمأشته شدند که اک ثر ا

 شدند. 

، دولت دومین گزارش پیشرفت در مورد تطبیق پالن جوالی ۳۱در   •
( شورای ۲۰۰۰)سأل  ۱۳۲۵ملی عمل برای تطبیق قطعنأمه شمأره 

امنیت ملل متحد در خصوص زنأن و صلح و امنیت را که در برگیرنده 
است، نشر کرد. در این گزارش  ۲۰۱۷الی سپتأمبر  ۲۰۱۶سپتأمبر 

ک تور امنیتی مالحظه افزایش در فیصدی حضور زنأن در نهأد هأی س
درصد در  ۱.۳شده است؛ درصدی زنأن در نیروهأی اردوی ملی از 

و درصدی زنأن در پولیس  ۲۰۱۶درصد در سأل  ۲.۵به  ۲۰۱۵سأل 
 ۲۰۱۶درصد در سأل  ۰.۶به  ۲۰۱۵درصد در سأل  ۰.۵ملی از 

 افزایش یأفت. 

، یونأمأ به تالش هأی خود در راستأی افزایش حضور ۲۰۱۸در سأل  •
أن در خدمأت ملکی افغأنستأن، در ابعأد سیأسی و اقتصأدی و در زن

گ فتگوهأی صلح، ادامه داد. این تالش هأ دربرگیرنده دیألوگ به 
 ۲۷منظور تجلیل از روز جهأنی بأز برای زنأن، صلح و امنیت که از 

نوامبر برگزار می شود، بود. این دیألوگ هأ روی  ۱۵سپتأمبر الی 
 هأی صلح متمرکز بود. اشتراک زنأن در روند

زنأن و دختران افغأن که قربأنی  ۴۴۲۴، به تعداد ۲۰۱۸در سأل  •
اطفأل شأن به عدالت دسترسی پیدا کردند و  ۷۱۲خشونت بودند، بأ 

از خدمأت اسأسی معیشتی چند سک توری به شمول حمأیت هأی 
اجتمأعی و انکشأف مهأرت هأی حرفوی مستفید شدند؛ این -روانی

مرکز رهنمأئی خأنواده و  ۵مرکز محأفظت زنأن،  ۱۱ق خدمأت از طری
کمیسیون والیتی در مورد منع خشونت علیه زنأن ارائه شد. به  ۱۷

توسط مراکز  ۲۰۱۸قضیه خشونت علیه زنأن در سأل  ۴۴۲۴تعداد 
مأر سأل 

 
می  ۲۰۱۷فوق الذکر ثبت شد که این رقم بسیأر بلندتر از ا

ن سأل 
 
می رسید. این افزایش  ۱۸۰۹به بأشد چنأنچه در این رقم در ا

گأهی 
 
یأ به دلیل افزایش در میزان گزارشدهی در نتیجه بلند رفتن سطح ا

وری 
 
در میأن جوامع و یأ میکأنیزم هأی مشخص گزارشدهی و ابزار جمع ا

روی دست گرفته شد، می بأشد. دیتأبیس  ۲۰۱۸اطالعأت که در سأل 
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 افزایش 
 
تدابیر حقوقی و و حمأیت از أهی گا

 فرهنگ مبأرزه بأپألیسی در ارتبأط به 
عدالت  و پیشبرداز مجأزات معأفیت 
 انتقألی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

از گزارش دادن  ثبت قضأیأی منع خشونت علیه زنأن فعأل بوده و
قضأیأ حمأیت می کند و توسط وزارت امور زنأن و وزارت عدلیه نظأرت 
می شود. کمیسیون هأی منع خشونت علیه زنأن به ایفأی نقش کلیدی 

 ۳۴والیت از  ۱۷در پیگیری و ارسأل قضأیأی خشونت علیه زنأن در 
والیت کشور، ادامه می دهد. حمأیت از سوی همکأران انکشأفی نیز 

گأهی دهی در والیأت را روی ای
 
ن کمیسیون هأ را قأدر سأخت تأ برنأمه ا

دست گرفته و قضأیأی را که توسط پولیس یأ سأیر میکأنیزم هأی تنفیذ 
 قأنون مورد رسیدگی قرار نگرفته، پیگیری نمأیند. 

روز کمپأین جهأنی علیه خشونت هأی جنسیتی،  ۱۶به عنون بخشی از  •
محفل را  ۱۳دسأمبر  ۱۰نوامبر الی  ۲۵خود از یونأمأ مشترکأ  بأ شرکأی 

شعأر جهأنی "جهأن را نأرنجی سأزید: مرا هم بشنوید" برگزار کرد. تحت 
این کمپأین روی جرایم خشونت علیه زنأن و دختران مشخصأ  عرف و 
عنعنأت نأپسند، عدم گزارشدهی جرایم مشخص و بهبود خدمأت 

 موثر اطمینأن حأصل گردد. عدالت جزائی متمرکز بود تأ از پأسخگوئی
 

، یونأمأ در راستأی ترویج فضأی جأمعه مدنی و ۲۰۱۸در سأل  •
محأفظت مدافعین حقوق بشر، ختم فرهنگ معأفیت از مجأزات در 
برابر خشونت هأی حقوق بشری، حمأیت از تالش هأ برای ختم 
شتی بأ جأمعه مدنی و کمیسیون 

 
تبعیض و ترویج روند فراگیر صلح و ا

قوق بشر افغأنستأن به گونه فعأل در ارتبأط بوده است. مستقل ح
یونأمأ همچنأن از تالش هأ برای ترویج محوریت حقوق بشری زنأن، 

سیب پذیر در روند
 
صلح  هأیدختران، اقلیت هأ و سأیر گروه هأی ا

 حمأیت کرد. 

یونأمأ به همکأری بأ گروه همأهنگی عدالت انتقألی ، ۲۰۱۸در سأل  •
شتی تحت رهبری جأمعه 

 
مدنی در راستأی ترویج روندهأی صلح و ا

گروه مذکور هفت جلسه همأهنگی را دایر مبتنی بر عدالت ادامه داد؛ 
در کأبل پیرامون روز ملی  ۲۰۱۸دسأمبر  ۱۰و همأیشی را به تأریخ 

 قربأنیأن جنگ به راه انداخت. 

، یونأمأ مجموعه از نقشه راه برای صلح در ۲۰۱۸اپریل  ۳۰به تأریخ  •
نشست و  ۲۰والیت کشور را نشر کرد. پس از نشر این مجموعه،  ۳۴

والیت دایر گردید که در  ۲۰گ فتمأن در مورد تطبیق این نقشه راه در 
ن حدود 

 
افغأن به شمول مقأمأت محلی و نهأد هأی جأمعه مدنی  ۶۱۶ا

زن( اشتراک کردند. این گ فتمأن هأ زمینه  ۱۵۶مرد و  ۴۶۰)ی  ی و رسأنه
یک اجمأع، راه حل مبتنی بر گ فتگوی سیأسی برای را برای ایجأد 

جنگ افغأنستأن از طریق روند هأی فراگیر و عأدالنه صلح مسأعد می 
 سأزد.
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گزارشدهی در  نیأزمندی هأیرسیدگی به 
بین  کنوانسیون هأیمیثأق هأ و مورد 

پیشنهأدات و تطبیق  المللی حقوق بشر
ی  ی شورای جهأنی مرور دورهبرخأسته از 

حقوق بشر در مورد افغأنستأن توسط 
 دولت

 
 
 
 
 
 

افغأنستأن و بیشتر دولت ظرفیت و تعهد 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغأنستأن 

 ،حقوق بشر افغأنستأن نهأد ملیمثأبه به 
، تحقق و محأفظتاحترام، در راستأی 

 حقوق بشرترویج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، دولت گزارش ملی خود را به شورای حقوق بشر ۲۰۱۸در اک توبر  •
ن پیشرفت پیرامون تطبیق پیشنهأدات مرور دوره

 
ی  ی تقدیم کرد که در ا

جنوری  ۲۱جهأنی در مورد پیشبرد دور سوم بررسی افغأنستأن در 
، به چشم می خورد. دولت افغأنستأن و یونأمأ روی ضرب ۲۰۱۹

االجل ارائه مسأعدت هأی تخنیکی برای تطبیق این پیشنهأدات و 
 جهت ایجأد میکأنیزم ملی گزارشدهی و پیگیری، نیز توافق کردند. 

مور خأرجه به یونأمأ اطالع داد که روند ، وزارت ا۲۰۱۸نوامبر  ۵در  •
تهیه چند گزارش در حأل جریأن است که این گزارش عبأرتند از: 
]گزارش[ به کمیته منع تبعیض نژادی؛ ]گزارش[ به کمیته حقوق افراد 
دارای معلولیت؛ ]گزارش[ به کمیته منع تبعیض علیه زنأن؛ و 

 ]گزارش[ به کمیته حقوق اطفأل. 
 

یونأمأ به همکأری بأ کمیسیون مستقل حقوق بشر ، ۲۰۱۸در سأل  •
افغأنستأن ادامه داد و جلسأت منظم همأهنگی را به منظور تشریک 
معلومأت، دادخواهی برای حقوق گروه هأی اقلیت مذهبی و قومی و 
پیگیری قضأیأی خشونت علیه ژورنألیستأن، کأرمندان رسأنه هأ، 

یر کرد. یونأمأ مسأعدت فعألین جأمعه مدنی و مدافعین حقوق بشر دا
 هأی تخنیکی را به کمیسیون برای ثبت تلفأت افرد ملکی نیز ارائه کرد. 

، کمیسیون کنفرانس ملی را در مورد پأسخگوی  ی، ۲۰۱۸می  ۹به تأریخ  •
حقوق بشر، عدالت و صلح در کأبل دایر کرد تأ پأسخگوی  ی در برابر 

 قربأنیأن درگیری هأی مسلحأنه را ترویج دهد. 

موزشی را در مورد تهیه ۲۰۱۸جون  ۲۶أریخ به ت •
 
، یونأمأ برنأمه ا

گزارشأت نهأدهأی ذیصالح توسط جأمعه مدنی به عنوان بخشی از 
در نظر  ۲۰۱۹جنوری  ۲۱ی  ی جهأنی که برای مرحله سوم مرور دوره

 گرفته شده، روی دست گرفت. 

را  گ فتمأن میز گرد، ورکشأپ و سمینأر ۳۹یونأمأ مشترکأ  بأ کمیسیون،  •
دایر کرد تأ فضأی جأمعه مدنی و مشأرکت در روندهأی صلح مبتنی بر 
حقوق را ترویج داده و فعألین جأمعه مدنی و مدافعین حقوق بشر را 
ن گزارش 

 
قأدر سأزد که از وضعیت حقوق بشر نظأرت کرده، در مورد ا

ن دادخواهی نمأیند.
 
 داده و برای ا

 
 

V. انکشاف اقتصادی و اجتماعی 
 

ثبات را ترویج کرده و در  اقتصادیپایدار رشد جهانی قرار داشته، و جامعه که تحت حمایت  دولتپالیسی های معیار: 
 سراسری کمک می کند
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اولویت ملی بأ ملی دارای برنأمه هأی 
بین المللی ]نهأدهأی[ حمأیت و تأیید 

 می شوندح و تطبیق طر 
 
 

انکشأفی و توزیع عأدالنه تر کمک هأی 
 در سراسر افغأنستأندولت مصأرف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وری 
 
انکشأف پأیدار فزاینده و عواید جمع ا

 براسأس منأبع افغأنستأن
 
 
 
 
 
 
 
 

برنأمه ملی دارای اولویت توسط شوراهأی  ۱۰، تمأم ۲۰۱۸الی نوامبر   •
انکشأفی ذیربط نهأئی و تأئید شدند و در مراحل مختلف تطبیق قرار 

 داشتند. 
 

، توافقنأمه هأی تمویل مألی و سأیر ترتیبأت مشأبه برای ۲۰۱۸در سأل  •
پروژه هأی تحت حمأیت مألی تمویل کنندگأن صورت گرفت و این 

ن، در مورد پروژه پروژ 
 
ه از طریق بودجه دولت اجرا می شد. بأوجود ا

هأی خأرج از بودجه دولت، پیشرفت هأ متفأوت بود. در سأل 
درصد هزینه هأ را  ۴۴، توافقنأمه هأی تمویل مألی تنهأ تخمینأ  ۲۰۱۸

تمویل کننده که بخشی از مسأعدت هأی  ۲۳پوشش می داد که توسط 
 ه دولت فراهم می شود، ارائه شد. انکشأفی شأن خأرج از بودج

اشتراک زنأن در روند تصمیم گیری هأی انکشأفی محلی در سأل  •
عضو  ۲۰۰۰۰۰درصد افزایش یأفت چنأنچه از مجموع  ۴۹الی  ۲۰۱۸

ن را تشکیل  ۴۹انتخأبی شورای انکشأفی محلی، زنأن بیشتر از 
 
درصد ا

ا را به درصد این شور  ۵۰می داد و همچنأن در سراسر کشور رهبری 
 عهده داشتند. 

میلیون تن از  ۱۰، برنأمه میثأق شهروندی تقریبأ  ۲۰۱۹الی جنوری  •
والیت کشور را در بر  ۳۴منأطق شهری و روستأئی در  ۱۱۰۰۰بیش از 

میلیون دالر امریکأئی مسأعدت مألی  ۱۰۰گرفت. تأ اکنون، بیش از 
طبیق پروژه در حأل ت ۴۰۰۰برای جوامع به مصرف رسیده و بیش از 

ب برای  ۶۳می بأشد. این پروژه هأ کمک می کند تأ روزانه 
 
میلیون لیتر ا

 ۲۰۰۰۰۰میلیون جریب ) ۱میلیون تن فراهم گردد، حدود  ۲.۵
بیأری شده،  

 
 ۹۰۰کیلووات انرژی تهیه شده و  ۵۵۰۰هک تأر( زمین ا

 کیلومتر سرک اعمأر شود. 
 

، پنج وزارت که منأبع عأیداتی می بأشند، ۲۰۱۸الی ختم سأل  •
مشخصأ  وزارت معأدن و پطرولیم، وزارت تجأرت و صنأیع، وزارت 
ترانسپورت، وزارت مألیه و وزارت مخأبرات و تکنولوژی معلومأتی 
گزارش هأی ربعوار پیشرفت مبأرزه بأ فسأد اداری شأن را در ویب 

یل کنندگأن شریک سأختند. این سأیت رسمی شأن نشر و بأ تمو
وری عواید از ۲۰۱۸اقدامأت قسمأ  بأعث شد که الی دسأمبر 

 
، جمع ا

درصد  ۱۲.۳درصد تولیدات نأخألص داخلی در مدت سه سأل به  ۸.۳
 عواید نأخألص داخلی ارتقأء یأبد. 

افزایش یأفت و نمره و رتبه بندی مجموعی  ۲۰۱۸عواید دولت در سأل  •
بأنک جهأنی بهتر شد.  ۲۰۱۸اجرای تجأرت سأل ش افغأنستأن در گزار 
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وری عواید 
 
جأیگأه مألی دولت ثأبت بوده و افزایش چشمگیر در جمع ا
وری این عواید فراتر از 

 
درصد  ۱۲داخلی مشأهده شد چنأنچه جمع ا

برای سأل مألی ای می بأشد که در نظر گرفته شده بود. افزایش سأالنه
 ۱۷۳.۵هدف خود در کسب عواید ، دولت تالش می کند تأ به ۲۰۱۸

 میلیأرد افغأنی که در صندوق بین المللی پول تعیین گرده، دست یأبد.

VI. همکاری های منطقوی 
 ، صلح و ثباترفاهدر حمایت از  منطقویمعیار: هماهنگی پایدار و موثر 

 
 متریکسشأخص هأی پیشرفت                                                    

 

و ی منطقوی هأنهأد میأن  بهتر یهمأهنگ
 منطقویسرمأیه گذاری بهبود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، رئیس جمهور غنی بأ نصیرخأن جنجوعه، ۲۰۱۸مأرچ  ۱۷به تأریخ  •
مشأور امنیت ملی پأکستأن در کأبل دیدار کرد تأ روی پیشنهأد صلح 
غأز گ فتگو هأی دولت بأ دولت بأ 

 
دولت افغأنستأن بأ طألبأن و ا

 پأکستأن، بحث نمأیند. 

کنفرانس تأشکند در مورد افغأنستأن: روند صلح، همکأری هأی " •
در  ۲۰۱۸مأرچ  ۲۷و  ۲۶به روز هأی  "نیتی و ارتبأط منطقویام

ن اعالمیه
 
ن ازبکستأن برگزار شد و در ا

 
ای مشترک صأدر شد که طی ا

غأز گ فتگوهأی مستقیم بأ 
 
از تالش هأی حکومت وحدت ملی در امر ا

طألبأن بدون هیچ نوع پیش شرط، قویأ  حمأیت صورت گرفت. اشتراک 
رئیس جمهور غنی، نمأینده بأصالحیت  کنندگأن این کنفرانس شأمل

معین سیأسی وزارت اتحأدیه اروپأ برای امور خأرجی و پألیسی امنیتی، 
 خأرجه ایأالت متحده و وزرای خأرجه روسیه، چین و ترکیه بود. 

، رئیس جمهور غنی بأشأهد خأقأن عبأسی، ۲۰۱۸اپریل  ۶به تأریخ  •
ی روابط دو طرف به نخست وزیر پأکستأن در کأبل دیدار نموده و رو 

شتی، مبأرزه بأ تروریزم، بأزگشت مهأجرین افغأن، 
 
شمول صلح و ا

نهأ روی 
 
تجأرت دوجأنبه و روابط در منطقه  بحث کردند. همچنأن، ا

ایجأد پنج گروه کأری تحت پالن عمل افغأنستأن و پأکستأن برای صلح 
و ثبأت توافق کردند چنأنچه طرفین چأرچوب هأی موثر را برای 

أرکت گسترده و تنظیم شده در موضوعأت مورد عالقه هر دو طرف مش
 ارائه کردند. 

، نخستین جلسه همأهنگی سفیران برای کنفرانس ۲۰۱۸اپریل  ۱۷در  •
افغأنستأن در کأبل برگزار در مورد همکأری هأی اقتصأدی منطقوی 

شد. در جریأن این نشست، اشتراک کنندگأن در مورد ایجأد میکأنیزم 
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کنفرانس همکأری هأی اقتصأدی منطقوی در مورد "دوستأن 
افغأنستأن"  توافق نمودند تأ همکأری اقتصأدی منطقوی برای 

میکأنیزم مذکور در سأل افغأنستأن را بیشتر ترویج و حمأیت نمأیند؛ 
 دو جلسه را دایر کرد.  ۲۰۱۸

سیأ ۲۰۱۸اپریل  ۱۹در  •
 
روند  –، نشست مقأمأت عألیرتبه قلب ا

ر استأنبول برگزار شد. در این جلسه که مشترکأ  توسط استأنبول در شه
معینأن وزارت امور خأرجه افغأنستأن و ترکیه رهبری می شد، 
دستأوردهأی نأشی از همکأری هأ را مورد ارزیأبی قرار گرفته و استراتیژی 

ینده طرح شد. 
 
 برای ا

جوالی، معینأن وزارت هأی خأرجه افغأنستأن  ۲۲می و  ۱۴به تأریخ  •
بأد بأهم دیدار کردند تأ پالن و پ

 
أکستأن بألترتیب در کأبل و اسالم ا

عمل افغأنستأن و پأکستأن برای صلح و ثبأت و همچنأن حل معضالت 
مشترک را به بحث بگیرند؛ پالن مذکور چأرچوبی برای تقویت اعتمأد 
متقأبل و عمیق سأختن مشأرکت دوجأنبه از طریق ایجأد شش گروه 

 شد. کأری موضوعی می بأ

، دومین نشست گروه تمأس سأزمأن همکأری هأی ۲۰۱۸می  ۲۸در  •
شأنگهأی در مورد افغأنستأن در بیجینگ دایر شد تأ وضعیت در 
شتی، نقش سأزمأن 

 
افغأنستأن و منطقه فراتر، روندهأی صلح و ا

همکأری هأی شأنگهأی و همچنأن اقدامأت برای بهبود همکأری هأ میأن 
 را به بحث بگیرد.  این سأزمأن و افغأنستأن،

، گروه تخنیکی منطقوی برای اقدامأت ۲۰۱۸جون  ۲۲الی  ۲۰از  •
سیأ 

 
روند  –اعتمأد سأزی مدیریت حوادث تحت نشست قلب ا

بأد برگزار شد. 
 
 استأنبول در اسالم ا

سیأ ۲۰۱۸جوالی  ۲به تأریخ  •
 
روند استأنبول  –، نشست سفیران قلب ا

ن را مشترک
 
أ  معین وزارت امور خأرجه در کأبل برگزار شد و ریأست ا

افغأنستأن و سفیر ترکیه در افغأنستأن به عهده داشتند. در این 
نشست، پیشرفت هأ در راستأی تطبیق پیشنهأدات کشور هأی 
اشتراک کننده در نشست مقأمأت عألیرتبه در مأه اپریل، مورد ارزیأبی 

 قرار گرفت. 

گست  ۲۷به تأریخ  •
 
ی برای ، جلسه گروه تخنیکی منطقو۲۰۱۸ا

سیأ 
 
موزشی نشست قلب ا

 
روند  –اقدامأت اعتمأدسأزی فرهنگی و ا

 استأنبول در شهر تهران بأهم مالقأت کردند. 

، قزاقستأن کنفرانس منطقوی در مورد تقویت ۲۰۱۸سپتأمبر  ۶در  •
ن زنأن از کشور 

 
ستأنه میزبأنی کرد و در ا

 
زنأن افغأنستأن  را در شهر ا

سیأی مرکزی، افغأنستأن، 
 
ذربأیجأن، چین، ملل متحد و هأی ا

 
ا

 اتحأدیه اروپأ شرکت کردند. 
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، نخستین نشست سه جأنبه میأن افغأنستأن، ۲۰۱۸سپتأمبر  ۱۱در  •
هندوستأن و )جمهوری اسالمی( ایران در کأبل برگزار شد. در این 
جلسه که به رهبری معین وزارت امور خأرجه افغأنستأن و اشتراک وزیر 

عین وزارت امور خأرجه جمهوری اسالمی امور خأرجه هندوستأن و م
ایران تدویر یأفت، تطبیق پروژه بندر چأه بهأر و سأیر موضوعأت به 
شمول راه هأ برای بهبود همکأری هأ در راستأی مبأرزه بأ تروریزم مورد 

 بحث قرار گرفت. 

، در جریأن نشست ویژه سأزمأن همکأری هأی ۲۰۱۸سپتأمبر  ۱۲در  •
ستأن، سرمنشی این سأزمأن روی نیأز به تالش اسالمی در مورد افغأن

هأی مشترک برای دستیأبی به صلح دوامدر در افغأنستأن تأکید نمود 
 و خواهأن حمأیت و همکأری بیشتر از سوی کشور هأی منطقه شد. 

، دو نشست گروه تخنیکی ۲۰۱۸نوامبر  ۱۴سپتأمبر و  ۱۵به تأریخ  •
سیأ در مورد اقدامأت اعتمأد 

 
سأزی مبأرزه بأ تروریزم منطقوی قلب ا

 بألترتیب در کأبل و ابوظبی دایر شد. 

سیأ ۲۰۱۸سپتأمبر  ۲۰به تأریخ  •
 
روند  –، نشست گروه تخنیکی قلب ا

استأنبول در مورد اقدامأت اعتمأد سأزی پیرامون فرصت هأی تجأری، 
 تجأرت و سرمأیه گذاری در دهلی نو برگزار شد. 

ألیرتبه تحت نشست قلب ، جلسه مقأمأت ع۲۰۱۸سپتأمبر  ۲۸در  •
سیأ 

 
روند استأنبول در حأشیه هفتأدوسومین نشست مجمع عمومی  –ا

برگزار شد. اشتراک کنندگأن روی پیشرفت هأ در راستأی تطبیق 
اقدامأت اعتمأد سأزی در منطقه و اقدامأت مشخص توسط کشورهأ 
برای مبأرزه بأ تروریزم بحث کردند. نهأئی سأزی استراتیژی منطقوی 

 ی مبأرزه بأ تروریزم نیز مورد بحث قرار گرفت. برا

سیأ ۲۰۱۸اک توبر  ۳۱به تأریخ  •
 
، نشست گروه تخنیکی منطقوی قلب ا

 روند استأنبول در مورد مبأرزه بأ مواد مخدر در مسکو برگزار شد.  –

، دومین دور نشست مشورتی مسکو در مورد ۲۰۱۸نوامبر  ۹به تأریخ  •
افغأنستأن بأ حضور وزرای خأرجه و نمأیندگأن ویژه فدراتیف روسیه، 
چین، پأکستأن، جمهوری اسالمی ایران، قراقستأن، قرغیزستأن، 
تأجکستأن و ازبکستأن و همچنأن نمأیندگأن طألبأن دایر شد. شورای 

گی دولت افغأنستأن و کشور هأی هندوستأن و عألی صلح به نمأیند 
 ایأالت متحده به عنوان نأظرین اشتراک کردند. 

، معین وزارت امور خأرجه افغأنستأن در ۲۰۱۸نوامبر  ۱۴به تأریخ  •
سیأی میأنه که به میزبأنی 

 
هشتمین نشست وزرای خأرجه کشورهأی ا

ن قرغیزستأن در شهر بشکیک دایر شده بود، اشتراک کرد. در ای
سیأی میأنه و افغأنستأن و 

 
نشست، بحث هأ روی بهبود روابط میأن ا

 همچنأن امنیت و همکأری هأی اقتصأدی در منطقه متمرکز بود. 
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، کنفرانس بین الوزارتی برنأمه همکأری هأی ۲۰۱۸نوامبر  ۱۵به تأریخ  •
بأد برگزار شد و گسترش تجأرت 

 
سیأی میأنه در عشق ا

 
اقتصأدی منطقه ا

 ج تنوع اقتصأدی را مورد بحث قرار داد. منطقه و تروی

، دهلیز الجورد توسط رئیس جمهور غنی در ۲۰۱۸دسأمبر  ۱۳در  •
والیت هرات افتتأح شد. این دهلیز هوائی افغأنستأن را قأدر خواهد 
 سأخت تأ محصوالت خود را به اروپأ و سأیر نقأط جهأن صأدر نمأید. 

جأنبه وزرای خأرجه دومین نشست سه ، ۲۰۱۸دسأمبر  ۱۵به تأریخ  •
ن اشتراک  –چین  –افغأنستأن 

 
پأکستأن در کأبل برگزار شد و در ا

کنندگأن روی بحث هأی بیشتر جهت بهبود امنیت، صلح و همکأری 
 هأی سیأسی میأن این سه کشور توافق کردند. 

VII.  افغانستان و جامعه بین المللی میان دولت مشارکت 
 

 به رهبری چارچوب هماهنگی  داخل اولویت افغانستان دراز برنامه های حمایت منسجم جامعه بین المللی معیار: 
 نهاافغا
 

 متریکسشأخص هأی پیشرفت                                                    
 

بأ در مطأبقت  هأمیزان بیشتر مسأعدت 
ژی ملی انکشأف افغأنستأن و یاسترات

 هأی دولت اولویت 
 
 
 
 
 

 قراردادعقد تدارکأت و بهبود حسأبدهی در 
 و جأمعه بین المللیدولت به نیأبت از 

 
 
 
 
 
 
 

، مسأعدت هأی مألی داخل بودجه بیش از نیم مجموع ۲۰۱۸در سأل  •
مصرف بودجه افغأنستأن را تشکیل داد و سک تور امنیتی به طور 
استثنأئی وابسته به کمک هأی مألی بود. کمک هأی مألی به سک تور 
امنیتی خأرج از بودجه کمأکأن بخش اعظم از مجموع مصأرف این 

درصد تولید نأخألص داخلی  ۱۴سک تور را احتوا کرد و برابر بأ حدود 
 بود. 

 

، قرارداد پنج پروژه بزرګ برق )مرحله دوم بند کجکی، ۲۰۱۸در سأل  •
فتأبی کندهأر، شبرغأن و کود برق مزار شریف( 

 
دو قرارداد برای انرژی ا

زاد و شفأف توسط کمیسیون تدارکأت ملی تصویب 
 
از طریق پروسه ا

 شد. 

یت مبنی بر نشر قرارداد هأی پأبندی کمیسیون تدارکأت ملی به مکلف •
قرارداد که برای  ۷۵دارای ارزش بلند یأ بلندتر از حد تعیین شده از مرز 

 در نظر ګرفته شده بود، ګذشت.  ۲۰۱۸سأل 
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همأهنگی در  بورد مشترک نظأرت وقویت ت

به عنوان ابزار کأبل و پروسه حمأیت از 
منظم پیشرفت برای زمینه سأزی بأزنگری 

افغأنستأن و هأی اولویت مورد در هأ 
 تعهدات متقأبل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نالین برای نظأرت از پیشرفت قرارداد هأ ۲۰۱۸الی نوامبر  •
 
، سیستم ا

لی توسط اداره تدارکأت ملی در مطأبقت بأ نورم و معیأر هأی بین المل
نالین ابزاری است برای نشر هر نوع 

 
ایجأد ګردید. این سیستم ا

معلومأت در مورد قرارداد هأی تدارکأت که توسط کمیسیون تدارکأت 
 ملی منظور شده اند. 

قرارداد از  ۹۳۶، معلومأت در مورد مجموعأ  ۲۰۱۸الی ختم سأل  •
 ۱۰۹۶طریق ویب سأیت اداره تدارکأت ملی به نشر رسید و اسنأد 

 ارداد در سیستم مرکزی مدیریت تدارکأت بأرګزاری )اپلود( شد.قر 
 

 ۱۸بیست و یکمین نشست بورد مشترک همأهنګی و نظأرت به تأریخ  •
به منظور بررسی پیشرفت هأ در مورد اصالحأت دولت  ۲۰۱۸جوالی 

بین  ۲۰۱۸و شش هدف که دولت تعهد سپرده بود تأ قبل از کنفرانس 
ن را کسب ن

 
این نشست زمینه را برای مأید، دایر شد. الوزارتی ژنیو ا
، نمأیندګأن جأمعه جهأنی، جأمعه مدنی و سک تور مقأمأت دولت

خصوصی فراهم سأخت تأ نظریأت شأن در مورد دستأورد هأ و چألش 
ینده 

 
هأی کلیدی را شریک سأخته و همچنأن راه حل هأ برای ا

 افغأنستأن را پیشنهأد نمأیند. 

ر، ملل متحد و دولت افغأنستأن از کنفرانس نوامب ۲۸و  ۲۷به تأریخ  •
ن نمأیندګأن 

 
کشور  ۶۷بین الوزارتی ژنیو در مورد افغأنستأن که در ا

نهأد بین المللی شرکت کرده بود، مشترکأ  میزبأنی کردند.  ۴۰عضو و 
این کنفرانس فرصت را برای جأمعه جهأنی و دولت افغأنستأن فراهم 

جندای دولت برای اصالح
 
أت بررسی شده و تعهداتی که سأخت تأ ا

کشورهأی تمویل کننده برای افغأنستأن سپرده بودند، مجددا  تأئید 
ن پیشرفتی را به نمأیش ګذاشت که دوسأل قبل پس از 

 
شود. دولت ا

پیرامون  ۲۰۱۶کنفرانس بروکسل در مورد افغأنستأن که در سأل 
سأحه وسیع حأکمیت قأنون، رعأیت قأنون اسأسی، و حقوق و 

ګیری در حکومتداری برګزار شده بود، تعهد سپرده بود. به رغم سهم
پیشرفت هأی حأصله، دولت اظهأر داشت که درګیری هأی دوامدار، 
موزش و زیربنأهأی محدود 

 
میزان بلند فقر، دسترسی محدود به ا

 کمأکأن تالش هأی دولت را زیر پرسش قرار داده است.
 
 
 
 
 
 
 
 



 A/73/777 – S/2019/193  ملل متحد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII.  مخدرمبارزه با مواد 
  کشت خشخاش، تولید مواد مخدر و اعتیاد به مواد مخدرپایدار کاهش رویکرد متداوم برای معیار: 

 
 متریکسشأخص هأی پیشرفت                                                    

کأهش کشت خشخأش، تولید مواد مخدر 
 و میزان اعتیأد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و مبأرزه  جلوگیری در تالش هأی افزایش 
 بأ قأچأق موثر 
 
 
 

، اراضی تحت کشت خشخأش در افغأنستأن به ۲۰۱۸در سأل  •
درصدی  ۲۰هک تأر زمین تخمین زده شد که این رقم کأهش  ۲۶۳۰۰۰

نشأن می دهد. بأوجود  ۲۰۱۷هک تأری را در مقأیسه بأ سأل  ۶۵۰۰۰یأ 
درصد یأ  ۱۷الی  ۲۰۱۸این کأهش، میزان ]کشت خشخأش[ در سأل 

ن میزان ]کشت خشخأش[ در هک تأر بلندتر از سومین بلندتری ۳۹۰۰۰
تن  ۶۴۰۰به  ۲۰۱۸می بأشد. تولید خشخأش در سأل  ۲۰۱۴سأل 

 ۲۰۱۷درصدی را در مقأیسه بأ سأل  ۲۹تخمین زده می شود که کأهش 
ن 
 
تن خشخأش تولید شده بود، نشأن می دهد. کأهش  ۹۰۰۰که در ا

در تولید خشخأش برخأسته از کأهش در سأحأت تحت کشت 
هش در محصوالت خشخأش در فی هک تأر زمین خشخأش و همچنأن کأ

 می بأشد. 

مأنند سأل  ۲۰۱۸تعداد والیت هأی عأری از کشت خشخأش در سأل  •
والیت محدود بود. نورستأن به والیت عأری از کشت  ۱۰به  ۲۰۱۷

بدینسو  ۲۰۰۸خشخأش مبدل شد در حألیکه در تخأر که از سأل 
بعضی والیت عأری از کشت خشخأش بود، کشت خشخأش در 

 سأحأت دیده شد. 
 

، مسئولین حأکمیت قأنون افغأنستأن بأ حمأیت دفتر ۲۰۱۸در سأل  •
 ۳۵۴۰( در مجموع UNODCملل متحد علیه مواد مخدر و جرم )

عملیأت مبأرزه بأ مواد مخدر را روی دست ګرفتند که منتج به ضبط 
 ۲۷۲۷۶کیلوګرام مورفین،  ۱۷۵۷۶کیلوګرام هیروئین،  ۵۰۵۸

کیلوګرام  ۱۷۷۵۳۸کیلوګرام میتأم فیتأمین،  ۱۸۲أک، کیلوګرام تری
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و سرمأیه گذاری در زراعت مشروع افزایش 
برای کشت که منأطق در خصوصی 

 شدخشخأش استفأده می 
 
 
 
 
 
 
 

تأبلیت میتأیل  ۲۴۵۸۷کیلوګرام شأهدانه،  ۷۹۳۰۲چرس، 
( که در افغأنستأن به نأم MDMA) ۳،۴نیدیوکسی میتأم فیتأمین 

کیلوګرام مواد اولیه کیمیأوی جأمد  ۶۳۶۲۷معروف است،  Kتأبلیت 
ین عملیأت هأ بأعث لیتر مواد اولیه کیمیأوی مأیع شد. ا ۱۰۴۲۵۲و 

انبأر مواد مخدر و  ۲۸کأرخأنه تولید هیروئین، تخریب  ۳۳تخریب 
ن، عملیأت هأی مذکور منجر به  ۴۰۸۳توقیف 

 
مظنون شد. افزون بر ا

پأیه تلیفون مبأیل  ۳۵۶۳میل سالح،  ۵۳۳واسطه نقلیه،  ۶۰۲ضبط 
 پأیه مخأبره ګردید. در جریأن عملیأت هأی ذکر شده، پنج تن از ۲۰و 

تن دیګر  ۱۱منسوبین نیروهأی ملی امنیتی و دفأعی افغأنستأن کشته و 
 شأن مجروح شدند.  

 

دفتر ملل متحد برای مواد پروژه هأی انکشأفی بدیل ، ۲۰۱۸در سأل  •
ن  ۵۱۴۵خأنوار )که  ۲۶۷۸۵( UNODCمخدر و جرم )

 
خأنوار ا

والیت  ۱۸ولسوالی در  ۳۵توسط زنأن سرپرستی می شد( را در 
هک تأر زمین را  ۴۰۲افغأنستأن تحت پوشش قرار داد؛ این پروژه هأ 

شأمل کشت مشروع سأخت که زمینه اشتغأل تمأم وقت را برای 
میلیون دالر شد. برعالوه،  ۴.۲۲تن فراهم کرد و بأعث درامد  ۸۵۳۱
 تصدی کوچک و متوسط محلی نیز ایجأد شد. ۴۰۷۰

 

 


