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ملګري ملتونه

خپریدل :عمومی

عمومي اسامبله

د فبروري ۲۰۱۸ ،۲۷

امنیت شورا

اصل :انګلیسي

عمومي اسامبله

د امنیت شورا

دوه اویایمه ناسته

درې اویایم کال

د اجنډا  ۳۹ماده

د افغانستان حالت

د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت ی ې اغیزې
د عمومي منشي راپور
لومړی .پيژندنه
 .۱اوسنی راپور د عمومي اسامبلې د  ۶۸/۱۱پریکړه لیک او د امنیت د شورا د  )۲۰۱۷( ۲۳۴۴پریکړه لیک په
تعقیب په کوم کې چې د عمومي منشي څخه غوښتل شوي وو ،چې په هرو دریو میاشتو کې د افغانستان د
وضعیت په اړه راپو ر ورکړي ،وړاندې کړي.
 .۲د مخکني راپور د خپریدو راهیسې کوم چې د  ۲۰۱۷کال د ډسمبر په  )A/72/651-S/20171056( – ۱۵خپور
شو ،د سیاسي ،بشري ،پرمختیای ي او بشري حقونو د هڅو په شمول ،دا راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د
فعالیتونو په اړه تازه معلومات وړاندې کوي .د هغه راپور د خپریدو راهیسې کوم چې د  ۲۰۱۷کال د مارچ په ۳
نیټه خپور شو )A/71/826-S/2017/189( -د امنیت شورا د  )۲۰۰۹( ۱۸۶۸پریکړه لیک په مطابقت کې ،د
اوسنې راپور ضمیمې د معیارونو او شاخصونو د ترالسه کولو په برخه کې د شوي پرمختک یوې ارزونې ته ځاي
ورکړی.
دویم .اړوند پرمختګونه
 .۳د ولسمشرۍ ماڼۍ او اسالمي جمعیت ګوند تر منځ د یوه والي د لرې کیدو پر سره د را ټوکیدلې بن بست له
امله د ملي یووالي حکومت تر فشار الندې راغی .دغه اوږدمهاله شخړه د هیواد په سیاسي ډګر حاکمه شوه او د
هیواد ملي یووالی ي ې د ګواښ سره مخ کړ .په داسې حال کې چې د اسالمي جمعیت ګوند سره نورې سیاسي ډلې
هم یو ځای شوې وې او د راتلونکو ټاکنو څخه وړاندې په ټاکنیز بهیر کې ي ې د بدلونونو د راوستلو غوښتنه وکړه ،د
دواړو اړخونو تر منځ خبرواترو د ټاکنیز سیستم په اړه مباحثو ته یوه نوې ساه ورکړه .له بلې خوا ،د  ۲۰۱۸کال د
پارلماني او ولسوالیو شورا ګانو د ټاکنو د ترسره کولو لپاره چې د اوسني سیستم پر بنسټ دوام مومي ،د ټاکنو د
خپلواک کمیسیون له خوا د یوه نوي اداري هیئت د ټاکلو مسئله ال پیاوړي کړه .کله چې ملي شورا ،د  ۲۰۱۸کال
لپاره ملي بودیجه تصویب کړه او د  ۱۲نوماندانو له جملې څخه ي ې  ۱۱تنه د وزیرانو په توګه وګمارل ،اجرائیه او
مقننه قواوو ال رغوونکې کاري اړیکې را منځ ته کړې .دولت همدارنګه د فساد سره د مبارزې د خپلې ستراتیژي د
پلې کولو په موخه هم ال نور اقدامونه ترسره کړل ،او د عامه عایداتو د راغونډولو د بهیر درک ي ې ال زیات کړ څو
وکوالی شي اداري خدمتونه ښه او هغه تطبیق کړي .د شخصي سک ټور وده د دوامداره امنیتي نا امنیو ،د نظم د
نه اطمینان او ادارې فساد له امله له ځنډ سره مخ شوه .په داسې حال کې چې دولت ضد عناصرو په ښاري
لوړې
کچې
د
مرکزونو
* د تخنیکی دالیلو له مخې ،د  ۲۰۱۸کال د مارچ پر  ۶بیا خپور شو.

بریدونو ترسره کړل ،د هیواد امنیتي وضعیت ډیر بې ټیکاوه شو ،د دې په پایله کې د عامه مورال کچه راټیټه شوه
او په دولت باندې باور ي ې له ګواښ سره مخ کړ .د بیلګې په توګه ،افغان چارواکو پاکستان تورن ګړ چې په خپله
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خاوره کې ترهګرو ته خوندي-پناه ځایونه ورکوي ،دغو پیښو د افغانستان او پاکستان تر منځ تشنج ال زیات کړ .د
 ۲۰۱۷کال په اوږدو کې د ملکي تلفاتو کچه ډیره لوړه وه ،د ماشومانو تلفات د دې نږدې درېیمه برخه جوړوي او
جګړې د زرګونو داخلي بې ځایه شویو کسانو د بې ځایه کیدنې المل شوې .او په پای کې ،د دولت او طالبانو
ترمنځ د سولې د خبرواترو په لور کم پرمختګ شوی.
الف .سیاسي پرمختګونه
 .۴د مخکنی راپور له صادریدو راهیسې ،د افغانستان په سیاسي فضا کې د ولسمشرۍ ماڼۍ او اسالمي جمعیت
ګوند تر منځ یاده اوږده معضله حاکمه ده او دې معضلې د دولت او سیاسي مخالفینو د دواړو کلیدي کسانو
پاملرنه ځان ته راړولې ،ملي وحدت ي ې تر پوښتنې الندې راوستي او د ملي اصالحاتو د اجنډا څخه ي ې پاملرنه بلې
خوا ته اړولې .د دې بحران المل د ولسمشر غني له خوا د بلخ والیت لپاره د محمد عطا نور ګوښه کول و ،دغې
معضلې ډیر ژر هغه رقابتي نظري ې چې د دولت د مشروعیت اصول ننګوي را برسیره کړې .کله چې بن بست نور
هم له ځنډ سره مخ شو ،د دواړو ډلو تر منځ د خبرو اترو بهیر د مخالفینو د دوامداره اندیښنو د څرګندولو لپاره د
فعالیت په یوه ډګر بدل شو او مخالفو ډلو د دې بحران څخه د ټاکنیز سیستم او د اساسي قانون د اصالحاتو لپاره
د هغوي د اوږدمهاله غوښتنو د تشدید کولو لپاره وکاراوه.
 .۵د ولسمشرۍ ماڼۍ او اسالمي جمعیت ګوند تر منځ پرځای پاتي اوږدو شخړو د مرکزي دولت او ښاغلي نور تر
منځ څوک چې د هیواد په شمال کې یوه مطرح څیره ده او د  ۲۰۰۴کال راهیسې په بلخ کې والي پاته شوی ،د
اوج نک ته څرګندوي .که څه هم چې نوموړی د  ۲۰۱۴کال د ټاکنو د کمپاین پر مهال د اجرائیه رییس عبدهللا یو
کلیدي مالتړی پاته شوی ،د نور او د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ،هر یوه ولسمشر غني او اجرائیه رییس
عبدهللا تر منځ د  ۲۰۱۷کال په اوږدو کې اړیکې خرابي شوې .د روان کال په نیماي ي کې ،ښاغلی نور د دولت د
یوه مخکښه انتقاد کونکي او د څو ګونديزه او څو اړخیزه نژادي مخالف ایتالف (د افغانستان د ژغورني ایتالف) د
یوه مهم غړي په حیث را څرګند شو چا چې په ظاهر کې غوښتل د  ۲۰۱۸کال د پالن شویو پارلماني ټاکنو لپاره
سیالي وکړي .د  ۲۰۱۷کال د ډسمبر په  ،۱۸دولت اعالن وکړ چې د ښاغلي نور استعفا چې څو میاشتې وړاندې
ي ې دولت ته سپارلې ،منلې .ښاغلي نور د استعفا اعتبار تر پوښتنې الندې ونیو او هغه ي ې رد کړه ،ټینګار ي ې کاوه
چې د عامه دفتر څخه د نوموړي د ایسته کولو پر سر خبرې یواځې په اسالمي جمعیت ګوند پورې تړاو لري په کوم
ګوند کې چې دی د اجرائیه رییس په حیث دنده ترسره کوي .یوه ورځ وروسته د اسالمي جمعیت ګوند یو بیان
خپور کړ او په هغه کې ي ې د نور ګوښه کول رد کړل او هغه ي ې د هغې سیاسي هوکړې څخه په خاص ډول د هغو
مقرریو چې د لوړ رتبه کارکونکو د ټاکلو په تړاو دي سرغړونه وبلله چې د  ۲۰۱۴کال د سپټمبر په میاشت کې د
دواړو خواوو له خوا السلیک شوه او کوم چې د ملي یووالي د حکومت لپاره بنسټ جوړوي.
 .۶په داسې حال کې چې دولت غوښتل د بلخ والیت د والي په حیث یو نوې شخص وټاکي ،د ولسمشرۍ ماڼۍ
او اسالمي جمعیت ګوند تر منځ د ښاغلي نور د مرخصې د شرایطو پر سر خبرو اترو په اونیو دوام وموند .د ۲۰۱۸
کال د جنوري په  ،۳د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د اسالمي جمعیت ګوند یو پخوانی قومندان محمد
داوود د بلخ د نوې والي په حیث په دنده وګماره .ښاغلي داوود په داسې حال کې د ځان لپاره په کابل کې یو دفتر
پرانیست چې ښاغلی نور د بلخ والیت په مقام کې پاتي وو ،او ګواښ ي ې کاوه که چیرې ښاغلی داوود بلخ والیت ته
دننه شي نو و به نیول شي .دواړو خواوو یو پر بل تورونه پورې کړل چې په بلخ کې خپلو مالتړو ته وسلې ویشي.
تاوتریخوالی هغه مهال ډیر شو چې کله ښاغلي نور د جنوري په  ۱۶په یوه عامه صادر شوې بیان کې ښاغلي داوود
ته بلخ والیت ته د خپل پالر د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره ګوتڅنډنه وکړه .دواړو خواوو په پای کې هوکړه
وکړه او داوود ته ي ې د کومې پیښې پرته اجازه ورکړه چې بلخ ته سفر وکړي او بیرته کابل ته راستون شي.
 .۷په عین وخت کې ،د ښاغلي نور د مرخص کیدو پر سر په کابل کې خبرو اترو په چټکې سره پراخ ابعاد خپل
کړل .ولسمشر او د هغه مالتړي په دې نظر وو چې اساسي قانون په افغانستان کې د حکومت د واک او صالحیت
اخري مرجع ده او یادونه ي ې کوله چې اساسي قانون په ښکاره یواځې ولسمشر ته د والیانو د تقرر او عزل واک
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ورکوي .په مقابل کې ،د اسالمي جمعیت ګوند مشرانو ویل چې د اساسي قانون اجراییوي مقررې د ملي یووالي د
دولت د هوکړې له امله چې په  ۲۰۱۴کال کې پرې موافقه وشوه ،له منځه تللې او د کومې له مخې چې ولسمشر
او اجرائیه رییس د والیانو په شمول د لوړ رتبه کسانو په ګمارلو موافقه وکړه .د اسالمي جمعیت ګوند د ښاغلي نور
د مرخص کیدو د یو شمیر وړاند شرطونو په حیث د بریښناي ې پیژند پاڼو د معرفي کولو لپاره د پالنونو په شمول ،د
ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو او په ټاکنیز سیستم کې د ګوند پر بنسټ پر متناسب ګډون د مهمو مقررو په پلې کولو
ټینګار وکړ .د یو شمیر زیاتو خبرواترو سربیره خبرې ال هم کومې نتیجې ته نه دې رسیدلي او یاد حالت د فبروري
میاشت ته وغځید .د اسالمي جمعیت ګوند او نورو پام وړ سیاسي ډلو هغه درک چې دوي د ولسمشر له خوا
څنډې ته او تجرید شوي د نه انکار وړ بن بست سره مرسته کړې او ویل ي ې چې د تجرید دغې لړۍ نژادي ابعاد
درلودل.
 .۸د شخړې پر مهال دواړو خواوو کوښښ وکړ چې د نورو سیاسي فعالینو مالتړ خپل کړي .د ښاغلي نور د ایتالفي
شریک ،د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د څرګند وړاندیز په غبرګون کې د روان کال د جنوري په  ۱۳او بیا د
فبروري په  ۴افغان دولت ترکی ې ته یو هیئت واستاوه .ښاغلی دوستم څوک چې د  ۲۰۱۷کال د مي د میاشتي
راهیسې د راپورنو سره سم د طبي درملني د ترالسه کولو په موخه په انقره کې اوسي او د یوه مخالف سیال د
ناقانونه توقیف او ادعا سره سم جنسي تیرې په خاطر تر اتهام الندې دی دغو پرمختګونو ته په ښکاره ځواب نه
دی ویلی .په عین حال کې ،نورو سیاسي اشخاصو ځانونه د اسالمي جمعیت ګوند د موقف سره عیار کړل .د
جنوري په دریمه ،د کندهار لپاره امنیه قومندان عبدالرازق د ښاغلي نور په مالتړ یوه اعالمیه خپره کړه او په هغه
کې ي ې ویلي چې د ملي یووالي په حکومت کې د پراخې اجماع پرته نه شي کیداي والي لرې کړي .د جنوري په ،۱۴
د مخالفو اشخاصو یوې ډلې ،د لومړي مرستیال د زوي باتور دستم په شمول ،د پارلمان مطرح غړي همایون
همایون او ظاهر قدیر د پخواني لومړي مرستیال او د اسالمي جمعیت ګوند د غړي احمد ضیا مسعود په کور کې د
دولت پر ضد د مالتړ په یوه ښکاره اقد ام کې غونډه وکړه .په پاي کې ،مخالفو ډلو د ټاکنیز سیستم په اړه د عامه
مباحثو د پیاوړتیا غوښتنه وکړه .د فبروري په لومړۍ ،اتو سیاسي ډلو او ایتالفونو ،د حزب اسالمي (ارغندیوال)،
اسالمي جمعیت ګوند ،ملي جنبش او محور مردمي افغانستان یوه ګډه اعالمیه خپره کړه او د دولت څخه ي ې
وغوښتل چې د  ۲۰۱۶کال د انتخاباتو په قانون کې بدلون راولي څو په ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو لپاره رول یا
نقش ته ځای ورکړي.
 .۹نا امني ،او په خاص ډول په ښاري سیمو کې د عامه ناهیلي زیاتوالي د سیاسي بې ثباتي د ال خرابیدو سره
مرسته کړې او دا ي ې المل پاته شوی .د  ۲۰۱۸کال د جنوري په اوږدو کې د ځانمرګو او پیچلو بریدونو په پایله
کې ،په خا ص ډول په کابل کې د دریو سترو بریدونو په پایله کې ،کومو چې په سلګونو تلفات را منځ ته کړل ،د
دې المل شول چې په ټولنیزو رسنیو کې د امنیتي چارواکو د استعفا غوښتنه وکړي .د جنوري په  ،۲۹د کندهار
امنیه قوماندان عبدالرازق د خلکو څخه وغوښتل چې د حکومت په وړاندې د خپلو ناهیلیو سربیره باید خلک په
الریونونو کې برخه وا نه خلي .د فبروري په لومړۍ نیټه په کابل کې په داسې حال کې الریون ترسره شو چې ځینو
الریون کونکو د امنیت د نه ټینګښت په خاطر په حکومت نیوکې کولي او نورو بیا د پاکستان د سفارت مخې ته په
الریون الس پورې کړ او په پاکستان ي ې د بریدګرو د مالتړ تور لګاوه .د  ۲۰۱۷کال د مۍ د  ۳۱نیټې د برید نه
وروسته حالت د پایلو سره په پرتله کولو ،هغو الریونونو ځان ته زیات خلک را مات نه کړل د دې ویرې په خاطر
چې ممکن نور بریدونه ترسره شي .د خشونت سره د مبارزې په موخه ،ولسمشر غني د دولت ضد عناصرو په
وړاندې په خپل بیان کې د فبروري په  ۳د سولې عالي شورا یوې غونډې ته په خطاب کې وویل چې دی به له دې
وروسته د بریدونو د ترسره کونکو سره نور د پخالینې خبرې اترې پر مخ نه بیاي ي او طالبانو ته د پټنځایونو د
برابرولو لپاره ي ې په پاکستان د مالتړ تور ولګاوه.
 .۱۰د هغو بریدونو لړۍ او د هغو په وړاندې د خلکو غبرګون د حکومت او طالبانو تر منځ د سولې د خبرو اترو پیل
ال له وړاندې کمزوری پرمختګ د ځنډ سره مخ کړ .د اسالمي ګوند (حکمتیار) سره د حکومت د  ۲۰۱۶کال د
سولې د تړون د پلې کولو په برخه کې زیاتیدونکی پرمختګ مشاهده شوی .په جنوري میاشت کې ،د سوابقو د
مطالعه کولو د طرزالعملونو له الرې د څو میاشتني ځنډ څخه وروسته او د تړون سره په سمون کې د اسالمي ګوند
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ټولټال  ۷۸خواخوږي بندیان د څو ورځو په جریان کې له بنده خوشي شول .دغه اقدام د تړون د السلیک کیدو
راهیسې دریم او تر ټولو لوی هغه وو چې په دې تعداد بندیان ي ې له بنده خوشي کړل.
 .۱۱د سیاسي بې باوریو د دغه شامنظر په وړاندې ،د حکومت د اجرائیه او مقننه قواوو تر منځ اړیکې ښې شوي
او حکومت ته ي ې د دې فرصت ورکړ چې د خپلې اجنډا ځیني عنصرونه تعقیب کړی .د ډسمبر په  ،۴د ملي شورا
ولسي جرګې د وزیرانو د څوکۍ لپاره د دولت له خوا د ور پیژندل شویو  ۱۲نوماندانو له جملې څخه  ۱۱هغو ته د
تایید راي ي ورکړي .د کانونو او پطرولیم د وزارت لپاره نومانده نرګس نهان چې د وزارت د پوست لپاره یواځنۍ
ښځینه نومانده وه و نه کوالی شوای اړینې راي ي ترالسه کړي خو د سرپرستي په حیث په خپله دنده پاته شوه .د
جنوري په  ،۱۷ملي شورا ملي بودیجه تصویب کړه .ملي بودیجه پخوا د ډسمبر په  ۱۳نیټه د ملي شورا د ولسي
جرګې له خوا رد شوې وه خو د مالی ي د وزیر او ملي شورا تر منځ د پراخو سالمشورو وروسته د پارلمان د غړو له
خوا په دوهم ځل په اک ثریت رایو ومنل شوه.
 .۱۲د ټاکنو خپلواک کمیسیون د څو میاشتو تردید او بې عزمي څخه سر راپورته کړ او د پارلمانې او ولسوالیو
شوراګانو د ټاکنو د چمتووالي په برخه کې ی ې یو څه پرمختګ وکړ .د سیاسي شریکباڼو او مدني ټولنې سره د خبرو
اترو وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون دولت او تمویل کوونکو ته د رای ورکوونکو د ثبتولو طرح او بودیجه
وړاندې کړه .د لومړي ځل لپاره ،د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره په سمون کې ،د رای ورکونکو داسې یو نوملړ
چې رای ورکونکي د رای ورکونکو د خاصو مرکزونو سره نښلوي را منځ ته شي او دا هغه مهم وړاندیز وه چې د
ناظرینو/ک تونکو یو شمیر زیاتو ډلو او د  ۲۰۱۶کال د ټاکنیزو چارو خاص کمیسیون ي ې غوښتنه کوله .کمیسیون
همدارنګه پریکړه وکړه چې د دې پر ځای چې په خپله نوې کارټونه چاپ کړي د رای ورکونکو د ثبتولو لپاره
موجوده تذکرې وکاروي .د جنوري په  ۹د کمیسیون له خوا یو عملیاتي پالن او الرښود تصویب شو ،همدارنګه
کمیسیون د سامان االتو په را نیولو پیل وکړ چې لومړۍ برخه به ي ې د فبروري په  ۱۴کابل ته راورسیږي .د ټاکنو د
شکایتونو د کمیسیون په شمول ،کمیسیون د دولت ،مدني ټولنې د سازمانونو او نورو عامه ادارو سره یو شمیر
تفاهم لیکونه السلیک کړل څو د همکاري داسې یو دوه اړخیزه چوکاټ را منځ ته کړي چې وکوالی شي اړوند
اختیارات او مسولیتونه تعریف کړي .د جنوري په  ،۷د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم په اوو والیتونو کې په دې
هدف مشورتي ناستې ترسره کړي څو سیاسي ګوندونه ،ایتالفونه ،د مدني ټولنو سازمانونه او نور ټاکنیز شریکباني
سره راغونډ کړي .د فبروري په  ۱۴په کابل کې د ټاکنو څلورمه ملي ناسته دایره شوه.
 .۱۳په نومبر کې د دې کمیسیون د رییس د ګوښه کولو او په اک توبر کې د مشر ټاکنیز افسر تر ایسته کولو وروسته
په اساسي قانون کې د لیډرشیپ د تشو د ځوابولو په موخه هم یو شمیر اقدامونه ترسره شول .د ټاکنیزو ارګانونو
لپاره د غوراوې کمیټې د کمیشنرانو د تشو پوسټونو لپاره د نوماندۍ یوه پروسه په الر واچوله چې په نتیجه کې ي ې
د جنوري په  ۱۳ښاغلی سید حفیظ هللا هاشمي د اووم کمیشنر په حیث وټاکل شو .دغې ټاکنې کمیسیون ته
فرصت ورکړ څو د کمیسیون په دننه کې ټاکنې ترسره کړي او خپل بورډ وټاکي ،کمیسیون د جنوري په  ۳۱پخوانی
ویاند ښاغلی ګالجان عبدالبدي سید د نوې رییس په توګه وټاکه .د جنوري په  ۱۵ولسمشر غني په خپلواکه توګه
اغلې شهال حق د سکرتریت د سرپرستې رییسې او مشرې ټاکنیزې افسرې په حیث په دنده وګمارله .د ټاکنو د
خپلواک کمیسیون د نوې رییس د لومړیو اقداماتو له جملې څخه یو هغه ي ې هم د دې مطلب په ګوته کول و چې
ښاي ې د  ۲۰۱۸کال د جوالی د میاشتې ټاکنې له ځند سره مخ شي خو دا ي ې هم وویل چې یادې ټاکنې به په
 ۲۰۱۸کا ل کې ترسره شي.
ب .امنیت
 .۱۴د  ۲۰۱۷کال تر پایه ،ملګرو ملتونو د امینت په تړاو ټولټال  ۲۳۷۴۴اړوندې پيښې مستندې کړي .که څه هم
چې دا د  ۲۰۱۶کا د ارقامو په پرتله بې له شکه یو څه لوړې وي ،دا تر ټولو لوړې شمیرې وي چې تر دې مهاله
ثبتې شوي .وسله والو نښتو په دومداره توګه په  ۶۳سلنه د پیښو لوړ تناسب څرګند کړیدی .د  ۲۰۱۶کال د
 ۱۴۹۷۷پیښو په پرتله په  ۲۰۱۷کال کې  ۱۴۹۹۸وسله والې نښتې شوې چې دا د هغو نورو په پرتله لږ څه زیاتي
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وي .په داسې حال کې چې د هواي ي بریدونو په پایله کې د پیښو کچه لوړه وه ،د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو
توکو د کارونې په تړاو پیښو کچه د ټولو پیښو په ک تګورې کي دوهم لوړ ځای لري .د تیر کال د ورته مودې په پرتله
په  ۲۰۱۷کال کې ټولټال  ۹۵۰هواي ي بریدونه مستند شوې چې  ۶۷.۶سلنه لوړوالی ښي ي .د هیواد شرقي سیمه د
زیاتو پیښو شاهده پاته شوې ،د دې په تعقیب جنوبي سیمه ده او له دې وروسته د هیواد دوه نورې سیمې دي
چې د ټولو امنیتي پیښو  ۵۵سلنه جوړوي.
 .۱۵ملګرو ملتونو د  ۲۰۱۷کال د ډسمبر د میاشتې د  ۱۵نیټې او د  ۲۰۱۸کال د فبروري د  ۱۵نیټې راهیسې په
امنیت پورې  ۳۵۲۱تړلي پیښې مستندې کړي ،چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله  ۶سلنه کموالی ښي ي .د
راپور ورکولو موده د لوړې کچې د خشونت د پیښو شاهده وه ،په دې کې د لوړې کچې هغه دوه پیچلي بریدونه او
په کابل کې د موټر بم یوه چاودنه او په جالل اباد ښار کې د یوه نړیوال نا دولتي سازمان په وړاندې یو برید چې د
جنوري د  ۲۰او  ۲۷نیټو تر منځ ترسره شو ،شامل دي.
 .۱۶په ښاري سیمو کې د خشونت د دومره زیاتو پیښو سربیره ،په هیواد کې د ژمي په موسم کې د طالبانو له خوا
د مستقیمو بریدونو په ټولیز شمیر کې کموالی راغی .د راپور ورکولو د مودې پر مهال طالبانو و نه شوای کوالی چې
د والیتونو مرکزونه او اداري مرکزونه ونیسي ،افغان او نړیوالو امنیتي چارواکو د دغه کار المل د نړیوالو پوځې او
افغان هواي ي ځواک له خوا د هواي ي بریدونو د زیاتوالې او همدارنګه د افغان ځانګړو ځواکونو له خوا د شپنیو
عملیاتو پر مهال د زیاتو بریدونو مسلې ته منسوب کړی .دولت ضد عناصرو د راپور ورکولو د مودې پر مهال د
همغږو/هماهنګ شویو بریدونو له الرې په افغان امنیتي ځواکونو د هیواد په جنوب هلمند ،کندهار او نمیروز ،په
شمال شرق کې په کندز ،په جنوب شرق کې په غزني او په جنوب کې په فراه والیتونو کې د افغان ملي امنیتي
ځواکونو په پوستو فشار واردولو ته دوام ورکړ .دغو بریدونو افغان امنیتي ځواکونو ته د پام وړ تفات واړول او
همدارنګه دولت ضد عناصرو وکوالی شوای چې د افغان لورې څخه یوه اندازه وسلې او لوجستیکي سامان االت
ترالسه کړي خو و ي ې نه کوالی شوای د پام وړ سیمې تر خپل اغیز الندې راولي .طالبانو د  ۲۰۱۷کال په اوږدو کې
په زیاترو کلیوالو سیمو خپل کنترول وساته.
 .۱۷د افغان او نړیوالو پوځې ځواکونو له خوا د همغږو عملیاتو سربیره ،په عراق او شام -خراسان والیت کې
اسالمي دولت په قوت سره په خپل حال پاته دی .یادې ډلې په خاص ډول په کابل او ننګرهار والیتونو کې د
ملکي کسانو او پوځې موخو پر وړاندې یو شمیر بریدونه ترسره کړل او د طالبانو په وړاندې ي ې په وسله والو نښتو
کې خپلې ښکیلتیا ته ځکه دوام ورکړ چې دواړو خواوو د سیمې د کنترول په موخه د یو بل سره سیالې کوله .په
عین حال کې ،په شمالي سیمه کې ،د عراق او شام-خراسان اسالمي دولت ډلې خواخوږې د افغان دولت او
طالبانو دواړو سره په خونړیو نښتو کې ښکیل پاته شوې ،په دې معنی چې یادې ډلې خپل جغرافیاي ي نفوذ پراخ
کړی او د هیواد د شرقي برخې څخه د باندې ي ې د خپل شتون په پیاوړي کولو پیل کړی.
 .۱۸د ګواښ د  ۹پیښو ،د جناي ي د  ۱۷پیښو ،د یوې وسله والې نښتې ،او د تښتونو د دریو پیښو په شمول ،په
 ۲۰۱۷کال کې ټولټال  ۴۲پیښې را منځ ته شوې په کومو کې چې د ملګرو ملتونو کارکونکي ښکیل وو.
ج .سیمه ییزه همکاري
 .۱۹د دواړو هیوادونو تر منځ د لوړې کچې د تماسونو سربیره ،په جنوري کې د خشونت د یو شمیر پیښو په
تعقیب ،د راپور ورکولو د مودې پر مهال د افغانستان او نورو هیوادونو تر منځ اړیکي د پاکستان سره د مخ پر
زیاتیدونکي تنش او په اړیکو کې د خړپړتیا له امله مشخصي شوې .د ډسمبر په  ،۱۷د افغانستان ،پاکستان او
متحده ایالتونو پوځې چارواکو په کابل کې سره ولیدل تر څو په پوځې او د ترهګرې پر ضد د همکاریو په هکله
خبرې وکړي .د جنوري په  ،۱۶ټولټال  ۱۸۰۰پاکستاني د یني عالمانو یوه فتوا صادره کړه او په هغه کې ویل شوي
چې ځانمرګي بریدونه غیر اسالمي دي .د خشونت او ترهګري سره د مبارزې په موخه فتوا چې په افغانستان کې د
هدفونو د په نښه کولو په وړاندې متمرکزه وي ،وړاندیز ي ي په  ۲۰۱۶کال کې د افغانستان ،چین ،پاکستان او
متحده ایالتونو تر منځ د سولې لپاره د څلور اړخیزې همغږۍ ډلې د طرحي د یوې برخې په حیث و شو .د جنوري
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په میاشت کې د فتوا اعالن په کابل د دې لپاره د بې باوري سره مخ شو ځکه چې دې فتوا په څرګند ډول په
افغانستان کې خشونت او ترهګري و نه غندله .د فبروري په  ،۳د پاکستان د بهرنیو چارو وزیره اغلې تهمینه
جانجووه د یوه لوړپوړې پالوې په مشري کابل ته راغله څو د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د
عمل د پالن په اړه د پوځې همکاريو ،د ترهګري په وړاندې د مبارزې ،استخباراتي معلوماتو شریکولو،
اقتصاد،سوداکري ،ترانزیټ او د کډوالو د راستنیدلو په چارو خبرې اتري وکړي .د دې په تعقیب د خبرو اترو
دوهمه لړۍ د فبروري په  ۸او  ۹په اسالم اباد کې په کومه کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي
معین ښاغلي حکمت کرزي ګډون کړی وو ،ترسره شوې .د دوهمې ناستې وروسته ،د افغانستان دولت په یوه
خپاره شوې بیان کې د همکاریو د میکانیزم په برخه کې د کم پرمختګ خبر ورکړی خو دا ي ې هم ویلي چې ریښتنې
پایلې ي ې نه دي ترالسه کړي.
 .۲۰د راپور ورکولو د مودې پر مهال ،د افغانستان دولت د نورو ګاونډیو هیوادونو سره د نږدې سیمه ییزې
همکاري په لور د اقدامونو ترسره کولو ته دوام ورکړی .د  ۲۰۱۷کال په لومړیو کې په ایران کې د بندر عباس او
چابهار بندر له الرې په افغانستان کې سوداګري زیاته شوې او دا د ایران سره د افغانستان د سوداګریزو اړیکو په
برخه کې یو د پام وړ بدلون دي .د افغانستان دولت همدارنګه د مرکزي اسیا د هیوادونو سره د خپلو اړیکو ښه
کولو او پراخولو ته دوام ورکړی .د ولسمشر غني له خوا د ډسمبر د  ۴او  ۵نیټو د رسمي سفر څخه وروسته کله چې
دواړو هیوادونو د  ۲۰دوه اړخیزو تړونونو څخه زیات هغه ي ې چې د امنیت،استخباراتي
همکاریو،ټرانزیټ،ګمرکاتو د طرزالعولونو او زیربنا په برخه کې وو،السلیک کړل.
 .۲۱د سولې د پروسې د مالتړ په برخه کې نړیوالې همکارۍ په افغانستان کې کم پرمختګ کړی .د ډسمبر په ،۲۶
د چین دولت په بیجینګ کې د خبرواترو د ابتداي ي درې اړخیزه ډیالوګ د ناستې لپاره چې وړاندیز ي ې د چین د
دولت له خوا د  ۲۰۱۷کال په جون کې شوی و ،د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو کوربه و .دریو
واړو اړخونو د امنیت ،دوه اړخیزو ګ ټورو همکاریو د پیاوړتیا ،د کمربند او سړک د نوښت الندې د نښلونې د
زیاتیدا او د تروریزم د ټولو بڼو سره د مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو بیا تینګار وکړ .هغوي همدارنګه په هیواد
کې د افغانانو تر رهبري او مالکیت الندې د سولې د یوې شاملونکي پروسې پر اهمیت ټینګار وکړ .د اندونیزیا
دولت هم په هیواد کې د سولې د ټنګښت په موخه خپلې هڅې زیاتي کړي .په ډسمبر کې د اندونیزیا دولت د
افغان سولې د عالي شورا د پالوې او خواخوږو علماوو کوربه وو او د هیواد د پخالینې د هڅو په برخه کې ي ې د
مرستې او مالتړ ټټر وواهه .د جنوري په  ، ۲۹کابل ته د اندونیزیا د ولسمشر Joko Widodo
د سفر پر مهال د افغانستان ،پاکستان او اندونیزیا د علماوو د ګډون لپاره د یوې درې اړخیزې کمیټې د جوړولو
وړاندیز وشو څو په هیواد کې د سولې او پخالینې د هڅو سره مرسته وکړي.
درېیم .بشري حقونه
 .۲۲د فبروري په  ،۱۵په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پالوې ،یوناما ،په وسله واله نښته کې 1د
ملکي تلفاتو د ساتنې په اړه د  ۲۰۱۷کال کلنی راپور نشر کړ .په  ۲۰۱۷کال کې ماموریت ټولټال  ۱۰۴۵۳ملکي
تلفات ( ۳۴۳۸مړینې او  ۷۰۱۵ټپ ې کیدنې) مستند کړي چې دا د  ۲۰۱۶کال په پرتله  ۹فیصده کموالي ښي ي .د
ټپ ې شویو ملکي کسانو په شمیر کې  ۱۱سلنه کموالی او د وژل شویو ملکي کسانو په شمیر کې  ۲سلنه کموالی
راغلی .یوناما د ټولو ملکي تلفاتو  ۶۵سلنه دولت ضد عناصرو ۲۰ ،سلنه دولت پلوه ځواکونو ۱۱ ،سلنه د
ځمکنیو نښتو پر مهال د دولت ضد عناصرو او دولت پلوه ځواکونو تر منځ نامنسوب شویو ډزو تبادلې ۳ ،سلنه د
جګړې څخه پاته شونو چاودیدونکو توکو او نږدې  ۱سلنه د پولو په شاخوا کې د ګولیو د ویشتلو پیښو ته منسوب
کړې .په داسې حال کې چې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو د (ځانمرګو او غیر ځانمرګو) د بې توپیره
تاک تیکونو د کارونې په نتیجه کې د ملکي تلفاتو شمیر لوړ شو ،د ملکي تلفاتو په برخه کې کموالی اساسا یو شمیر
کمو ملکي کسانو ته منسوب شوی چې د ځمکنیو نښتو له امله ورته زیان اوښتی .د شخړې سره د تړلې خشونت په
 1د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر دفتر او یوناما ،افغانستان " :په وسله واله شخړه کې د ملکي کسانو ساتنه-د  ۲۰۱۷کال کلنۍ راپور " (کابل،
.)۲۰۱۸
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پایله کې ژوند،کورونه او ملکیتونه له منځه تللي ،کورنۍ ي ې بې ځایه کړې او معارف ،روغتیا او نورو خدمتونو ته
ي ې السرسی محدود کړی.
 .۲۳د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو (ځانمرګو او غیر ځانمرګو ) د بې توپیره تاک تیکونو د کارونې په نتیجه
کې تولټال  ۴۱۱۵ملکي تلفات ( ۱۲۲۹خلک وژل شوې او  ۲۹۲۲ټپیان شوي) را منځ ته شوي ،دا د ټولو ملکي
تلفاتو  ۴۰سلنه جوړوي .په دې کې هغه ځانمرګي او پیچلي بریدونه شامل دي په کومو کې چې ټولټال  ۶۰۵ملکي
کسان ووژل شول او نور  ۱۶۹۰ټپیان شول چې دا د ټولو ملکي تلفاتو  ۲۲سلنه جوړوي .د فشاري الو د کارولو په
شمول ،د غیر ځانمرګي ځای پر ځای شويو چاودیدونکو توکو تاک تیکونه ،د ټولو ملکي تلفاتو د  ۱۸سلنې المل
شوي .د ځمکنیو نښتو په پایله کې ټولټال  ۳۴۸۴ملکي تلفات ( ۸۲۳مړینې او  ۲۶۶۱تپ ې کیدنې) اوښتي چې د
ټولو ملکی تلفاتو  ۳۳سلنه جوړوی .د  ۲۰۰۹کال راهیسې په یوه کال کې یوناما په خواشینې سره د هواي ي
بریدونو په پایله کې د ملکي تلفاتو تر ټولو لوړ ارقام مستند کړي .یوناما د هواي ي بریدونو په پایله کې د ملکي تلفاتو
ټولټال  ۶۳۱تلفات ( ۲۹۵مړینې او  ۳۳۶ټپ ې کیدنې) مستند کړي چې دا د  ۲۰۱۶کال په پرتله  ۷سلنه زیاتوالی
ښي ي ،ماشومان او ښځې د هغو تلفاتو  ۶۲سلنه جوړوي .یوناما د افغان هواي ي ځواکونو له خوا  ۳۰۹ملکي تلفات
د نړیوالو پوځې ځواکونو له خوا  ۲۳۷ملکي تلفات او د نا پیژاندو دولت پلوه ځواکونو له خوا  ۷۶ملکي تلفات
مستند کړي .په ټوله کې یوناما  ۳۱۷۹ملکي تلفات ( ۸۶۱مړینې اږ  ۲۳۱۸ټپ ې کیدنې) مستند کړي .په داسې حال
کې چې دا د  ۲۰۱۶کال په پرتله  ۱۰سلنه کموالی ښي ي ،ماشومان ال هم د ټولو تلفاتو  ۳۰سلنه جوړوي .د ښځو
تلفات یوه سلنه لوړ شوې خو د ښځو مرګ مړینه  ۵سلنه زیاته شوې.
 .۲۴په کابل او جالل اباد کې د ملکي کسانو د عمدي هدف نیولو د یو شمیر فجیع پیښو په شمول ،د  ۲۰۱۸کال
په پیل کې او د ټولې جنوري میاشتې په اوږدو کې د دولت ضد عناصرو د بریدونو په نتیجه کې ملکي کسانو ته په
دوامداره توګه زیات زیان واوښت .د جنوري د  ۲۰او  ۲۷نیټو تر منځ ،دریو بریدونو کم تر کمه  ۱۴۳ملکي کسان
ووژل او نور  ۲۶۵ټپیان کړل .د جنوري په  ،۲۰پنځو وسله والو بریدګرو د کابل په انټر کاننټال هوتل په دننه کې
بې توپیره ډزې وکړي او په هر اطاق کې ي ې د هوټل په اوسیدونکو پسې لټون پیل کړ ،چې په نتیجه کې ي ې د ۱۶
بهرنیانو په شمول  ۲۴تنه ملکي کسان ووژل او نور  ۱۵ټپیان کړل .د جنوري په  ،۲۴څلورو ځانمرګو بریدګرو په
جالل بااد ښار کې د  Save the Childrenد دفتر پر وداني له هغه وروسته برید وکړ چې په چاودیدونکو توکو ډکې
نقلیه وسیلې ته ي ې چاودنه ورکړه چې په نتیجه کې ي ې  ۵ملکي کسان ووژل شول او نور  ۲۱تنه ټپیان شول .د نا
دولتي سازمان ودانیو زیان ته زیان واوښت او د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې نږدې دفتر اور واخیست .د
جنوري په  ، ۲۷یوه ځانمرکې بریدکونکي په چاودیدونکو توکو بله بار نقلیه وسیله چې د یوه امبوالنس په ډول
رنګول شوې وه په کابل کې د کورنیو چارو د وزارت د پخوانۍ ودانۍ د باندې وچوله چې په نتیجه کې ي ې کم تر
کمه  ۱۱۴ملکي کسان ووژل شول او نور نږدې  ۲۲۹ټپیان شول .دوو رغتونونو ،د سولې عالي شورا دفتر او یو
شمیر ډیپلوماتټیکو سفارتونو او ملکي هټیو د پیښې سیمې ته څیرمه موقعیت درلود چې په نتیجه کې ي ې یو شمیر
زیاتي ي ې ډیرې زیانمنې شوي.
 .۲۵د ورته مودې د  ۱۸پیښو په پرتله ،د  ۲۰۱۷کال د اک توبر د لومړۍ نیټې څخه بیا د ډسمبر تر  ۳۱نیټې
پورې ،د نظارت او راپور ورکولو په هکله د هیواد کاري ډلې د خشونت سره اوه داسې تړلې پیښې چې روغتیاي ي
ودانۍ او روغتیای ي کارکونکي ي ې په نښه کول تایید کړي( ،درې هغه د طالبانو له خوا،دوه د ناپیژاندو وسله والو
له خوا او دوه د ملي امنیت د ادارې له خوا) .په دریو پیښو کې د روغتیاي ي کارکونکو په وړاندې عمدي بریدونه،
(چې په نتیجه کې ي ې دوه کسان ووژل او یو وتښتول شو) ،د روغتیای ی کارکونکو او ناروغانو په وړاندې د ګواښ
دوه پیښې ،په یوه روغتیاي ي کلینیک د ګواښ یو برید او یو بې توپیره برید چې یوه کلینیک ته ي ې فزیکي زیان
واړاوه ،شامل وو .د ښوونځیو په وړاندې د مستقیم هدف نیولو د څلورو او د معارف د اړوندو کارکونکو په وړاندې
د ګواښونو ،دریو بې توپیره بریدونو په شمول چې په نتیجه کې ي ې ښوونځیو ته فزیکي زیان اوښتی او د هغه یوه
برید په شمول چې په نتیجه کې ي ې د معارف یو کارکونکی تښتول شوی او ووژل شوی ،کاري ډلي  ۱۳داسي پیښې
تایید کړي په کومو کې چې ښوونیزې ودانۍ او د ښوونې او روزنې اړوند کارکونکي متاثره شوي .کارې ځواک په عراق
او شام -خراسان والیت کې نهه پیښې وسله والو ډلو( اته طالبانو او یوه بله په عراق او شام-خراسان والیت کې) ،
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دوه دولت پلوه ملیشاوو ،یوه د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو او طالبانو تر منځ د ډزو تبادلې او یوه بله نا
پیژادو مرتکیبینو ته منسوب کړې .د دې سربیره ،د اوو ښوونځیو څخه د پوځې موخو لپاره کار اخیستل ،پنځه د
طالبانو او دوه د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو له خوا تایید شویدي.
 .۲۶د راپور ورکولو د مخکنۍ دورې د  ۱۹تصدیق شویو پیښو په پرتله ،د ورته مودې پر مهال ،د شخړې د ښکیلو
ډلو له خوا د ټولټال  ۳۶تنه هلکانو کارول او استخدامول مستند شوې چې د دغو له جملې څخه د پنځو هغو
تصدیق شوی(د عراق او شام -خراسان والیت له خوا دوه ،د افغان ملي پولیسو له خوا دوه ،او د طالبانو له خوا
دوه) .د  ۲۰۱۶کال د ډسمبر د میاشتې تر پایه د  ۳۰۰ماشومانو په پرتله ،د  ۲۰۱۷کال د ډسمبر تر  ۳۱نیټې
پورې ،د عدلي ي وزارت راپور ورکړی چې د هیواد په کچه د ماشومانو په تادیبي مرکزونو کې په امنیت پورې د تړلو
تورونو له امله  ۱۷۱ماشومان توقیف شویدي خو کیدای شي دا کموالی د لیږد او خالصون له امله وي .یوناما د
افغان ملي پولیسو له خوا د یوه ماشوم د جنسي تیرې او د طالبانو له خوا د تښتونو  ۵پیښې په کومو کې چې ۱۳
ماشومان ښکیل وو ،تصدیق کړې .د راپور ورکولو د تیرې مودې د اتو داسې پیښو په پرتله ،یوناما د بشري
السرسي د مخنیوي شپږ پیښې تصدیق کړي چې څلور ي ې د طالبانو له خوا  ،یوه ي ې د عراق او شام-خراسان د
والیت له خوا او یوه بله ي ې د ناپیژاندې وسله والې ډلې له خوا ترسره شوې.
 .۲۷د ښځو په وړاندې د خشونت د دوامداره خپریدو سره د ښځو لپاره د عدالت او د خسارې ورکولو په برخه کې
کم پرمختګ شوی .د  ۲۰۰۹کال د ښځو په وړاندې د خشونت د مخنیوې د قانون د تطبیق د یوې برخې په
حیث ،د ښځو او ماشومانو د ځورني ضد قانون د  ۲۰۱۷کال د ډسمبر په  ۳۱خپور شو چې موخه ي ې په عامه
ځایونو کې د ځوروني د تعریف روښانه کول او د شکایتونو د طرزالعملونو پیاوړي کول وو .د عدلي ي وزارت د ملګرو
ملتونو په مالتړ د هیواد په کچه د کورنۍ د قانون د مصوبې په هکله چې د وزیرانو شورا او ملي شورا ته به وړاندې
شي ،خبرې اتري بشپړې کړي.
 .۲۸د ملکي خدمتونو په برخه کې د جنډر د تساوي د ښه کولو په هدف دولت اړین ګامونه پوره کړي دي .د
جنوري په  ،۱۰د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون یوه نوې پالیسې خپره کړه چې په  ۲۰۱۸کال کې د
ملکي خدمتونو په برخه کې د ښځو د برخې اخیستنې کچه  ۲۴سلنو ته لوړه کړي .د پالن د پلې کولو لپاره د بیا
ک تل شوې بودیجې نهاي ي کول باید تصویب شی.
 .۲۹د ملي شورا مشرانو جرګې د جنوري په  ،۱۴د ځورونې ضد نوي قانون یو ځای شوی متن تصویب کړ .مخکې
له دې چې د ولسمشر له خوا السلیک شی او د په مارچ میاشت کې په رسمي جریده کې خپور شي ،د قانون
مصوده په اوس حال کې د ملي شورا د ګډ کمیسیون له خوا تر بیا ک تنې الندې ده .د قانون په مسوده کې په
داخلي قانون کې د خشونت د جرم یوه بیا ک تل شوې تعریف ته ځای ورکړل شوی او هغه د هغه تعریف سره
سمون لري کوم چې د شکنجې او نورو ظالمانه ،غیر انساني یا تحقیر امیزه چلند یا سزا په وړاندې په کنوانسیون
کې ځای شوی .دا همدا رنګه داسې مقررې تنظیموي او د خشونت قربانیانو ته اجازه ورکوي څو په مدني او جناي ي
محاکمو کې د خسارې د ورکولو غوښتنه وکړي .د جنوري په  ،۲۸دولت د یوه دیارلس کلن هلک د تښتونې او وژنې
لپاره درې کسان په اعدام محکوم کړل .دا په وروستیو میاشتو کې د بندیانو دوهمه ډله ده چې اعدام شول.
 .۳۰د جنوري په  ،۳۱د محکمې د یوه څارنوال د غوښتنې په حواله چې موخه ي ې په افغانستان کې د اعا شویو
جنګي جرمونو او په افغانستان کې د بشریت په وړاندې د جرمونو په برخه کې د یوې څیړنې پیلول وه ،د هغه
قربانیانو لپاره دفتر وتاړه چې غوښتل ي ې د نړیوالې جناي ي محکمې سره خبري اتري وکړي .د ابتداي ي خبرو اترو
وروسته ،د محکمې نه وړاندې خونه به پریکړه وکړي چې په افغانستان کې د وضعیت په برخه کې تحقیقاتو ته
اجازه ورکړي یا خیر؟
 .۳۱د راپور ورکولو د مودې پر مهال ،د دولت ضد عناصرو او دولت پلوه ځواکونو له خوا د مدني ټولنې فعالین او
د رسنیو کارکونکي په دوامداره توګه د خطر او بریدونو سره مخ شوي .یوناما د هیواد په کچه څلور پیښې مستندې
کړي .د افغانستان د وکیالنو خپلواکي ادارې د قانون پوهانو لپاره د حسابورکونې د مسایلو په هکله یو لړ
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ورکشاپونه دایر کړې او د جزا د نوې قانون او د خشونت پر ضد د مصوبي د قانون په اړه ي ې د هغوي سره خبرې
اترې کړې .په ورکشاپ کې نږدې  ۱۳۰کسانو ګډون کړی چې له هغې جملې څخه ي ې  ۲۰سلنه ښځې وي.
څلورم .د کابل د پروسې او د پراختیاي ي مرستو د همغږي تطبیق
 .۳۲د روانې شخړې ،نظارتي بې باوري او پراخ اداري فساد د شتون له امله اقتصادي وده محدوده شوې .په ټوله
کې د  ۲۰۱۶کال د  ۲.۲سلنې ودې په پرتله په  ۲۰۱۷کال کې د اټکل وړ وده  ۲.۶سلنه یعني لږ شانته لوړه
شوې .که چیرې په  ۲۰۱۸کال کې سیاسي او امنیتي وضعیت ډیر خراب نه شي ،نو د  ۲۰۱۸کال لپاره اقتصادي
وده  ۳.۲سلنه تخمین شوې .د کرنې په سک ټور کې د پام وړ کموالی مشاهده شوی او دا کموالی د هیواد د اقتصاد
د پام وړ یوه برخه جوړوي .په داسې حال کې چې اټکل شوی و چې د صنعت او خدمتونو سک ټورونه به په ترتیب
سره  ۲او  ۳ .۳سلنه وده وکړي ،د تیر کال د  ۶سلنو په پرتله ،اټکل شوی چې په یاد سک ټور کې به وده یواځې
 ۱.۵سلنه لوړ شي .په داسې حال کې چې انفالسیون د پیش بیني وړ نه و خو یواځې د یوه عدد په حد کې پاته شو.
په داسې حال کې چې د صادراتو کچه  ۳سلنه ټیټه شوه او د وارداتو کچه  ۸سلنه لوړه شوه ،د  ۲۰۱۷کال په اولو
شپږو میاشتو کې د سوداګري کسر پراخ شو .کلنی کسر چې مالتړ ي ې د نړیوالو له خوا څخه خوا کیږي ،اټکل
کیږي چې په  ۲۰۱۷کال کې د خالصو داخلي تولیداتو  ۳۳سلنې ته ورسیږي.
 .۳۳د مالي ي وزارت په حواله ،دولت په  ۲۰۱۷کال کې په ادارې خدمتونو کې د ښه والي د را منځ ته کولو او
تطبیق له الرې د  ۱۸سلنې عایداتو د راغونډلو په واسطه عایدات  ۲ .۴۴بلیون ډالرو ته لوړ کړل .د هغو الس ته
راوړنو سربیره ،د افغانستان په اړه نړیوال بانک په خپل پرمختیاي ي راپور کې چې د  ۲۰۱۷کال په نومبر میاشت
کې خپور شو ویلي چې دولت یواځې کوالی شي د داخلي عایداتو له الرې  ۴۰سلنه بودیجوي لګښتونه پوره کړي او
د  ۲۰۱۷کال په پای کې د خالصو داخلي تولیداتو  ۱۵سلنه مالي تشه پریږدي .داسې ښکارې چې دا تشه به دوام
مومي او ال به پراخیږي او د اساسي خدمتونو او انکشافي پروګرامونو د پلې کولو لپاره به دولت بل انتخاب و نه لري
پرته له دې چې په بهرنیو ملکي پراختیاي ي مرستو تکیه وکړي .د  ۲۰۱۶کال د  ۵۵سلنې دولتي پراختیاي ي بودیجې
لګښت په پرتله ،یاد لګښت په  ۲۰۱۷کال کې  ۶۷سلنې ته لوړ شوي او وجه ي ې اساسا راټیټه شوې پراختیاي ي
بودیجه ده .د  ۲۰۱۸کال په ملي بودیجه کې د بودیجې د جوړولو په پروسه کې اضافي اصالحات معرفي شول او
تمه کیږې دا به د لګښتونو کچې ال لوړې کړي.
 .۳۴د انکشاف د عالي شورا له الرې دولت د خپلو پرمختیاي ي لومړیتوبونو د پلې کولو په برخه کې د حسابورکونې د
پیاوړتیا په موخه خپلو عملي هڅو ته دوام ورکوي .د ډسمبر په  ،۹دولت د حساب ورکونې د دوه اړخیزه چوکاټ له
الرې د خپل په ځان بساینې پروګرام ته تازه معلومات وړاندي کړل او راپور ورکوي چې د  ۲۴څخه  ۱۰تسلیم شوې
توکې بشپړ شوي .د افغان ملي سولې او پراختیاي ي چوکاټ د پلې کولو د یوې برخې په حیث ،دولت همدارنګه د
انکشاف د عالي شوراګانو د الرښود الندې د ملي لومړیتوب د  ۱۰پروګرامونو جوړولو ته دوام ورکړی .په داسې حال
کې چې پاته اته پروګرامونه د تیاریو په بیالبیلو مرحلو کې قرار لري ،د ملي لومړیتوب دوه پروګرامونه ،د اتباعو د
منشور د لومړیتوب ملي پروګرام او د ښځو د اقتصادي پراختیا د لومړیتوب ملي پروګرام چې کارونه ي ې د مخه پیل
شوې وو د پلې کولو په برخه کې نور پرمختګ هم وکړ.
 .۳۵د ادارې فساد په وړاندې مبارزه د دولت د اصالحاتو په اجنډا کې د یوه اصلي عنصر په حیث په ځای پاته ده.
د ډسمبر په  ،۹ولسمشر د اداري فساد سره د مبارزې په موخه د افغان ملي سترتاتیژي د پلې کولو لپاره فرمان
صادر کړ چې د قانون د حاکمیت او اداري فساد لپاره د عالي شورا له خوا د  ۲۰۱۷کال د سپټمبر په  ۲۸تصویب
شو .د عالي شورا د سکرتریت مشر هم وټاکل شو .د  ۲۱۸کال په جنوري کې ،د نهو لوموړیتوب لرونکو وزارتونو له
جملې څخه چې باید د ستراتیژي سره په سمون کې د پلې کولو خپل تفصیلي پالنونه چمتو او وسپاري .د مالي ي،
ترانسپورت او ملکي چلند ،کار او ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینو وزارتونو خپل تطبیق شوي پالنونه چمتو او
د عالي شورا سکرتریت ته سپارلي .درې وزارتونه د خپلو کارونو د نهاي ي کولو په درشل کې وو او پاته دریو هغو په
پروسه کې د ځنډ راپور ورکړی.
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 .۳۶د دفاع وزارت په دننه کې ،په لیډرشیپ باندې د تمرکز کولو له الرې د امنیتي سک ټور په دننه کې دولت د
اصالحاتو لومړیتوب ورکولو ته دوام ورکوي .د فبروري په  ،۴ولسمشر غني په دفاع وزارت کې د کارکونکو د
اصالحاتو د ذاتي قانون سره په سمون کې د افغان ملي پوځ د ټولټال  ۱۶۴جنراالنو د تقاعد امر السلیک کړ .د
مسلکيتوب د ښه کولو او د افغان ملي پوځ په مشرتابه کې د نسلي بدلون د را منځ ته کولو په هدف د دغو
اصالحاتو الندې دولت غواړي په  ۱۸میاشتو کې ټولټال  ۴۰۰تنه تقاعد کړي .د کورنیو چارو د وزارت څخه ملي
دفاع وزارت ته د افغان ملي ملکي نظم د پولیسو لیږد د امنیتي سک ټور د اصالحاتو په اړه د دولت د څلور کلن
پالن یو مهم او کلیدي عنصر ده او ال هم دوام لري.
 .۳۷د اداري فساد په وړاندې د حقوقي چوکاټ د پیاوړي کولو په هدف هڅې په الر اچول شوې .د نومبر په  ،۲۷د
ملي شورا ولسي جرګې د دولتي مامورینو او کارکونکو د شتمنیو د اعالن او ثبتولو په هکله قانون چې پخوا د اک توبر
په  ۲۸نیټه د ولسمشر د تقنیني فرمان په واسطه منل شوی و ،تصویب کړ .د لومړي ځل لپاره یاد قانون د ملي
شورا ،والیتي او ولسوالیو د شوراګانو د غړو څخه وغوښتل چې د کال پر اساس خپلې داراي ي ګانې اعالن او ثبتې
کړي .د داسې تدبیرونو په درلودلو ،د بیلګې په توګه ،د ځمکي د الندې کولو او غصب د جنای ي کولو او د اداري
فساد په وړاندې د ملګرو ملتونو د میثاق الندې د ټولو الزمو مقررو د کد جوړولو سره ،د جزا نوی قانون چې د
فبروري په  ۱۵ڼیټه نافذ شو د اداري فساد په وړاندې حقوقي چوکاټ ال پیاوړی او محکم کړ .د مدني ټولنو
سازمانونو د نوې قانون الندې د ولسمشر د چارو د ادارې دفتر ته د نظارت او اداري فساد په وړاندې د عالي ادارې
څخه د شتمنیو د ثبتولو او تصدیقولو د مسولیت په لیږد نیوکه وکړه .د دې سربیره ،د دې ستراتیژې الندې د لوی
څارنوال په دفتر کې د اداري فساد په وړاندې د ټولو تحقیقاتي ادارو د مسولیتونو او دندو د یو ځای کولو چارو د
بې پرې تطبیق او نظارتي میکانیزم په اړه یو لړ اندیښنې راپارولي.
پنځم .د بشر پالنې مرستې او کډوال
 .۳۸د  ۲۰۱۷کال پر مهال ،د شخړې له امله ټولټال  ۴۷۵۴۳۳تنه نوې بې ځایه شوي کسان بې ځایه شوي .د
 ۲۰۱۷کال د ډسمبر د  ۱۵او د  ۲۰۱۸کال د فبروري د لومړي نیټې تر منځ ،ټولټال  ۱۱۶۶۸تنه بې ځایه
شویدي .په دې نږدو کې د هیواد په شرقي سیمه کې تر ټولو زیات کسان بې ځایه شوي دي ،په دې سیمه کې د
 ۱۴۱۰۰۰څخه زیات کسان اوسیږي یا دا د  ۲۰۱۷کال د پیل راهیسې په افغانستان کې د ټولو بې ځایه شویو
کسانو  ۲۸سلنه جوړوي .یو شمیر زیاتې بې ځایه شوې کورنۍ دې ته اړې شوې چې د یوه ځایه څخه بل ځای ته
څو څو وارې والړي شي او په خوندیتوب او وقار سره خپلو اصلي سیمو ته د راستنیدو سمدستي امکان نه ویني.
 .۳۹په پاکستان کې د میشت افغان وګړو په حواله ،د جنوري په دریمه ،د پاکستان فدرالي کابینې پریکړه وکړه
چې د هویت د ثبت پاڼو لپاره د  ۳۰ورځو موده وغځوي چې په دې سره د هغو افغانان کډوالو لپاره چې په
پاکستان کې اوسیږي په موقت ډول د قانوني اوسیدو موقع برابره کړي .یاده موده د جنوري په  ۳۱د نورو ۶۰
ورځو لپاره وغځول شوه .په داسې حال کې چې په یاد هیواد کې نږدې یو میلیون نور افغانان د راجستر کیدو پرته
اوسیږي ،په ټوله کې  ۱ .۴میلیونه راجستر شوې افغانان په پاکستان کې اوسیږي .په پاکستان کې د نا راجستر
شویو افغانانو ثبت د  ۲۰۱۷په اګسټ کې پیل شو او د  ۲۰۱۸کال د فبروري تر  ۱۵نیټې پورې ۸۰۴۰۰۰
غوښتنلیکونه ترالسه شوې.
 .۴۰د  ۲۰۱۷کال پر مهال ،د پاکستان څخه افغانستان ته ټولټال  ۵۴۴۱۱کډوال ستانه شوي ،د ایران څخه
ټولټال  ۱۲۰۲کډوال هیواد ته ستانه شوې او د نورو هیوادونو څخه هیواد ته  ۲۰۴کډوال هیواد ته ستانه شوې
دي .دا ارقام د  ۲۰۱۶کال په پرتله چې کله هیواد ته  ۳۷۲۵۷۷کډوال ستانه شول ۸۵ ،سلنه کموالی ښي ي .د
راستنیدنې په چارو کې کموالی په پاکستان کې د بهتر شوې خوندې چاپیریال او همدارنګه د کډوالو په منځ کې د
زیاتیدونکې بې میلې سره تړاو لري چې نه غواړي نا امن امنیتي چاپیریال ته ستانه شي .د راستنیدنې لړۍ د دریو
میاشتو لپاره د  ۲۰۱۷کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه د ژمي د موسم لپاره ودریده او د پاکستان څخه د خپلې
خوښې د راستنیدنې یا رضاکارانه پروګرام به د  ۲۰۱۸کال د مارچ له لومړۍ نیټې څخه له سره پیل شي.
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 .۴۱د  ۲۰۱۷کال د ډسمبر د  ۱۷څخه د  ۲۰۱۸کال د فبروري تر  ۱۵پورې ،د ټولټال  ۳۷۹۶رارسیدنو (۳۲۰۰
غیر رضاکارانه او  ۵۹۶شړل شویو کسانو) په درلودلو سره ،د پاکستان څخه هیواد ته د نه ثبت شویو افغانانو
بیرته راتګ او غیرې رضا کارانه راستنیدنې دوام وموند .د  ۲۰۱۸کال د پیل څخه ،د پاکستان څخه د نه راجستر
شویو ستنیدونکو کډوالو ټولیز شمیر  ۲۸۹۶وو ،چې دا د  ۲۰۱۷کال د ورته مودې په پرتله ټولټال  ۹۰۸۴وو .د
راپور ورکولو د مودې پر مهال ،هیواد ته د ایران د اسالمي جمهوریت څخه ټولټال  ۹۲۷۲۳افغان کډوال
( ۴۴۶۸۵غیر رضاکارانه او  ۴۸۰۳۸شړل شوې) او د  ۲۰۱۸کال د جنوري د نیټې وروسته  ۶۵۸۳۹کډوال هیواد
ته ستانه شوي .د نه ثبت شویو راستنی دونکو کسانو له جملې څخه ،د مهاجرت نړیوال سازمان له پاکستان څخه
د ټولټال  ۳۲۲۶راستنیدونکو او د ایران د اسالمي جمهوریت څخه د ټولټال  ۵( ۴۱۸۵سلنه) راستنیدونکو سره
مرستې کړې .په ټوله کې ،په  ۲۰۱۷کال کې ،د ایران د اسالمي جمهوریت څخه  ۴۶۲۳۱۶او د پاکستان څخه
 ۹۸۱۹۱کډوال هیواد ته ستانه شوي .د  ۲۰۱۷کال د ډسمبر  ۱۵او د  ۲۰۱۸کال د فبروري د  ۱۵ڼیټو تر منځ د
مهاجرت نړیوال سازمان د اروپا څخه هیواد ته د ټولټال  ۶۸۳رضاکارانه راستنیدونکو کډوالو سره مرسټې کړې.
 .۴۲د دې په خاطر چې د زیانمنوکو کورنیو سره د ژمي په موسم کې مرستې وشي ،یو این ایچ سی ار او د دې
سازمان شریکباڼو د ډسمبر د نیماي ي څخه بیا د فبروري تر  ۴نیټې پورې د څه نا څه  ۳۵۰۰۰کورنیو لپاره د ژمي
مرستې برابرې کړې .د دې عالوه ،بشري شریکباڼو د  ۱۸۵۰۰۰څخه زیاتو کمپلو مرستې کړي او  ۱۳۰۰۰څخه
زیاتو کورنیو ژمنۍ کالي ترالسه کړي.
 .۴۳د  ۲۰۱۷کال په ډسمبر او د  ۲۰۱۸کال د جنوري په میاشتو کې د پولیو د واکسین د کمپاین له الرې د ۵.۵
میلیونو څخه زیات ماشومان واکسین شول .د دې راپور د لیکلو پر مهال ،په  ۲۰۱۷کال کې په ټول هیواد کې د
پولیو  ۱۴پیښې راپور شوې ،د دغو له جملې څخه پنځه هغه ي ې د کندهار په شاولي کوټ کې چې د  ۲۰۱۷کال
په  ۶میاشتو کې د واکسین د تطبیق په موخه د السرسي وړ نه وه راپور شوې .د ملګرو ملتونو په مالتړ د واکسین
ټیمونو وکوالی شوای په نومبر میاشت کې یادې ولسوالۍ ته السرسی پیدا کړي او د واکسین څلور کمپاینونه بشپړ
کړي .د  ۲۰۱۸کال په جنوري کې ،د وحشي پولیو ویروس درې پیښې ،یوه د ننګرهار والیت د کامې په ولسوالي
کې یوه د کندهار والیت د شاولي کوټ په ولسوالي او بله د سپین بولدک په ولسوالي کې راپور شوې .د فبروري د
 ۱۲څخه د فبروري تر  ۱۶پورې ،د عامي روغتیا وزارت د ملګرو ملتونو په مالتړ د هیواد د  ۲۱والیتونو د خطر د
لوړې کچې په ولسوالیو کې یو سیمه ییز کمپاین ترسره کړ چې په ترڅ کې ي ې ټولټال  ۵.۵میلیونه ماشومان
واکسین شول.
 .۴۴د ډسمبر د  ۱۵څخه بیا د جنوري تر  ۳۱نیتو پورې ،د ټولټال  ۳۹پیښو په درلودلو سره چې ملګري ملتونه او
مرستندویه کارکونکي متاثره کوي ،د بشري السرسي په وړاندې محدودیتونو دوام موندلی .د  ۲۰۱۶کال د ۲۰۰
پیښو په پرتله په  ۲۰۱۷کال کې ۳۸۸ ،پیښې راپور شوې .کیدای شي د پیښو زیات شمیر د هیواد په یو شمیر
سیمو کې تر یوې اندازې د شخړې اوږدمهاله ماهیت او همدارنګه د ښه شوې راپور ورکولو بڼې ته منسوب شي .په
 ۲۰۱۷کال کې ،ټولټال  ۲۱مرستندویه کارکونکي وژل شوې ۳۳ ،ټپیان او  ۱۴۹تښتول شوي .په ډسمبر کې د
روغتیاي ي کارکونکو یا روغتیاي ي امکاناتو/ودانیو په وړاندې  ۱۹پیښې مستندې کړي چې د کال په اوږدو د داسې
پیښو شمیر  ۱۴۳هغو ته لوړوي .په  ۲۰۱۷کال کې د روغتیای ي کارکونکو او ودانیو په وړاندې پیښې د بشر پالنې د
کارکونکو په وړاندې د ټولو ریکارډ شویو پیښو د  ۳۸سلنې ښکارندوي ي کوي.
 .۴۵نسبتا ګرم ژمی او کم اورښت به د کښت په موسم جدي اغیزې ولري او همدارنګه به د حاصالتو په کیفیت او
د ژمي د محصوالتو په غلو دانو او د راتلونکي پسرلي په حاصالتو خپل اغیز پریږدي .د هیواد له دوولسو والیتونو
څخه په زیاتو هغو کې زیات اورښت د  ۲۰۱۷کال د تیرو دریو میاشتو په جریان کې په اوسط ډول د  ۱/۳څخه
کم و .د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په ډسمبر میاشت کې سپارښتنه وکړه چې په وچکالي ځپلو سیمو کې
د زیانمنونکو ټولنو لپاره کرنیزي مرستي برابرې کړي.
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 . ۴۶د سوله ساته عملیاتو د ریاست د ماین پاکي دفتر د حکومت سره د ماینونو د پاکولو په برخه کې د خپلو ژمنو
په ترسره کولو کې او د هغو پرسونل ضد ماینونو د کارولو ،ذخیره کولو ،تولید او لیږد د مخنیوي او په  ۲۰۱۸کال
کې د هغوي د له منځه په هکله د کنوانسیون د مشري په شمول ،مالتړ ته دوام ورکړی .دغه نظارت په نړیواله
کچه د دې مسلې په هکله د افغانستان دوامداره ژمنې او پرمختګ لپاره د څرګندولو یو فرصت دی .د ماینونو ،د
جګړې څخه د پاته شونو چاودیدونکو توکو ،د قربانې شخص په واسطه فعالیدونکي چاودیدونکي توکي چې په
مخکني راپور کې د فشاري چاودیدونکو توکو په نامه یادیږي ،د راوالړو شویو تلفاتو میاشتنۍ اوسط کچه په ۲۰۱۷
کال کې د میاشتې پر سر  ۱۷۰وو چې دا د  ۲۰۱۶کال په پرتله لوړوالی ښي ي .د تلفاتو زیاتره برخه ۹۶ .۴-سلنه د
جګړې څخه د پاته شونو چاودیدونکو توکو او د قرباني شخص په ذریعه د فعالیدونکو چاودیدونکو توکو له امله را
منځ ته شوي .دغه دفتر په هغو خوندي الرو چارو تمرکز کوي څو قربانیانو ته سمدستی او لنډمهاله مرستې برابري
کړي او همدارنګه د افغانستان د ماین پاکي د همغږي د دفتر سره د یوې ملي ستراتیژې د جوړولو په برخه کې
مرسته کوي څو په  ۲۰۱۸کال کې د یوه لومړیتوب په حیث د قربانیانو سره مرسته وکړي.
 . ۴۷د ماین پاکي دفتر او شریکباڼې د هغو ټولنو لپاره چې د چاودیدونکو توکو د خطر څخه اغیزمنې دي د خطر د
مخنیوي په برخه کې او همدارنګه د پیسو او ترانزیت په مرکزونو کې د روزنې برابرولو ته دوام ورکړی څو وکوالی شي
هغو خلکو ته چې د ځمکنیو ماینونو ،د جګړې څخه د پاته شونو چاودیدونکو توکو او د قربانې شخص په ذریعه د
فعالیدونکو چاودیدونکو توکو د خطر په معرض کې واقع دي ،خبرتیا ورکړي .په ټوله کې ،د نومبر د لومړۍ نیټې
څخه بیا د جنوري تر  ۳۱نیټې پورې د پیسو او ترازیت په مرکزونو کې د  ۳۷۶۷راستنیدونکو کسانو په شمول
ټولټال  ۶۰۲۵۱۱کسانو د خطر د مخنیو ي په برخه کې روزنې ترالسه کړیدي .د ورته مودې پر مهال ،د ماین پاکي
د دفتر په مالتړ ،د ماین پاکي د همغږي دفتر اووه ټولنې د ماین د خطر څخه پاکي اعالن کړي او نږدې ۸۶۱۸
کسانو ته ي ې د ټولټال  ۲۹۰۵۰۰مربع ځمکې پر سر د ازاد خوځښت فرصت برابر کړي چې په خوندي توګه په
خپلو ټولنو کې تګ راتګ وکړي او د کرنې د بهتر شویو فعالیتونو او مارکیټ ته د السرسي په برخه کې ي ې امکانات
برابر کړي .اټکل کیږې چې په ماینونو ټولټال  ۳۲۲۷ککړې ساحې ،د جګړې  ۳۱۵ډګرونه او  ۳۸ککړ تمرین
ځایونه ال هم د ماین د خطر سره مخ دي چې په نتیجه کې ي ې  ۱۴۲۳ټولنې متاثره شویدي.
 .۴۸د جنوري په  ،۱۵د افغانستان دولت او ملګرو ملتونو په ګډه د بشر پالنې د غبرګون پالن ()۲۰۲۱-۲۰۱۸
پیل کړ او په دې پالن کې هغوي د  ۲۰۱۸کال لپاره د ټولټال  ۴۳۷میلیون ډالرو غوښتنه وکړه څو د مداخلت په
ټولو سک ټورونو کې د  ۲ .۸میلیونو وګړو سره مرسته وشي .د  ۲۰۱۷کال د ډسمبر په  ،۲۲ملګرو ملتونو د
افغانستان د مشترک بشري صندوق څخه د  ۲۰۱۸کال لپاره د لومړني معیاري اختصاص لپاره د  ۲۰میلیونو
ډالرو څخه زیات اعالن وکړ څو د بشر پالنې د غبرګون د پالن په پلې کولو پیل وکړي .د  ۲۰۱۷کال پالن لپاره
 ۳۱۷.۵میلیون ډالره یا د غوښتل شوې تمویل یعني  ۴۰۹میلیون ډالرو  ۷۸سلنه.
شپږم .له نشه ي ي توکو سره مبارزه
 .۴۹د افغانستان دولت د خپلو نړیوالو شریکباڼو په مالتړ د راپور ورکولو د مودې پر مهال د مخدره توکو په
وړاندې خپلې مبارزې او فعالیتونو ته دوام ورکړی .د  ۲۰۱۷کال د نومبر د لومړۍ نیټې څخه بیا د ډسمبر د
میاشتې تر  ۳۱نیټې پورې ،د قانون د انفاذ افغان چارواکو د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې ټولټال  ۴۴۵عملیات
ترسره کړي چې په نتیجه کې ي ې  ۳۹۱کیلو ګرامه هیرویین ۳۱ ،کیلو ګرامه مورفین ۸۱۴۱ ،کیلو ګرامه تریاک،
دوه کیلو ګرامه متامفتامین ۳۸۵۴۷ ،کیلو ګرامه چرس ۱۲۵۸ ،کیلو ګرامه جامده متشکله کیمیاوي ماده،
 ۱۴۳۷لیټره مایع متشکله کیمیاوي ماده او K -methylenedioxymethamphetamine (MDMA) ۱۵۹۰۳۴
ټابلیټونه (مصنوعي درمل) .د ضبطولو په جریان کې  ۵۳۱کسان نیول شوي .د تریاکو ضبط او نیونې (تریاک،
مورفین،او ګډ هیرویین چې د مورفینو معادل دي) چې د  ۲۰۱۷کال پر مهال ریکارډ شوي د  ۲۰۱۲کال راهیسې
تر ټولو لوړ وه .د تریاکو په قیمتونو کې د پام وړ کموالی راغلی (د  ۲۰۱۶کال د ډسمبر څخه د  ۲۰۱۷کال تر
ډسمبر پورې  ۴۱سلنه ټیټ شوي) د ریکارډ شویو محصوالتو په نظر کې نیولو سره چې په  ۲۰۱۷کال کې راپور
شوي ،خو د هیروینو په قیمتونو کې ورته کموالی نه ده مشاهده شوی (کله چې د  ۲۰۱۶کال او  ۲۰۱۷کال سره
12

A/72/768 – S/2018/165
پرتله کوو نو  ۷سلنه کموالی تر سترګو کیږي) .د هیروینو نسبي ثابت قیمت ښاي ې د  ۲۰۱۷کال په جریان کې د
تریاکو د لوړې کچې ممنوعیت او همدارنګه په  ۲۰۱۷کال په لومړیو کې افغانستان ته د محملو د ممنوعیت نه
وروسته د اسیتیک انهایدروډ د کیمیاوي مادې لوړو قیمتونو ته منسوب شي.
اووم :د پالوي مالتړ
 .۵۰د جنوري په  ،۳۱په ترتیب سره د  ۱۴سلنې او  ۷ .۵سلنې منل شوېو ارقامو په پرتله کولو سره ،د نړیوالو
کارکونکو لپاره د ماموریت د خالي پوسټونو ارقام  ۹ .۵سلنه او د داخلي کارکونکو لپاره د ماموریت د خالي
پوسټونو ارقام  ۶ .۴سلنه وو .ماموریت ته د خاصو تدبیرونو په ورکولو سربیره څو وکوالی شي چې زیاتي ښځې
حفظ او په دندو وګماري خو د دې سربیره د ښځینه کارکونکو استازیتوب کم رنګه وو .د جنوري تر  ۳۱نیټې
پورې،د هرې ک تګورې لپاره ښځینه استازیتوب په الندې ترتیب و :نړیوال کارکونکي  ۳۰سلنه ،د ملګرو ملتونو
رضاکاران  ۳۵سلنه ،داخلي مسلکي افسران  ۹سلنه او داخلي کچې کارکونکي  ۷سلنه .د  ۲۰۱۷کال د ډسمبر د
لومړۍ نیټې او د  ۲۰۱۸کال د جنوري د  ۳۱نیټې تر منځ ،یوناما د سړک له الري ټولټال  ۱۲۲ماموریتونه او د هوا
له الرې ټولټال  ۱۲ماموریتونه او همدارنګه ټولټال  ۳۷۴د السرسي معکوس ماموریتونه ترسره کړي د کومو په ترڅ
کې چې د ولسوالیو چارواکو د یوناما د ساحوي دفترونو څخه لیدنه ترسره کړې.
اتم :ک تنې
 .۵۱د مخکنی راپور راهیسې ،په کابل او جالل اباد کې د ځانمرګو بریدونو په شمول په کومو کې چې په سلګونو
کسان چې زیاتره ي ې ملکي کسان وو مړه او ټپیان شول ،دا بل دردونکی خشونت و .دغو بریدونو په طبعي لحاظ
د خلکو غوسه راوپاروله او دې ته ي ې الر هواره کړه چې مطرح کسان د پخالینې د هڅو په ځای د وسله والو مخالفو
ډلو په وړاندې د بیا بیا ټینګار له الرې د پوځې اقدام غوښتنه وکړي .د خشونت د داسې پیښو وروسته ،د سولې په
یوه اتبار لرونکې پروسه کې د ښکیلو خواوو را غونډول ال ستونزمن او ال اړین کار شو .زه ټینګ باور لرم چې د
سولې د خبرو اترو په واسطه د یوې حل الرې له الرې کیدای شي هغه ستر بشري کړاو ته چې د دغه خشونت په
واسطه را منځ ته شوې د پای ټکی کیښودل شي.
 .۵۲د نړیوالو شریکباڼو له خوا رغوونکي ښکیلتیا او همدارنګه په افغانستان کې د سولې په اړه سیمه ییزه اجماع د
سولې د خبرې اترو لپاره د یوه مساعد چاپیریال په را منځ ته کولو کې اړینه ده .د پالټفورمونو او پروسو د شمیر په
نظر کې نیولو سره چې په دې وروستیو کې را برسیره شوې ،زه هیله کوم چې د سولې د دې هڅو په پایله کې به په
افغانستان کې د سولې د هڅو سره مرسته وشي .په دې حواله ،زه هیله کوم چې د افغانستان او پاکستان د لوړ
پوړو چارواکو تر منځ مستقیمې خبرې اترې به د دې باعث شي چې د دواړو هیوادونو تر منځ شته تشنج په شا
وتمبوي  .زه د دواړو هیوادونو څخه غوښتنه کوم څو په تولو کچو کې په خبرو اترو کې د یو بل سره ښکیل شي او
په دواړو هیوادونو کې سولې ،ټیکاو او دوه اړخیزو ګ ټو ته وده ورکړي .زه د د بهرنیو چارو د وزیرانو د درې اړخیزه
ډیالوګ چې د  ۲۰۱۷کال په دسمبر کې د چین د هیواد له خوا په الر اچول شوی و ،هرکلی کوم.
 .۵۳د ولسمشر د پلویانو او اسالمي جمعیت ګوند تر منځ بن بست د ملي یووالي د دولت په دننه کې ویش ال
تشدید کړ چې په نتیجه کې ي ې له وړاندې په موجوده ماتیدونکي سیاسي تیاریانو اضافي فشار وارد کړ .تر اوسه
چې د سیاسي ګوندونو له خوا کومه خود داري نندارې ته وړاندې شوې د دې مسلې سره مرسته کړې څو یقیني
کړي چې دا ډول تشنج تر سیاسي قلمرو پورې محدود دی او په خشونت ډکې مقابلې نه دی اوښتی .دغه بحران وار
له مخه د پالیسې د اړینو مسایلو څخه پاملرنه اړولي ،زه اندیښنه لرم چې د دې مسلې اوږدیدل ممکن بې ثباتي ته
الر هواره کړي او ټولټاکني له نور ځنډ سره مخ کړي .په خبرو اترو کې د یوې حل الرې د پیدا کولو لپاره د خشونت
نه کارول باید د سیاسي انعطاف او نرمښت سره یو ځای او همغږې شي .زه ټینګار کوم چې شخړه باید په چټکه او
سوله ییزه توګه حل و فصل شي څو دولت وکوالی شي د امینت ،بشر پالنې په چارو ،پراختیا او د حکومتولي
ننګونې کومې چې د افغانستان په وړاندې پرتې دی ،تمرکز وکړي.
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 .۵۴د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل نوی رییس او اداري بورډ وټاکه او تمه کیږی د رای ورکونکو په ثبتولو به پیل
وکړي .که چیرې غواړو چې په  ۲۰۱۸کال کې اتبارلرونکې پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې ولرو ،باید
ټاکنیزې تیاریاني چټکي شي .دا به نه یواځې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون په کار
پورې بلکه د حکومت د نورو ادارو په همغږي هڅو او همدارنګه د کافي سرچینو او کافي امنیتي تدبیرونو په شتون
پورې هم تړاو ولري .زه ټاکنیز مدیریتي ارګانونه د اړوندو ادارو او مدني ټولنې سره نږدې کار کولو ته هڅوم څو د په
وخت او رڼو ټاکنیزو تیاریانو څخه ډاډ حاصل شي .د په وخت ټولټاکنو د امکان په اړه د خلکو د روانو اندیښنو په
یادولو سره ،زه همدارنګه د سیاسي فعالینو ،مدنې ټولنې د استازو او دیني علماوو په ګډون ټول شریکبانې دې ته
هڅوم چې د ټاکنیزو مدیریتي ادارو سره دي په منظم ډول کار وکړي څو له دې الرې په تاکنیزه پروسه د خلکو اتبار
زیات شي.
 .۵۵په ملکي کسانو زیاتیدونکې وسله وال بریدونه او پر هغوې د دې اغیزې یوه لویه اندیښنه ده .د دولت ضد
عناصرو له خوا په  ۲۰۱۷کال کې د بې توپیره ځانمرګو ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو د کارولو په نتیجه کې
زیات ملکي تلفات ریکارډ شوي .د  ۲۰۱۸کال لومړۍ میاشتې د دولت ضد عناصرو له خوا د وحشیانه بریدونو
شاهدې پاته شوې ،په خاص ډول ،د مرستندویه سازمانونو او بهرنیانو د په نښه کولو په شمول ،او په یوه نقیله
وسیله کې چې د یوه امبوالس په شان رنګول شوې وه یوې منع شوې سیمې ته د سرې میاشتې د ټولنې د خوندي
شوې نشان څخه په ناوړې ګ ټې اخیستنې سره د ځانمرګو ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو لیږدول .د دغو
ظالمانه عملونو مرتکیبین باید د قانون منګولو ته وسپارل شي.
 .۵۶د ماینونو ،د جګړې څخه د پاته شونو چاودیدونکو توکو او د فشار په ذریعه د چاودیدونکو توکو په نتیجه کې
د تلفاتو شمیر ډیر لوړ و .د جګړې څخه د پاته شونو چاودیدونکو توکو د پیدا کولو ،په نښه کولو او ایسته کولو په
برخه کې د دولت د ژمنو په یادولو سره ،د ځینو عنعنوي وسلو د کارونې په اړه د محدودیتونو یا د جګړې څخه د
پاته شونو چاودیدونکو توکو په هکله د پروتوکول په تعقیب او ممکن ډیر ضرر لرونکي وي یا هم بې توپیره اغیزې
ولري (پنځم پروتوکول) او د پاته شویو چاودیدونکو توکو د له منځه وړلو په برخه کې د د ولت سره د نړیوالو پوځې
ځواکونو ژمنې ،ملکري ملتونه چمتو دي څو الزم مالتړ چې د پنځم پروتوکول په دریمه ماده کې تعیین شوی
،برابر کړي.
 .۵۷دولت د ښځو په وړاندې د خشونت د له منځه وړلو د قانون د پلې کولو او همدارنګه د ښځو ،سولې او امنیت
په هکله د ملګرو ملتونو د  )۲۰۰۰(۱۳۲۵پریکړه لیک د حفظ او ساتلو په برخه کې د ستاینې وړ هڅې ترسره
کړې .د جزا په قانون کې د ښځو په وړاندې د خشونت د له منځه وړلو په هکله یوه څپرکي ته په ځای ورکولو او د
ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو په هکله کمیټې ته د دریم دوره ي ي راپور په نهاي ي کولو سره ،دولت
کوالی شي د خپلې ژمنې په اړه چې موخه ي ې د ښځو د ژوند او حقونو ساتنه ده ټولو افغانانو ته د بیا اطمینان
سیګنال ولیږي .د دې عالوه ،د بشري او مالي سرچینو په برابرولو سره ،حکومت کوالی شي د )۲۰۰۰( ۱۳۲۵
پریکړه لیک د پلې کولو لپاره خپل ملي عملي پالن په موثره توګه تطبیق کړي او په دې سره به په سیاسي او د
سولې او امنیت په پروسو کې د ښځو معنی لرونکی ګډون پیاوړی کړي.
 .۵۸په هیواد کې دوامداره قضاي ي اعدامونه د اندیښنې وړ دي .هغه څوک چې د سترو جرمونو لپاره تر تحقیق او
عدلي تعقیب الندې نیول شوي او په سزا رسول شوي د داخلي قانون او د نړیوالو بشري حقونو د میثاقونو الندې
کوم چې افغانستان السلیک کړي د هغوي د عادالنه محاکمې لپاره الزم ضمانتونه نه دې ورکړل شوي .زه د
افغانستان په حکومت غږ کوم څو په موقت ډول د مرګ سزا وځنډوي او هغه له منځه یوسي.
 .۵۹دولت د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په هدف د خپلې ستراتیژې د پلې کولو په لور ،په خاص ډول د
اداري فساد په وړاندې د حقوقي چوکاټ د پیاوړي کولو له الرې نور ګامونه هم پورته کړي .د دولتي چارواکو او
کارکونکو د شتمنیو د اعالن او راجستر کولو په هکله د قانون په تصویبولو سره ،ملي شورا د هیواد د سیاسي ادارو
د حسابورکونې او روڼوالي د ښه کولو په هدف مهم تدبیرونه اتخاذ کړل .د نظارت د خپلواکې ادارې او د اداري
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فساد د دفتر څخه د ولسمشر د چارو ادارې ته د شمتمنیو د راجستر کولو د مسولیت د لیږد او د لوی څارنوال
دفتر ته د اداري فساد په وړاندې د تحقیقاتي مسولیتونو د یو ځای کولو په هکله د مدني ټولنو د ډلو له خوا د
اندیښنو په یادولو سره ،زه دولت دې ته هڅوم چې د دې ستراتیژې الندې د نظارت کولو یو خپلواک میکانیزم را
منځ ته کړي.
 .۶۰د اداري فساد په وړاندې د عدلي مرکز د جوړیدو راهیسي ،یاد مرکز په امنیتي سک ټور دننه کې د معافیت د له
منځه وړلو په برخه کې د لوړ رتبه چارواکو د عدلي تعقیب په برخه د پام وړ کار کړی .د نیولو/دستګیري د امرونو د
تطبیق د نشتوالی له کبله ،په دې ورستیو کې ،د تورنو کسانو په نه شتون کې د هغوي په شمیر کې زیاتوالی
راغلی .زه د کورنیو چارو وزارت او اړوندې ادارې دې ته هڅوم چې د اداري فساد په وړاندې د عدلي مرکز سره
همکاري وکړي او په دې توګه ډاډ حاصل شي چې ټول مرتکیبین محاکمې ته حاضر شي.
 .۶۱د امنیتي او حکومتولي د پام وړ ننګونو په پام کې ساتلو سره ،هیواد د مالي اصالحاتو د اجنډا په برخه کې د
پام وړ پرمختګ کړی .دولت د خپلو عامه مالیاتو د راټولولو د ښه والي او د بودیجې په پروسس کې د اصالحاتو
معرفي کولو ته دوام ورکړی او په دې کار سره ي ې ملي بودیجه د نړیوالو معیارونو سره په نږدې هماهنګي کې کړې.
د دغو السته رواړنو سربیره ،د هیواد لپاره د اټکل شوې اقتصادي ودې ارقام په هغه حد کې نه دي چې په
راتلونکو کلونو کې د کار په بازار کې په زرګونو نوې په انتظار کې داوطلب کسان جذب کړي .په مالي ډګر کې د
ترالسه شوې ریښتنې پرمختګ په تصدیق کولو سره ،زه دولت دې ته هڅوم چې د پالیسې نور ریفورمونه معرفي
کړي چې په دې سره وکوالی شي د خصوصي سک ټور وده را منځ ته کړي او د راتلونکي نسل افغانانو لپاره د کار
زمینې برابري کړي.
 .۶۲زه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ټول پرسونل او په افغانستان کې د خپل ځانګړې استازي او د ملګرو
ملتونو د مرستندویه پالوي یوناما د مشر ښاغلي تدامیچي یاماموتو څخه په داسې ستونزمنو شرایطو کې د هغوي د
دوامداره تعهد له امله مننه کوم چې د افغانستان د خلکو په مالتړ زموږ ژمنې سرته رسوي.
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ضمیمه
د معیارونو په وړاندې ترالسه شوی پرمختګ
 .۱امنیت
معیار :پایښت لرونکي افغان امنیتي ادارې او هغه پروسې چې سوله او ټیکاو یقیني کوي او د افغانستان د
خلکو ساتنه کوي.

د پرمختګ شاخصونه

مقیاسونه

د ملي پولیسو او اردو د پرسونلو په • په  ۲۰۱۷کال کې ،د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د رسمي
شمیر کې زیاتوالی چې د یوه منل
ځواک شمیر  ، ۳۵۲۰۰۰یعني د افغان ملي پوځ د پرسونلو او افغان
شوې جوړښت سره په سمون کې
ملي پولیسو د پرسونلو او د افغان سیمه ییزو پولیسو د ځواک شمیر
ورته مشوره ورکړل شوې ،روزل شوي
 ۳۰۰۰۰پرسونل وو .په داسې حال کې د افغان ملي پولیسو د رسمي
او فعال شوي.
ځواک شمیر  ۱۵۷۰۰۰پرسونل وو ،د دفاع د وزارت د ټولیز رسمي
ځواک شمیر ۱۹۵۰۰۰پوځې پرسونل او  ۵۵۰۲ملکیان وو.
• په  ۲۰۱۷کال کې ،د افغان سرحدي پولیسو او افغان ملي عامه نظم
د پولیسو د زیاتو برخو په شمول ،د افغان ځانګړو امنیتي ځواکونو
په توسعې او پراخیدو او د افغان هواي ي ځواک په عصري کیدو د
افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو خپلو یرغلیزو وړتیاوو ته وده
ورکړې .د افغان ځانګړو امنیتي ځواکونو د شمیر لوړیدل به د دې
باعث شي چې د  ۲۰۱۷کال لپاره د  ۱۹۰۲۲رسمي ځواکونو شمیر
به په  ۲۰۲۰کال کې  ۳۳۸۹۶ته لوړ شي.
• د  ۲۰۱۷کال لپاره د افغان هواي ي ځواکونو د رسمي پرسونل شمیر
 ۸۴۰۷وو ،د  ۲۰۱۸کال لپاره د رسمي پرسونل شمیر  ۸۶۲۶ده.
افغان هواي ي ځواک د تیر سپټمبر په میاشت کې لومړي دوه UH-
 60 Black Hawksترالسه کړي ،تمه کیږي د الوتکو دا شمیر تر
 ۲۰۲۰پورې له دوو برابرو څخه واوړي.
• په  ۲۰۱۷کال کې ،افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو په خپلو
لیکو کې په فساد پورې د تړلو او جناي ي تاثیراتو په وړاندې مبارزه پیل
کړې او اړوندې دوسی ې د اداري فساد په وړاندې عدلي مرکز او نورو
عدلي ارګانونو ته لیږي .د یادو ځواکونو په دننه کې د ارزونې د ښه
والي او د شبکو او د خپلولي د له منځه وړلو په برخه کې ال نورو هڅو
ته اړتیا لیدله کیږي.

 .۲سوله ،یو ځای کېدنه او پخالېنه
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معیار :د سولې لپاره مساعد یوه سیاسي چاپیریال ته د ودې ورکولو په موخه د یوې رغنده او ټول شموله
پروسې د لټون لپاره ملي خبرې اترې او سیمه ییز مشارکت

د پرمختګ شاخصونه

مقیاسونه

د سولې ،یو ځای کیدنې او •
پخالینې د هڅو د تقوی ې لپاره د
ټول شموله ملي او سیمه ییزې
پروسې طرح او تطبیق

•
•

•
•

•

•
•
د امنیت شورا کمېټې ته چې د
 )۲۰۱۱( ۱۹۸۸پریکړه لیک پر
بنسټ جوړه شوې ،د باوري،
تازه او کره معلوماتو په برابرولو

د  ۲۰۱۷کال د جون پر  ،۶حکومت د سولې او امنیت د همکارۍ لپاره
د کابل پروسې لومړۍ ناسته ترسره کړه ،چې د ملګرو ملتونو په ګډون ی ې
د  ۲۶هیوادونو او سازمانونو استازي راغونډ کړي وو .په دغې ناسته کې
چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوي پالوي (یوناما) په
تخنیکي مرسته تنظیم شوې وه ،ګډونوالو د افغانانو په مشرتابه او د
هغوي په مالکیت د سولې د پروسې او د امنیت د سیمه ییزې همکارۍ
مالتړ څرګند کړ.
د  ۲۰۱۷کال په جون کې ،د سولې عالي شورا له سره تشکیل او کریم
خلیلي د نوي مشر په توګه وګمارل شو .تر نوي جوړښت الندې شورا
ټولټال  ۵۲غړي لري ،چې  ۱۲ی ې میرمنې دي.
په سپتمبر کې ،د سولې عالي شورا له نوي ماموریت سره یوه نوې عملیاتي
ستراتیژي تصویب کړه ،چې پر عامه پوهاوي او د ملي اجماع پر جوړونې
تمرکز کوي .په عین میاشت کې ،ډونرانو دریو میاشتو لپاره د شورا د
عملیاتي لګښتونو پر تمویلولو هوکړه وکړه ،چې د ادامې پر بنست به د
یوې پروژې له مخې د عامه پوهاوي فعالیتونه تمویلوي.
د نومبر پر  ، ۲۰د ملي امنیت سالکار ،حنیف اتمر د سولې او پخالینې په
اړه د حکومت لومړنۍ ستراتیژي د نړیوالې ټولنې استازو ته په یوه ناسته
کې وړاندې کړه.
په نومبر او ډسمبر کې ،یوناما له نړیوالې ټولنې سره د یو شمیر ګډو
پیغامونو په اړه نظری ې وړاندې او همغږې کړي ،چې له دولت سره د هغه
د سولې ستراتیژۍ په نهای ي کولو کې مرسته وکړي .د نړیوالې ټولنې له خوا
راپورته شوې زیات شمیر نک تې او نظری ې د  ۲۰۱۸کال د جنوري په طرح
کې په پام کې نیول شوي.
د دولت او حزب اسالمي (ګلبدین) ترمنځ د  ۲۰۱۶کال د سپتمبر د
سولې تر موافقې وروسته ،ګلبدین حکمتیار د  ۲۰۱۷کال په مئ کې کابل
ته راستون شو .د سولې د دغه تړون له مخې د  ۲۰۱۸کال د جنوري تر
 ۱۷پورې ،په حزب پورې تړلي  ۱۶۰بندیان د څرخي پله ،بګرام او کندهار
له زندانونو خوشې شول.
دولت په  ۲۰۱۷کال کې ،د امنیت شورا کمېټې ته چې د ۱۹۸۸
( )۲۰۱۱پریکړه لیک پر بنسټ جوړه شوې ،د باوري ،تازه او کره
معلوماتو ورکولو ته ادامه ورکړې.
د  ۲۰۱۷کال د مئ پر  ،۵د تحلیلي مالتړ او بندیزونو د څارنې ډلې د
 )۲۰۱۵( ۲۲۵۵پریکړه لیک پر بنسټ د طالبانو او نورو اړوندو اشخاصو
او ادارو په اړه ،چې د افغانستان سولې ،ثبات او امنیت ته ګواښ
پېښوي،خپل اته راپورونه وړاندې کړل ( S/2017/409وګورئ) .د راپور
زیاته برخه د هغو معلوماتو پر بنسټ ده ،چې د افغان چارواکو له خوا
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کې د افغان چارواکو زیاته شوې
وړتیا
•

•
د ټولنې په کچه او له مدنې
ټولنې سره د ګډون له الرې د
سولې پروسې لپاره عامه مالتړ
زیات شوی
•

•

برابر شوي.
د  ۲۰۱۷کال د اک توبر پر  ۲۹او  ۳۰له افغانستان څخه د امنیت شورا
کمېټې د لیدنې پرمهال ،اجراییه رییس عبد هللا ،د انضباطي میکانیزمونو
په کارولو سره د اشخاصو او ادارو د تعقیبولو د ژمنې بیا یادونه وکړه .نور
اقدامات پر ځای پاته دي.
په  ۲۰۱۷کال کې ،یوناما ټولټال  ۱۴د سولې ځای ي نوښتونه تسهیل کړي
او منځګړیتوب ی ې برابر کړی ،څو د والیت او ولسوالۍ په کچو د افغانانو
په مشرتابه د منځګړیتوب او پخالینې هڅو ته وده ورکړي .په دغو نوښتونو
کې د شخړو د حل د نوښتونو ،د ټولنې د ډیالوګ ،جرګو او له عالمانو
(دیني کړیو) ،قومي استازو ،والیتي شوراګانو د غړو ،د سولې د والیتي
شوراګانو د غړو ،د دولتي چارواکو او د ځوانانو او ښځو د فعالینو سره د
پوهاوي غونډو په ګډون له  ۱۶والیتونو څخه شریکباڼو برخه اخېستې وه.
د  ۲۰۱۷کال د ډسمبر پر  ،۲۵د سولې عالي شورا په کابل کې له  ۷۰۰د
زیاتو دیني عالمانو ناسته تنظیم کړې وه .په دغې ناسته کې دیني مشرانو
پر یوه پریکړه لیک توافق وکړ ،چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو
په ګډون ی ې د افغانانو په مشري د سولې د هڅو مالتړ کاوه او له طالبانو
ی ې د تاوتریخوالي د پرېښودو غوښتنه کوله.
په  ۲۰۱۷کال کې د ښځو ،سولې او امنیت په اړه د نړیوالې پرانستي
ورځې د لمانځلو لپاره ،یوناما او د جنډر د برابري او د ښځو د ځواکمنتیا
ادارې د اک توبر له  ۱۷د نومبر تر  ۲۲پورې ډیالوګونه تنظیم کړي وو ،چې
له  ۲۱والیتونو څخه د  ۳۰۳ښځو په ګډون ی ې  ۳۶۴ګډونوال راجذب
کړي وه .د ډیالوګونو موضوع "په ټاکنیزه پروسه کې د ښځو ګډون" وه.

 .۳حکومتولي او اداره جوړونه
معیار :د ډیموکراتیکو ،قانوني ،حساب ورکوونکو او په ځای ي کچه د داسې ادارو د جوړولو له الرې ،ټول هیواد
ته د حکومت صالحیت غځول ،چې د پالیسي ګانو د پلي کولو ظرفیت ولري او په زیاتیدونکي ډول پر خپل
ځان پایيدونکي شي

د پرمختګ شاخصونه

مقیاسونه

د ښځو د ځانګړي ګډون او د • په  ۲۰۱۷کال کې ،د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپله وړتیا په ډاګه کړه،
هغوي لپاره په قانوني ډول
چې تخنیکي څیړنې ترسره کړي ،په انتخاباتي پروسه کې د ټکنالوژي د
تضمین شوي تخصیص سره ،د
معرفي کولو لپاره انتخابونه په پام کې ونیسي ،عامه پوهاوي لوړ او له
باوري او شفافو ټاکنو د
دواړو ملي او نړیوالو کلیدي همکارانو سره د همکارۍ تړونونه ترسره کړي.
تنظیمولو او ترسره کولو لپاره • د  ۲۰۱۷کال د فبروري پر  ،۲۱د ټاکنو کمیسیون د انتخاباتي حوزو په
افغان چارواکو او د خپلواکو
اړه حکومت ته تخنیکي څېړنه وسپارله ،په کومه کې چې د  ۱۲سترو
ټاکنیزو ادارو لوړه شوې وړتیا
والیتونو چې د پنځو څوکیو درلودونکي دي په کوچنیو انتخاباتي حوزو د
ویش سپارښتنه شوې ،او پاتې  ۲۲والیتونو له کوم بدلون پرته په خپل
حال پاته دي.
• د جون پر  ،۲۲کمیسیون اعالن وکړ ،چې پارلماني او د ولسوالۍ د
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•
•

•

•

•

•

•

شوراګانو ټاکنې به د  ۲۰۱۸کال د جوالی پر  ۷ترسره شي.
د  ۲۰۱۷کال د اک توبر پر  ،۲۵خپله پریکړه اعالن کړه چې د پاڼې پر
بنسټ د رایه ورکونکې ثبتونې انتخاب ته رجوع کوي.
د نومبر پر  ،۲۰د ټاکنو کمیسیون او د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو
خپلواک کمیسیون د دغه کمیسیون لپاره د کارمندانو د ګمارنې یو تفاهم
لیک السلیک کړ ،څو دغه پروسه چټکه او د شفافیت د یقیني کولو لپاره
یو میکانیزم رامنځ ته کړي.
د  ۲۰۱۷په نومبر کې ،د ټاکنو کمیسیون د افغانستان د نفوسو د احوال
ثبتولو له مرکزي ادارې سره یو تفاهم لیک السلیک کړ ،د کوم له مخې
چې د رایه ورکوونکو د راجستریشن په تړاو د دواړو ادارو د نقشونو په اړه
توضیح وړاندې شوې.
د ډسمبر پر  ،۱۰د ټاکنو کمیسیون له سیاسي شریکباڼو او مدني ټولنې
سره تر سال مشورو وروسته د رایه ورکونکو د ثبت کانسیپټ او بودجه
حکومت او ډونرانو ته وسپارله .د رایه ورکونکو د ثبت عملیاتي پالن او
الیحه بیا وروسته د  ۲۰۱۸کال د جنوري پر  ۹تصویب شول .څرنګه چې
ی ې د ټاکنو د  ۲۰۱۶کال په قانون کې پیش بینی شوې ،د لومړي ځل
لپاره به د ملي پیژند پاڼې په کارونې سره ،د رایه ورکوونکو لست چې رایه
ورکونکي په یوې مشخصې انتخاباتي حوزې پورې تړي ،جوړ شي.
د  ۲۰۱۷د ډسمبر پر  ،۱۱د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعالن کړه ،چې د
موقعیتونو له هغې ک تنې وروسته چې د  ۲۰۱۷په اګست کې پیل شوې
وه ،د  ۷۳۵۵انتخاباتي حوزو موقعیتونه ی ې تایید کړي .همدارنګه د
ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم د انتخاباتي حوزو د ارزونې په تړاو د نږدې
 ۴۰۰شکایتونو ک تنه پیل کړې.
د  ۲۰۱۸د جنوري په پای کې ،د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې د
مشرتابه خالوې د دار االنشاء د ریاست د سرپرست په حیث د شهال حق
د ګمارنې په واسطه په جزئي ډول ډکې شوي .د هغې ګمارنه د  ۲۰۱۷په
اک توبر کې د ولسمشر غني له خوا دار االنشاء د پخواني رییس امام محمد
وریماچ تر ګوښه کولو وروسته رامنځ ته شوه .اغلې حق لومړنۍ میرمن ده
چې په کمیسیون کې د دار االنشاء د سرپرستې په حیث ګمارل کیږي .د
 ۲۰۱۷په نومبر کې د کمیسیون د رییس نجیب هللا احمدزي تر ګوښه
کیدو وروسته ،د ولسمشر غني له خوا د مدني ټولنې د یو شمیر فعالینو له
خوا په یوه انتقاد شوې پروسه کې د  ۲۰۱۸د جنوري پر  ۱۳سید حفیظ
هللا هاشمي د نوي کمیشنر په حیث وټاکل شو .د جنوري پر ،۳۱
کمیسیون ګال جان عبد البدیع صیاد د کمیسیون د نوي رییس په حیث
وټاکل شو .وسیمه بادغیسي چې تر ښاغلي صیاد پخوا د کمیسیون
سرپرسته وه ،په جنوري کې د کمیسیون د عملیاتي معاون په حیث
وټاکل شوه.
د  ۲۰۱۷کال د اک توبر پر  ،۴یوناما ،د ملګرو ملتونو پرمختیای ي پروګرام،
د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د انتخاباتي
مالتړ لپاره د یوې داسې پروژې سند السلیک کړ ،چې په افغانستان کې د
ملګرو ملتونو له خوا د انتخاباتي پروسې لپاره د دوامداره مرستې د برابرولو
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•

•

د اداري فساد پر وړاندې د
څارنې او ارزونې د خپلواکې
ګډې کمېټې تاسیسول او د •
اداري فساد ضد معیارونو طرح
•

•

د اداري فساد سره د مبارزې د
ادارو تقویه کول ،چې وکوالی
شي له اداري فساد سره د
حکومت عمومي تګالر وڅاري

•

•

زمینه برابروي .د ډسمبر پر  ،۳۰کلیدي ډونرانو د رایه ورکوونکو د ثبت تر
 ۹۰سلنې بودجې د تمویل ژمنه وکړه ،په داسې حال کې چې حکومت
پاته نور لګښتونه تادیه کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د سپتمبر پر
 ،۱۹د اک توبر پر  ۲۰او ډسمبر پر  ۶په کابل کې د ټاکنو ملي ناستې ترسره
کړې ،چې د مدني ټولنې ،سیاسي ګوندونو او ایتالفونو استازو ،قومي
مشرانو او نورو سیاسي همکارانو په کې ګډون کړی و .د  ۲۰۱۸د جنوري
پر  ،۷د ټاکنو خپلواک کمیسیون په بلخ ،بامیانو ،هرات ،کندهار،
کندز ،ننګرهار او پک تیا والیتونو کې د والیتي کچې خپلې لومړنۍ غونډې
ترسره کړې ،چې په منظم ډول به په پاتو نورو والیتونو کې هم ترسره شي.
د  ۲۰۱۷د جنوري پر  ،۱۹د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې
خپلواکې ګډې کمېټې خپل یولسم شپږ میاشتنی راپور خپور کړ ،چې د
 ۲۰۱۶کال له جوالی تر ډسمبر پورې موده رانغاړي .په راپور کې د کمېټې
د سپارښتنو په پلي کولو کې د عامه روغتیا له وزارت سره د کمېټې د
همکارۍ مباحثه شامله ده.
د جوالی پر  ،۷کمېټې د لوی څارنوال په دفتر کې د فساد له امله د
زیانمنتوبونو په اړه خپل ځانګړی راپور خپور کړ ،په کوم کې چې د دې
یادونه شوې ،چې د لوی څارنوال دفتر یو شمیر داخلي اداري بدلونونه
اعالن کړي لکه د فعالیت څارنه او ارزونه او د وړتیا پر بنسټ ګمارنه.
د څارنې او ارزونې د پروګرام د پرمختګ په تړاو ،کمېټې په  ۲۰۱۷کې
 ۲۶۱سپارښتنې صادرې کړي ،چې  ۵۵هغه ی ې عملي شوي ،چې له
 ۲۰۱۰راهیسې د صادر شویو او عملي شویو سپارښتنو شمیر په ترتیب
سره  ۸۶۲او  ۲۱۵ته رسوي.
د  ۲۰۱۷د مارچ پر  ۴د ځمکې د تنظیم نوي قانون د ولسمشر د فرمان
له مخې خپور شو .دغه قانون د دولتي ځمکو د مدیریت چارې ال موثره او
شفافه کوي او د فساد رسمي زیانمنتوبونه راکموي .په اپریل کې ،د یوناما
او د ملګرو ملتونو د اسکان د دفتر په همکارۍ د ځمکې د تخصیص نوی
شوی قانون طرح شو .د دغه قانون موخې د پروسو نوي او ساده کول ،د
شفافیت زیاتول او د عامه ځمکو په تخصیص کې د فساد د رسمي
زیانمنتوبونو راکمول دي .قانون ال اوس هم د ولسمشر د توشیح په تمه
دی.
د سپتمبر پر  ،۲۸د قانون د حاکمیت او اداري فساد پر ضد د مبارزې
عالي شورا د اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي تصویب کړه .د
ډسمبر پر  ،۹د نهو مهمو وزارتونو له خوا د ستراتیژي د تطبیق لپاره د
ولسمشر حکم صادر شو .د  ۲۰۱۸د جنوري تر  ۳۱نېټې پورې ،له دغو
وزارتونو دری هغو ی ې له اداري فساد سره د مبارزي د عمل پالنونه وړاندې
کړي او دری نور وزارتونه د خپلو پالنونو د نهای ي کولو په وروستیو پړاونو
کې وو.
د  ۲۰۱۷د اک توبر پر  ،۳ولسمشر په افغانستان کې د ګڼو شریکباڼو د
پرانستې حکومتولۍ د مشارکت ناسته پرانیسته ،چې د حکومت ،مدني
ټولنې او خصوصي سک تور استازیو په کې ګډون کړی و .دغه مشارکت یو
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•

•

د چارواکو د شتمنیو د ثبت
کلنۍ خپرونه
•

•

د وظایفو د ترسره کولو او
خدمتونو د وړاندې کولو لپاره په
مرکزي ،والیتي او ولسوالۍ کچو •
د ملکي مامورینو لوړ شوي
ظرفیت
•
د ملکي خدمتونو په ټاکنه کې
زیات شوی شفافیت او موثریت
د ظرفیت جوړونې د جامع
تګالرې او د ډونرانو له خوا •

نړیوال تړون دی ،چې له مخې ی ې غړي دولتونه له غیر دولتي فعالینو
سره ښکیل کیږي ،څو حکومتولي ال زیاته حساب ورکوونکې او شفافه
کړي.
د ډسمبر پر  ،۲۸ولسمشر د پرانستې حکومتولۍ د مشارکت له  ۱۱ژمنو
جوړ د عمل ملي پالن تایید کړ ،په جګړه او اضطراري حاالتو کې د ښځو
لپاره د ساتنې د پالیسي د طرح او په  ۱۲والیتونو کې د ښځو په وړاندې د
تاوتریخوالي پېښو ته د رسیدګي د ځانګړو محکمو د تاسیس په ګډون.
افغانستان په  ۲۰۱۶کال کې له دغه مشارکت سره یو ځای شوی.
په  ۲۰۱۷کال کې ،د څارنې او فساد سره د مبارزې عالي ادارې ۵۶۶۱
لوړ پوړو دولتي چارواکو ته د شتمنیو د ثبت فورمې صادرې کړي ،بیرته
ی ې  ۲۶۷۳بشپړې فورمې ترالسه او  ۴۷استونې تایید شوي ،چې په
 ۲۰۰۸کې د شتمنیو د ثبت د پروګرام له تاسیس راهیسې د صادر شویو،
تر السه شویو او تایید شویو فورمو ټولټال شمیر په ترتیب سره ،۱۶۵۰۸
 ۱۰۰۶۱او  ۲۸۰ته لوړوي .په  ۲۸۰تایید شویو فورمو کې د ولسمشر،
اجراییه رییس ،د ولسمشر د دویم مرستیال ،د کابینې د ټولو وزیرانو او
 ۳۴والیانو څخه د  ۳۳هغو فورمې شاملې دي .د شتمنیو د ثبت ټیټه کچه
د اړوندو چارواکو له خوا د نه همکارۍ له امله ده.
د  ۲۰۱۷کال د اک توبر پر  ،۲۸ولسمشر  ۱۲۷۰شمیره تقنیني فرمان
صادر کړ ،چې له مخې ی ې د ښه انطباق په موخه د شتمنیو د ثبت او
تایید چارې د څارنې او اداري فساد سره د مبارزې له عالي ادارې څخه د
ولسمشر دفتر ته ولیږدول شوې.
په  ۲۰۱۷کال کې ،د ملکي مامورینو د روزنې انستیتوت د ۲۱( ۵۳۳
سلنه) ښځو په ګډون  ۲۵۴۰ملکي مامورینو ته روزنه برابره کړې ،چې د
 ۳۸۵۰په پام کې نیولو شویو څخه  ۶۵سلنه جوړوي .د روزنې انستیتوت
د روزونکو په ګمارنه کې د پام وړ ځنډ له امله و نه کولی شو ،ټاکل شوی
هدف تر السه کړي .د ملکي مامورینو لپاره د کمپیوټر د پروګرامونو،
انګلیسي ژبې ،بشري منابعو او دغه د اداري او مالي اداره په برخو کې
روزنې برابرې شوي.
په  ۲۰۱۷کال کې ،د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې له ۳۶۸
ولسواالنو څخه  ۲۷۵ولسواالن او له  ۴۱مرستیال والیانو څخه ۳۳
مرستیال والیان د وړتیا پر بنسټ د سیسټم له مخې ګمارلي .له ګمارل
شویو اشخاصو څخه یوازې یو مرستیال والي او دوه ولسواالن ښځې وې.
د  ۲۰۱۷کال د مارچ پر  ، ۱۱د ملکي خدمتونو د اصالحاتو د تطبیق د
یوې برخې په څیر ،د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک
کمیسیون نوي رییس خپله دنده پیل کړه .په  ۲۰۱۷کې ،د دغه
کمیسیون رییس د نویو کمیشنرانو ګمارنه تسهیل کړه او په حکومت کې
ی ې د وړتیا پر بنسټ د ګمارنې د بنسټیز کولو ،په ملکي خدمت کې د
رقابتي تادی ې د ساتلو او په کلیدي ساحو کې د اصالحاتو لومړیتوب بندي
کولو ،لکه تقاعد او د افغان کډوالو د بیرته راستنیدنې په موخه یو پنځه
کلن ستراتیژیک پالن طرح کړ.
دولت په ملکي خدمتونو کې د جنډر د برابري د تقوی ې لپاره ګامونه پورته
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تمویل شوي د تخنیکې مرستې
له الرې تقویه شوي د ملکي
خدمتونو اصالحات
•

•
د ځای ي حکومتولۍ د پالیسي
تطبیق او د ځای ي نظم ،مالي او
بودجوي کاري چوکاټونو طرح
•

•

د اداري سرحداتو لپاره د
شرایطو طرح او خپرونه
د دولتي ادارو د فعالیت لپاره د •
مناسبو جووړښتونو تاسیسول،
په تیره بیا په ځای ي کچه

د باوري او الس رسي وړ قضای ي •

کړي .د  ۲۰۱۸د جنوري پر  ،۱۰یوه نوې پالیسي خپره شوه ،چې په
ملکي خدمتونو کې په  ۲۰۱۷کې له  ۱۵سلنې څخه په  ۲۰۱۸کې ۱۷
سلنې ته د ښځو استازیتوب لوړ کړي .دغه پالیسي په ملکي خدمتونو کې
د ښځو لپاره د سهمی ې سیسټم ،ځانګړي اداري امتیازات ،د کار ځای
خوندیتوب او مسلک د پرمختګ ښه زمینې معرفي کوي.
په  ۲۰۱۷کال کې ،د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ،د یوناما او د
ملګرو ملتونو د پرمختیای ي پروګرام په مالتړ او ملي او ځای ي ادارو ،مدني
ټولنې او نړیوالې ټولنې سره په سال مشوره ،د ملي حکومتولۍ د پالیسي
طرح جوړه کړه .د  ۲۰۱۸د جنوري پر  ،۱۰نوموړې ادارې دغه پالیسې
ولسمشر ته د تایید لپاره وړاندې کړه ،چې له هغې وروسته به کابینې د
تایید لپاره واستول شي.
د  ۲۰۱۷په فبروري کې ،د اقتصاد وزارت د یوناما په مالتړ او د والیتي
پالن جوړولو الرښوونو چې په  ۲۰۱۶کال کې ی ې جوړې کړې وې په
کارولو سره ،په ټولو  ۳۴والیتونو کې د  ۲۰۱۷کال لپاره د والیتي
پرمختیای ي پالنونو جوړول تسیهل کړل .د  ۲۰۱۷په نومبر کې ،دغه
الرښوونې له سره بیا وک تل شوې او د  ۲۰۱۸په جنوري کې د اقتصاد
وزارت په ټولو  ۳۴والیتونو کې د خپلو اړوندو ریاستونو لپاره د  ۲۰۱۸کال
د والیتي پالن جوړولو په تړاو د ک تل شویو الرښوونو یو الرښوونکی پروګرام
ترسره کړ.
په  ۲۰۱۷کال کې ،وروسته تر هغې چې په ښاري سیمو کې د اداري
سرحداتو شرایط طرح شول ،د څلورو ښاروالیو سرحدات بشپړ او طراحي
شول ،چې د  ۳۴والیتي ښاروالیو نقشه شوې سرحداتو شمیر  ۲۶ته
راوړي .د  ۸۲۰ښاري شاوخوا سیمو سرحدات هم د کال په اوږدو کې
نقشه شوي.
په  ۲۰۱۷کال کې ،د واليانو د دفترونو د ملکي خدمتونو دري مرکزونه
جوړ شول ،چې د تذکرو ویش او نورو دولتي خدمتونو ته د ملکیانو الس
رسی زیات شي .پر دې سربیره ،د والیانو په  ۱۳دفترونو او  ۱۱شاروالي
ګانو کې انټرنیټي اسانتیاوې نصب شوې ،څو د معلوماتي ټکنالوژي د
تنظیم سیسټم تقویه او له مراجعینو سره د مکالمې اسانتیاوې پياوړي
شوي .اتو کوچنیو پروژو ښاروالۍ د خدمتونو په وړاندې کولو کې په
بهتروالي جوګه کړي ،چې له امله ی ې د  ۴۵۷۲۸ښځو په ګډون ۱۵۷۱۶۸
ښاریان له خدمتونو مستفید شوي.
د  ۲۰۱۷د مارچ پر  ،۴ولسمشر د جزا تعدیل شوي قانون توشیح کړ،
کوم چې جرمونه او سزاګانې په یوه واحد قانون کې توحید او د بشري
حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو په ګډون د نړیوال قانون
احکام رانغاړي .په قانون کې په رامنځ ته شویو تعدیالتو کې د جنسي تیري
په څیر د جندر خاصیت لرونکو نویو جرمونو تعریفونه ،د شکنجې د
کارونې منع ،د ځمکې د غصب منع ،د بچه بازي جرم ګڼل او د هغې
لپاره د سزا ټاکل او د هغو جرمونو په شمیر کې د پام وړ کموالی شامل
دي ،چې سزا ی ې مرګ ده.
په  ۲۰۱۷کال کې ،د اداري فساد پر ضد عدلي او قضای ي مرکز ،کوم چې
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او جزای ي سیستمونو تاسیسول،
کوم چې د ټولو اتباعو د بشري
حقونو مراعاتولو ته درناوی کوي

 .۴بشري حقونه

په  ۲۰۱۶کې تاسیس شوی ،د زیاتو پیچلو قضیو چې لوړ پوړي دولتي
چارواکي په تیره بیا د امنیت برخې په کې ښکیل دي ،څیړل پیل کړل .د
 ۲۰۱۸د جنوري تر  ۳۱پورې ،نوموړي مرکز د ابتدای ي محکمې په کچو
 ۲۷قضی ې څیړلي چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د  ۱۴جنراالنو او د
وزارتونو د دریو مرستیاالنو په ګډون ۱۱۴ ،تورن اشخاص په کې شامل
دي ،څوک چې د خپلو جرمونو له امله مجازات شوي او له یو نیم کال
نیولې تر  ۱۴کلن قید له سزا سره مخ شوي دي.

معیار :د ملکیانو پر ساتنې ،د ښځو او نجونو پر حالت ،د بیان پر ازادي او د احتساب پر بنسټ د قانون پر
حاکمیت له ځانګړي ټینګار سره ،د افغانستان اساسي قانون او نړیوال قانون سره سم د افغانانو بشري حقونو
ته درناوی زیات شوی

د پرمختګ شاخصونه

مقیاسونه

د اړوند فعالینو له خوا د نړیوال • په  ۲۰۱۷کال کې ،یوناما  ۱۰۴۵۳ملکي تلفات ( ۳۴۳۸مړینې او ۷۰۱۵
قانون د رعایت له الرې ،د
ټپیان) مستند کړي ،چې د  ۲۰۱۶کال په پرتله نهه سلنه کموالي په ډاګه
ځواک د ناقانونه کارونې او د
کوي .یوناما  ۶۵سلنه ملکي تلفات دولت عناصرو ۲۰ ،سلنه دولت پلوه
ملکيانو د ګواښنې د پېښو په
ځواکونو ۱۱ ،سلنه د دولت پلوه ځواکونو او دولت ضد عناصرو ترمنځ د
ځمکنیو نښتو پرمهال نا منسوب شویو د ډزو تبادلې ،درې سلنه له جګړې
شمیر کې کموالی
څخه پاته شونو چاودیدونکو توکو او نږدې یوه سلنه د پاکستان له لوري
پر افغانستان د توغندیو ویشتلو ته منسوب کړي .د ځای پر ځای شویو
چاودیدونکو توکو ګډ تاک تیکونه د  ۴۱۵۱ملکي تلفاتو ( ۱۲۲۲۹مړینې او
 ۲۹۲۲ټپیان) المل شوي ،چې په  ۲۰۱۷کال کې د ټولو ملکي تلفاتو ۴۰
سلنه جوړوي ،د دې په تعقیب د ځمکنیو نښتو پر مهال  ۳۴۸۴ملکي
تلفات ( ۸۲۳مړینې او  ۲۶۶۱ټپیان) اوښتي .د  ۲۰۱۷کال په اوږدو کې د
جګړې اړوند تاوتریخوالي د ښځو او ماشومانو مرګ ژوبله جاري ساتلې وه.
یوناما د ماشومانو  ۳۱۹۷تلفات ( ۸۶۱مړینې او  ۲۳۱۸ټپیان) ثبت
کړي ،چې د  ۲۰۱۶کال په پرتله  ۱۰سلنه کموالي په ډاګه کوي .دغې
ادارې په  ۲۰۱۷کال کې د ښځو  ۱۲۲۴تلفات ( ۳۵۹مړینې او ۸۶۵
ټپیان) مستند کړي ،کوم چې څه کم یوه سلنه زیاتوالی ښی ي که څه هم د
ښځو مړینه پنځه سلنه لوړه شوې .ښځې په جګړې پورې اړوند د ملکي
تلفاتو  ۱۲سلنه جوړوي.
• په  ۲۰۱۷کال کې ،د ملي امنیت شورا په دفتر کې د توحید مرکز د ناټو د
غوڅ مالتړ په مرسته یو ډیټابیس جوړ کړ ،چې د جګړې اړوند د ملکي
تلفاتو په معلومولو کې د حکومت ظرفیت لوړ او تقویه کړي .پر دې
سربیره ،د غوڅ مالتړ ماموریت د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو
 ۳۰۵افسرانو ته د ملکي تلفاتو د کمولو د اقداماتو په اړه روزنه ورکړې.
• د ملکي تلفاتو د مخنیوي او کمونې بورډ په  ۲۰۱۷کال کې د فبروري پر
 ،۱۵د اګست پر  ۲۳او ډسمبر پر  ۵درې ناستې ترسره کړې ،په کومو کې
چې د افغ ان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو او د نړیوالو نظامي ځواکونو له
خوا د ترسره شویو هغو عملي هڅو په اړه یادونه وشوه ،چې د ملکیانو
ساتنه تقویه او پیاوړې کوي.
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•

•

•

•

•
•

•

•

د افغانانو له خوا د خپلو حقونو •
او د حکومت له خوا د خپلو
مکلفیتونو په اړه زیات شوی

په  ۲۰۱۷کال کې ،افغان ملي پولیسو  ۱۲نور د ماشومانو د ساتنې
واحدونه تاسیس کړل ،چې په دې سره د دغه ډول واحدونو ټولټال
شمیر  ۳۳ته لوړ شو ،چې د هیواد له  ۳۴والیتونو څخه په  ۳۳هغو کې
فعالیت کوي.
په  ۲۰۱۷کال کې یوناما او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي
صندوق (یونیسف) د ملي امنیت د ریاست  ۲۲د اطالعاتو افسرانو ،په
کابل کې د امنیتي حوزو  ۱۷امرانو ،او  ۱۱ښوونکو لپاره په وسله واله
جګړه کې د ماشومانو د ساتنې په اړه روزنه برابره کړې.
د  ۲۰۱۷کال په مئ کې ،د جزا تعدیل شوي قانون په رسمي جریده کې
خپور شو .په دغه قانون کې داسې احکام موجود دي چې د وسله والو ډلو
له خوا د ماشومانو ګمارنه او کارونه منع کوي او جرم ی ې ګڼي او یو بل
نوي فصل په کې زیات شوی چې بچه بازي جرم شمیري .نوموړی قانون
دغه راز د نړیوالې جنای ي محکمې د روم اساسنامې سره سم د نړیوالو
جرمونو تعریفونه مشخص کوي.
په اګست کې حکومت د ځینو دودیزو وسلو کومې چې ښای ي خورا زیات
ټپونه رامنځ ته کړي یا کومې چې بې توپيره اغیزې لري ،د کارونې د منع یا
محدودولو د  ۱۹۸۰کنوانسیون او د دغه کنوانسیون ټول تعدیالت او
پروتوکولونه تایید کړل.
په اک توبر کې ،حکومت د ملکي تلفاتو د مخنیوي او کمونې ملي پالیسي
په رسمي ډول تصویب کړه ،چې موخه ی ې د جګړې له زیان څخه د ملکي
وګړو ساتنه ده.
د اک توبر پر  ،۱۷یوناما په کابل کې د ملکیانو د ساتنې په اړه خپل دویم
ملکي-نظامي ډیالوګ ترسره کړ ،په کوم کې چې د حکومت لوړ پوړو
چارواکو او نظامي استازو او د ساتنې نړیوالې ټولنې د هغو پالنونو په اړه
خبرې اترې وکړې ،چې د یو شمیر دودیزو وسلو د کنوانسیون په اړه له
جګړې څخه د پاته شونو چاودیدونکو توکو تر پروتوکول الندې خپل اجرا
رعایت کړي او د ملکي تلفاتو د مخنیوي او کمونې ملي پالیسي تطبیق
کړي.
د ډسمبر پر  ،۵د دفاع وزارت د ماشومانو د ساتنې خپله پالیسي خپره
کړه ،کومه چې په وسله واله شخړه کې د ماشومانو د حقونو د شپږو
شدیدو سرغړونو او د نظامیانو له خوا د ښوونیزو او روغتیای ي مرکزونو د
کارونې پر مخنیوي تمرکز کوي.
په  ۲۰۱۷کال کې ،یوناما د دوو ځانګړو راپورونو په ګډون ،په وسله واله
شخړه کې د ملکي وګړو د ساتنې په اړه شپږ راپورونه خپاره کړل .یوناما
دغه راپورونه د جګړې د ښکیلو خواوو له خوا د بشرپالنې او د بشري
حقونو د نړیوالو قوانینو ته د درناوی د بسیجولو ،د پوهاوي د لوړولو او
مدافعې لپاره کارولي.
د  ۲۰۱۷په مارچ کې ،د شکنجې ضد قانون او د جزا نوي قانون د
ولسمشر پر فرمان توشیح شول ،چې په دواړو قوانینو کې د شکنجې ضد
او نورو ظالمانه ،غیر انساني یا توهینوونکی چلند یا سزا د کنوانسیون
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پوهاوی
•

•

•

•

•

•

•

سره سم د شکنجې تعریف شامل دي.
د اپریل پر  ،۲۴یوناما د جګړې اړوند توقیفیانو سره د چلند خپل څلورم
راپور خپور کړ ،چې د  ۲۰۱۵له جنوري څخه د  ۲۰۱۶تر ډسمبر پورې
موده رانغاړي .د راپور خپریدل د شکنجې ضد کمېټې له خوا د افغانستان
د مهالنۍ ک تنې سره یو ځای یو مهال ترسره شول.
په اپریل کې ،حکومت خپله اراده څرګنده کړه چې د شکنجې ضد
کنوانسیون په اړه خپل ریزرویشن حق بیرته واخلي او د اصولو له مخې
کابینې هغه پریکړه تاییده کړه چې د دغه کنوانسیون اختیاري پروتوکول
تصویب کړي .د حکومت په هغو داوطلبانه تعهداتو او ژمنو کې چې د
 ۲۰۱۷د سپتمبر پر  ۶ی ې د بشري حقونو د شورا د غړیتوب د
کاندیداتوري د یوې برخې په څیر ترسره کړې وې ،حکومت د شکنجې
ضد کنوانسیون د اختیاري پروتوکول ته خپل منظم ژمنتوب تایید کړ
( A/72/377وګورئ) ،که څه هم دغه ژمنې ال تر اوسه نه دي تطبیق
شوي.
په جون کې ،باوري راپورونو په ډاګه کړه چې ولسمشر په کابل کې د مئ
پر  ۳۱د ځانمرګي برید په تړاو ،چې له امله ی ې  ۹۲وګړي ووژل شول او
 ۴۹۱نور ژوبل شول ،د  ۱۱بندیانو د اعدام حکم صادر کړی .د یوناما د
مدافعې په پایله کې،له قضای ي صالحیت پرته ،چټکو یا خپل سر
اعدامونو په اړه ځانګړي راپورتر یوه بیړنۍ غوښتنه وکړه چې د عادالنه
محاکمې د حق تر رعایت کولو دې دغه اعدامونه وځنډول شي ،چې د
دغو هڅو په پایله کې دغه پالن شوې اعدامونې ترسره نه شوې.
په سپتمبر کې ،ولسمشر د شکنجې ضد قانون ضمیمه تایید کړه ،د کومې
د احکامو له مخې چې د شکنجې قربانیان کولی شي جنای ي او قضای ي
محکمو ته خپلې قانوني ادعاوې وړاندې کړي .دغه قانون او ضمیمه په یوه
واحد متن کې توحید شوي ،کوم چې د  ۲۰۱۸کال د جنوري پر  ۱۴د
مشرانو جرګې له خوا تایید شو .قانون د ولسمشر د توشیح په تمه دی او
هیله ده چې د  ۲۰۱۸په مارچ کې به په رسمي جریده کې خپور شي.
د  ۲۰۱۷په نومبر کې ،د نړیوالې جنای ي محکمې د څارنوال دفتر د
محاکماتو څخه وړاندې د رسیدګي له دیوان څخه د دې صالحیت غوښتنه
کړې ،چې د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو له خوا د شنکجې د
ترسره شوي جنګي جرم په ګډون ،د نړیوالو جرمونو د هغو تورونو څیړنه
پیل کړي کوم چې د  ۲۰۰۳د مئ راهیسې په افغانستان کې ترسره شوي.
یوناما د احتساب ترویجولو هڅې جاري ساتلي او د هغو کوښښونو مالتړ
کوي ،چې د بشري حقونو څخه د سرغړونو معافیت سره مبارزه کوي.
په  ۲۰۱۷کال کې ،په افغان ملي پولیسو کې د ښځو شمیر اته سلنه زیات
شو او دغه شمیر  ۳۳۷۹ته لوړ شو .د دې په موخه چې په پولیسي
ځواک کې د ښځو جنسي ځورونې ته رسیدنه وشي ،د کورنیو چارو وزارت
د شکایتونو داخلي طرز العمل پر نهای ي کولو خپل کار جاري ساتلی.
په  ۲۰۱۷کال کې ،د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره
په ټولو  ۳۴والیتونو کې څارندوی دفترونه جوړ شول .له دغو  ۳۴والیتي
دفترونو په  ۲۵هغو کې ی ې ښځینه څارنوالې شتون لري.
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د ښځو او نجونو په وړاندې له •
تاوتریخوالي سره د مبارزې د
حقوقي او پالیسي په کچه
تدابیرو پیاوړی اغیز او د هغو
مالتړ
•

•

•

•

•
•

•

دولت په  ۲۰۱۷کال کې خپلې هڅې جاري ساتلي ،چې د سولې په پروسه
کې د ښځو رول زیات کړي .د جوالی پر  ،۲پنځه ښځینه غړي د سولې
عالي شورا لپاره نوماندې شوې ،چې له ټولټال  ۶۳غړو  ۱۲هغه ی ې ښځې
دي ،او څلور ښځې په اجرای ي هیئت او اته نورې په عمومي اسامبله کې
دي.
دولت په  ۲۰۱۷کال کې د ښځو ،سولې او امنیت په اړه د امنیت شورا د
 )۲۰۰۰( ۱۳۲۵پریکړه لیک د تطبیق لپاره د عمل ملي پالن پلي کول
جاري ساتلي ،څو د ښځو ګډون زیات او د سولې او امنیت په وده کې د
جنډر اړخونه ګډ کړي ،او په وسله واله جګړه کې د جنډر پر بنسټ له
تاوتریخوالي څخه د ښځو او نجونو د ساتنې لپاره ګامونه پورته کړي .د
عمل د ملي پالن د بودجې او د تمویل د میکانیزم په اړه دولت او ډونرانو
ترمنځ مباحثې جارې وې.
په  ۲۰۱۷کال کې ،یوناما خپلې هڅې جاري ساتلي ،چې په افغان ملکي
خدمتونو ،د ژوند په سیاسي او ټولنیزو ډګرونو او د سولې په مذاکراتو کې
د ښځو ګډون زیات کړي .په دغو هڅو کې د اک توبر له  ۱۷د نومبر تر ۲۲
پورې هغه ډیالوګونه شامل دي ،چې د ښځو ،سولې او امنیت په اړه د
نړیوالې پرانستې ورځې د لمانځلو لپاره ترسره شوي .دغه ډیالوګونه په ټول
هیواد کې د انتخابي پروسې په ټولو برخو کې د ښځو د ګډون پر تقویه کولو
متمرکزه شوې.
د جزا نوی قانون تر دغه قانون الندې د ښځو لپاره چې مشخص جرمونه
ترسره کوي ،د زنا په ګډون ،د سزا شدت کموي .که څه هم په اګست کې
له دغه قانون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي فصل لرې کړای شو ،چې
یو شمیر دغه کار د ښځو د ژوند او حقونو د ساتنې په اړه د حکومت د
ژمنې په مراعات کولو کې یو شاتګ ګاڼه.
حکومت د  ۲۰۱۷کال د مارچ پر  ،۸د ښځو د اقتصادي ځواکمنتیا
لومړیتوب لرونکي ملي پروګرام پیل کړ او د اګست پر  ۸ی ې د ښځو د
ځواکمنتیا په اړه اجراییه کمیټه تاسیس کړه ،څو د ملي او نړیوالو
همکارانو ترمنځ د لوړې کچې همکاري تسهیل کړي.
د اپریل پر  ،۱۸د افغانستان د لومړۍ میرمن دفتر د ماشومانو له وخته
د مخکې ازدواج د له منځه وړلو لپاره د عمل ملي پالن پیل کړي (-۲۰۱۷
.)۲۰۲۱
یوناما په  ۲۰۱۷کال کې له مدني ټولنې ،د افغانستان د بشري حقونو له
خپلواک کمیسیون او حکومت سره کار جاري ساتلی ،چې د بشري
حقونو د سرغړونو په وړاندې معافیت پای ته ورسوي او د قربانیانو لپاره د
عدالت او د خسارې جبران په لټه کې شي.
یوناما د دولت او حزب اسالمي (ګلبدین) ترمنځ د  ۲۰۱۶کال د سولې د
تړون د موادو په اړه پوهاوی لوړ کړ ،کوم چې د دغې ډلې د مشرانو لپاره
معافیت تضمینوي او په دغې پورې د زیاترو بندیانو خوشي کول پیشبیني
کوي ،کوم چې ښای ي د یو شمیر هغو اشخاصو د عدلي تعقیب مخه
ونیسي ،چې په جنګي جرمونو ،نسل وژنې ،د بشریت په وړاندې په
جرمونو او د بشري حقونو په نورو شدیدو سرغړونو تورن دي.
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•
له معافیت سره د مبارزې او د ال
زیات انتقالي عدالت په اړه
حقوقي او پالیسي په کچه
پیاوړی پوهاوي او د هغو مالتړ

•

•

•
•

•

د بشري حقونو د نړیوالو تړونونو
او کنوانسیونو او د بشري حقونو
د شورا تر مالتړ الندې د •
افغانستان له نړیوالې مهالنۍ
ک تنې د رامنځ ته شویو سپارښتنو
د تطبیق په اړه د دولت د راپور
ورکولو د شرایطو پوره کول
•

په  ۲۰۱۷کال کې ،یوناما د انتقالي عدالت د همغږۍ له ډلې سره کار
وکړ ،کوم چې د مدني ټولنې له  ۲۰سازمانونو څخه تشکیل شوی ،څو د
پایېدونکې سولې او پخالینې د پروسې هڅو ته وده ورکړي .د نومبر پر ،۲۶
دغې ډلې د نړیوالې جنای ي محکمې د څارنوال د دفتر د هغې پریکړې
مالتړ وکړ ،چې د نړیوالې محکمې د محاکماتو وړاندې د رسیدګي له دیوان
څخه ی ې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د رسمي څیړنو د
پیل کولو غوښتنه کوله.
یوناما په  ۲۰۱۷کال کې د سولې  ۳۴الر نقشې نهای ي کړې ،چې په تیرو
کلونو کې د ترسره شویو ځای ي سال مشورو په پایله کې جوړ شوي .د سولې
دغه والیتي الر نقشې به د مدني ټولنې د سازمانو لپاره د داسې وسیلو په
څیر کار ورکړي ،چې له حکومت سره یو ځای شي ،څو د قانون حاکمیت
او بشري حقونو ته درناوي بسیج او له معافیت سره مبارزه وکړي.
د  ۲۰۱۷په مارچ کې ،دولت د ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو
کمیټې ته د افغانستان د مهالني درییم راپور لیکل پیل کړل ،کوم چې
باید د  ۲۰۱۷کال په جوالی کې سپارل شوی وای ،خو اوس تمه کیږي
چې د  ۲۰۱۸په مارچ کې به وسپارل شي.
په اپریل کې ،د افغانستان د دویم مهالني راپور تر ک تنې مخکې ،یوناما د
شکنجې ضد کمېټې ته په ژنیوا کې د یوې تړلې غونډې په ترڅ کې لنډ
معلومات وړاندې کړل.
د اګست پر  ،۱۵افغان حکومت د بشري حقونو شورا ټولو ځانګړو طرز
العملونو ته یوه دایمي بلنه صادره کړه ،چې د ملګرو ملتونو د بشري
حقونو له میکانیزمونو سره ی ې د دایمي ګډون اراده په ډاګه کوله ،څو په
هیواد کې د بشري حقونو درناوي ته وده ورکړي او د ماموریت لرونکو له
تجربه لرونکو ارزونو او سپارښتنو څخه ګ ټه واخلي.
د اک توبر پر  ،۱۶د عمومي اسامبلې له خوا افغانستان د  ۲۰۱۸کال له
جنوري څخه ،د بشري حقونو د شورا د غړي په څیر د دریو کلونو لپاره
وټاکل شو .پر دې کار روان دی ،چې د حکومت هغه داوطلبانه تعهدات
او ژمنې عملي شي ،کومې چې د قانون د حاکمیت ،د ښځو او ماشومانو،
د داخلي بې ځایه شویو وګړو او کډوالو د حقونو او د احتساب د تقوی ې
اړوند عناصر رانغاړي.
یوناما په  ۲۰۱۷کال کې د ملکیانو د ساتنې او د بشري حقونو د مدافعینو
او د تاوتریخوالي د ژوندي پاته شویو قربانیانو لپاره د مالتړ برابرولو په تړاو
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون سره خپل کار جاري
ساتلي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له میکانیزمونو سره د همکارۍ د
بسیج کولو لپاره ی ې په لوړه کچه سال مشورې ترسره کړي.
په  ۲۰۱۷کال کې ،یوناما او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک
کمیسیون  ۵۹داسې مناسبات تنظیم کړي ،چې د مدني ټولنې د فضا پر
ساتلو او پراخولو ،دغه راز د بیان پر ازادي او د سولې او پخالینې پر ټول
شموله پروسو ی ې تمرکز کاوه .په  ۲۷والیتونو کې په دغو مناسباتو کې
 ۱۴۷۵ګډونوال شامل وو ،چې نږدې یو په دریمه برخه ی ې ښځې وې.
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د افغان حکومت او د
افغانستان د بشري حقونو د
خپلواک کمیسیون لوړ شوي
ظرفیت او ژمنتوب ،چې د
بشري حقونو د افغان ملي ادارو
په څیر بشري حقونو ته درناوي
وکړي ،هغه وساتي او وده
ورکړي

 .۵اقتصادي او ټولنیز پرمختګ
معیار :د نړیوالې ټولنې په مرسته د دولت هغه پالیسي ګانې ،چې پایېدونکې اقتصادي پراختیا ته وده ورکوي او
له عمومي ثبات سره مرسته کوي

د پرمختګ شاخصونه

مقیاسونه

لومړیتوب لرونکي ملي •
پروګرامونه په نړیوال مالتړ او
تایید طرح او تطبیق شوي
•
•
•
•
په ټول هیواد کې د پرمختیای ي
مرستو او د حکومت د لګښتونو
برابر او عادالنه ویش

•

د  ۲۰۱۷کال په پای کې ،دولت له  ۱۰لومړیتوب لرونکو ملي پروګرامونو
څخه دوه هغه چمتو او تطبیقونه ی ې پیل کړه .پاتې اته نور پروګرامونه د
چمتوالي په پړاو کې دي او تمه ده چې په  ۲۰۱۸کال کې به نهای ي او پیل
شي.
د  ۲۰۱۷کال په لومړیو کې ،دولت د ښځو د ځواکمنتیا لومړیتوب
لرونکي ملي پروګرام بشپړ او تطبیق ی ې په مارچ کې پیل کړ.
د ولسي تړون ملي پروګرام تطبیق د  ۲۰۱۷په مئ کې پیل شول.
د ډسمبر تر  ۳۱نېټې ،د استخراج سک تور د پراختیا لومړیتوب لرونکی
ملي پروګرام د حکومت د اقتصادي عالي شورا د تایید په وروستیو پړاونو
کې و.
په  ۲۰۱۷کال کې د ښاري پراختیا ،کرنې ،زیربنا او قضا په اړه د
لومړیتوب لرونکو ملي پروګرامونو طرحې جوړې شوې.
په  ۲۰۱۷کال کې د هیواد په زیاترو برخو کې د روانې جګړې له امله ،دا
په زیاتیدونکي ډول خورا ستونزمنه ده چې په ټول هیواد کې پروګرامونه په
برابر ډول تطبیق شي ،په تېره بیا په کلیوالو سیمو کې .د ډسمبر تر پایه د
ولسي تړون ملي پروګرام ،چې موخه ی ې په کلیوالي سیمو کې د بنسټیزو
خدمتونو او محسوسې پرمختیا برابرول دي په  ۳۲والیتونو۱۰۱ ،
ولسوالیو ۴ ،ښارونو او نږدې  ۵۰۰۰ټولنو کې پلی شوی.
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•
•

د افغان سرچینو پر بنسټ د
عایداتو زیاته ټولونه او پاییداره
وده

•

•

•

د  ۲۰۱۷د ډسمبر تر پاي ،د جنډر او د ښځو چارو کمېټې ،چې د والیتي
حکومت په کار کې د جنډر د تساوي نوښتونو شاملولو مسوولیت لري،
په ټولو  ۳۴والیتونو کې تاسیس شوې.
د  ۲۰۱۷کال په لومړیو  ۱۰میاشتو کې ،دولت خپل عایدات ۱.۸۹
بلیون ته په رسیدو سره  ۱۴سلنه لوړ کړل ،چې دغه زیاتوالی د مالی ې
غونډولو په تنظیم او اجرا کې د اصالحاتو په پایله کې رامنځ ته شوي .پر
اقتصاد د غیر رسمي سک تور د تسلط له امله ،د مالی ې زیاتره عایدات له
ګمرکاتو ،سترو مالیه ورکوونکو او غیر مالیاتي سرچینو څخه راغونډ شوي.
د عایداتو په راغونډولو کې له اصالحاتو سره سره ،له دولت څخه تمه
کیږي چې په  ۲۰۱۷کې د بودجې د لګښت یوازې  ۴۰سلنه تادیه کړي،
چې د داخلي ناخالص تولید  ۱۵سلنه مالي تشه پر ځای پریږدې ،کوم
چې د پالن له مخې په  ۲۰۲۰کې باید  ۱۷.۴سلنې ته لوړه شي .نو له دې
امله د بنسټیزو خدمتونو په وړاندې کولو او د پرمختیای ي پروګرامونو د
تطبیق لپاره په بودجه کې د ملکي پرمختیا بهرنۍ مرسته خورا اړینه او
مهمه ده.
له دې سره سره چې په  ۲۰۱۷کال کې روانې جګړې د نا امنۍ او بې
باورۍ چاپیریال رامنځ ته کړي او اقتصادي وده ی ې محدوده کړې،
اقتصادي وده په  ۲۰۱۹کې له  ۲.۲څخه په  ۲۰۱۷کې  ۲.۶ته په کمه
اندازه لوړه شوې.
د سوداګریز چاپیریال د ښه کولو او کمزورې ودې د مخنیوي لپاره،
دو لت د مالی ې یو شمیر تدابیر په پام کې نیول ،لکه د اضافي شوي
ارزښت مالیه ،کوم چې د سوداګري لپاره مالیاتي پروسه ساده کوي.

 .۶سیمه ییزه همکاري
معیار :د سوکالۍ ،سولې او ثبات د مالتړ لپاره دوامداره او اغیزمنه سیمه ییزه همکاري

د پرمختګ شاخصونه

مقیاسونه

د سیمه ییزو ادارو زیاته شوې • د  ۲۰۱۷د مارچ پر لومړۍ نېټه ،په اسالم اباد کې د اقتصادي همکاري
همکاري او زیاته شوې سیمه
سازمان په دیارلسمه غونډه کې ،غړو هیوادونو د اسالم اباد پریکړه لیک
ییزه پانګونه
او  ۲۰۲۵لید تصویب کړل ،په کومو کې چې د ال زیاتې پراخې سیمه ییزې
همکارۍ او په راتلونکو  ۱۰کلونو کې د ګډ کار لپاره الر نقشې او طرحې
جوړې شوې.
• د مارچ پر  ۱۵او  ،۱۶د افغانستان او پاکستان ترمنځ په لندن کې د لوړې
کچې خبرو اترو پر مهال ،دې هوکړې ته ورسیدل چې د پولې په اوږدو کې
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•

•

•

•

•
•

•

•

سوداګريزه ،اقتصادي او امنیتي همکاري پیاوړې کړي .د دغې هوکړې په
پایله کې د رسمي پولې دخولې نک تې چې د  ۲۰۱۷په فبروري او مارچ کې
د څو اونیو لپاره تړلې شوې ،بېرته پرانیستلې شوې.
د اپریل پر  ، ۱۴په افغانستان کې د پخالینې په اړه په مسکو کې یو
کنفرانس ترسره شو ،چې افغانستان ،چین ،هندوستان ،ایران،
قزاقستان ،پاکستان ،روسی ې ،تاجکستان او ازبکستان په کې ګډون کړی
و .ګډونوالو پر دې ټینګار کاوه ،چې په افغانستان کې جګړه نظامي حل
نه لري او باید د امنیت شورا د پریکړه لیکونو پر بنسټ د افغان خبرو اترو
له الرې حل شي .ګډونوالو دغه راز پر طالبانو غږ وکړ ،چې له افغان
حکومت سره مستقیم خبرې اترې پیل کړي.
د مئ پر  ،۷د ایران د اسالمي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر له کابله
لیدنه وکړه او له لوړ پوړو دولتي چارواکو سره ی ې وک تل .د افغانستان او
ایران د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د خبرو اترو په پایله د همکارۍ دوه
اړخیز تړون ترسره او پنځه کاري کمېتې تاسیس شوي چې تړون عملي
کړي.
د جون پر  ۸او  ، ۹ولسمشر غني په استانه کې د شانګهاي د غړیو
هیوادونو د مشرانو په سرمشریزه کې ګډون وکړ .د دغې سرمشریزې په
اوږدو کې پاکستان او هندوستان د دغه سازمان بشپړ غړیتوب تر السه
کړ ،او پر دې هوکړه وشوه چې افغانستان به سازمان کې هغه مهال شامل
شي ،کله چې خپلې کورنۍ شخړه حل کړي.
د اګست پر  ،۵ولسمشر غني د ایران د اسالمي جمهوریت د ولسمشر
حسن روحاني د لواړې په مراسمو کې په تهران کې ګډون وکړ .دواړو خواوو
د د چابهار بندر او نورو زیربنای ي پروژو په ګډون پر امنیتي او اقتصادي
همکارۍ بحث وکړ.
د اګست پر  ،۲۷د افغانستان ،چین ،پاکستان او تاجکستان لوړ پوړو
نظامي مشرانو د تروریزم ضد د همکارۍ او همغږۍ په څلور اړخیز
میکانیزم کې په دوشنبه کې سره وک تل.
د اک توبر پر  ،۱۱تر اوه کلن ځنډ وروسته د شانګهاي سازمان د همکاریو
د تماس ډلې ناسته په مسکو کې ترسره شوه .د تماس ډله یوه مشورتي
پالټفورم دی ،له افغانستان سره د تروریزم ،نشه ی ي توکو په مبارزه کې
مرسته کوي او د سازمان د اقتصادي همکارۍ د کاري چوکاټ له الرې د
هیواد د دوامدارې پرمختیا لپاره مالتړ برابروي.
د اک توبر پر  ،۱۶د افغانستان ،چین ،پاکستان او د امریکا د متحده
ایاالتو د بهرنیو چارو وزیرانو لوړ پوړو استازو په یوه څلور اړخیزه ناسته کې
په مسقط کې غونډه وکړه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ بیا د سولې
خبرې پیل کړي .د ژمي د پیل په پام کې نیولو سره ،افغانستان او
پاکستان د کډوالو د راستنېدنې په همغږۍ هوکړه وکړه.
د افغانستان په اړه د سیمه ییزه اقتصادي همکارۍ د اوم کنفرانس
پرمهال ،چې د نومبر پر  ۱۴او  ۱۵په عشق اباد کې ترسره شو ،ګډونوالو
د کنفرانس د پروسې او د افغانستان د اقتصادي پرمختیا بیا یادونه وکړه.
د کنفرانس په څنډو کې د افغانستان ،اذربایجان ،جورجیا ،ترکی ې او
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•

•

•

•

•
•

ترکمنستان لوړ پوړو چارواکو د الجورد ترانسپورتي الرې د جوړولو تړون
السلیک کړ ،چې افغانستان ته په نسبي ډول په زړه پورې یوه الر
برابروي ،چې خپل تولیدات اروپا ته ولیږدوي.
د نومبر پر  ،۳۰د افغانستان ،پاکستان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو
د عالي کمیشنري استازي سره په یوه درې اړخیز کمیسیون کې په
استانبول کې راغونډ شول .د ناستې پرمهال ګډونوالو د خپلې ژمنې یادونه
وکړه چې افغانستان ته د کډوالو په دوامداره ستنېدنې او په ټولنه کې د
ادغام په ګډون ،د افغان کډوالو د اوږدمهالې بې ځایه کیدنې لپاره د
پایېدونکو حل الرو لپاره به منابع په ګډه کاروي.
د ډسمبر پر لومړۍ نېټې د با امنه او باثباته افغانستان لپاره د سیمه ییز
امنیت او همکارۍ په اړه د استانبول پروسې په اړه د اسیا زړه اوم
کنفرانس په باکو کې ترسره شو .خبرې اترې او مباحثې پر سیمه ییزه
همکارۍ او عمومي هڅو متمرکزې وې ،چې له تروریزم سره مبارزه وشي او
کنفرانس د باکو پریکړه لیک سره پای ته ورسید ،په کوم کې چې ګډون
کوونکو هیوادونو د ثبات او سوکالۍ په وده کې د سیمه ییزو ادارو پر
مرکزي رول ټینګار کاوه او د اقتصادي همکارۍ د پراختیا او د باور
جوړونې تاسیس شویو تدابیرو د تطبیق لپاره ی ې یو ځل بیا خپلې ژمنې
نوې او تایید کړې .د اسیا زړه -استانبول پروسې د لوړ پوړو چارواکو
غونډې په مارچ ،سپتمبر او نومبر کې او د تخنیکي سیمه ییزو ډلو غونډې
په مارچ ،اپریل ،اګست او نومبر کې ترسره شوې.
د ډسمبر له  ۴تر  ۶پورې ،له ازبکستان څخه د ولسمشر غني د لومړنۍ
رسمې لیدنې په ترڅ کې ۲۰ ،دوه اړخیز قراردادونه السلیک شول ،لکه د
ترانزیت او ګمرکاتو د طرز العملونو ساده کول ،د امنیت دوه اړخیزه
کمیټه تاسیس شوه ،په ترمذ ښار کې افغان قونسلګري پرانیستل شوه ،له
سورخان دریا څخه تر پلخمري د بریښنا د لیږد د اضافي  ۱۰۰۰کیلو متره
مزي غځولو او له مزار شریف څخه د شبرغان او میمنې له الرې تر هرات
پورې د اور ګاډي د لیکې جوړولو موافقه وشوه.
د ډسمبر پر  ،۲۱د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د وزیرانو د کچې
کنفرانس د تنظیمولو لپاره ولسمشر غني تایید تر السه کړ ،چې موضوع
ی ې "افغانستان -د سوله ییز راتلونکې الر" ده او د  ۲۰۱۸کال د مارچ پر
 ۲۶او  ۲۷تنظیم شوی.
د  ۲۰۱۷د ډسمبر پر  ،۲۶د افغانستان ،چین او پاکستان د بهرنیو چارو
وزیرانو لومړنی ډیالوګ په بیجینګ کې ترسره شو.
د  ۲۰۱۸د جنوري پر  ،۲۹د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو له کابله
لیدنه وکړه او د اسالمي مرکز ،پرمختیای ي پروژو او د افغان عالمانو د
روزنیزې کمېټې د تاسیس لپاره د مالتړ وړاندیز وکړ ،او اندونیزیا او
پاکستان به په افغانستان کې د سولې او پخالینې هڅې بسیجوي.

 .۷د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ مشارکت
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معیار :د افغانانو له خوا رهبري شوي د همکارۍ د کاري چوکاټ په دننه کې د افغان لومړیتوبونو لپاره د
نړیوالې ټولنې له خوا هر اړخیز مالتړ

د پرمختګ شاخصونه

مقیاسونه

د افغانستان د پرمختیا د ملي •
ستراتیژي او دولتي لومړیتوبونو
سره سم زیاته اندازه مرسته
د دولت او نړیوالې ټولنې په •
استازیتوب د تدارکاتو تقویه
شوي احتساب
•
د کابل پروسې په مالتړ کې او د
افغان لومړیتوبونو او دوه اړخیزو •
ژمنو په اړه د ترسره شوي
پرمختګ د څارنې د وسیلې په
څیر ،د همغږۍ او څارنې د ګډ
بورډ پیاوړي کول

په  ۲۰۱۷کال کې ،نړیوالو مرستندویانو د افغانستان د سولې او پرمختیا
د ملي چوکاټ سره د خپلو مرستو دوه اړخیز تخصیص تنظیمول جاري
ساتلي ،چې دغه پروسه به په  ۲۰۱۸کال کې هم دوام پیدا کړي ،څرنګه
چې لومړیتوب لرونکي ملي پروګرامونو به تر دغه چوکاټ الندې طرح او
پیل شي.
د تدارکاتو د ملي ادارې د معلوماتو سره سم ،د  ۲۰۱۷کال د ډسمبر تر
 ۳۱پورې ،د  ۷۳۳لوړ ارزښت لرونکو پروژو السلیک شوي قراردادونه د
دغې ادارې پر انټرنیټ پاڼه خپاره شوي.
په  ۲۰۱۷کال کې ،د مالی ې وزارت د عوایدو ریاست له یو شمیر ډونرانو
سره دوه اړخیزه سال مشورې ترسره کړې ،چې د  ۲۰۱۶په وروستیو کې د
مالیاتي ګډ کاري ګروپ د سپارښتنو د تطبیق په اړه خبرې اترې وکړي ،څو
له بودجې څخه د باندې پروګرامونو لپاره شفافیت تقویه کړي.
د همغږۍ او څارنې ګډ پالوی او د لوړ پوړو چارواکو غونډه ،کوم چې په
ترتیب سره د  ۲۰۱۷په جون او اک توبر کې دایر شوي ،پر دې بریالي
شول چې د پرمختیا او اصالحاتو په اجنډا کې د ترسره شوي پرمختګ
منظم بیا ک تنه په ال پراخه او نوې بڼه پیاوړې کړي .په دغو ناستو کې د
دولت او نړیوالو همکارانو ترمنځ دوه اړخیزه ژمنې بیا تایید او د پرمختګ
لپاره ګامونه په ګوته شول.

 . ۸له نشه ی ي توکو سره مبارزه
معیار :د کوکنارو په کښت ،د نشه ی ي توکو په تولید او روږدي کیدنه کې د کمیدنې دوامداره جریان

د پرمختګ شاخصونه

مقیاسونه

د کوکنارو په کښت ،د نشه ی ي • د کوکنارو کښت نه دی کم شوی .په  ۲۰۱۷کال کې ،په افغانستان کې د
توکو په تولید او روږدي کیدنې
کوکنارو د کښت ساحه  ۳۲۸۰۰۰هک تاره اټکل شوې ،چې په ۲۰۱۶
په اندازه کې کموالی
کال کې د اټکل شوې  ۱۲۷۰۰۰هک تاره ساحې په پرتله  ۶۳سلنه
زیاتوالی په ډاګه کوي .په  ۲۰۱۷کال کې د اپیومو تولید  ۹۰۰۰ټنه اټکل
شوې ،چې په  ۲۰۱۶کال کې د  ۴۸۰۰ټنو تولید شويو هغو په پرتله ۸۷
سلنه زیاتوالي په ډاګه کوي ،چې په هیواد کې د کوکنارو د کښت ریکارډ
جوړوي.
• نږدې  ۱.۴بیلیون امریکای ي ډالر ،چې د افغانستان د اټکل شوي
ناخالص عاید له نږدې  ۷سلنې سره مساوي دی ،د اپیومو د تولید د
کروندې پر سر ارزښت د  ۲۰۱۶کال په پرتله په  ۲۰۱۷کال کې  ۵۵سلنه
لوړ شوی.
د موثرې مخنیوي او قاچاق ضد • په  ۲۰۱۷کال کې ،د قانون نافذوونکو افغان چارواکو ،چې د ملګرو
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ملتونو د نشه ی ي توکو او جرمونو د دفتر له خوا ی ې مالتړ کېږي ،د نشه
هڅو کې زیاتوالی
ی ي توکو پر ضد ټولټال  ۲۷۹۸عملیات ترسره کړي ،چې په پایله کې ی ې
 ۲۳۶۶کیلو ګرامه هیروین ۶۴۷۵۷ ،کیلو ګرامه مورفین ۴۷۱۷۸ ،کیلو
ګرامه اپیوم ۲۱ ،کیلو ګرامه متامفتامین ۲۶۰۸۶ ،کیلو ګرامه چرس ،
 ۲۳۲۲کیلو ګرامه  3,4-MDMAکی تابلیټ (مصنوعي درمل)۵۳۰۴۶ ،
کیلو ګرامه د لومړني تشکیلوونکي جامد کیمیای ي مواد او  ۷۷۲۷۲لیټره د
لومړني تشکیلوونکي مایع کیمیای ي مواد ضبط شوي .د دغو عملیاتو په
پایله کې دغه راز د هیروینو  ۵۰او متامفتامین جوړونې  ۳البراتوارونه له
منځه وړل شوي ۳۰۷۸ ،شکمن اشخاص ۴۷۷ ،نقلیه وسیلې۲۱۷ ،
وسلې ۷۴۷ ،موبایلونه او  ۸مخابرې نیول شوي.
په هغو ساحو کې چې پخوا د
کوکنارو د کرنې لپاره کاریدلې • ،په  ۲۰۱۷کال کې ،د ملګرو ملتونو د نشه ی ي توکو او جرمونو دفتر د
افغانستان د  ۱۸والیتونو په  ۳۵ولسوالیو کې د  ۶.۵میلیونو امریکای ي
په مشروع کرنه او اړوند
ډالرو په ارزښت اوه بدیلې پرمختیای ي پروژې پیل کړي ،چې ۲۰۰۰۰
خصوصي پانګوونه کې زیاتوالی
کلیوالي کورنۍ ی ې هدف کړې وې.
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