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 وضعیت در افغانستان و تاثیرات ا

 زارش سرمنشی عمومیگ

I. مقدمه 

ن از اینجانب ۲۰۱۶) ۲۲۷۴و قطعنامه شماره  ۱۱/۶۸قطعنامه مجمع عمومی شماره  زارش به تعقیبگاین . ۱     
 
( که در ا

 . دشوه می ئارا ،زارش بدهمگدر مورد تحوالت افغانستان یکبار  هخواسته شده بود تا هر سه ما

حقوق حوالت و تالش های تتالش های مهم بشردوستانه،  از جمله ای ملل متحد در افغانستانفعالیت هزارش بروز گ. این ۲
 همچنانزارش گاین . است (A/71/682-S/2016/1049)  ۲۰۱۶دسمبر  ۱۳زارش سلف اینجانب در گبشری، از زمان صدور 

فراهم می  ،یردگی از تحوالت کلیدی سیاسی و امنیتی و رویداد های منطقوی و بین المللی را که به افغانستان ارتباط می افشرده 
 / A) ۲۰۱۶مارچ ۷زارش گشاخص ها از زمان انتشار و  ستیابی به معیارهادزارش حاوی ارزیابی پیشرفت در گضمیمه این سازد. 

70/775-S / 2016/218،)  می باشد(۲۰۰۹شورای امنیت ) ۱۶۶۸مطابق با قطعنامه ،. 

II .تحوالت مرتبط 

محمد سیاسی، اقتصادی و امنیتی مواجه بوده است. رئیس جمهور افغانستان، مهم ونه دوامدار با چالش های گدولت به . ۳
ند.  تحقیقی در مورد ادامه دادبه بحث های دو جانبه  شانعبدهللا عبدهللا، برای بهبود روابط کاری  یهاشرف غنی و رییس اجرای

راه  جوزجان والی اسبق والیتبا بدرفتاری و غیر قانونی بازداشت اتهام  بهنقش معاون اول رئیس جمهور، عبدالرشید دوستم 
گام های  تانتخابا ی. تشکیالت جدید نهاد های مدیریتباقی مانداز ناشده حر همچنان اچندین موقف کلیدی دولتی  شد. اندازی 

ماد 
 
ینده برداشتند. گاولیه را جهت اجرای اصالحات انتخاباتی و ا

 
فساد  مبارزه با دولت همچنان به تطبیق اجندایی برای انتخابات ا

ن، خود ادامه داد. 
 
پیش  علیه گلبدین حکمتیار هالغو تحریم از جمله ، لبدینگتوافقنامه صلح با حزب اسالمی  اجرایموازی با ا

مذاکرات چند جانبه  ی درافزایش .به مشاهده نرسید در مذاکرات صلح میان دولت و طالبان ملموسیپیشرفت  هیچ اما .برده شد



مده بدر سطح منطقه 
 
درگیری های مسلحانه میان نیروهای امنیتی و  و ادامه یافت وضعیت امنیتی همچنان نبدتر شد. میان ا

ی منجر میزان باالی خشونت علیه افراد ملک .داشتادامه  به همین منوال ۲۰۱۷سال  دررسید و  اوجبه   ۲۰۱۶طالبان در سال 
با  با توجه به شرایط دشوار امنیتی، . عرضه خدماتشدداخلی  ی هایگبیجا شد و  افزایش قابل توجه تلفات در میان کودکانبه 

 .باقی ماند ه، شکنندسرمایه گذاری پایین  میزان و رشد اقتصادی مداومپایین  میزانوضعیت اقتصادی، با  . چالش روبرو بود

 الف. تحوالت سیاسی

، رییس جمهور و رییس اجراییه به تالش های خود برای بهبود روابط کاری شان ادامه دادند. بدینسو ذشتهگزارش گ. از زمان ۴
ن در تقرری مقامات ارشد، تقسیم قدرت و تفویض 

 
در میان مقامات  مسئولیتهر دو رهبر روی میکانیزمی بحث کردند تا بر اساس ا

 ارشد دولتی مشورت نمایند. 

وی را بصورت غیر متهم کرد که  علنالی اسبق جوزجان، معاون اول رئیس جمهور را دسمبر، احمد ایشجی، وا ۱۳بتاریخ  .۵
گرفته مورد سوء استفاده جنسی قرار  که او در هنگام بازداشت،مدعی شد و  کرده چندین روز در اواخر نومبر دستگیرقانونی برای 

قای دوستم څدسمبر، لوی  ۲۱یرد و بتاریخ گمورد تحقیق قرار  به طور رسمی دولت اعالم کرد که این اتهامات باید .است
 
ارنوال ا

ه است. نپذیرفترا برای بازجوی  ی ارنوال څمعاون اول رئیس جمهور تا کنون احضاریه لوی  مظنون قلمداد کرد. یونه رسمگرا به 
جامعه قومی می کند تا  تالشکردند که  جنبش ملی، دولت را متهم رییس جمهور، ن اولچهره های برجسته ی حزب سیاسی معاو

  .دست به تظاهرات زدند ی جمهور  تسیارفتار دولت با معاون اول رعلیه  به خاطر اعتراض و را به حاشیه براند ازبک

 . رئیس جمهور به ۶
 
منتقدان و چهره های مخالف خود منجمله دو گروه بزرگ مخالف سیاسی، شورای  اهی رسانی بهگتالش های ا

. گروه های ملی، و همچنان والی والیت بلخ عطا محمد نور ادامه دادجهادی و حراست و ثبات افغانستان و شورای عالی احزاب 
وردندولت  ،مخالف

 
از رئیس جمهور  خود را علنی ، اما انتقاددادندامتیازاتی دیگر تحت فشار قرار ها و پست  را جهت به دست ا

 ند. کاهش دادو رئیس اجراییه، 

ینده ی هفت وزیر که ۷
 
تن از  شش ، هنوز مشخص نیست.قرار گرفتندان در ماه نومبر گرای عدم اعتماد در مجلس نمایند  مورد. ا
این  اعتمادرای عدم  ی بودنقانون هدر رابطه ب محکمهه ستر صمیم تند، در حالیکه باقی ماندهمچنان های خود  پستدر  راوز این 
وزیر معادن و پطرولیم،  از جمله سرپرستان اداره می شوندتوسط  چندین پست در دولت .در حالت تعلیق قرار داردهنوز ، وزرا

 .وزیر امور اقوام و قبایلان های محل، وزیر اطالعات و فرهنگ، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و گرئیس اداره مستقل ار 

ذشت وی، گگ فته می شود که در زمان در  جنوری، رئیس شورای عالی صلح، پیر سید احمد گیالنی، درگذشت. ۲۱. بتاریخ ۸
شتی ملی افغانستان را تدوین نماید.

 
 دولت پالن داشت تا استراتیژی جدید صلح و ا

با حزب  ۲۰۱۶سپتمبر  ۲۹اجرای توافقنامه صلح در  هده نرسید.. پیشرفت ملموسی در روند صلح بین دولت و طالبان به مشا۹
تحت  فبروری  ۳( در ۱۹۹۹) ۱۲۶۷رهبر این گروه از فهرست افرادی که به موجب قطعنامه   اسم اسالمی گلبدین با حذف

نمایندگان حزب اسالمی گلبدین، مذاکرات  به پیش رفت. ،دسمبر ارائه شد ۱۳به درخواست دولت افغانستان که در  بود تعزیرات
زادی زندانیان و 

 
روه که از پاکستان گاین  وابستگانبرای  سکونتتسهیالت فراهم نمودن با دولت را در مورد مسائل مربوط به ا

قای حکمتیار به کابل موجب نگرانی در میان رقبای سیاسی وی شد که ازگشت ب. چشم انداز ندعودت خواهند کرد، ادامه داد
 
ا



حامیان حقوق معتقدند یک حزب اسالمی متحد تحت رهبری گلبدین حکمتیار می تواند بزرگ ترین حزب سیاسی در کشور باشد. 
 احتمالی قربانیان و نقض شکایاتبه کامل ی گعدم رسید در مورد  این موافقتنامه عدم توانمندی با در رابطه بشر نگرانی خود را

 ند.اشتابراز دحقوق بشر 

ها را در حمایت از ابتکارات محلی صلح در طی دوره  برنامهمعاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( شماری از  هیئت. ۱۰
ی گرسید  مورد منازعه زمین و سایر منابع تنش و االیموارد، منازعات طویل المدت بسایر تا در کنار تسهیل بخشیده گزارشدهی 
 .دنقرار گیر 

ام های اولیه گند، ردیدگتعیین  ۲۰۱۶. کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی که در ماه نومبر ۱۱
ماد 

 
ینده روی دست گرا برای اجرای اصالحات انتخاباتی و ا

 
کمیسیون مستقل انتخابات کار خود را که  رفتند.گی برای انتخابات ا

 تخصیصثبت نام رای دهندگان،  ات دربارهی برای ارائه به دولت، پیشنهادتخنیکی در مورد حوزه های انتخابات ی شامل مطالعه
غاز کرد. و زمان بندی انتخاباتی بود، مراکز رای گیری مجدد 

 
 حوزه های انتخاباتیاین کمیته همچنین جلسات مشورتی را در مورد  ا

ونه علنی تعهد گکمیسیون مستقل انتخابات به  جنوری برگزار کرد. ۳۰و  ۱۷بتاریخ  ،و ثبت نام رای دهندگان با دست اندرکاران
این و سخنگوی  اعالم داشتمطابق قانون انتخابات  ی دهندگانراهرست فبر اساس  دهی رایمراکز خود را مبنی بر ایجاد 

 ۱۰بتاریخ  .شد هندخواملی برای ثبت نام رای دهندگان استفاده نالک ترونیکی که کارت های شناسای  ی  داشتکمیسیون اظهار 
برگزار  ۲۰۱۸ولسوالی در  شورای و مجلس نمایندگانبات اعالم داشت که انتخابات فبروری، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخا

 جنوری، با نهاد های جامعه مدنی ۳۰شد. کمیته مستقل شکایات انتخاباتی با دست اندرکاران انتخاباتی دیدار کرده  و در  هندخوا
ینده ی را به امضا رسانید ا تفاهمنامه

 
 .دمشخص می کن شان که شرایط را برای همکاری ا

غاز کرد. در  ریاست پستروند استخدام را برای  ،. کمیسیون مستقل انتخابات همچنین۱۲
 
 ۱۲کمیسیون مستقل انتخابات ا

ن را امضا کرده بودند به ریاست کمیشنراز مجموع هفت  تن که تنها چهار مک توبیجنوری، این کمیسیون سه نامزد را طی 
 
، ا

روابط داشتن و  یگشایستاعالم کرد که سه نامزد به علت فقدان  ییهسخنگوی رئیس اجرا جنوری  ۲۶در  کرد. پیشنهادجمهوری، 
انتقاد کردند و خواستار  سکوت دولتبر انتخابات از  ناظر فبروری، گروه های ۳در . می باشندن پذیرشقابل قبلی،  کمیشنر هایبا 

 کمیسیون شدند. یتتصمیم گیری برای حفظ استقالل

 ب. امنیت

رویداد امنیتی را ثبت  ۲۳۷۱۲شده است. ملل متحد  بدترهمچنان ۲۰۱۷و  ۲۰۱۶، در سال در مجموع. وضعیت امنیتی ۱۳
یک سال طی در تاکنون درصد افزایش را نشان میدهد و بیشترین رقمی است که  ۵، تقریبا ۲۰۱۵کرده که در مقایسه با سال 

به  غزنیهلمند، ننگرهار، کندهار، کنر و  ،توسط یوناما به ثبت رسیده است. در حالی که جنگ در پنج والیت جنوبی و شرقی
با افزایش فعالیت های طالبان ، هدیرس ثبت به در این والیات حوادث مجموع درصد از ۵۰که یافته گسترش ای چنان ونه ویژهگ

طالبان  .فتگسترش یاشمال و شمال شرق افغانستان و همچنین در حوزه غرب یعنی والیت فراه جنگ در محدوده جغرافیای  ی 
زگان تحت فشار ت هلمند و ترینکوت مرکز والیت ار لشکرگاه مرکز والیر دولت را در اداره مراکز والیات فراه،کندز،ونه دوامداگبه 

هداری این شهرها حیاتی بوده اند. در گبرای ن استقرار نیروهای ویژه افغانستان. حمایه هوای  ی بین المللی و افغان و قرار دادند
ند و شمار مجموع ولسوالی های  ی را که ادعای ردک رفتصمبر، طالبان مرکز اداری ولسوالی غورک در والیت کندهار را ااواخر ماه نو



ن را می 
 
اداره ی شماری از ولسوالی ها مورد اختالف قرار دارد و برخی عالوه بر این،  .دندیولسوالی رسان ۱۴به  دکردناداره ی ا

تغییر  ونه مستمرگبه  گماهیت جن افزایش یافته است.ت نفوذ طالبان در افغانستان تح ارش ها حاکیست که فیصدی مناطقگز 
نشان می  ۲۰۱۶را در درصد افزایش  ۲۲ ،طالبان و نیروهای امنیتی دولت  بیندرگیری های مسلحانه  کرده به خاطری که شمار

غاز  امنیتی را تشکیل می دهد که هایرویداد مجموعدرصد  ۶۳ که دهد
 
با این حال،  .بوده اندطالبان ها  یری گاین در  اک ثریت رگا

 .نشان می دهد ذشتهگرا در مقایسه با سال  کاهشدرصد  ۲۵ ونه دوامدارگه شده به تعبی انفجاری حمالت مواد ۲۰۱۶در سال 

 ۱۰رویداد امنیتی را ثبت کرده که نشان دهنده افزایش  ۵۱۶۰، ملل متحد ۲۰۱۷فبروری  ۱۴و  ۲۰۱۶نومبر  ۱۸. بین ۱۴
شمار  می باشد. ۲۰۱۴درصدی نسبت به مدت مشابه در سال  ۳و افزایش  ۲۰۱۵در مقایسه با مدت مشابه در سال  یدرصد

، سی درصد افزایش داشته و شمار ۲۰۱۶با جنوری  ثبت شده است در مقایسه ۲۰۱۷درگیری های مسلحانه که در ماه جنوری 
ن به 

 
ن ماه ثبت شده است. ۱۸۷۷ا

 
در  ه شدهتعبی انفجاری حمالت مواد  رسیده که باالترین رقمی است که  توسط ملل متحد در ا

که شامل  طالبان همچنان فشار باالی والیت هلمند را، یازده درصد افزایش داشته است. ۲۰۱۶مقایسه با مدت مشابه در سال 
 .افزایش دادند ،یری های شدید در ولسوالی سنگین در اواخر ماه جنوری و اوایل ماه فبروری می شدگدر 

مات ودیپلمیزبان  برای غذای شب حینی که ویندهار، منزل والی ک، در ه شدهعدد مواد منفجره تعبی ، یکجنوری  ۱۰ بتاریخ. ۱۵
زخمی  امارات متحده عربی، و از ماتودیپل ۶از جمله فرد ملکی  ۱۳کشته شدن ردید که باعث گمنفجر  بود شخصیت ها ها و
جان  هفبروری، سفیر امارات متحده عربی که در این حمله مجروح شده بود از اثر زخم های وارد ۱۵در  .شدتن دیگر   ۱۹ شدن

  نگرفت. عهدهاین حمله را بر  مسئولیتباخت. هیچ گروهی 

ی، به ویژه در مورد ظرفیت های عملیاتی، مواجه بودند. کوتاهی مهمونه دوامدار با چالش های گنیروهای امنیتی افغان به . ۱۶
ثیر قابل توجهی بر روحیه، استخدام و پایداری این نیرو میزان بلند فرسایشو اداره، رهبری و اکماالت لوژستیکی و  سوقدر 

 
، تا

سرباز میزان استخدام و  .ردیدگو طالبان  افغان منجر به افزایش تلفات در میان نیروهای امنیتیدرگیری شدید  ها داشته است.
ن جبرانو خال  جهت پر کردن این این نیروهامجدد  یری گ

 
مده،  نمودن ا

 
می بسیار پایین که از اثر تلفات و ترک وظیفه بمیان ا

 شده برنامه ریزی در سطوح  درصد ۹۴و  ۸۶به ترتیب پولیس ملی افغانستانران و افس دودر ماه فبروری، تعداد عساکر ار . دباش
 بود.

حضور خود را در والیت شرقی ننگرهار و همچنان در والیات کنر و نورستان  شاخه خراسان دولت اسالمی عراق و شام )داعش(. ۱۷
دفاعی و امنیتی افغانستان، با حمایت نیروهای نظامی بین المللی، این گروه ملی با وجود عملیات پاکسازی نیروهای  حفظ کرد.

ن ازطبق گزارش، 
 
 .شتندگبر  به این مناطقدوباره  ۲۰۱۶در اخیر سال  ها پاکسازی شده بود  مناطقی که از ا

ن ها کارمندان ملل متحد  حوادثی مورد ۲۱طی دوره گزارشدهی، . ۱۸
 
مورد هفت مورد ارعاب، یک  از جمله دخیل بودندکه در ا

به وقوع  و سرقت یک وسیله نقلیه ملل متحد ،حادثه مربوط به جرایممورد مربوط به مواد منفجره تعبیه شده، هفت حادثه 
 .پیوست

 ج. همکاری های منطقوی



. در جریان دوره گزارشدهی، افزایش قابل مالحظه ی در روابط دوجانبه بین افغانستان و همسایگانش بمشاهده رسید. با این ۱۹
 ۱۰انتحاری در شهر کندهار در  حملهدر پ ی  .راییدگی گونه دوامدار به تیر گوجود، روابط دوجانبه بین افغانستان و پاکستان به 

به شکل ار، لیس والیت کندهورئیس پعبدالرازق، جنرال جنوری، مقامات افغان، از جمله حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی و 
ن در  این حمله را به عوامل خارجی نسبت دادند.علنی 

 
تظاهرات بیرون سفارت پاکستان در کابل و در پشت قونسولگری های ا

جنرال جاوید بجوا  شد که معترضین از دولت خواستند روابط دیپلوماتیک خود را با پاکستان قطع کند. راه اندازی کندهار و هرات 
، به همتای خود، و به رئیس جمهور و ۲۰۱۶دسمبر  ۳۱، بتاریخ هماشته شدگکه اخیرا به سمت رئیس ستاد ارتش پاکستان 

جنوری به رئیس جمهور تیلفون کرده و مراتب تسلیت خود  ۱۵جنرال بجوا همچنین بتاریخ  ن کرد.تلفورئیس اجراییه افغانستان 
ی از اکرد. با این حال، پس از سلسه  صحبت و روی همکاری های امنیتی  ابرازکندهار جنوری در  ۱۰ورخ مرا در ارتباط به حمله 

مستقر  را به شورشیان مقامات ارشد پاکستان برخی از این حمالت حمالت در پاکستان، تنش های دوجانبه دوباره افزایش یافت.
و  مسدود کردههرگونه عبور و مرور بر روی  را این حوادث، پاکستان مرز خود با افغانستان دنبالبه  نسبت دادند. در افغانستان
 .مبادرت ورزیدنی گبه راکت پراجویان مظنون در قلمرو افغانستان گجنهدف قرار دادن  جهت  ،در امتداد مرز 

افغانی را به تاشکند جهت اولین دور هیئت یک جنوری معاون وزیر خارجه افغانستان، حکمت کرزی،  ۱۰و  ۹. بتاریخ ۲۰
هیئت بلندپایه را به تهران رهبری  ه یکجنوری، رئیس اجرایی ۱۱در  گ فتگوی سیاسی بین افغانستان و ازبکستان رهبری کرد.

ورد نمود.
 
و  حمایت امنیتی ی را در ارتباط بامسائلو  هطی این دیدار موصوف با حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار به عمل ا

 ۱۰مورخ  ی جنوری، صالح الدین ربانی، وزیر امور خارجه، پس از حمله ۱۷ریخ بتا .قرار دادمورد بحث  افغانستانبرای سیاسی 
فبروری از  ۱۲و  ۱۱در نتیجه، رئیس جمهور افغانستان در  به امارات متحده عربی رهبری کرد.را تی ئکندهار هیجنوری باالی 

فبروری،  ۸تا  ۶از  کرد تا مراتب تسلیت خود را نسبت به خانواده های قربانیان این حمله، ابراز نماید.امارات متحده عربی دیدار 
قای ربانی با سرگ ئی الوروف، وزیر امور خارجه فدراتیف روسیه در مسکو دیدار کرد و در مورد همکاری روی 

 
از طیف وسیعی ا

هر دو جانب موضع مشترک خود را، در مورد این که طالبان باید در  .دونم، از جمله موضوعات اقتصادی و امنیتی بحث مسائل
 دند.کر تایید  دوباره گ فتگوی سازنده در روند صلح دخیل شوند،

مدمشارکت چند جانبه در سطح منطقه در . افزایش ۲۱
 
سیا" بتاریخ  رای خارجه. ششمین کنفرانس وز به میان ا

 
دسمبر  ۴"قلب ا

دسمبر در مسکو برگزار شد، چین، پاکستان و فدراتیف  ۲۷در یک نشست سه جانبه که در  در امرتسر هندوستان برگزار شد.
یک تن از سخنگویان وزارت امور خارجه افغانستان،  روسیه وضعیت رو به وخامت امنیتی در افغانستان را مورد بحث قرار دادند.

فبروری در مسکو برگزار شد، به شش  ۱۵اشتراک در جلسه بعدی که در  حذف افغانستان از این جلسه، اعتراض کرد.در مورد 
پس از جلسه، وزارت امور خارجه فدراتیف  کشور که شامل افغانستان، هند و ایران )جمهوری اسالمی( می شد، گسترش یافت.

شرکت کنندگان موافقت کردند که تالش های خود را برای حمایت از روند  خاطر نشان ساختی را منتشر کرد که اروسیه بیانیه 
سیای میانه برای حضور در نشست بعدی منطقوی در مورد  داشتصلح افغانستان تسریع بخشند و اعالم 

 
که جمهوری های ا

 شد.خواهند افغانستان، دعوت 

و  ۲۳ر امور خارجه ازبکستان، عبدالعزیز کاملوف، در همکاری های اقتصادی نیز افزایش یافت. وزی ،طی دوره گزارشدهی. ۲۲
ندیدار کرد و طی این دیدار یک نقشه راه اقتصادی دوجانبه اعالم شد که  از کابل جنوری  ۲۴

 
تجارت ساالنه بین دو  مبتنی بر ا



قای کاملوف با رئیس  .خواهد کرد افزایش پیدا ۲۰۱۷ سال ملیارد دالر در ۱.۵الر به میلیون د ۴۲۹از  ۲۰۱۶کشور در سال 
 
ا

قای ربانی،  به امضا رسانید. یهجمهور و رئیس اجرای
 
 افغانستان دیدار نموده و پنج تفاهمنامه را با همتای خود، ا

IIIحقوق بشر . 

افراد ملکی ادامه یافت.   بر گز افزون جنو تلفات رو نهاد  رو به وخامت ۲۰۱۷و  ۲۰۱۶سال های وضعیت حقوق بشر در . ۲۳
را  ۲۰۱۶سال  دردر مورد حفاظت از افراد ملکی در منازعات مسلحانه خود  ی یوناما گزارش ساالنه ۲۰۱۷وری بر ف ۶تاریخ ب

روز افزون از عواقب منازعات در افغانستان، با بلند ترین رقم تلفات فقط ای ونه گکه افراد ملکی به  هاین نهاد دریافت .منتشر کرد
تن  ۳۴۹۸مورد تلفات ملکی ) ۱۱۴۱۸یوناما شده، رنج دیده اند.  ثبتبدینسو  ۲۰۰۹از سال در یک سال که از طرف یوناما 

، سه درصد افزایش را نشان می دهد. خشونت های مرتبط ۲۰۱۵در مقایسه با سال  کهرا ثبت کرد تن مجروح(  ۷۹۲۰کشته و 
باعث تخریب منازل، معیشت و ملکیت مردم و بیجا شدن هزاران خانواده شده و دسترسی به تعلیم و تربیه،  نیهمچن گبا جن

 ۲۴عناصر ضد دولت و به د ملکی را درصد تمام تلفات افرا ۶۱محدود کرده است. یوناما سال  طولدر صحت و سایر خدمات را 
ن را به 

 
درصد  ۲ ،ملی امنیتی افغان نیروهایدرصد این تلفات به  ۲۰طرفدار دولت نسبت داده که در مجموع  نیروهایدرصد ا
ن به 

 
یری های زمینی بین گروه های مسلح طرفدار دولت نسبت داده شده است. در گدرصد به  ۲نظامی بین المللی و  نیروهایا

کشته و  ۱۰۷۰تلفات )مورد  ۴۲۹۵ باعثکه وده ملکی ب افراد طرفدار دولت و عناصر ضد دولت علت اصلی تلفات نیروهای
ن انفجار ،شدهتن مجروح(  ۳۲۲۵

 
و کشتار های هدفمند و  مواد منفجره تعبیه شده، حمالت پیچیده و انتحاری  که به تعقیب ا

 عمدی را می توان برشمرد.

، سران قومی و ملکیدولتی  داراتابا هدف  شاخه خراسان دولت اسالمی عراق و شام )داعش( حمالت ی دریوناما افزایش. ۲۴
شاخه خراسان دولت مجروح( را به  ۶۹۰کشته و  ۲۰۹مورد تلفات افراد ملکی ) ۸۹۹ هیئت. این ، ثبت کرده استاه هاگعبادت

مجروح( را نشان  ۴۳کشته و  ۳۹درصد تلفات افراد ملکی ) ۸۲، ۲۰۱۵در مقایسه با  ۲۰۱۶در سال  اسالمی عراق و شام )داعش(
شاخه خراسان دولت اسالمی عراق  ی باشد.می دهد. اک ثریت این تلفات ناشی از الگوی حمالت عمدی فرقوی علیه اقلیت شیعه م

ی می گدر کابل زند که  اقلیتاعضای این  ۲۰۱۶ نومبر ۲۱اک توبر و  ۱۱جوالی،  ۲۳را که در سه حمله  مسئولیت و شام )داعش(
  پذیرفت. هدف قرار داده بود کنند را 

در طی دوره زنان  از جملهمقامات ملکی دولتی با هدف گیری ونه دوامدار مرتکب حمالت عمدی گ. عناصر ضد دولت به ۲۵
منزل یک عضو پارلمان در کابل پذیرفت که در  مقابل حمله پیچیده را یک طالبان مسئولیتدسمبر،  ۲۱. در گزازشدهی شدند

سط عناصر ضد دولت باالی محل سکونت والی کندهار ند. عالوه بر حمله توشدر مجروح گتن دی ۷فرد ملکی کشته و  ۸این حمله 
ن مسئولیت که طالبانرفت گجنوری، در همین روز، محوطه اداری پارلمان در کابل مورد حمله انتحاری قرار  ۱۰در 

 
پذیرفتند  را ا

ستره محکمه در  نبیرو در یک حمله انتحاری در فبروری،  ۷ر مجروح شدند. در گتن دی ۷۵فرد ملکی کشته و  ۳۴در این حمله  و
 ر مجروح شدند. گفرد دی ۴۰فرد ملکی کشته و حداقل  ۲۰کابل

در  ، نیروی کاری کشور ۲۰۱۶رنج می برند. در جریان سال  ای غیرمنصفانهونه گاز خشونت ها به  به صورت متداوم. اطفال ۲۶
 ۹۲۳)طفل  ۳۵۱۲تلفات را ثبت کرده که منجر به  معلولیتو  مرگ شده یمورد واقعات تایید  ۱۷۰۷زارشدهی گجریان نظارت و 

، نیروی ۲۰۱۶درصد افزایش را نشان می دهد. در ربع چهارم  ۲۴، ۲۰۱۵ سال که در مقایسه با شد مجروح( ۲۵۸۹کشته و 



ن نتیجه واقعه را تایید کرد که ۴۴۰کاری متذکره 
 
ن ۲۰۰ ،شده کشتهطفل  ۲۶۸ مجموع بود که از طفل ۱۰۰۹ تلف شدن ا

 
 تن ا

ن  ۶۶پسر، 
 
تن  ۵دختر و تن  ۲۱۶تن شان پسر،  ۵۲۰مجروح،  ۷۴۱طفل تثبیت نشده بود و از مجموع  ۲ هویت دختر وتن ا

ن تثبیت ناشده بود. با توجه به استخدام و استفاده از کودکان توسط طرفین منازعه، این نیروی کاری 
 
استخدام  از جملهواقعه  ۵۷ا

اک ثریت این کودکان از سوی عناصر ضد دولتی استخدام و یا مورد استفاده قرار  .را ثبت کرد ۲۰۱۶پسر در سال  ۹۱از  یا استفاده
 رفته اند.گ

مراکز اصالح اطفال در افغانستان در مورد ، به درخواست وزیر عدلیه، یوناما ارزیابی جامعی را ۲۰۱۶دسمبر  ۴بتاریخ . ۲۷
زادی، نوجوانان اصالح برای معیارهای بین المللی ملل متحدبراساس منتشر کرد که 

 
. در این را انجام دادارزیابی  محروم از ا

نیاز مبرم برای بهبود  اندر حالیکه همچن ،کرده مشاهدهرایشات مثبتی را در مراکز اصالح نوجوانان در افغانستان گارزیابی، یوناما 
نان جهت ادغام مجددجوانان افغ تجدید اسکان برایاقبت های بعد از ر تعلیم و تربیه در این مراکز و م

 
 در ان جهت کمک به ا

طوری که بتاریخ د. کن. یوناما حاال، وزارت عدلیه را در راستای تطبیق این توصیه ها حمایت می  ه استکرد مشخص را نیز جامعه
ن به شدت تامین می شود، به ساالن  گدر توقیف خانه بزر که تن پسر  ۱۲۲، ۲۰۱۶دسمبر  ۳۱

 
در والیت پروان که امنیت ا

 هداری می شوند. گروه های مسلح، نگاتهامات مرتبط با  امنیت ملی، منجمله ارتباط با 

موزشی ادامه داشت. در و کارکنان صحی و . هدف قرار دادن مراکز ۲۸
 
را تایید کرد که  گواقعه مرتبط با جن ۱۱۹، یوناما ۲۰۱۶ا

و مجروح(  ۱۳کشته و  ۱۰فرد ملکی ) ۲۳بودند که منجر به تلفات  داده هدف قراررا  مراقبت صحی  کنانخدمات صحی یا کار 
 مرکز صحی ۲۳از  و استفاده  تصرفبود. برعالوه، یوناما   ۲۰۱۵ سال درثبت شده   شد که مطابق با ارقام فرد ملکی ۴۲اختطاف 

زارشدهی، با استفاده از روش خویش، گ، نیروی کاری کشور بر نظارت و ۲۰۱۶را به مقاصد نظامی ثبت کرد. در ربع اخیر سال 
ن مراکز صحی و کارمندان مربوط به صحت هدف قرار  را ثبت شده واقعه تایید ۳۱

 
، ۲۰۱۶رفته بودند. در سال گکرد که در ا

موزش هدف قرار  ۹۴یوناما 
 
موزشی و کارمندان مرتبط با ا

 
ن مراکز ا

 
بودند که شده رفته گواقعه مرتبط با منازعه را تایید کرد که در ا

ردید و گمجروح(  ۶۷کشته و  ۲۴فرد ملکی ) ۹۱جر به تلفات نشان می دهد، که من ۲۰۱۵درصد کاهش را در مقایسه با  ۲۰
موزش

 
موزشی ب ازاستفاده متداوما ذاشت. یوناما گ یتاثیرات منفی را باالی دسترسی اطفال به مراکز ا

 
از نظامی  رای اهدافمراکز ا

موزشی  ۴۲استفاده از  یوناما ،۲۰۱۶در سال . درسانمی به ثبت را یر منازعه گجوانب در طرف 
 
که عمدتا از سوی  ثبت کردرا مرکز ا

ن ها استفاده کردند تصرفمک تب را  ۳۴که بود نیروهای ملی امنیتی افغان 
 
  .یا از ا

یک شرکت امنیتی که در میدان هوای  ی بین  زن از قراردادی ۵دسمبر،  ۱۷باقی ماند. بتاریخ  گسترده. خشونت علیه زنان ۲۹
مردان مسلح ناشناس کشته شدند.  از سوی وظیفهسوی  هرفتن ب مسیر خویش برای المللی کندهار مصروف فعالیت بودند در

از جمله شالق را ر گدر والیت بادغیس و دو واقعه دیرا دولتی  مخالفدسمبر یوناما اعدام یک زن توسط عناصر  ۱۵عالوتا، در 
دولت یک زن را در والیت سرپل  مخالفدسمبر، عناصر  ۲۵به ثبت رسانید. در  در والیت غزنی به اتهام جرایم اخالقیزدن زنان 

روهی گجنوری، در والیت فراه،  ۲۶. در سر بریدند ه بود،ونه علنی از اعمال طالبان انتقاد کردگبه بنا به گزارش بعد از این که 
 موقعیت خواهر وی که یک افسر پولیس افغان به هدفشان که ساله را زمانی کشتند که نتوانستند ۵۰طالب یک زن جویان گاز جن
باد والیت بدخشان، مهاجمان مسلح یک دختر جوان  ۱. در دست یابند بود

 
ساله را که طبق  ۱۸فبروری، در ولسوالی فیض ا

مرکز  ۵مرکز حفاظت از زنان و  ۱۱ونه دوامدار گزارش پیشنهاد ازدواج والی نام نهاد طالبان را رد کرده بود کشتند. ملل متحد به گ



نب زنانکه  ضروری  خدمات و تحیاخدمات نجات فراهم کننده  مرکز ۳۷از مجموع  رهنمای خانواده را
 
والیت  ۹در  را نیاز دارند ه ا

 می کند. حمایت 

وردن ابتکارات بنیادی گ. در زمان ۳۰
 
 برابری زارشدهی، ادارات والیتی به ایجاد کمیته های جندر و امور زنان که ماموریت شان ا

والیت فعال می  ۱۲ در جنسیتی در کار ادارات در والیات مربوطه ی شان بود ادامه دادند.  این کمیته ها در حال حاضر حداقل
-۲۰۱۶ سال های دولت بصورت علنی ستراتیژی و پالن عمل خود را برای محو خشونت علیه زنان برای دسمبر، ۵د. در نباش

غاز  را ۲۰۲۰
 
ه متن بازبینی شده ی قانون گو مشرانو جر  هگجر  سیون مشترکی متشکل از اعضای ولسییکمجنوری،  ۹کرد. در ا

زار و اذیت علیه زنان و اطفال را به تصویب رسانید. این 
 
بحث ها روی تمویل ر توشیح رییس جمهور می باشد. اتظان در قانونمحو ا

در عین زمان، شورای امنیت بی نتیجه باقی ماند. ( ۲۰۰۰شورای امنیت ) ۱۳۲۵جهت تطبیق قطعنامه  یعململی تطبیق پالن 
میز را طرح کرد، و در این راستا مذاکرات با دست اندرکاران مختلف گافراط ستراتیژی مبارزه علیه پیش نویس ملی 

 
رای  ی خشونت ا

 . رفته شدگروی دست 

 سویاز ه تصویب و گاز طرف ولسی جر  ۱۹۷۶سال   از مرعی االجراجزا، در ماه جنوری، ضمیمه ی کود جزای کود در اصالح . ۳۱
، ثبت نادرست دارای  ی ها و ثروتمند شدن غیر قانونی را، جرم ینزمغصب ین بار برای نخست کود،د. این توشیح شرییس جمهور 

رد. کود جزای بازبینی شده، مطابق به پرنسیب، از طرف  کابینه وزرا در ماه سپتمبر تصویب شد. کود جزا در حال حاضر تلقی ک
 تحت بازبینی قرار دارد.  پیش از ارائه به مجلس نمایندگان، شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری، توسط

IVهن
 
 ی با مساعدت های توسعویگ. تطبیق پروسه کابل و هما

درصد  ۱.۲ ، ۲۰۱۶ سال رشد میزاناز  بانک جهانی تخمینباقی ماند. تازه ترین  ضعیف. وضعیت اقتصادی در افغانستان ۳۲
در  . دولتبودولی هنوز هم کمی پایینتر از پیش بینی های قبلی  ۲۰۱۵متوسط در مقایسه با سال  یکه نشان دهنده افزایش بود

وری عواید داخلی در خاطر  زارش داد که از اهداف صندوق بین المللی پول بهگماه دسمبر  دراصالحات مالی خویش  ادامه
 
جمع ا

ن  ارزش واقعی در درصد ۲۷و  ارزش اسمیدرصدی در  ۳۴، با افزایش ۲۰۱۶سال 
 
. فراتر رفته است ۲۰۱۵سال در مقایسه با ا

تاثیر منفی بر اعتماد سرمایه  ،امن را برای کار و بارشان فراهم کرده یکه دولت فضای  و میزانی  در مورد امنیتان ذار گسرمایه نگرانی 
 ذاران داشته است. گ

ردید. گجنوری منتشر  ۲۳ه تصویب و در گاز طرف ولسی جر  A.H. 1396 (A.D. 2016/17) برای سال مالیبودیجه ملی . ۳۳
 ۴۱۵تقلیل یافت.  بزرگ ترین کاهش، اضافه تر از درصد  ۷.۷ ذشتهگملیارد دالری در مقایسه با بودیجه سال  ۶.۴بودیجه ملی 

گرفته  جه"یبودخارج از و وزارت دفاع که " داخلهمیلیون دالر در بخش امنیتی بود، به دلیل هزینه های تهیه سوخت برای وزارت 
صحت، حکومتداری، اقتصاد و  مربوط به کاهش بیشتر بودجه انکشافی .ردیده استگاکمال و به صورت دوجانبه تهیه و  شده

که اعمار زیر ساخت ها، بیش از نیمی از هزینه های انکشافی برای سال  فت، هرچند انتظار می ر بودهمچنین زیرساخت ها 
درصد در مقایسه با  ۸نیز ساز طرف خود دولت  تمویل شدهپروژه های انکشافی را بخود اختصاص دهد. بودیجه  ۲۰۱۶/۱۷

 ت. داشذشته کاهش گبودیجه سال 

غاز کرد. در مباحثی که پس از -ری میانگبازن تیم کشوری ملل متحد. ۳۴
 
مدت از چارچوب مساعدت های توسعوی ملل متحد را ا

 در بروکسل برگزار شد، شماری  از طریق چارچوب حسابدهی متقابلک فای  ی تطبیق خود  بارهدر، ۲۰۱۶جلسه ای که در ماه اک تبر 



نها به  خاطرنشان ساختند کهکنندگان در کابل  تمویلاز 
 
 درگیریزی استراتژیک و یا تمرینات بازبینی در برنامه ر ونه یکسانگا

هنگ سازند ،توسعوی مشترک متنیی تحلیل و تجزیه  با نگاهی بهمباحثات خود را توافق کردند تا  د وبودن
 
این بحث ها . هما

بین  ها پیونده خدمات در زمینه کاهش دسترسی، نقش صنایع استخراجی در توسعه، یبر اهمیت ارابا تاکید جنوری  ۱۹تاریخ ب
 ،ساختن اطمینان لقابو  ؛های جامعه مدنی نهادایجاد شغل، تعامل با  در برابر، چالش ها ویو توسع بشردوستانهابتکارات 

غاز  ،معلوماتو تفسیر  یگرسید 
 
 .دشدر کابل ا

مرکز عدلی وقضای  ی مبارزه با جنوری، محل جدید دایمی  ۲۹. بتاریخ می باشدفساد خود  برنامه مبارزه با در تعقیب. دولت ۳۵
محکومیت سه مورد  از این میان  را بررسی کرده که شش مورد قضایای درجه یکتا کنون، این مرکز  در کابل افتتاح شد. ،فساد

ن  لری کهاد ۳۶۰۰۰۰ قضیه پیچیده اختالس یک  به شمولد، شده بوتایید  شان در محکمه استیناف
 
 .بودندمتهم  تن ۹در ا

، به اتهام رشوت، یک مل پاسوال وزارت امور داخله را به مرکز عدلی وقضای  ی مبارزه با فسادمحکمه رسیدگی جنوری،  ۹بتاریخ 
سال زندان محکوم  ۳ولسوالی که متهم به پول شوی  ی بود به فبروری، یک قوماندان امنیه  ۱۵سال زندان محکوم کرد. بتاریخ  ۱۴
اخیرا علیه معین وزارت شهر سازی، به اتهام اختالس صدها میلیون دالر، اقامه دعوا کردند. محکمه ی ن این مرکز څارنواال. دش

وی معطل می باشد. مشورت ها در مورد پیش نویس استراتیژی ملی مبارزه با فساد و قانون مبارزه با فساد اداری، جهت اصالح 
 یری و نظارت دولتی، ادامه یافت.گنهاد های جلو 

این تصویب کرد.  ۲۰۱۶دسمبر  ۷تاریخ ریاست مستقل اراضی در مورد قانون مدیریت زمین را بنه وزرا قانون پیشنهادی . کابی۳۶
پیش  ه خواهد شد.یرااجهت توشیح  ،رددگزار گدوباره بر  ۲۰۱۷مارچ  ۶بتاریخ این شورا  جلسه یزمانیکه  ،هگقانون به ولسی جر 

را زمین  ملکیت و امنیت بیشتر تقویت قباله در ثبت زمین و مقامات را نقش ی کرده وتلقرا جرم نویس قانون متذکره غصب زمین 
  د.کنمین می ابرای زنان ت

ان های محل اقداماتی را برای گ. دولت به تالش های خود جهت بهبود حکومتداری در سطوح محلی ادامه داد. اداره مستقل ار ۳۷
 ظرفیت جنوری، ستراتیژی جدید ۲۴بتاریخ  رفت.گروی دست  خود ، نظارت و ارزیابیسازی  تمامی برنامه های ظرفیت بازسازی 
متخصص نظارت  ۳۴ر و متخصص جند ۳۴های ذات البینی دولت فراهم شد. استخدام بر اساس شایستگی  تبرای مشور  سازی 

غاز گردید یدر سطح محل اتادار  جندر درمسیرسازی دیدگاه های  درنظر داشت و ارزیابی با
 
خارج  در قرار است متخصصین .ا

خدمات ملکی براساس در ، منحیث بخشی از تالش های دولت جهت استخدام ۲۰۱۶دفاتر والیان والیات جا داده شوند. در سال 
درصد(  ۱۴) ۵۳به  بر این اساس را رفت که تعداد مقرری هاگی، تمام مقرری ها بر اساس روند شایسته ساالری صورت گشایست

درصد( مستقیما از طرف رییس جمهور مقرر  ۱۲شاروال ) ۲۰رسانید. مجموعا  درصد( ۱۵)معاونین والیان والیات  ۵ولسوال و 
 شدند. 

نفر از اعضای جدیدا استخدام شده ی زنان، با پشتیبانی برنامه  ۲۵۰فسران زن در پولیس ملی افغان،برای تقویت تعداد ا. ۳۸
موزش دیدند.

 
موزشی چهار ماهه ی خود را در گاستخدام شوند این  توسعه ملل متحد، در سیواس ترکیه ا

 
جنوری به  ۵ان، برنامه ا

با این وجود، تعداد مجموع افسران پولیس زن در نیروی  و به پست های پلیس ملی افغان تقرر حاصل کردند.ه پایان رسانید
 درصد می باشد. ۲پولیس کمتر از 

Vمساعدت های بشردوستانه . 



، وضعیتی که در گان داخلی ناشی از جنگبیجا شد  از ثبت تعداد جدیدی اب ۲۰۱۷و  ۲۰۱۶در سال دوستانه . وضعیت بشر ۳۹
ن نتیجه 
 
جدید . شمار وخیم شده استاز پاکستان به کشور عودت نمودند،  بدون مدرک قانونی های مهاجر و افغان ۶۲۰۰۰۰ا
درصد شان  ۴۵والیت رسید که بیشتر از  ۳۴والیت از مجموع  ۳۲تن در  ۶۵۱۷۵۱بالغ بر  ۲۰۱۶ان داخلی در سال گبیجا شد 

 ۲۲۰ان داخلی است که در منطقه به ثبت رسیده، با گاین بلندترین رقم بیجا شد بین ماه های اک توبر و دسمبر بیجا شده بودند. 
ن ها بیجا شد 

 
 ،درصد افزایش را نشان می دهد. تا کنون ۳۸، ۲۰۱۵ت شده و در مقایسه با ثب گناشی از جن یگولسوالی که در ا

ان اجباری به ثبت گبیجا شد والیت، برخی از  ۳۴والیت از مجموع  ۱۷در  بیجا شده اند و جدیدا ۲۰۱۷در سال تن  ۱۲۸۶۳، 
بشردوستانه، منجمله پول نقد، خدمات صحی و اجناس،  کمک های سازمان ملل متحد و سازمان های غیر دولتی. ندرسیده ا

 سرپناه، مواد غذای  ی و غیر غذای  ی را به جمعیت های بیجا شده فراهم ساخته اند. 

شت دواطلبانه دفتر کمیشنری عالی گان از طریق برنامه بر گبا موجی از عودت کنند  ۲۰۱۶. وضعیت در جریان نیمه دوم ۴۰
ر(،

 
افغان خود را منحیث مهاجرین   ۳۷۰۱۰۲ دسمبر، مجموعا ۳۱. طوری که در نهادوخامت  بهرو  مهاجرین )یوان اچ سی ا

شتند. یو ان اچ سی گتن از سایر کشور ها بر  ۱۸۵تن از ایران عودت کردند و  ۲۲۹۰عودت کننده از پاکستان ثبت کرده بودند، 
ر فعالیت های خود را

 
ورد. در یک جلسه سه حالت دسمبر به  ۱۵ به تاریخ زمستانفصل تادیه پول در در مراکز  ا

 
تعلیق در ا

، تصمیم اتخاذ شد تا ۲۰۱۷فبروری  ۱۵عالی امور مهاجرین سازمان ملل متحد در ی افغانستان، پاکستان و کمیشنر  میان جانبه
ادغام  برای ینقد کمک انگند شت کنگیرند. با توجه به نتایج نظارت گسترده، باز گاپریل از سر ب ۱را  در  کشور به  عودتبرنامه 

 به طور معمول، کمک های. ندرساند مصرف عاجل خویش به مایحتاجطور اوسط( را برای تامین فی نفر دالر  ۴۰۰مجدد خود )
 شد.  صرفم دو تا سه ماهدر نقدی 

نیز به طور قابل مالحظه ی افزایش  ۲۰۱۶در نیمه دوم سال  ،پاکستان ازاسناد قانونی  بدون ای  ی. اخراج و بازگشت افغان ه۴۱
جمعا در  ۲۰۱۶ سالشش ماه نخست در  تن   ۳۴۰۰۰  در مقایسه بابه کشور این افراد  تن ۲۱۴۰۰۰از  بیش با رسیدنو  یافت
 ۸۳۰۰فبروری،  ۱۱در  چنانکهت؛ داشادامه  نیز ۲۰۱۷این روند در سال . رسیدتن  ۲۴۸۱۸۹ بهتعداد این افراد  ۲۰۱۶سال 
 ۹۳۳۵) ۲۰۱۶سه ماه نخست سال  تماماز پاکستان بازگشت نموده بودند، این رقم نزدیک به رقم بدون اسناد قانونی افغان 

تن در  ۴۰۰۰۰تا  ۳۰۰۰۰که طور اوسط از ، ان از جمهوری اسالمی ایرانگشت کنند گمیزان باز  .ه است، رسیدتن بالغ می شد(
افغان بدون اسناد قانونی از جمهوری  ۳۹۱۵۱و ورود  یافتنیز ادامه  ۲۰۱۷این روند در سال  ثابت باقی ماند.د، رسیهر ماه می 

 هعودت نمودبه خود  خودتن شان  ۷۵۶۳ند، شتگبر  از کسانی که از پاکستان ت.داشادامه  ۲۰۱۷فبروری  ۱۱اسالمی ایران در 
نانیکه از جماز و  ند.ه بوداخراج شد تن شان ۷۳۷و 

 
تن شان خود به خود عودت  ۲۰۹۱۲شته بودند، گهوری اسالمی ایران بر ا

ان از پاکستان دلیل عمده ترک این کشور را افزایش اذیت پولیس و گتن شان اخراج شده بودند. عودت کنند  ۱۸۲۳۹ده و نمو
شمار عودت پیش بینی می شود که  جمله بیم اخراج از این کشور را عنوان کردند. از  این کشور،بالتکلیفی در وضعیت شان در 

 . افزایش یابد رفته شود،گکمیشنری عالی سازمان ملل متحد از سر  کشور شت به گبرنامه باز  زمانی که انگکنند 

مکرر به دلیل یا های دوباره  ان در افغانستان به دلیل بیجاشدنگ. بسیاری از افغان های بیجا شده ی داخلی و عودت کنند ۴۲
ساحاتی که  درکار خدمات و  کمبودساحات شان و بلند رفتن قیمت کاالها و نیز  به گخشونت در حال افزایش و رسیدن جن

سیب پذیر بوده اند ان، بویژه در والیات بغالن، کابل، کندز، لغمان و ننگرهار،گعودت کنند  بیشتر استقرار
 
مراکز  ندچهر   .ا

باد و کابل به مقصد انتخابی این عودت کنند  ی دربزرگ شهر 
 
 ندر انی که اسناد قانونی نداگعودت کنند به خصوص میان ان گجالل ا



موزش، محدود بوده است.ی، ظرفیت جذب در محیط شهری، بومبدل شده
 
 ژه در زمینه دسترسی به زمین، مراقبت های صحی و ا

زادانه محل گبرای عودت کنند  پالیسیچارچوب 
 
ان و بیجاشدگان داخلی که مسایلی چون هماهنگ ساختن حمایت ها، انتخاب ا

فبروری به تصویب  ۱۴، در یردگرا در بر می  ان داخلیگان و بیجا شد گبرای عودت کنند  یعمل پالنسکونت، اخذ کارت هویت و 
  رسید.

از دریا را افغان رودی و تن  ۳۶۲۰۰۰تن از مجموع  ۴۲۰۰۰فت. تقریبا یاکاهش  ۲۰۱۶مهاجرت افغان ها به اروپا در سال. ۴۳
، زمانی که افغان ها ۲۰۱۵کاهش قابل مالحظه ی را نسبت به که  یردگدرصد ورودی ها را در بر می  ۱۲ند که ادتشکیل می دها 
ان از اروپا به گدر عین زمان، شمار عودت کنند  د.اند،  نشان می دادرا تشکیل می دیک میلیون ورودی ها تخمینا از درصد  ۲۱

ی او ام( در  ۶۸۶۴افت و با یش یافزا ۲۰۱۶ری در سال یطور چشمگ
 
تن عودت کننده از سوی سازمان بین المللی مهاجرت )ا

، سازمان بین المللی مهاجرت ۲۰۱۷فبروری  ۱۱و  ۲۰۱۶نومبر  ۱رفت. بین گ، مساعدت صورت ۲۰۱۵تن در  ۱۴۱۹مقایسه با 
مربوط به دو جانبه پا مساعدت نمود. در طول خزان، شماری از موافقتنامه های داوطلب از ارو  یکننده  بازگشت ۱۰۴۵به 

ن، دولت و اتحادیه اروپا روی  بازگرداندن
 
یک بین دولت های مختلف کشورهای اروپای  ی و دولت افغانستان امضا شد. افزون بر ا

 توافق کردند.  ،شتگو باز  بازگرداندنشامل مقررات  تراه مشترک رو به جلو مسایل مربوط به مهاجر 

به علت عملیات های  ی کهی از مهاجرین پاکستاناظه میزبان شمار قابل مالحونه دوامدار گافغانستان به ، ۲۰۱۶. در سال ۴۴
. بود تن ۱۲۵۰۰۰، شمار این مهاجرین بالغ بر ۲۰۱۶فرار کرده بودند، شد. در اخیر سال از وزیرستان شمالی  ۲۰۱۴در  نظامی

تن  ۲۰۰۰۰اردوگاهی برای حدود  وجود اینکه ، باکردنداک ثریت این مهاجرین در جوامع میزبان با وابستگی های قبیلوی زندگی 
سیب پذیر ترین افراد تمرکز کردند. فعهمکاران بشردوستانه روی ترویج خود ک فای  ی و ر  .در والیت خوست تاسیس شد

 
 ضروریات ا

صورت  ایلی تحت اداره حکومت مرکزی پاکستانو نمایندگان مناطق قب انگپناهند این میان بزرگان توافقی ، ۲۰۱۷در اوایل 
تا  ان اظهار داشتند که در افغانستانگاک ثریت این پناهند  د.شمنجر به بازگشت تعداد کمی از پناهندگان به پاکستان رفت که گ

حاصل در پاکستان زادگاه شان مساعدت های ادغام مجدد در مهیا بودن و ز محافظت زمانی باقی می مانند که اطمینان بیشتر ا
 . کنند

قضیه که  ۲۰۰جمعا،  د.شثبت ، بودعمدتا ناشی از ناامنی  ونه دوامدار کهگنیز به دوستانه بشر . محدودیت های دسترسی ۴۵
در  ۲۰۱۶از طرف سازمان ملل متحد و سایر نهاد های بشردوستانه بین المللی در سال  ختنهاد های غیر دولتی را متاثر می سا

ر گتن دی ۲۶کشته و  امداد رسانیر گکار  ۱۵، ۲۰۱۶. رویهمرفته، در سال دثبت رسیبه  ۲۰۱۵واقعه در سال  ۲۵۵مقایسه با 
ن با مقایسهدر مجروح شدند 

 
ر امدادرسانی در گتن کار  ۱۲۱ مجموعا .شده بودندمجروح تن  ۹۱کشته و  ۶۶ سال گذشته که در ا

مورد  ۴۲ شامل افزایش یافت که ۲۰۱۷ی کارگران امداد رسانی بار دیگر در ماه جنور  علیهاختطاف شدند. حوادث  ۲۰۱۶سال 
مورد  ۲۹ونه دوامدار متاثر شده اند که گران و مراکز صحی در افغانستان به گکار  بود. ۲۰۱۶مورد در ماه جنوری  ۱۷در مقایسه با 

ن در جریان ماه جنوری 
 
در کمیته بین المللی صلیب سرخ  افغان اندنمفبروری، کار  ۸در  در سرتاسر کشور اتفاق افتاد. ۲۰۱۷ا

. کاهش کلی وقایع امنیتی عمدتا به افزایش اقدامات ندکشته شد شانو شش تن  هحمله قرار گرفت مورد جوزجان والیت بهزمان سفر 
امنیت و  نبودبه خاطر تالش های محو فلج اطفال  می شود.نسبت داده فعالیت های بشردوستانه تقلیل حضور در امنیتی و 

در مناطق شرقی افغانستان، پس از گ فتگوها در مورد دسترسی بهبود  دسترسی محدودیت های دسترسی به چالش کشیده شد.



  کمپاین ایمن سازی محلی در تن در ۷۳۳۵۵ند از شتیافت و شمار اطفالی که به این خدمات دسترسی ندا
 
به  ۲۰۱۶ست گماه ا

 اهش یافت.ک ،۲۰۱۶ماه دسمبر کمپاین تن در  ۱۷۴۸۸

سیب پذیر افغان به ساحاتگشت کنند گ. با توجه به تعداد باز ۴۶
 
ن به تازگی یا قبالی که ان ا

 
، سازمان ملل رخ داده منازعه در ا

موزش های  
 
از ماه جنوری  .ندفراهم ساخت گباقی مانده از جنمنفجره را در مورد ماین ها و مواد  یمتحد و همکاران ماین پاکی، ا

موزش ها مستفید گتن باز  ۱۶۳۹۱بدینسو،  
 
، همکاران ۲۰۱۷جنوری  ۳۱و  ۲۰۱۶نومبر  ۱عالوتا، بین  دند.ششت کننده از این ا

فت گ می توان . محل را منحیث ساحات تطهیر شده اعالم کردند ۳۷ سازمان مللخدمات ماین پاکی با هماهنگی  بخش ماین پاکی
زادانه ۱۲۰۵ به مساحت تن را در سرتاسر ساحه ۱۰۰۰۰حدودا 

 
فعالیت  به در محل زندگی خود کیلومتر مربع قادر می سازد تا ا

موزشی، های 
 
، گذاری شده ماینه ساح ۳۶۳۵ی نمایند. به همه حال، تخمین زده می شود که گی و کاروبار خویش رسید کشاورز ا
عالوه تهدید دوامدار ماین های فشاری و  رب ار  محل ۱۵۲۷که  ،است  هتمرین انداخت باقی ماند محل ۵۹و  گمیدان جن ۳۱۸

 است. متاثر ساخته تعبیه شده، مواد منفجره

ورده  ۵۵۰، دولت و سازمان ملل متحد ۲۰۱۷جنوری  ۲۱. بتاریخ ۴۷
 
میلیون دالر را برای برنامه پاسخ بشر دوستانه به هدف برا

درصدی به دلیل افزایش بیجا شدن های  ۱۳میلیون تن  درخواست کرد. این افزایش  ۵.۷ ضروری انسانیساختن نیازمندی های 
میلیون تن، نیاز به کمک های بشری  ۹.۳مردم در نتیجه ی درگیری های متداوم و در حال گسترش بوده است. رویهمرفته، تقریبا 

 ۲۰۱۶بشر دوستانه در سال  ، تمویلکلی صورت. ببود تمویل شدهدرصد  ۸۳.۸ بشردوستانه، برنامه پاسخ ۲۰۱۶در سال  دارند.
ن رلامیلیون د ۵۳۵.۴ به 

 
برای فعالیت که درخواست شده  الرمیلیون د ۳۳۹ مجموع از الرمیلیون د ۲۸۴.۱، جمله رسید. از ا

 .ردیدگدریافت  پیش بینی شده بود، پاسخ بشردوستانه پالندر  نظرمورد  های

VIمبارزه با مواد مخدر . 

دسمبر،  ۲۴زارشدهی، دوباره رشد کرد. در گرخ داد، کشت خشخاش و تولید تریاک، طی مدت  ۲۰۱۵. بعد از کاهشی که در ۴۸
به نشر رسانید.  ۲۰۱۶زارش مکمل سروی تریاک افغانستان را برای سال گوزارت مبارزه با مواد مخدر، با حمایت ملل متحد، 

درصد ازدیاد در کشت تریاک، به  ۴۵و  ۲۰۱۵صدی کشت خشخاش در مقایسه با در  ۱۰زارش داده شد، افزایش گطوریکه قبال 
فی هک تار و این واقعیت که ساحات کشت خشخاش که در معرض  مساحت بیشترمشاهده رسید. این افزایش به طور عمده به 

 قانون نفیذت، مقامات ۲۰۱۷جنوری  ۳۱و  ۲۰۱۶نومبر  ۱بین  .نسبت داده می شود درصد کاهش یافته اند ۹۱امحا می باشند، 
م مورفین، اکیلوگر  ۲۳۶۰۰ین، یم هرو اکیلوگر  ۱۰۷۶نتیجه در عملیات مبارزه با مواد مخدر را انجام دادند که  ۵۱۷افغانستان 
 ۳۲۰۲۴(، )داروهای مصنوعی تابلت کا ۶۸۶م حشیش، اکیلوگر  ۲۶۶۹۳۳کیلوگرام متامفتامین،  ۴م تریاک، اکیلوگر  ۱۵۳۷۰
ن،  .را ضبط کردند لیتر مواد شیمیای  ی پیش ماده مایع ۱۰۹۲۴م مواد شیمیای  ی پیش ماده جامد و اکیلوگر 

 
مظنون  ۵۸۳عالوه بر ا

بدست  پایه مخابره ۷تیلفون همراه و  ۱۰۲عدد اسلحه،  ۳۹واسطه نقلیه،  ۱۲۶و  شدهالبراتوار از بین برده  ۲۵، گردیده رفتارگ
مد. 

 
 .ندشد حمجرو  دیگر تن ۶و ، افغانستان کشته یامنیتی و دفاعملی نیروهای و عض ۱ در جریان این عملیات ها،ا

 مجلس نمایندگاندر  ، حال حاضرتصویب شد، در  ۲۰۱۶. قانون جدید مبارزه با مواد مخدر که توسط شورای وزیران در سال ۴۹
مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نخستین ارزیابی وضعیت مواد مخدر مصنوعی در مقابله با جنوری دفتر  ۲۷در  .است

 ردیدهگرایج فته که مصرف متامفتامین در میان مصرف کنندگان تریاک گ این دفتر  ،زارشگافغانستان را منتشر کرد که در این 



بلکه شواهدی در دست  ،می شوداز طرف مجریان قانون در افغانستان ضبط  ونه روزافزونگ، به متامفتامین، نه تنها است.
ن در نواحی غربی کشور نیز وجود دارد. 

 
  است که مراکز تولید ا

شرکت کننده از  ۱۰۰بیش از  در ویانا برگزار شد. ۲۰۱۷فبروری  ۲و  ۱گروه مشورتی پالیسی بتاریخ های  اجالس. سیزدهمین ۵۰
 ، جریان های مالی غیرقانونی،ها و ابتکارات منطقوی همکاری از جمله ، انااعالمیه وی )محور( بخشچهار  نهاد، ۱۱کشور و  ۳۰

 میان یمثلث ابتکارارشد  قاماتس دوازدهم مجالا د.رفتنگبحث  بهو کاهش تقاضای مواد مخدر را پیش ماده مواد شیمیای  ی 
 را به اشتراک گذاشته د تا پیشرفت های انجام شدهشفبروری در ویانا برگزار  ۳در  )جمهوری اسالمی( ایران افغانستان، پاکستان و

ینده در زمینه رسید 
 
مه ترتیب برنابرای  هر سه کشور تعهد خود .نمایندبررسی  را به قاچاق مواد مخدرمشترک ی گو همکاری های ا
فرماندهان والیت میان مرزی، منجمله ایجاد ساختارها برای جلسات مرزی  کنترولو شدت بخشیدن به کامال عملی های مشترک 

و برگزاری جلسات منظم روسای نهادهای مبارزه با مواد مخدر در  معلومات های مرزی و پولیس مبارزه با مواد مخدر برای تبادل
 هر سه کشور، تجدید نمودند.

VIIحمایت از ماموریت . 

 ماموریت  ۵۸۰ماموریت هوای  ی ، و نیز  ۱۶ماموریت زمینی و  ۱۹۵، یوناما ۲۰۱۷جنوری  ۳۱و  ۲۰۱۶نومبر  ۱. بین ۵۱
 
اهی گا

ن نمایند 
 
 یوناما دیدار کردند، انجام داد.  ان ولسوالی ها از دفاتر ساحویگرسانی معکوس را که در ا

VIIIنظارت ها . 

افراد  زیادتلفات  ههای شدید منجر ب گجن است. بودهی از چالش های پیچیده روبرو اونه متداوم با سلسله گ. افغانستان به ۵۲
 مدرکپناهندگان و افغان های بدون بازگشت . تعداد روزافزون ه استشدکشور  داخل مردم در بیجا شدنباعث ملکی شده و 

ورده است قانونی فشار بیشتری را روی وضعیت اجتماعی و اقتصادی
 
با چالش های سیاسی  ونه دوامدارگبه  نیز دولت .وارد ا

دولت دارد. بدین ملحوظ، قاطعانه رسیدگی به همه ی این چالش ها نیاز به تصمیم گیری  روبرو بوده است.داخلی و خارجی 
 یک رابطه کاری منسجم بین رییس جمهور و رییس اجراییه حیاتی پنداشته می شود.وجود 

ماد  شده اصالحات انتخاباتی اتخاذ تطبیقاقدامات دوامداری که برای  از . اینجانب۵۳
 
رفته می گی ها برای انتخابات پارلمانی گو ا

ن برای بر 
 
. است رمیگزاری انتخابات پارلمانی شفاف و معتبر مایه دلگشود، استقبال می نمایم. تعهد دولت، در بلندترین سطح ا

اصالحات، نهاد های انتخاباتی و عملکرد درباره دم به همان اندازه اعتماد مر  استهمانطوری که اصالحات انتخاباتی حایز اهمیت 
 می باشد. حایز اهمیت دموکراتیک 

وری عواید، را بهبود ببخشد. برای اولین بار، مصارف زیرساخت ها از جمله دولت تالش کرده تا مدیریت مالی خود، . ۵۴
 
جمع ا

بیشتر از نیمی از هزینه های انکشافی را امسال دریافت کرده است. در دراز مدت، تعادل بین انکشاف زیرساخت ها و سرمایه 
جمعیت  د.شومی  پنداشته حیاتیانسانی برای ارتقای توسعه اجتماعی و اعتماد مردم به دولت  ظرفیت های رویگذاری کافی 
نان ب زای  ی اشتغال در زمینه را ان کشور بزرگ جوان

 
ینده  ی رامهم های فرصتاز طرفی و با چالش مواجه ساخته رای ا

 
این برای ا

 . تشکیل می دهند کشور 



به مبارزه با فساد،  قضای  یلی و مرکز عد کردنطریق فعال  از خاصطور ، برا مبارزه با فساددر زمینه . دولت دستور کار خود ۵۵
 دست روی اینمهم است که  است. پیش برده

 
 و افزایش مبارزه با فساد اداری  در راستای برنامه دولت بتوان تاکار کنیم ها  وردا

 .مخشیبتحقق ب ونه کاملگبه  را کشور های تمویل کننده در مورد نهاد های دولتیو  مردماعتماد 

 نیروهایامنیتی افغان با حمایت  نیروهای .یافتتشدید  رگبار دی. منازعات با افزایش درگیری های مسلحانه و حمالت پیچیده ۵۶
امنیتی  نیروهایی مقاومت نشان دادند. حمایت دوامدار بین المللی از گبین المللی، از خود در برابر شدت عملیات های جن

د.  رهبری قوی سیاسی، شومی پنداشته اساسی  زار شدگبر در وارسا  ۲۰۱۶در اجالس ناتو که در افغان، در مطابقت با تعهداتی که 
 نیروهایپایداری  تامین برای گیهمعساکر،  روحیهتدابیر موثر جهت ارتقای ساختار های سوق و اداره، ظرفیت های عملیاتی و 

ن، باالامنیتی افغان، با توجه به میزان 
 
 . ندبوده احایز اهمیت  و در حال افزایش تلفات این نیرو ها در سال پیشرو و فراتر از ا

در  تنهایری ها را می پردازند. یوناما بیشترین تعداد تلفات افراد ملکی را گونه دوامدار قیمت سنگین این در گ. افراد ملکی به ۵۷
ن ناشی از  که هیک سال ثبت کردطول 

 
شمار روزافزون اطفالی که کشته و زخمی  .بوده است زمینی یری هایگدر افزایش بخشی از ا

اقدامات فوری را برای توقف کشتار و معلول  من از تمام جوانب این درگیری ها می خواهم تا می شوند غیر قابل قبول می باشد.
بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر تاکید  قانوننقض  در برابررفته و نیز بر ضرورت پاسخگوی  ی گسازی افراد ملکی روی دست 

حمالت به  د.نو کاهش تلفات افراد ملکی از ضروریات عاجل و مبرم به شمار می رو  ری تطبیق کامل پالیسی های پیشگی م.نمایمی 
موزشی، کارمندان صحی و 

 
 د.نباید متوقف شو معلمینمراکز صحی، مراکز ا

ان گاز عودت کنند  ل تعداد بیشتری انتظار می رود که امسا به بلندترین سطح خود رسید. ۲۰۱۶ان در سال گ. شمار بیجا شد ۵۸
به تازگی بیجا شده و عودت  یبسیاری از افغان ها ردند.گز پاکستان به کشور باز اقانونی  مدرک فاقدپناهندگان افغان به شمول 

سیب پذیر بوده یا و دوباره های بیجا شدن به علت، کننده
 
روه گبر که این بیجا شدن ها پیامدهای زیانباری را  اند بخاطری  مکرر ا

و  انگبیجا شد در مورد  دولت افغانستان پالیسیمن از تغییرات پیشنهادی در  .خواهد داشتدر معرض خطر فقر ممتد  های
ان که همین گکنند شمار زیادی از عودت برای جذب و ادغام به برنامه های متوسط و دراز مدت  استقبال می کنم.ان گعودت کنند 

نان اطمینان حاصل کنیمماعی ادغام اقتصادی و اجت از تا نیاز استدر جامعه  ،ا باز خواهند گشتشته یگاز اکنون به کشور ب
 
 .ا

تالش  می خواهم تا ازبین المللی  همکارانو از  کردهقدردانی  موضوعاین  رای رسیدگی بهب شو تعهد مشارکتمن از دولت بخاطر 
 حمایت نمایند.  دولتهای 

ن بر افراد ملکی بحران ۵۹
 
در افغانستان را عمیقتر ساخته است. با توجه به نیازهای  انسانی. بدتر شدن وضعیت امنیتی و تاثیر ا

ضرورت می  ۲۰۱۷ سال ملی برای بشردوستانهبرنامه پاسخ  تمویل کافیقوی بین المللی و  به حمایت، اضطراری بشردوستانه 
 باشد. 

ها بر افراد ملکی، فوریت راه حل سیاسی را برای این درگیری ها همچنان برجسته می سازد. صلح امر الزامی  گاین جن. تلفات ۶۰
دولت  ارادهمی باشد. اجرای توافقنامه صلح بین دولت و حزب اسالمی گلبدین ادامه دارد. پیشرفت در توافقنامه برای نشان دادن 

واضح تعهد داشتن  با ثبات نگاهبرای پروسه صلح به همین اندازه   .می باشدو مردم افغانستان برای ایجاد صلح عادالنه، مهم 
حصول اطمینان از پاسخگوی  ی در برابر سوء استفاده های گذشته توسط جهت  بین المللی مکلفیت هایاز  شدولت برای حمایت

 می باشد.   ز اهمیتئحاو اطمینان از اینکه حقوق قربانیان همچنان در محراق توجه قرار داشته باشد،  منازعه درگیر همه جوانب



امده است. نقش کشورهای منطقه . متاسفم که پیشرفت ملموسی در راستای مذاکرات مستقیم بین دولت و طالبان بوجود نی۶۱
 ایفا کنند ایجاد محیطی که تالش ها برای رسیدن به صلح را امکان پذیر می سازد برایبا توجه به این که می توانند نقش مهمی را 

اهمیت ند. در این راستا ادامه دهتالش های خود ذیدخل می خواهم تا به . من از همه کشورهای حیاتی بوده است در هر پروسه
من کشورهای عضو را تشویق  به رسمیت شناخته شده است. کشور هاسازنده میان افغانستان و پاکستان توسط همه  ه یبطایک ر 

  .کنندمی کنم تا از تالش ها برای ایجاد مذاکرات مستقیم بین دولت و طالبان حمایت 

ن و نظارت بر وضعیت امنیتی، از شورای امنیت با توجه به اهمیت مداوم حمایت از پروسه های سیاسی در افغانستا. ۶۲
ر تمدید نماید. با انجام گماه دی ۱۲یابد به مدت   اختتام ۲۰۱۷مارچ  ۱۷درخواست می کنم که ماموریت یوناما را که قرار است در 

این کار، تعهد سازمان ملل متحد را در همکاری پایدار با دولت افغانستان تکرار می نمایم، طوری که در گزارش نهای  ی کمیسیون 
طی که من شیوه ای موثر  .به شورای امنیت ارائه شد ۲۰۱۵ملل متحد در افغانستان مطرح و در سپتمبر ی بازنگری سه جانبه 

ن 
 
پرداختن به و  دفاترکارکردهای خوب  خصوص، به ماموریت خود را به انجام رساند ۲۰۱۶، در طول سال موجودریت مامو ا

 ساحات دارای، و نیز حمایت از تقویت نهادهای ملی و ظرفیت های موجود در انگانسجام تمویل کنند  مسائل مهم حقوق بشر و
ور می  ه بودی که از سوی دولت درخواست شداولویت

 
های  من از دولت های عضو می خواهم که همچنان به حمایت .مشورا یادا

 .تطبیق کنیمدر سراسر کشور  خود رافعالیت های مشارکت و دهند تا بتوانیم  ادامه خویش الزم

در شرایط  ،خویش دامیچی یاماموتو، به خاطر وقف نمودناملل متحد در افغانستان و نماینده ویژه ام، ت پرسونل. من از همه ۶۳
 م.کناری می ز سپاسگ ،در امر تحقق تعهدات شان در حمایت از مردم افغانستانبسیار دشوار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ضمیمه *
مده در برابر معیار ها

 
 پیشرفت های بدست ا

I. امنیت 
 
 تامین صلح و ثبات و حفاظت از مردم افغانستان. رایمینتی پایدار و روند های توانمند بامعیار: نهاد های 

 
 تریکسمشاخص های پیشرفت                                                    

 

افزایش در شمار پرسونل پولیس ملی و 
موزش دیده 

 
و اردوی ملی رهنمای  ی شده، ا

 هبر اساس یک ساختار توافق شدفعال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تن پرسونل در  ۱۶۰۶۶۷در مجموع  ۲۰۱۶الی ماه نومبر سال  •
تن پرسونل در قوای هوای  ی  ۷۶۶۰اردوی ملی افغانستان و 

نیرو را  ۱۶۸۳۲۷افغانستان مصروف خدمت هستند که در مجموع 
تن کمتر از هدف نهای  ی حکومت  ۲۶۶۷۳تشکیل می دهد رقمی که  

 ۸۸۷مجموعًا  ۲۰۱۶می باشد. تا ماه نومبر سال  ۲۰۱۶برای سال 
تن افسران زن در اردوی ملی افغانستان و قوای هوای  ی افغانستان 

مجموعًا ۲۰۱۶خدمت بوده اند. الی ماه نومبر سال مصروف 
تن پرسونل در صفوف پولیس ملی افغانستان اجرای  ۱۴۷۶۳۵

تن کمتر از  هدف نهای  ی حکومت  ۹۳۶۵وظیفه می کردند که این رقم 
تن افسران زن در  ۲۶۳۵مجموعًا ۲۰۱۶می باشد. تا ماه نومبر سال 

 بودند. صفوف پولیس ملی افغانستان مشغول اجرای وظیفه

براساس گزارش ها، چنین تخمین زده می شود که شمار واقعی نیروها   •
درصد کمتر  ۲۰امنیتی و دفاعی ملی افغانستان،  نیروهایدر صفوف 

تر از ارقام فوق الذکر باشد که در نهایت و به اصطالح 
 سربازان/افسران پولیس خیالی را تشکیل می دهند.

تالنتیک ، ماموریت حمایت ق۲۰۱۶در طول سال  •
 
اطع پیمان ا

موزش، مشاوره و کمک به نیروهای امنیتی و 
 
شمالی )ناتو( به کار ا

 دفاعی ملی افغانستان ادامه داده است.

، وزارت دفاع و وزارت داخله، یک استراتژی ملی ۲۰۱۶در سال  •
ینده طرح نمودند. این استراتیژی 

 
نظامی برای مدت پنج سال ا

امنیتی و دفاعی ملی اصالحات گسترده در صفوف نیروهای 
سیستم پالنگذاری  ،افغانستان را مدنظر دارد. استراتژی ملی نظامی

استراتژیک ملی افغانستان، که شامل ارزیابی تهدید ملی، پالیسی 
ملی امنیت، استراتژی ملی امنیت و پالن کمپاین ملی می باشد را 

 حمایت و تقویت می نماید.
 

 انگلیسی توزیع شده است.یاداشت:ضمیمه هذا فقط به زبان 
 این ضمیمه بدون ویرایش رسمی صادر گردیده است. *



 
 

II .ادغام مجدد و مصالحه صلح ، 
 

فضای سیاسی سودمند  برای تقویت یکمعیار: گ فتمان ملی و مشغولیت منطقوی به هدف پیگیری روند فراگیر و سازنده 
 .صلحبرای 
 

 متریکس                              شاخص های پیشرفت                      
ملی و  اگیرفر توسعه و تطبیق روند های 

منطقوی جهت تقویت تالش های صلح، 
 ادغام مجدد و مصالحه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متشکل از ، گروه هماهنگی چهار جانبه ۲۰۱۶جنوری  ۱۱بتاریخ  •
برای اولین بار برای افغانستان، چین، پاکستان و ایاالت متحده 

باد با هم 
 
شتی افغانستان، در اسالم ا

 
بحث در مورد روند صلح و ا

مالقات نمودند. جوانب بر تالش های متقابل برای تسهیل روند صلح 
شتی تحت رهبری و مالکیت افغانه

 
صلح و ثبات پایدار  برای تامینا و ا

یید کردند. سه نشست 
 
اهنگی گروه هم یگرددر افغانستان و منطقه تا

 .دچهار جانبه تدویر ش

هفتادویکمین در نیویارک، در حاشیه  ۲۰۱۶سپتمبر  ۲۱بتاریخ  •
نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کشور های هند، 

برگزار از مذاکرات سه جانبه را  یک دور افغانستان و ایاالت متحده 
نان طی این نشست ها بر منافع مشترک در پیشبرد روند  کردند

 
که ا

تاکید  اً مکرر صلح و امنیت در منطقه، و همچنان مبارزه با تروریزم 
 نمودند. 

، یک توافقنامه صلح بین حکومت ۲۰۱۶سپتمبر  ۲۲بتاریخ  •
نومبر  ۶افغانستان و حزب اسالمی گلبدین امضاء شد. بتاریخ 

حکومت افغانستان و حزب  اجرای  یمشترک ، کمیسیون ۲۰۱۶
غاز 

 
اسالمی گلبدین برای تطبیق توافقنامه صلح، رسمًا به کار خود ا

 کرد.

، هیئت حزب اسالمی گلبدین با رئیس ۲۰۱۶نومبر  ۲۰بتاریخ  •
رهای  ی زندانیان حزب اسالمی  جهت گ فتگو درباره جمهور غنی

بعد، د. دو روز دیدار کر گلبدین، بازگشت پناهندگان و توزیع زمین 
هیئت حزب اسالمی گلبدین از زندان پلچرخی کابل دیدار بعمل 

ورده و با زندانیان حزب اسالمی گلبدین مالقات کرد. تمام مسائل 
 
ا

مربوط به تطبیق توافقنامه صلح بطور پیوسته از جانب کمیسیون 
 مشترک اجرای  ی مورد غور و بررسی قرار می گیرد.

ارتباط با صلح و امنیت در پگواش چهار نشست را در  ۲۰۱۶در سال  •
در دوحه قطر در مورد  ۲۰۱۶جنوری  ۲۴-۲۳؛ کردافغانستان برگزار 

در کابل،  ۲۰۱۶سپتمبر  ۵"صلح و امنیت در افغانستان"؛ 



مقامات افغان افزایش یافته ی ظرفیت 
 معلومات موثق،اوری و ارائه  برای جمع

بروز شده و دقیق به کمیته شورای امنیت 
( ایجاد ۲۰۱۱) ۱۹۸۸که طبق قطعنامه 

 شده
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روند صلح از  ازحمایت مردم افزایش 
با جامعه  محلیطریق مشارکت در سطح 

 مدنی

 ۲۰۱۶نومبر  ۲۲افغانستان "حرکت به سوی صلح در افغانستان"؛ 
باد پاکستان در رابطه با 

 
روابط میان پاکستان و "در اسالم ا
در کابل، افغانستان در مورد  ۲۰۱۶دسمبر  ۱۳و؛  "افغانستان

 "صلح در افغانستان".

 معلوماتحکومت همچنان به کار تهیه و ارائه کردن  ۲۰۱۶در سال  •
موثق، به روز شده و دقیق به کمیته شورای امنیت که بر اساس 

 ( ایجاد شده، ادامه داده است.۲۰۱۱) ۱۹۸۸قطعنامه 

 نظارت کاری حمایت تحلیلی و ، تیم۲۰۱۶اک توبر سال  ۷بتاریخ  •
( ۲۰۱۴) ۲۱۶۰تحریم ها هفتمین گزارش خویش را طبق قطعنامه 

ن که برای صلح، 
 
درباره طالبان و سایر افراد و نهادهای وابسته به ا

ثبات و امنیت افغانستان تهدید محسوب می شوند،ارائه نموده 
وری و ارائه شده  معلوماتاساس است. این گزارش اساسًا بر 

 
جمع ا

 است. هتوسط مقامات افغان ترتیب گردید

مبنی بر  یواست، حکومت افغانستان درخ۲۰۱۶دسمبر  ۱۳بتاریخ  •
( از لست تعزیرات سازمان QDi۰۸۸حذف نام گلبدین حکمتیار )

ه ملل متحد بر داعش )حکومت اسالمی شام و عراق( و القاعده ب
توافقنامه صلح با حزب اسالمی گلبدین،  یحمایت از امضا خاطر

گلبدین حکمتیار از لست حذف اسم فبروری،  ۳. بتاریخ ارائه کرد
 شد.

 ۱۵از  مستقل دینی از عالمان ی، گروه۲۰۱۶جوالی  ۲۰بتاریخ  •
در  دینیولسوالی والیت بغالن، در حمایت از نقش شخصیت های 

شتیامر صلح و 
 
تن در این  ۲۲۵، گردهمای  ی را تشکیل دادند. تقریبًا ا

تن از عالمان دینی،  ۱۵۰نشست اشتراک کرده بودند، که شامل
و جامعه  یقامات حکومتنمایندگان اقوام، اعضای شورای والیتی، م

ا ماده ای ب ۱۰قطعنامه یک مدنی می شد. در پایان این نشست، 
شتی بر اساس اصول اسالمی  ازحمایت کامل علما  اعالم

 
به صلح و ا

 توسط یوناما حمایت شده بود. برنامه. این تصویب رسید

زن، از  ۱۱تن فعالین جوان، از جمله  ۴۰، ۲۰۱۶اگست  ۹بتاریخ  •
والیات بلخ، سرپل، جوزجان و سمنگان در مزار شریف برای یک 

شتیکنفرانس منطقه ای در مورد صلح و 
 
مدند. این کنفرانس  ا

 
گرد ا

ن از حکومت و جامعه بین المللی 
 
اعالمیه ای را تصویب و طی ا

گردهمای  ی تا جوانان را در روند صلح شامل سازند. این  خواست
 توسط یوناما حمایت شده بود.

، ۲۰۱۶کمیته رهبری دیالوگ مردم افغانستان در مورد صلح در سال  •
نقشه راه والیتی برای صلح را نهای  ی  ۳۴، اتوسط یونامحمایت شده 

کرد. هفده گزارش از این نقشه های راه والیتی در مورد صلح در طول 



یید شد که بر 
 
 بتکارات و حمایت ازا ایسال توسط کمیته رهبری تا

، توسط فعالین جامعه مدنی در سراسر کشور مورد سازی  صلح
 .خواهد گرفتاستفاده قرار 

، یوناما مشترکًا با ۲۰۱۶در فاصله میان ماه های سپتمبر و دسمبر  •
هشت حوزه کشور،  هرکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در 

شتی، از طریق به هدف تقویت ظرفیت جامعه مدنی در روند صلح و 
 
ا

تقویت حمایت برای تایید توصیه های  ی که در نقشه راه والیتی برای 
 صلح ارائه شده است، ورکشاپ ها را تدویر نموده است.

ابتکار صلح برنامه شش ، دفاتر ساحوی یوناما ۲۰۱۶در سال  •
 سرعت بخشیدن بهارائه حمایت میانجیگری به منظور با محلی، 

 اتحت رهبری افغانه میانجیگری و مصالحه ،سازی  تسهیلتالش های 
در سطح والیتی و ولسوالی انجام داد. این ابتکارات شامل مشوره 

دهی، اجتماعات و جرگه ها با علما، نمایندگان اقوام، اعضای شورای 
فعالین  و یوالیتی، اعضای شورای صلح والیتی، مقامات حکومت

 می باشد. و جوانان حقوق زنان

، محفل ساالنه روز جهانی باز در کابل ۲۰۱۶اک توبر سال  ۲۶بتاریخ  •
( شورای امنیت درباره زنان، صلح ۲۰۰۰) ۱۳۲۵در مورد قطعنامه 

میز در 
 
و امنیت، تحت نام "زنان و افراط گرای  ی خشونت ا

 ۱۲ با همزمانافغانستان" توسط یوناما و دفتر ملل متحد برای زنان، 
 .برگزار شد محفل مشابه حوزه وی در سراسر کشور،

             

III .:حکومتداری و نهاد سازی 
 

از سطح  معیار: گسترش صالحیت حکومت در سراسر کشور از طریق ایجاد نهاد های دموکراتیک، مشروع، پاسخگو
 ، با ظرفیت تطبیق پالیسی ها، که به طور فزاینده توانای  ی پایداری خود شان را داشته باشند.یمحل

 متریکس   شاخص های پیشرفت                                                  
 

توانای  ی مقامات افغان و نهاد های افزایش 
مستقل انتخاباتی برای مدیریت و اجرای 
انتخابات شفاف و دوره ای، با توجه ویژه 

به مشارکت زنان و سهمیه بندی های 
 ی.تضمین شده در قانونی اساس

 
 
 
 

، وزارت مالیه اعالم کرد که حکومت قصد دارد تا ۲۰۱۶در ماه جون  •
ینده، که  ۳۱

 
میلیون  ۲۱میلیون دالر امریکای  ی را برای انتخابات ا

ن 
 
ارکنان ملکی و معلمان بحیث توظیف ک در نوع خود به شکلدالر ا

 کارمندان مراکز انتخاباتی، تخصیص دهد.

ن قانون ۲۰۱۶سپتمبر  ۲۵بتاریخ  •
 
، قانون جدید انتخابات که در ا

انتخابات و قانون ساختار، وظایف و صالحیت های کمیسیون 
مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی با هم دیگر 

سمی منتشر شد. قانون جدید انتخابات یکجا شده است، در جریده ر 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

که توسط فرمان تقنینی تصویب شد، بخشی از توصیه های کمیسیون 
ژه اصالحات انتخاباتی را نیز در خود ادغام کرده است. کمیسیون یو

سیس 
 
مستقل انتخابات نیز موظف گردید تا در طی سه ماه پس از تا

ن، یک مطالعه تخنیکی را در مورد حوزه های انتخا
 
باتی ولسی جرگه ا

 و شوراهای والیتی انجام دهد.

، در کنفرانس بروکسل در مورد ۲۰۱۶در ماه اک توبر سال  •
؛ از طریق ا اتکا به خودافغانستان، حکومت افغانستان در ارتباط ب

ی متقابل اتکا به خود، متعهد به حرکت به سوی ی  چارچوب پاسخگو
"انتخابات معتبر، فراگیر و شفاف"، بر اساس تعهد حکومت در مورد 

مادگی برای  ۲۰۱۷"تطبیق اصالحات ضروری انتخاباتی در سال 
 
و ا

انتخابات جهت احیای هرچه بیشتر باور و اعتماد مردم بر روند 
ن، گردید. "

 
 انتخابات و نهادهای ا

کمشنر جدید را به  ۱۲، رئیس جمهور غنی ۲۰۱۶نومبر  ۲۲بتاریخ  •
کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی، که 

شامل سه زن نیز بود، انتصاب کرد. این کمشنران از طریق روند 
، در هانتخابی که برای جامعه مدنی و جامعه بین المللی روشن بود

با رئیس جمهور تعقیبی به های مشوره با چهره های سیاسی، و مصاح
، منصوب هصورت گرفت همکاران دیگر یه عبدهللا ویغنی و رئیس اجرا

 شدند.

، کمیسیون مستقل انتخابات روند انتخاب ۲۰۱۶دسمبر  ۱۲بتاریخ  •
غاز کرد. بتاریخ 

 
جنوری، کمیسیون  ۱۲رئیس کمیسیون انتخابات را ا

مستقل انتخابات سه کاندید این سمت را طی یک نامه به رئیس 
فقط توسط چهار عضو از هفت عضو کمیسیون امضا که جمهور غنی 
رئیس جنوری سخنگوی دفتر  ۶. بتاریخ پیشنهاد کرد ،شده بود

ه اعالم کرد که سه عضو نامزد شده به علت فقدان اهلیت و یاجرای
 بودند. پذیرشروابط شان با کمشنران اسبق غیرقابل 

، کمیسیون مستقل انتخابات بحث های ۲۰۱۶در ماه دسمبر  •
غازابتدای  ی در مورد گزینه های ثبت نام رای دهندگان ر 
 
ماد  ا ا

 
 گیو ا

 مجدد مراکز رایدهی را شروع نمود.و اختصاص بسته ها ارزیابی 

کمیته تخنیکی چند یک ، رئیس جمهور غنی، ۲۰۱۶در ماه دسمبر  •
از جمله نهادی برای برطرف کردن محدودیت مرزهای انتخاباتی 

 کمیسیون مستقل انتخابات تشکیل داد.

، رئیس جمهور غنی درخواست کمک های ۲۰۱۶اپریل  ۹بتاریخ  •
حد برای انتخابات بعدی نمود. در پاسخ، انتخاباتی را از ملل مت مداوم

در  ۲۰۱۶ماه می  ۱۹تا  ۱۱ماموریت ارزیابی نیازمندی ها از تاریخ 
کشور مستقر شد و توصیه نمود تا فیصله های کلیدی صورت گیرد. 



 
 
 

ایجاد یک کمیته نظارت و ارزیابی و توسعه 
 معیارهای مبارزه با فساد اداری 

 
 
 
 

ایجاد کمیته ارزیابی و نظارت و توسعه 
  ی معیارهای مبارزه با فساد ادار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توانمندسازی نهادهای مبارزه با فساد 
راهکار کلی حکومت در اداری برای نظارت 

 کار مبارزه با فساد اداری 
 
 

پس از تصویب قانون جدید انتخابات و تشکیل کمیسیون مستقل 
 یک مطالعه انتخابات و کمیسیون مستقل سمع شکایات انتخاباتی ،

تجدید  ۲۰۱۷، ماموریت ارزیابی نیازمندی ها را در جنوری بازبینی
توظیف گردید تا  تیم، یک ۲۰۱۷فبروری  ۲۷تا  ۱۰نمود. از تاریخ 

با تاکید  یک پروژه برای حمایت از انتخابات تدوینبحث ها در مورد 
شروع کنند. برنامه انکشافی سازمان را  مشخص یساحات حمایت بر

متحد همچنان به ارائه کمک های تخنیکی اش از طریق یک ملل 
به سوی حمایت  یپل به عنوان، متوسط پروژهالن ابتکاری یک پ

 جامع تر، بر اساس درخواست، ادامه می دهد.

در ادامه تعهد حکومت برای تقویت نقش نظارتی کمیته مستقل  •
 ۱۱۵نظارت و ارزیابی مشترک مبارزه با فساد اداری، فرمان شماره 

و  هیک نهاد مستقل اعالم کرد به عنوانکمیته را این ریاست جمهوری 
طور منظم در  ارائه گزارش به تمام نهادهای حکومتی را موظف به

 مورد تطبیق توصیه های 
 
. کمیته نظارت و ارزیابی نیز ساخت  نا

 کرد تا منتشر( ۲۰۱۸تا  ۲۰۱۶استراتژی جدیدش را برای سال های )
اصالحات مبارزه با فساد  برای تطبیق با نهادهای حکومتی نهفعاال
 کار کند. اداری 

کمیته نظارت و ارزیابی دو گزارش ویژه را نشر کرده است. گزارش اول  •
سیب پذیر فساد ا نقاطبر 

 
داری در وزارت صحت عامه و گزارش دومی ا

سیب پذیر فساد اداری در عرصه توزیع تیل و گازمایع و  نقاطبر 
 
ا

ن به کشور تمرکز دارد.
 
 تورید ا

گزارش شش ماهه خود را که دهمین کمیته نظارت و ارزیابی همچنین  •
را تحت پوشش قرار داده، منتشر  ۲۰۱۶ماه های جنوری تا جوالی 

کرده است. این گزارش، در میان سایر موارد، پیشرفت در پرداخت 
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و  متقاعدینحقوق و مزایای 

بازنگری و بازبینی تدارکات، در  برای معلولین، و ایجاد یک کمیته
 مطابقت به قانون تدارکات را به بحث گرفته است.

، الی ۲۰۱۰توصیه کمیته نظارت و ارزیابی از سال  ۶۰۱ع از مجمو  •
توصیه  ۱۹۶ و توصیه به طور کامل ۲۰۱، ۲۰۱۶ماه دسمبر سال 

 ۱۸۱ تطبیق مورد توصیه ها بیربط بوده و ۲۳قسمًا تطبیق شده، 
 مورد باقی است.

ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان چهارمین گزارش  •
را با تحت پوشش قرار دادن  ۲۰۱۶ری خویش را در ماه فبرو  مصالحه
 عایدات حکومت از تیل، گازمایع و صنایع معدنی را از سالموضوع 

و فعاًل مصروف تهیه پنجمین گزارش  منتشر کرد ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۲ 
خود می باشد. ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان مسئول 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

است تا افغانستان نیازمندی ها برای کسب عضویت ابتکار صنایع 
استخراجی، که یک استندرد جهانی برای ترویج مدیریت باز و 
ت پاسخگو در عرصه تیل، گازمایع و منابع معدنی است، را رعای

 نماید.

به عنوان بخشی از تالش های گسترده حکومت برای تطبیق اجندای  •
چارچوب  تعهدات تکا به خود از طریقامبارزه با فساد اداری و 

پاسخگوی  ی متقابل، پالنهای مبارزه با فساد اداری پنج وزارتخانه 
مد
 
و تجارت وزارت  پطرولیم،)یعنی وزارت مالیه، وزارت معادن و  زادرا

و  مخابراتو وزارت  ترانسپورت و هوانوردی ملکیارت صنایع؛ وز 
برای بازبینی  ۲۰۱۶( ترتیب و در ماه اک توبر سال تکنالوژی معلوماتی

 به کابینه ارائه شده است.

، سکرتریت شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با ۲۰۱۶در سپتمبر  •
فساد اداری، با همکارانش در مورد ترتیب مسوده استراتژی ملی 

غاز کرده است. متعاقبًا، دفتر 
 
مبارزه با فساد اداری مشوره های را ا

رئیس جمهور ارزیابی مشوره ها را برای ترتیب استراتژی ملی مبارزه با 
حکومت در کار مبارزه  پیشرفتاست. برای گرفته  برعهدهفساد اداری 

با جامعه بین المللی، گروه کاری شرکای  همراهبا فساد اداری، یوناما 
 مرتبط جهت شامل ساختن همکارانرا  مبارزه با فساد اداری 

، به ویژه سکرتریت شورای عالی و جامعه مدنی بخاطر یحکومت
کنفرانس های بین پیگیری تعهدات مبارزه با فساد اداری حکومت در 

المللی قبلی )یعنی کنفرانس های مبارزه با فساد اداری در بروکسل و 
لندن( تسهیل نموده است. یوناما همچنین نشست های دونران گروه 

کاری مبارزه با فساد اداری، برای موقف واحد جامعه بین الملل و 
 .ردحمایت منسجم از حکومت در این عرصه را زمینه سازی ک

تفاهم نامه ای  ازی متقابل، ی  ود از طریق چارچوب پاسخگواتکا بخ •
به امضا  ۲۰۱۵در اواخر سال که حکومت و جامعه مدنی میان 

وری نمود. در حالیکه فعالیت های محدودی تحت یرسیده بود، 
 
ادا

، موجودیت این تفاهم بودانجام شده  ۲۰۱۶این تفاهم نامه در سال 
در افغانستان بود تا این کشور در  ینیرومندنامه در ذات خود عامل 

ید. در ماه می  ۲۰۱۶دسمبر 
 
به عضویت مشارکت حکومت باز درا

افغانستان تعهد  ،در لندن ، در نشست مبارزه با فساد اداری ۲۰۱۶
و از مشارکت جامعه  داده را افزایش معلوماتنمود تا دسترسی به 

با دفتر اداره امور  مدنی حمایت نماید. یوناما همچنان به رابطه اش
ریاست جمهوری در مورد اقدامات بعدی حکومت برای تطبیق 

مشارکت حکومت باز، به خصوص ارائه حمایت الزم برای  تعهدات
 ممکن ساختن مشارکت جامعه مدنی در روند، ادامه داده است.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ساالنه دارای  ی های مقامات  نشر و اشاعه
 حکومتی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ظرفیت کارمندان ملکی حکومت، افزایش 
در سطوح مرکز، والیات و ولسوالی های 

 تبرای اجرای وظایف و ارائه خدما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

افغانستان رده بندی خود را در شاخص شفافیت بین المللی نظارت  •
قرار  ۱۶۹بهبود بخشیده و در رده  ۲۰۱۶ال از فساد اداری در س

عود نموده ص( ۱۵به  ۱۱گرفته است و با افزایش چهار امتیاز )از 
این موفقیت را به ایجاد نهاد های مبارزه با فساد حکومت است. 

 اداری نسبت داد.

، حکومت و نهاد های قضای  ی، مرکز عدلی و قضای  ی ۲۰۱۶طی سال  •
با داشتن صالحیت  و کرده ایجادو  دیزاینمبارزه با فساد اداری را 

، این مرکز تاکنون هفت ساختندو فعال داده توسعه  قضای  ی ملی
ا مورد قضایای ه قضیه مبارزه با فساد اداری را رسیدگی نموده و ده

 .دمقامات عالی را به گونه رسمی زیر تحقیق دار 

اتکاء به خود از طریق چارچوب در تعهدات  بادر مطابقت  •
رئیس از جمله  تن از مقامات ارشد حکومتی ۹وی  ی متقابل، پاسخگ

تن والیان  ۲۶تن وزرای کابینه و  ۲۵ه، یجمهور و رئیس اجرای
والیات، دارای  ی های شان را در اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد 

غاز نشده 
 
اداری ثبت نمودند. روند تثبیت و اشاعه دارای  ی ها تاکنون ا

 است. 

، اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری ۲۰۱۶می  ۴بتاریخ  •
ن عده از مقامات  ای تعزیرات سختگیرانهپیشنهاد 

 
حکومتی را برای ا

کرد که نتوانند دارای  ی های شان را ثبت کنند. این پیشنهاد منجر به 
به خاطر عدم تطبیق این امر تن از والیان والیات  ۱۵ شدن برطرف

عالی نظارت و مبارزه با فساد گردید. با وجود این، پیشنهاد اداره 
 نه تصویب و نه هم تطبیق گردیده است. اداری 

ارائه خدمات عامه، انستیتیوت خدمات  در تالش برای بهبود کیفیت •
از کارمندان خدمات ملکی را در برنامه های تن  ۲۵۷۲ملکی 

کامپیوتری، زبان انگلیسی، مدیریت منابع بشری و مدیریت مالی/ 
موزش دا

 
موزش دیده نشان دهنده داداری ا

 
 ۸۹. شمار کارمندان ا

است. از مجموع  ی نفر  ۲۸۷۹ یدرصد از کل تعداد هدف تعین شده 
موزش دید تن افراد ۲۵۷۲

 
ن از  ۱۴۸۸، ها

 
مرکزی و ادارات تن ا

ن از  ۱۰۸۴
 
درصد از اشتراک  ۳۰. زنان ندبود ادارات والیتیتن ا

 .ندکنندگان را تشکیل داد

 ریاست مستقل ارگانهای محلتن از کارمندان  ۱۰۶، ۲۰۱۶در سال  •
م
 
وزش های مختلف ظرفیت در کشور هندوستان شرکت کردند. در ا

موزشها توسط نهاد های خدمات عامه حکومت هند، در 
 
این ا

مطابقت با تفاهم نامه منعقد شده میان اداره مستقل ارگانهای محل و 
 هند، برگزار شده بود. حکومت



موثریت مقرری های شفافیت و افزایش 
 یکارمندان خدمات ملک

 
 
 
 
 
 

، حمایت اصالحات خدمات ملکیتقویت 
 برایطریق یک راهکار جامع شده از 
کی یو مساعدت های تخنسازی ظرفیت 

 تمویل شده توسط دونران
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تطبیق پالیسی حکومتداری محلی و 
نظارتی، مالی و  هایانکشاف چارچوب 

 بودجوی محلی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به عنوان بخشی از تالش حکومت برای حصول اطمینان از استخدام  •
دان ملکی بر اساس شایستگی، همه تقرری های جدید از های کارمن

ریاست مستقل طریق یک پروسۀ مبتنی بر شایستگی تحت رهبری 
شده اند، که کل تعداد تقرری های مبتنی  تعیینبکار  ارگانهای محل

تن  ۵ولسوال و  ۳۸۳ مجموع درصد( از۱۴تن) ۵۳بر شایستگی را به 
معاون والی والیات رسانده اند. مزید بر  ۳۴ مجموع درصد( از۱۵)

شهردار شاروالی ها از  ۱۶۵درصد( از مجموع  ۱۲تن ) ۲۰این، 
ریاست مستقل طریق یک پروسه رقابتی تحت رهبری رئیس جمهور و 

 بکار گماشته شدند. ارگانهای محل

، رئیس جمهور، مشاور ارشد خود در امور ۲۰۱۶اگست  ۹بتاریخ  •
یک را به حیث رئیس جدید کمیسیون مستقل استراتژعامه و روابط 

قادر به در حالیکه او  اصالحات اداری و خدمات ملکی تعیین نمود.
این سمت نبود، کمیسیون مستقل اصالحات اداری و  بر عهده گرفتن

خدمات ملکی را بدون رهبری ارشد رها کرد. برای رسیدگی به این خالء 
رئیس جمهور معاون اداره امور ریاست جمهوری را برای مدیریت 

کردن وظایف عملیاتی کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات  
 ملکی تعیین کرد.

تدوین شده بود،  ۲۰۱۵ت ملکی که در سال قانون تجدید شده خدما •
به دلیل روند های طوالنی اداری، یکبار دیگر مورد بازبینی قرار 
گرفت. این دو انکشاف شدیدًا تطبیق اصالحات خدمات ملکی و 

 را متاثر ساخت. سازی  ظرفیت

در مطابقت با تعهدات در مورد اتکاء به خود از طریق چارچوب  •
مستقل  ریاست، ۲۰۱۶جنوری سال  پاسخگوی  ی متقابل، در ماه

، با حمایت یوناما، مشوره ها را در مورد مسوده ارگانهای محل
بازبینی شده پالیسی حکومتداری محلی با ادارات ملی و محلی و 

ن، نظریات که از 
 
 واحد ۳۴جامعه مدنی براه انداخت. به تعقیب ا

ای تی و وزارتخانه های انتخاب شده و همچنین شبکه هیاداری وال
جامعه مدنی دریافت شده بود باهم مدغم شدند. در روند بعدی، 

دونران نظریات واحد شان در مورد مسوده پالیسی را ارائه کردند. در 
حال حاضر مسوده پالیسی منتظر بررسی توسط کابینه است. خالء 

ریاست مستقل ارگانهای ایجاد شده سبب تاخیر در تعیین رهبری 
یید پالیسی و گ فمحل

 
تمان در سطح بلند سیاسی را تحت تاثیر ، تا

 قرار داده است.

رهنمود ها برای پالنگذاری ساالنه والیتی طرح شده است.  وظیفه این  •
روند پالنگذاری  باولین در سطح والیت را ئرهنمود ها این است تا مس

شنا سازند.
 
 ا



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طرح و نشر میعارها برای حدود و 
 سرحدات واحدهای اداری 

 
های کافی برای کارای  ی  ایجاد زیرساخت

نهادهای حکومت، به ویژه در سطح 
 والیات

 
 
 
 

ایجاد سیستم های قضائی و جزای  ی قابل 
دسترس که حقوق بشر همه  قابلو  اعتماد

 شهروندان را احترام و رعایت کند

قانون ادارات محلی تعدیل و به ولسی جرگه ارائه شده است. این  •
محل و دفتر رئیس جمهور  ریاست مستقل ارگانهایط پروسه توس

حمایت و از لحاظ تخنیکی توسط وزارت عدلیه رهبری شده  بود. این 
تنفیذ، امورات مربوط به واحدهای اداری حکومتداری پس از قانون، 
ریاست های والیتی، دفاتر ولسوالی و شاروالی ها را از جمله محلی، 

 تنظیم خواهد کرد.

، مسوده قانون شاروالی ها زیر بازنگری دفتر رئیس ۲۰۱۶در سال  •
جمهور، اداره مستقل ارگانهای محل، وزارت عدلیه، شاروالی کابل و 

. تا هنوز مشخص نشده است که چه داشته استسایر همکاران قرار 
زمانی مسوده قانون شاروالی ها نهای  ی می شود. عالوه بر این، رهنمود 

گاهی
 
عامه شاروالی و بورد مشورتی شاروالی ها طرح و  های چارچوب ا

 تایید شده و رهنمود مدیریت ک ثافات جامد طرح و تطبیق شده است.

و رئیس اداره جیودوزی و  ارگانهای محلچنانچه اداره مستقل  •
کارتوگرافی تصریح نموده اند، نهادهای ملی و بین المللی هنوز هم از 

 استفاده می کنند. ۲۰۰۹مجموعه دیتای سرحدات داخلی سال 

)بامیان، دایکندی، پک تیا و  والیتدر چهار  مراجعینمراکز خدمات  •
 پنجشیر( اعمار گردیده است.

سیستم جهت بهبود والیان والیات با زیرساخت های انترنتی دفتر  ۱۳ •
 .شدندمجهز  والیان والیاتدفاتر های مدیریت تکنالوژی معلوماتی 

بتوانند با نواحی  تادفتر شاروالی خدمات اینترنتی ارائه شده  ۱۱ برای •
 شان ارتباط برقرار نمایند.

 ۲۰۱۶مبارزه با فساد اداری از ماه جون سال عدلی و قضای  ی مرکز  •
سیس و فعال شده است. تاکنون 

 
مرکز عدلی و قضای  ی مبارزه با تا

ن  فساد اداری 
 
تن،  ۱۶شش محاکمه را انجام داده که در نتیجه ا

بشمول افراد  محکوم به اختالس پول بانک، غصب زمین، کارکنان 
بانک، یک څارنوال ارشد و یک جنرال وزارت داخله را متهم کرده 

به صورت  فساد اداری  کالن ی افراد متهم به جرایماست. محاکمه ها
سه مورد از این شش قضیه قبل از مرکز  .شفاف صورت گرفتعلنی و 

یید 
 
عدلی و قضای  ی مبارزه با فساد اداری از طرف محکمه استیناف تا

شده بود. دوسیه های بعدی شامل حداقل دو تورن جنرال وزارت 
ها قضیه  است. در حال حاضر ده سازی داخله، معین وزارت شهر 

ارزه با فساد مرکز عدلی و قضای  ی مبدیگر رسمًا تحت تحقیق څارنوالی 
 قرار دارد. اداری 



تن از وکالی مدافع  ۲۶۷۷انجمن مستقل وکالی مدافع، در مجموع  •
نان را زنان تشکیل می  ۷۱۲را در افغانستان ثبت کرده است که 

 
تن ا

 دهد.

از ، یوناما جهت تطبیق یک درخواست ۲۰۱۶اپریل  ۱۸بتاریخ  •
ریاست عمومی محابس افغانستان، گزارش بررسی جامع سوی 

زندان در والیات را  ۳۴زندان از  ۳۱خدمات صحی در زندان ها، در 
ملل  درمانیبین المللی حداقلی معیارهای  مندال منتشر کرد تا رعایت

متحد، در زندان های افغانستان را ارزیابی نماید. این گزارش نتیجه 
گیری می کند که پیشرفت های کلیدی در چندین عرصه صورت گرفته 

. اخیرًا بر اساس یک اساسی هنوز باقیمانده استاست اما کار 
، زندانیان تقریبًا در تمام زندان های صحت عامهتوافقنامه با وزارت 

در  وزارت داخلهنستان، از طریق مراجعه به کلینیک های والیتی افغا
نان به شفاخانه های ملکی 

 
وزارت زندان ها و یا از طریق راجع کردن ا

، به خدمات ابتدای  ی صحی رایگان دسترسی دارند. یوناما صحت عامه
توصیه جهت تطبیق همچنان به کار با همکاران ملی و بین المللی 

 .می دهدادامه  های عملی این گزارش

مسوده کود جزای تجدیدنظر شده، در مطابقت با تعهدات اتکاء  •
بخود از طریق چارچوب پاسخگوی  ی متقابل تهیه شده است. مسوده 

بیش  را در شود، جرایم باید توسط پارلمان نیز بررسینون، که این قا
اکنون با کنوانسیون سازمان ملل مدغم کرده و قانون ویژه  ۵۰از 

، کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون فساد اداری  مبارزه بامتحد 
و نیز بهترین کارشیوه  جرایم سازمان یافته فراملی سازمان ملل متحد

های مدرن همخوانی دارد. مسوده جدید کود جزا جنایات خشونت 
علیه علیه زن را تعریف کرده؛ و طبق اساسنامه رم، جنایات 

 بشریت، جنایات جنگی و نسل کشی را نیز شامل می شود.

را برای  څارنوالی افغانستان تالش های شان یستره محکمه و لو •
نهاد  مبارزه با فساد اداری در این دو نهاد تشدید بخشیده اند. هر دو

را برای مبارزه با فساد اداری تحت  عملیاستراتژی ها و پالن های 
عدلی شورای عالی ئیس جمهور و کمیته رهنمای  ی معاون دوم ر 

 .تنظیم می کنندحاکمیت قانون 

 نیزم، یوناما اولین ارزیابی جامع مکا۲۰۱۶اک توبر سال  ۲۳بتاریخ  •
ن حل اختالفات 

 
های حل اختالفات رسمی و غیررسمی را که هدف ا

بیاری است، را منتشر 
 
ب ها برای ا

 
پر مخاطره در مورد دسترسی به ا

کلیدی این گزارش این است که باوجود اینکه  های کرد. یکی از یافته
ب 

 
ارائه کرده طرح مقرراتی جامع تصویب شده یک اخیرًا قانون ا

نهم کار
 
ببرااست، اما با ا

 
ب به طور پیوسته به ؛میرا

 
پرقدرت  های ن ا



محلی متکی هستند تا اختالفات شانرا بشیوه های سنتی حل و فصل 
که توسط  وزارتخانه های مسئول افغانستان نمایند. این گزارش به

توسط یوناما  گزارشاین  عملی ساختن توصیه هاییوناما برای 
 حمایت می شوند، ارائه گردیده است.

، عدلیه، پس از درخواست مستقیم وزیر ۲۰۱۶دسمبر  ۴بتاریخ  •
جوانان افغانستان  نو ترتیباصالح و یوناما یک ارزیابی جامع از مراکز 

بین المللی سازمان ملل  ستندردهایبا  مطابقت این مراکزا جهت ر 
. این گزارش منتشر کرد محصور متحد در خصوص معالجه نوجوانان 

نوجوانان دریافته است، در مراکز اصالح و احیا جریانات مثبت را در 
موزش در توقیف خانه ها و مراقبت 

 
حالیکه نیاز جدی برای بهبود ا

نان 
 
های پس از بازگرداندن جوانان افغان به حالت اولی و کمک به ا

تا دوباره به جامعه داخل شوند، برجسته می سازد. به کمک های 
ته بین المللی برای بهبود وضعیت اقامت در اقامتگاه ها، به پیوس
نوجوانان که مناسب برای همچو  در مراکز اصالح و احیای ویژه

اهداف ساخته نشده  است، نیاز احساس می شود. در حال حاضر 
یوناما وزارت مربوطه را برای تطبیق توصیه های ارائه شده در 

 گزارش، حمایت می کند.
  

 
IV .حقوق بشر 
 

معیار: احترام به حقوق بشر افغان ها، در مطابقت با قانون اساسی افغانستان و قوانین بین المللی، با اصرار ویژه بر 
زادی بیان و حسابدهی بر اساس حاکمیت قانون، بهبود یافته است. حفاظت از

 
 افراد ملکی، وضعیت زنان و دختران، ا

 شاخص های پیشرفت                                                      متریکس 
کاهش در شمار واقعات استفاده 

غیرقانونی از زور و ارعاب علیه افراد ملکی، 
رعایت قانون بین الملل توسط از طریق 

 فعالین ذیربط
 
 
 
 
 
 
 
 

مورد  ۱۱۴۱۸، یوناما ۲۰۱۶دسمبر  ۳۱جنوری تا  ۱در فاصله میان  •
نفر مجروح( را ثبت  ۷۹۲۰نفر کشته و  ۳۴۹۸تلفات افراد ملکی )

به میزان دو  ۲۰۱۶افراد ملکی در سال  کشتارنموده است. اگر چه 
درصد  ۶درصد کاهش داشته است، اما تلفات افراد ملکی به میزان 

افزایش یافته و میزان ُکلی تلفات افراد ملکی در مقایسه به سال 
که منجر به  یدرصد افزایش داشته است. تعداد واقعات ۳، ۲۰۱۵

درصد افزایش  ۱۲گردیده است ۲۰۱۶تلفات افراد ملکی در سال 
درصد تمام تلفات افراد ملکی را به عناصر ضد  ۶۱ما یافته است. یونا

نرا به نیروهای طرفدار حکومت ) ۲۴حکومت، 
 
درصد به  ۲۰درصد ا

نیروهای ملی دفاعی افغانستان، دو درصد به نیروهای نظامی بین 
به گروه های مسلح طرفدار حکومت( منسوب  راالمللی و دو درصد 

تش ساخته است. ده درصد تمام تلفات افراد م
 
لکی ناشی از تبادل ا



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

میان عناصر ضد حکومت و نیروهای ملی دفاعی افغانستان بوده 
نرا به یک طرف خاص نسبت داد. پنج درصد 

 
است که نمی توان ا

تلفات افراد ملکی ناشی از بقایای مواد منفجره منسوب نشده 
باقیمانده از جنگ بوده است. درگیری های زمینی بین نیروهای 

عناصر ضد حکومت همچنان عامل اصلی تلفات  طرفدار حکومت و
تن کشته و  ۱۰۷۰نفر ) ۴۲۹۵ تلفات افراد ملکی بوده است که

ن ه مجروح( را به خود اختصاص داده است که ب ۳۲۲۵
 
تعقیب ا

تن  ۷۰۰تلفات افراد ملکی ) ۲۱۵۶انفجار مواد منفجره تعبیه شده با 
 تن زخمی( در رده دوم قرار می گیرد. ۱۴۵۶کشته و 

اطفال افغان را به شدت متاثر ساخته و یوناما  ۲۰۱۶ازعه در سال من •
مجروح( را  ۲۵۸۹کشته و  ۹۲۳مورد تلفات اطفال ) ۳۵۱۲مجموعًا 

درصدی را نشان  ۲۴افزایش  ۲۰۱۵ثبت نموده که در مقایسه با سال 
 ۲۰۰۹می دهد و این بیشترین رقم تلفات اطفال است که از سال 

بدینسو توسط یوناما در یک سال واحد ثبت گردیده است. این 
عمدتًا در سراسر  ۲۰۱۶افزایش نامتناسب تلفات اطفال در سال 

درصدی در تلفات افراد ملکی  ۶۵افغانستان ناشی از یک افزایش 
منفجر ناشده باقیمانده از جنگ بوده و بیشتر  است که از اثر مواد

نان را اطفال تشکیل می دهد.
 
 ا

ولیت بورد کاهش و اجتناب از تلفات ئمس ۲۰۱۶جنوری  ۲۶بتاریخ  •
افراد ملکی، بر اساس توصیه یوناما، از نیروهای نظامی بین المللی به 
 مقامات افغان منتقل شد. اکنون این بورد بحیث یک میکانیزم متمرکز

کاهش تلفات افراد ملکی تالش برای رای تشخیص عرصه های ب
فعالیت دارد.  بورد یاد شده پالیسی ملی کاهش و اجتناب از تلفات 
ملکی را تسوید نموده که در سطح معینیت وزارت تایید شده و بعدًا 

را برای  ییک گروه کاری ایجاد شد تا پالن عمل ۲۰۱۶اک توبر  ۲بتاریخ 
نومبر  ۱۵ح و ترتیب نماید. بورد بتاریخ تطبیق این پالیسی طر 

، در نشست ربعوار خود بحث ها را بر ترتیب پالن ها توسط ۲۰۱۶
وزارتخانه های مربوطه برای تطبیق پالیسی ملی کاهش و اجتناب از 
نکه از جانب شورای امنیت ملی تایید شود، 

 
تلفات ملکی، پس از ا

 متمرکز ساخت.

را ایجاد کرد که این گروه ی محافظتحکومت یک گروه کاری ارشد  •
بخاطر تسهیل  ۲۰۱۶جون سال  ۳۰اولین نشست خود را بتاریخ 

پالیسی در خصوص نگرانی های موجود برای  برگرفته ازگ فتمان یک 
حفاظت از افراد ملکی و حمایت از تطبیق کارشیوه های بهبودیافته 

 بخاطر کاهش تلفات افراد ملکی، برگزار نمود.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گاهی افغان ها از حقوق شان و بهبود 
 
ا

گاهی حکومت از مس
 
 ولیت هایشئا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وزارت دفاع، قواعد درگیری را برای جلوگیری از ، ۲۰۱۶در سال  •
سیب رساندن به افراد ملکی در جریان عملیات علیه عناصر ضد 

 
ا

 حکومت، تسوید نمود.

ادعا کرده اند که  ۲۰۱۶طالبان در گزارش ساالنه شان برای سال  •
مورد تلفات افراد ملکی را در فاصله میان ماه های جنوری و  ۵۲۳۲

مریکای  ی ها و ه در این میان کرده اند کثبت  ۲۰۱۶دسمبر سال 
 
"ا

ن "  حکومت
 
مورد تلفات  ۳۸۳۶)تلفات درصد  ۷۱دست نشانده ا

مجروح( را سبب شده اند.  شاخه  ۳۳۳۲کشته و  ۱۵۰۴ -افراد ملکی 
خراسان حکومت اسالمی عراق و شام/داعش، افراد مسلح تثبیت 

افراد  مورد تلفات ۱۱۲۷درصد ) ۱۷ناشده و جنگ های داخلی باعث 
 ۱۲نفر مجروح( شده اند. طالبان  ۷۴۷نفر کشته و  ۳۸۰ -ملکی 

 ۲۴۹یعنی  -درصد تلفات افراد ملکی را به خود اختصاص داده اند 
نفر مجروح(. همچنان  ۱۴۹نفر کشته و  ۱۲۰مورد تلفات افراد ملکی )

،  "کمیته تلفات افراد ملکی" زیر نظر ساختار ۲۰۱۶طالبان در سال 
ه برای تحقیق در مورد تلفات افراد ملکی ک را نظامی شانهای 

نان
 
ن جنگجویان ا

 
 دخیل بوده اند، ایجاد کرد. در ا

تعهداتی که در پالن ملی  در تکمیل ۲۰۱۶اگر چه حکومت در سال  •
پیشرفت قابل مالحظه ای بدست  ۲۰۱۵محو شکنجه در سال 

تعهدش را برای تصویب پروتکل اختیاری منع شکنجه  نیاورده است،
 نمود.  تجدید ۲۰۱۷با یک جدول زمانی جدید تا پایان ماه می 

  ۷۶فرمان تقنینی شماره  مجلس نمایندگان ، ۲۰۱۶سال  میدر ماه  •
مورد بحث توشیح شده بود، را  ۲۰۱۵ریاست جمهوری، که در سال 

اتخاذ تدابیر جلوگیری ، این فرمان۱۰. شورای ملی ماده قرار داد
ن کننده که

 
ریاست عمومی امنیت ملی می تواند از ستره  توسط ا

علیه امنیت  ارتکاب عمل جرمیمحکمه تقاضا نماید درصورت احتمال 
، او را تا یک سال تحت نظر داشته باشد. توسط یک فردداخلی 
مود، و تعدیل قانون اجرات این فرمان را تایید ن موادسایر مجلس 

جزای  ی که به مقامات ریاست امنیت ملی اجازه تمدید توقیف الی ده 
روز را میدهد به شکل اصلی اش نگهداشت. این فرمان همچنین به 

مدت توقیف می توانند څارنواالن اجازه می دهد که، بنابر لزوم دید، 
روز به  ۷۰تروز تمدید نمایند. بنابراین، الی گذش ۶۰ الی ۱۵را از 

هیچگونه نظر و یا هدایت قاضی نیاز نیست که این هر دو مورد در 
کنوانسیون بین المللی  ۹تناقض با قانون اساسی افغانستان و ماده 

ن می باشد، قرار 
 
حقوق مدنی و سیاسی، که افغانستان یک عضو ا

 دارد.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثیرات و حمایت از تدابیر حقوقی و بهبود 
 
تا

خشونت علیه زنان و پالیسی برای مبارزه با 
 دختران

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دفتر څارنوالی محکمه بین المللی جزای  ی در گزارش ماه نومبر سال  •
اش در مورد "گزارش ابتدای  ی تدقیق فعالیت ها در  ۲۰۱۶

افغانستان" تصمیم خود را مبنی بر اینکه "اساس منطقی وجود دارد 
بدینسو جنایات جنگی شکنجه و   ۲۰۰۳که باور نماییم که از سال 

بدرفتاری توسط نیروهای حکومت افغانستان، به ویژه اداره 
ی افغانستان، صورت استخبارات )ریاست امنیت ملی( و پولیس مل

گرفته است." در خصوص ارزیابی صالحیت رسیدگی شان در این 
قضایا و به موجب اصل جاگزین، این محکمه دریافته است که 

بدینسو به درخواست های متعدد  ۲۰۰۸حکومت نتوانسته از سال 
 ارائه اطالعات پاسخ بدهد. بر څارنوال مبنی

، رئیس جمهور یک صندوق وجهی وقف ۲۰۱۶جنوری  ۳۱بتاریخ  •
 خدمات طبیشده بخاطر حمایت و ارائه خدمات اضطراری، همچون 

میز 
 
و محل بودوباش موقت برای زنان بازمانده از اعمال خشونت ا

تهدید به حیات، را افتتاح کرد. با این حال، فعالیت واقعی این 
خدمات به دلیل مساعدت ناکافی به این صندوق وجهی، محدود 

 بوده است.

، حکومت استراتژی و پالن عمل در مورد ۲۰۱۶جون  ۱۱بتاریخ  •
تصویب کرد  ۲۰۲۰-۲۰۱۶محو خشونت علیه زنان را برای سالهای 

 در یک نشست عمومی راه اندازی شد. ۲۰۱۶دسمبر  ۵که بتاریخ 

بمقصد ایجاد یک محیط  ۲۰۱۶جوالی  ۱۱وزارت داخله بتاریخ  •
ان شاغل در پولیس ملی محفوظ و عاری از خشونت برای زن

زار و اذیت جنسی  نیزمافغانستان، مکا
 
شکایت برای جلوگیری از ا

به  به شکل کاملتا هنوز  نیزمپولیس زن را ایجاد کرد، اما این مکا
غاز نکرده است. یوناما از جمله یکی از چهار سازمان بین 

 
فعالیت ا

ن تقاضا صورت گرفته است تا این مکای است الملل
 
 منیز که از ا

 حمایت تخنیکی نماید.را شکایت 

ولسی جرگه قانون منع خشونت علیه زن    ۲۰۱۶نومبر سال  ۹بتاریخ  •
، مشرانو جرگه این قانون را ۲۰۱۶دسمبر  ۲۵را تصویب کرد. بتاریخ 

ن وارد کرد تا توسط یک کمیسیون 
 
مرور کرد و تعدیالت را در متن ا

ن توافق نمایند.هر دو مشترک 
 
 مجلس بر ا

مدهبر اساس یافته های  •
 
تن کارمند  ۱۷۸از پرسشنامه ها با  به دست ا

ریاست  و وزارت ۱۹زن( و بحث های گروهی تمرکز با  ۱۱۳حکومتی )
 ۲۰۱۶اک توبر  ۲۵، وزارت امور زنان، بتاریخ ارگانهای محلمستقل 

گزارش "موانع محل کار: تحلیل و توصیه ها " را راه اندازی کرد که در 
زار و اذ

 
ن ا

 
موانع سایر و  را شناسای  ی کرده یت های مرتبط با کارا

زنان کارمند در نهادهای  فزایشمحل کار که مانع حضور و امرتبط با 



گاهی و حمایت از تدابیر حقوقی و بهبود 
 
ا

مبارزه با معافیت و  اپالیسی در ارتباط ب
 بیشتر دالت انتقالیع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نیازمندی های گزارشدهی در مورد  کمیلت

های بین المللی حقوق بشر و سایر  میثاق
 هایکنوانسیون ها و تطبیق توصیه 

ورای جهانی حقوق بازنگری دوره ای ش
 توسط حکومت بشر در مورد افغانستان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حکومتی می شود را برجسته ساخت. این گزارش مبنای  ی است که می 
نها برای حل این مسائل استفاده نمود.

 
 توان از ا

شتی ۲۰۱۶در سال  •
 
ملی حکومت مانند ، یوناما از ابتکارات صلح و ا

شورای عالی صلح در تصویب استراتژی پنج ساله و  های فعالیت
توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسالمی )گلبدین( نظارت کرد. 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و گروه های جامعه مدنی 
عدالت انتقالی نگرانی شان را نسبت به احکام مربوط به مصونیت 

تار احترام به حقوق قضای  ی در توافقنامه صلح ابراز کرده و خواس
 قربانیان در روند صلح شدند.

 سازمان ملل در عالی شنرکمینامه ای از ، ۲۰۱۶در اک توبر سال  •
حقوق بشر به رئیس جمهور نگرانی اش را پیرامون توافق نامه صلح 

ور شده افغانستان حکومتو تعهدات بین المللی  ظهار داشتها
 
 را یادا

قض شدید حقوق بشر و قانون ن ارتکابل ئوکه نه تنها افراد مس
بشردوستانه ی بین المللی را حسابده قرار دهد بلکه به حقوق 

ن  ،بگذاردقربانیان و خانواده های شان احترام 
 
صلح و ها زیرا بدون ا

شتی 
 
 پایدار نخواهد بود.ا

، حکومت افغانستان طبق تعهداتش تحت ۲۰۱۶در ماه اپریل سال  •
یا  حد علیه شکنجه و سایر رفتارهاکنوانسیون ملل مت ۲۰ماده 

دومین گزارش دوره  یا تحقیرکننده غیرانسانی مجازات های ظالمانه،
شکنجه سازمان ملل ارائه کرد. گزارش تحت علیه را به کمیته  خودای 

و شامل مجموعه  گردیده یبترتسازی شده طرزالعمل گزارش ساده 
مطرح شده در "فهرست مسائل"  یای از پاسخ ها به پرسش ها

بررسی  دومین میباشد.  ۲۰۱۰جلسه کمیته سال  تصویب شده در
نشست کمیته سازمان ملل متحد شصتمین  دوره ای افغانستان در

 شکنجه مورد بررسی قرار می گیرد. علیه

  V، حکومت افغانستان پروتکل ۲۰۱۶همچنین در سال  •
درباره سالح های متعارف و مواد انفجاری  ۱۹۸۰کنوانسیون سال 

اوری  باقیمانده از جنگ را تصویب کرد که تعهدات مربوط به جمع
بقایای مواد منفجر ناشده در میدان جنگ را خاطر نشان می سازد. 

حصول  برای اقدامات مستقیمتطبیق با تصویب پروتکل باید 
یا تخریب مواد منفجره و/مینان از عالمت گذاری، پاک سازی اط

 .صورت گیرد شتحت کنترول ساحات متاثرباقیمانده از جنگ در 

برای  ایجاد شدهگروه کاری کشوری در زمینه نظارت و گزارش دهی ) •
نظارت و گزارشدهی" در مورد نقض شدید حقوق  نیزمتطبیق "مکا

مسلحانه( پیشرفت قابل توجهی در وزارت منازعات کودکان در حاالت 
با گسترش واحدهای حفاظت از کودکان در  ارتباطامور داخله را در 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ظرفیت و تعهد حکومت افزایش 
افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر 

ملی حقوق بشر افغانستان به حیث نهاد 
افغانستان بخاطر احترام، حفاظت، 

 تحقق و ترویج حقوق بشر

افتتاح واحد اضافی  ۱۶مراکز استخدام پولیس ملی افغانستان، با 
نکه ، ۲۰۱۶در سال  شده

 
 ۲۱در سرتاسر کشور به  راتعداد مجموع ا

 است.ثبت نموده ، اندواحد می رس

مبنی بر ایجاد  رهنمودی را، رئیس جمهور ۲۰۱۶ی جوال ۲۸بتاریخ  •
یک کمیته ملی برای بررسی و گزارش استخدام افراد زیر سن توسط 

صادر کرد. این اقدام در حالی که به طور  افغان نیروهای امنیتی
گسترده به عنوان یک گام مثبت دیده می شود، ابتکار بر اساس 

 گزارشدهی توسط خود حکومت می باشد.

و ریاست عمومی امنیت ملی در معارف وزارتخانه های امور داخله و  •
را برای تقویت حفاظت از اطفال  ای های جداگانهرهنمودطول سال 

را  رهنمود ، وزارت امور داخله یک۲۰۱۶جون  ۱۸صادر کردند. در 
ن 
 
اتهام جرایم دستگیر شده به اطفال نمایش صادر کرد که طی ا

 معارفجمعی منع قرار داده شد. وزارت  امنیت داخلی در رسانه های
 امنیتی ادارات رایرا ب رهنمود، دو ۲۰۱۶جوالی  ۴جون و  ۴بتاریخ 
ن تعهدات حکومت افغانستان در خصوص  منتشر

 
کرد که طی ا
و از نیروهای امنیتی  هرا برجسته ساخت اعالمیه مکاتب امن

درخواست نمود تا استفاده از مکاتب برای اهداف نظامی را متوقف 
را  رهنمودیک ملی ، ریاست امنیت ۲۰۱۶جوالی  ۲بسازند. بتاریخ 

ن هدایت داده شده است کودکان دیگر در 
 
صادر کرد که در ا

و هم چنان انتقال اطفال به  نشدهتوقیفگاه های شان نگهداری 
 ۱۵. سر از تاریخ متوقف شود تدابیر امنیتیهای  ی با حداک ثر زندان

کودک را به مراکز  ۴۲ملی، ریاست عمومی امنیت ۲۰۱۶دسمبر 
 نوجوانان در سراسر کشور انتقال داده است. تو تربی حاصال 

، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک ۲۰۱۶در ماه دسمبر  •
دف محافظت از ه بهعملی ملی را برای تصویب پالن ملی  کنفرانس

زمایشی 
 
مدافعان حقوق بشر در افغانستان برگزار کرد. این ابتکار ا

وعده می دهد که تالش های جامعه مدنی و فعالین بین المللی مانند 
ن برای بهبود حمایت از مدافعان حقوق بشر 

 
اتحادیه اروپا و شرکای ا

 تحکیم و تقویت می نماید.در افغانستان را 

در واکنش به ادعاهای رسانه ها در خصوص سوء استفاده گسترده از  •
جنوب کشور، در ماه  حوزهکودکان توسط پولیس افغانستان در 

څارنوالی به دفاتر والیتی کمیسیون  ی، دفتر لو۲۰۱۶جنوری سال 
مستقل حقوق بشر افغانستان در والیات قندهار، ارزگان و هلمند 

و قضایای سؤ  ودهفه سپرد که به این دفتر معلومات ارائه نموظی
استفاده جنسی از کودکان را به این نهاد راجع کند. در حالی که این 



اقدام به طور گسترده به عنوان یک گام مثبت دیده می شود، ابتکار 
 بر اساس گزارش خود حکومت است.

افغانستان ، کمیسیون مستقل حقوق بشر عمل بچه بازی با توجه به  •
در طول سال تالش کرد تا این عمل را ممنوع قرار داده و جرم 

منجر به پیش نویس  ۲۰۱۶ رچمحسوب نماید که در نهایت در ماه ما
نهای  ی قانون گردید. همزمان با این، تعاریف و معیارهای محافظتی و 

مجازاتی مرتبط به این عمل در متن کد جزای تجدید نظر شده و 
شده  نیدهطفال، که تحت بررسی قرار دارد، گنجاهمچنین قانون ا

 است.
  

 
 
 

V .انکشاف اقتصادی و اجتماعی 
 

معیار: پالیسی های حکومت توسط جامعه بین المللی حمایت می شود که باعث رشد پایدار اقتصادی شده و به ثبات 
 سراسری کمک می کند.

 متریکس                 شاخص های پیشرفت                                    
 

برنامه های اولویت ملی با حمایت و تایید 
 بین المللی طرح و تطبیق می شوند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توزیع مساوی کمک های انکشافی و 
 مصارف حکومت در سراسر افغانستان

مادگیحین  •
 
اک توبر در بروکسل در مورد  ۵-۴ها برای کنفرانس  ا

افغانستان، حکومت چارچوب جدید صلح و انکشاف ملی افغانستان 
(ANPDF که به حیث راهنمای  ی جامع برای برنامه های ملی اولویت )

مورد استفاده قرار خواهد گرفت را طرح نمود. برنامه های ملی اولویت 
ی انکشاف ملی افغانستان شده است که افغانستان جایگزین استراتژ 

 خاتمه یافت. ۲۰۱۳در سال 

ماده سازی پنج برنامه اولویت ملی از مجموع  •
 
برنامه  ۱۱پیشرفت در ا

صورت گرفته است. در ماه اک توبر، حکومت پروژه میثاق شهروندی 
ساله میثاق شهروندی برنامه اولویت ملی  ۱۰افغانستان، اولین مرحله 

ر مطابقت به تعهدات خودک فای  ی از طریق چارچوب را افتتاح کرد. د
 ۲۰۱۶اک توبر سال  (، حکومت در ماهSMAFحسابدهی متقابل )

 درفشرده محتوای چهار برنامه دیگر برنامه های اولویت ملی را 
کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان ارائه کرد که عبارت اند از: 
توانمندسازی اقتصادی زنان، برنامه اولویت ملی شهری، طرح 

 .زراعیتوسعه جامع  پالنزیربنای  ی ملی، و 

زمایش  •
 
تطبیق پالیسی بودجه سازی والیتی در چهار وزارتخانه مورد ا

زارت احیا و انکشاف ، و معارفقرار گرفت: وزارت صحت عامه، وزارت 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وری مالیه  و رشد پایدار بر افزایش 
 
جمع ا

 مبنای منابع افغانستان

بیاری و مالداری. وزارت مالیه بتاریخ 
 
 ۲۰۱۶مارچ  ۲۲دهات و وزارت ا

رهنمودهای جامع را به نهاد های مربوطه برای تطبیق موثر این پالیسی 
زمایشی و منیحث بخشی از 

 
صادر نموده است. برای پیشبرد این پروژه ا

ن دالر میلیو ۳۴تطبیق پالیسی بودجه سازی والیتی، مجموعًا 
 ۲۰۱۷میلیون دالر برای هر والیت( در بودجه ملی سال  ۱امریکای  ی )

 برای پروژه های انکشافی اختصاص داده شده است.

دسمبر  ۲۱ولسی جرگه )مجلس نمایندگان پارلمان افغانستان( بتاریخ  •
را به دلیل عدم تعادل در تخصیص  ۱۳۹۶، بودجه مالی سال ۲۰۱۶

بودجه انکشافی، رد کرد.  کمن تطبیق بودجه در میان والیات و میزا
منظمی میان کمیته مالی و بودجه پارلمان  مذاکراتاین اقدام منجر به 

. منجر شدو وزارت مالیه شد که در نتیجه به اصالح پیش نویس بودجه 
 تصویب شد. ۲۰۱۷جنوری  ۱۶در نهایت بودجه توسط پارلمان بتاریخ 

حال تطبیق حکومت، از جمله تالش های مبارزه با فساد  ابتکارات در •
مد بیشتر در سال 

 
وری درا

 
کمک کرده است.  ۲۰۱۶اداری، به جمع ا
مد گزارش شده 

 
عشاریه چهار( میلیارد دالر امریکای  ی در ا)دو  ۲،۴درا

مد پیش بینی شده 
 
عشاریه صفر چهار( میلیارد ا)دو  ۲،۰۴مقایسه با درا

ق بین المللی پول تعیین گردیده بود. دالر امریکای  ی توسط صندو
باوجود رشد اقتصادی پایین، کاهش ارزش پول، تشدید ناامنی و 

مده 
 
فیصد افزایش را نشان می  ۲۰روابط تجاری خراب، عاید بدست ا

مدهای 
 
وری موثر درا

 
دهد. بخش بیشتر این عایدات ناشی از جمع ا

زارت شهرسازی و غیرمالی و باقیات، و همچنین عایدات وزارتخانه ها )و 
بیاری و مالداری( و د افغانستان بانک می 

 
مسکن و وزارت زراعت ا

وری مالیات از 
 
زرگ و کوچک مالیه دهندگان بباشد. با این حال، جمع ا

درصد کاهش یافته است، اما طبق گزارش  ۵و  ۸به ترتیب به میزان 
ط، اوری مالیه از مالیه دهندگان متوس اولیه مالی وزارت مالیه، جمع

 درصد افزایش یافته است. ۱۶

شاخص های پیشبرد تجارت بانک جهانی رده بندی افغانستان در  •
تسهیالت پرداخت مالیه ها را منفی نشان میدهد و در این رده بندی 

است. اکنون افغانستان یک رده  کرده سقوط نقطهدر ۱۳افغانستان 
کشور  ۱۹۰از جمله  ۱۸۳عقب رفته است که در حال حاضر در رده 
بزرگ یک اصالح  ۲۰۱۶شامل فهرست شاخص، قرار دارد. در سال 

نظام مالیاتی وجود داشت که انتظار می رفت مالیات بر مبنای کسب 
حالیکه و کار دوبرابر شود یعنی از دو به چهار درصد افزایش یابد، در 

 نتاجراغیر مستقیم نیز تطبیق شد. براساس گزارشات  هتعدادی مالی
نان نتوانند تجارت 

 
این اصالحات مالیاتی جدید باعث می شود که ا

ور نگه دارند.
 
 شانرا سودا



بر اساس سروی بانک جهانی شاخص های پیشبرد تجارت، بر عالوه  •
 ،ساختن تسهیالت پرداخت مالیه مهیاافغانستان در رده بندی  افت

 کمک بهدر شش شاخص باقی مانده که جهت درجه بندی افغانستان 
ن استفاده می شود نیز بدتر محیطی فعال تجارت و رشد 

 
در کشور از ا

ن در ع
 
غاز تجارت جدید، دسترسی به شده است. مهمترین ا

 
رصه ی ا

قرضه و امکانات رفاهی مانند برق محسوب می شود. رده بندی کلی 
افغانستان در سروی شاخص های پیشبرد تجارت، ترکیبی از تمام ده 

 شاخص می باشد، که یک رده افت نموده است.

رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان را  ۲۰۱۶بانک جهانی در سال  •
درصد  ۱،۸را  ۲۰۱۷اعالم کرد، اما میزان رشد سال  درصد ۱،۲

 ۲تخمین نموده است. با این حال، با افزایش نرخ رشد جمعیت بین 
مد ناکافی  ۳تا 

 
درصد، این میزان رشد اقتصادی برای حفظ سطح درا
 بوده و نشان می دهد که سطح فقر افزایش خواهد یافت.

، ریاست بازبینی اعتراضات معینیت عواید ۲۰۱۶دسمبر  ۱۳بتاریخ  •
 تمویل کنندگانوزارت مالیه افغانستان گزارش گروه کاری مالیات را به 

ارائه کرد. هدف این گزارش، که در راستای تعهد خودک فای  ی از طریق 
( طرح شده بود، شناسای  ی SMAFچارچوب حسابدهی متقابل )

وری مالیات ناشی از معا
 
فیت های مختلف برای چالش ها فراراه جمع ا

ابتکارات تمویل شده توسط دونران و ایجاد یک مکانیزم برای حل 
 ۲۰۱۷سواالت می باشد. مشوره ها در ارتباط به این گزارش در سال 

در همخوانی با تعهدات خودک فای  ی از طریق چارچوب حسابدهی 
 متقابل ادامه خواهد یافت.

  
 

IV . منطقویهمکاری 
 

 ، صلح و ثبات.رفاهدر حمایت از  منطقویمعیار: هماهنگی پایدار و موثر 
 

 متریکس     شاخص های پیشرفت                                                 
و های منطقوی نهاد هماهنگی میان بهبود 

 منطقویافزایش سرمایه گذاری 
مین کمیته رهبری در عشق بیست و چهار ، در  ۲۰۱۶اپریل  ۸بتاریخ  •

باد، شرکاء قرارداد سرمایه گذاری در لوله گاز 
 
را امضا کردند.  TAPIا

زستان و پاکستان یاپریل، افغانستان، تاجکستان، قرغ ۲۳بتاریخ 
لماتی نهای  ی ساخته و تصمیم نهای  ی را برای 

 
اسناد تطبیق پروژه را در ا

 گرفتند. ۱۰۰۰پروژه کاسا  عملی ساختن



، وزیر امور خارجه افغانستان با وزیر امور ۲۰۱۶اپریل  ۲۵بتاریخ  •
خارجه ترکمنستان دیدار کرد تا درباره پیشرفت های مربوط به پروژه 

TAPI گسترش تجارت دوجانبه و نیاز به صلح، ثبات و امنیت در ،
 منطقه، بحث و گ فتگو نمایند.

 هاجراییستان، رئیس کتاج دهزا ، در تورسون۲۰۱۶می  ۱۲بتاریخ  •
افغانستان، نخست وزیر پاکستان، رئیس جمهور تاجکستان و 

 را افتتاح کردند. ۱۰۰۰نخست وزیر قرغزستان، مشترکًا پروژه کاسا

از کشور  ه، طی دیدار رسمی رئیس اجرایی۲۰۱۶می  ۱۶بتاریخ  •
 چین، هفت موافقتنامه همکاری دوجانبه میان دو کشور امضا شد.

جمهوری هور غنی، رئیس جمهور رئیس جم ۲۰۱۶می  ۲۳بتاریخ  •
اسالمی ایران و نخست وزیر هند شاهد امضای توافق نامه ای برای 

ن تسهیل در تهران ایجاد دهلیز حمل و نقل سه جانبه 
 
بودند. هدف ا

سیای میانه 
 
جریان تجارت بین سه کشور است که به طور بالقوه به ا

 گسترش می یابد.

ئیس جمهور افغانستان و ، در والیت هرات، ر ۲۰۱۶جون  ۴بتاریخ  •
بی سلما را افتتاح  ۲۹۰نخست وزیر هند پروژه 

 
میلیون دالری بند برق ا

 نمودند.

ین شانزدهم، رئیس جمهور افغانستان در ۲۰۱۶جون  ۲۴تا  ۲۳از  •
اشتراک نمود. او  در تاشکند نشست سازمان همکاری شانگهای

زستان یهمچنان با روسای جمهور روسیه، ازبکستان، قزاقستان و قرغ
 دیدار های دوجانبه داشت.

، نمایندگان افغانستان، پاکستان و ۲۰۱۶جوالی  ۱۹بتاریخ  •
مین  نشست  ۲۷کمیساری عالی مهاجرین سازمان ملل متحد در 

نان در پاکستانکمیته سه جانبه 
 
تمدید  با هم دیدار کردند. ا

 ۳۱بازگشت داوطلبانه را تا تاریخ ی سه جانبه  موجود موافقتنامه
 ، امضا کردند.۲۰۱۶دسمبر 

، افتتاح نشست عالی رهبری نظامی برای ۲۰۱۶اگست  ۳بتاریخ  •
همکاری چهار جانبه و میکانیزم همکاری و هماهنگی در کار مبارزه با 

، چین، تروریزم با حضور نمایندگان نیروهای مسلح افغانستان
صورت گرفت. در این  چین در شهر ارومچی پاکستان و تاجکستان

چهارجانبه" برای هماهنگی مکانیزم  نشست توافق صورت گرفت تا "
، ایجاد معلوماتشریک ساختن  از جملهو حمایت از یکدیگر، 

موزش مشترک مبارزه با تروریزم، 
 
قابلیت های مبارزه با تروریزم و ا

 ود.ایجاد ش



، معین وزیر امور خارجه افغانستان در ۲۰۱۶اگست  ۵بتاریخ  •
تهران، در سومین نشست مشورتی میان افغانستان و ایران اشتراک 
نمود. دو طرف بر تقویت، تحکیم و گسترش روابط رسمی میان دو 

نمودند و در مورد همکاری های مشترک در عرصه امنیت  تاکیدکشور 
، اقتصاد، روابط فرهنگی، یتو امور منطقه ای، تجارت ترانزی

قونسلگری و امور مهاجرین و گسترش روابط و همکاری های بین 
 الوزارتی تبادل نظر نمودند.

، مقامات ارشد افغانستان و ایران در یک ۲۰۱۶سپتمبر  ۷بتاریخ  •
تکمیل بخشی از جهت  مراسم فرامرزی در منطقه شام تیغ در ایران

هن برنامه ریزی شده خ
 
 .حضور یافتنددر ایران هرات  -ف امسیر راه ا

، رئیس جمهور افغانستان طی یک سفر ۲۰۱۶سپتمبر  ۱۵تا  ۱۴از  •
هند با نخست وزیر هند دیدار کرد. دو رهبر وضعیت منطقه را مورد  به

را در مورد استفاده مداوم از  و نگرانی های جدی شان هبحث قرار داد
 خشونت در منطقه ابراز کردند.تروریزم و 

 هرئیس جمهور غنی، رئیس اجرایی ۲۰۱۶اک توبر سال  ۴بتاریخ  •
عبدهللا و وزیر امور خارجه ربانی، در حاشیه کنفرانس بروکسل در 

در نشست متمرکز بر همکاری های منطقه ای  مورد افغانستان
اشتراک نمودند. این نشست که در سطح  اقتصادی در افغانستان

تمرکز  معلوماتو  اجناس عالی دایر شده بود، بر تبادل انرژی،
 شناسای  ی شد.دار پروژه اولویت  ۱۱داشت. در این نشست 

، در تاشکند ازبکستان، وزیر امور خارجه ۲۰۱۶اک توبر  ۱۹تا  ۱۸از  •
مین نشست شورای وزیران امور خارجه چهل و سوافغانستان در 

( حضور یافت. در حاشیه این OICسازمان همکاری اسالمی )
 توافقنامه استرداد با کشور ازبکستان امضا شد.نشست یک 

مین نشست پانزدهدر  ه، رئیس اجرایی۲۰۱۶نومبر سال  ۴تا  ۳از  •
سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای در بیشکک اشتراک نمود. 
در این نشست عضویت دائمی افغانستان در این سازمان مورد بحث 

 قرار گرفت.

توافقنامه راه الجورد در باکو، توسط ، ۲۰۱۶نومبر  ۱۶بتاریخ  •
ذربایجان، گرجستان و ترکیه به نهای  ی شد. 

 
افغانستان، ترکمنستان، ا

 این توافقنامه باید توسط سران این کشورها امضا شود.

، که شامل افغانستان، ۱+  ۶، چهار جلسه گروه ۲۰۱۶در سال  •
دایر چین، هند، ایران، پاکستان، روسیه و ایاالت متحده می شود، 

جون در  ۶فبروری در برلین، بتاریخ  ۴گردید. این جلسات در 



خر بتاریخ  ۲۲، بتاریخ استانبول
 
دسمبر  ۲سپتمبر در نیویارک و بار ا

 در امرتسر هند برگزار شد.

سیا ۲۰۱۶در سال  •
 
، که توسط یوناما از استانبول –، روند قلب ا

جلسات مساعی جمیله حمایت شده، دفاتر  و تدارک طریق تسهیل
متعددی میان کشورهای عضو و سازمان ها برگزار نموده است تا 

مارچ، در دهلی،  ۴را افزایش دهد. بتاریخ  سازی اقدامات اعتماد
 اقدامات جلسه گروه تخنیکی منطقه ای تجارت، ترانزیت و

 ۱۰فرصت های سرمایه گذاری برگزار شد. بتاریخ رای ب عتمادسازی ا
موزش و ماه مارچ، در تهران، یک جلس

 
ه گروه تخنیکی منطقه ای ا

اپریل در کابل یک جلسه  ۳اقدامات اعتماد سازی برگزار شد. بتاریخ 
 سازی از گروه تخنیکی منطقه ای مبارزه با تروریزم و اقدامات اعتماد

ن هفت فعالیت برای سال 
 
در اولویت قرار  ۲۰۱۶برگزار شد که در ا
باد یک جلسه گروه تخنیکی  ۶گرفت. بتاریخ 

 
سپتمبر در عشق ا

دسمبر، در  ۹برگزار شد. در  سازی اعتماد اقداماتمنطقه ای زیربنا و 
ستانه

 
یک جلسه گروه تخنیکی منطقه ای مدیریت بحران و اقدامات  ا

اعتماد سازی برگزار شد تا فعالیت های انجام شده پالن عمل در سال 
 را بررسی نماید. ۲۰۱۶

سیا ۲۰۱۶در سال  •
 
که بگونه مشترک  استانبول، –، روند قلب ا
رهبری می شد، سه جلسه رسمی  نتوسط افغانستان و هندوستا

اپریل، در دهلی، یک نشست  ۲۶مقامات ارشد را برگزار کرد. بتاریخ 
ن 
 
رسیدگی به چالش ها، دستیابی به »مقامات ارشد که موضوع ا

سیا « رفاه
 
بود، برگزار  ۲۰۱۶در سال  استانبول –برای روند قلب ا

سپتمبر یک نشست مقامات ارشد در حاشیه نشست  ۲۳شد. در 
خرین  ۳رک برگزار شد. بتاریخ امجمع عمومی در نیوی

 
دسمبر، ا

در امرتسر برگزار شد. یوناما در  ۲۰۱۶نشست مقامات ارشد در سال 
پیش برد این  کمک جهت برایاین نشست ها از حکومت افغانستان 

 .دحمایت می کنروند 

سیا۲۰۱۶دسمبر  ۴بتاریخ  •
 
 -، در امرتسر، کنفرانس وزرای روند قلب ا

با پشتیبانی یوناما برگزار شد. رئیس جمهور غنی و نخست  استانبول
. اعالمیه امرتسر در مورد ندوزیر مودی این کنفرانس را افتتاح کرد

اهمیت همکاری منطقه ای در مقابله با تهدیدات امنیتی مشترک در 
هره برداری از فرصت های اقتصادی متمرکز بود. این منطقه و بر ب

اعالمیه همچنین خواستار توسعه یک رویکرد منطقه ای برای مقابله 
با رادیکالیزم، شناسای  ی نحوه تقویت رشد تصدی های کوچک و 

در منطقه و همچنین ادامه روند توسعه منطقه ای مبارزه با متوسط 



باد در سال در اعالمیه اسالتصریح شده تروریزم 
 
شده  ۲۰۱۵م ا

 است. 

، یک جلسه سه جانبه میان پاکستان، ۲۰۱۶دسمبر  ۲۷بتاریخ  •
ل افغانستان برگزار شد. ئچین و روسیه در مسکو با تمرکز بر مسا

عالوه بر ابراز نگرانی در مورد افزایش گروه های افراطی و توافق در 
رهبری افغان  مالکیت و در زمینه روند صلح تحتها تالش  ادامه مورد

نان تالش می کنند 
 
ها، هر دو کشور روسیه و چین اظهار نمودند که ا

تا اعضای طالبان افغان را از لست های تحریم های سازمان ملل 
 .خارج کنندمتحد 

  
 

VII.  افغانستان و جامعه بین المللی حکومتمشارکت بین 
 

خود  به رهبری معیار: حمایت منسجم جامعه بین المللی از برنامه های اولویت افغانستان در داخل چارچوب هماهنگی 
 .نهاافغا

 شاخص های پیشرفت                                   متریکس
 

با در مطابقت  کمک هافیصدی افزایش 
استراتژی ملی انکشاف افغانستان و برنامه 

 حکومتهای اولویت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بستن تدارکات و قراردادحسابدهی بهبود 
 و جامعه بین المللیحکومت به نیابت از 

 

کمک ها، حکومت در نظر دارد تا  مدیریت فعلی در راستای پالیسی •
که از طریق مکانیزم های بودجه ارائه می شود، صد  ی راکمک های  

درصد با اولویت های حکومت مطابقت داشته باشد، و در سال 
حفظ تعهد شان در راستای خود ک فای  ی از طریق ، دونران با ۲۰۱۶

درصد از کمک  ۵۰( حداقلSMAFچارچوب حسابدهی متقابل )
های رسمی انکشافی را از طریق همچو مکانیزم ها ارائه کنند. دونران 
همچنان با ادامه رعایت تعهد شان به خودک فای  ی از طریق حسابدهی 

رسمی انکشافی درصد از کل کمک های  ۸۰متقابل، قبول کردند که 
شانرا با اولویت های حکومت هماهنگ کنند. ریاست مدیریت امور 
وری دیتا و بحث در 

 
مالی وزارت مالیه همچنان قبول کرد تا به جمع ا

مورد همکاری کمک های رسمی انکشافی از طریق پروسه های گ فتگو 
مربوط به  معلوماتهمکاری های انکشافی ساالنه ادامه می دهد، اما 

را منتشر نکرد، زیرا برنامه  ۲۰۱۶ی کلی کمک ها در سال هماهنگ
های اولویت ملی تحت چارچوب صلح و توسعه ملی افغانستان هنوز 

 هم توسعه می یابند.

( "اصالح ائ تالف" را گسترش داد، که NPAاداره ملی تدارکات ) •
عمدتًا شامل شرکای جامعه مدنی، سک تور خصوصی، حکومت و 

للی می باشد. تحت این چارچوب، اداره ملی شرکای انکشافی بین الم
 ۲۵۰قرارداد بزرگ و متوسط را به ارزش  ۲۰۰۰تدارکات بیش از 



 
 
 

هماهنگی در  بورد مشترک نظارت وتقویت 
 هچنان بحیث حمایت از روند کابل و 

منظم پیشرفت در  وسیله ای بازنگری 
برنامه های اولویت افغانستان و  خصوص

 تعهدات متقابل
 
 

 ۱۸،۳ صرفه جوی  ی میلیارد دالر( بسته که باعث ۳میلیارد افغانی )
میلیون دالر( شده است. این چارچوب همچنان  ۲۷۰میلیارد افغانی )
پاسخگوی  ی شرکت را که شرایط شفافیت و  ۱۰۰فهرست حدود 

ورده کرده نتوانستند شامل لست سیاه ساخت.
 
 برا

ژه سرمنشش یبورد نظارت و هماهنگی که توسط وزیر مالیه و نماینده و •
، دو بار در رهبری می شد ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما

سپتمبر نشست برگزار کرد تا روند   ۴اپریل و  ۴کابل بتاریخ های 
مادگی های حکو

 
مت برای کنفرانس بروکسل در مورد پیشرفت ا

افغانستان و همچنان پیشرفت تعهدات مشترک تحت خودک فای  ی از 
( را بررسی نماید. این SMAFطریق چارچوب حسابدهی متقابل )

عبدهللا و  هجلسات شامل سخنان رئیس جمهور غنی، رئیس اجرایی
تازه توسط برخی از وزرا و مقامات ارشد حکومتی و همچنان  یمعلومات

سک تورهای خصوصی و جامعه مدنی افغانستان بود. نمایندگان 
جامعه مدنی نگرانی شانرا نسبت به کیفیت و سرعت اصالحات، 
فساد اداری در بخش عدلی، فضای محدود برای جامعه مدنی و 

. شرکای بین المللی در مدافعان حقوق بشر به علت ناامنی ابراز کردند
خطاب به این نشست به یک سلسله مطالب در مورد موضوعاتی که 

له برجسته ساختن اصالحات، پیشرفت تحوالت و ئحاوی هر دو مس
ن بود، اشاره نمودند.

 
 زمینه های بهبود ا

بخش عمده تالش های یوناما در عرصه هماهنگی دونران در سال  •
ماده سازی کنفران ۲۰۱۶

 
س بروکسل در مورد افغانستان بر تسهیل ا

در ماه اک توبر متمرکز بود. عالوه بر جلسات بورد مشترک نظارت و 
هماهنگی، جلسات منظم این بورد موجود که تحت رهبری وزارت 

مالیه و یوناما برگزار شده نیز شامل دونران عمده بوده است. 
موضوعات مورد بحث شامل تالش ها برای مبارزه با فساد، تولید 

مد، کاهش فقر و رشد اقتصادی بوده است. پیش از کنفرانس د
 
را

بروکسل در مورد افغانستان، یوناما با حکومت و دونران یکجا کار 
کرد تا جزئیات یک مجموعه ای جدید "قابل ارائه" و یا تعهدات 

اصالحی اولویت تحت "خود ک فای  ی از طریق چارچوب حسابدهی 
تعقیب کنفرانس بروکسل در (، را ترتیب کند. به SMAFمتقابل" )

مورد افغانستان، یوناما همچنان از طریق کار با همکاران خود برای 
تسهیل پیشرفت در خصوص این تعهدات از طریق جلسات منظم در 

 کابل به فعالیت خود ادامه می دهد.

ماده  •
 
یوناما همچنان از لحاظ تخنیکی به جامعه مدنی افغانستان در ا

ف شان در جلسات بورد مشترک نظارت و سند موق بیانیه و سازی 
و کنفرانس بروکسل در ماه  ۲۰۱۶هماهنگی در اپریل و سپتمبر 



امعه مدنی در همه این سه نشست از نمایندگی جاک توبر کمک کرده و 
 حمایت نموده است.

کمیته کاری جامعه مدنی  برایهای تخنیکی مشوره  همچنانیوناما  •
(CSWC در انتخاب )در کنفرانس بروکسل برای اشتراک نماینده  ۱۰
طی این روند یوناما نشست های . کرده استافغانستان ارائه  مورد در

مشورتی میان نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد و معاون وی با هیئت 
همچنین مشوره ، کنفرانس برایجامعه مدنی  گاننمایند نفری  ۱۰

کمک های ؛ هیل نمودهرا تس معه مدنی و وزارت مالیهمیان جادهی 
بعد از و کنفرانس تخنیکی به گروه کاری جامعه مدنی در جریان 

این کمیته اقدامات الزم را ارائه نموده است، بویژه زمانیکه  کنفرانس
حکومت و کنفرانس بروکسل توسط برای نظارت بر اجرای تعهدات 

غاز کند.را جامعه بین المللی 
 
 ا

  
 

VIII . مخدرمبارزه با مواد 
 

 معیار: حرکت مستمر برای کاهش جریان کشت خشخاش، تولید مواد مخدر و اعتیاد به مواد مخدر.
 

 شاخص های پیشرفت                                                     متریکس
کاهش کشت خشخاش، تولید مواد مخدر 

 و میزان اعتیاد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

درصد  ۱۰به میزان  ۲۰۱۶کشت کوکنار در افغانستان در سال  •
در سال کشت قرار گرفته بود  افزایش یافت و مجموع اراضی که تحت

ورد شده  ۱۸۳۰۰۰حدود هک تار به  ۲۰۱۰۰۰از  ۲۰۱۵
 
هک تار برا

ورد شد که نشان  ۴۸۰۰به  ۲۰۱۶است. تولید تریاک در سال 
 
تن برا

 ۲۰۱۵تن در سال  ۳۳۰۰درصدی نسبت به  ۴۳دهنده افزایش 
 .است

قیمت تریاک در تمام مناطق افغانستان افزایش  ۲۰۱۶در سال  •
درصد تولید ناخالص  ۵میلیارد دالر یا معادل  ۰،۹یافت. در تقریبا 

 ۲۰۱۶در سال  زمین زراعیداخلی افغانستان، ارزش تولید تریاک در 
درصد افزایش یافته است )برای تورم  ۵۷در مقایسه با سال گذشته 

 تنظیم نشده است(.

بزرگ ترین والیت کشت کوکنار در کشور باقی ماند و هلمند به عنوان  •
ن، بادغیس، کندهار، ارزگان، ننگرهار، فراه، بدخشان و 

 
به دنبال ا
، تعداد والیات عاری از کشت ۲۰۱۶. در سال هستندنیمروز 

کاهش یافته والیت  ۱۳به والیت  ۱۴خشخاش در افغانستان از 
عاری یت وضعاست. کشت کوکنار در جوزجان در شمال کشور، 

ورده بود، از  ۲۰۰۸خشخاش خود را که در سال بودن از 
 
به دست ا



 
 

مبارزه تالش های افزایش جلوگیری موثر و 
 با قاچاق انسان

 
 
 
 
 
 
 
 

و سرمایه  مشروع افزایش محصوالت زراعتی
ن در 

 
 یمناطقگذاری خصوصی وابسته به ا

رای کشت خشخاش استفاده می بکه قباًل 
 شد

کیلوگرم رسید،  ۲۳،۸تولید تریاک در هر هک تار به دست داد. اوسط 
 میباشد. ۲۰۱۵درصد باالتر از سال  ۳۰که 

 ۲۱۹۲، مقامات تنفیذ قانون در افغانستان مجموعا ۲۰۱۶در سال  •
عملیات مبارزه با مواد مخدر را انجام دادند که منجر به کشف و ضبط 

کیلوگرم  ۴۸۰۲۲کیلوگرم مورفین،  ۴۷۰۴۸کیلوگرم هروئین،  ۴۷۵۹
، MDMAتابلیت  ۶۸۶کیلوگرم متامفتامین،  ۶۶تریاک، 

یای  ی پیش کیلوگرم مواد شیم ۷۲۲۳۱کیلوگرم حشیش،  ۳۵۲۱۷۱
لیتر مواد شیمیای  ی پیش نیاز مایع گردیده است.  ۱۵۰۳۴نیاز جامد، 

فابریکه  ۵۷عالوه بر مواد مخدر، این عملیات منجر به تخریب 
زمایشگاه تولید 

 
 ۲۵۴۸، دستگیری متامفتامینهروئین و هشت ا
تلفن  ۳۴۷میل سالح،  ۲۱۲واسطه نقلیه،  ۴۸۵مظنون و تصرف 

 ردیده است.همراه و هفت رادیو نیز گ

تولید در  یدرصد ۴۳درصدی کشت خشخاش و  ۱۰برخالف افزایش  •
 مشروع، پیشرفت مثبتی در تولید محصوالت زراعتی ۲۰۱۶سال 

 ۲۰صورت گرفت. طبق گزارش وزارت صنایع و معادن، رقم تجارت 
ن صادرات نه تنها میوه های 

 
درصد افزایش یافته است که اک ثر ا

خشک، بلکه سبزیجات و میوه های تازه مانند انار، انگور و سیب 
است. این میوه ها به پاکستان، امارات متحده عربی و هند صادر 

 .ندشده ا

( نشان می ACCIیک نظرسنجی از اتاق تجارت و صنایع افغانستان ) •
درصد در والیت های  ۲۰حداقل  ۲۰۱۶گور در سال دهد که تولید ان

پروان، سمنگان، سرپل، جوزجان، هرات و کندهار افزایش یافته 
است. در والیت پروان تولید انگور دو برابر شده است در حالیکه در 

تن در سال  ۹۰۰۰به  ۲۰۱۵تن در سال  ۷۰۰۰سمنگان تولید از 
یلیون دالر ارزش م ۲،۳افزایش یافته است. انگور کندهار  ۲۰۱۶
 .ه استو اک ثرًا به پاکستان، هند و امارات صادر شد هداشت

بیاری و مالداری نشان می دهد که کشت و  •
 
گزارش وزارت زراعت، ا

فیصد افزایش یافته است. این گزارش  ۹،۵تولید گندم در افغانستان 
شناسای  ی کرده برداشت حاصالت چهار و نیم میلیون تن گندم را 

بی و حدود 
 
است  که بیش از سه و نیم میلیون تن از زمین های ا

تن از زمین های للمی تولید شده است. این گزارش  ۸۵۰۰۰۰
همچنین از تکنیک های بهبود یافته برای تولید سبزیجات در 

اما کمبود ظرفیت و کیفیت محصوالت به  یاداوری کرده،افغانستان 
ازاریابی محصوالت در منطقه و فراتر از حیث یک محدودیت برای ب
ن، هنوز هم باقی است.

 
 ا

 



 

 


