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 توزیع: به عموم        عمومی مجمع

 ۲۰۱۸ دسامبر ۷     شورای امنیت ملل متحد

 نگلیسی متن اصلی: ا         
 

 شورای امنیت       مجمع عمومی
 سال هفتاد و سوم      سومنشست هفتاد و 
جندا ۴۰موضوع شماره 

 
 ا

        افغانستانوضعیت در 
 

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

 گزارش سرمنشی ملل متحد 

I. مقدمه 

سی از قطعنامۀ شماره این  . ۱
 
شورای ( ۲۰۱۸سال ) ۲۴۰۵ عمومی و قطعنامۀ شمارهمجمع  ۱۱/۶۸گزارش به تا

ن از سرمنشی ملل متحد خواسته شده تا هر سه ماه پیرامون انکشافات در افغانستان طی که  گردد ارائه می امنیت
 
ا

 . نمایدگزارش ارائه 

شمول تالشهای سیاسی،  بهپیرامون فعالیت های ملل متحد در افغانستان را  جدیدمعلومات  گزارشاین  . ۲
 ۲۰۱۸سپتامبر  ۱۰مورخ   (A/73/374-S/2018/824)از زمان ارائه گزارش قبلی  ی بشری، انکشافی و حقوق بشر 

 ارائه میدارد.  ،بدینسو

II. بوطنکشافات مر ا  

تاخیر متداوم و مشکالت عملیاتی برگزار گردید. در پاسخ به اک توبر  ۲۰انتخابات پارلمانی طبق پالن به تاریخ  . ۳
گسترده، کمیسیون مستقل انتخابات موعد رای دهی در بعضی مراکز راهی را برای یک روز دیگر تمدید کرد. خشونت 

شد. در والیت  ۲۰۱۸در روز انتخابات به اوج خود رسید که باعث بیشترین میزان تلفات افراد ملکی در یک روز در سال 
 کندهار، انتخابات پس از کشته شدن دو مقام بلند پایه امنیتی در حمالت طالبان، برای مدت یک هفته به تعویق افتاد. 

دهندگان از طریق بایومتریک قبل و بعد از انتخابات ادامه داشت چنانچه اختالف نظر ها در مورد استفاده از ثبت رای 
رای بدون استفاده از تکنولوژی حساب شود نهاد های انتخاباتی و اح

 
یا ا
 
زاب سیاسی روی این موضوع بحث کردند که ا
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غاز کردند تا برای انتخابات ریاست جمهوری که به تاریخ 
 
در نظر  ۲۰۱۹اپریل  ۲۰یا خیر. رهبران سیاسی به مذاکره ا

اد به عنوان نماینده ویژه ایاالت متحده انتصاب زلمی خلیلز گرفته شده است، تکت های انتخاباتی شان را ایجاد نمایند. 
در امور صلح افغانستان تالش های صلح را یکبار دیگر قوت بخشید. فدراتیف روسیه نشست بین المللی در مورد 
ن نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان و طالبان اشتراک کردند. روابط میان 

 
افغانستان را میزبانی کرد که در ا

مادگی ها برای کنفرانس افغانستان و پاکست
 
 ۲۸ژنیو که به تاریخ  وزرای خارجه دران کماکان دوستانه ادامه داشت. ا

باقی ماند چنانچه بیجائی در سطح بلند قرار داشت، برگزار گردید، تسریع یافت. وضعیت بشری همچنان جدی نوامبر 
برای میلیون ها شهروند افغان شد. بازگشت رویداد های ناشی از درگیری افزایش یافت و خشکسالی باعث ناامنی غذائی 

مهاجرین از جمهوری اسالمی ایران به پیمانه بلند ادامه داشت که فشار های بیشتر را روی منابع در حوزه غرب افغانستان 
 وارد میکند.  

 انکشافات سیاسی  الف. 

مادگی های انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی مورخ  . ۴
 
اک توبر قرار داشت. طی ماه  ۲۰حوزه سیاسی تحت تاثیر ا

مادگی های تخنیکی به شمول استخدام کارمندان مراکز رای دهی، های قبل از انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات 
 
ا

را تشدید بخشید. کمیسیون مستقل انتخابات در همکاری تهیه لست رای دهندگان مراکز و اعتبار دهی ناظرین انتخابات 
برگزار کرد تا والیت  ۳۳با کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی گردهمائی ها پیرامون انتخابات شورای والیتی را نیز در 

گاهی رای دهندگان را افزایش داده و عالقمندی در نهاد های ذیدخل انتخاباتی را بهبود بخشد. زمان رسمی
 
کمپاین  سطح ا

غاز شد که  ۲۸به تاریخ 
 
باعث تحرک احزاب سیاسی و کاندیدا های مستقل که به بسیج کردن حمایت در سطح سپتامبر ا

غاز کردند، شد. 
 
 والیت و ولسوالی ا

مادگی ها ]برای تدویر انتخابات[ ادامه داشت، احزاب سیاسی به خواست شان مبنی بر معرفی چنانچه  . ۵
 
ا

 ۱۵به تاریخ ریک رای دهندگان به عنوان ابزاری جهت کاهش تقلب های انتخاباتی، ادامه دادند. تکنولوژی ثبت بایومت
به منظور فشار باالی ائ تالف بزرگ ملی افغانستان که مجموعه از احزاب سیاسی اپوزسیون حکومت هستند، سپتامبر، 

غاز کرده و این این به بسته کردن دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات، 
 
کمیسیون در والیت های بلخ، هرات و کندهار ا

سپتامبر، کمیسیون مستقل انتخابات اعالن  ۲۲به تاریخ . ننگرهار گسترش دادندوالیت تا سپتامبر  ۱۸روند را به تاریخ 
ای دهنده، ر ]شهادت[ بایومتریک رای دهندگان را که شامل اسکن دو انگشت ابهام  ثبتمسئولیت اجرای روند کرد که 

عکس دیجیتالی رای دهنده، اسکن تذکره )سند هویت( و برچسپ ثبت نام رای دهنده را شامل می شود، به عهده 
تقل انتخابات را مرفوع ساخت و باعث باالی کمیسیون مساحزاب سیاسی خواهند گرفت. این اعالن فشار ها از جانب 

اک توبر، اداره تدارکات ملی افغانستان  ۱۶ف گردد. به تاریخ شد تا بسته نگهداشتن چهار دفتر والیتی کمیسیون متوق
لمانی دیرمالوگ به امضاء رسانده تا تکنولوژی در همکاری با اداره مرکزی 

 
احصائیه اعالن کرد که قراردادی را با کمپنی ا

ن، 
 
نگرانی شان را ابراز نهاد های جامعه مدنی ثبت بایومتریک رای دهندگان را در روز انتخابات فراهم سازند. به رغم ا

این تدارک دیرهنگام باعث محدودیت وقت برای انجام بعضی امور مهم به شمول استخدام و که ه و اظهار داشتند کرد
گاهی دهی و لوژستیکی برای انتقال و برگرداندن دستگاه های ثبت 

 
موزش کارمندان مراکز رای دهی، ترتیبات ا

 
ا

تخابات شده است. بایومتریک، و بررسی طرزالعمل های راهی دهی جهت شامل ساختن تکنولوژی جدید در روز ان
ظرفیت کمیسیون مستقل محدودیت باعث ابراز نگرانی کردند که معرفی تکنولوژی سازمان های ناظر بر انتخابات 
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مادگی های انتخاباتی 
 
و جامعه جهانی نگرانی های خود را اذعان داشتند که در می شود انتخابات برای تکمیل سایر ا

 رای دهی را تهدید کند.  بعضی شرایط، تکنولوژی ممکن محرمیت اوراق

مادگی های انتخاباتی با چالش  . ۶
 
تهدیدات جدی امنیتی از سوی طالبان در خصوص روند انتخابات باعث شد که ا

ن رای دهندگان و کارمندان انتخاباتی را اخطار 
 
های بیشتر مواجه شود چنانچه طالبان اعالمیه های را نشر کردند و طی ا

ت ننمایند و همچنان کارمندان امنیتی که مسئولیت تامین امنیت کارمندان و حوزه های دادند که در انتخابات شرک
مسئولیت کاندید قبل از انتخابات به قتل رسیدند که طالبان  ۹در مجموع به تعداد . ندانتخاباتی را داشتند، تهدید نمود

ن را به عهده گرفتند. اعتماد مردم پس از کشته شدن عبدالرازق، فرمانده امنیه والیت کندهار در اثر حمله
 
ی دو حمله ا

ن را به عهده گرفتند، متزلزل شد. در نتیجه این رویداد، تصمیم گرفته شد تا انتخابات پارلمانی 
 
که طالبان مسئولیت ا
 ه تعویق بیافتد. اک توبر ب ۲۷در والیت کندهار الی 

؛ در برگزار شدی والیت به استثنای والیت کندهار و والیت غزن ۳۲اک توبر، انتخابات پارلمانی در  ۲۰به تاریخ  . ۷
راض و بسته شدن دفتر کمیسیون مستقل انتخابات توالیت غزنی ثبت نام رای دهندگان و کاندیداتوری کاندیدا ها از اثر اع

ن، انتخابات شاهد اشتیاق چشمگیر رای دهندگان بود. یدات امنیتی، به رغم تهدمتوقف شده بود. 
 
باز ماندن باوجود ا

تهدیدات امنیتی علیه کارمندان مراکز، سردرگمی در استفاده دستگاه های ثبت مراکز راهی دهی تا دیرهنگام از اثر 
بایومتریک رای دهندگان، و اشتباهات در لست های جدید رای دهندگان باعث تاخیر طوالنی در اک ثر مراکز شد که این 

ن شد تا بعضی از رای دهندگان مراکز رای دهی را بدون استعمال رای ترک کنن
 
ناامیدی، خالل در د. امر منجر به ا

اک توبر اعالن کرد که میعاد رای دهی برای چند ساعت تمدید می شود و  ۲۰کمیسیون مستقل انتخابات در بعد از ظهر 
گزارش اک توبر نیز باز خواهند بود. در پاسخ به  ۲۱بعد از ظهر باز شدند، به تاریخ  ۱:۰۰اینکه مراکز رای دهی که پس از 

د یا عدم فعالیت دستگاه های ثبت بایومتریک رای دهندگان، کمیسیون اعالن کرد که در های گسترده مبنی بر نبو
صورت عدم موجودیت دستگاه های ثبت بایومتریک رای دهندگان، رای دهی با استفاده از لست رای دهندگان اجراء 

رامش داد ولی باعث نگرانی کمی گردد. 
 
اندیدا ها مبنی بر این شد که این اعالمیه ها رای دهندگان در بعضی نقاط را ا

ن فرصت را برای تقلب مساعد می سازد. 
 
اک توبر، مراکز رای دهی  ۲۱به تاریخ تمدید میعاد رای دهی و سردرگمی پس از ا

با توام اک توبر، انتخابات پارلمانی در والیت کندهار  ۲۷به تاریخ  و در اک ثر والیات و شهر کابل باز بودند. در هفته بعد
کمیسیون مستقل  گ فته هایبه اساس برگزار گردید. اک توبر رونما شده بود،  ۲۰نیکی مشابه که به تاریخ مشکالت تخ

 ۴.۲در خالل سه روز رای دهی باز بودند و طبق گزارشات حدود مرکز رای دهی  ۴۸۱۲انتخابات، در مجموع به تعداد 
میلیون رای دهنده در این پروسه اشتراک کردند. میزان اشتراک در مراکز والیات بلندتر بود و بیشترین تعداد اشتراک 

 ننگرهار، پک تیا و دایکندی ثبت شدند. کننده در کابل، هرات، 

ن را زنان تشکیل می داد که ای ۳۵تخمینًا میلیون رای دهنده ثبت شده،  ۸.۵از مجموع  . ۸
 
ن رقم افزایش درصد ا

میزان اشتراک ، نشان می دهد. در روز انتخابات ۲۰۱۴هشت درصدی را در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری سال 
 ۷۴۲۹درصد از مجموع افراد واجد شرایط رای دهی تخمین زده شده بود. حوزه های رای دهی برای زنان  ۳۰زنان حدود 

خانم افغان در سراسر کشور منحیث ناظرین  ۱۳۰۰۰بود. در حدود  ۱۱۶۶۷بوده در حالیکه این رقم برای مردان 
 گرفتند. انتخابات سهم 

غاز شد. . ۹
 
انتقال اوراق رای دهی در بعضی والیات با تاخیر مواجه  انتقال مواد و نتایج بالفاصله پس از انتخابات ا

شد که اک ثرًا به دلیل تهدیدات امنیتی بود و این انتقال از طریق زمینی میسر نبود و باید با استفاده از چرخبال ها صورت 
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راء در کمیسیون مستقل انتخابات می گرفت. 
 
ن فورم ها و بی والیت را اعالن کرد که ناشی از تکمیل نبود ۲۴بازشماری ا

نوامبر، کمیسیون مذکور  ۱۸شکایت را ثبت کرد. الی  ۱۱۸۴۵نظمی مقرراتی بود. کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی 
 والیت را تکمیل نموده بود.  ۲۱شکایت از  ۱۰۴۴۷رسیدگی به 

اختالف نظر ها میان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات  ،برگزاری انتخاباتپس از  . ۱۰
مد. به تاریخ انتخاباتی 

 
رای بدون ثبت بایومتریک به میان ا

 
اک توبر، کمیسیون سمع شکایات  ۲۷روی بی اعتبار شمردن ا

رای بدون ثبت بایومتریک فاقد اعتبار می باشد. 
 
خارج از کمیسیون مورد این اعالن در انتخاباتی اعالن کرد که تمام ا

رای غیر بایومتریک یگانه 
 
حمایت احزاب سیاسی و تعداد زیادی از کاندیدا های قرار گرفت که ادعا داشتند که حذف ا

رای تقلبی در پروسه انتخابات می باشد. راه حصول اطمینان از عدم شمارش 
 
رای ا

 
بعضی دیگر نگرانی داشتند که حذف ا

رای پاک میلیون ها تن بی اعتبار شمرده شود.  غیر بایومتریک باعث خواهد شد
 
اک توبر، دو کمیسیون  ۳۰به تاریخ تا ا

رای غیر بایومتریک در صورتی 
 
چاپ ی که لست بود خواهد قابل اعتبار اعالمیه مشترک را صادر کرده و اعالن کردند که ا

نوامبر، کمیسیون مستقل  ۳به تاریخ دهندگان در مراکز راهی دهی استفاده شده و مورد تائید قرار گرفته باشد. رای 
والیت و  ۳۲نوامبر برای  ۲۳نوامبر بود، به  ۱۰ابتدائی انتخابات از میعاد معینه که انتخابات اعالن کرد که نشر نتایج 

ن، به تاریخ دسامبر برای والیت کابل به تعویق خواهد افتد.  ۱
 
نوامبر کمیسیون نتایج تنها پنج والیت را  ۲۳باوجود ا

 ن کرده بود. اعال

راء ادامه یافت، احزاب سیاسی و چهره های اپوزسیون نگرانی  . ۱۱
 
چنانچه که تاخیر در انتقال اوراق و شمارش ا

ها مشکوک بودند که کمیسیون مستقل انتخابات روزافزون شان را در خصوص تدویر انتخابات ابراز نموده و بعضی 
وضعیت مبهم  را داشته باشد.است،  ۲۰۱۹ریل اپ ۲۰به تاریخ معینه که توانائی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
ورده و بیشترین دیگر گ فتگو ها در مورد پیرامون انتخابات ریاست جمهوری یکبار 

 
ایجاد حکومت موقت را به وجود ا

گلبدین نوامبر،  ۶را حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق به گونه شفاهی نموده است. به تاریخ دادخواهی در این زمینه 
نیز ]به حمایت از ایجاد حکومت موقت[ صدا بلند کرد و اظهار نمود که سیستم انتخابات  رهبر حزب اسالمیحکمتیار، 

باید به سیستم نمایندگی تناسبی تغییر یابد و هشدار داد که حزب اسالمی خواهان اداره موقت خواهد بود اگر خواست 
ورده نشود. 

 
 های شان برا

ن، اک ثر رهبران سیاسی . ۱۲
 
نمودند  ۲۰۱۹انرژی شان را صرف رقابت در انتخابات ریاست جمهوری سال  به رغم ا

نهائی ساختن کاندیداتوری، فعالیت ها جهت تشکیل ائ تالف ها شدت گرفت. به برای با نزدیک شدن ضرب االجل و 
گروه ها برای ر در مشوره با سایکاندید خود را اک توبر، حزب اسالمی اعالن کرد که این حزب در نظر دارد تا  ۳۱تاریخ 

ائ تالف بزرگ ملی افغانستان به گونه جداگانه اعالن کرد که تکت نوامبر،  ۸به تاریخ ریاست جمهوری معرفی نماید. 
انتخاباتی با یک کاندید ریاست جمهوری، سه معاون، یک صدراعظم و سه معاون صدراعظم را معرفی خواهند کرد. به 

رئیس اجرائیه عبدهللا عبدهللا اظهار داشت که در مورد کاندیداتوری خود پس از مشوره با گروه های نوامبر،  ۱۳تاریخ 
 اسبق جهادی تصمیم خواهد گرفت ولی حمایت از کاندید دیگر ریاست جمهوری را رد کرد. 

نی، فاریاب، عین زمان، رئیس جمهور غنی یک سلسله سفر های والیتی را روی دست گرفت و به والیات غز در  . ۱۳
پروان، کندهار، هلمند، پک تیکا و دایکندی سفر نمود و تعهدات حکومت در مورد پروژه های زیربنائی محلی و امنیت 

سخنگوی رئیس جمهور تائید کرد که رئیس جمهور برای دوره دیگر نیز کاندید نوامبر،  ۲را برجسته ساخت. به تاریخ 
ن زیست داردو در جریا نوامبر ۹خواهد بود. به تاریخ 

 
، رئیس ن سفر به والیت دایکندی که اک ثریت قوم هزاره در ا
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جمهور غنی اعالن کرد که سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور که از قوم هزاره است، بخش از تکت انتخاباتی وی را 
 تشکیل خواهد داد. 

گست، حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی اعالن کرد که بنابر ا ۲۵به تاریخ   .۱۴
 
ختالف نظر با رئیس جمهور در ا

ن 
 
زمینه پالیسی، از سمت خود استعفا داده است. یک روز بعد، رئیس جمهور غنی از انتصاب حمدهللا محب، سفیر ا

وقت افغانستان در ایاالت متحده امریکا در پست مشاوریت امنیت ملی خبر داد. این امر با تغییر پرسونل در رهبری 
شورای امنیت  ریاسترئیس جمهور غنی دین محمد جرات، مشاور ارشد و معاون اک توبر،  ۲ تاریخبود. به امنیتی همراه 

ی که از ریاست جمهوری نشر شد، تائید کرد که جنرال جرات طی فرمان ریاست جمهوری از ملی را برکنار کرد. اعالمیه
رال جرات شد، ارائه نگردید. به تاریخ وظیفه برکنار شده است. هیچ جزئیات در مورد وضعیت که منجر به برکناری جن

بررسی تهدیدات استراتیژیک و رئیس روابط رئیس اک توبر، هفت عضو شورای امنیت ملی به شمول دو عضو ارشد،  ۱۸
 استرتیژیک، از سمت های شان استعفا کردند. 

ینده ویژه ایاالت تالش های افغانستان پیرامون گ فتگوهای صلح پس از انتصاب زلمی خلیلزاد منحیث نما . ۱۵
قای خلیلزاد به  ۱۴الی  ۴. از سپتامبر، بیشتر تقویت شد ۲۱متحده امریکا برای صلح افغانستان به تاریخ 

 
اک توبر، ا

منظور جلب حمایت برای پروسه صلح افغانستان،از کشور های افغانستان، پاکستان، قطر، عربستان سعودی و 
قای خلیلزاد با سفر در جریان ایاالت متحده عربی دیدن کرد. 

 
رئیس جمهور غنی، رئیس اجرائیه عبدهللا، به افغانستان، ا

قای 
 
نمایندگان شورای عالی صلح و اعضای گروه های اپوزیسیون سیاسی مالقات کرد. در جریان این مالقات ها، ا

وعاتی از دولت افغانستان خلیلزاد روی نیاز به مالکیت پروسه صلح توسط افغانها تاکید کرد و متعاقبًا طی کنفرانس مطب
رئیس نوامبر،  ۵ و طالبان خواست تا تیم های مذاکره کننده شان را غرض گ فتگو های مستقیم تشکیل دهند. به تاریخ

 ۳۴نظامی از  بورد پروسه صلح با نمایندگانی که از سوی مقامات ملکی وملی در مورد  رایزنیجمهور غنی اعالن کرد که 
قای خلیلزاد  ۱۳گرفت. به تاریخ روی دست خواهد  والیت معرفی می شود، را 

 
روز قبل اک توبر، طالبان اعالن کردند که ا

در قطر مالقات کرده است. طبق اعالمیه طالبان، این مالقات که روی خروج نیروهای نظامی  هیئت سیاسی طالبان با 
از اک توبر، طالبان  ۳۰است. به تاریخ  از افغانستان و دریافت راه حل برای جنگ افغانستان متمرکز بود، مثمر بوده

هیئت سیاسی شان خبر دادند. چوکات قباًل در زندان گوانتانامو زندانی بودند، در توظیف پنج مقام بلند پایه شان که 
قای خلیلزاد بار  ۱۰به تاریخ 

 
و به منظور بحث روی پالن های خود در مورد دیگر از افغانستان دیدن کرد نوامبر، ا

ینده، با مقامات دولتی و اعضای اپوزسیون سیاسی مالقات نمود. این بازدید با سفر از سایر گ فتگوهای 
 
منطقوی در ا

قای خلیلزاد یکبار دیگر با هیئت سیاسی طالبان مالقات کرد، 
 
 . همراه بودکشور های منطقه به شمول قطر، جائیکه ا

ن ، نوامبر ۱۹به تاریخ   .۱۶
 
فدراتیف روسیه کنفرانسی را در مورد افغانستان در شهر مسکو میزبانی کرد و در ا

نمایندگان کشور های چین، هندوستان، جمهوری اسالمی ایران، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، تاجکستان، 
کرده بودند. یک  ترکمنستان، و ازبکستان و نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان و هیئت سیاسی طالبان اشتراک

در جریان سخنرانی در این کنفرانس، نماینده مقام سفارت ایاالت متحده امریکا نیز در این کنفرانس شرکت کرده بود. 
مانع اصلی طالبان یکبار دیگر روی موقف طالبان تاکید ورزید و اظهار داشت که حضور نیروهای نظامی بین المللی 

مچنان اضافه کرد که سایر موضوعات به شمول به رسمیت شناختن متقابل دولت فراراه صلح در افغانستان بوده و ه
افغانستان و طالبان، تعدیل قانون اساسی و حقوق زنان را می توان زمانی مورد بحث قرار داد که معضل حضور نیروهای 

 خارجی حل گردد. پس از این کنفرانس، وزارت امور خارجه اعالمیه
 
ن از هر نوع تالش ها در ی را به نشر سپرد و در ا



 A/73/624 - S/2018/1092  ملل متحد

 

Page 6 of 18   18-20408 
 

باره روند صلح در افغانستان استقبال نموده ولی هشدار داد که چنین نشست های منطقوی نباید زمینه را برای طالبان 
ن استفاده ابزاری نمایند. 

 
 فراهم سازد تا از ا

گست بدینسو،   .۱۷
 
دفاتر ساحوی هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( از هشت برنامه محلی از ماه ا

ها شامل یک سلسله برنامه های این برنامه والیت را شامل می شود، حمایت کرده است.  ۱۱صلح که در مجموع 
ات در والیت مشورتی برای حمایت از نقش جوانان در روند صلح در والیت پک تیا، برنامه محلی حل و فصل منازع

وری بزرگان، علمای دینی، زنان و جوانان به منظور بحث روی اقدامات اعتماد سازی در سمنگان، و پروژه
 
ی گردهم ا

سیب پذیر والیت هلمند می شود. 
 
 مناطق ا

 امنیت ب. 

 سطحوضعیت امنیتی کماکان شکنند باقی ماند و وقوع رویداد ها همچنان در سطح بلند ادامه داشت. هرچند  . ۱۸
بعضی از رویداد های امنیتی اندکی کاهش پیدا کرد، تعداد مجموعی تلفات افزایش یافت که ناشی از افزایش شدت بعضی 

تش بتعطیلی  ،حمالت بود. دو استثناء متناقض این رویداد ها
 
ایام عید سعید اضحی و روز نخست پارلمان به س[ ]ا

گست الی  ۱۶اک توبر بود که بالترتیب شاهد کمترین و بیشترین میزان رویداد ها بودند. از  ۲۰تاریخ 
 
نوامبر، یوناما  ۱۵ا

را نشان می  ۲۰۱۷درصد کاهش در مقایسه با عین زمان در سال  ۲رویداد امنیتی را ثبت کرد که  ۵۸۵۴در مجموع 
ن حوزه های شرق و جنوب شرق کشور قرار داشتند. دهد

 
. حوزه جنوب کشور شاهد بیشترین رویداد ها بود که پس از ا

د دادرصد کل رویداد ها را تشکیل می ۶۳درگیری های مسلحانه کماکان عامل بیشترین رویداد های امنیتی بوده چنانچه 
حمالت انتحاری الی درصد کاهش را نشان می دهد.  ۵دی میال ۲۰۱۷هرچند این ارقام در مقایسه با عین زمان در سال 

باد می باشد، در درصد کاهش یافت که  ۳۷
 
احتمااًل نمایانگر تالش های پیشگیرانه موفقانه در شهر های کابل و جالل ا

الی میالدی  ۲۰۱۷در مقایسه با سال حالیکه حمالت هوائی توسط نیروهای هوائی افغان و نیروهای نظامی بین المللی 
 درصد افزایش یافت.  ۲۵

گست به گونه چشمگیری کاهش یافت.  ۲۴ – ۲۰تاریخ  میزان کلی خشونت در جریان ایام عید اضحی به . ۱۹
 
ا

مار ثبت رویداد ها در طول یک  ۲۲۷در جریان هفته تعطیلی، یوناما در مجموع 
 
رویداد را ثبت نمود که پایین ترین ا

مد که طالبان پیشنهاد ها این کاهش خشونت می باشد.  ۲۰۱۳پس اوایل سال  هفته
 
 ۱۹مورخ در شرایطی به میان ا

تش بس مشروط برای سه ماه را نپذیرفتند. 
 
گست رئیس جمهور غنی مبنی بر ا

 
ثبات امنیتی که طی ایام عید در مقابل ا

رویداد  ۴۳۳اضحی در ماه جون مشاهده شد، تعداد حمالت طالبان پس از ایام عید اضحی به گونه سریع به حد اوسط 
 رسید.  ۲۰۱۸در یک هفته در سال 

گسترده در سراسر کشور بود چنانچه شاهد رویداد های امنیتی  روز نخست انتخابات ،اک توبر ۲۰به تاریخ  . ۲۰
طالبان حمالت را روی دست گرفتند و مواد منفجره را تعبیه کردند تا روند انتخابات را مختل سازند. شهر کندز شاهد 

ن شهر کابل قرار داشت رویداد ( ۲۵بیشترین تعداد )
 
مورد انفجار مواد منفجره تعبیه  ۱۴که به تعداد بود که به تعقیب ا
ن را دولت اسالمی عراق و شام که  شده و همچنان تعداد زیاد حمالت انتحاری بود

 
به  والیت خراسان  –مسئولیت ا

عهده گرفتند. با توجه به اینکه رای دهی در والیت های کندهار و غزنی صورت نگرفت، تعداد مجموعی رویداد های 
مار ثبت شده در جریان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال  ۲۰امنیتی به تاریخ 

 
قابل مقایسه  ۲۰۱۴اک توبر با ا

اشتراک افراد ساکن در مناطق تحت کنترول و نفوذ طالبان در مانع تهدید و ارعاب طالبان گزارش شد که بود. هرچند 
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 ۲۹به تاریخ رویداد باعث اختالل قابل مالحظه در روند انتخابات در مناطق شهری نشد. انتخابات شد، میزان بلند 
ل اک توبر، یک حمله کننده انتحاری مواد انفجاری همراهش را در دروازه ورودی کمیسیون مستقل انتخابات در کاب

ن حمله را به عهده گرفت. این دومین حمله  والیت خراسان  –منفجر ساخت. دولت اسالمی عراق و شام 
 
مسئولیت ا

 در برابر دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات اتفاق افتاد.  ۲۰۱۸انتحاری بود که در سال 

گست، نگرانی ها در مورد احتمال حمله پس از   .۲۱
 
دیگر در  شدیدحمله گسترده طالبان باالی شهر غزنی در ماه ا

هرچند این حمله صورت نگرفت، طالبان به فشار حوزه جنوب شرق به شمول شهر غزنی همچنان پا بر جا باقی ماند. 
وردن باالی نیروهای دولتی در حومه شهر، ولسوالی های چهار اطراف و در

 
خره به  ۱امتداد شاهراه  ا

 
ادامه دادند و باال

وضعیت امنیتی در منطقه بیشتر هزاره نشین در جنوب والیت غزنی اک توبر ولسوالی اندر را تصرف کردند.  ۱۴تاریخ 
بیجائی در نیمه نخست نوامبر به گسترده طالبان و میزان بلند حمالت درگیری های شدید ناشی از وخیم شد چنانچه 

درگیری جداگانه میان طالبان و افراد مسلح طرفدار حکومت در ولسوالی خاص ارزگان والیت ارزگان نیز ثبت رسید. 
 باعث بیجائی خانواده های هزاره در ماه نوامبر شد. 

نها طالبان  . ۲۲
 
کنترول پوسته های استراتیژیک در امتداد جاده در مناطق مختلف را موقتًا در دست گرفتند که ا

مد مردم به والیات را محدود سازند. در امتداد شاهرا شماره 
 
مسیر  ۱را قادر ساخت تا به خاطر منافع خود، رفت و ا

باد والیت وردک را به
 
وردند.  کابل، طالبان ولسوالی های دایمیرداد و سیدا

 
حمالت پیهم را طالبان همچنان تصرف در ا

روی قلعه نهو در غرب کشور را  –و جاده هرات اندخوی در حوزه شمال  –شبرغان و میمنه  –باالی شاهراه های مزار 
نجا ها شد. دست 

 
مد باشندگان در ا

 
 ۳۰به تاریخ گرفتند که باعث مختل شدن دسترسی حکومت و محدودیت رفت و ا

هنگ را باالی چندین پوسته امنیتی دولتی در ولسوالی قیصار والیت فاریاب به راه انداختند سپتامبر، طالبان حمله 
 
هما
 اک توبر شد.  ۱عقب نشینی طالبان به تاریخ الی که منجر به ادامه درگیری 

و جنرال  س کندهاروالیت کندهار پس از ترور عبدالرازق، فرمانده پولی در مورد وضعیت امنیتی د رنگرانی ها   .۲۳
ن والیت در جریان یک حمله مسلحانه به تاریخ 

 
در شهر کندهار اک توبر  ۱۸عبدالمومن حسین خیل، رئیس امنیت ا

در این حمله که در جریان سفر فرمانده ماموریت حمایت قاطع نیروهای ناتو اتفاق افتاد، زلمی ویسا، . افزایش یافت
ن والیت نیز مجروح شد. طالبان 

 
 والی ا

 
ن حمله را به عهده گرفتند و نام فردی که ادعا می شود حمله کننده مسئولیت ا

بزرگان محل، رئیس جمهور غنی تادین، اک توبر، پس از سفارش  ۲۲به تاریخ بود، را در رسانه های اجتماعی نشر کردند. 
 برادر کوچک عبدالرازق را منحیث فرمانده پولیس والیت کندهار گماشت. 

در حوزه شرق همچنان ادامه داشت چنانچه  والیت خراسان  –سالمی عراق و شام دولت اچشمگیر حضور   .۲۴
این گروه در مدت تحت پوشش این گزارش، مسئولیت سه حمله انتحاری و پیچیده در والیت ننگرهار و شش حمله در 
ن، به نظر می رسد که حضور قوی نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغان در شهر 

 
شهر کابل را به عهده گرفتند. باوجود ا

باد از م
 
گست بدینسو، در کل تاثیر مثبت روی وضعیت امنیتی شهر داشته است. دولت اسالمی عراق و شام جالل ا

 
اه ا

به درگیری با طالبان ادامه داد چنانچه درگیری های مسلحانه میان دو گروه در والیات ننگرهار و کنر  والیت خراسان  –
 والیت خراسان  –روهای دولت اسالمی عراق و شام به هدف قرار دادن نیگزارش داده شد. نیروهای نظامی بین المللی 

ادامه دادند چنانچه حمالت هوائی متعدد را علیه این گروه در ولسوالی های ده باال، اچین، خوگیانی، نازیان و چپرهار 
 والیت ننگرهار روی دست گرفتند. 
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ن دخیل بودند ۱۳به تعداد   .۲۵
 
که این رویداد ها شامل سه مورد  ، گزارش شدرویداد که کارمندان ملل متحد در ا

و دو واقعه مواد منفجره تعبیه شده می باشد. عضو خانواده کارمند ملل متحد باشنده والیت  ارعاب، هفت رویداد جنائی
 . گردیداک توبر رها  ۲۹کندز که در یک رویداد جنائی اختطاف شده بود، به تاریخ 

 همکاری های منطقوی ج.

گست، به تالش های تحلیف ز پس اافغانستان و پاکستان  . ۲۶
 
عمران خان منحیث نخست وزیر پاکستان در ماه ا

سپتامبر، شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه  ۱۵شان جهت بهبود روابط میان دو کشور ادامه دادند. به تاریخ 
 و صالح الدین ربانی، وزیر امور خارجه مالقات رئیس جمهور غنی، رئیس اجرائیه عبدهللاپاکستان از کابل دیدن کرد و با 

، صلح و ثبات منطقوی، مبارزه با تروریزم و تطبیق پالن عمل افغانستان و امنیت. در این نشست ها موضوعات نمود
قای قریشی پس از 

 
وی بود و نمایانگر  تعیینپاکستان برای صلح و ثبات مورد بحث قرار گرفت. این نخستین سفر رسمی ا

شکارا اعالن کرد اک توبر،  ۲۲یت پاکستان برای روابط دوجانبه با افغانستان می باشد. به تاریخ اولو
 
رئیس جمهور غنی ا

که ترور فرمانده پولیس کندهار در پاکستان طرح ریزی شده بود. این اتهام عکس العمل سریع وزارت امور خارجه 
ن را وارده اتهامات اک توبر به نشر سپردند و  ۲۴خ ی را به تاریپاکستان را به همراه داشت چنانچه اعالمیه

 
را رد کرده و ا

پیرامون نگرانی های امنیتی را از طریق میکانیزم پالن  بی اساس خواند و همچنان از مقامات افغان خواست تا گ فتگو ها
 عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و ثبات مطرح نمایند. 

 ۱۱تالش ها برای بهبود همکاری های بین المللی در مورد روند صلح در افغانستان گسترش یافت. به تاریخ  . ۲۷
نمایندگان دایمی را در جده عربستان سعودی برگزار کرد که معین وزارت نشست سازمان همکاری های اسالمی سپتامبر، 

ن اشتراک کرد. سرمنشی سازمان همکاری های اسال
 
می از اشتراک کنندگان خواست تا همه طرف های امور خارجه در ا

رئیس اجرائیه عبدهللا به جاکارتا اک توبر،  ۵و  ۴ذیدخل را تشویق نمایند که در گ فتگوهای صلح سهم بگیرند. به تاریخ 
 سفر کرد و با جوکو ویدودو، رئیس جمهور اندونیزیا مالقات نمود؛ رئیس جمهور جاکارتا از طالبان خواست تا روی میز

هیئتی از شورا علمای اندونیزیا از کابل دیدن کرد و یکبار دیگر روی همکاری نوامبر،  ۴و  ۳مذاکره حاضر شوند. به تاریخ 
در روند صلح تاکید نموده و خواهان پیگیری نشست سه جانبه علمای افغانستان، پاکستان و اندونیزیا که در ماه می 

 برگزار شده بود، شدند. در جاکارتا  ۲۰۱۸

سیا  . ۲۸
 
هیئت پروسه استانبول ادامه یافت چنانچه نشست  –همکاری های چند جانبه در چوکات نشست قلب ا

موزش به تاریخ سپتامبر در نیویورک؛ جلسات  ۲۸ به تاریخعالیرتبه 
 
 ۲۰گروهی تخنیکی منطقوی در مورد فرهنگ و ا

گست در جمهوری اسالمی ایران
 
سپتامبر در کابل؛ نشست تجارت، داد و ستد  ۱۵نشست مبارزه با تروریزم به تاریخ  ؛ا

برگزار اک توبر در شهر مسکو  ۳۱اک توبر در دهلی نو؛ و نشست مبارزه با مواد مخدر به تاریخ  ۲۰و صنعت به تاریخ 
 گردید. 

III. حقوق بشر 

درگیری های در مورد محافظت افراد ملکی در  ۲۰۱۸گزارش ربع سوم سال اک توبر، یوناما  ۱۰به تاریخ   .۲۹
مورد تلفات افراد ملکی  ۸۰۵۰به تعداد  ۲۰۱۸سپتامبر  ۳۰جنوری الی  ۱از ماموریت یوناما  1مسلحانه را به نشر سپرد.

                                                           
 .(۲۰۱۸اک توبر  ۱۰" )کابل، ۲۰۱۸سپتامبر  ۳۰جنوری الی  ۱"گزارش ربعوار در مورد محافظت افراد ملکی در درگیری های مسلحانه:  ،یوناما  1
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مار کشتار افراد مل ۲۰۱۴مجروح( را ثبت کرد که از سال  ۵۲۵۲کشته و  ۲۷۹۸)
 
کی می باشد که بدینسو، بیشترین ا

درصد به طالبان،  ۳۵درصد تلفات افراد ملکی را به عناصر ضد دولت ) ۶۵ماه نخست سال ثبت شده است. یوناما  ۹در 
درصد به عناصر نامشخص ضد دولت به شمول دولت  ۵، و والیت خراسان  –درصد به دولت اسالمی عراق و شام  ۲۵

درصد به نیروهای  ۱۶درصد را به نیروهای طرفدار حکومت ) ۲۲(،  والیت خراسان –اسالمی خودخوانده عراق و شام 
درصد  ۱۰گروه های مسلح طرفدار حکومت(، درصد به  ۱درصد به نیروهای نظامی بین المللی و  ۵ملی امنیتی افغان، 

تش در جریان را به 
 
سایر به درصد را  ۳درگیری های زمینی میان عناصر ضددولت و نیروهای طرفدار دولت، و تبادله ا

نسوی مرز نسبت داد. رویداد ها به شمول بقایای مواد منفجره از دوران 
 
 جنگ و شلیک از ا

 مورد ۳۶۳۴)به شمول حمالت انتحاری و غیر انتحاری( باعث از تاک تیک مواد منفجره تعبیه شده  استفاده . ۳۰
 ۹درصد عامل اصلی تلفات افراد ملکی را طی  ۴۵مجروح( شد و در مجموع  ۲۵۶۹کشته و  ۱۰۶۵تلفات افراد ملکی )
ثبت کرد که استفاده از مواد منفجره تعبیه  2اک توبر ۷گزارش ویژه مورخ تشکیل داد. یوناما در  ۲۰۱۸ماه نخست سال 

به بلند ترین سطح خود رسید و عناصر ضد دولت چنین  ۲۰۱۸شده توسط عناصر ضد دولت طی سه ربع نخست سال 
درگیری های زمینی که حمالت را به پیمانه وسیع علیه افراد ملکی به شمول مسلمانان اقلیت هزاره استفاده کردند. 

مجروح( شده  ۳۳۶کشته و  ۶۰۵مورد تلفات ملکی ) ۲۳۱۱مل تلفات افراد ملکی می باشد، باعث دومین بزرگ ترین عا
حمالت درصد کل تلفات افراد ملکی را تشکیل می دهد. یوناما به ثبت میزان بلند تلفات افراد ملکی ناشی از  ۲۹که 

مجروح( را ثبت کرد و  ۳۳۶شته و ک ۳۱۳مورد تلفات ملکی ) ۶۴۹هوای  ی توسط نیروهای طرفدار حکومت ادامه داد و 
مورد  ۱۴۸۳مورد قتل و  ۶۵۳مورد تلفات اطفال ) ۲۱۳۶زنان و اطفال بیش از نیم این تلفات را تشکیل می دهد. یوناما 

 مورد مجروحیت زنان( را ثبت کرد.  ۵۷۹مورد قتل و  ۲۵۰مورد تلفات زنان ) ۸۲۹مجروحیت اطفال( و 

ملکی شد که تا اکنون در  افراد اک توبر باعث بیشترین تلفات ۲۰ارلمانی مورخ خشونت ها در روز انتخابات پ . ۳۱
بدینسو  ۲۰۰۹سال  ازاز زمانیکه یوناما ثبت چنین رویداد ها را و همچنان  گردیدهثبت  ۲۰۱۸جریان یک روز در سال 

غاز کرد، این خشونت ها 
 
مورد  ۴۳۵شد. در مجموع، روز انتخابات جریان یک باعث بیشترین تلفات افراد ملکی در ا

تقریبًا تمام تلفات برخاسته از حمالت عمدی یا مجروح( در روز انتخابات ثبت شد.  ۳۷۹کشته و  ۵۶تلفات افراد ملکی )
مجروح(  ۴۰کشته و  ۱۳افراد ملکی )مورد تلفات  ۵۳بدون تفکیک توسط عناصر ضد دولت به ویژه طالبان بود. یوناما 

ن را دولت اسالمی عراق و شام ناشی از حمله انتحاری در یک مرکز رای دهی در کابل را ثبت کرد که 
 
 –مسئولیت ا

 به عهده گرفتند.  والیت خراسان 

کشور در مورد نظارت و گزارشدهی خشونت های جدی علیه در گروه کاری ، سپتامبر ۳۰جوالی الی  ۱از   .۳۲
دختر،  ۲۴۱طفل ) ۸۲۰مورد خشونت های جدی را تثبیت کرد که  ۴۱۲به تعداد  در درگیری های مسلحانهاطفال 
کشته که  ۲۸۴طفل ) ۷۸۳تن نا مشخص( را متاثر ساخت. شدید ترین خشونت ها قتل و مجروحیت  ۹پسر و  ۵۷۰

تن  ۳دختر و  ۱۴۰پسر،  ۳۵۶مجروح که شامل  ۴۹۹تن نامشخص می شود؛  ۶تر و دخ ۹۹پسر،  ۱۷۹شامل 
نانی که در حوزه های مرکزی، جنوب و شمال 

 
سیب دیدندزندگی می کنند، بیشتر نامشخص می شود( می باشد. ا

 
در . ا

موزشی صورت باالی  تمورد حمال ۳۳، به تعداد جریان ربع سوم
 
در حالیکه این رقم گرفت مکاتب و کارمندان سک تور ا

. مورد می رسید ۷۹گرفت، به زمانیکه مکاتب به دلیل استفاده به عنوان مراکز رای دهی مورد حمله قرار می در ربع دوم 

                                                           
سیب روزافزون افغان های ملکی برخاسته از استفاده عمدی و یوناما  2

 
، "گزارش ویژه در مورد محافظت افراد ملکی در درگیری های مسلحانه: ا

 (.۲۰۱۸اک توبر  ۷بدون تفکیک مواد منفجره تعبیه شده" )کابل، 
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والیت خراسان  –مورد را به دولت اسالمی عراق و شام  ۱۵ به تعداد کشور  در در مورد نظارت و گزارشدهی گروه کاری 
مورد را به ملیشه های طرفدار حکومت و  ۱مورد را به نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغان،  ۲مورد را به طالبان،  ۱۴، 
پنج  ،پسر ۱۹ی اطفال مشمول مورد استخدام و استفاده ۹خشونت ها شامل نسبت داد.  مشخصگروه نامورد را به  ۱

پسر(  ۱دختر و  ۲علیه سه طفل )پسر، و تجاوز جنسی و سایر انواع خشونت های جنسی  ۱۵مشمول مورد اختطاف 
ن، 

 
مورد ممانعت از دسترسی به کمک های  ۸مورد حمله علیه مراکز صحی و  ۱۹گروه کاری مذکور می شود. افزون بر ا

  بشردوستانه را ثبت کرد. 

گروه کاری کشور در مورد نظارت و حمله باالی مراکز صحی و کارمندان صحی که توسط  ۱۹از مجموع  . ۳۳
گرفت که هشت حمله بالی کارمندان صحی صورت  ۴حمله باالی مراکز صحی و  ۱۵به تعداد گزارشدهی ثبت شد، 

سیب دیدند در حالیکه این رقم در زمان گزارشده
 
ن ا

 
مورد می رسید.  ۱۲ی قبلی به کارمند صحی به شمول سه زن در ا

 –مورد را به دولت اسالمی عراق و شام  ۳مورد را به طالبان و  ۱۱گروه های مسلح )مورد را به  ۱۴گروه کاری مذکور 
مشترکًا به نیروهای مورد را  ۱مورد را به نیروهای نظامی بین المللی و  ۲مورد را به اردوی ملی افغان،  ۲(، والیت خراسان 

 ن المللی و ریاست امنیت ملی نسبت داد. نظامی بی

پسر توسط طالبان،  ۱۰پسر ) ۱۹رویداد استخدام و استفاده اطفال مشمول  ۹ گروه کاری نظارت و گزارشدهی  .۳۴
گذشته تن توسط پولیس محلی افغان( را ثبت کرد که در مقایسه با دوره  ۲پسر توسط ملیشه های طرفدار حکومت و  ۷

ستفاده پنج پسر تن می رسید و همچنان ادعا های معتبر استخدام و ا ۲به پسر استخدام و استفاده گزارشدهی، رقم 
گروه کاری مذکور سه قضیه خشونت جنسی علیه اطفال به شمول به هدف بچه بازی را ثبت کرد که دو وجود داشت. 

گروه کاری پنج مورد پولیس محلی افغان می باشد.  مربوطقضیه توسط نیروهای پولیس ملی افغان و یک مورد هم 
ن، یک مورد توسط پولیس محلی افغان و یک مورد توسط پسر )سه مورد توسط طالبا ۱۵اختطاف اطفال مشمول 

 تحریک طالبان پاکستان( را ثبت کرد. 

عضو دولت اسالمی  ۲۵۰جوالی همراه با  ۳۱نفری از اطفال که به تاریخ  ۵۵یک گروپ نوامبر،  ۱۰به تاریخ  . ۳۵
در والیت جوزجان به نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغان تسلیم شدند، به  والیت خراسان  –خودخوانده عراق و شام 

اتهامی و در مغایرت گردیدند. این اطفال توسط ریاست امنیت ملی بدون هیچ مرکز اصالح و تربیت اطفال کابل منتقل 
 با قانون اجراات جزائی تحت توقیف قرار گرفتند. 

در ماه می جزائی علیه زنان"  تبی عدالتی و معافیت: میانجیگری تخلفا"تحت عنوان پس از نشر گزارش یوناما  . ۳۶
( را ۲۰۰۹ایجاد کرد تا قانون منع خشونت علیه زنان )سال اک توبر  ۲ی را به تاریخ وزارت امور زنان کمیته، ۲۰۱۸

گزینه توسط لوی څارنوالی به منظور طرح پالیسی در مورد  ۲۰۱۸بررسی کند. ریاست بدیل حبس که در اوایل سال 
غاز کرد. 

 
 ماموریت ملل متحد به حمایت از طرح های غیر از حبس تنفیذی ایجاد شده بود، در ماه سپتامبر به فعالیت ا

پالیسی که دربرگیرنده بدایل حبس برای خشونت های جنائی علیه زنان که زیاد جدی نباشند، ادامه داد. خانه های 
والیت  ۲۱مرکز که در  ۲۶مرکز از مجموع  ۲امن زنان از اثر کاهش کمک تمویل کنندگان متاثر شد چنانچه حداقل 

 فعالیت دارند، خدمات شان را کاهش دادند. 

ورد و نوامبر،  ۲۵ به تاریخ . ۳۷
 
ملل متحد در افغانستان از روز جهانی محو خشونت علیه زنان تجلیل به عمل ا

"جهان را نارنجی بسازید: #مرا نیز بشنوید" روز فعالیت علیه خشونت های جنسیتی را تحت شعار جهانی  ۱۶کمپاین 
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غاز کرد. 
 
رقابت هنری که نمایانگر نگرانی ها در خصوص مباحثات و گرد، ورکشاپ، نشست مشورتی، میز  ۱۳یوناما ا

جرایم خشونت علیه زنان در افغانستان مانند عرف و عنعنات زیانبار، سطح پائین گزارشدهی جرایم و تطبیق قانون 
 ( می باشد، را دایر کرد. ۲۰۰۹منع خشونت علیه زنان )

روز جهانی باز را در سراسر کشور تحت عنوان پیرامون نشست  ۱۰نوامبر، یوناما  ۱۵سپتامبر الی  ۲۷از  . ۳۸
ن مباحثات 

 
والیت  ۱۶مرد( که از  ۳۲زن و  ۱۹۲افغان ) ۲۲۴"اشتراک زنان در پروسه های صلح" تدویر نمود که در ا

نمایندگی می کردند، سهم داشتند. زنان روی اشتراک شان در روند های صلح تاکید کردند. ولسوالی  ۳۷و حداقل 
برگزار شد، اشتراک کنندگان روی اهمیت ملل متحد توسط در سطح ملی و مشترکًا دسامبر  ۴تاریخ به که مباحثات 

 معنی دار زنان افغان در گ فتگوهای صلح تاکید کردند. سهمگیری مساویانه و 

خبرنگاران را به منظور کمک به خبرنگاران و خانواده های اک توبر، دولت صندوق حمایت از  ۱۶به تاریخ  . ۳۹
زار و اذیت، و خشونت از سوی 

 
متضرر کارمندان رسانه ها ایجاد کرد. خبرنگاران و کارمندان رسانه ها کماکان با ارعاب، ا

و کوب  عناصر ضد دولت و نیروهای طرفدار حکومت مواجه هستند. یوناما چهار مورد را ثبت کرد که شامل قتل، لت
 و دو مورد تهدید علیه خبرنگاران می باشد. 

IV. هنگ
 
 انکشافیمساعدت های  یهما

برگزاری انتخابات نوامبر ژنیو در مورد افغانستان به شمول  ۲۸کنفرانس مورخ  اهداف کلیدیبا توجه به  . ۴۰
پارلمانی، نهائی سازی تمام برنامه های دارای اولویت، دستیابی به معیار های صندوق جهانی پول، ترویج رشد سک تور 

مادگی ها برای خصوصی، پیشرفت در امر مبارزه با فساد اداری و پیشبرد اصالحات در سک تور امنیتی، 
 
این کنفرانس ا

قای ربانی و نماینده ویژه من ، جلسه سپتامبر ۲۳تسریع یافت. به تاریخ 
 
مادگی تحت ریاست مشترک وزیر خارجه، ا

 
ا

هیئت عالیرتبه در ژنیو برگزار شد و نشست نوامبر،  ۸برای افغانستان و رئیس یوناما در نیویورک برگزار شد. به تاریخ 
 ادی افغانستان متمرکز بود. بحث ها روی تصویب چارچوب پاسخگوئی متقابل ژنیو در کنفرانس و استراتیژی رشد اقتص

نمود که استراتیژی مبارزه با فساد اداری دولت را بازبینی دوره گزارشدهی، تیم رئیس جمهور غنی در جریان  . ۴۱
ن 
 
گسترش داد و ها را حذف کرد. دولت چارچوب مبارزه با فساد اداری را  معیار معیار جدید را اضافه و بعضی ۵۲طی ا

قانون  های پیشرفت های را در اسناد تقنینی کلیدی ثبت کرد. در ماه سپتامبر، گروه کاری اصالح قوانین جزائی مسوده
حکومت مسوده قانون اک توبر،  ۹را نهائی ساختند. به تاریخ  افشاء کنندگان محافظت قانونمبارزه با فساد اداری و 

 ۲۰۱۸گزارش سال مبارزه با فساد اداری را برای بررسی به شورای ملی فرستاد. مسوده جدید قانون شامل پیشنهادات 
قانونی ساختن مبنای حقوقی برای مرکز عدلی و قضائی مبارزه با فساد و یوناما در مورد مبارزه با فساد اداری به شمول 

ن، نهاد های جامعه مدنی ابراز نگرانی کردند که روند  ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه
 
با فساد اداری می باشد. به رغم ا

 اک توبر، مسوده قانون محافظت ۱۱پیشنهادی برای انتخاب ]اعضای[ کمیسیون کاماًل مستقالنه  نبوده است. به تاریخ 
دارائی های مقامات و قانون اشاعه و ثبت نوامبر، شورای ملی  ۵به تاریخ به شورای ملی فرستاده شد.  افشاء کنندگان

توسط فرمان ریاست جمهوری توشیح شده بود، به تصویب رسانید. به اساس  ۲۰۱۷کارمندان دولت را که در نوامبر 
جرگه و فورم از اعضای ولسی  ۷۳دارائی ها ثبت گردیده که شامل فورمه اشاعه  ۱۶۰۰۰دارائی ها، بیش از اداره ثبت 

 ورای ملی می باشد. ی شمشرانو جرگه
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شش مقام بلند رتبه وزارت داخله به شمول قضائی مبارزه با فساد اداری مرکز عدلی و ، سپتامبر ۲۶به تاریخ  . ۴۲
 ۹یک جنرال اسبق و معین اسبق را به اتهام فساد اداری محکوم ساخت. سه مقام اسبق دیگر وزارت داخله به تاریخ 

سه جلسه قضائی مرکز عدلی و بدینسو،  ۲۰۱۸اک توبر مجرم شناخته شده و محکوم به حبس شدند. از ماه سپتامبر 
ابتدائیه و دو جلسه محاکماتی را که شامل هفت مدعی علیه می مدعی علیه می شد در سطح  ۱۶محاکماتی را که شامل 

ی در تعداد قضایا را در مقایسه با دوره گذشته نشان می شد در سطح استیناف نهائی ساختند که این ارقام کاهش تدریج
قضائی عدم تطبیق جلب و دستگیری را دلیل اصلی چنین کاهش عنوان می کنند. څارنواالن مرکز عدلی و دهد. قضات و 

 ۱۲۸قضیه که شامل  ۴۱ابتدائیه و مدعی علیه در سطح  ۱۶۹جلسه محاکماتی را که شامل  ۴۲در مجموع، مرکز مذکور 
 نهائی کرده است.  دعی علیه در مرحله استیناف می شود، را م

گست،  . ۴۳
 
تالش ها جهت تطبیق استخدام مبتنی بر شایسته ساالری در سک تور عامه ادامه یافت. در ماه ا

ن کمیسیون ارزیابی های والیتیکمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی گزارش داد که به اساس 
 
 به تعداد ،ا

پست توسط سرپرست ها اداره شده در حالیکه پست  ۱۳۶۲شناسائی شد که از جمله پست ریاست های والیتی  ۲۵۳۳
زاد  ۱۱۴های باقیمانده خالی می باشند. در نتیجه، پست های 

 
 ۱۵۸گذاشته شد و ریاست بلند رتبه والیتی به رقابت ا

امتحانات کمیسیون  کمیتهت ارشد ریاست در والیات که از سوی پس ۳۵درخواست کننده در امتحان ک تبی معیاری برای 
 گردید، اشتراک کردند. اخذ 

به به اصالحات جهت بهبود افزایش پاسخگوئی در سک تور امنیتی به ویژه در وزارت داخله ادامه داد. دولت  . ۴۴
گست، دولت ثبت دارائی های منسوبین فعلی پولیس ملی افغان را تکمیل کرد و این روند برای منسوبین  ۳۰تاریخ 

 
ا

نالین 
 
ن، دولت ثبت دارائی های منسوبین را برای سیستم پرداخت ا

 
جدید التقرر نیز ادامه خواهد داشت. افزون بر ا

سوبین واجد شرایط دریافت معاش شناخته تن از من ۱۰۶۱۸۹تن، به تعداد  ۱۴۷۸۷۵معاش تکمیل نمود. از مجموع 
تن از لست پرداخت معاشات بنابر دالیل چون تقاعد، ترک وظیفه و تنقیصات، حذف شدند.  ۴۱۶۸۶شدند. متباقی 

اک توبر، وزارت دفاع سومین  ۱دولت به اساس قانون ذاتی افسران به اصالحات در رهبری امنیتی ادامه داد. به تاریخ 
در مجموع، دیگر می شود. جنرال  ۲۲سران اردوی ملی افغان را طبق قانون تکمیل کرد که شامل گروهی افدور تقاعد 

پرسونل اردوی ملی افغان  ۱۸۰۰حدود ، ۲۰۱۷از توشیح قانون ذاتی افسران توسط فرمان ریاست جمهوری در نوامبر 
 . ندبه تقاعد سوق داده شدجنرال  ۳۸۰به شمول 

اک توبر، شورای وزیران  ۸دولت به تالش هایش در راستای ترویج رشد سک تور خصوصی ادامه داد. به تاریخ  . ۴۵
ن افزایش رقابتی بودن صادرات و تطبیق تعهدات برخاسته از 

 
نخستین پالیسی تجارت ملی افغانستان را که هدف ا
اک توبر، بانک جهانی  ۳۱د. به تاریخ است، تصویب کر  ۲۰۱۶پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی در جون 

را به  ۱۶۷جایگاه کشور  ۱۹۰پله صعود کرد چنانچه در میان  ۱۶تجارت، شاخص تسهیل در اعالن کرد که افغانستان 
خود اختصاص داد. بانک جهانی اصالحات به شمول کاهش فیس اخذ جواز و ایجاد اداره جدید مالیه را به عنوان 

 د. عوامل این صعود عنوان کر 
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V.  مهاجرینکمک های بشردوستانه و 

از اثر منازعه به تازگی  تن ۳۸۵۵۸ به تعداد مجموعاً  ،اک توبر ۳۱ الی اگست ۱۶در فاصله زمانی میان  .۴۶
کودک و  ۱۶۷۳۴۲زن،  ۶۰۷۲۰) نیدرساتن  ۲۸۹۸۶۶به را  ۲۰۱۸در سال بیجاشدگان تعداد کل بیجاشدند که 

بیش از دو سوم میزان بیجاشدگان داخلی از اثر منازعه  ،۲۰۱۷سال  در مرد(. اگرچه در مقایسه با دوره مشابه ۶۱۸۰۴
برومندانهبازگشت به  یامید نوز ه هبیجاشداز خانواده های  زیادی شماری ، اما کاهش یافته است

 
مناطق به  و امن ا

غذای  ی و سایر کمک های مساعدت های بشردوستانه کمک های  نهاد های. در طی دوره گزارشدهی، اصلی شان را ندارند
 .نمودندفراهم بیجاشده ناشی از منازعه از مردم  تن ۱۶۵۷۵۹را به  حیاتی

کرد دریافت  یدرمانخدمات  اک توبر ۳۱تا  اگست ۱۶فاصله زمانی میان که در  (تروماصدمات )موارد  دتعدا . ۴۷
رسیدگی و به  مندی. نیاز ی را نشان می دهددرصد ۲۱ افزایش ،۲۰۱۷که در مقایسه با سال رسید مورد  ۳۴۲۴۲ به

درگیری ها باعث که  جای  یتخار، غزنی، کنر، زابل و کابل، ،هلمند کندز والیات تروما به ویژه در های طبی به مراقبت
 تن ۸۹۷۳۵۳به خدمات صحی  کلستر نهاد همکار ۱۵، شدهی. در طی دوره گزار شد، بیشتر بوده استتلفات سنگین 

ن  ۵۳،۴که 
 
 ند.تشکیل می داد، خدمات مشاوره ارائه نمودزنان و دختران را درصد ا

مورد مواد منفجره  ۱۰۶ پاک کاری را برای  یسازمان ملل متحد تیم های   اگست،پس از بحران غزنی در ماه  .۴۸
 تن ۸۰۰۰تیم ها به بیش از این . توظیف کرد، مواجه ساخته بود تهدیدامنیت محالت را با جنگ که  باقیمانده از 

موز 
 
گاهی از خطر را تدریس کردا

 
محل بازدید نموده، در  ۱۸۸ از تیم هااین ، ۲۰۱۸ سپتمبرتا  جنوری ماه . از شهای ا

موزش را سروی و خطرناک ساحات ، کرده را پاک کاری  جنگمواد منفجره باقیمانده از دستگاه  ۱۶۱۱ مجموع
 
های ا

گاهی خطرا
 
. در تن را کاهش داده است ۸۱۰۲۳۹حدود مجروح شدن مرگ و را ارائه نموده اند که همه باهم خطر  تا

ن ، سازمان ملل متحدمشابه دوره طول
 
ساحه را که با مواد منجره  کیلومتر مربع  ۴،۹ حدود در مجموع و همکاران ا

لوده بودقوی 
 
ن بهره بردند. ۶۷در مجموع  ند کهاری کردپاک ک را  ا

 
 عودتحفاظتی پاسخ به نگرانی های برای  محل از ا

موزش تن  ۱۸۰۳۰۴پاکستان و جمهوری اسالمی ایران، حدود کنندگان از کشورهای 
 
گاهی از خطر را درا

 
مختلف مراکز  ا

 .در سراسر کشور دریافت کرده اند

 همین نشست۱۷ریاست  حکومت افغانستان، ماین هامبارزه با کار نقش جهانی افغانستان در  قدردانی ازبا  .۴۹
 .بر عهده داشتشده بود،نومبر در ژنو برگزار  ۳۰تا  ۲۶را که از  منع ماین های ضد پرسونلکشورهای عضو کنوانسیون 

تعداد کل موارد ه این ترتیب، بشد که ، هشت مورد جدید بیماری فلج اطفال تایید شدهیدوره گزار طول در   .۵۰
مورد  ۹ ،این مرض استفعلی اصلی شیوع مرکز  که قندهاروالیت در رسید. قضیه  ۱۹به  ۲۰۱۸در سال بیماری فلج 

جنوبی )قندهار، هلمند و  یاتوالدر  . به دلیل ممنوعیت واکسیناسیون خانه به خانهثبت شده است مورد ۱۹ این از
 ۲۰۰۰۰۰. با توجه به اینکه محروم مانده اند واکسیناز کودک  ۸۴۶۰۰۰ ، به تعدادبدینسو ۲۰۱۸ میارزگان(، از ماه 
مناطق شرقی و  کودکان که در  مجموعی ، تعدادنیز برای واکسین قابل دسترس نبوده اندغزنی والیت کودک دیگر در 

صحت عامه . وزارت طفل رسیده استمیلیون  ۱ در طول دوره گزارشدهی حدودًا بهد، ان نشده واکسین بی کشور جنو
به واکسین را با استفاده از رویکردهای دیگر برای دستیابی به این کودکان  احتیاطیو سازمان ملل متحد برنامه های 

 .طرح نموده اند
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ولسوالی را متاثر ساخته  ۲۲۹، سراسر کشور ولسوالی در  ۴۰۱از مجموع ، خشکسالیاک توبر ۳۱الی تاریخ  .۵۱
غاز سال جاری  تن ۲۵۰۰۰۰بیش از  ،افغانستان بیغرمناطق . در بود

 
از مناطق روستای  ی  کوچبه  مجبور تاکنون، از ا

ی خدمات اجتماعاز غیر رسمی زندگی می کنند که  مسکونی ساحاتدر بیجا شده  به مراکز شهری شده اند. اک ثر افراد تازه
با فروش مواشی به هدف خرید  روستای  ی دارای  ی های خود را  مردمان محالتبسیاری از مستفید اند.  بسیار اندکیاساسی 

ینده ذخیره کرده بودند، به مصرف رسانیده اند.
 
 مواد خوراکه و مصرف کردن غله جات بذری شان که برای کشت فصل ا

غذای مواد نیاز به  امنیت غذای  ی نداشته و به دلیل خشکسالی انسان میلیون ۳،۵سازمان ملل متحد، بر اساس گزارش 
که در ماه اک توبر یکپارچه غذای  ی شده امنیت طبقه بندی بر اساس تحلیل فاز . مساعدت های معیشتی دارندو  حیاتی

 .غذای  ی قرار دارندنفر در سطوح اظطراری و یا بحران عدم امنیت  میلیون۱۰،۸انجام شد، 

سال  الت زراعتیبرای محصوبه مردمان محل کمک کنند که تا  دارندتالش  یشسازمان ملل متحد و شرکا  .۵۲
. خانواده های که را حمایت می کنند شده اند ها یشانمجبور به ترک خانه اکنون کسانی که نیز  کشت نمایند و ۲۰۱۹
غذای  ی  های ، کمکبیجا گردیده اند منازعاتاثر  ازشده اند همانند افرادی که  بیجا ها خشکسالی به مراکز شهربدلیل 

بیجاشدن فراهم شد تا از مساعدت های غذای  ی . برای خانواده ها در مناطق روستای  ی کرده اندرا دریافت مشابه اضطراری 
 در مجموع به ،یش، سازمان ملل متحد و شرکااک توبر ماه . تاصورت گیردخشکسالی جلوگیری بیشتر مردم بدلیل 

سیب را دیده اند، مثل بادغیسودر  نفر ۷۰۶۰۰۰
 
، کمک های ، فاریاب، غور، هرات و جوزجانالیاتی که بیشترین ا

 .غذای  ی توزیع نموده بودند

مدت  برایحداقل شان را  حمایتبرنامه به دلیل خشکسالی،  یش، سازمان ملل متحد و شرکااک توبردر ماه   .۵۳
 اک توبر. سازمان ملل متحد در ماه والیت توسعه دادند ۲۰به کمک، در نیازمند نفرمیلیون  ۳،۵تمام شش ماه، برای 

در  نفر این کمک ها را برسانند،میلیون  ۲،۵به  ،تا پایان سالکه  در صدد است و کردکمک  نفرمیلیون  ۱به بیش از 
دسترسی به کار برای  . عالوه بر این، کنندنفر دیگر رسیدگی میلیون  ۱به نهاد های همکارش تالش دارند که  حالیکه
غاز شده است تا در قبل  نفرمیلیون  ۱،۴

 
والیت، مواد خوراکه مغذی برای مواشی، تخم  ۲۱از رسیدن فصل سرما ا

ماده تن گندم از ذخایر خود را  ۶۰۰۰۰ حکومت . توزیع شودگندم  محصوالت علوفه و تخم برای
 
کرده برای توزیع ا

 را انتقال داده است و فعاًل در حال تهیه و خریداری مواد خوراکه متممهزار تن  ۳۰کنون اتحد تا است. سازمان ملل م
 است.  از بازارهای بین المللی

بازگشت کنندگان به میل خود، رد مرز شدگان و بازگشت ، از جمله افغان ۱۱۰۹۵۴ به تعداد در مجموع  .۵۴
تن  ۴۴۰۰ به تعداد ،اک توبر ۳۱تا  اگستماه  ۱۶. از ودت کرده اندعبه افغانستان  گزارشدهیدوره  کنندگان در طول

دوره،  همین. در به کشور برگشتنداز جمهوری اسالمی ایران  تن ۱۰۳۱۴۶از پاکستان و  بازگشت کنندگان بدون اسناد
تن دیگر از سایر  ۲۲از جمهوری اسالمی ایران و  تن ۶۹۴از پاکستان، تن بازگشت کننده  ۲۶۹۲ بهسازمان ملل متحد 

افغانستان به طور قابل توجهی بازگشت کنندگان ثبت شده به . تعداد دکمک کر ها، برای عودت شان به کشور کشور 
از کشورهای  تن ۶۸از جمهوری اسالمی ایران و  تن ۴۱۹از پاکستان،  تن ۱۰۵۹۶است )بوده  ۲۰۱۷کمتر از سال 
رد مرز و  تن عودت کننده ۶۰۲۵۲۴بیش از  باجمهوری اسالمی ایران از  زگشت کنندگان بدون اسنادبادیگر(. تعداد 

افزایش یافته است که در سال   ۲۰۱۷بطور قابل مالحظه ی نسبت به سال (، سپتمبرتا  جنوری ) ۲۰۱۸در سال شده 
وضعیت  افزایش در رقم عودت کنندگاننفر می شد؛ دلیل این  ۳۸۲۰۰۳ این رقم بالغ به (،سپتمبرتا  جنوری )قبل 

هستند بازگشت کنندگان . سازمان های بشردوستانه در تالش برای رسیدن به ایران بوده است این اقتصادی در ناهنجار
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نان و 
 
ماده می نمایند تا بسته های غذای  ی، پول نقد و سایر نیازهای اساسی برای ا

 
نان سهل شودادغام مجدد ا

 
. در ماه ا

 ۲۰۱۹جون  ۳۰در پاکستان را تا مقیم پناهنده افغان تن میلیون  ۱،۴ت پاکستان مدارک ثبت نام حدود، دولاک توبر
 تمدید نمود. 

 

  ۱۶از چنانچه  ادامه داشت بشردوستانهبه کمک های دسترسی فراراه موانع  . ۵۵
 
در مجموع  ،اک توبر ۳۱تا  گستا

غاز سال، در مجموع متاثر ساخت رسانیرا در امر کمک همکارانش سازمان ملل و رویداد  ۶۹
 
حادثه ثبت  ۳۱۸. از ا

 تن ۷۶، مدد رسان مجروحکارمند تن بر این، عالوه . می شودکارمندان مدد رسان تن از  ۲۶قتل که شامل شده 
دم ربای  ی و ماین پاکان ند. شده ابازداشت دیگر شان  تن ۴۶و اختطاف 

 
های مسلحانه خشونت همچنان در معرض خطر ا

عناصر ضد حکومت  کنترولتحت و مناطق تحت منازعه  ساحاتبشردوستانه در به کمک های دسترسی . دارند قرار
 پس از گذشت دوماه که از تعهد شان سرباز زده بودند، ، طالباناک توبر. در ماه باقی استچالش یک کماکان به عنوان 

 .را پس از می دهند کمیته بین المللی صلیب سرخ یکبار دیگر تعهد کردند که اجازه عبور و مرور مصئون کارمندان 
 دند. استقبال کر تعهد امنیتی از تجدید مذکور کمیته متعاقبًا، 

را ی دالر  میلیون ۳۱۲.۸مساعدت مالی بشر دوستانه در افغانستان کمک های ، فعالیت های اک توبر ۳۱الی  . ۵۶
ن جمله مبلغ دریافت نمو

 
ن برای فعالیت های می باشد که در پالن دالر  میلیون ۲۴۸.۲د که از ا

 
رسیدگی امریکای  ی ا

 است. بشردوستانه گنجانیده شده 

VI. مبارزه با مواد مخدر 

  ۱۶ . ازدمبارزه با مواد مخدر ادامه داهای  ، به عملیاتبین المللیهمکاران دولت با حمایت   .۵۷
 
 ۳۱تا  گستا

 ۹۰۶۰وئین، هیر  کیلوگرام ۲۶۴۶ ضبظمنجر به که ند را اجرا نمودعملیات  ۸۳۵ عاً مجمونهاد های تنفیذ قانون ، اک توبر
 کیلوگرام ۱۶۲۵۶، حشیش کیلوگرام ۴۰۴۰متامفتامین،  کیلوگرام ۹۴۱تریاک،  کیلوگرام ۱۲۵۷۸مورفین،  کیلوگرام
 ۱۴۳۴۴جامد و  کیمیاویمشتقات  کیلوگرام ۴۴۱۷، میتایل نیدیوگزی میتامفتامین ۳،۴تابلیت قرص  ۱۱۷۸۷، چرس
زمایشگاه تولید ه ،. در مجموعشده است مایعکیمیاوي مشتقات لیتر 

 
مظنون فرد  ۱۰۱۷؛ شدروئین تخریب یهشت ا

یک گردید. ضبط پایه مخابره و پنج  تلیفون مبایلپایه   ۳۴۱، میل سالح ۱۴۰نقلیه، اسطه و ۸۶و  ، گردیددستگیر 
 .انجام عملیات کشته شدحین لیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان وافسر پ

در مورد کشت و تولید  (UNODC) دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد ۲۰۱۸  رش سالگزا  .۵۸
نشان می دهد که کشت و تولید تریاک در گزارش این . یافته های شدنهائی و نشر تریاک در افغانستان در ماه نوامبر 

نسبی بوده و کشت و تولید تریاک در مناطق شمال و غرب کشور  کاهش چشمگیری کاهش شاهد  ۲۰۱۷مقایسه با سال 
بیاری و زراعت، وزارت  می باشد. خشکسالیداشته که ناشی از 

 
مبارزه با دفتر وزارت مبارزه با مواد مخدر و  مالداری،ا

در زراعت  شدر مورد نقش گستر ملی دو روزه کنفرانس ، طی یک ابتکار مشترک مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد
 تن از زارعین ۱۵۰. در این کنفرانس که کردندبرگزار کابل شهر در  اک توبر ۲و  ۱ه روز های برا در افغانستان  ترویج بدیل
و همچنین فرصت  تولیدات زراعتی و پیشرفت های تکنالوژي بخش سک تور خصوصی اشتراک کردند وتوسعه و کارکنان 

 .اشتندبه نمایش گذعتی و مالداری را محصوالت زرا برای های بازاریابی 
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VII. ماموریت حمایت از 

درصد  ۵درصد برای کارمندان بین المللی،  ۷موریت ماخالی های فیصدی پست ، اک توبرماه  ۳۱الی تاریخ  . ۵۹
درصد،  ۱۱.۱ شده بالترتیب تاییدفیصدی که در حالی بودکارمندان محلی درصد برای  ۳و مسلکی داخلی کارمندان برای 
زنان در هر  ی، درصداک توبر ۳۱الی . استپایین کماکان بسیار زن کارمندان  میزان. می باشددرصد  ۳درصد و  ۸.۵
کارمندان درصد برای  ۱۳سازمان ملل،  رضاکاراندرصد برای  ۳۷درصد برای کارمندان بین المللی،  ۳۶کارمندان، طبقه 

  ۱از . محلی می باشددرصد برای کارمندان  ۷و مسلکی داخلی 
 
 ۲۳و ماموریت زمینی  ۱۹۷، یوناما اک توبر ۳۱الی  گستا

ن نمایندگان برگزار کرد  را اتی جلس ۱۰۰۴ هوای  ی و همچنینماموریت 
 
دیدن یوناما  منطقویاز دفاتر ولسوالی ها که طی ا

 .نددکر 

VIII.  مالحظات 

های انتخاباتی افغانستان  نهاد با توجه به بسیاری از چالش های امنیتی، لوجستیکی و سیاسی که در برابر . ۶۰
پارلمانی تحت شرایط دشوار استقبال می کنم. انتخابات بار دیگر تعهد ، من از برگذاری به موقع انتخابات شتقرار دا

را برای مشارکت در روندهای دموکراتیک نشان داد. برای من شجاعت و اراده میلیون ها زن و مرد  نستانشهروندان افغا
نتخاب نمایندگان خود افغان که در سراسر کشور با غلبه بر موانع کالن و مبارزه با تهدیدات امنیتی جدی اقدام به ا

میز تعمدی علیه افراد ملکی را که توسط عناصر اعمالکردند، دلگرم کننده است. من 
 
دولت در طول  مخالف خشونت ا

ن انتخاباتی و مرتبط  مراکز، از جمله افزایش حمالت علیه رتکاب یافتپروسه انتخابات ا
 
اک تبر را که منجر به  ۲۰در به ا

سیب جدی  کردنوارد  عالوه برشد را محکوم می کنم.  ۲۰۱۸لکی در یک روز در سال تلفات افراد مرقم بیشترین 
 
ا

حق قانونی شهروندان افغان برای مشارکت سیاسی شان  واضحی علیهحمله  های  ی، افراد ملکی، چنین خشونت باالی
وردی با. محسوب می شود

 
مسلحانه، من از تمام طرف  منازعاتتعهد طالبان برای محافظت از افراد ملکی در  از یاد ا

زادانه و بدون ترس یا تهدید خشونت در تمام مراحل انتخابات  خواهانم کههای درگیر 
 
به حق افغان ها برای اشتراک ا

 .احترام بگذارند

نها قابل اذعان داشت که انتخابات و مراحل بعدی ان ب باید در عین حال، .۶۱
 
ه علت نواقص فنی، که برخی از ا

سیب قرار گرفت . تاخیر 
 
پیشگیری و برخی از انها برخاسته از کمبودی ها در کمیسیون مستقل انتخابات بوده، مورد ا

خیر در  شدندر باز 
 
ی دهندگان و  معرفی سیستممراکز رای دهی، مشکالت مربوط به تا

 
بایومتریک مشخصات را

اثر ان برخی از رای  ازست رای دهندگان موجب تاخیرهای  ی طوالنی در روز انتخابات شد  که اشتباهات اداری در لی
ی خود

 
را و ثبت ، همراه با تاخیر در شمارش مشکالتگشتند. این ر ب ، به خانه های شاندهندگان بدون استفاده از را

 
ی ا

خابات تضعیف کرده است. من از نهادهای چرخه انت برهه حساسی از، اعتبار نهادهای انتخاباتی کشور را در انتخاباتی
به عنوان گام اول را انتخابات برگزاری شفافيت اين پروسه در دوران پس از  می خواهم کهانتخابات کننده ی مديريت 

وردن اعتماد مردم افغانستان، از جمله
 
معلومات واضح در مورد تمام جنبه های  ارائه از طریق برای دوباره به دست ا

و کمیسیون مستقل  حکومتیاد اوری این امر که انتخابات در والیت غزنی برگزار نشد، من  با .تامین کنند ،این پروسه
امنیتی، سیاسی و لوجستیکی مردم غزنی را قادر به  الینحلمسائل  دهی بهاولویت  باانتخابات را تشویق می کنم تا 

یندگان خود در پارلمان بسازند. برای سایر والیت ها، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات نماانتخاب 
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را و 
 
موقوع نتایج به صورت معتبر، شفاف و به  اعالمانتخاباتی باید تمامی کارهای الزم را جهت تسریع روند شمارش ا

  انجام دهند. 

، من نهاد های مدیریت کننده انتخابات را تشویق ۲۰۱۹ل با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در اپری .۶۲
موخته شده از انتخابات پارلمان یمی کنم تا اقدامات مناسب

 
برای حصول اطمینان از تصمیم  یرا براساس درس های ا

اشخاص و روی دست گیرند. به همین اندازه ضروری است که تمام ضروری و اجرای به موقع تمام مراحل  منسجمگیری 
بگیرند. مسدود کردن دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات مسئولیت روند انتخابات  در قبالسیاسی  د های ذیدخلنها

های طوالنی یر ومتریک منجر به تاخبایتوسط احزاب سیاسی قبل از انتخابات به منظور اعمال فشار برای معرفی تکنالوژی 
مادگی شد. 

 
معرفی سیستم بایومتریک،  ، جهتاخرین لحظات در پذیرفتن حکومت،در تکمیل فعالیت های اصلی ا

وارد ساخت. در حالی که تظاهرات  بیش از حد قبل از انتخابات فشار بسیار مهمظرفیت کمیسیون در هفته های  روی
میز حق قانونی تمام افغان ها است، من نگران استفاده از تک تیک های 

 
از سوی برخی از احزاب  مانع شوندهصلح ا

ی دادن محروم کند و در سیاسی و کاندید
 
ان هستم. چنین تک تیک های  ی می تواند سایر شهروندان را از حق شان برای را

ن،صورت تداوم 
 
. همانطور که دولت و نهادهای خواهد بود تهدیدی در راستای تضعیف سیستم انتخاباتی سیستماتیک ا

مادگی برای بر  کننده مدیریت
 
 طرف های ذیدخلمهوری هستند، من از تمام اری انتخابات ریاست جگز انتخابات در حال ا

در تمام جنبه های پروسه انتخابات  خواهم که از جمله کاندیدان، احزاب سیاسی و سازمان های جامعه مدنی می
 ن است کهرهبران و نهادهای افغانستا انهمشارک تی سازنده داشته باشند . تنها از طریق تالش های صادقانه و متحد

ن ضمانت رای  بهاحترام  ی خواهند داشت که ارزش مشارکت را داشته ودهی درانتخابات شهروندان فرصت رای
 
نان در ا

 
ا

 می شود.

ثیرات  .۶۳
 
 رقم کماکانافراد ملکی هستم، زیرا یوناما  باالیدرگیری های مسلحانه  رو به وخامتمن عمیقا نگران تا

 ناشی ازتالش ها در میدان جنگ به کاهش تلفات افراد ملکی  اگرچه. را ثبت می کند تلفات افراد ملکیبی سابقه زیاد 
حمالت انتحاری و هوای  ی نگران کننده است.  از اثرافزایش تلفات افراد ملکی  اما ، است درگیری های زمینی منجر شده

ن  مخالف عناصراز سوی  از مهمترین نگرانی ها، افزایش هدف قرار گرفتن افراد ملکی
 
اعمال دولت است که نمونه ا

نان در روند انتخابات است. من از طرفین درگیر  جریان مشارکتخشونت علیه مردم افغانستان در 
 
به  می خواهم کها

 دولت مخالف و از عناصرعمل کنند قوانین بین المللی حقوق بشر و قانون بین المللی بشردوستانه  طبقتعهدات خود 
 .را متوقف سازند ساخت های ملکیحمالت علیه افراد ملکی و زیر  میتما می خواهم که

ور واضحی است که پایان دادن به منازعه از طریق  هزینه باال و روزافزون  .۶۴
 
منازعه در زندگی افراد ملکی، یادا

به  حفظ حرمتتالش ها در افغانستان باقی بماند. با  عمده ترین ضرورت جهت سوق دهیمذاکرات صلح باید به عنوان 
صلح، اطمینان  نمودن همه شمول بودن روند، من دولت را تشویق می کنم تا با تقویت اصل مالکیت افغانستان

با توجه به گسترش اخیر تماس ها  یرد.گمی از دیدگاه ها مورد توجه قرار  وسیعیطیف  ،حاصل کند که در هر مرحله
وهای مستقیم با دولت در گ فتگ جهت دخیل شدن ضرورت طالبان رویمیان طالبان و اعضای جامعه بین المللی، من 

ماده است تا از طریق  تاکید دستیابی به راه حل منازعه در این کشور، برایافغانستان 
 
می کنم. سازمان ملل متحد ا

 تمامی ابزارهای موجود از همه تالش های صلح حمایت کند.

من عمیقا نگران شیوع خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان هستم. چنین خشونت های  ی باعث ایجاد  .۶۵
سیب جدی به خانواده ها شده و مانع مشارکت 

 
می شود. در  اجتماعی حیاتکامل زنان در رنج های عمیق انسانی و ا
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محو خشونت علیه زنان یک گام  ۲۰۰۹قانون سال  مروربرای  حکومت از سویاین راستا، ایجاد یک کمیته تخنیکی 
از محو  مبتنی بر حقوقبه حمایت قانونی قوی تری  منتج نگری است. من خوش بین هستم که این باز  دلگرم کننده

 دختران افغان خواهد شد.خشونت علیه تمام زنان و 

موزشامور کارکنان  . ۶۶
 
با خطرات کماکان اجرای وظایف مهم در سراسر افغانستان  حین بشردوستانه، صحت و ا

مواجه هستند. من عمیقا نگران افزایش حمالت علیه مراکز و کارکنان صحی و همچنین حمالت علیه  یغیرقابل قبول
تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست.  ی  یهستم. چنین حمالت و فعالیت ها تعلیم و تربیهمکاتب و اختالل در روند 
را روی دست گیرند تا زمینه را برای فعالیت تاسیسات صحی فارغ از  اقدامات الزم می خواهم کهمن از طرف های درگیر 

موزش برای پسران و دختران بدون هر نوع اخالل فراهم نموده و 
 
، . به همین ترتیبدمداخله احترام قائل شونبه حق ا

از طریق دولت برای جلوگیری از عملیات های ماین پاکی بشردوستانه، از جمله مخالف عناصر  اخیر از سوی تالش های
خیر پاکان  ماین اختطافتهدید، ارعاب و 

 
ها شده  انسانجان  دهنده پروژه های نجاتافتادن و اختالل در موجب به تا

سیباست. تمام طرف ها باید به تیم ها
 
 را بدهند. دیده ی پاک کننده ماین اجازه دسترسی بدون محدودیت به مناطق ا

داشته بی ثبات، افغانستان در سال گذشته پیشرفت های  ی در بهبود شرایط سرمایه گذاری  یبا وجود محیط .۶۷
سهولت انجام کسب و کار صعود کرد. برای در زمینه  ۱۶۷به رتبه  ۱۸۳از رتبه  در رتبه بندی بانک جهانی، و است

جهانی قرار داده است. این نتیجه  شوندگاناولین بار برای افغانستان، این صعود، کشور را در میان بهترین بهبود 
(، از جمله ایجاد رشد اقتصادی ۲۰۲۴-۲۰۱۵اهداف دهه تحول ) نیل به قابل ستایش نشان دهنده پیشرفت در جهت

برای دولت جهت واضح  خوبیفساد اداری، فرصتی  علیهاستراتژی مبارزه  نگری است. باز  دک فائیخو برای دستیابی به
تعهدات  فراهم کرده است که در این کار در مطابقت با فساد اداری  علیهساختن چارچوب نهادی تالش های مبارزه 

 به را تشویق می کنم که حکومت . منقرار دارد افغانستان تحت کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
 ادامه دهد. اش در طول این روند های جامعه مدنی و شرکای بین المللی نهادهمکاری سازنده خود با 

جامعه بین المللی تعهد ،نومبر در ژنو برگزار شد ۲۸و  ۲۷ بتاریخدر کنفرانس وزیران درباره افغانستان که  .۶۸
جندای رویگ فتگوها  و ن دادنشا را  به افغانستان نسبت متداوم خود

 
بود. متمرکز گردیده اصالحات حکومت  ا

ن که در  ی همانطور 
 
جندا داشته استعناصر کلیدی این  خصوصپیشرفت های  ی در  حکومت کنفرانس اشاره شد،ا

 
، ا

عمومی.  حیاتو ترویج مشارکت زنان در  تر برنامه اولویت ملی، اجرای اصالحات مالی وسیع ۱۰ ی  ی کردناز جمله نها
محدود باقی مانده است. من از تصویب چارچوب پاسخگوی  ی متقابل ژنو از سوی  ، پیشرفتها عرصهپیشرفت در سایر 

 انکشافکنندگان بین المللی استقبال می کنم. این چارچوب، درهماهنگی با چارچوب ملی صلح و  تمویل افغانستان و
ینده ترسیم می کند. سازمان  ات مورد توافق طرفینبرای اولویت های اصالح یافغانستان، نقشه راه روشن

 
در دو سال ا

تمام شهروندان با  به سود تی اشبرنامه اصالحاخود برای حکومت در راستای تطبیق منسجم  کمک های ملل متحد به
 در طول دهه تحول ادامه می دهد.خود ک فائی دستیابی به صلح، توسعه و هدف 

ملل متحد در افغانستان و نماینده ویژه خود، تادامیچی یاماموتو، سپاسگذارم  من از تمام کارمندان سازمان .۶۹ 
که با خلوص نیت کامل به کار شان در امر تحقق تعهدات ما در راستای حمایت از مردم افغانستان در چنین شرایط 

 چالش برانگیز ادامه می دهند.

_____________________ 


