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 شورای امنیت       مجمع عمومی

 هفتاد و سومسال       نشست هفتاد و دوم
 ۳۹: موضوع اجندا

 وضعیت افغانستان 
  

ن بر صلح 
 
 جهانیو امنیت وضعیت در افغانستان و تاثیرات ا

 عمومیگزارش سرمنشی 
I. مقدمه 

 
سی از قطعنأمه  . ۱

 
( شورای امنیت ارائه شده که ۲۰۱۷سأل ) ۲۳۴۴مجمع عمومی و قطعنأمه  ۱۱/۶۸این گزارش به تأ

ن طی 
 
 . دهدتأ هر سه مأه در خصوص پیشرفت هأ در افغأنستأن گزارش شده خواسته  سرمنشی عمومیاز ا
 
 ،سیأسیی را در رابطه به فعألیت هأی ملل متحد در افغأنستأن به شمول اقدامأت این گزارش اطالعأت تأزه . ۲

ارائه  ۲۰۱۷دسأمبر  ۱۵که به تأریخ  ( A/72/651-S/2017/1056گزارش قبلی )از زمأن  ی بشردوستأنه، توسعوی و حقوق بشر 
است که به خأطر دستیأبی به معیأرهأ و ارزیأبی پیشرفت هأی  ی دربردارنده این گزارش  ضمیمهشده بود، فراهم می نمأید. 

مطأبق بأ قطعنأمه ، (A/71/826-S/2017/189) ۲۰۱۷مأرچ  ۳مورخ گزارش  شأخص هأی  ی صورت گرفته که از زمأن انتشأر 
 صورت گرفته است.  (۲۰۰۹شورای امنیت ) ۱۸۶۸

 
II. مرتبط انکشافات 
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ریأست جمهوری و حزب سیأسی  ارگمیأن  وسیع بن بستگرفت که برخأسته از قرار  تحت فشأروحدت ملی حکومت . ۳
تهدیدی برای و داد قرار را تحت تأثیر سیأسی عرصه طوالنی مدت  أتاختالف. بودجمعیت اسالمی بخأطر حذف یک والی 

وردتجدید سیستم انتخأبأتی موضوع مذاکرات بین دو طرف وحدت ملی بود. حکومت تضعیف 
 
، طوری را دوبأره به میأن ا

ن پیوستند، در که جمعیت اسالمی، که اح
 
وردن تغییرات پیش از انتخأبأت زاب دیگری نیز به ا

 
بأ این بود. پیشرو صدد ا

مأدگی هأ برای برگزاری انتخأبأت پأرلمأنی و شوراهأی 
 
بأ انتخأب  داشته و دوامسیستم فعلی  بأ ۲۰۱۸سأل  ولسوالیوجود، ا

به را  شأن رابطه همکأری قوه مقننه و مجریه . ه استیأفت وسط کمیسیون مستقل انتخأبأت تقویتیک هیئت مدیره جدید ت
از تن  ۱۱را تصویب و  ۲۰۱۸ملی، پأرلمأن افغأنستأن بودجه سأل شورای توسعه بخشیدند، طوری که شکل سأزنده ای 

و انجأم داده است  مبأرزه بأ فسأدملی اجرای استراتژی اقدامأت بیشتری را برای دولت هم چنأن را تأیید کرد. نأمزد وزیر  ۱۲
وری 

 
نبأ توجه به خعواید ملی جمع ا

 
ت ا

 
رشد سک تور  در حأل افزایش است. متداومأ   دمأت بهبود یأفته دولت و اجراا

وضعیت امنیتی به شدت است.  کأهش یأفته و فسأد اداری،عدم وضأحت در مقررات  بی ثبأتی امنیتی،بخأطر خصوصی 
را  مردمروحیه تأ  انجأم دادند هأ در مراکز شهر را یک سلسله حمالت بزرگ بأقی مأند، چرا که عنأصر ضد دولت  بی ثبأت
بین افغأنستأن و پأکستأن را  تنش هأاین حوادث همچنین  .بأشندبه دولت اعتمأد  کأهش  ی برایتهدیدو  کردهتضعیف 

ناجأزه داده اند که خأک کردند که پأکستأن را متهم  را مقأمأت افغأنافزایش داد، زی
 
"پنأهگأه هأی امن  کشور به عنوان ا

حألی که کودکأن تقریبأ یک است، در زیأد بوده بسیأر  ۲۰۱۷تلفأت افراد ملکی در طول سأل  .استفأده شود" أنتروریست
، پیشرفت هأی اخیرا   .است جدید یبیجأ شدههزاران دربردارنده درگیری هأی طوالنی  را تشکیل می دهند وسوم قربأنیأن 

مکرات صلمذا در ارتبأط بأ اندکی
 
 ده است.ح میأن دولت و طألبأن به میأن ا

 
 سیاسی انکشافات  الف.
 
ثیر یک پیشینگزارش  ارائهاز زمأن . ۴

 
ریأست  ارگبین بین بست گسترده ، سیأست هأی ملی در افغأنستأن تحت تأ

را سیأسی  و مخألفینشخصیت هأی کلیدی در دولت  توجهاسالمی قرار گرفته است که  جمعیتجمهوری و حزب سیأسی 
ی که علت تقریبی بحران، در حأل أت دور کرده است.اصالحملی برنأمه اجرای از  را تضعیف و توجه را  وحدت ملیجلب و 
 متضأدبالفأصله نظریأت منأزعأت بلخ بود، والیت  مقأممحمد نور از برکنأری عطأ  مبنی بررئیس جمهور اشرف غنی تصمیم 
بأعث  طرفمذاکرات بین دو همأنطور که بن بست هأ افزایش یأفت،  .ریشه هأی مشروعیت دولت را نشأن داددر مورد 

خود  طوالنی مدت مطألبأت تشدید طوری که احزاب سیأسی از این بحران برای بیشتر اپوزیسیون شد،ابراز نگرانی هأی 
وردن 

 
 و قأنون اسأسی استفأده کردند.  در سیستم انتخأبأت اصالحأتبرای ا

 
قأی نقطه اوج تنش هأی طوالنی مدت ارگ ریأست جمهوری و جمعیت اسالمی  اختالفأت میأن . ۵

 
بین دولت مرکزی و ا

 مشخص سأخت. وان والی والیت بلخ کأر می کردبه عن ۲۰۰۴، یک چهره شنأخته شده در شمأل کشور را که از سأل نور 
قأی نور به عنوان یکی از حأمیأن اصلی رئیس اجراییه عبدهللا در تیم انتخأبأتی او بود ۲۰۱۴گرچه او در سأل 

 
، روابط بین ا

قأی نور تأ بدتر شد.  ۲۰۱۷سأل  جریأن رئیس جمهور غنی و رئیس اجراییه عبدهللا، در ،و دو رهبر حکومت وحدت ملی
 
ا

چند حزبی و چند قومی  اپوزیسیونو عضو کلیدی ائ تالف  ه بودای دولت ظأهر شدبه عنوان منتقد برجسته ،اواسط سأل
دسأمبر  ۱۸تأریخ به اشتراک کند.  ۲۰۱۸سأل انتخأبأت پأرلمأنی داشت در قصد  )ائ تالف نجأت افغأنستأن( بود که ظأهرا  

قأی نور  ینأمهتعفأاس پذیرشاز  ، دولت۲۰۱۷
 
قأیچندین مأه پیش ارسأل شده بود. که خبر داد ا

 
این نأمه را  اعتبأر نور  ا
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ن به او حزبی که می تواند توسط مذاکره بأ جمعیت اسالمی،  تنهأ سأختأر دولتخروج او از دارد که اصرار  رد کرده و
 
در ا

ن کرد که  صأدریه ای را اسالمی، بیأن ، جمعیتروز بعدکند، انجأم گیرد. عنوان رئیس اجرای  ی فعألیت می 
 
قأی در ا

 
حذف ا

به ویژه محسوب می شد،  وحدت ملیحکومت تشکیل که اسأس   ۲۰۱۴به عنوان نقض توافق سیأسی سپتأمبر  را  نور 
ن در مورد انتصأب مقأمأت ارشد مفأد
 
 .رد کرد ا

 شرط هأیپیش حزب جمعیت اسالمی دربأره ریأست جمهوری و  ارگاین حوادث منجر به چندین هفته مذاکره میأن  . ۶
قأی نور شد، چرا که دولت  خروج
 
ارگأن اداره مستقل ، ۲۰۱۸جنوری ۳در در تالش برای جأیگزینی والی والیت بلخ بود. ا

قأی داوود یک دفتر عنوان والی جدید منصوب کرد.  محمد داوود را به ،جمعیت اسالمیعضو ارشد سأبق  یک هأی محل
 
ا

قأی داوود به والیت 
 
قأی نور در دفتر والی در بلخ حضور داشته و تهدید کرده بود که اگر ا

 
در کأبل ایجأد کرد، در حألی که ا

به تنش این متهم کردند.  در بلخرا به داشتن حأمیأن مسلح  این دو طرف، یکدیگربلخ بیأید او را دستگیر خواهد کرد. 
قأی نور  به نقطه اوج خودزمأنی  جنوری  ۱۶ تأریخ

 
قأی داوود  عمومی بیأنیه طی یک رسید که ا

 
به بلخ  شسفر  دربأرهعلیه ا

قأی  در نهأیت، دو طرف به  .او را تهدید کرد ،در مراسم خأکسپأری پدرش برای شرکت
 
توافق رسیدند، که اجأزه می داد ا

  .گردد به کأبل بأز بعدا   و کردهبه بلخ سفر  حأدثهداوود بدون 
 
قأی نور به سرعت در . ۷

 
رئیس جمهور  .بودحأل گسترش  در ابعأد بیشتری در همین حأل، در کأبل، مذاکرات بر سر عزل ا

ور شدند و  هنهأی  ی اقتدار دولت در افغأنستأن بود مرجعو حأمیأنش ادعأ می کردند که قأنون اسأسی 
 
که این مرجع تنهأ یأدا

 مقرراتکه  هستنداسالمی بر این بأور  جمعیتدر مقأبل، رهبران  اجأزه عزل و نصب والیأن را داده است. رئیس جمهور به 
ن، که شده است جأیگزین ۲۰۱۴در سأل  وحدت ملی حکومتاجرای  ی قأنون اسأسی توسط توافق نأمه 

 
 از به موجب ا

جمعیت  . کنندتوافق  والیأنارشد، از جمله  در مورد انتصأب مقأم هأی درخواست شد تأه رئیس جمهور و رئیس اجرایی
 انتخأبأت شورا  ،الک ترونیکیتذکره برنأمه هأی معرفی   جمله:همچنأن بر اجرای موارد برجسته این توافق نأمه از اسالمی 

قأی نور، تنأسبی بر پأیه احزاب در سیستم انتخأبأت به ع نمأیندگی نظأم دنیگنجأنولسوالی و  هأی
 
نوان شرایط خروج ا

تأ مأه فبروری نیز دوام  بن بستگ فتمأن، مذاکرات در دستیأبی به یک توافق نأکأم مأند و چندین دور بعد از  تأکید دارد.
 سأیراسالمی و جمعیت  میأندر  دیدگأهدلیل دیگری که بأعث گسترش و افزایش این منأزعه می شد وجود این داشت. 

نهأ سیأسی بود که مهم گروه هأی 
 
ن حأشیه سأزی، دارای بعد قومی و ای س جمهور به حأشیه رانده شده اندتوسط رئیا

 است.
 
جنوری و ۱۳دولت به تأریخ حمأیت سأیر بأزیگران سیأسی شدند.  ، هر دو طرف درصدد جذبأتدر جریأن اختالف. ۸

قأی  عبدالرشید دوستم ،معأون اول ریأست جمهوری  نزداز نمأیندگأن را به ترکیه  هیئتیفبروری  ۴سپس 
 
شریک ائ تالفی ا

قأی نور 
 
و به  تحت تداوی قرار دارداست که شده  ده و گزارشوسأکن ب انقرهدر  ۲۰۱۷از مأه می  که دوستمگسیل داشت. ا

به طور واضح به این دارد، قرار عدلی تحت تعقیب نیز سیأسی  رقبأی یکی ازأوز جنسی و بأزداشت غیر قأنونی دلیل تج
 ۳در أسی نیز به موضع جمعیت اسالمی پیوستند. چهره هأی سی سأیر. در همین حأل، استپیشرفت هأ پأسخ نداده 

قأی نور نشر حمأیت  در اعالمیه ق یکعبدالراز فرمأنده پولیس قندهأر جنوری، 
 
 اجمأعوالی بدون کرده و ادعأ کرد که از ا

اول  پسر معأوناز جمله از چهره هأی اپوزیسیون  یجنوری، گروه ۴در کلی در حکومت وحدت ملی نمی تواند برکنأر شود. 
رئیس معأون ر قدیر چهره هأی برجسته پأرلمأن در محل اقأمت همأیون همأیون و ظأه ریأست جمهوری، بأتور دوستم،

. ر مخألفت بأ دولت گردهم جمع شدنداتحأد خود دبرای نمأیش احمدضیأ مسعود  پیشین و عضو جمعیت اسالمیجمهور 
فبروری،  ۱در عمومی دربأره سیستم انتخأبأت را تقویت کنند. احزاب سیأسی مخألف تالش کردند تأ مبأحثأت همزمأن، 
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ور مردم افغأنستأن هشت حزب و ائ تالف سیأسی از جمله: حزب اسالمی )ارغندیوال(،جمعیت اسالمی، جنبش ملی و مح
را بخأطر اضأفه کردن نقش احزاب  ۲۰۱۶که قأنون انتخأبأت کردند از دولت درخواست  ویک بیأنیه مشترک صأدر کردند 
 سیأسی در انتخأبأت اصالح کند. 

 
حمالت از  سیل شدید .شدت گرفت ،شهر هأبه خصوص در مراکز  مردم از نأامنی نگرانیبه دلیل  نوسأنأت سیأسی . ۹

و تعداد زیأد افراد شد،  نفرأبل بأعث قربأنی شدن صدهأ در سه حمله در کبه ویژه  ۲۰۱۸انتحأری و پیچیده در مأه جنوری 
بأ دعوت فرمأنده پولیس قندهأر عبدالرزاق جنوری،  ۲۹در . نداستعفأی مقأمأت امنیتی شدخواهأن شبکه هأی اجتمأعی در 

رامش،
 
نأن خواست که  مردم به ا

 
در برگذار شده  یمظأهره هأدر  بأ وجود نأامیدی از دولت به مظأهره دست نزنند.از ا

بعضی م به نأکأمی در برقراری امنیت کردند، که بعضی مظأهره کنندگأن دولت را متههم چنأن فبروری، ۱کأبل به تأریخ 
تأثیرات قأبل  بأ این وجودمتهم به حمأیت از حمله کنندگأن کردند. را أکستأن جمع شده و این کشور بیرون سفأرت پدیگر 

ن احتمأال   ۲۰۱۷می  ۳۱مالحظه حمله مورخ 
 
ترس از ، تعداد چشمگیر مردم در این مظأهره هأ اشتراک نکردند و دلیل ا

و  کرداستفأده  ولتن الفأظ را دربرابر عنأصر ضددرئیس جمهور غنی شدیدتری این حمالت،در پأسخ به  .بعدی بودحمالتی 
مصألحه بأ عأمالن این حمالت برای دیگر او  بیأن داشت که فبروری   ۳ به تأریخدر شورای عألی صلح  در یک گردهمأی  ی

 و نیز پأکستأن را به خأطر پنأه دادن به طألبأن مالمت کرد.  نداشتهنیأز 
 
نهأواکنش هأی عمومی و حمالت  این سلسله. ۱۰

 
غأز گ فتگوهأیدر  ی حداقلیپیشرفت هأبیشتر مأنع  به ا

 
 میأنصلح  ا

در   در تطبیق توافق نأمه صلح دولت بأ حزب اسالمی )گلبدین(فزاینده بأ این وجود، پیشرفت هأی  .شد دولت و طألبأن
این توافق  از اعضأی این حزب، در ارتبأط بأزندانی  ۷۸، چندین روز در جنوری، بعد از گذشت حأصل شد. ۲۰۱۶سأل 
زاد شدند، بررسی پس از مأه هأ تأخیر بخأطر نأمه

 
از زمأن امضأی بودند که  یأنزندان گروه بزرگ تریناین سومین و  .از زندان ا

زاد شدند. 
 
 این توافق نأمه ا

 
بعضی  داد تأاین اجأزه را به دولت قوه اجراییه و قضأییه، میأن روابط بهبود سیأسی،  نأمعلومدر مقأبل این وضعیت . ۱۱

 مواد 
 
نرگس . رای تأیید دادنأمزد وزیر  ۱۲نفر از  ۱۱شورای ملی به ولسی جرگه دسأمبر،  ۴در را تعقیب کند.  ی خودجنداا
رای کأفی به دست وزارت، پست زن پیشنهأد شده برای  وزارت معأدن و پترولیم و تنهأپست کأندید دولت برای نهأن، 

جنوری، شورای ملی بودجه ملی را تصویب کرد.  ۱۷در نیأورد، امأ به عنوان سرپرست این وزارت در مقأم خود ابقأ شد. 
 میأن متعدد جلسأت مشورتیبرگزاری پس از  امأ در مرحله دومرد شده بود ولسی جرگه دسمبر توسط ۱۳قبال در بودجه 

 شد. تصویباک ثریت اعضأی پأرلمأن بأ  ،وزارت مألیه و شورای ملی
 
مأدگی هأی پیشرفت هأی  ی را در تأمل، کمیسیون مستقل انتخأبأت پس از مأه هأ  .۱۲

 
انتخأبأت پأرلمأنی و  برگزاری برای ا

ن بودجه  و طرح ثبت نأم رای دهندگأن دسأمبر، کمیسیون ۱۰در . اعالم کردولسوالی هأ  شورای
 
نهأد بأ به پس از رایزنی  را ا

یک لیست از رای قرار است تأ برای اولین بأر، دولت و تمویل کنندگأن ارائه کرد.  به ،ذیدخل جأمعه مدنیو سیأسی هأی 
ن رای دهندگأن را مکلف به رای دادن در مرکز رای دهی مشخص  به اسأس قأنون انتخأبأت دهندگأن

 
ترتیب گردد که طبق ا

انتخأبأتی  اصالحخأص  کمیسیونو نأظر  گروه هأیپیشنهأدات طویل المدت تعداد زیأدی از می سأزد، که این امر از جمله 
تذکره تأبعیت از  ،رای دهیتوزیع کأرت هأی عوض به  است کهتصمیم گرفته کمیسیون همچنین . بودتهیه  ۲۰۱۶سأل 

پالن عملیأتی و طرزالعمل توسط کمیسیون به یک  جنوری، ۹به تأیخ  .نمأیداستفأده رای دهندگأن برای ثبت نأم شأن 
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غأز نمود چنأنچه نخستین محموله به  و کمیسیونرسید تصویب 
 
فبروری به کأبل خواهد  ۱۴تأریخ روند تدارکأت مواد را ا

شکأیأت سمع کمیسیون نهأد عأمه به شمول زیأدی را بأ دولت، جأمعه مدنی و سأیر نأمه هأی تفأهم کمیسیون رسید. 
نهأد هأی ذیربط را مشخص سأزد. و مسئولیت هأی ء کرد تأ مأموریت امضأای ایجأد چأرچوب همکأری متقأبل ، بر انتخأبأتی

ن برگزار کرد کهنیز را  جلسأت رایزنیکمیسیون مستقل انتخأبأت در هفت والیت  ،جنوری  ۷تأریخ به 
 
نمأیندگأن احزاب  در ا

ن شرکت داشتندانتخأبأت نهأد هأی ذیدخل در هأی جأمعه مدنی و سأیر  نهأدسیأسی، ائ تالف هأ، 
 
چهأرمین نشست . در ا

 فبروری در کأبل برگزار شد.  ۱۴انتخأبأت به تأریخ دربأره  ملی
 
 انتخأبأت در مأه اک تبر، اقدامأترئیس داراالنشأء کمیسیون در مأه نوامبر و اخراج  رئیس کمیسیون برکنأری پس از  .۱۳
اعضأی کمیسیون انتخأبأت یک پروسه  پیشین گزینشکمیته  .روی دست گرفته شدکمیسیون  در رهبری رفع خال هأی برای 

ن کرد که برگزار کمیشنر خألی نأمزدی را برای پست 
 
قأی سید در نتیجه ا

 
عنوان جنوری به  ۱۳تأریخ حفیظ هللا هأشمی به ا

را انتخأبأت داخلی به منظور تعیین هیئت مدیره خود قأدر سأخت تأ این انتصأب کمیسیون را . انتصأب یأفتکمیشنر 
قأی سخنگوی جنوری  ۳۱به تأریخ  و برگزار کند

 
کمیسیون به عنوان رئیس جدید گال جأن عبدالبدیع صیأد قبلی کمیسیون ا

ء ریأست داراالنشأبه عنوان سرپرست مستقالنه خأنم شهال حق را جنوری،  ۱۵به تأریخ محمد اشرف غنی  .شدانتخأب 
این موضوع اظهأر  جدید کمیسیون مستقل انتخأبأت رئیسیکی از اولین اقدامأت . تعیین کردکمیسیون مستقل انتخأبأت 

خیر در نظر گرفته شده بود، ممکن  ۲۰۱۸جوالی که در فعلی ممکن است انتخأبأت از تأریخ بود که 
 
أفتد، امأ بیبه تأ

 .کندبرگزار  ۲۰۱۸در سأل انتخأبأت را می تواند  کمیسیون هنوز هم
 

 امنیت   ب. 
 
 ی است که تأ حألاین بأالترین رقمامنیتی را ثبت کرد. رویداد مورد  ۲۳،۷۴۴، سأزمأن ملل ۲۰۱۷اخیر سأل الی . ۱۴
این بیشترین میزان  ،درصد ۶۳مسلحأنه بأ  درگیری هأی .بود ۲۰۱۶بیشتر از رقم سأل ، هرچند که تنهأ اندکی ت شدهثب

بیشتر از اندکی  به وقوع پیوست که ۲۰۱۷در سأل  مسلحأنه درگیری مورد  ۱۴،۹۹۸ به تعداد .رویداد هأ را تشکیل میداد
ن چنأنچه بود  ۲۰۱۶سأل 

 
مواد منفجره تعبیه استفأده از نأشی از حوادث . ه بودثبت شد مورد درگیری  ۱۴،۹۷۷طی ا

هوای  ی  حمله۹۵۰به تعداد .بودح بأال و در سطکمأکأن ، همچنأن در رده دوم قرار داشت، در حألی که حمالت هوای  ی شده
 .را نشأن می دهددرصد افزایش  ۶۷.۶سأل قبل  در مشأبهزمأن در مقأیسه بأ مدت این رقم  ثبت شد که ۲۰۱۷در سأل 
دم ربأی  ی هأقتل هأ 

 
 ۵۰انتحأری ، در حألی که حمالت درصد افزایش یأفته ۶ ،میالدی ۲۰۱۶نسبت به سأل  ی هدفمندو ا

ن شرقی حوزه .را نشأن می دهددرصد افزایش 
 
قرار دارد و  جنوبی حوزه، بیشترین تعداد حوادث را تجربه کرده و پس از ا

 .بودندامنیتی تمأمی رویداد هأی درصد  ۵۵این دو حوزه مشترکأ  شأهد 
 
 ثبت کرده که نسبت به مدت ۲۰۱۸ فبروری  ۱۵الی  ۲۰۱۷ دسأمبر ۱۵حأدثه امنیتی را از  ۳،۵۲۱سأزمأن ملل متحد . ۱۵
میز در را نشأن می دهددرصدی  ۶سأل قبل کأهش در مشأبه  زمأن

 
. دوره گزارش دهی شأهد افزایش حوادث خشونت ا

بین المللی موسسه یک بأالی حمله  کأبل و  در کالن موتریک در بزرگ بود که دو حمله پیچیده و یک بمب گذاری  ابعأد
بأد غیر دولتی 

 
 جنوری ازین جمله بودند.  ۲۷  تأ ۲۰ بیندر جالل ا
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حمالت مستقیم طألبأن در شأهد کأهش در مجموع ، فصل زمستأن هأ شهر مراکزدر هأ خشونت  افزایشبأ وجود . ۱۶
در ولسوالی هأ را تحت  دولتیطألبأن طی دوره گزارش دهی، نتوانستند هیچ یک از مراکز والیتی یأ مراکز  .بودسراسر کشور 

حمالت هوای  ی توسط نیروهأی بین این موضوع را به افزایش  مقأمأت امنیتی افغأن و بین المللیتصرف خود دربیأورند، که 
بأ این حأل، . نسبت می دهند ستأنأی ویژه افغأنشبأنه توسط نیروهمالت حو همچنأن  ی هوای  ی افغأنستأنهأالمللی و نیرو 

وردن عنأصر ضد دولتی به فشأر در طول دروه گزارش،
 
هنگ بأالی بر نیروهأی امنیتی افغأنستأن  ا

 
از طریق حمالت همأ

کندز در شمأل  والیتو نیمروز در جنوب،  قندهأردر والیأت هلمند، افغأنستأن امنیتی  ملی دفأعی و نیروهأی هأیپوسته 
یروهأی امنیتی این حمالت تلفأت قأبل توجهی را بر نادامه دادند.  فراه در غرب والیتغزنی در جنوب شرق و والیت ، شرق 

ورد و اجأزه داد تأ 
 
ورند را مواد لوژستیکی شورشیأن سالح هأ و افغأنستأن وارد ا

 
در قأبل توجهی مأ دستأوردهأی ابه دست ا

حأکمیت خود را تقریبأ در تمأم منأطق روستأی  ی تثیبت ، ۲۰۱۷بأ این حأل، طألبأن در سأل نداشتند. تصرف منأطق 
  . ندکرد
 
هنگ توط نیرو هأی نظأمی افغأن و بین المللی، . ۱۷

 
اسالمی عراق و شأم  دولتشأخه خراسأن به رغم عملیأت هأی همأ

 در کأبل و والیت خصوصو اهداف نظأمی به افراد ملکی این گروه چندین حمله علیه بأقی مأند. فعأل همچنأن )داعش( 
در حأل رقأبت برای دو گروه هر  زیراسهم داشتند  هأی مسلحأنه علیه طألبأن جنگ درو همچنأن انجأم داد  شرقی ننگرهأر

وردن کنتر 
 
همچنأن  ،اسالمی عراق و شأم خود خوانده شمألی، دولت حوزهدر همین حأل، در ل منطقه بودند. و به دست ا

میز علیه نیروهأی دولتی افغأنستأن و طألبأن ادامه 
 
نشأن می دهد که این گروه  امر و این دادبه درگیری هأی خشونت ا

 کرده است.  شرقی کشور حوزه خأرج از ه و شروع به تحکیم حضور خود جغرافیأی  ی خود را گسترش داد حوزه
 
ن دخیل بودند، سأزمأن ملل متحد رویداد که کأرمندان مورد  ۴۲ به تعداد .۱۸

 
به وقوع پیوست که  ۲۰۱۷ در سأل در ا

دم ربأی  یرویداد حأدثه جنأی  ی، یک برخورد مسلحأنه و سه  ۱۷، مورد ارعأب ۹شأمل 
 
 . می بأشد ا

 منطقوی  های همکاری   ج.
 
بأ پأکستأن پس از افزایش  ، تنش هأدهی روابط میأن افغأنستأن و سأیر کشورهأ در طول دوره گزارشدر خصوص . ۱۹

 ۱۷به تأریخ  دو کشور بأ هم روابط داشتند.، روند صعود را به خود گرفت هرچند مقأمأت هر جنوری در مأه هأ خشونت 
مریکأ در کأبل برای بحث در مورد همکأری هأی نظأمی و 

 
دسأمبر، مقأمأت نظأمی افغأنستأن، پأکستأن و ایأالت متحده ا

صأدر نموده که مذهبی را فیصله فتوا یأ  پأکستأنی  علمأی ۱۸۰۰، جنوری  ۱۶ در .کردند دیدارهمدیگر بأ  مز تروری مبأرزه بأ
ن 
 
بأالی  ستیتروریحمالت خشونت و اعالمیه در مورد منع یک  ."غیر اسالمی" اعالم کردند عمل حمالت انتحأری را طی ا

همأهنگی چهأرجأنبه برای صلح میأن افغأنستأن، چین، پأکستأن و گروه نقشه راه اهداف در افغأنستأن به عنوان بخشی از 
ن توافق صورت گرفته بود،  ۲۰۱۶در سأل  که ایأالت متحده

 
اعالمیه در کأبل به بأ این وجود،  .گردیدپیشنهأد روی ا

  کرد.محکوم نمیرا واضحأ  تروریسم و خشونت در افغأنستأن این اعالمیه شد، زیرا نگریسته شک و تردید نظر بأ جنوری 
امور خأرجه پأکستأنأز کأبل دیدار کرد تأ در مورد برنأمه تهمینه جنجوا، وزیر هیئت بلند پأیه به رهبری یک  فبروری، ۳در 

، تبأدله معلومأتزمینه هأی همکأری نظأمی، مبأرزه بأ تروریسم و ، برای صلح و همبستگی پأکستأن - عملیأتی افغأنستأن
بأد در روزهأی امر این  نمأید. گ فتگومهأجرین و ترانزیت و بأزگشت اقتصأد، تجأرت 

 
به دنبأل دور دوم مذاکرات در اسالم ا

پس از نشست دوم، دولت افغأنستأن یک  .خأرجه افغأنستأن بودامور وزیر حکمت کرزی، معین بأ حضور  فبروری  ۹و  ۸
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 دست، هیچ همکأری صورت گرفتمیکأنیزم ورد در حألی که برخی از پیشرفت هأ در م و بیأن کردمطبوعأتی صأدر  بیأنیه
 
ورد أ

 .ه استحأصل نشدملموسی 
 
بأ سأیر منطقوی  نزدیک تر همکأری گأم هأی  ی جهت برداشتن  در طی دوره گزارش، دولت افغأنستأن به دنبأل. ۲۰

افزایش  ۲۰۱۷تجأرت از طریق بنأدر بندرعبأس و چأبهأر در جمهوری اسالمی ایران از اوایل سأل  .کشورهأی همسأیه بود
دولت افغأنستأن همچنأن به ت. تغییر قأبل توجهی در روابط تجأری افغأنستأن بأ جمهوری اسالمی ایران اس نشأنه کهیأفته 

سیأی مرکزی ادامه داد
 
روابط دو جأنبه بأ ازبکستأن پس از دیدار رسمی رئیس جمهور  . گسترش روابط خود بأ کشورهأی ا

همکأری چون نأمه دو جأنبه را در زمینه هأی  ی  توافق ۲۰که دو کشور بیش از تقویت شد زمأنی  دسأمبر ۵و  ۴به تأریخ غنی 
 .امضأ کردندهأ  زیرسأختو  یگمرک طرزالعمل هأی و ترانزیتامنیتی و اطالعأتی، 

 
حکومت دسأمبر،  ۲۶در  فغأنستأن پیشرفت هأی اندکی داشت.در حمأیت از پروسه صلح در اهمکأری بین المللی . ۲۱

که توسط حکومت چین در جون برای اولین گ فتگوهأی سه جأنبه میزبأن وزرای امور خأرجه افغأنستأن و پأکستأن چین 
خود در راستأی بهبود روابط، تقویت همکأری سودمند  اتتعهدروی سه طرف، . جینگ بودیدر بپیشنهأد شد،  ۲۰۱۷

نهأ همچنین حمأیت  .کردندتأکید  مجدداتروریسم هر نوع و مبأرزه بأ  ،جأده متقأبل، ارتقأء ارتبأطأت تحت برنأمه کمربند و
 
ا

 أزییدولت اندون .کردنداعالن را افغأنستأن در و متعلق به افغأن هأ هأ فراگیر افغأن  رهبری یک فرایند صلح تحت  خود از
 ی ازمیزبأن هیئت أزییدر مأه دسأمبر، دولت اندون .صلح در افغأنستأن افزایش دادتأمین همچنین تالش خود را برای 

ن 
 
مدن بودکشور نمأیندگأن شورای عألی صلح افغأنستأن و علمأی ا

 
شتی و برای به میأن ا

 
 .در افغأنستأن کمک کرد وفأق و ا

قأیزییرئیس جمهور اندوندر جریأن سفر ، جنوری  ۲۹تأریخ به 
 
پیشنهأد تشکیل یک موصوف ، به کأبل دوجوکو ویدو أ، ا

شتی در افغأنستأن را  أزییافغأنستأن، اندون یعلمأکمیته سه جأنبه بأ مشأرکت 
 
و پأکستأن برای ارتقأء تالش هأی صلح و ا

 داد. 
 

III. حقوق بشر 
ظت افراد ملکی فأدر مورد مح ۲۰۱۷ سأل سأالنهگزارش ( یونأمأ) متحد در افغأنستأنهیئت معأونت ملل فبروری،  ۱۵در  . ۲۲

کشته  ۳۴۸۳)تن  ۱۰۴۵۳ تعداد تلفأت افراد ملکی را  ۲۰۱۷در سأل  این گزارش 1نشر کرد. را هأی مسلحأنه درگیری در جریأن 
کشته شده تعداد افراد ملکی . نشأن می دهد ۲۰۱۶سأل کأهش را در مقأیسه بأ درصد  ۹این رقم که  ثبت کرد (مجروح ۷۰۱۵و 
 ۲۰ دولت،ضد درصد از افراد ملکی را به عنأصر  ۶۵تلفأت یونأمأ درصد کأهش یأفته است. ۱۱مجروحین تعداد و درصد  ۲

و نیروهأی طرفدار دولت،  مخألف دولتدرصد را به درگیری هأی زمینی بین عنأصر  ۱۱،حکومتدرصد را به نیروهأی طرفدار 
ن سوی مرز هأ راکت پرانی درصد را به ۱و تقریبأ  نگجاز دوران  منفجره درصد را به بقأیأی مواد۳

 
نسبت داده است. کأهش از ا

 بر اثر افراد ملکیدر حألی که تلفأت کأهش تلفأت ملکی نأشی از درگیری هأی زمینی نسبت داده شده عمدتأ به  افراد ملکیتلفأت 
هأی نأشی از خشونت  .ه است)در حمالت انتحأری و غیر انتحأری( افزایش یأفتتعبیه شده  منفجره موادبدون تفکیک استفأده 

موزش، خأنواده هأ را بیجأ سأخته و  ،شدهجأیداد هأ و  هأ ، خأنهدرگیری بأعث تخریب منأبع معیشیتی
 
خدمأت دسترسی به ا

 .را محدود نموده استو دیگر خدمأت صحی 

                                                 
، "افغأنستأن: محأفظت افراد ملکی در منأزعأت مسلحأنه_ گزارش سأالنه سأل   حقوق بشربرای عألی ملل متحد  کمیشنری یونأمأ و  1

 ( ۲۰۱۸کأبل،("۲۰۱۷
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نفر  ۱۲۲۹)ملکی فرد  ۴۱۵۱ تلفأت )در حمالت انتحأری و غیر انتحأری( بأعثمواد منفجره تعبیه شده  . استفأده از تأک تیک۲۳

شأمل حمالت انتحأری و  مورد این. را شأمل می شودافراد ملکی تلفأت  مجموع درصد از ۴۰که شده ( زخمی ۲۹۲۲کشته و 
افراد ملکی را تلفأت مجموع درصد  ۲۲تن شد که  ۱۶۹۰مجروحیت و فرد  ۶۰۵است که منجر به کشته شدن ای پیچیده

،  فشأری نوع تعبیه شده منفجره مواد استفأده از به شمول غیر انتحأری مواد منفجره تعبیه شده تأک تیک هأی . تشکیل می دهد
 (مجروح ۲۶۶۱کشته و  ۸۲۳) افراد ملکیتلفأت  ۳۴۸۴بأعث زمینی  درگیری هأی .را تشکیل داد افراد ملکیدرصد از تلفأت  ۱۸
بأ ابراز نگرانی بیشترین تعداد تلفأت افراد ملکی نأشی از ونأمأ ی .را تشکیل می دهد افراد ملکیتلفأت کل درصد  ۳۳ کهشد 

برخأسته از  افراد ملکیتلفأت مورد  ۶۳۱مأموریت . ثبت کرده استرا بدینسو  ۲۰۰۹از سأل حمالت هوای  ی در یک سأل، 
زنأن و ، نشأن می دهد ۲۰۱۶در مقأیسه بأ سأل درصد افزایش را  ۷که  ( را ثبت کردهزخمی ۳۳۶کشته و  ۲۹۵ی  ی )احمالت هو
مورد، توسط  ۳۰۹تلفأت افراد ملکی توسط نیروی هوای  ی افغأن را  یونأمأ .درصد این تلفأت را تشکیل می دهند ۶۲و کودکأن 

مأموریت به طور کلی، مورد ثبت کرده است.  ۷۶نیروهأی نأمشخص طرفدار دولت را مورد و  ۲۳۷ی نظأمی بین المللی را نیروهأ
، ۲۰۱۶در مقأیسه بأ سأل رقم این هرچند  را ثبت کرد. زخمی( ۲۳۱۸کشته و  ۸۶۱) أنتلفأت کودکمورد  ۳۱۷۹ملل متحد 

 ۱تلفأت زنأن در حدود . را تشکیل می دهند افراد ملکیدرصد از تلفأت  ۳۰درصدی را نشأن می دهد، کودکأن هنوز  ۱۰کأهش 
نأنمرگ و میر ، امأ درصد

 
 .درصد افزایش یأفته است ۵ ا

 
۲۴ . 

 
در چنأنچه این حمالت بود حمالت عنأصر مخألف دولت  اثراز  افراد ملکیبه شدید تلفأت شأهد ادامه  ۲۰۱۸غأز سأل ا
بأد هدف قرار  افراد ملکیکه عمدتأ  مخربی چندین حملهکه شأمل  به طور پیوسته رخ داد جنوری مأه  طول

 
را در کأبل و جالل ا

، پنج جنوری  ۲۰در زخمی بر جأی گذاشت. ۲۶۵کشته و  ۱۴۳حداقل سه حمله  جنوری،  ۲۷  تأالی  ۲۰از  .، می بأشدداد
تشانتر تل ومهأجم مسلح در داخل ه

 
 فرد ۲۴بودند که  تلوه سأکنین در جستجویاتأق به اتأق و  گشودند کأنتیننتأل در کأبل ا

پس از انفجأر  ، چهأر مهأجم انتحأری جنوری  ۲۴در . کردندمجروح دیگر را تن  ۱۵و کشته را خأرجی(  تبعه ۱۶به شمول ) ملکی
بأد حمله کردند، که بأالی موسسه حمأیت از مواد انفجأری، موتر

 
 .کردندزخمی را تن  ۲۱ کشته وتن را  ۵ کودکأن در جالل ا

سیب دید این حمله اثر غیر دولتی در سأختمأن این موسسه 
 
ن قرار داشت،  و دفتر کمیته سویدن برای افغأنستأنا

 
که در جوار ا

تش سوزی تخریب شد. نیز
 
مبوالنس مواد انفجأری پر از موتر جنوری، یک حمله کننده انتحأری  ۲۷در  بر اثر ا

 
را که مأنند ا

 ۲۲۹نفر کشته و  ۱۱۴که در نتیجه  از سأختمأن سأبق وزارت امور داخله در کأبل منفجر سأخت بیرون ، درطراحی شده بود
در محل مأتیک خأرجی و دکأن هأی افراد ملکی واقع ودیپلدفتر دو شفأخأنه، شورای عألی صلح، چندین نفر زخمی شدند. 

 شدیدا تخریب شدند. حأدثه
 
به  که را درگیری مرتبط بأ رویداد هفت نظأرت و گزارش دهی مورد  در ی کشور  ی کأر  گروه ،۲۰۱۷دسأمبر  ۳۱اک تبر تأ  ۱از . ۲۵

توسط گروه هأی مسلح  موردتوسط طألبأن، دو  مورد)سه  صحیکأرمندان خدمأت و  صحیمنظور هدف قرار دادن تأسیسأت 
مورد  ۱۸گذشته به در حألی که این رقم در ربع  تأیید کرد  صورت گرفته بود، توسط ریأست امنیت ملی( موردنأمشخص و دو 

(، دو تن اختطأفکشته و یک تن )دو  صحیخدمأت کأرکنأن بأالی شأمل حمالت هدفمند مورد از این حوادث سه می رسید. 
تفکیک بدون و یک حمله  صحییک مرکز علیه  تهدیدرویداد ، یک مریضأنو یأ صحی کأرمندان خدمأت علیه  تهدیدحأدثه 
سیب بأعث 
 
نهأ صورت گرفت به و بأالی تأسیسأت تعلیمی را که  حأدثه ۱۳این گروه  شد. زیکی به یک کلینیکفا

 
کأرمندان ا

که منجر به تفکیک حمله بدون سه  ،کأرمندان سک تور تعلیمیو تهدیدات علیه  مکأتببأالی مستقیم مورد حمله چهأر شمول 
سیب به 

 
موزشی کأرمندان سک تور تعلیمی بأعث کشته شدن و ربودن و یک حأدثه که شد  مکأتبسأختمأن ا

 
. کردتأیید گردید، ا
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دولت اسالمی عراق و شأم(،دو حمله را را به طألبأن و یک حمله را به ) هشت حمله  روه هأی مسلحگرا به حمله  ۹گروه کأری 
 امنیتی و اردوی ملی افغأن و طألبأن در جریأنملی یک حمله را مشترکأ  به نیروهأی حکومت، به نیروهأی شبه نظأمی طرفدار 

تش و یک حمله را به افراد نأشنأس تبأدله 
 
یید شد مک تب نیزعالوه بر این، استفأده نظأمی از هفت  .نسبت دادا

 
مورد پنج  که تأ

ن توسط 
 
 رفته است.گصورت  افغأنستأن دفأعیامنیتی و  ملی از سوی نیروهأیدیگر  موردطألبأن و دو ا
 
ن پسر توسط طرفین درگیری ثبت شده بود، که پنج مورد  ۳۶، استخدام و استفأده از زمأنعین در . ۲۶

 
)دو مورد توسط ا

در د در حألیکه این رقم تأیید ش مورد توسط طألبأن(ملی افغأنستأن و یک  پولیستوسط  مورد، دو عراق و شأمدولت اسالمی 
 کودک ۱۷۱ زارش داد کهگ عدلیه، وزارت ۲۰۱۷دسأمبر  ۳۱تأریخ به  .می رسیدتأیید شده مورد  ۱۹به دوره گزارش دهی قبلی 

این رقم که در حألی ، هداری می شوندگن در سراسر کشور  اصالح و ترتیب اطفألمراکز اتهأمأت مرتبط بأ امنیت ملی در در زمینه 
سوء یک مورد یونأمأ  .رهأی  ی کودکأن می بأشدو  تانتقأالمی رسید که این به دلیل کودک  ۳۰۰به  ۲۰۱۶در ختم مأه دسأمبر 

دم ربأی  ی پولیس ملی افغأنستأن و پنج مورد توسط  أناستفأده جنسی از کودک
 
توسط طألبأن را تأیید کرده پسر  ۱۳به شمول ا

 مورد توسط طألبأن، یک مورد توسط )چهأر به کمک هأی بشردوستأنه دسترسی جلوگیری از موردیونأمأ همچنین شش است. 
ثبت نمود در حألی که این رقم در عین  را  (نأشنأسگروه مسلح  مورد توسط یک و یک عراق و شأمولت اسالمی د شأخه خراسأن

 د می رسید.مور  هشتمدت زمأن گزارش دهی به 
 
میز اعمأل خشونت در حألی در سطح پأئین قرار داشت که جبران خسأرت برای زنأن عدالت و  .۲۷

 
ادامه همچنأن  علیه زنأنا

زار و اذیت زنأن و کودکأن  ، قأنون منع۲۰۰۹خشونت علیه زنأن سأل  منعبه عنوان بخشی از اجرای قأنون . داشت
 
تأریخ به ا

ن تعریف  شد نشر ۲۰۱۷دسأمبر  ۳۱
 
زار و اذیت در که در ا

 
تقویت را أت شکأیطرزالعمل هأی و واضح سأخته را عمومی  امأکنا

زار کرد تأ گسرتأسر کشور بر رابطه به مسوده قأنون خأنواده را در در مشورتی  جلسأت بأ حمأیت سأزمأن مللوزارت عدلیه  .کرد
ن را 

 
 ارسأل کند.شورای ملی به شورای وزیران و ا
 
مستقل کمیسیون جنوری،  ۱۰به تأریخ  .روی دست گرفتدولت اقدامأتی را برای بهبود برابری جنسیتی در خدمأت ملکی . ۲۸

ن میزان جدیدی را  پألیسی ملکیخدمأت و اصالحأت اداری 
 
 ۲۴را به  ملکیزنأن در خدمأت  حضور نشر نمود که به اسأس ا

رفته گقرار نمورد تأیید هنوز طرح این شده برای اجرای بودجه بأزبینی  سأختننهأی  ی  .افزایش میدهد ۲۰۱۸درصد در سأل 
  .است
 
پیش نویس قأنون در   .شکنجه را تصویب کردمنع قأنون جدید  تلفیقی متن ی شورا ملیجلس سنأم جنوری، ۱۴ به تأریخ .۲۹

ن توسط رئیس جمهور و توشیح از پیش  ملیشورای حأل حأضر تحت بررسی کمیسیون مشترک 
 
جریده رسمی در مأه در نشر ا

ن گونه  شأملپیش نویس قأنون  قرار دارد. ،مأرچ
 
مندرج تعریف است که بأ قأنون داخلی شکنجه در جرم اصالح شده تعریف ا

این قأنون همچنین  .مطأبقت دارد کننده، غیر انسأنی یأ تحقیر بیرحمأنهیأ مجأزات هأی هأ رفتأر سأیر منع شکنجه و کنوانسیون 
ن که است  احکأمیشأمل 

 
 ۲۸در  .کنند دریأفت غرامتادعأی قربأنیأن شکنجه می توانند در دادگأه هأی مدنی و کیفری طبق ا

دم ربأی  ی و قتل یک پسر  جرم حکم اعدام سه مرد را به دولت جنوری،
 
روه زندانیأنی است که گ دومینصأدر کرد. این سأله  ۱۳ا

 .در مأه هأی اخیر اعدام شده اند
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غأز  څأرنوال محکمهدرخواست در مورد بین المللی کیفری  دیوانحضور در  قربأنیأن برای روزنه جنوری، ۳۱در  .۳۰
 
برای ا

اولیه،  هأی بررسیپس از  .که در افغأنستأن انجأم شده است، بسته شدضد بشری جنأیأت جنگی و جنأیأت  تحقیقأت در مورد
 .تصمیم بگیردوضعیت افغأنستأن  هیئت قبل از محأکمه در مورد اجرای تحقیقأت در خصوصانتظأر می رود 

 
ای همچنأن بأ تهدیدهأ و حمالت عنأصر ضد دولتی و رسأنهکأرمندان جأمعه مدنی و  فعألین زارش دهی،گدوره  طیدر  .۳۱

مستقل وکالی مدافع انجمن  ثبت نموده است.را در سراسر کشور رویداد  یونأمأ چهأر .بودندنیروهأی طرفدار دولت مواجه 
ن برنأمه هأی  وکال برایپأسخگوی  ی را  مسأئل مربوط به در موردورکشأپ هأ یک سلسله   افغأنستأن

 
روی دست گرفت که طی ا

موزشی 
 
کردند اشتراک تن در این ورکشأپ هأ  ۱۳۰ حدودا   .برگذار گردید شکنجهمنتع قأنون مسوده و  جزاکود جدید در مورد ا

نهأ را زندر  ۲۰که 
 
 .دادأن تشکیل می صد ا

 
IV.  کابل و هم پروسهاجرای 

 
 انکشافیهنگی کمک های ا

 
به طور کلی،  همچنأن محدود بأقی مأند.فسأد گسترده و  عدم وضأحت در مقررات مداوم، منأزعأتبه دلیل رشد اقتصأدی . ۳۲

 پیش بینی .رسید ۲۰۱۷در سأل  درصد ۲.۶به  ۲۰۱۶در سأل  درصد ۲.۲از طوری که  یأفتکمی افزایش شده رشد تخمین 
کأهش  .بدتر نشود ایمالحظهدرصدی است، به شرطی که وضعیت امنیتی و سیأسی بطور قأبل  ۳.۲، رشد ۲۰۱۸سأل  برای

سک تور این درصدی  ۱.۵ رشد .رونمأ شد ،هدشترین سهم اقتصأد را تشکیل می دکه بی زراعتسک تور ای در رشد قأبل مالحظه
و  هأی صنأیعمیرسید هرچند برای سک تور درصد  ۶به  ۲۰۱۶درحألیکه این رشد در سأل پیش بینی شده بود  ۲۰۱۷در سأل 
کسر  .مأند بأقی رقمیگونه یک کمأکأن به نوسأن بأ توام  تورم .پیش بینی شده بوددرصد  ۳.۳و  ۲بألترتیب رشد الی خدمأت 
پیش  داشت. یدرصد ۸ افزایش درصدی و واردات ۳صأدرات کأهش  چنأنکهافزایش یأفت،  ۲۰۱۷در نیمه اول سأل تجأری 

داخلی تولید نأخألص  درصد ۳۳به  ، ۲۰۱۷در سأل  ،سأالنه که توسط کمک هأی خأرجی تأمین می شود کسربینی شده است 
 .برسد
 
جمع و اداری بهبود خدمأت عمدتأ از طریق ، درصدی ۱۸بأ افزایش  ۲۰۱۷دولت در سأل  عوایدبه گ فته وزارت مألیه،  .۳۳

وری عواید
 
افغأنستأن  که از سوی بأنک جهأنی در  یکشأفانگزارش طبق  این دستأوردهأ،رغم  به رسید.ر لامیلیأرد د ۲.۴۴به  ،ا

مد داخلی  را  بندی شده درصد از هزینه هأی بودجه ۴۰شد، انتظأر می رود که دولت فقط  نشر ۲۰۱۷نوامبر 
 
، تکمیل کندبأ درا

همچنأن خال پیش بینی می شود که این  بأقی می مأند. ۲۰۱۷سأل  در پأیأناز تولید نأخألص داخلی  یدرصد ۱۵مألی خالی و 
أ خدمأت تهأی انکشأف ملکی داخل بودجه تمویل کنندگأن بین المللی سأخته به کمک وابسته را و دولت  یأفتهگسترش 

درصد در سأل  ۶۷به  ۲۰۱۶درصد در سأل  ۵۵دولت از انکشأفی جه بودهزینه  .را اجرا کند اسأسی و برنأمه هأی توسعوی
در بودجه  بندی روند بودجهاصالحأت اضأفی در  .انکشأفی می بأشدجه بودافزایش یأفت، که عمدتأ به دلیل کأهش  ۲۰۱۷

 .را افزایش دهند مصأرفمیزان  این اصالحأت  معرفی شده و انتظأر می رود که ۲۰۱۸ملی سأل 
 
 عألی شوراهأی خود از طریقانکشأفی سخگوی  ی در اجرای اولویت هأی تقویت پأجهت  تالش هأبه دولت همچنأن . ۳۴

 ارائهبرای خودک فأی  ی چأرچوب حسأبدهی متقأبل جدید را از طریق  زارشگیک دولت دسأمبر،  ۹. به تأریخ دادامه دا انکشأفی
مده است ۲۴  مجموع ازهدف  ۱۰کرد و گزارش داد که 

 
صلح و ملی چأرچوب تطبیق به عنوان بخشی از  .هدف به دست ا
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برنأمه ملی دو  .نیز طرح کرد عألی شوراهأی انکشأفی رهنمأی  یتحت  را  برنأمه ملی دارای اولویتافغأنستأن، دولت  انکشأف
، بودند راه اندازی شده قبالکه  - زنأن اقتصأدی توانمندسأزی برنأمه و  شهروندی میثأقاولویت دارای  ملی برنأمه - دارای اولویت

مأده سأزی قرار دارند برنأمه دیگردر حألی که هشت هأی بودند پیشرفت شأهد 
 
  .در مراحل مختلف ا

 
مبنی بر تطبیق  فرمأن رییس جمهور دسأمبر  ۹در  .بأقی مأنده استدولت اصالحأت برنأمه مبأرزه بأ فسأد جزء اصلی . ۳۵

ن را فسأد اداری بأ و مبأرزه حأکمیت قأنون را که شورای عألی اداری در افغأنستأن ژی ملی مبأرزه بأ فسأد یاسترات
 
 ۲۸تأریخ به ا

وزارت  ۹میأن از  ،۲۰۱۸در جنوری  .شدتعیین رئیس دبیرخأنه شورای عألی نیز  .، صأدر کردتصویب کرده بود ۲۰۱۷سپتأمبر 
مأده سأزی مکلف به ژی یاستراتبه اسأس که  دارای اولویت

 
، وزارت مألیه، وزارت ندبودپالن هأی تطبیقی مشرح و ارائه  ا

به  خود را شده تکمیل پالن هأی تطبیقی شأن  معلولینامور اجتمأعی، شهدا و ، کأروزارت ، ملکی هوانوردیو  ترانسپورت
دیگر تأخیر در  وزارتدر جریأن تکمیل طرح هأی خود بودند، در حألی که سه  وزارتسه  .ارائه کردند دبیرخأنه شورای عألی

 .را گزارش کردند کأر روند
 
، فبروری  ۴تأریخ به  .دادرهبری در وزارت دفأع ادامه روی امنیتی بأ تمرکز سک تور اصالحأت در به اولویت بندی دولت . ۳۶

در وزارت کأرکنأن ذاتی  مقرره امور بأ توجه به اصالحأت  را  ملی افغأنستأن اردوی جنرال ۱۶۴ رمأن تقأعدف رئیس جمهور غنی
ترویج و رشد مسلکی گرای  ی مأه در تالش برای  ۱۸ نرال را طیج ۴۰۰در جریأن اصالحأت، دولت قصد دارد  .دفأع امضأ کرد

افغأنستأن از وزارت امور داخله عأمه نظم ملی پولیس انتقأل  .به تقأعد سوق دهدملی افغأنستأن، رهبری اردوی  ی درنسل تغییر
 همچنأن ادامه یأفت. امنیتیسک تور اصالحأت در دولت برای ، جزء اصلی برنأمه چهأر سأله به وزارت دفأع

 
 عهو اشأقأنون ثبت ه گولسی جر نوامبر،  ۲۷در  .روی دست گرفته شدمبأرزه بأ فسأد قأنونی برای تقویت چأرچوب  هأ تالش .۳۷

، تصویب شده بودنأفذ بر واک ت ۲۸به تأریخ ریأست جمهوری تقنینی طریق فرمأن  ازکه را دارای  ی هأی مقأمأت و کأرکنأن دولتی 
تأ دارای  ی هأی خود را را مکلف می سأزد هأ و ولسوالی  والیتیو شوراهأی  شورای ملیاعضأی برای اولین بأر، این قأنون  .کرد

بأ تدابیری چون به تصویب رسید، چأرچوب قأنونی مبأرزه بأ فسأد را  فبروری  ۱۵تأریخ به جدید که کود جزای  سأالنه اعالم کنند.
، تقویت در قأنونمبأرزه بأ فسأد ملل متحد برای تمأم مقررات اجبأری کنوانسیون شأمل سأختن غصب زمین و پنداشتن جرم 
عألی نظأرت بر تطبیق استراتژی از اداره هأ دارای  ی  ثبت و اشأعهولیت هأی جأمعه مدنی از انتقأل مسئ نهأدبأ این حأل،  .کرد

 تمأم کردن بندیطبقه عالوه بر این،  .تحت قأنون جدید انتقأد کردند ی جمهور  ریأست ر امو فسأد اداری به اداره بأ مبأرزه 
مستقل کأنیزم یمموجودیت  هأی  ی را در مورد عدم، نگرانی لوی څأرنوالیاداره فسأد در بأ مبأرزه نهأدهأی تحقیقأتی کأرکردهأ و 

ورده  ی استراتژ  این تحت ینظأرتو  ی  یاجرا
 
 .استرا بأر ا

 
V.  انگکمک های بشردوستانه و پناهند 

 
فبروری  ۱ الی ۲۰۱۷دسأمبر  ۱۵از  .ندیری هأ بیجأ شدگی بر اثر در گبه تأز تن  ۴۷۵۴۳۳، میالدی ۲۰۱۷در جریأن سأل . ۳۸

است که از  شرق  حوزهدر بیجأ شده تأزه  افرادبأالی توجه بأالترین میزان . ندنفر بیجأ شد ۱۱۶۸۸ به تعداد ،میالدی ۲۰۱۸
. را پنأه داده استشده اند،  بیجأدرصد همه افرادی که در افغأنستأن  ۲۸نفر و یأ  ۱۴۱۰۰۰بیش از  ۲۰۱۷ابتدای سأل 
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مصونیت  منأطق خود بأبرای بأزگشت به  امیدواری کنند و هیچ کوچ چندین بأر ند شده مجبور شد بیجأهأی خأنواده بسیأری از 
  .ندارندو احترام 

 
میم گرفت تأ ، کأبینه فدرال پأکستأن تصجنوری  ۳تأریخ  بهشهروندان افغأن که در پأکستأن زندگی می کنند، در رابطه به . ۳۹

دیگر تمدید کند که این امر زمینه را موقتأ  برای اقأمت قأنونی مهأجرین افغأن در روز  ۳۰ثبت مهأجرت را برای کأرت هأی 
میلیون افغأن که در  ۱.۴، مجموعدر شد. تمدید دیگر  روز ۶۰این کأرت هأ برای ، جنوری  ۳۱در  پأکستأن فراهم می سأزد.

ثبت نأم  .زندگی می کنندثبت دیگر در این کشور بدون تن پأکستأن سأکن هستند این کأرت را دارند، در حألیکه یک میلیون 
 در پأکستأن در  اسنأدبدون  یاین افغأن هأ

 
غأز شد و  ۲۰۱۷ ستگا

 
درخواست  ۸۰۴۰۰۰بیش از  ۲۰۱۸فبروری  ۱۵تأریخ الی ا

 .دریأفت شد
 
نفر از  ۲۰۴جمهوری اسالمی ایران و تن از  ۱۲۰۲پنأهنده از پأکستأن،  ۵۷۴۱۱در مجموع  ،۲۰۱۷سأل در جریأن   .۴۰

 نشأن می دهد ۲۰۱۶در مقأیسه بأ سأل را درصدی  ۸۵این ارقأم نشأن دهنده کأهش  بأزگشتند. کشورهأی دیگر به افغأنستأن
 بهبودعمدتأ نأشی از  شت کننده هأگمیزان بأز کأهش  شتند.گپنأهنده به کشور بأز  ۳۷۲۵۷۷ أ  مجموع ۲۰۱۶چنأنچه در سأل 

 .پنأهندگأن برای بأزگشت به یک محیط امنیتی بسیأر نأپأیدار بود بیندر پأکستأن و همچنین افزایش بی میلی در  محفوظمحیط 
مدن 

 
 برنأمه ازاین زمستأن، مأه به دلیل به مدت سه  ۲۰۱۷دسأمبر  ۱در  برنأمه بأزگشت داوطلبأنه از پأکستأنبأ به تعلیق درا

  رفته شد.گاز سر  ۲۰۱۸ مأرچ ۱تأريخ به  (UNHCR) أن گسأزمأن ملل در امور پنأهند عألی  کمیشنری دفتر  سوی
 
نفر به شکل  ۳،۲۰۰نفر)  ۳۷۹۶این رقم به ادامه دارد که از پأکستأنبدون اسنأد افغأن هأی  داوطلبأنهاخراج و بأزگشت  .۴۱

، تعداد ۲۰۱۸از ابتدای سأل   .می رسد ۲۰۱۸فبروری  ۱۵تأ  ۲۰۱۷دسأمبر  ۱۷از  نفر به شکل اجبأری(  ۵۹۶و  داوطلبأنه
نفر  ۹،۰۸۴که  ۲۰۱۷که نسبت به سأل  نفر رسیده است ۲،۸۹۶به شتند گافرادی که بدون اسنأد از پأکستأن به کشور بأز کل 

 داوطلبأنهنفر به شکل  ۴۴،۶۸۵افغأن از جمهوری اسالمی ایران )  ۹۲،۷۲۳زارش دهی، گدر طی دوره  بود، کمتر شده است.
میأن  از بوده است. ۲۰۱۸جنوری  ۱نفر بعد از  ۶۵،۸۳۹شت گبأز  که ند شتگنفر به شکل اجبأری( به کشور بأز  ۴۸،۰۳۸و 

درصد( از پأکستأن و  ۸۵) عودت کننده فرن ۳.۲۲۶  (IOM) ت، سأزمأن بین المللی مهأجر أن بدون اسنأدگعودت کنند 
، میالدی ۲۰۱۷در کل، در سأل  کرد.مألی  حمأیتدرصد( از جمهوری اسالمی ایران را  ۵) عودت کنندهنفر  ۴،۱۸۵

 ۱۵ الی ۲۰۱۷مبر أدس ۱۵از   نفر از پأکستأن بأزگشتند. ۹۸،۱۹۱از جمهوری اسالمی ایران و افغأن بدون اسنأد  ۴۶۲،۳۱۶
  .از اروپأ کمک کردرا داوطلب افغأن عودت کننده  ۶۸۳همچنین ت سأزمأن بین المللی مهأجر ، ۲۰۱۸ فبروری 

 
سیب پذیر در  .۴۲

 
و همکأران، از أن گکمیشنری عألی سأزمأن ملل در امور پنأهند زمستأن،  فصلبرای کمک به خأنواده هأی ا

 همکأرنهأد هأی عالوه بر این،  .فراهم نمودندخأنواده  ۵۳،۰۰۰به بیش از را ، کمک هأی زمستأنی فبروری  ۴اواسط دسأمبر تأ 
ی خأنواده لبأس هأی زمستأن ۱۳،۰۰۰و بیش از را مسأعدت کرده  کمپل ۱۸۵،۰۰۰بیش از  أنهبشردوستدر امور کمک هأی 

 کردند. دریأفت 
 
ن را یواکس ۲۰۱۸جنوری و  ۲۰۱۷واکسینأسیون فلج اطفأل در دسأمبر  کمپأینمیلیون کودک از طریق  ۵.۵بیش از . ۴۳

ن از  ۵در افغأنستأن گزارش شده است که  ۲۰۱۷مورد فلج اطفأل در سأل  ۱۴، زارشگاین در زمأن تهیه  دریأفت کردند.
 
مورد ا

 حمأیتبأ  کسینأسیون غیرقأبل دسترس بود.بیش از شش مأه برای وا ۲۰۱۷بوده که در سأل  والیت قندهأرت وشأه ولی ک
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ن زمأن تأ کنون  رسی پیدا کردنددست این والیتبه أی واکسینأسیون در مأه نوامبر سأزمأن ملل متحد، تیم ه
 
ین أچهأر کمپو از ا

 والیتکأمه در ولسوالی  گزارش شد که پولیو وحشیویروس ، سه مورد ۲۰۱۸در جنوری  .واکسینأسیون را تکمیل کرده اند
تحت والیتی  کمپأین، یک فبروری  ۱۶تأ  ۱۲از  ر بودند.ندهأقبولدک والیت  اسپینولسوالی ولسوالی شأه ولی کوت و  ،ننگرهأر

کشور  والیت ۲۱در میلیون کودک در منأطق پرخطر  ۵.۵ حمأیت سأزمأن ملل متحد توسط وزارت صحت عأمه جهت واکسین
 .انجأم شد

 
سأزمأن  روی فعألیت هأیحأدثه که  ۳۹ مجموعأ  کمأکأن ادامه چنأنچه  بشردوستأنهکمک هأی به دسترسی موانع فراراه . ۴۴

 ۳۸۸، در مجموع ۲۰۱۷در سأل  .ثبت شد جنوری  ۳۱مبر تأ أدس ۱۵از تأثیر گذار بود، رسأنی  امدادملل متحد و کأرکنأن 
 ممکن در نتیجه  .رویداد می رسید ۲۰۰به  ۲۰۱۶ثبت شد در حألی که این رقم در سأل  حأدثه

ْ
مأر بلندتر رویداد هأ قسمأ

 
ا

کأرمند  ۲۱به تعداد ، ۲۰۱۷سأل  . دردهی بأشدگزارشدر همچنین بهبود یری در منأطق مشخص کشور و گدر بودن طوالنی 
تأسیسأت کنأن صحی یأ حأدثه علیه کأر  ۱۹دسأمبر، مأه در  .ربوده شدندنیز نفر ۱۴۹و  زخمیتن  ۳۳کشته شدند،  امداد رسأن

مأر ثبت شد و صحی 
 
 ۳۸،  صحیو تأسیسأت حوادث در برابر کأرکنأن مورد رسأند.  ۱۴۳به  را در طول سأل حوادث چنین ا

 تشکیل می دهد. را  ۲۰۱۷بشردوستأنه در سأل  کأرکنأن کمک هأی رویدادهأی ثبت شده در برابر تمأمیدرصد از 
غله  حأصالتدارد و بر کیفیت و بدی بأالی فصل زراعت تأثیر  گی کمتر از حد اوسط،میزان بأرند زمستأن گرم تر بأ یک . ۴۵
 سوم اوسطوالیت کمتر از یک در بیش از دوازده متراکم بأرندگی  .گذار استتأثیر  بهأری  تمحصوالو همچنأن  زمستأنی جأت

خر سأل در ربع بأرندگی 
 
سیب پذیر  برایکه  کردزمأن ملل در مأه دسأمبر توصیه سأ زراعتو  ی  یسأزمأن غذا .بود ۲۰۱۷ا

 
مردم ا

  .صورت گیردزراعتی خشکسألی کمک هأی مستعد در منأطق 
 
ش در همچنأن به حمأیت از دولت در اجرای تعهداتحفظ صلح سأزمأن ملل متحد پأکی دیپأرتمنت عملیأت مأین  خدمأت. ۴۶

نهأ در پرسونلضد مأین هأی انتقأل ، تولید و ، ذخیرهاستفأده منعکنوانسیون  ریأست قبأل مأین پأکی به شمول 
 
 و تخریب ا

را در این زمینه خود و تعهدات مستمر هأ پیشرفت افغأنستأن تأ برای است این ریأست فرصتی  .ادامه داده است ۲۰۱۸سأل 
مواد منفجره و  گمواد انفجأری از دوران جنبقأیأی ، مأیناز نأشی تلفأت مأهأنه  اوسط .به نمأیش بگذارد در سطح بین المللی

 ۲۰۱۶می رسد که نسبت به سأل مورد  ۱۷۰به  ۲۰۱۷در سأل ، فعأل می شود توسط خود شخص قربأنیتعبیه شده که 
مواد مواد انفجأری از دوران جنگ و برخأسته از بقأیأی  -درصد ۹۶.۴-تلفأت  یت مطلق چنیناک ثر .را نشأن می دهدافزایش 

مصئون برای  هأی  یابزار روی تأمین  خدمأتاین  بوده است.فعأل می گردد،  توسط شخص قربأنیمنفجره تعبیه شده که 
 همریأست انسجأم و و بوده تمرکز مفوری و کوتأه مدت قربأنیأن مسأعدت 

 
ژی ملی یاتاستر را در عرصه طرح ی تطهیر مأین گهنأ

 .حمأیت می کند۲۰۱۸در سأل اولویت به عنوان یک جهت کمک به قربأنیأن 
 
موزش نهأد هأی همکأر و  دفتر مأین پأکی سأزمأن ملل. ۴۷

 
مواد از محالت متأثر در در مورد خطرات احتمألی به ارائه ا

گأهی  جهترا  یتوزیع کمک نقدی و مراکز ترانزیت و همچنین در مراکز ،خطرنأک
 
هأی زمینی،  مأین اتخطر در مورد مردم ا

 در مجموع داده است.ادامه مواد منفجره تعبیه که توسط قربأنی فعأل می شود، جنگ و بقأیأی مواد انفجأری از دوران 
موزش ریسک  جنوری  ۳۱نوامبر تأ  ۱در مراکز ترانزیت، از  عودت کننده ۳۷۶۷تن به شمول  ۶۰۲۵۱۱

 
توزیع  مراکزدر را ا

ریأست انسجأم و  حمأیتبأ دفتر مأین پأکی سأزمأن ملل در طی مدت مشأبه،  .دریأفت کردند کمک نقدی و مراکز ترانزیت
مترمربع  ۲۹۰۵۰۰در  قأدر سأخت تأ نفر را  ۸۶۱۸ اعالم کرد که حدودا  مأین  عأری از نأحیه را ، هفت همأهنگی تطهیر مأین
زادانه در نواحی خود 

 
 تخمین زدهبأ این حأل،  .و دسترسی به بأزار را بهبود بخشید زراعتی  فعألیت هأی وسیر و سفر نمأیند ا
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را متأثر  محل ۱،۴۲۳بأقی مأنده است که ، فیر سأحه ۳۸میدان جنگ و  ۳۱۵، ذاری شدهگزمین مأین  ۳،۲۲۷شده است که 
 .استسأخته 

 
را راه اندازی  (۲۰۱۸-۲۰۲۱) بشردوستأنهاقدامأت برنأمه ، دولت افغأنستأن و سأزمأن ملل متحد جنوری  ۱۵به تأریخ . ۴۸

ن
 
سک تور هأی ذیدخل تقأضأ  سرتأسردر جمعیت میلیون  ۲.۸کمک به  جهت ۲۰۱۸ سأل برای دالرمیلیون  ۴۳۷ کردند که در ا

 کمکدالر از میلیون  ۲۰بیش از را که  ۲۰۱۸اولین تخصیص استأندارد  ، سأزمأن ملل متحد۲۰۱۷دسأمبر  ۲۲تأریخ به  دند.کر 
غأز برنأمه  افغأنستأن مشترک دوستأنهبشر هأی 

 
تأ  ۲۰۱۷سأل  در  برنأمهاین  .اعالم کرد را  ،بود بشردوستأنهاقدامأت بخأطر ا

 .بود ی میلیون دالر  ۴۰۹درصد از بودجه درخواستی  ۷۸یأ هزینه داشته یأ به عبأره دیگر، دالر میلیون  ۳۱۷.۵
 

VI.  مبارزه با مواد مخدر 
 

 .مواد مخدر را ادامه دادعلیه دولت افغأنستأن، بأ حمأیت شرکأی بین المللی خود، در طول دوره گزارش، عملیأت مبأرزه  .۴۹
مواد مخدر را انجأم دادند که علیه عملیأت مبأرزه  ۴۴۵ قأنون افغأنستأنحأکمیت ، مقأمأت ۲۰۱۷ دسأمبر ۳۱نوامبر تأ  ۱از 

 ۳۸۵۴۷متأمفتأمین،  کیلوگرام ۲تریأک،  کیلوگرام ۸۱۴۱رفین، و م کیلوگرام ۳۱هروئین،  کیلوگرام ۳۹۱ ضبطمنجر به 
میتأیل  ۱۵۹۰و  مأیعکیمیأوی مواد مشتقأت لیتر  ۱۴۳۷جأمد، کیمیأوی مواد مشتقأت  کیلوگرام ۱۲۵۶، چرس کیلوگرام

شد. تن  ۵۳۱دستگیری مواد مخدر منجر به این ضبط  .شد -مصنوعی(  مواد مخدر)  K تیتأبل - ۳،۴نیدیوکسی میتأ پتأمین 
میزان ثبت شد، بلند ترین  ۲۰۱۷در سأل که ( از مورفین مقأدیری ترکیب شده بأ )تریأک، مورفین و هروئین  مواد مخدرضبط 

مأر ثبت شده در سأل . می بأشد ۲۰۱۲از سأل ضبط مواد مخدر پس 
 
به طور قأبل توجهی  تریأکقیمت ، ۲۰۱۷بأ توجه به ا

) روئین مشأهده نشد یامأ کأهش مشأبهی قیمت ه، (۲۰۱۷تأ دسأمبر ۲۰۱۶از دسأمبر  یدرصد ۴۱کأهش کأهش یأفته است )
میزان بأالی ممنوعیت برخأسته از احتمأال  روئینیه ثأبت قیمت نسبتأ  . (۲۰۱۷دسأمبر  الی ۲۰۱۶دسأمبر از درصدی  ۷کأهش 

ن انیدرید استیک پس از ممنوعیت  ی مشتقأتقیمت بأالو  ۲۰۱۷مواد مخدر در سأل 
 
افغأنستأن در اوایل سأل  درانتقأل ا

 .می بأشد ۲۰۱۷
 

VII. ماموریت حمایت 
 

موریت  خألیپست ، میزان جنوری  ۳۱تأریخ الی . ۵۰
 
درصد برای کأرمندان  ۶.۴درصد برای کأرمندان بین المللی و  ۹.۵مأ

موریت برای  .می بأشددرصد  ۷،۵درصد و  ۱۴در حألیکه رقم تأیید شده بألترتیب  بود داخلی
 
علیرغم اقدامأت ویژه ای که مأ

میزان ، جنوری  ۳۱تأریخ به  .می بأشدبسیأر پأیین میزان حضور کأرمندان داخلی زن ، داردحفظ کأرمندان زن داخلی استخدام و 
درصد  ۹درصد برای داوطلبأن سأزمأن ملل،  ۳۵درصد برای کأرمندان بین المللی،  ۳۰ بود:ذیل قرار بخش هر در  زنأن حضور 
 ۱۲۲، یونأمأ ۲۰۱۸ جنوری  ۳۱الی   ۲۰۱۷دسأمبر  ۱از  درصد برای کأرمندان محلی.  ۷و  داخلیحرفه ای  کأرمندانبرای 

موریت  ۱۲و مأموریت از طریق زمین 
 
گأهی ازتقأی مأموریت  ۳۷۴و همچنین از طریق هوا مأ

 
]مأموریت که مقأمأت طرف مقأبل ا

گأهی دیدن می کنند[ افغأن از یونأمأ 
 
نداد  انجأمرا برای ارتقأی سطح ا

 
یونأمأ سأحوی از دفأتر هأ  ولسوالینمأیندگأن  که طی ا

 . کردنددیدن 
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VIII. الحظاتم 
بأد، به شمول  ینگسهماز خشونت هأی ی ر گدی موج، تأ اکنون پیشیناز زمأن گزارش . ۵۱

 
حمالت انتحأری در کأبل و جالل ا

نأن افراد ملکی بودند.که  مجروح سأخته و صدهأ نفر را کشت
 
و منجر به  هشدمردم موجب خشم  این حمالت طبیعتأ   اک ثریت ا

ن شد تأ شخصیت هأی مطرح یک بأر دیگر نسبت به مصألحه، روی عملیأت نظأمی بأالی گروه هأی مسلح مخألف تأکید 
 
ا

وردن طرفین به یدر پ ی چنین خشونتنمأیند. 
 
 بأور به این  قویأ  من  .به نظر می رسدتر  ضروری سخت تر و  ،صلح معتبر پروسه، ا

 .یگأنه راه پأیأن بخشیدن به تلفأت بزرگ بشری نأشی از درگیری هأ، همأنأ مصألحه و مفأهمه می بأشدهستم که 
 جهت مسأعدفضأی در مورد صلح در افغأنستأن برای ایجأد  منطقویاجمأع و همچنأن شرکأی بین المللی مشأرکت سأزنده  .۵۲

 .بیأنجأمدصلح در افغأنستأن در خأتمه به ، امیدوارم که موجود یبرنأمه هأ و پروسه هأبأ توجه به  .مذاکرات صلح ضروری است
بین دو  اخیری هأ ، افزایش تنشپأکستأنافغأنستأن و مقأمأت عألی رتبه میأن  مستقیم روابطتجدید در این راستأ امیدوارم که 

أفع صلح، ثبأت و منتأمین برای را در همه سطوح گ فتگو دو دولت درخواست می کنم تأ هر من از  متوقف سأزد.کشور را 
غأز کنند متقأبل هر دو کشور 
 
برگزار  ۲۰۱۷دولت چین در دسأمبر که به میزبأنی  سه جأنبه وزرای امور خأرجه گ فتگوی من از .ا

  استقبأل می کنم.گردیده بود، 
 
و  کردهوحدت ملی تشدید  حکومترا در داخل  بندی هأ تقسیماسالمی  جمعیتدرگیری میأن حأمیأن رئیس جمهور و . ۵۳

کمک کرده تأ  کنونأت توسط همه طرف هأخویشتن داری  .است وارد سأخته موجود سیأسیشکنند  سأختأرفشأر بیشتری بر 
میز منجر به درگیری هأی و محدود بوده  سیأسیدر حیطه اطمینأن حأصل شود که این تنش هأ 

 
بأو جود  .نمی شودخشونت ا

ن، 
 
ن ممکن  سیأسیعمده توجه را از مسأئل  بحرانا

 
و شده بی ثبأتی موجب منحرف کرده و من نگران هستم که طوالنی شدن ا

راه حل یأفتن یک از استفأده از خشونت بأید بأ انعطأف پذیری سیأسی در مذاکره برای  خودداری  ندازد.أبه تأخیر بیانتخأبأت را 
میز و سریع .شود همراه

 
چألش امنیتی، هزاران تأکید می کنم تأ دولت بتواند بر روی هأ  اختالف نظر من بر نیأز به حل صلح ا

ن مواجه است، حکومت وانکشأفی تأنه، بشردوس
 
  .تمرکز کندداری که افغأنستأن بأ ا

 
برای شروع ثبت نأم رای دهندگأن اقدامأتی خود را تعیین کرده و جدید  اداری و هیئت  رئیسکمیسیون مستقل انتخأبأت . ۵۴

مأد  ۲۰۱۸در سأل  شوراهأی ولسوالیاگر انتخأبأت پأرلمأنی و  انجأم داده است.
 
 انتخأبأت بأید سریعترگی هأی برگزار شود، ا

منوط بلکه است  شکأیأت انتخأبأتیسمع کمیسیون مستقل انتخأبأت و کمیسیون  تالشوابسته به نه تنهأ امر این  .گیردانجأم 
نیز دسترسی به منأبع مألی کأفی و تدارک اقدامأت امنیتی منأسب  داشتن نهأدهأی دولتی وسأیر همأهنگ شده فعألیت هأی  به

مأدگی نهأد من  .می بأشد
 
هأی انتخأبأتی را تشویق می کنم که بأ همأهنگی بأ نهأدهأی مربوطه و جأمعه مدنی برای اطمینأن از ا

نهأد هأی ، من تمأم انتخأبأتبه موقع بودن در مورد  هأی مردمنگرانی بأ توجه به  .فأف اقدام کنندهأی انتخأبأتی به موقع و ش
نهأدهأی را تشویق می کنم که به طور سأزنده بأ  ندگأن جأمعه مدنی و رهبران مذهبیسیأسی، نمأیذیدخل به شمول فعألین 

 .انتخأبأت، کأر کنندروند مردم بر در جهت تقویت اعتمأد  یانتخأبأت
ن و تأثیر مداوم  درگیری هأی مسلحأنهبلند میزان . ۵۵

 
در سأل  .است ذاشتهگ یجأ بر، نگرانی عمیقی افراد ملکیبر ات منفی ا

انتحأری ثبت نوع مواد منفجره تعبیه شده از عنأصر ضد دولتی تفکیک استفأده بدون بر اثر ، بیشترین تعداد تلفأت ۲۰۱۷
دولت بود که عمدا  افراد ملکی را عنأصر ضد  توسط بیرحمأنه حمالتسلسله یک  شأهد ۲۰۱۸اولین مأه هأی سأل شده است. 

لوگوی خأرجی و سوء استفأده از افراد سأزمأن هأی کمک کننده و قرار دادن هدف هدف قرار دادند که این حمالت شأمل 
به انتحأری مواد منفجره تعبیه شده انتقأل  برایرنگ شده و  امبوالنسکه مأنند  در یک وسیله نقلیهسأزمأن صلیب سرخ 

ن محدود بود، می شوند. منطقه
 
 .مورد پیگرد قرار گیرندبأید  ،بی رحمأنه اعمألگونه این  عأمالنای که دسترسی به ا
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همچنأن بأال  فشأری نوع مواد منفجره تعبیه شده و  گجندوان  از مواد انفجأری ، بقأیأی بر اثر مأین هأجأنی  تلفأتمیزان . ۵۶
ل وکو جنگ به موجب پروتدوران  مواد انفجأری از بقأیأیاز بین بردن گذاری و  عالمتردیأبی، بأ توجه به تعهد دولت به  .است
سیب  یأ محدودیت استفأده از سالح هأی متعأرف خأص منعکنوانسیون  برایجنگ از دوران انفجأری مواد بقأیأی 

 
که به شدت ا

ی بین المللی برای تعهدات نیروهأی نظأمبأ در نظرداشت و   (Vلوکو )پروت دارندتأثیرات بدون تفکیک یأ محسوب شده رسأن 
مأده ارائه موادانفجأری حصول اطمینأن از اینکه  بخأطرکمک به دولت 

 
حمأیت بأقی مأنده نأبود می شوند، سأزمأن ملل متحد ا

 می بأشد.، تصریح شده  V پروتکل ۳مأده  درالزم طوری که 
 
 شمأره خشونت علیه زنأن و همچنین حمأیت از قطعنأمه منعقأنون  تطبیق راستأی دررا ستودنی  دولت تالش هأی. ۵۷

خشونت  منعفصل گنجأنیدن مجدد بأ روی دست گرفته است. صلح و امنیت شورای امنیت دربأره زنأن،  (۲۰۰۰سأل )۱۳۲۵
پیأم کمیته مبأرزه بأ تبعیض علیه زنأن، دولت می تواند  برای خود ایدوره گزارش سومینکردن  و نهأی  یدر کود جزا علیه زنأن 
عالوه بر این،  .ارسأل بدارد از زندگی و حقوق زنأندر راستأی محأفظت تعهد خود  دربأرهبرای همه افغأن هأ را  بخش اطمینأن

قطعنأمه  تطبیقدر رابطه به ملی خود  عملیأتی موثر برنأمه تطبیق از منأبع انسأنی و مألی، دولت می تواند فراهم سأختنبأ 
را تقویت  امنیتیسیأسی، صلح و  هأیزنأن در روندموثر مشأرکت اطمینأن دهد، قطعنأمه مذکور  (۰۰۲۰سأل )۱۳۲۵شمأره 

  .خواهد کرد
 
 پیگرد قأنونی، بأزجوی  یمورد  تخطی هأی سنگین بخأطرکه  کسأنینگرانی هستند.  مأیهدر کشور  داردواماعدام هأی قضأئی  .۵۸

قوانین داخلی و کنوانسیون هأی بین المللی حقوق بشر تحت عأدالنه الزم  محکمهو محکومیت قرار می گیرند، از تضمین هأی 
ن عضو که افغأنستأن 

 
مهلت لغو مجأزات اعدام، به منظور  خواهم کهمن از دولت افغأنستأن می  .برخوردار نیستنداست، ا

ن قأئل شود.
 
 قأنونی برای ا

 
 تقویت چأرچوب قأنونیاز طریق  خصوصبه  ،فسأد مبأرزه بأ ملی ژی یاسترات تطبیقبیشتری را در جهت دولت اقدامأت . ۵۹

گأمی  ،دارای  ی هأی مقأمأت و کأرکنأن دولتی هقأنون ثبت و اشأعشورای ملی بأ تصویب  .گرفته استروی دست فسأد  بأمبأرزه 
بأ توجه به نگرانی هأی گروه هأی جأمعه  .برداشتبهبود شفأفیت و پأسخگوی  ی نهأدهأی سیأسی افغأنستأن  راستأیمهم در 

 امور به اداره بر تطبیق استراتژی مبأرزه علیه فسأد اداری مدنی در مورد انتقأل مسئولیت ثبت دارای  ی از اداره عألی نظأرت 
ویق می کنم که ، من دولت را تشیڅأرنواللوی به اداره فسأد بأ مبأرزه واگذاری مسئولیت هأی تحقیق موارد  و ی جمهور  ریأست

 نمأید.طرح ژی یاین استرات تحتمستقل را میکأنیزم نظأرتی 
سیس از سأل . ۶۰

 
 عألیمقأمأت  عدلی تعقیبقأبل ستأیشی را در مورد  اقدام مبأرزه بأ فسأد اداری  قضأی  ی عدلی، مرکز تأکنونتأ

 تعداداخیرا  بأ این حأل،  .انجأم داده استامنیتی، معأفیت از پیگرد عدلی در سک تور  بر پأیأن دادن بهتوجه ویژه بأ رتبه 
و  امور داخلهمن وزارت  .، افزایش یأفته استرفتأری گبه دلیل عدم اجرای حکم  که به طور غیأبی محأکمه می شوند نمتهمی
 .اطمینأن حأصل شوداز حضور متهمین در محکمه مرکز همکأری کنند تأ این نهأدهأی مربوطه را تشویق می کنم که بأ سأیر 
اصالحأت مألی عرصه در  را  ایمالحظهقأبل هأی پیشرفت افغأنستأن ، چألش هأی مهم امنیتی و حکومتداری وجود بأ . ۶۱

وری به بهبود روند دولت  .داشته است
 
داد؛ ادامه همچنأن بودجه پروسه طرح در  اشأره شده عمومی و اصالحأتعواید جمع ا

هرچند بأ وجود این دستأوردهأ، نزدیک تر سأخته است. بین المللی معیأر هأی جه ملی را به بود اصالحأت در طرح بودجه،
ینده صدهأ هزار رو به افزایش است، ولی برای جذب رشد اقتصأدی  ارقأم

 
بأزار کأر  تأزه واردافغأن که طبق توقع در سأل هأی ا

دولت را تشویق می کنم که اصالحأت من پیشرفت هأی واقعی در عرصه مألی،  تصدیقبأ  .می شوند، رضأیت بخش نیست

https://undocs.org/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/S/RES/1325(2000)
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ینده افغأن هأ  و فرصت هأی شغلی را برای شدهخصوصی سک تور رشد موجب را که می تواند  بیشتری پألیسی 
 
 مهیأ بسأزد،نسل ا

 .روی دست گیرد
 
هیئت افغأنستأن و رئیس  درنمأینده ویژه من تأدامیچی یأمأموتو، سأزمأن ملل متحد در افغأنستأن و  کأرکنأنمن از همه . ۶۲

برای  مأنتعهدات انجأم  در راستأی برانگیز  چألششرایط چنین  تحتشأن تعهد مداوم برای  ملل متحد در افغأنستأن معأونت
 .حمأیت از مردم افغأنستأن تشکر می کنم

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضمیمه
 

 تعیین شدهی معیار هابه اساس  ی کسب شدهدستاورد ها
 

I. امنیت 
 

 را داشته باشند صلح و ثبات و حفاظت مردم افغانستانتامین توانمندی که ها و روند های امنیتی پایدار  نهادمعیار: 
 شأخص هأی پیشرفت ()میزانمتریکس هأ 

 

ملی اشرف غنی طرح نیروهأی محمد رییس جمهور  ،۲۰۱۷در جنوری سأل  •
 ۲۰۲۰که تأ سأل  ذیل کلیدیهدف بأ چهأر را افغأنستأن  یو امنیت یدفأع

 
موزش دیده افزایش 

 
پرسونل رهنمأی  ی شده، ا

در و اردوی ملی ملی پولیس و فعأل 
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یند، بأید 
 
 ؛ایجأد رهبری  ؛اعالم نمود: افزایش ظرفیت محأربویبدست ا

 و مبأرزه بأ فسأد. ؛و تالش هأی نظأمیفرمأندهی تضمین وحدت در 
 

افغأنستأن  یو امنیت یدفأعملی نیروهأی مجأز تعداد  ،۲۰۱۷در سأل  •
پولیس محلی  ۳۰۰۰۰و پولیس ملی و  ی ملیسربأز اردو ۳۵۲۰۰۰
متشکل از دفأع وزارت تشکیل مجأز در مجموع، تعداد  بود.افغأنستأن 
مجأز تعداد مأمور ملکی بوده در حألیکه  ۵۵۰۲پرسونل نظأمی و  ۱۹۵۰۰۰

 بود.تن  ۱۵۷۰۰۰پرسونل پولیس ملی افغأنستأن 
 

توانمندی هأی  افغأنستأن یو امنیت یدفأعملی نیروهأی ، ۲۰۱۷در سأل  •
غأز گسترش نیروهأی امنیتی ویژه

 
نیروی عصری سأزی  و تهأجمی اش را بأ ا

سرحدی افغأنستأن و هوای  ی افغأنستأن به شمول بخش هأی عمده پولیس 
پولیس ملی نظم عأمه، افزایش داد. در نتیجه گسترش نیروهأی ویژه 

سید، در سأل می ر  ۱۹۰۲۲به  ۲۰۱۷که در سأل  یامنیتی، سطح نیرو 
نیروی هوای  ی افغأنستأن در مجأز تعداد خواهد رسید.  ۳۳۸۹۶به  ۲۰۲۰
 ۲۰۱۸برای سأل تن می رسید در حألیکه این رقم  ۸۴۰۷ به  ۲۰۱۷سأل 
هوای  ی  هأی است. قرار است نیرو گرفته شده تن در نظر  ۸۶۲۶به 

، دو فروند طیأره بلک هأک ۲۰۱۷مبر سأل أافغأنستأن که در اواخر سپت
را دو  ۲۰۲۰را دریأفت نمود، شمأر هواپیمأهأیش تأ سأل  UH-60نوع 

 برابر سأزد.
 

به شنأسأی  ی  افغأنستأن یو امنیت یدفأعملی نیروهأی ، ۲۰۱۷در سأل  •
غأز نمودند و قضأیأی این گونه 

 
منسوبین مفسد و مجرم در صفوف شأن را ا

تعقیب ارگأن هأی سأیر مرکز عدلی و قضأی  ی مبأرزه بأ فسأد و افراد را به 
مبأرزه بأ گروه ارزیأبی و تالش هأی بیشتر برای بهبود . کننده می سپردند

 .یأز استنیروهأ ناین خویش و قوم پرستی در صفوف بأزی و 

 توافق شده مطأبقت بأ سأختأر 
 
 
 
 
 

 
II.  مصالحهصلح، ادغام مجدد و 

 
مساعد ایجاد فضای سیاسی  فراگیر جهتو  پروسه های سازندهبه هدف پیگیری وی معیار: گ فتگو های ملی و مشارکت منطق

 صلح برای 
 شأخص هأی پیشرفت (میزانمتریکس هأ )

در ، دولت افغأنستأن نخستین نشست پروسه کأبل ۲۰۱۷جون  ۶در  •
کشور و ملل  ۲۶صلح و امنيت را بأ شرکت نمأیندگأن هأی همکأری مورد 
یونأمأ برگزار بأ کمک تخنیکی راه اندازی نمود. در این نشست که متحد 

حمأیت شأن را از روند صلح به رهبری و اشتراک کنندگأن گردیده بود، 
 مألکیت افغأنهأ و از همکأری امنیتی منطقوی ابراز نمودند. 

همه جأنبه  هأیتطبیق پروسه ایجأد و 
گسترش تالش به منظور  ملی و منطقوی

 مصألحهصلح، ادغأم مجدد و برای  هأ
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قأی کریم خلیلی به تغییر ، سأختأر شورای عألی صلح ۲۰۱۷در جون  •
 
و ا

شورای مذکور مقرر گردید. بر اسأس سأختأر جدید،  شورا این حیث رییس 
ن را  ۱۲عضو می بأشد که تن  ۵۲دارای 

 
 .أن تشکیل می دهدزنتن ا

 

مأموریت مبر، شورای عألی صلح استراتیژی عملیأتی جدید بأ أدر مأه سپت •
گأهی عأمه متمرکز بر موثر و 

 
. در همین روی دست گرفتو اجمأع ملی را ا
ن تعهد نمودند که تأمین مألی هزینه هأی عملیأتی شورا مأه، تمویل کنندگأ

را ربعوار و به طور دوامدار، و فعألیت هأی تبلیغأتی را بر اسأس هر پروژه به 
 عهده گیرند.

 

قأی محمد حنیف اتمر، مشأور امنیت ملی، استراتیژی انو ۲۰در  •
 
مبر، ا

بأ حضور یک نشست طی را مصألحه ابتدای  ی دولت در مورد صلح و 
 .کردارائه جهأنی مأیندگأن جأمعه ن
 

نظریأت در مورد مجموعه از پیأم هأ را مبر، یونأمأ أمبر و دسامأه هأی نوطی  •
همأهنگ و به  نهأی  ی سأختن استراتیژی صلحجهت دولت به به هدف کمک 

در جهأنی نکأت مطرح شده توسط جأمعه اک ثر . کردارائه جهأنی جأمعه 
ه در نظر گرفته شد ۲۰۱۸اوایل جنوری سأل دولت در سند بعدی مسوده 
 .بودند

 

گلبدین( و ) حزب اسالمی بأدولت  ۲۰۱۶مبر أدر پ ی توافق صلح مأه سپت •
به کأبل  ۲۰۱۷در مأه می )گلبدین(، گلبدین حکمتیأر رهبر این حزب 

حزب به زندانی این  ۱۶۰به تعداد ، ۲۰۱۸جنوری سأل  ۱۷برگشت. تأ 
زاد اسأس توافق صلح 

 
 .شدنداز زندان هأی پلچرخی، بگرام و کندهأر ا

 

روزشده و موثق را ه ، بدقیق، دولت افغأنستأن معلومأت ۲۰۱۷در سأل  •
سأل ) ۱۹۸۸شمأره در مطأبقت بأ قطعنأمه که شورای امنیت  یبه کمیته
 ارائه نمود. ایجأد گردید، ( ۲۰۱۱
 

تحریم هأ گزارش هشتم نظأرت بر لی و تحلیحمأیت ، تیم ۲۰۱۷می  ۵در  •
وابسته تهدیدی برای افراد و سأزمأن هأی سأیر در مورد طألبأن و خود 

را در مطأبقت بأ محسوب می شوند، صلح، ثبأت و امنیت افغأنستأن 
مراجعه  S/2017/409به ) کردارائه  (۲۰۱۵سأل ) ۲۲۵۵شمأره قطعنأمه 
اطالعأتی که توسط مقأمأت افغأن فراهم بر بنیأد اک ثرا   این گزارش گردد(.
 .د، تهیه شه بودگردید

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وانمندی بیشتر مقأمأت افغأن در ت

وری و فراهم سأختن معلومأت
 
 گردا
 یشده و موثق به کمیته وزه ر ، بدقیق

در مطأبقت بأ قطعنأمه که شورای امنیت 
ایجأد شده  (۲۰۱۱سأل ) ۱۹۸۸شمأره 
 است
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، ۲۰۱۷اک توبر  ۳۰و  ۲۹شورای امنیت از افغأنستأن در  یکمیتهحین سفر  •
داک تر عبدهللا، رییس اجراییه بر تعقیب اشخأص و سأزمأن هأی که از 

در زمینه کنند، تأکید ورزید. اقدامأت بعدی  میکأنیزم تحریم هأ استفأده می
 ورت نگرفته است.ص

 

فراهم محلی صلح برنأمه  ۱۴زمینه را برای مجموعأ  ، یونأمأ ۲۰۱۷در سأل  •
مذاکره و تالش هأی تقویت برای را میأنجیگری مسأعدت هأی و نموده 

فراهم سأخت. این هأ و ولسوالی  أتبه رهبری افغأنهأ در سطح والیمصألحه 
، شأمل ی دست گرفته شدرو والیت  ۱۶که بأ اشتراک نمأیندگأن برنأمه هأ 

گأهی دهی بأ حل منأزعه، گ فتگو هأ، جرگه هأ و 
 
، ءعلمأنشست هأی ا

صلح، والیتی نمأیندگأن اقوام، اعضأی شورای والیتی، اعضأی شورای 
 و زنأن بود. أنفعأالن جوان ،مقأمأت دولتی

 

 ۷۰۰بیش از  ی را بأحضور ، شورای عألی صلح نشست۲۰۱۷مبر أدس ۲۵در  •
، علمأی دینی گردهمأی  یتن از علمأی دینی در کأبل برگزار نمود. در این 

از تالش هأی صلح به را حمأیت شأن نموده و یک اعالمیه توافق روی 
مستقیم میأن دولت افغأنستأن و  هأی رهبری افغأنهأ به شمول گ فتگو

 .بکشندت دس خواستند تأ از خشونتاز گروه طألبأن داشته طألبأن ابراز 
 

در مراسم تجلیل از روز جهأنی بأز در مورد زنأن، صلح و امنیت در سأل  •
جنسیت و توانمند سأزی تسأوی  سأزمأن ملل برای ، یونأمأ و نهأد۲۰۱۷
سهم زنأن تحت عنوان "را مبر گ فتگو هأی امأه نو ۲۲اک توبر تأ  ۱۷زنأن از 

ن  ندبه راه انداخت "در روند انتخأبأت
 
زن از  ۳۰۳به شمول تن  ۳۶۴که در ا

 . اشتراک کردندوالیت کشور  ۲۱
  

 
 
 
 
 
 

روند صلح از از حمأیت گسترده مردم 
بأ و  محلطریق مشأرکت در سطح 

 جأمعه مدنی
 
 
 
 

 
III.  سازی حکومتداری و نهاد 

 
پاسخگو که های محلی دموکراتیک، مشروع و نهاد در سرتاسر کشور از طریق ایجاد صالحیت های دولت معیار: گسترش 

 داشته باشدپایداری وسیع در ظرفیت اجرای پالیسی ها و توانمندی دارای 
 

 شأخص هأی پیشرفت ( میزانمتریکس )
 

اجرای ، کمیسیون مستقل انتخأبأت ظرفیت خود در ۲۰۱۷در سأل  •
از تکنألوژی در روند استفأده گزینه هأ برای ارزیأبی مطألعأت تخنیکی، 

گأهی انتخأبأت، راه 
 
 شرکأیتفأهمنأمه هأی همکأری بأ عقد عأمه و اندازی ا

 . به نمأیش گذاشتکلیدی ملی و بین المللی 
 

توانمندی بیشتر مقأمأت افغأن و نهأد 
انتخأبأت تأ  یهأی مستقل انتخأبأت

بأ توجه به اشتراک ای را درست و دوره
که در قأنون اسأسی  و سهمیه زنأنزنأن 

مدیریت راه اندازی و ، تضمین شده
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مطألعه تخنیکی در مورد حوزه مذکور ، کمیسیون ۲۰۱۷فبروری  ۲۱در  •
. در این مطألعه، به دولت پیشنهأد کردخأبأتی را به دولت ارائه تهأی ان

به حوزه هأی طوری کرسی دارند،  ۵والیت بزرگ که بیش از  ۱۲شده بود تأ 
 متأثر نگردد.بأقیمأنده والیت  ۲۲که کوچک تقسیم گردد 

 

کمیسیون اعالم نمود که انتخأبأت پأرلمأنی و شورا هأی جون،  ۲۲در  •
 برگزار خواهد گردید. ۲۰۱۸جوالی  ۷به تأریخ ولسوالی 

 

برگشت به ثبت نأم خود در مورد ، کمیسیون تصمیم ۲۰۱۷اک توبر  ۲۵در  •
 کأغذی رای دهندگأن را اعالم نمود.

 

حأت را بأ کمیسیون مستقل اصال اینأمهمبر، کمیسیون تفأهمانو ۲۰در  •
به و این کمیسیون کأرمندان استخدام رابطه به اداری و خدمأت ملکی در 

 نمود.عقد شفأفیت تأمین هدف تسریع روند انتخأبأت و ایجأد میکأنیزم برای 
 

را بأ اداره مرکزی ثبت  اینأمه، کمیسیون یأدداشت تفأهم۲۰۱۷مبر ادر نو •
نقش این دو اداره در رابطه بأ  نأمهاحوال و نفوس به امضأ رسأند. این تفأهم
 ثبت نأم رای دهندگأن را توضیح میدهد.

 

ثبت نأم رای دهندگأن را پس از و بودجه مبر، کمیسیون طرح أدس ۱۰در  •
تمویل بأ سیأسیون و جأمعه مدنی به دولت افغأنستأن و  نظرخواهی

ارائه نمود. متعأقبأ، طرح عملیأتی و مقررات ثبت نأم رای دهندگأن دگأن کنن
در قأنون انتخأبأت همأنطویکه به تصویب رسید.  ۲۰۱۸جنوری  ۹به تأریخ 
ترتیب خواهد لست رای دهندگأن  ، برای نخستین بأرتصریح شده ۲۰۱۶

در  دهیشد که بأ استفأده از تذکره تأبعیت، رای دهندگأن را مکلف به رای 
 مراکز مشخص راهی دهی می سأزد. 

 

که پس کرد ، کمیسیون مستقل انتخأبأت اعالم ۲۰۱۷مبر أدس ۱۱تأریخ  به •
 از بررسی موقعیت هأ که در مأه 
 
غأز گردیده بود، موقعیت  ۲۰۱۷گست ا

 
ا

مرکز رایدهی را به تصویب رسأند. کمیسیون شکأیأت انتخأبأتی نیز  ۷۳۵۵
غأز نمود بأ ارزیأبی مراکز رای شکأیت در رابطه ۴۰۰حدود بررسی 

 
ه دهی را ا

 .است
 

کمیسیون مستقل انتخأبأت بأ خالی رهبری در ، ۲۰۱۸تأ پأیأن مأه جنوری  •
ای ی کمیسیون تأ اندازهشهال حق به حیث سرپرست داراالنشأخأنم تقرر 

. مقرری خأنم حق در پ ی برطرفی امأم محمد وریمأچ توسط رییس رفع شد
، صورت گرفت. خأنم حق، نخستین ۲۰۱۷اک توبر جمهور اشرف غنی در 

 نمأیند
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. پس شودکمیسیون مقرر می داراالنشأی این رییس سمت ست که به ی ازن
از برطرفی نجیب هللا احمدزی توسط رییس جمهور اشرف غنی، سید حفیظ 

شنر جدید کمیسیون ی، به حیث کم۲۰۱۸جنوری  ۱۳به تأریخ  هللا هأشمی
گأم رییس جمهور، انتقأد بعضی از فعأالن مستقل انتخأبأت تقرر یأفت. این 

جنوری، کمیسیون، گال جأن  ۳۱جأمعه مدنی را نیز به دنبأل داشت. در 
مقرر نمود. وسیمه بأدغیسی که  کمیسیون عبدالبدیع سید را به حیث رییس
قبل از عملیأتی کمیسیون انتخأب شد،  در جنوری دوبأره به حیث معأون

قأی سید، به حیث رییانتخأب 
 
 س کمیسیون ایفأی وظیفه می نمود.ا

 

متحد  ، یونأمأ، برنأمه انکشأفی ملل۲۰۱۷اک توبر سأل  ۴به تأریخ  •
(UNDP) کمیسیون مستقل انتخأبأت و کمیسیون شکأیأت انتخأبأتی ،

متحد را قأدر به سند پروژه حمأیت از روند انتخأبأت را امضأ نمودند تأ ملل 
مبر، أدس ۳۰. در نمأیدأنستأن در روند انتخأبأت افغمسأعدت دوامدار 
در صد بودجه ثبت نأم رای  ۹۰کلیدی تعهد نمودند تأ تمویل کنندگأن 

سهم و تمویل نموده میلیون دالر تخمین شده،  ۲۸که را دهندگأن 
 . نمأیدبأقیمأنده را دولت افغأنستأن تأمین 

 

سه نشست ملی کمیسیون مستقل انتخأبأت و کمیسیون شکأیأت انتخأبأتی  •
مبر در شهر أدس ۶اک توبر و  ۲۰مبر، أسپت ۱۹در مورد انتخأبأت را به تأریخ 

جأمعه مدنی، احزاب و ائ تالف هأی نهأد هأی نمأیندگأن و بأ حضور کأبل 
به راه کشور سأیر نهأد هأی ذیدخل سیأسی و قومی سیأسی، سران 

، کمیسیون مستقل انتخأبأت نخستین ۲۰۱۸جنوری  ۷به تأریخ . اختنداند
را در والیأت بلخ، بأمیأن، هرات،  ی در مورد انتخأبأتوالیتگرده همأی  ی 

نشست چنین تأ و در نظر دارد دایر نمودند کندهأر، کندز، ننگرهأر و پک تیأ 
 .ی نمأیندت راه انداز أوالیسأی ر را به گونه منظم در هأ 

 

، کمیته مستقل مشترک نظأرت و ارزیأبی مبأرزه بأ ۲۰۱۷جنوری  ۱۹در  •
 ۲۰۱۶مبر أدسالی جوالی خود را که از فسأد، یأزدهمین گزارش شش مأهه 

بحث همکأری این کمیته شأمل گزارش این . سپردبه نشر دربر می گیرد، را 
 .می بأشدپیشنهأدات این کمیته تطبیق بأ وزارت صحت عأمه و 

 

سیب پذیزی  یهگزارش ویژ  فوق جوالی، کمیته ۷در  •
 
فسأد در برابر در مورد ا

را نشر نمود. در گزارش تذکر رفته که لوی  یأرنوالڅلوی اداره در اداری 
تشکیالتی مثبت را در داخل سأختأر این اداره معرفی أرنوالی، تغییرات څ

 گی در روندرعأیت شأیستو اجراات نظأرت و ارزیأبی نموده که شأمل 
 .می شوداستخدام 

 

کمیته در سأل این در رابطه بأ پیشرفت در برنأمه نظأرت وارزیأبی،  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تأسیس کمیته مستقل مشترک نظأرت و 
ارزیأبی مبأرزه بأ فسأد و ایجأد معیأر هأ 

 برای مبأرزه بأ فسأد
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ن  ۵۵پیشنهأد صأدر نمود که  ۲۶۱ به تعداد ۲۰۱۷
 
است. عملی شده ا

تعداد مجموعی پیشنهأدات صأدر شده و عملی شده این کمیته از سأل 
 می رسد.  ۲۱۵و  ۸۶۲بدینسو بألترتیب به  ۲۰۱۰
 

اسأس فرمأن ه بقأنون جدید تنظیم امور زمینداری ، ۲۰۱۷مأرچ  ۴در  •
 و شفأفتر را موثر اداره زمین هأی عأمه . این قأنون، نأفذ شد رییس جمهور 

سیب پذیری نهأدو سأخته  تر
 
فسأد را کأهش میدهد. در مأه هأ در برابر  ا
ن تخصیص زمین تهیه گردید بأزبینی شده اپریل، قأنون 

 
یونأمأ و که در ا

اهداف نظریأت قأبل مالحظه ارایه کردند.  سکأن بشر سأزمأن مللبرنأمه ا
سیب پذیری پروسه هأاین قأنون، سأده سأزی 

 
، افزایش شفأفیت و کأهش ا

می بأشد. این قأنون هنوز عأمه فسأد در تخصیص زمین هأی در برابر نهأدهأ 
 .توشیح نشده استاز سوی رییس جمهور 

 

استراتیژی  ،حأکمیت قأنون و مبأرزه بأ فسأدمبر، شورای عألی أسپت ۲۸در  •
مبر، فرمأن أدس ۹نمود. در  تصویبرا اداری افغأنستأن ملی مبأرزه بأ فسأد 

دارای وزارت  ۹استراتیژی به ویژه در این  تطبیقریأست جمهوری برای 
وزارت دارای  ۹، از جمله ۲۰۱۸جنوری سأل  ۳۱صأدر گردید. تأ اولویت 

مبأرزه بأ فسأد را ارائه نموده و  خود در موردن کأری اولویت، سه وزارت پال
 سه وزارت دیگر در مرحله نهأی  ی سأختن پالن هأی شأن بودند.

 

نشست چند جأنبه حکومت بأز در ، رییس جمهور ۲۰۱۷اک توبر  ۳در  •
که شأمل نمأیندگأن دولت، جأمعه مدنی و سک تور خصوصی افغأنستأن را 

میثأق جهأنی بوده و کشور هأی عضو  . این مشأرکت یک، افتتأح کردبود
نهأد پأسخگو و شفأف،  حکومتداری این مشأرکت تعهد می ورزند که برای 

 غیر دولتی را نیز بأ خود شریک سأزند.هأی 
 

مبر، رییس جمهور پالن کأری ملی برای مشأرکت حأکمیت بأز أدس ۲۸در  •
درگیری زنأن در مصئونیت تعهد به شمول ایجأد پألیسی  ۱۱که متشکل از 

و حأالت اضطراری و ایجأد محأکم ویژه برای رسیدگی به قضأیأی خشونت 
. افغأنستأن در سأل امضأء نمودوالیت می بأشد، را  ۱۲علیه زنأن در 

 د.کر عضویت این مشأرکت را کسب  ۲۰۱۶
 

، اداره عألی نظأرت و مبأرزه بأ فسأد فورم اعالم دارای  ی را به ۲۰۱۷در سأل  •
را تکمیل شده فورم  ۲۶۷۳، ارسألت عألیرتبه دولت تن از مقأمأ  ۵۶۶۱

تعداد مجموعی فورم هأی صأدر شده، تثبیت نمود که فورم را  ۴۷دریأفت و 
غأز برنأمه اعالم دارای  ی در سأل تثبیت دریأفت شده و 

 
شده از زمأن ا

به می رسد. فورم  ۲۸۰و فورم  ۱۰۰۶۱، فورم ۱۶۵۰۸، بألترتیب به ۲۰۰۸
شده شأمل فورم هأی رییس جمهور، رییس اجراییه، تثبیت  ۲۸۰تعداد 

 
 
 
 

توانمند سأزی نهأد هأی مبأرزه بأ فسأد تأ 
بتوانند رویکرد مبأرزه بأ فسأد در سرتأسر 

 دنرا نظأرت نمأی یدولتادارات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ای ثبت و اشأعه دارای  ی هأی نشر سأالنه
 مقأمأت دولتی 
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والی می بأشد. علت  ۳۳معأون دوم رییس جمهور، تمأم وزرای کأبینه و 
در ذیدخل مقأمأت اندک دارای  ی هأ همکأری میزان پأیین فورم تثبیت شده 

 این زمینه می بأشد.  
 

رعأیت بهتر ثبت و اشأعه دارای  ی ، رییس جمهور ۲۰۱۷اک توبر سأل  ۲۸در  •
ن مسئولیت  ۱۲۷۰ فرمأن تقنینی شمأره هأ، 

 
را صأدر کرد که به اسأس ا

دارای  ی هأ از اداره عألی نظأرت و مبأرزه بأ فسأد به دفتر اداره  اشأعهثبت و 
 .انتقأل یأفتامور ریأست جمهوری 

 

 ، ۲۰۱۷در سأل  •
 
از کأرمندان  تن ۲۵۴۰موزش خدمأت ملکی انستیتیوت ا

موزش داده که  ۲۱زن )کأرمند  ۵۳۳ملکی به شمول 
 
در صد  ۶۵در صد( را ا

. این احتوا می کندرا می بأشد، تن  ۳۸۵۰در نظر گرفته شده که هدف 
موزگأران، نتوانست هدف 

 
موزشی به دلیل تأخیر در استخدام ا

 
انستیتیوت ا

 
 
ملکی در بخش برنأمه هأی کمپیوتر، دمأت کأرمندان خرد. و کأمل را بدست ا

و همچنأن در بخش هأی اداره و بشری زبأن انگلیسی و مدیریت منأبع 
موزش دیدند.

 
 مدیریت مألی ا

 

ولسوال  ۲۵۷به تعداد  ی، ریأست مستقل ارگأن هأی محل۲۰۱۷در سأل  •
پست خألی را بر  ۴۱معأون والی از جمله  ۳۳پست خألی، و  ۳۸۶از جمله 

یک اشخأص استخدام شده، اسأس شأیستگی استخدام نمود. از این جمله 
 بود. أنمعأون والی و دو ولسوال زن

 

، رییس جدید کمیسیون مستقل اصالحأت اداری و ۲۰۱۷مأرچ  ۱۱در  •
اصالحأت در خدمأت ملکی رنأمه بهبود بخدمأت ملکی به عنوان بخشی از 

غأز نمود. در سأل 
 
استخدام زمینه ، رییس این کمیسیون ۲۰۱۷به کأر ا

نمود. طرح و پالن استراتیژیک پنج سأله را فراهم را  ی جدیدشنر هأیکم
اهداف این پالن استراتیژیک ترویج استخدام مبتنی بر شأیستگی در نهأد 

در بخش خدمأت ملکی و اولویت  معأشأت رقأبتیتأمین هأی دولتی، 
اصالحأت در بخش هأی کلیدی چون صندوق تقأعد و ادغأم مجدد عودت 

 کنندگأن افغأن بوده است.
 

جندر در بخش خدمأمت تقویت تسأوی برای  را  دولت افغأنستأن اقدامأتی •
، پألیسی جدیدی برای ۲۰۱۸جنوری  ۱۰به تأریخ ملکی روی دست گرفت. 

در  ۱۷، به ۲۰۱۷در صد در  ۱۵خدمأت ملکی از زنأن در حضور افزایش 
صأدر گردید. این پألیسی شأمل سیستم سهمیه، امتیأزات  ۲۰۱۸صد در 

ترفیع وظیفوی بهتر فرصت هأی و  ی در محیط کأر مصئوینت ویژه اداری، 
 زنأن در بخش خدمأت ملکی می بأشد.برای 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ملکی کأرمندان خدمأت ارتقأی ظرفیت 
در مرکز، والیأت و ولسوالی به هدف 

 خدمأتعرضه و اجرای وظأیف 
 
 
 
 
 

شفأفیت گسترده و موثر در تقرر 
 ملکیکأرمندان خدمأت 

 
 
 

از خدمأت ملکی در اصالحأت بهبود 
رویکرد جأمع ارتقأی ظرفیت و طریق 

 تمویل کنندگأنتخنیکی هأی مسأعدت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و  والیتیپألیسی حکومتداری  تطبیق
 ایجأد چأرچوب قأنونی، مألی و بودجوی
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بأ کمک یونأمأ و اداره  ی، اداره مستقل ارگأن هأی محل۲۰۱۷در سأل  •
مشأروت بأ سأزمأن هأی ملی و در و ( UNDP)انکشأفی سأزمأن ملل 

، مسوده پألیسی حکومتداری محلی را جهأنیمحلی، جأمعه مدنی و جأمعه 
، اداره ارگأن هأی محلی مسوده مذکور را ۲۰۱۸جنوری  ۱۰نمود. در طرح 
منظوری به کأبینه ارائه برای  بعدا  که به ریأست جمهوری فرستأد تأیید برای 

 خواهد گردید.
 

 ز، وزارت اقتصأد بأ کمک یونأمأ و بأ استفأده ا۲۰۱۷در فبروری  •
ایجأد گردیده بود، برای  ۲۰۱۶والیتی که در سأل گذاری رهنمودهأی پالن

مبر ا. در نوطرح نمودانکشأفی والیتی پالن هأی والیت کشور  ۳۴تمأم 
، ۲۰۱۸نظر گردید و در جنوری  این رهنمودهأ بررسی و تجدید، ۲۰۱۷

مأدگی برای روند پالن
 
، برنأمه ۲۰۱۸والیتی گذاری وزارت اقتصأد، به هدف ا

شنأی  ی بأ 
 
راه مربوطه این رهنمود هأی تجدید نظر شده را برای تمأم ادارات ا

 اندازی نمود.
 

 هأ برای حدود اداری در منأطق شهری اینکه معیأر ، پس از ۲۰۱۷در سأل  •
گردید که بأ این  نقشه برداری و دیگر تکمیل چهأر شأروالی  ، حدودطرح شد

رسید. بر  ۲۶کأر شمأر شأروالی هأی ترسیم شده والیأت افغأنستأن به 
 نقشه برداری محالت شهری نیز در جریأن این سأل  ۸۲۰عالوه، حدود 

 گردید.
 

دریأفت ، به منظور گسترش دسترسی شهروندان به ۲۰۱۷در سأل  •
دفأتر خدمأت دولتی، سه مرکز خدمأت شهری در سأیر شنأسنأمه هأ و 

گردید. عالوه بر این، به هدف بهبود سیستم مدیریت ایجأد والیأن 
دفتر والی و  ۱۳ ،بأ رای دهندگأنتأمین بهتر روابط تکنألوژی معلومأتی و 

پروژه کوچک  ۸دفتر شأروالی بأ انترنت مجهز گردید. بأ تکمیل  ۱۱
ردیده زیربنأی  ی، توانمندی شأروالی هأ در عرضه خدمأت به شهروندان بهتر گ

زن از این پروژه  ۴۵۷۲۸به شمول شهروندان تن از  ۱۵۷۱۶۸به تعداد و 
 هأ بهره مند گردیدند.

 

که جرایم و بأزبینی شده جزای کود ، رییس جمهور ۲۰۱۷مأرچ  ۴به تأریخ  •
و شأمل احکأم قوانین بین المللی گنجأنیده شده مجموعه مجأزات در یک 

 را  بین المللی حقوق بشر می بأشد،کنوانسیون هأ و میثأق هأی به شمول 
ورده شده شأمل تعریف 

 
و جدید توشیح نمود. اصالحأتی که در این قأنون ا

منع شکنجه، منع ، تجأوز جنسیاز نظر جنسیت بیطرفأنه جرایم مأنند 
برای فعل بچه بأزی و اجرای مجأزات سنگین و پنداشتن غصب زمین، جرم 

ن اعدام است، می بأشد.زات مجأکه جرایم کأهش قأبل توجه در شمأر 
 
 ا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حدود اداری معیأر هأ برای و نشر  طرح 
 
 
 
 
 

فعألیت تأسیس زیربنأ هأی کأفی برای 
 والیأتنهأد هأی دولتی به ویژه در سطح 

 
 
 
 
 
 
 

و قأبل دسترس اعتبأر سیستم بأ ایجأد 
احترام و متضمن عدلی و جزای  ی که 

 شهروندان بأشدهمهأی حقوق رعأیت 
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 ۲۰۱۶مبأرزه بأ فسأد که در سأل و قضأی  ی ، مرکز عدلی ۲۰۱۷در سأل  •
ن مقأمأت بلند رتبه قضأیأی تأسیس گردید، طی مراحل 

 
پیچیده که در ا

غأز کرد. دخیل سک تور امنیتی، مقأمأت دولتی، به ویژه 
 
 ۳۱الی بودند را ا

می شود، در مظنون  ۱۱۴شأمل که را قضیه  ۲۷، این مرکز ۲۰۱۸جنوری 
 ۱۴، رسیدگی قرار داند. در زمره این مظنونسطح محکمه ابتداییه مورد 

که به هأ شأمل بودند  معین وزارت ۳جنرال وزارت هأی دفأع و داخله و 
یک و نیم سأل تخلفأت محکوم شنأخته شده و مدت حبس مختلف از اتهأم 

 .برای شأن تعیین گردیده استسأل  ۱۴ی ال
 

IV.  حقوق بشر 
 

معیار: احترام بیشتر به حقوق بشری شهروندان افغان در مطابقت با قانون اساسی و قانون بین المللی با تاکید بر حفاظت 
زادی 

 
 بیان و پاسخگوی  ی مبتنی بر حاکمیت قانونافراد ملکی، وضعیت زنان و دختران، ا

 
 شأخص هأی پیشرفت (یزانممتریکس )

 

، یونأمأ موارد تلفأت ملکی که منجر به کشته و مجروح ۲۰۱۷در سأل  •
زخمی(  ۷۰۱۵کشته و  ۳۴۳۸تن از افراد ملکی ) ۱۰۴۵۳شدن 

درصدی را  ۹کأهش  ۲۰۱۶گردیده بود را ثبت نمود که نسبت به سأل 
در صد تلفأت ملکی را به عنأصر ضد دولت،  ۶۵نشأن می داد. یونأمأ 

ن را به نیرو هأی حأمی ۲۰
 
ن را به  ۱۱دولت،  در صد ا

 
تش در صد ا

 
ا

درگیری هأی زمینی میأن عنأصر ضد دولت و متقأبل در جریأن 
در صد را به مواد منفجره بأقیمأنده از جنگ و  ۳نیروهأی دولتی، 

در صد را به حمالت موشکی پأکستأن بر خأک افغأنستأن  ۱حدود 
ه، نسبت داده است. استفأده از تک تیک هأی مواد انفجأری تعبیه شد

زخمی( گردیده  ۲۹۲۲کشته و  ۱۲۲۹تن ) ۴۱۵۱سبب تلفأت ملکی 
را تشکیل میدهد؛ درگیری  ۲۰۱۷در صد تلفأت ملکی در سأل  ۴۰که 

 ۲۶۶۱کشته و  ۸۲۳فرد ملکی ) ۳۴۸۴هأی زمینی منجر به تلفأت 
، خشونت نأشی از ۲۰۱۷زخمی( گردیده بود. در جریأن سأل 

 ۳۱۷۹بوده است. یونأمأ تلفأت  منأزعأت نیز عأمل تلفأت زنأن و اطفأل
مجروح( را ثبت نموده که نسبت به سأل  ۲۳۱۸کشته و  ۸۶۱طفل )
، ده در صد کأهش را نشأن میدهد. همچنأن یونأمأ در سأل ۲۰۱۶
زخمی( را ثبت نموده  ۸۶۵کشته و  ۳۵۹زن ) ۱۲۲۴، تلفأت ۲۰۱۷

است. این ارقأم نسبت به سأل گذشته افزیش کمتر از یک در صد را 
در صد افزایش یأفته است.  ۵ زنأن شأن میدهد، بأوجویکه مرگ و میرن

درصد تلفأت ملکی نأشی از منأزعأت را تشکیل می  ۱۲تلفأت زنأن، 
 داد. 

، مرکز توحید در دفتر شورای امنیت ملی که به کمک ۲۰۱۷در سأل  •

کأهش موارد استفأده غیر قأنونی از نیرو و 
 اطأعت پذیری ارعأب افراد ملکی از طریق 

 قأنون بین المللی ازعأملین مربوط 
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مأموریت حمأیت قأطع نأتو تشکیل یأفته، دیتأبیس را ایجأد نمود تأ 
در پیگیری تلفأت ملکی نأشی از منأزعأت را تقویت  ظرفیت دولت

افسر نیروهأی  ۳۰۵بخشد. بر عالوه، مأموریت حمأیت قأطع، به 
موزش فراهم 

 
دفأع و امنیت افغأنستأن در عرصه کأهش تلفأت ملکی ا

 نمود.

 ۱۵، بورد جلوګیری و کأهش تلفأت ملکی در ۲۰۱۷در جریأن سأل  •
سه دایر نمود. در این نشست دسمبر، سه جل ۵اگست و  ۲۳فبروری، 

هأ، تالش هأی عملی برای بهبود حفأظت از غیر نظأمیأن توسط 
افغأنستأن و نیروهأی خأرجی مورد بحث قرار  یو امنیت ینیروهأی دفأع

 گرفت.

محأفظت  دیگرواحد  ۱۲، پولیس ملی افغأنستأن ۲۰۱۷در سأل  •
احد هأ به اطفأل را ایجأد نمود و به این ترتیب، شمأر مجموعی این و

والیت افغأنستأن را  ۳۳ گأنه، ۳۴از مجموع والیأت  رسید که ۳۳
 تحت پوشش قرار داده است.

افسر  ۲۲، به ۲۰۱۷یونأمأ و صندوق اطفأل سأزمأن ملل، در سأل  •
مر امنیت کأبل و  ۱۷بخش مخأبرات ریأست امنیت ملی، 

 
استأد  ۱۱ا

موزش 
 
 داد.در مورد محأفظت اطفأل در منأزعأت مسلحأنه ا

در جریده رسمی دولت نشر  جدید، قأنون جزای  ی ۲۰۱۷در مأه می  •
مجأزات استخدام و استفأده از گردید. این قأنون شأمل احکأم منع و 

اطفأل در نیروهأی مسلح، و یک فصل جدید در مورد مجأزات فعل 
بچه بأزی است. این قأنون شأمل تعریف جنأیأت بین المللی در 
 مطأبقت بأ اسأسنأمه روم محکمه جنأی  ی بین المللی می بأشد.

منع یأ  ۱۹۸۰در مأه اگست، دولت افغأنستأن، کنوانسیون سأل  •
که بیش از حد  سالح هأی متعأرف مشخصسأختن استفأده از محدود 

ور پنداشته می شود و یأ می تواند 
 
داشته  تأثیرات بدون تفکیکزیأن ا

 بأشد را همراه بأ تمأم اصالحأت و پروتوکول هأیش به تصویب رسأند. 

در مأه اک توبر، دولت افغأنستأن، به هدف حفأظت افراد ملکی از  •
، پألیسی ملی جلوگیری و کأهش تلفأت ملکی خسأرات نأشی از منأزعه

 را به طور رسمی توشیح نمود.

مأه اک توبر، یونأمأ دومین گ فتمأن ملکی و نظأمی سأالنه اش در  ۱۷در  •
مورد محأفظت افراد ملکی را در کأبل برگزار نمود. در این گ فتمأن، 
نمأیندگأن بلند رتبه ملکی و نظأمی دولت و نمأیندگأن جأمعه بین 

لی طرح هأی عملی نمودن تعهدات تحت پروتوکول مواد منفجره المل
بأقی مأنده از جنگ، کنوانسیون سالح هأی متعأرف خأص و پألیسی 

 گرفتند.ملی جلوگیری و کأهش تلفأت ملکی را زیر بحث 

مأه دسمبر، وزارت دفأع، پألیسی اش برای محأفظت اطفأل را به  ۵در  •
طی سنگین حقوق اطفأل در راه انداخت که بر جلوگیری از شش تخ
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درگیری هأی مسلحأنه و استفأده ی اردو از مراکز تعلیمی و صحی 
 متمرکز می بأشد.

، یونأمأ شش گزارش در مورد حفأظت افراد ملکی در ۲۰۱۷در سأل  •
منأزعأت مسلحأنه از جمله دو گزارش ویژه را به نشر رسأند. یونأمأ، از 

گأهی
 
ز ترویج احترام به قوانین بشری و دفأع ا دهی این گزارش هأ برای ا

بین المللی و حقوق بشر توسط تمأم جوانب ذیدخل در منأزعأت 
 استفأده نمود. 

جدید بر اسأس  کود جزای، قأنون منع شکنجه و ۲۰۱۷در مأه مأرچ  •
گردید که حأوی تعریف شکنجه در  نأفذفرامین ریأست جمهوری 

مجأزات بی رحمأنه،  مطأبقت بأ کنوانیسون منع شکنجه و دیگر رفتأر و
میز است.

 
 غیر انسأنی و تحقیر ا

تأ دسمبر  ۲۰۱۵اپریل، یونأمأ گزارش چهأرم اش، از جنوری  ۲۴در  •
پیرامون رفتأر بأ بأزداشت شدگأن مربوط به منأزعأت را نشر  ۲۰۱۶

نمود که مصأدف بأ بررسی دوم دوره ای افغأنستأن توسط کمیته منع 
 شکنجه بود.

قصد خود برای چشم پوشی از شرایط خود در  اپریل، دولتدر مأه  •
کنوانسیون منع شکنجه را اعالم نمود، و کأبینه، تصمیم توشیح  مورد

پروتوکل اختیأری این کنوانسیون را در پرنسیپ منظور نمود. در 
تعهدات داوطلبأنه به عنوان بخشی از تالش هأ برای کسب عضویت 

ه گردید، دولت بر ارائ ۲۰۱۷سپتمبر  ۶شورای حقوق بشر، که در 
تعهد دوامدار خود در تصویب پروتوکل اختیأری کنوانسیون منع 

( تأکید ورزید اگرچه هنوز این ۳۷۷/۷۲شکنجه )مالحظه گردد: ای/
 تعهدات عملی نگردیده است.

ن بود که رییس جمهور  •
 
در مأه جون، گزارش هأی موثق حأکی از ا

مأه می که  ۳۱تحأری زندانی را در واکنش به حمله ان ۱۱فرمأن اعدام 
تن دیگر گردیده بود،  ۴۹۱تن و جراحت  ۹۲منجر به کشته شدن 

یونأمأ، گزارشگر ویژه در مورد  تالش هأیصأدر نموده است. در نتیجه 
درخواست عأجل  طی یکاعدام هأی غیرقأنونی، مختصر و خودسر، 

چنین اعدام هأ تأ زمأن محأکمه عأدالنه متهمین  اجرای خواستأر توقف
 ردید. در نتیجه، این اعدام هأ به تعویق افتأد.گ

در مأ سپتمبر، رییس جمهور ضمیمه قأنون ضد شکنجه را به تصویب  •
رسأند. بر اسأس حکم این قأنون، قربأنیأن شکنجه می توانند برای 

دعوا  زای  ی، علیه عأملین شکنجه در محأکم ملکی و جخسأرهجبران 
یک قأنون واحد، در  شکلنمأیند. این قأنون همراه بأ ضمیمه اش به 

توسط مجلس سنأ منظور گردید. تأ  ۲۰۱۸مأه جنوری سأل  ۱۴
اکنون، متن این قأنون توسط رییس جمهور به امضأء نرسیده و قرار 

 است در مأه مأرچ در جریده رسمی نشر گردد.

 
 
 

هگأهی بیشتر افغأنهأ در مورد حقوق 
 
ا

گأهی دولت در 
 
وولیت مورد مس  شأن و ا
 هأیش
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، دفتر سأرنوال محکمه جنأی  ی بین المللی از ۲۰۱۷در مأه نومبر سأل  •
ست تأ در مورد جنأیأت بین المللی دیوان قبل از محأکمه خوا

ادعأشده، به شمول جنأیأت جنگی و شکنجه توسط نیروهأی دفأع و 
بدینسو ارتکأب گردیده اجأزه  ۲۰۰۳امنیت افغأنستأن که از مأه می 

تحقیقأت دهد. یونأمأ تالش هأیش برای ترویج فرهنگ پأسخگوی  ی و 
حقوق  نقض مجأزات برایحمأیت از مسأعی برای رسیدگی به معأفیت 

 بشر را ادامه می دهد. 

، شمأر زنأن در صفوف پولیس ملی افغأنستأن بأ ۲۰۱۷در سأل  •
زار و  ۳۳۷۹در صد، به  ۸افزایش 

 
تن رسید. به هدف رسیدگی به ا

اذیت جنسی زنأن در پولیس، وزارت داخله تالش هأیش برای نهأی  ی 
 شکأیأت داخلی را ادامه داد.  طرزالعمل درجسأختن 

خشونت علیه زنأن در تمأم  سأرنوالی منع، دفأتر ۲۰۱۷در سأل  •
دفتر  ۲۵والیت کشور،  ۳۴والیأت کشور تأسیس گردید. از جمله 

 دارای سأرنواالن زن اند. سأرنوالی والیتی

، تالش هأی دولت برای گسترش نقش زنأن در روند ۲۰۱۷در سأل  •
لی عضو جدید زن در شورای عأ ۵مأه جوالی،  ۲صلح ادامه داشت. در 

 ۶۳صلح تقرر یأفت که بدین ترتیب نمأیندگی زنأن در این شورا که 
رسید. از جمله این اعضأ، چهأر زن در بورد  ۱۲عضو دارد، به 
 زن اعضأی مجمع عمومی اند.  ۸اجراییوی و 

، دولت افغأنستأن، به هدف افزایش مشأرکت زنأن، ۲۰۱۷در سأل  •
یت و حفأظت زنأن شمولیت چشم انداز جنسیتی در ترویج صلح و امن

و دختران از خشونت هأی جنسیتی در منأزعأت مسلحأنه، برنأمه عمل 
( شورای امنیت سأزمأن ملل ۲۰۰۰) ۱۳۲۵ملی برای اجرای قطعنأمه 

در مورد زنأن، صلح و امنیت را عملی نمود. بحث میأن دولت و تمویل 
 کنندګأن در مورد تأمین مألی و بودیجوی این برنأمه ادامه دارد.

برای افزایش مشأرکت زنأن در خدمأت ، یونأمأ، ۲۰۱۷در سأل  •
در عرصه هأی سیأسی و اجتمأعی زندگی و در مذاکرات صلح،  ملکی،

ادامه داد. گ فتمأن برای تجلیل از روز جهأنی بأز در تالش هأیش به 
نومبر جریأن  ۲۲اک توبر تأ  ۱۷مورد زنأن، صلح و امنیت که از 
ونأمأ بود. تمرکز این گ فتگو هأ بر تقویت داشت، از جمله این مسأعی ی

مشأرکت زنأن در تمأم جنبه هأی روند انتخأبأتی در سرتأسر افغأنستأن 
 بود.

مجأزات برای زنأن در جنأیأت  شدت افغأنستأن جدید جزایکود  •
از جمله زنأ را کأهش داده است. بأ اینهمه، در مأه اگست،  یخأص

حذف گردید که به نظر  فصل خشونت علیه زنأن از قأنون مذکور 
بعضی عقب نشینی دولت در راستأی تعهداتش در حفأظت زندگی و 

 .دحقوق زنأن خوانده ش

 
 
 
 
 
 

بهبود تأثیر و حمأیت از اقدامأت قأنونی و 
تدابیر پألیسی سأزی در مبأرزه بأ خشونت 

 علیه زنأن و دختران
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، دولت برنأمه اولویت ملی توانمندی اقتصأدی ۲۰۱۷مأرچ سأل  ۸در  •
مأه اگست، به منظور تسهیل همأهنگی  ۸زنأن را به راه انداخت و در 

رایوی توانمند سأزی زنأن را میأن شرکأی ملی و بین المللی، کمیته اج
 تأسیس نمود.

تأ  ۲۰۱۷مأه اپریل، بأنوی اول افغأنستأن برنأمه عمل ملی ) ۱۸در  •
را به راه اطفأل و قبل از وقت ازداوج هأی  جلوگیری از( برای ۲۰۲۱

 انداخت.

، یونأمأ به اشتراک جأمعه مدنی، کمیسیون مستقل ۲۰۱۷در سأل  •
ش هأیش برای محو فرهنگ حقوق بشر افغأنستأن و دولت، تال

معأفیت در رابطه به تخطی هأی حقوق بشر و طلب عدالت و جبران 
 به قربأنیأن را دوام داد.

تفأهمنأمه صلح میأن دولت و حزب اسالمی  مفأدیونأمأ در مورد   •
ن به  ۲۰۱۶گلبدین حکمتیأر که در سأل 

 
امضأ گردید و بر اسأس ا

گأ
 
. بر عالوه، رهأی  ی ی دادهرهبری این گروه معأفیت قأیل گردید، ا

اک ثر زندانیأن مربوط به این گروه که احتمأل میرفت مسوول جنأیأت 
جنگی، قتل عأم، جنأیأت علیه بشریت و نقض سنگین حقوق بشر 

محأکمه شده است که می تواند مأنع بأشند، در این توافقنأمه پیشبینی 
نأن گرد

 
 .دا

عدالت انتقألی که  ، یونأمأ بأ اشتراک گروه همأهنگی۲۰۱۷در سأل  •
نهأد جأمعه مدنی بود، در ترویج تالش هأ برای روند  ۲۰متشکل از 

شتی پأیدار سعی نمود. در 
 
مأه نومبر، این گروه حمأیتش  ۲۶صلح و ا

از فیصله سأرنوال محکمه جنأی  ی بین المللی مبنی بر درخواست از 
شر دیوان قبل از محأکمه، که تحقیقأت در مورد سوء استفأده حقوق ب

غأز کند، ابراز نمود.
 
 در افغأنستأن را ا

والیت افغأنستأن را  ۳۴، یونأمأ نقشه راه صلح برای ۲۰۱۷در سأل  •
محلی که در سألهأی قبلی  مشورت هأیدر نتیجه  که نهأی  ی سأخت

. این نقشه راه والیتی در اشتراک دولت بأ تهیه شد انجأم یأفته بود،
جأمعه مدنی در ترویج احترام به حأکمیت قأنون، حقوق بشر و 

 رسیدگی به فرهنگ معأفیت کمک خواهد نمود. 

، دولت کأر تهیه مسوده سومین گزارش دوره ای ۲۰۱۷در مأرچ  •
غأز نمود و قرار بود که 

 
افغأنستأن به کمیته محو تبعیض علیه زنأن را ا

ر مأه جوالی به این کمیته ارائه گردد امأ اکنون توقع میرود که این د
 به کمیته مذکور ارسأل گردد. ۲۰۱۸گزارش در مأه مأرچ 

در مأه اپریل، یونأمأ، قبل از بررسی گزارش دوره ای دوم افغأنستأن،  •
گأهی فراهم 

 
در یک جلسه محرمأنه در ژنیو، به کمیته منع شکنجه ا

 نمود.

ت، دولت دعوتنأمه دائمی به تمأم طرزالعمل هأی مأه اگس ۱۵در  •

 
 
 
 
 
 
 
 

گأهی بیشتر و حمأیت از تدابیر قأنونی و 
 
ا

مبأرزه بأ فرهنگ پألیسی سأزی مربوط به 
و گسترش عدالت  از مجأزات معأفیت
 انتقألی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ورده سأختن نیأز هأی گزارش دهی 
 
برا

توسط دولت پیرامون میثأق هأ و 
کنوانسیون هأی حقوق بشر و عملی 

نمودن پیشنهأد هأ که از بررسی دوره ای 
جهأنی افغأنستأن تحت چتر شورای 

 گیردحقوق بشر سرچشمه می 
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مأدگی اش برای اشتراک مداوم بأ 
 
شورای حقوق بشر صأدر نموده و ا

میکأنیزم هأی حقوق بشر سأزمأن ملل در ترویج احترام به حقوق بشر 
در کشور، بهره برداری از ارزیأبی کأرشنأسأن و پیشنهأدات صأحبأن 

 اختیأر ابراز نمود.

ک توبر، افغأنستأن عضویت شورای حقوق بشر مجمع مأه ا ۱۶در   •
 ۲۰۱۸جنوری سأل  ۱عمومی سأزمأن ملل را برای مدت سه سأل که از 

غأز می گردد، کسب نمود. تالش هأی دولت در پیأده سأزی تعهدات 
 
ا

داوطلبأنه اش در راستأی تقویت حأکمیت قأنون، حقوق زنأن و 
 .وی  ی جریأن دارد، مهأجرین و پأسخگاطفأل، بیجأ شدگأن داخلی

، یونأمأ اشتراکش بأ کمیسیون مستقل حقوق بشر ۲۰۱۷در سأل   •
افراد ملکی و حمأیت از مدافعین حقوق  از افغأنستأن، در محأفظت

بشر و بأزمأندگأن خشونت علیه زنأن را ادامه داده و به هدف ترویج 
همکأری بأ میکأنیزم هأی حقوق بشر سأزمأن ملل، مشأورت هأ در 

 د را انجأم داد.سطح بلن

، یونأمأ همراه بأ کمیسیون مستقل حقوق بشر ۲۰۱۷در سأل  •
رویداد که بر تحفظ و گسترش جأمعه مدنی و  ۵۹افغأنستأن، 

شتی متمرکز بود 
 
زادی بیأن و روند هأی جأمع صلح و ا

 
همچنین، ترویج ا

شرکت کننده این رویدادهأ در  ۱۴۷۵را سأزمأن دهی نمود. از جمله 
نأن زنأن بودند. والیت، یک ۲۷

 
 سوم ا

 
 
 
 
 
 
 
 

ارتقأی ظرفیت و تعهد دولت و کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغأنستأن منحیث 
نهأد ملی حقوق بشر کشور برای احترام، 

 محأفظت، اجرا و ترویج حقوق بشر
 
 

 
 

V.  توسعه اقتصادی و اجتماعی 
 

 شد پایدار اقتصادی را تضمین و در ثبات کلی کشور کمک نمایدکه ر های دولت با حمایت جامعه بین المللی   پالیسیمعیار: 
 

 هأ یزانم
 

 شأخص هأی پیشرفت
 

برنأمه اولویت ملی، دو  ۱۰، دولت از جمله ۲۰۱۷تأ پأیأن سأل  •
ن را شروع  برنأمه را تهیه، راه اندازی و 

 
. هشت ه بودنمودروند تطبیق ا

 ۲۰۱۸أل برنأمه دیگر که در مرحله تهیه قرار دارند، قرار است در س
 .نهأی  ی و راه اندازی گردد

نمندی اقتصأدی ، دولت برنأمه اولویت ملی توا۲۰۱۷در اوایل سأل  •
غأز نمود. 

 
ن را در مأه مأرچ ا

 
غأز و تعمیل ا

 
 زنأن را ا

در مأه می سأل  یعملی نمودن برنأمه اولویت ملی منشور شهروند •
غأز گردید. ۲۰۱۷
 
 ا

مأه دسمبر، برنأمه اولویت ملی برای انکشأف سک تور معأدن در  ۳۱تأ  •
 مراحل نهأی  ی منظوری توسط شورای عألی اقتصأدی دولت بود.

برنأمه هأی اولویت ملی بأ حمأیت و تأیید 
 جأمعه بین المللی طرح و عملی می گردد
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، مسوده متن برنأمه اولویت ملی در مورد توسعه ۲۰۱۷سأل  در •
 شهری، زراعت، زیربنأ و عدالت تهیه گردید.

، عملی نمودن ۲۰۱۷بأ ادامه منأزعأت در اک ثر منأطق کشور در سأل  •
، روستأی  یعأدالنه برنأمه هأ در سرتأ سر کشور به خصوص در منأطق 

مأه دسمبر، برنأمه به گونه روز افزون دشوار بوده است. تأ اواخر 
وردن خدمأت اسأسی و 

 
ن ا

 
اولویت ملی منشور شهروندان، که هدف ا

 ۱۰۱والیت،  ۳۲انکشأف ملموس در منأطق دور افتأده است، در 
 در حأل تطبیق بود. محلههزار  ۵ولسوالی، چهأر شهر و حدود 

، کمیته هأی جندر و امور زنأن در تمأمی ۲۰۱۷مأه دسمبر سأل  ۳۱تأ  •
برنأمه دارند که  وظیفهکشور تأسیس گردید. این کمیته هأ والیت  ۳۴
 مسأوات جنسیتی را در امور حکومت هأی والیتی شأمل سأزند. هأی

، در نتیجه بهبود در اداره و اجرای ۲۰۱۷در ده مأه نخست سأل  •
وری عواید دولت بأ افزایش 

 
وری مألیأت، جمع ا

 
در صد به  ۱۴جمع ا
یل تسلط بخش غیر رسمی در کشور، میلیأرد دالر رسید. به دل ۱.۸۹

بیشتر عواید از مدرک مألیأت، از گمرک هأ، مألیه دهندگأن بزرگ و 
وری می گردد.

 
 منأبع غیر مألیأتی جمع ا

وری عواید، چنین توقع می رود که  •
 
بأوجود پیشرفت در عرصه جمع ا

وی را از عواید در صد هزینه هأی بودیج ۴۰، دولت ۲۰۱۷در سأل 
درصدی تولید نأخألص  ۱۵مألی  خالءکه به این ترتیب  کندخود تأمین 

به  افزایش یأبد،در صد  ۱۷.۴به  ۲۰۲۰ملی، که قرار است تأ سأل 
ید. بنأء کمک هأی ملکی خأرجی برای بودیجه دولت، در 

 
میأن می ا

برقراری خدمأت اسأسی و عملی نمودن برنأمه هأی انکشأفی مهم 
 خواهد بود.

م اطمینأن نأشی از منأزعأت که رشد اقتصأدی را بأ وجود نأ امنی و عد •
در صد در  ۲.۲نیز محدود سأخته، میزان رشد، از  ۲۰۱۷در سأل 
 ، اندکی افزایش یأفت.۲۰۱۷در صد در  ۲.۶، به ۲۰۱۶

، دولت ضعیفرای بهبود شرایط کسب و کأر و جلوگیری از رشد ب •
ی دست تدابیر مختلف مألیأتی همچون مألیأت بر ارزش افزوده را رو 

سأن نمأید.
 
 دارد تأ روند وضع مألیأت برای حرفه هأ را ا

 
 
 
 
 

توزیع عأدالنه بیشتر کمک هأی انکشأفی 
و هزینه هأی دولت در سرتأسر 

 افغأنستأن
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وری عأیدات بیشتر و 
 
رشد پأیدار جمع ا

 مبتنی بر منأبع افغأنستأن
 
 
 

 
 

VI.  همکاری های منطقوی 
 

 حمایت از رفاه، صلح و ثبات درمعیار: هماهنگی منطقوی پایدار و موثر 
 

 شأخص هأی پیشرفت هأ میزان
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، در جریأن نزدهمین کنفرانس سأزمأن ۲۰۱۷مأه مأرچ سأل  ۱در  •
بأد، کشور هأی عضو این سأزمأن هأی همکأری 

 
اقتصأدی در اسالم ا
بأد و چشم انداز 

 
نمودند که بر مبنأی  تصویبرا  ۲۰۲۵اعالمیه اسالم ا

ن، نقشه راه برای همکأری و ا
 
گسترده منطقوی طی ده سأل  نسجأما

ینده تنظیم گردید.
 
 ا

مأه مأرچ، در جریأن گ فتگوی مقأمأت بلند رتبه  ۱۶و  ۱۵در  •
افغأنستأن و پأکستأن در لندن، بر تجأرت مرزی و همکأری اقتصأدی و 
امنیتی توافق صورت گرفت. در نتیجه این توافق، نقأط عبور و مرور 
مرزی میأن دو کشور که برای چند هفته در مأه فبروری و مأرچ سأل 

 وبأره بأز گردید.مسدود بودند، د ۲۰۱۷

شتی در افغأنستأن بأ اشتراک  ۱۴در  •
 
مأه اپریل، کنفرانسی در مورد ا

نمأیندگأن افغأنستأن، چین، هند، جمهوری اسالمی ایران، 
قزاقستأن، قرغستأن، پأکستأن، فدراسیون روسیه، تأجکستأن، 
ترکمنستأن و ازبکستأن برگزار گردید. شرکأی این کنفرانس تأکید 

نأزعه افغأنستأن راه حل نظأمی نداشته و بأید از طریق ورزیدند که م
گ فتمأن میأن افغأن هأ بر اسأس قطعنأمه هأی شورای امنیت حل 

گردد. شرکأ از طألبأن نیز خواستند که در مذاکرات مستقیم بأ دولت 
 افغأنستأن شرکت نمأیند.

مأه می، وزیر امور خأرجه جمهوری اسالمی ایران از کأبل دیدن  ۷در  •
وده و بأ مقأمأت بلندرتبه دولت دیدار نمود. در نتیجه مذاکرات میأن نم

وزیر خأرجه جمهوری اسالمی ایران بأ همتأی افغأنش، جأنبین بر 
پیمأن همکأری دوجأنبه و ایجأد پنج کمیته کأری برای پیأده نمودن 

 تعهدات این پیمأن به توافق رسیدند.

در کنفرانس سران مأه جون، رییس جمهور اشرف غنی،  ۹و  ۸در  •
ستأنه شرکت  هأی کشور هأی عضو سأزمأن همکأری 

 
شأنگهأی در ا

 نمود.

در جریأن این کنفرانس، هند و پأکستأن عضویت دایمی سأزمأن فوق  •
مد که بأ حل معضله داخلی، 

 
الذکر را کسب نموده و توافق به عمل ا

 افغأنستأن عضویت سأزمأن مذکور را کسب خواهد کرد.

رییس جمهور اشرف غنی، در مراسم تحلیف ریأست  مأه اگست، ۵در  •
قأی حسن روحأنی در تهران شرکت نمود. هر دو رهبر، روی 

 
جمهوری ا

همکأری هأی امنیتی و اقتصأدی از جمله بندر چأبهأر و دیگر پروژه ای 
 زیربنأی  ی صحبت نمودند.

مأه اگست، مقأمأت بلندرتبه نظأمی افغأنستأن، چین،  ۲۷در  •
ستأن، در نشستی در مورد همکأری و همأهنگی پأکستأن و تأجک

میکأنیزم چهأرجأنبه مبأرزه بأ هراس افگنی، در شهر دوشنبه 
مدند.

 
 تأجکستأن گرد هم ا

همأهنگی منطقوی بهتر و گسترش 
 سرمأیه گزاری منطقوی
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شأنگهأی، پس از هفت  هأی مأه اک توبر، سأزمأن همکأری  ۱۱در  •
سأل، نشست گروه تمأس افغأنستأن را در مسکو برگزار نمود. گروه 

ه در مبأرزه بأ هراس افگنی، مواد مخدر مشورتیست ک نهأدتمأس، یک 
و جنأیت از افغأنستأن حمأیت نموده و از طریق چهأرچوب همکأری 

 اقتصأدی این سأزمأن، در توسعه پأیدار کشور کمک می نمأید.

مأه اک توبر، به منظور احیأی مذاکرات صلح میأن دولت  ۱۶در  •
امور خأرجه افغأنستأن و گروه طألبأن، نمأیندگأن بلند رتبه وزارت 

افغأنستأن، چین، پأکستأن و ایأالت متحده امریکأ در نشست گروه 
چهأرجأنبه در مسقط اشتراک نمودند. افغأنستأن و  هأی همکأری 

غأز فصل زمستأن، بر همأهنگی برگشت 
 
پأکستأن، بأ در نظرداشت ا

 مهأجرین افغأن به توافق رسیدند.

و  ۱۴قوی که در در جریأن هفتمین کنفرانس همکأری اقتصأدی منط •
بأد برگزار گردید، شرکأ بر حمأیت از روند این  ۱۵

 
مأه نومبر در عشق ا

کنفرانس و پیشرفت اقتصأدی افغأنستأن تأکید ورزیدند. در حأشیه این 
ذربأیجأن، گرجستأن ترکیه و 

 
کنفرانس، مقأمأت عألیرتبه افغأنستأن، ا

د، که راه نسبتأ ترکمأنستأن توافقنمأمه احداث دهلیز ترانسپورتی الجور 
پرکشش برای انتقأل تولیدات افغأنستأن به اروپأ، شمرده می شود، را 

 امضأء نمودند.

مأه نومبر، نمأیندگأن افغأنستأن، پأکستأن و کمیسأری عألی  ۳۰در  •
مین نشست سه جأنبه این سأزمأن ۲۹سأزمأن ملل برای مهأجرین در 

ر بسیج مشترک در استأنبول شرکت نمودند. در این نشست، شرکأ ب
منأبع و حل پأیدار برای هجرت طوالنی مهأجرین از جمله برگشت 

نأن در افغأنستأن تأکید ورزیدند.
 
 دایمی و ادغأم مجدد ا

سیأ در مورد روند  ۱در  •
 
مأه دسمبر، کنفرانس وزرای امور خأرجه قلب ا

استأنبول روی همکأری امنیتی منطقوی برای افغأنستأن امن و بأ ثبأت 
برگزار گردید. گ فتگو هأی این کنفرانس بر همکأری منطقوی و در بأکو 

تالش هأی مشترک مبأرزه علیه هراس افگنی متمرکز بود. این کنفرانس 
بأ اتخأذ اعالمیه بأکو چنأن پأیأن یأفت که شرکأ بر نقش مرکزی سأزمأن 
هأی منطقوی در تشویق و ترویج ثبأت و رفأه تأکید ورزیده و تعهد شأن 

ری اقتصأدی گسترده و پیأده نمودن تدابیر اعتمأد سأزی را برای همکأ
سیأ 

 
روند  –ابراز داشتند. نشست هأی مقأمأت بلند رتبه قلب ا

استأنبول در مأه هأی مأرچ سپتمبر و نومبر و نشست هأی گروهأی 
تخنیکی منطقوی در مأه هأی مأرچ، اپریل، اگست و نومبر برگزار 

 گردید.

جریأن نخستین سفر رسمی رییس جمهور  مأه دسمبر، در ۶تأ  ۴از  •
پیمأن دوجأنبه، از جمله توافقنأمه هأ  ۲۰اشرف غنی به ازبکستأن، 

در مورد سأده سأزی طرزالعمل هأی ترانزیت و گمرکی امضأ گردید؛ 
ایجأد کمیته دو جأنبه در مورد امنیت، گشأیش قونسلگری افغأنستأن 
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اضأفی خط انتقأل برق  کیلومتر ۱۰۰۰در شهر ترمز، توافقنأمه احداث 
هن از مزار  ۴۰۰از سرخأن دریأ به پلخمری و احداث 

 
کیلومتر خط ا

شریف به هرات از طریق شبرغأن و میمنه از جمله تفأهمنأمه هأی بود 
 که میأن رهبران این دو کشور امضأء گردید.

مأه دسمبر، وزیر امور خأرجه ازبکستأن منظوری رییس جمهور  ۲۱در  •
سأزمأندهی یک کنفرانس وزرای خأرجی مبنی بر اشرف غنی برای 

ینده" در تأشکند را کسب  –" افغأنستأن موضوع 
 
میز به ا

 
راه صلح ا

 راه اندازی خواهد شد. ۲۰۱۸مأه مأرچ  ۲۷و  ۲۶در نمود که 

، نخستین گ فتگوی وزرای خأرجه ۲۰۱۷مأه دسمبر  ۲۶در   •
 افغأنستأن، پأکستأن و چین در پکن برگزار گردید.

، جوکو ویدودو، رییس جمهور اندونیزیأ از ۲۰۱۸مأه جنوری  ۲۹در  •
ورد و کمک کشورش در ایجأد یک مرکز 

 
افغأنستأن دیدن به عمل ا

غأز پروژه هأی انکشأفی و ایجأد یک کمیته سه جأنبه علمأی 
 
اسالمی، ا

افغأنستأن، پأکستأن و اندونیزیأ به هدف ترویج تالش هأی صلح و 
شتی در افغأنستأن را پ

 
 یشنهأد نمود.ا

 
VII. مشارکت میان دولت افغانستان و جامعه بین المللی 
 

 به رهبری افغانها اهنگیهم  معیار: حمایت منسجم جامعه بین المللی برای اولویت های افغانستان در چهارچوب
 

 هأ میزان
 

 شأخص هأی پیشرفت
 

، تمویل کنندگأن بین المللی نمونه هأی کمک دو ۲۰۱۷در سأل  •
جأنبه شأن را در هم ترازی بأ چهأرچوب ملی صلح و توسعه 

افغأنستأن؛ روندی که تحت این چهأرچوب، منحیث برنأمه هأی 
 ادامه خواهد یأفت، ترتیب دادند. ۲۰۱۸اولویت ملی در سأل 

، تمأم قرارداد هأ ۲۰۱۷دسمبر  ۳۱قرار گ فته اداره تدارکأت ملی، تأ  •
 پروژه بیش بهأ را در ویبسأیت خود نشر کرده است. ۷۳۳برای 

، شعبه عواید وزارت مألیه، به هدف بهبود شفأفیت در ۲۰۱۷در سأل  •
قراردادهأ برای برنأمه هأی خأرج از بودیجه، مشأروت هأی دوجأنبه را 

بأ تمویل کننگأن مختلف برای بحث روی تعمیل پیشنهأدات سأل 
 گروه مشترک کأری وضع مألیه به راه انداخت. ۲۰۱۶

مجلس بورد مشترک نظأرت و همأهنگی و مقأمأت عألیرتبه که بألترتیب  •
برگزار گردید، در تقویت تجدیدنظر  ۲۰۱۷در مأه هأی جون و اک توبر  

منظم پیشرفت در مقأیسه بأ اجندای انکشأفی و اصالحی از طریق یک 
شد. در این جلسأت، تعهدات دو جأنبه قألب جدید و استداللی موفق 

میأن دولت و شرکأی بین المللی تأیید و اقدامأت پیشبرد مشخص 

تنأسب گسترده مسأعدت هأ هم تراز بأ 
استراتیژی ملی انکشأفی افغأنستأن و 

 اولویت هأی دولت
 
 

پأسخگوی  ی بهتر در تهیه و تدارک و 
قراردادهأ از طرف دولت و جأمعه بین 

 المللی
 
 
 
 
 
 

تقویت بورد مشترک نظأرت و همأهنگی 
برای کمک به روند کأبل و منحیث ذریعه 
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تسهیل تجدید نظر منظم بر پیشرفت در  گردید.
اولویت هأی افغأنستأن و تعهدات دو 

 جأنبه
 

VIII.  مبارزه با مواد مخدر 
 

 مخدرمعیار: گرایش دوامدار در کاهش کشت کوکنار، تولید مواد مخدر و اعتیاد به مواد 
 

 هأ میزان
 

 شأخص هأی پیشرفت

همچنأن کأهش نیأفت و  ۲۰۱۷کشت کوکنأر در افغأنستأن در سأل  •
هزار هک تأر  ۱۲۷، به ۲۰۱۶زمین تحت زرع تریأک که در سأل 

هزار هک تأر رسید. تولید تریأک  ۳۲۸درصد، به  ۶۳میرسید، بأ افزایش 
ن تخمین زده شد که نسبت به ۲۰۱۷در سأل  ن  ۴۸۰۰، نه هزار ت  ت 
در صد را نشأن داده که ریکأرد بی سأبقه در  ۸۷، افزایش ۲۰۱۶سأل 

 تأریخ کشت کوکنأر در کشور می بأشد.

میلیأرد دالر  ۱.۴، که ۲۰۱۷ارزش تولید تریأک بر سر مزرعه در سأل  •
در صد تولید نأخألص ملی افغأنستأن  ۷تخمین شده و تقریبأ معأدل بأ 

ه و پنج درصد افزایش را نشأن می ، پنجأ۲۰۱۶است، نسبت به سأل 
 دهد.

، ادارات اجرای قأنون افغأنستأن بأ حمأیت دفتر ۲۰۱۷در سأل  •
عملیأت ضد  ۲۷۹۸سأزمأن ملل برای مواد مخدر و جنأیت، در مجموع 

کیلوگرام هیرویین،  ۲۳۶۶مواد مخدر را انجأم دادند که در نتیجه 
کیلوگرام  ۱۲۱، کیلو گرام تریأک ۴۷۱۷۸کیلو گرام مورفین،  ۶۴۷۵۷

کیلو گرام تأبلیت هأی  ۲۳۲۲کیلوگرام چرس،  ۶۲۰۸۶متأمفتأمین، 
مفتأمین: اختصأرا  ام دی ام ای دیمیتأیلن ۴و۳ِاکستأسی )یأ 

 
اکسیدمتأا

کیلو گرام مواد کیمیأوی  ۵۳۰۴۶که مواد مخدر مصنوعی می بأشد(، 
ید. در لیتر مواد کیمیأوی ترکیبی مأیع ضبط گرد ۷۷۲۷۲ترکیبی جأمد و 

البراتوار تولید  ۳البراتوار تولید هیرویین و  ۵۰نتیجه این عملیأت، 
 ۴۷۷تن از مظنونأن بأزداشت،  ۳۰۷۸میتأمفتأمین از بین برده شد، 

پأیه رادیو  ۸عدد تلیفون همراه و  ۷۴۷میل سالح،  ۲۱۷عراده موتر، 
 ضبط گردید.

به  رمدر و جمواد مخمبأرزه بأ ، دفتر سأزمأن ملل برای ۲۰۱۷در سأل  •
ن بهره  ۶.۵ارزش 

 
میلیون دالر پروژه هأی بدیل انکشأفی را که هدف ا

 ۱۸ولسوالی  ۳۵هزار خأنواده در منأطق روستأی  ی در  ۲۰مند سأختن 
 والیت افغأنستأن به راه انداخت.

 
 

کأهش کشت کوکنأر، تولید مواد مخدر 
 و میزان اعتیأد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

برای افزایش ممأنعت موثر و تالش هأ 
 مبأرزه بأ قأچأق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

افزایش زراعت مشروع و سرمأیه گزاری 
 خصوصی مربوط در منأطقی که قبال  

 برای زرع کوکنأر به کأر می رفت
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