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وضعیت در افغانستان و تاثیرات ان بر صلح و امنیت جهانی
گزارش سرمنشی عمومی
 .Iمقدمه
این گزارش به تأسی از قطعنأمه  ۶۸/۱۱مجمع عمومی و قطعنأمه ( ۲۳۴۴سأل  )۲۰۱۷شورای امنیت ارائه شده که
.۱
طی ان از سرمنشی عمومی خواسته شده تأ هر سه مأه در خصوص پیشرفت هأ در افغأنستأن گزارش دهد.
این گزارش اطالعأت تأزه ی را در رابطه به فعألیت هأی ملل متحد در افغأنستأن به شمول اقدامأت سیأسی،
.۲
بشردوستأنه ،توسعوی و حقوق بشری از زمأن گزارش قبلی ( )A/72/651-S/2017/1056که به تأریخ  ۱۵دسأمبر  ۲۰۱۷ارائه
شده بود ،فراهم می نمأید .ضمیمه این گزارش دربردارنده ارزیأبی پیشرفت هأی ی است که به خأطر دستیأبی به معیأرهأ و
شأخص هأی ی صورت گرفته که از زمأن انتشأر گزارش مورخ  ۳مأرچ  ،(A/71/826-S/2017/189) ۲۰۱۷مطأبق بأ قطعنأمه
 ۱۸۶۸شورای امنیت ( )۲۰۰۹صورت گرفته است.

 .IIانکشافات مرتبط
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 .۳حکومت وحدت ملی تحت فشأر قرار گرفت که برخأسته از بن بست وسیع میأن ارگ ریأست جمهوری و حزب سیأسی
جمعیت اسالمی بخأطر حذف یک والی بود .اختالفأت طوالنی مدت عرصه سیأسی را تحت تأثیر قرار داد و تهدیدی برای
تضعیف حکومت وحدت ملی بود .مذاکرات بین دو طرف موضوع تجدید سیستم انتخأبأتی را دوبأره به میأن اورد ،طوری
که جمعیت اسالمی ،که احزاب دیگری نیز به ان پیوستند ،درصدد اوردن تغییرات پیش از انتخأبأت پیشرو بود .بأ این
وجود ،امأدگی هأ برای برگزاری انتخأبأت پأرلمأنی و شوراهأی ولسوالی سأل  ۲۰۱۸بأ سیستم فعلی دوام داشته و بأ انتخأب
یک هیئت مدیره جدید توسط کمیسیون مستقل انتخأبأت تقویت یأفته است .قوه مقننه و مجریه رابطه همکأری شأن را به
شکل سأزنده ای توسعه بخشیدند ،طوری که شورای ملی ،پأرلمأن افغأنستأن بودجه سأل  ۲۰۱۸را تصویب و  ۱۱تن از
 ۱۲نأمزد وزیر را تأیید کرد .دولت هم چنأن اقدامأت بیشتری را برای اجرای استراتژی ملی مبأرزه بأ فسأد انجأم داده است و
جمع اوری عواید ملی بأ توجه به خدمأت بهبود یأفته دولت و اجراات ان متداومأ در حأل افزایش است .رشد سک تور
خصوصی بخأطر بی ثبأتی امنیتی ،عدم وضأحت در مقررات و فسأد اداری ،کأهش یأفته است .وضعیت امنیتی به شدت
بی ثبأت بأقی مأند ،چرا که عنأصر ضد دولت یک سلسله حمالت بزرگ را در مراکز شهر هأ انجأم دادند تأ روحیه مردم را
تضعیف کرده و تهدیدی برای کأهش اعتمأد به دولت بأشند .این حوادث همچنین تنش هأ بین افغأنستأن و پأکستأن را
افزایش داد ،زیرا مقأمأت افغأن پأکستأن را متهم کردند که اجأزه داده اند که خأک ان کشور به عنوان "پنأهگأه هأی امن
تروریستأن" استفأده شود .تلفأت افراد ملکی در طول سأل  ۲۰۱۷بسیأر زیأد بوده است ،در حألی که کودکأن تقریبأ یک
سوم قربأنیأن را تشکیل می دهند و درگیری هأی طوالنی دربردارنده هزاران بیجأ شدهی جدید است .اخیرا ،پیشرفت هأی
اندکی در ارتبأط بأ مذاکرات صلح میأن دولت و طألبأن به میأن امده است.

الف.

انکشافات سیاسی

 .۴از زمأن ارائه گزارش پیشین ،سیأست هأی ملی در افغأنستأن تحت تأثیر یک بین بست گسترده بین ارگ ریأست
جمهوری و حزب سیأسی جمعیت اسالمی قرار گرفته است که توجه شخصیت هأی کلیدی در دولت و مخألفین سیأسی را
جلب و وحدت ملی را تضعیف و توجه را از اجرای برنأمه ملی اصالحأت دور کرده است .در حألی که علت تقریبی بحران،
تصمیم رئیس جمهور اشرف غنی مبنی بر برکنأری عطأ محمد نور از مقأم والیت بلخ بود ،منأزعأت بالفأصله نظریأت متضأد
در مورد ریشه هأی مشروعیت دولت را نشأن داد .همأنطور که بن بست هأ افزایش یأفت ،مذاکرات بین دو طرف بأعث
ابراز نگرانی هأی بیشتر اپوزیسیون شد ،طوری که احزاب سیأسی از این بحران برای تشدید مطألبأت طوالنی مدت خود
برای اوردن اصالحأت در سیستم انتخأبأت و قأنون اسأسی استفأده کردند.
 .۵اختالفأت میأن ارگ ریأست جمهوری و جمعیت اسالمی نقطه اوج تنش هأی طوالنی مدت بین دولت مرکزی و اقأی
نور ،یک چهره شنأخته شده در شمأل کشور را که از سأل  ۲۰۰۴به عنوان والی والیت بلخ کأر می کرد مشخص سأخت.
گرچه او در سأل  ۲۰۱۴به عنوان یکی از حأمیأن اصلی رئیس اجراییه عبدهللا در تیم انتخأبأتی او بود ،روابط بین اقأی نور
و دو رهبر حکومت وحدت ملی ،رئیس جمهور غنی و رئیس اجراییه عبدهللا ،در جریأن سأل  ۲۰۱۷بدتر شد .اقأی نور تأ
اواسط سأل ،به عنوان منتقد برجستهای دولت ظأهر شده بود و عضو کلیدی ائ تالف اپوزیسیون چند حزبی و چند قومی
(ائ تالف نجأت افغأنستأن) بود که ظأهرا قصد داشت در انتخأبأت پأرلمأنی سأل  ۲۰۱۸اشتراک کند .به تأریخ  ۱۸دسأمبر
 ،۲۰۱۷دولت از پذیرش استعفأنأمهی اقأی نور خبر داد که چندین مأه پیش ارسأل شده بود .اقأی نور اعتبأر این نأمه را
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رد کرده و اصرار دارد که خروج او از سأختأر دولت تنهأ می تواند توسط مذاکره بأ جمعیت اسالمی ،حزبی که او در ان به
عنوان رئیس اجرای ی فعألیت می کند ،انجأم گیرد .روز بعد ،جمعیت اسالمی ،بیأنیه ای را صأدر کرد که در ان حذف اقأی
نور را به عنوان نقض توافق سیأسی سپتأمبر  ۲۰۱۴که اسأس تشکیل حکومت وحدت ملی محسوب می شد ،به ویژه
مفأد ان در مورد انتصأب مقأمأت ارشد رد کرد.
 .۶این حوادث منجر به چندین هفته مذاکره میأن ارگ ریأست جمهوری و حزب جمعیت اسالمی دربأره پیش شرط هأی
خروج اقأی نور شد ،چرا که دولت در تالش برای جأیگزینی والی والیت بلخ بود .در ۳جنوری  ،۲۰۱۸اداره مستقل ارگأن
هأی محل یک عضو ارشد سأبق جمعیت اسالمی ،محمد داوود را به عنوان والی جدید منصوب کرد .اقأی داوود یک دفتر
در کأبل ایجأد کرد ،در حألی که اقأی نور در دفتر والی در بلخ حضور داشته و تهدید کرده بود که اگر اقأی داوود به والیت
بلخ بیأید او را دستگیر خواهد کرد .این دو طرف ،یکدیگر را به داشتن حأمیأن مسلح در بلخ متهم کردند .این تنش به
تأریخ  ۱۶جنوری زمأنی به نقطه اوج خود رسید که اقأی نور طی یک بیأنیه عمومی علیه اقأی داوود دربأره سفرش به بلخ
برای شرکت در مراسم خأکسپأری پدرش ،او را تهدید کرد .در نهأیت ،دو طرف به توافق رسیدند ،که اجأزه می داد اقأی
داوود بدون حأدثه به بلخ سفر کرده و بعدا به کأبل بأز گردد.
 .۷در همین حأل ،در کأبل ،مذاکرات بر سر عزل اقأی نور به سرعت در ابعأد بیشتری در حأل گسترش بود .رئیس جمهور
و حأمیأنش ادعأ می کردند که قأنون اسأسی مرجع نهأی ی اقتدار دولت در افغأنستأن بوده و یأداور شدند که این مرجع تنهأ
به رئیس جمهور اجأزه عزل و نصب والیأن را داده است .در مقأبل ،رهبران جمعیت اسالمی بر این بأور هستند که مقررات
اجرای ی قأنون اسأسی توسط توافق نأمه حکومت وحدت ملی در سأل  ۲۰۱۴جأیگزین شده است ،که به موجب ان از
رئیس جمهور و رئیس اجراییه درخواست شد تأ در مورد انتصأب مقأم هأی ارشد ،از جمله والیأن توافق کنند .جمعیت
اسالمی همچنأن بر اجرای موارد برجسته این توافق نأمه از جمله :برنأمه هأی معرفی تذکره الک ترونیکی ،انتخأبأت شورا
هأی ولسوالی و گنجأنیدن نظأم نمأیندگی تنأسبی بر پأیه احزاب در سیستم انتخأبأت به عنوان شرایط خروج اقأی نور،
تأکید دارد .بعد از چندین دور گ فتمأن ،مذاکرات در دستیأبی به یک توافق نأکأم مأند و بن بست تأ مأه فبروری نیز دوام
داشت .دلیل دیگری که بأعث گسترش و افزایش این منأزعه می شد وجود این دیدگأه در میأن جمعیت اسالمی و سأیر
گروه هأی مهم سیأسی بود که انهأ توسط رئیس جمهور به حأشیه رانده شده اند و این حأشیه سأزی ،دارای بعد قومی
است.
 .۸در جریأن اختالفأت ،هر دو طرف درصدد جذب حمأیت سأیر بأزیگران سیأسی شدند .دولت به تأریخ ۱۳جنوری و
سپس  ۴فبروری هیئتی از نمأیندگأن را به ترکیه نزد معأون اول ریأست جمهوری ،عبدالرشید دوستم شریک ائ تالفی اقأی
نور گسیل داشت .اقأی دوستم که از مأه می  ۲۰۱۷در انقره سأکن بوده و گزارش شده است که تحت تداوی قرار دارد و به
دلیل تجأوز جنسی و بأزداشت غیر قأنونی یکی از رقبأی سیأسی نیز تحت تعقیب عدلی قرار دارد ،به طور واضح به این
پیشرفت هأ پأسخ نداده است .در همین حأل ،سأیر چهره هأی سیأسی نیز به موضع جمعیت اسالمی پیوستند .در ۳
جنوری ،فرمأنده پولیس قندهأر عبدالرازق یک اعالمیه در حمأیت از اقأی نور نشر کرده و ادعأ کرد که والی بدون اجمأع
کلی در حکومت وحدت ملی نمی تواند برکنأر شود .در  ۴جنوری ،گروهی از چهره هأی اپوزیسیون از جمله پسر معأون اول
ریأست جمهوری ،بأتور دوستم ،همأیون همأیون و ظأه ر قدیر چهره هأی برجسته پأرلمأن در محل اقأمت معأون رئیس
جمهور پیشین و عضو جمعیت اسالمی احمدضیأ مسعود برای نمأیش اتحأد خود در مخألفت بأ دولت گردهم جمع شدند.
همزمأن ،احزاب سیأسی مخألف تالش کردند تأ مبأحثأت عمومی دربأره سیستم انتخأبأت را تقویت کنند .در  ۱فبروری،
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هشت حزب و ائ تالف سیأسی از جمله :حزب اسالمی (ارغندیوال)،جمعیت اسالمی ،جنبش ملی و محور مردم افغأنستأن
یک بیأنیه مشترک صأدر کردند و از دولت درخواست کردند که قأنون انتخأبأت  ۲۰۱۶را بخأطر اضأفه کردن نقش احزاب
سیأسی در انتخأبأت اصالح کند.
 .۹نوسأنأت سیأسی به دلیل نگرانی مردم از نأامنی به خصوص در مراکز شهر هأ ،شدت گرفت .سیل شدید از حمالت
انتحأری و پیچیده در مأه جنوری  ۲۰۱۸به ویژه در سه حمله در کأبل بأعث قربأنی شدن صدهأ نفر شد ،و تعداد زیأد افراد
در شبکه هأی اجتمأعی خواهأن استعفأی مقأمأت امنیتی شدند .در  ۲۹جنوری ،عبدالرزاق فرمأنده پولیس قندهأر بأ دعوت
مردم به ارامش ،از انأن خواست که بأ وجود نأامیدی از دولت به مظأهره دست نزنند .در مظأهره هأی برگذار شده در
کأبل به تأریخ ۱فبروری ،هم چنأن که بعضی مظأهره کنندگأن دولت را متهم به نأکأمی در برقراری امنیت کردند ،بعضی
دیگر بیرون سفأرت پأکستأن جمع شده و این کشور را متهم به حمأیت از حمله کنندگأن کردند .بأ این وجود تأثیرات قأبل
مالحظه حمله مورخ  ۳۱می  ، ۲۰۱۷تعداد چشمگیر مردم در این مظأهره هأ اشتراک نکردند و دلیل ان احتمأال ترس از
حمالتی بعدی بود .در پأسخ به این حمالت ،رئیس جمهور غنی شدیدترین الفأظ را دربرابر عنأصر ضددولت استفأده کرد و
در یک گردهمأی ی در شورای عألی صلح به تأریخ  ۳فبروری بیأن داشت که او دیگر برای مصألحه بأ عأمالن این حمالت
نیأز نداشته و نیز پأکستأن را به خأطر پنأه دادن به طألبأن مالمت کرد.
 .۱۰این سلسله حمالت و واکنش هأی عمومی به انهأ بیشتر مأنع پیشرفت هأی حداقلی در اغأز گ فتگوهأی صلح میأن
دولت و طألبأن شد .بأ این وجود ،پیشرفت هأی فزاینده در تطبیق توافق نأمه صلح دولت بأ حزب اسالمی (گلبدین) در
سأل  ۲۰۱۶حأصل شد .در جنوری ،بعد از گذشت چندین روز ۷۸ ،زندانی از اعضأی این حزب ،در ارتبأط بأ این توافق
نأمه پس از مأه هأ تأخیر بخأطر بررسی ،از زندان ازاد شدند .این سومین و بزرگ ترین گروه زندانیأن بودند که از زمأن امضأی
این توافق نأمه ازاد شدند.
 .۱۱در مقأبل این وضعیت نأمعلوم سیأسی ،بهبود روابط میأن قوه اجراییه و قضأییه ،این اجأزه را به دولت داد تأ بعضی
مواد اجندای خود را تعقیب کند .در  ۴دسأمبر ،ولسی جرگه شورای ملی به  ۱۱نفر از  ۱۲نأمزد وزیر رای تأیید داد .نرگس
نهأن ،کأندید دولت برای پست وزارت معأدن و پترولیم و تنهأ زن پیشنهأد شده برای پست وزارت ،رای کأفی به دست
نیأورد ،امأ به عنوان سرپرست این وزارت در مقأم خود ابقأ شد .در  ۱۷جنوری ،شورای ملی بودجه ملی را تصویب کرد.
بودجه قبال در ۱۳دسمبر توسط ولسی جرگه رد شده بود امأ در مرحله دوم پس از برگزاری جلسأت مشورتی متعدد میأن
وزارت مألیه و شورای ملی ،بأ اک ثریت اعضأی پأرلمأن تصویب شد.
 .۱۲کمیسیون مستقل انتخأبأت پس از مأه هأ تأمل ،پیشرفت هأی ی را در امأدگی هأی برای برگزاری انتخأبأت پأرلمأنی و
شورای ولسوالی هأ اعالم کرد .در  ۱۰دسأمبر ،کمیسیون طرح ثبت نأم رای دهندگأن و بودجه ان را به پس از رایزنی بأ نهأد
هأی سیأسی و جأمعه مدنی ذیدخل ،به دولت و تمویل کنندگأن ارائه کرد .برای اولین بأر ،قرار است تأ یک لیست از رای
دهندگأن به اسأس قأنون انتخأبأت ترتیب گردد که طبق ان رای دهندگأن را مکلف به رای دادن در مرکز رای دهی مشخص
می سأزد ،که این امر از جمله پیشنهأدات طویل المدت تعداد زیأدی از گروه هأی نأظر و کمیسیون خأص اصالح انتخأبأتی
سأل  ۲۰۱۶تهیه بود .کمیسیون همچنین تصمیم گرفته است که به عوض توزیع کأرت هأی رای دهی ،از تذکره تأبعیت
برای ثبت نأم شأن رای دهندگأن استفأده نمأید .به تأیخ  ۹جنوری ،یک پالن عملیأتی و طرزالعمل توسط کمیسیون به
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تصویب رسید و کمیسیون روند تدارکأت مواد را اغأز نمود چنأنچه نخستین محموله به تأریخ  ۱۴فبروری به کأبل خواهد
رسید .کمیسیون تفأهم نأمه هأی زیأدی را بأ دولت ،جأمعه مدنی و سأیر نهأد عأمه به شمول کمیسیون سمع شکأیأت
انتخأبأتی ،برای ایجأد چأرچوب همکأری متقأبل امضأء کرد تأ مأموریت و مسئولیت هأی نهأد هأی ذیربط را مشخص سأزد.
به تأریخ  ۷جنوری ،کمیسیون مستقل انتخأبأت در هفت والیت جلسأت رایزنی را نیز برگزار کرد که در ان نمأیندگأن احزاب
سیأسی ،ائ تالف هأ ،نهأد هأی جأمعه مدنی و سأیر نهأد هأی ذیدخل در انتخأبأت در ان شرکت داشتند .چهأرمین نشست
ملی دربأره انتخأبأت به تأریخ  ۱۴فبروری در کأبل برگزار شد.
 .۱۳پس از برکنأری رئیس کمیسیون در مأه نوامبر و اخراج رئیس داراالنشأء کمیسیون انتخأبأت در مأه اک تبر ،اقدامأت
برای رفع خال هأی رهبری در کمیسیون روی دست گرفته شد .کمیته پیشین گزینش اعضأی کمیسیون انتخأبأت یک پروسه
نأمزدی را برای پست خألی کمیشنر برگزار کرد که در نتیجه ان اقأی سید حفیظ هللا هأشمی به تأریخ  ۱۳جنوری به عنوان
کمیشنر انتصأب یأفت .این انتصأب کمیسیون را قأدر سأخت تأ انتخأبأت داخلی به منظور تعیین هیئت مدیره خود را
برگزار کند و به تأریخ  ۳۱جنوری سخنگوی قبلی کمیسیون اقأی گال جأن عبدالبدیع صیأد به عنوان رئیس جدید کمیسیون
انتخأب شد .محمد اشرف غنی به تأریخ  ۱۵جنوری ،خأنم شهال حق را مستقالنه به عنوان سرپرست ریأست داراالنشأء
کمیسیون مستقل انتخأبأت تعیین کرد .یکی از اولین اقدامأت رئیس جدید کمیسیون مستقل انتخأبأت اظهأر این موضوع
بود که ممکن است انتخأبأت از تأریخ فعلی که در جوالی  ۲۰۱۸در نظر گرفته شده بود ،ممکن به تأخیر بیأفتد ،امأ
کمیسیون هنوز هم می تواند انتخأبأت را در سأل  ۲۰۱۸برگزار کند.

ب .امنیت
 .۱۴الی اخیر سأل  ،۲۰۱۷سأزمأن ملل  ۲۳،۷۴۴مورد رویداد امنیتی را ثبت کرد .این بأالترین رقمی است که تأ حأل
ثبت شده ،هرچند که تنهأ اندکی بیشتر از رقم سأل  ۲۰۱۶بود .درگیری هأی مسلحأنه بأ  ۶۳درصد ،بیشترین میزان این
رویداد هأ را تشکیل میداد .به تعداد  ۱۴،۹۹۸مورد درگیری مسلحأنه در سأل  ۲۰۱۷به وقوع پیوست که اندکی بیشتر از
سأل  ۲۰۱۶بود چنأنچه طی ان  ۱۴،۹۷۷مورد درگیری ثبت شده بود .حوادث نأشی از استفأده از مواد منفجره تعبیه
شده ،همچنأن در رده دوم قرار داشت ،در حألی که حمالت هوای ی کمأکأن در سطوح بأال بود .به تعداد۹۵۰حمله هوای ی
در سأل  ۲۰۱۷ثبت شد که این رقم در مقأیسه بأ مدت زمأن مشأبه در سأل قبل  ۶۷.۶درصد افزایش را نشأن می دهد.
قتل هأ و ادم ربأی ی هأی هدفمند نسبت به سأل  ۲۰۱۶میالدی ۶ ،درصد افزایش یأفته ،در حألی که حمالت انتحأری ۵۰
درصد افزایش را نشأن می دهد .حوزه شرقی ،بیشترین تعداد حوادث را تجربه کرده و پس از ان حوزه جنوبی قرار دارد و
این دو حوزه مشترکأ شأهد  ۵۵درصد تمأمی رویداد هأی امنیتی بودند.
 .۱۵سأزمأن ملل متحد  ۳،۵۲۱حأدثه امنیتی را از  ۱۵دسأمبر  ۲۰۱۷الی  ۱۵فبروری  ۲۰۱۸ثبت کرده که نسبت به مدت
زمأن مشأبه در سأل قبل کأهش  ۶درصدی را نشأن می دهد .دوره گزارش دهی شأهد افزایش حوادث خشونت امیز در
ابعأد بزرگ بود که دو حمله پیچیده و یک بمب گذاری در یک موتر کالن در کأبل و حمله بأالی یک موسسه بین المللی
غیر دولتی در جالل ابأد بین  ۲۰تأ  ۲۷جنوری ازین جمله بودند.
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 .۱۶بأ وجود افزایش خشونت هأ در مراکز شهر هأ ،فصل زمستأن شأهد کأهش در مجموع حمالت مستقیم طألبأن در
سراسر کشور بود .طألبأن طی دوره گزارش دهی ،نتوانستند هیچ یک از مراکز والیتی یأ مراکز دولتی در ولسوالی هأ را تحت
تصرف خود دربیأورند ،که مقأمأت امنیتی افغأن و بین المللی این موضوع را به افزایش حمالت هوای ی توسط نیروهأی بین
المللی و نیروهأی هوای ی افغأنستأن و همچنأن حمالت شبأنه توسط نیروهأی ویژه افغأنستأن نسبت می دهند .بأ این حأل،
در طول دروه گزارش ،عنأصر ضد دولتی به فشأر اوردن بر نیروهأی امنیتی افغأنستأن از طریق حمالت همأهنگ بأالی
پوسته هأی نیروهأی ملی دفأعی و امنیتی افغأنستأن در والیأت هلمند ،قندهأر و نیمروز در جنوب ،والیت کندز در شمأل
شرق ،والیت غزنی در جنوب شرق و والیت فراه در غرب ادامه دادند .این حمالت تلفأت قأبل توجهی را بر نیروهأی امنیتی
افغأنستأن وارد اورد و اجأزه داد تأ شورشیأن سالح هأ و مواد لوژستیکی را به دست اورند امأ دستأوردهأی قأبل توجهی در
تصرف منأطق نداشتند .بأ این حأل ،طألبأن در سأل  ،۲۰۱۷حأکمیت خود را تقریبأ در تمأم منأطق روستأی ی تثیبت
کردند.
 .۱۷به رغم عملیأت هأی همأهنگ توط نیرو هأی نظأمی افغأن و بین المللی ،شأخه خراسأن دولت اسالمی عراق و شأم
(داعش) همچنأن فعأل بأقی مأند .این گروه چندین حمله علیه افراد ملکی و اهداف نظأمی به خصوص در کأبل و والیت
شرقی ننگرهأر انجأم داد و همچنأن در جنگ هأی مسلحأنه علیه طألبأن سهم داشتند زیرا هر دو گروه در حأل رقأبت برای
به دست اوردن کنترول منطقه بودند .در همین حأل ،در حوزه شمألی ،دولت خود خوانده اسالمی عراق و شأم ،همچنأن
به درگیری هأی خشونت امیز علیه نیروهأی دولتی افغأنستأن و طألبأن ادامه داد و این امر نشأن می دهد که این گروه
حوزه جغرافیأی ی خود را گسترش داده و شروع به تحکیم حضور خود خأرج از حوزه شرقی کشور کرده است.
 .۱۸به تعداد  ۴۲مورد رویداد که کأرمندان سأزمأن ملل متحد در ان دخیل بودند ،در سأل  ۲۰۱۷به وقوع پیوست که
شأمل  ۹مورد ارعأب ۱۷ ،حأدثه جنأی ی ،یک برخورد مسلحأنه و سه رویداد ادم ربأی ی می بأشد.

ج .همکاری های منطقوی
 .۱۹در خصوص روابط میأن افغأنستأن و سأیر کشورهأ در طول دوره گزارش دهی ،تنش هأ بأ پأکستأن پس از افزایش
خشونت هأ در مأه جنوری ،روند صعود را به خود گرفت هرچند مقأمأت هر دو کشور بأ هم روابط داشتند .به تأریخ ۱۷
دسأمبر ،مقأمأت نظأمی افغأنستأن ،پأکستأن و ایأالت متحده امریکأ در کأبل برای بحث در مورد همکأری هأی نظأمی و
مبأرزه بأ تروریزم بأ همدیگر دیدار کردند .در  ۱۶جنوری ۱۸۰۰ ،علمأی پأکستأنی فتوا یأ فیصله مذهبی را صأدر نموده که
طی ان حمالت انتحأری را عمل "غیر اسالمی" اعالم کردند .یک اعالمیه در مورد منع خشونت و حمالت تروریستی بأالی
اهداف در افغأنستأن به عنوان بخشی از نقشه راه گروه همأهنگی چهأرجأنبه برای صلح میأن افغأنستأن ،چین ،پأکستأن و
ایأالت متحده که در سأل  ۲۰۱۶روی ان توافق صورت گرفته بود ،پیشنهأد گردید .بأ این وجود ،در کأبل به اعالمیه
جنوری بأ نظر شک و تردید نگریسته شد ،زیرا این اعالمیه تروریسم و خشونت در افغأنستأن را واضحأ محکوم نمیکرد.
در  ۳فبروری ،یک هیئت بلند پأیه به رهبری تهمینه جنجوا ،وزیر امور خأرجه پأکستأنأز کأبل دیدار کرد تأ در مورد برنأمه
عملیأتی افغأنستأن  -پأکستأن برای صلح و همبستگی ،زمینه هأی همکأری نظأمی ،مبأرزه بأ تروریسم و تبأدله معلومأت،
اقتصأد ،تجأرت و ترانزیت و بأزگشت مهأجرین گ فتگو نمأید .این امر به دنبأل دور دوم مذاکرات در اسالم ابأد در روزهأی
 ۸و  ۹فبروری بأ حضور حکمت کرزی ،معین وزیر امور خأرجه افغأنستأن بود .پس از نشست دوم ،دولت افغأنستأن یک
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بیأنیه مطبوعأتی صأدر و بیأن کرد در حألی که برخی از پیشرفت هأ در مورد میکأنیزم همکأری صورت گرفت ،هیچ دستأورد
ملموسی حأصل نشده است.
 .۲۰در طی دوره گزارش ،دولت افغأنستأن به دنبأل برداشتن گأم هأی ی جهت همکأری نزدیک تر منطقوی بأ سأیر
کشورهأی همسأیه بود .تجأرت از طریق بنأدر بندرعبأس و چأبهأر در جمهوری اسالمی ایران از اوایل سأل  ۲۰۱۷افزایش
یأفته که نشأنه تغییر قأبل توجهی در روابط تجأری افغأنستأن بأ جمهوری اسالمی ایران است .دولت افغأنستأن همچنأن به
گسترش روابط خود بأ کشورهأی اسیأی مرکزی ادامه داد .روابط دو جأنبه بأ ازبکستأن پس از دیدار رسمی رئیس جمهور
غنی به تأریخ  ۴و  ۵دسأمبر زمأنی تقویت شد که دو کشور بیش از  ۲۰توافق نأمه دو جأنبه را در زمینه هأی ی چون همکأری
امنیتی و اطالعأتی ،ترانزیت و طرزالعمل هأی گمرکی و زیرسأخت هأ امضأ کردند.
 .۲۱همکأری بین المللی در حمأیت از پروسه صلح در افغأنستأن پیشرفت هأی اندکی داشت .در  ۲۶دسأمبر ،حکومت
چین میزبأن وزرای امور خأرجه افغأنستأن و پأکستأن برای اولین گ فتگوهأی سه جأنبه که توسط حکومت چین در جون
 ۲۰۱۷پیشنهأد شد ،در بیجینگ بود .سه طرف ،روی تعهدات خود در راستأی بهبود روابط ،تقویت همکأری سودمند
متقأبل ،ارتقأء ارتبأطأت تحت برنأمه کمربند و جأده ،و مبأرزه بأ هر نوع تروریسم مجددا تأکید کردند .انهأ همچنین حمأیت
خود از یک فرایند صلح تحت رهبری فراگیر افغأن هأ و متعلق به افغأن هأ در افغأنستأن را اعالن کردند .دولت اندونیزیأ
همچنین تالش خود را برای تأمین صلح در افغأنستأن افزایش داد .در مأه دسأمبر ،دولت اندونیزیأ میزبأن هیئتی از
نمأیندگأن شورای عألی صلح افغأنستأن و علمأی ان کشور بود و برای به میأن امدن وفأق و اشتی در افغأنستأن کمک کرد.
به تأریخ  ۲۹جنوری ،در جریأن سفر رئیس جمهور اندونیزیأ ،اقأی جوکو ویدودو به کأبل ،موصوف پیشنهأد تشکیل یک
کمیته سه جأنبه بأ مشأرکت علمأی افغأنستأن ،اندونیزیأ و پأکستأن برای ارتقأء تالش هأی صلح و اشتی در افغأنستأن را
داد.

 .IIIحقوق بشر
 .۲۲در  ۱۵فبروری ،هیئت معأونت ملل متحد در افغأنستأن (یونأمأ) گزارش سأالنه سأل  ۲۰۱۷در مورد محأفظت افراد ملکی
در جریأن درگیری هأی مسلحأنه را نشر کرد 1 .این گزارش در سأل  ۲۰۱۷تعداد تلفأت افراد ملکی را  ۱۰۴۵۳تن ( ۳۴۸۳کشته
و  ۷۰۱۵مجروح) ثبت کرد که این رقم  ۹درصد کأهش را در مقأیسه بأ سأل  ۲۰۱۶نشأن می دهد .تعداد افراد ملکی کشته شده
 ۲درصد و تعداد مجروحین ۱۱درصد کأهش یأفته است .یونأمأ تلفأت  ۶۵درصد از افراد ملکی را به عنأصر ضد دولت۲۰ ،
درصد را به نیروهأی طرفدار حکومت ۱۱،درصد را به درگیری هأی زمینی بین عنأصر مخألف دولت و نیروهأی طرفدار دولت،
۳درصد را به بقأیأی مواد منفجره از دوران جنگ و تقریبأ ۱درصد را به راکت پرانی هأ از ان سوی مرز نسبت داده است .کأهش
تلفأت افراد ملکی عمدتأ به کأهش تلفأت ملکی نأشی از درگیری هأی زمینی نسبت داده شده در حألی که تلفأت افراد ملکی بر اثر
استفأده بدون تفکیک مواد منفجره تعبیه شده (در حمالت انتحأری و غیر انتحأری) افزایش یأفته است .خشونت هأی نأشی از
درگیری بأعث تخریب منأبع معیشیتی ،خأنه هأ و جأیداد هأ شده ،خأنواده هأ را بیجأ سأخته و دسترسی به اموزش ،خدمأت
صحی و دیگر خدمأت را محدود نموده است.
 1یونأمأ و کمیشنری عألی ملل متحد برای حقوق بشر " ،افغأنستأن :محأفظت افراد ملکی در منأزعأت مسلحأنه_ گزارش سأالنه سأل
)"۲۰۱۷کأبل)۲۰۱۸،
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 .۲۳استفأده از تأک تیک مواد منفجره تعبیه شده (در حمالت انتحأری و غیر انتحأری) بأعث تلفأت  ۴۱۵۱فرد ملکی ( ۱۲۲۹نفر
کشته و  ۲۹۲۲زخمی) شده که  ۴۰درصد از مجموع تلفأت افراد ملکی را شأمل می شود .این مورد شأمل حمالت انتحأری و
پیچیدهای است که منجر به کشته شدن  ۶۰۵فرد و مجروحیت  ۱۶۹۰تن شد که  ۲۲درصد مجموع تلفأت افراد ملکی را
تشکیل می دهد .تأک تیک هأی مواد منفجره تعبیه شده غیر انتحأری به شمول استفأده از مواد منفجره تعبیه شده نوع فشأری ،
 ۱۸درصد از تلفأت افراد ملکی را تشکیل داد .درگیری هأی زمینی بأعث  ۳۴۸۴تلفأت افراد ملکی ( ۸۲۳کشته و  ۲۶۶۱مجروح)
شد که  ۳۳درصد کل تلفأت افراد ملکی را تشکیل می دهد .یونأمأ بأ ابراز نگرانی بیشترین تعداد تلفأت افراد ملکی نأشی از
حمالت هوای ی در یک سأل ،از سأل  ۲۰۰۹بدینسو را ثبت کرده است .مأموریت  ۶۳۱مورد تلفأت افراد ملکی برخأسته از
حمالت هوای ی ( ۲۹۵کشته و  ۳۳۶زخمی) را ثبت کرده که  ۷درصد افزایش را در مقأیسه بأ سأل  ۲۰۱۶نشأن می دهد ،و زنأن
و کودکأن  ۶۲درصد این تلفأت را تشکیل می دهند .یونأمأ تلفأت افراد ملکی توسط نیروی هوای ی افغأن را  ۳۰۹مورد ،توسط
نیروهأی نظأمی بین المللی را  ۲۳۷مورد و نیروهأی نأمشخص طرفدار دولت را  ۷۶مورد ثبت کرده است .به طور کلی ،مأموریت
ملل متحد  ۳۱۷۹مورد تلفأت کودکأن ( ۸۶۱کشته و  ۲۳۱۸زخمی) را ثبت کرد .هرچند این رقم در مقأیسه بأ سأل ،۲۰۱۶
کأهش  ۱۰درصدی را نشأن می دهد ،کودکأن هنوز  ۳۰درصد از تلفأت افراد ملکی را تشکیل می دهند .تلفأت زنأن در حدود ۱
درصد ،امأ مرگ و میر انأن  ۵درصد افزایش یأفته است.
 .۲۴اغأز سأل  ۲۰۱۸شأهد ادامه تلفأت شدید به افراد ملکی از اثر حمالت عنأصر مخألف دولت بود چنأنچه این حمالت در
طول مأه جنوری به طور پیوسته رخ داد که شأمل چندین حملهی مخرب که عمدتأ افراد ملکی را در کأبل و جالل ابأد هدف قرار
داد ،می بأشد .از  ۲۰الی تأ  ۲۷جنوری ،سه حمله حداقل  ۱۴۳کشته و  ۲۶۵زخمی بر جأی گذاشت .در ۲۰جنوری ،پنج
مهأجم مسلح در داخل هوتل انترکأنتیننتأل در کأبل اتش گشودند و اتأق به اتأق در جستجوی سأکنین هوتل بودند که  ۲۴فرد
ملکی (به شمول  ۱۶تبعه خأرجی) را کشته و  ۱۵تن دیگر را مجروح کردند .در  ۲۴جنوری ،چهأر مهأجم انتحأری پس از انفجأر
موتر مواد انفجأری ،بأالی موسسه حمأیت از کودکأن در جالل ابأد حمله کردند ،که  ۵تن را کشته و  ۲۱تن را زخمی کردند.
سأختمأن این موسسه غیر دولتی در اثر این حمله اسیب دید و دفتر کمیته سویدن برای افغأنستأن که در جوار ان قرار داشت،
نیز بر اثر اتش سوزی تخریب شد .در  ۲۷جنوری ،یک حمله کننده انتحأری موتر پر از مواد انفجأری را که مأنند امبوالنس
طراحی شده بود ،در بیرون از سأختمأن سأبق وزارت امور داخله در کأبل منفجر سأخت که در نتیجه  ۱۱۴نفر کشته و ۲۲۹
نفر زخمی شدند .دو شفأخأنه ،شورای عألی صلح ،چندین دفتر دیپلومأتیک خأرجی و دکأن هأی افراد ملکی واقع در محل
حأدثه شدیدا تخریب شدند.
 .۲۵از  ۱اک تبر تأ  ۳۱دسأمبر  ،۲۰۱۷گروه کأری کشوری در مورد نظأرت و گزارش دهی هفت رویداد مرتبط بأ درگیری را که به
منظور هدف قرار دادن تأسیسأت صحی و کأرمندان خدمأت صحی (سه مورد توسط طألبأن ،دو مورد توسط گروه هأی مسلح
نأمشخص و دو مورد توسط ریأست امنیت ملی) صورت گرفته بود ،تأیید کرد در حألی که این رقم در ربع گذشته به  ۱۸مورد
می رسید .سه مورد از این حوادث شأمل حمالت هدفمند بأالی کأرکنأن خدمأت صحی (دو تن کشته و یک تن اختطأف) ،دو
حأدثه تهدید علیه کأرمندان خدمأت صحی و یأ مریضأن ،یک رویداد تهدید علیه یک مرکز صحی و یک حمله بدون تفکیک
بأعث اسیب فزیکی به یک کلینیک شد .این گروه  ۱۳حأدثه را که بأالی تأسیسأت تعلیمی و کأرمندان انهأ صورت گرفت به
شمول چهأر مورد حمله مستقیم بأالی مکأتب و تهدیدات علیه کأرمندان سک تور تعلیمی ،سه حمله بدون تفکیک که منجر به
اسیب به سأختمأن مکأتب شد و یک حأدثه که بأعث کشته شدن و ربودن کأرمندان سک تور تعلیمی اموزشی گردید ،تأیید کرد.
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گروه کأری  ۹حمله را به گروه هأی مسلح ( هشت حمله را به طألبأن و یک حمله را به دولت اسالمی عراق و شأم)،دو حمله را
به نیروهأی شبه نظأمی طرفدار حکومت ،یک حمله را مشترکأ به نیروهأی ملی امنیتی و اردوی ملی افغأن و طألبأن در جریأن
تبأدله اتش و یک حمله را به افراد نأشنأس نسبت داد .عالوه بر این ،استفأده نظأمی از هفت مک تب نیز تأیید شد که پنج مورد
ان توسط طألبأن و دو مورد دیگر از سوی نیروهأی ملی امنیتی و دفأعی افغأنستأن صورت گرفته است.
 .۲۶در عین زمأن ،استخدام و استفأده از  ۳۶پسر توسط طرفین درگیری ثبت شده بود ،که پنج مورد ان (دو مورد توسط
دولت اسالمی عراق و شأم ،دو مورد توسط پولیس ملی افغأنستأن و یک مورد توسط طألبأن) تأیید شد در حألیکه این رقم در
دوره گزارش دهی قبلی به  ۱۹مورد تأیید شده می رسید .به تأریخ  ۳۱دسأمبر  ،۲۰۱۷وزارت عدلیه گزارش داد که  ۱۷۱کودک
در زمینه اتهأمأت مرتبط بأ امنیت ملی در مراکز اصالح و ترتیب اطفأل در سراسر کشور نگهداری می شوند ،در حألی که این رقم
در ختم مأه دسأمبر  ۲۰۱۶به  ۳۰۰کودک می رسید که این به دلیل انتقأالت و رهأی ی کودکأن می بأشد .یونأمأ یک مورد سوء
استفأده جنسی از کودکأن توسط پولیس ملی افغأنستأن و پنج مورد ادم ربأی ی به شمول  ۱۳پسر توسط طألبأن را تأیید کرده
است .یونأمأ همچنین شش مورد جلوگیری از دسترسی به کمک هأی بشردوستأنه (چهأر مورد توسط طألبأن ،یک مورد توسط
شأخه خراسأن دولت اسالمی عراق و شأم و یک مورد توسط یک گروه مسلح نأشنأس) را ثبت نمود در حألی که این رقم در عین
مدت زمأن گزارش دهی به هشت مورد می رسید.
 .۲۷عدالت و جبران خسأرت برای زنأن در حألی در سطح پأئین قرار داشت که اعمأل خشونت امیز علیه زنأن همچنأن ادامه
داشت .به عنوان بخشی از اجرای قأنون منع خشونت علیه زنأن سأل  ،۲۰۰۹قأنون منع ازار و اذیت زنأن و کودکأن به تأریخ
 ۳۱دسأمبر  ۲۰۱۷نشر شد که در ان تعریف ازار و اذیت در امأکن عمومی را واضح سأخته و طرزالعمل هأی شکأیأت را تقویت
کرد .وزارت عدلیه بأ حمأیت سأزمأن ملل جلسأت مشورتی در رابطه به مسوده قأنون خأنواده را در سرتأسر کشور برگزار کرد تأ
ان را به شورای وزیران و شورای ملی ارسأل کند.
 .۲۸دولت اقدامأتی را برای بهبود برابری جنسیتی در خدمأت ملکی روی دست گرفت .به تأریخ  ۱۰جنوری ،کمیسیون مستقل
اصالحأت اداری و خدمأت ملکی پألیسی جدیدی را نشر نمود که به اسأس ان میزان حضور زنأن در خدمأت ملکی را به ۲۴
درصد در سأل  ۲۰۱۸افزایش میدهد .نهأی ی سأختن بودجه بأزبینی شده برای اجرای این طرح هنوز مورد تأیید قرار نگرفته
است.
 .۲۹به تأریخ  ۱۴جنوری ،مجلس سنأی شورا ملی متن تلفیقی قأنون جدید منع شکنجه را تصویب کرد .پیش نویس قأنون در
حأل حأضر تحت بررسی کمیسیون مشترک شورای ملی پیش از توشیح ان توسط رئیس جمهور و نشر در جریده رسمی در مأه
مأرچ ،قرار دارد .پیش نویس قأنون شأمل ان گونه تعریف اصالح شده جرم شکنجه در قأنون داخلی است که بأ تعریف مندرج
کنوانسیون منع شکنجه و سأیر رفتأر هأ یأ مجأزات هأی بیرحمأنه ،غیر انسأنی یأ تحقیر کننده مطأبقت دارد .این قأنون همچنین
شأمل احکأمی است که طبق ان قربأنیأن شکنجه می توانند در دادگأه هأی مدنی و کیفری ادعأی دریأفت غرامت کنند .در ۲۸
جنوری ،دولت حکم اعدام سه مرد را به جرم ادم ربأی ی و قتل یک پسر  ۱۳سأله صأدر کرد .این دومین گروه زندانیأنی است که
در مأه هأی اخیر اعدام شده اند.
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 .۳۰در  ۳۱جنوری ،روزنه قربأنیأن برای حضور در دیوان کیفری بین المللی در مورد درخواست څأرنوال محکمه برای اغأز
تحقیقأت در مورد جنأیأت جنگی و جنأیأت ضد بشری که در افغأنستأن انجأم شده است ،بسته شد .پس از بررسی هأی اولیه،
انتظأر می رود هیئت قبل از محأکمه در مورد اجرای تحقیقأت در خصوص وضعیت افغأنستأن تصمیم بگیرد.
 .۳۱در طی دوره گزارش دهی ،فعألین جأمعه مدنی و کأرمندان رسأنهای همچنأن بأ تهدیدهأ و حمالت عنأصر ضد دولتی و
نیروهأی طرفدار دولت مواجه بودند .یونأمأ چهأر رویداد در سراسر کشور را ثبت نموده است .انجمن مستقل وکالی مدافع
افغأنستأن یک سلسله ورکشأپ هأ در مورد مسأئل مربوط به پأسخگوی ی را برای وکال روی دست گرفت که طی ان برنأمه هأی
اموزشی در مورد کود جدید جزا و مسوده قأنون منتع شکنجه برگذار گردید .حدودا  ۱۳۰تن در این ورکشأپ هأ اشتراک کردند
که  ۲۰درصد انهأ را زنأن تشکیل می داد.

 .IVاجرای پروسه کابل و هماهنگی کمک های انکشافی
 .۳۲رشد اقتصأدی به دلیل منأزعأت مداوم ،عدم وضأحت در مقررات و فسأد گسترده همچنأن محدود بأقی مأند .به طور کلی،
رشد تخمین شده افزایش کمی یأفت طوری که از  ۲.۲درصد در سأل  ۲۰۱۶به  ۲.۶درصد در سأل  ۲۰۱۷رسید .پیش بینی
برای سأل  ،۲۰۱۸رشد  ۳.۲درصدی است ،به شرطی که وضعیت امنیتی و سیأسی بطور قأبل مالحظهای بدتر نشود .کأهش
قأبل مالحظهای در رشد سک تور زراعت که بیشترین سهم اقتصأد را تشکیل می دهد ،رونمأ شد .رشد  ۱.۵درصدی این سک تور
در سأل  ۲۰۱۷پیش بینی شده بود درحألیکه این رشد در سأل  ۲۰۱۶به  ۶درصد میرسید هرچند برای سک تور هأی صنأیع و
خدمأت بألترتیب رشد الی  ۲و  ۳.۳درصد پیش بینی شده بود .تورم توام بأ نوسأن کمأکأن به گونه یک رقمی بأقی مأند .کسر
تجأری در نیمه اول سأل  ۲۰۱۷افزایش یأفت ،چنأنکه صأدرات کأهش  ۳درصدی و واردات افزایش  ۸درصدی داشت .پیش
بینی شده است کسر سأالنه که توسط کمک هأی خأرجی تأمین می شود ،در سأل  ، ۲۰۱۷به  ۳۳درصد تولید نأخألص داخلی
برسد.
 .۳۳به گ فته وزارت مألیه ،عواید دولت در سأل  ۲۰۱۷بأ افزایش  ۱۸درصدی ،عمدتأ از طریق بهبود خدمأت اداری و جمع
اوری عواید ،به  ۲.۴۴میلیأرد دالر رسید .به رغم این دستأوردهأ ،طبق گزارش انکشأفی افغأنستأن که از سوی بأنک جهأنی در
نوامبر  ۲۰۱۷نشر شد ،انتظأر می رود که دولت فقط  ۴۰درصد از هزینه هأی بودجه بندی شده را بأ درامد داخلی تکمیل کند،
و خالی مألی  ۱۵درصدی از تولید نأخألص داخلی در پأیأن سأل  ۲۰۱۷بأقی می مأند .پیش بینی می شود که این خال همچنأن
گسترش یأفته و دولت را وابسته به کمک هأی انکشأف ملکی داخل بودجه تمویل کنندگأن بین المللی سأخته تأ خدمأت
اسأسی و برنأمه هأی توسعوی را اجرا کند .هزینه بودجه انکشأفی دولت از  ۵۵درصد در سأل  ۲۰۱۶به  ۶۷درصد در سأل
 ۲۰۱۷افزایش یأفت ،که عمدتأ به دلیل کأهش بودجه انکشأفی می بأشد .اصالحأت اضأفی در روند بودجه بندی در بودجه
ملی سأل  ۲۰۱۸معرفی شده و انتظأر می رود که این اصالحأت میزان مصأرف را افزایش دهند.
 .۳۴دولت همچنأن به تالش هأ جهت تقویت پأسخگوی ی در اجرای اولویت هأی انکشأفی خود از طریق شوراهأی عألی
انکشأفی ادامه داد .به تأریخ  ۹دسأمبر ،دولت یک گزارش جدید را از طریق چأرچوب حسأبدهی متقأبل برای خودک فأی ی ارائه
کرد و گزارش داد که  ۱۰هدف از مجموع  ۲۴هدف به دست امده است .به عنوان بخشی از تطبیق چأرچوب ملی صلح و
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انکشأف افغأنستأن ،دولت برنأمه ملی دارای اولویت را تحت رهنمأی ی شوراهأی انکشأفی عألی نیز طرح کرد .دو برنأمه ملی
دارای اولویت  -برنأمه ملی دارای اولویت میثأق شهروندی و برنأمه توانمندسأزی اقتصأدی زنأن  -که قبال راه اندازی شده بودند،
شأهد پیشرفت هأی بودند در حألی که هشت برنأمه دیگر در مراحل مختلف امأده سأزی قرار دارند.
 .۳۵مبأرزه بأ فسأد جزء اصلی برنأمه اصالحأت دولت بأقی مأنده است .در  ۹دسأمبر رییس جمهور فرمأن مبنی بر تطبیق
استراتیژی ملی مبأرزه بأ فسأد اداری در افغأنستأن را که شورای عألی حأکمیت قأنون و مبأرزه بأ فسأد اداری ان را به تأریخ ۲۸
سپتأمبر  ۲۰۱۷تصویب کرده بود ،صأدر کرد .رئیس دبیرخأنه شورای عألی نیز تعیین شد .در جنوری  ،۲۰۱۸از میأن  ۹وزارت
دارای اولویت که به اسأس استراتیژی مکلف به امأده سأزی و ارائه پالن هأی تطبیقی مشرح بودند ،وزارت مألیه ،وزارت
ترانسپورت و هوانوردی ملکی ،وزارت کأر ،امور اجتمأعی ،شهدا و معلولین پالن هأی تطبیقی شأن تکمیل شده خود را به
دبیرخأنه شورای عألی ارائه کردند .سه وزارت در جریأن تکمیل طرح هأی خود بودند ،در حألی که سه وزارت دیگر تأخیر در
روند کأر را گزارش کردند.
 .۳۶دولت به اولویت بندی اصالحأت در سک تور امنیتی بأ تمرکز روی رهبری در وزارت دفأع ادامه داد .به تأریخ  ۴فبروری،
رئیس جمهور غنی فرمأن تقأعد  ۱۶۴جنرال اردوی ملی افغأنستأن را بأ توجه به اصالحأت مقرره امور ذاتی کأرکنأن در وزارت
دفأع امضأ کرد .در جریأن اصالحأت ،دولت قصد دارد  ۴۰۰جنرال را طی  ۱۸مأه در تالش برای رشد مسلکی گرای ی و ترویج
تغییر نسلی در رهبری اردوی ملی افغأنستأن ،به تقأعد سوق دهد .انتقأل پولیس ملی نظم عأمه افغأنستأن از وزارت امور داخله
به وزارت دفأع ،جزء اصلی برنأمه چهأر سأله دولت برای اصالحأت در سک تور امنیتی همچنأن ادامه یأفت.
 .۳۷تالش هأ برای تقویت چأرچوب قأنونی مبأرزه بأ فسأد روی دست گرفته شد .در  ۲۷نوامبر ،ولسی جرگه قأنون ثبت و اشأعه
دارای ی هأی مقأمأت و کأرکنأن دولتی را که از طریق فرمأن تقنینی ریأست جمهوری به تأریخ  ۲۸اک توبر نأفذ شده بود ،تصویب
کرد .برای اولین بأر ،این قأنون اعضأی شورای ملی و شوراهأی والیتی و ولسوالی هأ را مکلف می سأزد تأ دارای ی هأی خود را
سأالنه اعالم کنند .کود جزای جدید که به تأریخ  ۱۵فبروری به تصویب رسید ،چأرچوب قأنونی مبأرزه بأ فسأد را بأ تدابیری چون
جرم پنداشتن غصب زمین و شأمل سأختن تمأم مقررات اجبأری کنوانسیون ملل متحد برای مبأرزه بأ فسأد در قأنون ،تقویت
کرد .بأ این حأل ،نهأد هأی جأمعه مدنی از انتقأل مسئولیت ثبت و اشأعه دارای ی هأ از اداره عألی نظأرت بر تطبیق استراتژی
مبأرزه بأ فسأد اداری به اداره امور ریأست جمهوری تحت قأنون جدید انتقأد کردند .عالوه بر این ،طبقه بندی کردن تمأم
کأرکردهأ و نهأدهأی تحقیقأتی مبأرزه بأ فسأد در اداره لوی څأرنوالی ،نگرانی هأی ی را در مورد عدم موجودیت میکأنیزم مستقل
اجرای ی و نظأرتی تحت این استراتژی را بأر اورده است.

 .Vکمک های بشردوستانه و پناهندگان
 .۳۸در جریأن سأل  ۲۰۱۷میالدی ۴۷۵۴۳۳ ،تن به تأزگی بر اثر درگیری هأ بیجأ شدند .از  ۱۵دسأمبر  ۲۰۱۷الی  ۱فبروری
 ۲۰۱۸میالدی ،به تعداد  ۱۱۶۸۸نفر بیجأ شدند .بأالترین میزان توجه بأالی افراد تأزه بیجأ شده در حوزه شرق است که از
ابتدای سأل  ۲۰۱۷بیش از  ۱۴۱۰۰۰نفر و یأ  ۲۸درصد همه افرادی که در افغأنستأن بیجأ شده اند ،را پنأه داده است.
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بسیأری از خأنواده هأی بیجأ شده مجبور شدند چندین بأر کوچ کنند و هیچ امیدواری برای بأزگشت به منأطق خود بأ مصونیت
و احترام ندارند.
 .۳۹در رابطه به شهروندان افغأن که در پأکستأن زندگی می کنند ،به تأریخ  ۳جنوری ،کأبینه فدرال پأکستأن تصمیم گرفت تأ
کأرت هأی ثبت مهأجرت را برای  ۳۰روز دیگر تمدید کند که این امر زمینه را موقتأ برای اقأمت قأنونی مهأجرین افغأن در
پأکستأن فراهم می سأزد .در  ۳۱جنوری ،این کأرت هأ برای  ۶۰روز دیگر تمدید شد .در مجموع ۱.۴ ،میلیون افغأن که در
پأکستأن سأکن هستند این کأرت را دارند ،در حألیکه یک میلیون تن دیگر در این کشور بدون ثبت زندگی می کنند .ثبت نأم
این افغأن هأی بدون اسنأد در پأکستأن در اگست  ۲۰۱۷اغأز شد و الی تأریخ  ۱۵فبروری  ۲۰۱۸بیش از  ۸۰۴۰۰۰درخواست
دریأفت شد.
 .۴۰در جریأن سأل  ،۲۰۱۷در مجموع  ۵۷۴۱۱پنأهنده از پأکستأن ۱۲۰۲ ،تن از جمهوری اسالمی ایران و  ۲۰۴نفر از
کشورهأی دیگر به افغأنستأن بأزگشتند .این ارقأم نشأن دهنده کأهش  ۸۵درصدی را در مقأیسه بأ سأل  ۲۰۱۶نشأن می دهد
چنأنچه در سأل  ۲۰۱۶مجموعأ  ۳۷۲۵۷۷پنأهنده به کشور بأزگشتند .کأهش میزان بأزگشت کننده هأ عمدتأ نأشی از بهبود
محیط محفوظ در پأکستأن و همچنین افزایش بی میلی در بین پنأهندگأن برای بأزگشت به یک محیط امنیتی بسیأر نأپأیدار بود.
بأ به تعلیق درامدن برنأمه بأزگشت داوطلبأنه از پأکستأن در  ۱دسأمبر  ۲۰۱۷به مدت سه مأه به دلیل زمستأن ،این برنأمه از
سوی دفتر کمیشنری عألی سأزمأن ملل در امور پنأهندگأن ) (UNHCRبه تأريخ  ۱مأرچ  ۲۰۱۸از سر گرفته شد.
 .۴۱اخراج و بأزگشت داوطلبأنه افغأن هأی بدون اسنأد از پأکستأن ادامه دارد که این رقم به ۳۷۹۶نفر(  ۳،۲۰۰نفر به شکل
داوطلبأنه و  ۵۹۶نفر به شکل اجبأری) از  ۱۷دسأمبر  ۲۰۱۷تأ  ۱۵فبروری  ۲۰۱۸می رسد .از ابتدای سأل  ،۲۰۱۸تعداد
کل افرادی که بدون اسنأد از پأکستأن به کشور بأزگشتند به  ۲،۸۹۶نفر رسیده است که نسبت به سأل  ۲۰۱۷که  ۹،۰۸۴نفر
بود ،کمتر شده است .در طی دوره گزارش دهی ۹۲،۷۲۳ ،افغأن از جمهوری اسالمی ایران (  ۴۴،۶۸۵نفر به شکل داوطلبأنه
و  ۴۸،۰۳۸نفر به شکل اجبأری) به کشور بأزگشتند که بأزگشت  ۶۵،۸۳۹نفر بعد از  ۱جنوری  ۲۰۱۸بوده است .از میأن
عودت کنندگأن بدون اسنأد ،سأزمأن بین المللی مهأجرت ) ۳.۲۲۶ (IOMنفر عودت کننده ( ۸۵درصد) از پأکستأن و
 ۴،۱۸۵نفرعودت کننده ( ۵درصد) از جمهوری اسالمی ایران را حمأیت مألی کرد .در کل ،در سأل  ۲۰۱۷میالدی،
 ۴۶۲،۳۱۶افغأن بدون اسنأد از جمهوری اسالمی ایران و  ۹۸،۱۹۱نفر از پأکستأن بأزگشتند .از  ۱۵دسأمبر  ۲۰۱۷الی ۱۵
فبروری  ،۲۰۱۸سأزمأن بین المللی مهأجرت همچنین  ۶۸۳عودت کننده داوطلب افغأن را از اروپأ کمک کرد.
 .۴۲برای کمک به خأنواده هأی اسیب پذیر در فصل زمستأن ،کمیشنری عألی سأزمأن ملل در امور پنأهندگأن و همکأران ،از
اواسط دسأمبر تأ  ۴فبروری ،کمک هأی زمستأنی را به بیش از  ۵۳،۰۰۰خأنواده فراهم نمودند .عالوه بر این ،نهأد هأی همکأر
در امور کمک هأی بشردوستأنه بیش از  ۱۸۵،۰۰۰کمپل را مسأعدت کرده و بیش از  ۱۳،۰۰۰خأنواده لبأس هأی زمستأنی
دریأفت کردند.
 .۴۳بیش از  ۵.۵میلیون کودک از طریق کمپأین واکسینأسیون فلج اطفأل در دسأمبر  ۲۰۱۷و جنوری  ۲۰۱۸واکسین را
دریأفت کردند .در زمأن تهیه این گزارش ۱۴ ،مورد فلج اطفأل در سأل  ۲۰۱۷در افغأنستأن گزارش شده است که  ۵مورد ان از
شأه ولی کوت والیت قندهأر بوده که در سأل  ۲۰۱۷بیش از شش مأه برای واکسینأسیون غیرقأبل دسترس بود .بأ حمأیت
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سأزمأن ملل متحد ،تیم هأی واکسینأسیون در مأه نوامبر به این والیت دسترسی پیدا کردند و از ان زمأن تأ کنون چهأر کمپأین
واکسینأسیون را تکمیل کرده اند .در جنوری  ،۲۰۱۸سه مورد ویروس وحشی پولیو گزارش شد که در ولسوالی کأمه والیت
ننگرهأر ،ولسوالی شأه ولی کوت و ولسوالی اسپین بولدک والیت قندهأر بودند .از  ۱۲تأ  ۱۶فبروری ،یک کمپأین والیتی تحت
حمأیت سأزمأن ملل متحد توسط وزارت صحت عأمه جهت واکسین  ۵.۵میلیون کودک در منأطق پرخطر در  ۲۱والیت کشور
انجأم شد.
 .۴۴موانع فراراه دسترسی به کمک هأی بشردوستأنه کمأکأن ادامه چنأنچه مجموعأ  ۳۹حأدثه که روی فعألیت هأی سأزمأن
ملل متحد و کأرکنأن امداد رسأنی تأثیر گذار بود ،از  ۱۵دسأمبر تأ  ۳۱جنوری ثبت شد .در سأل  ،۲۰۱۷در مجموع ۳۸۸
ْ
حأدثه ثبت شد در حألی که این رقم در سأل  ۲۰۱۶به  ۲۰۰رویداد می رسید .امأر بلندتر رویداد هأ قسمأ ممکن در نتیجه
طوالنی بودن درگیری در منأطق مشخص کشور و همچنین بهبود در گزارشدهی بأشد .در سأل  ،۲۰۱۷به تعداد  ۲۱کأرمند
امداد رسأن کشته شدند ۳۳ ،تن زخمی و ۱۴۹نفر نیز ربوده شدند .در مأه دسأمبر ۱۹ ،حأدثه علیه کأرکنأن صحی یأ تأسیسأت
صحی ثبت شد و امأر چنین حوادث در طول سأل را به  ۱۴۳مورد رسأند .حوادث در برابر کأرکنأن و تأسیسأت صحی ۳۸ ،
درصد از تمأمی رویدادهأی ثبت شده در برابر کأرکنأن کمک هأی بشردوستأنه در سأل  ۲۰۱۷را تشکیل می دهد.
 .۴۵یک زمستأن گرم تر بأ میزان بأرندگی کمتر از حد اوسط ،تأثیر بدی بأالی فصل زراعت دارد و بر کیفیت و حأصالت غله
جأت زمستأنی و همچنأن محصوالت بهأری تأثیرگذار است .بأرندگی متراکم در بیش از دوازده والیت کمتر از یک سوم اوسط
بأرندگی در ربع اخر سأل  ۲۰۱۷بود .سأزمأن غذای ی و زراعت سأزمأن ملل در مأه دسأمبر توصیه کرد که برای مردم اسیب پذیر
در منأطق مستعد خشکسألی کمک هأی زراعتی صورت گیرد.
 .۴۶خدمأت مأین پأکی دیپأرتمنت عملیأت حفظ صلح سأزمأن ملل متحد همچنأن به حمأیت از دولت در اجرای تعهداتش در
قبأل مأین پأکی به شمول ریأست کنوانسیون منع استفأده ،ذخیره ،تولید و انتقأل مأین هأی ضد پرسونل و تخریب انهأ در
سأل  ۲۰۱۸ادامه داده است .این ریأست فرصتی است برای افغأنستأن تأ پیشرفت هأ و تعهدات مستمر خود در این زمینه را
در سطح بین المللی به نمأیش بگذارد .اوسط تلفأت مأهأنه نأشی از مأین ،بقأیأی مواد انفجأری از دوران جنگ و مواد منفجره
تعبیه شده که توسط خود شخص قربأنی فعأل می شود ،در سأل  ۲۰۱۷به  ۱۷۰مورد می رسد که نسبت به سأل ۲۰۱۶
افزایش را نشأن می دهد .اک ثریت مطلق چنین تلفأت  ۹۶.۴-درصد -برخأسته از بقأیأی مواد انفجأری از دوران جنگ و مواد
منفجره تعبیه شده که توسط شخص قربأنی فعأل می گردد ،بوده است .این خدمأت روی تأمین ابزارهأی ی مصئون برای
مسأعدت فوری و کوتأه مدت قربأنیأن متمرکز بوده و ریأست انسجأم و همأهنگی تطهیر مأین را در عرصه طرح استراتیژی ملی
جهت کمک به قربأنیأن به عنوان یک اولویت در سأل ۲۰۱۸حمأیت می کند.
 .۴۷دفتر مأین پأکی سأزمأن ملل و نهأد هأی همکأر به ارائه اموزش در مورد خطرات احتمألی در محالت متأثر از مواد
خطرنأک ،و همچنین در مراکز توزیع کمک نقدی و مراکز ترانزیتی را جهت اگأهی مردم در مورد خطرات مأین هأی زمینی،
بقأیأی مواد انفجأری از دوران جنگ و مواد منفجره تعبیه که توسط قربأنی فعأل می شود ،ادامه داده است .در مجموع
 ۶۰۲۵۱۱تن به شمول  ۳۷۶۷عودت کننده در مراکز ترانزیت ،از  ۱نوامبر تأ  ۳۱جنوری اموزش ریسک را در مراکز توزیع
کمک نقدی و مراکز ترانزیت دریأفت کردند .در طی مدت مشأبه ،دفتر مأین پأکی سأزمأن ملل بأ حمأیت ریأست انسجأم و
همأهنگی تطهیر مأین ،هفت نأحیه را عأری از مأین اعالم کرد که حدودا  ۸۶۱۸نفر را قأدر سأخت تأ در  ۲۹۰۵۰۰مترمربع
ازادانه در نواحی خود سیر و سفر نمأیند و فعألیت هأی زراعتی و دسترسی به بأزار را بهبود بخشید  .بأ این حأل ،تخمین زده
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شده است که  ۳،۲۲۷زمین مأین گذاری شده ۳۱۵ ،میدان جنگ و  ۳۸سأحه فیر ،بأقی مأنده است که  ۱،۴۲۳محل را متأثر
سأخته است.
 .۴۸به تأریخ  ۱۵جنوری ،دولت افغأنستأن و سأزمأن ملل متحد برنأمه اقدامأت بشردوستأنه ( )۲۰۱۸-۲۰۲۱را راه اندازی
کردند که در ان  ۴۳۷میلیون دالر برای سأل  ۲۰۱۸جهت کمک به  ۲.۸میلیون جمعیت در سرتأسر سک تور هأی ذیدخل تقأضأ
کردند .به تأریخ  ۲۲دسأمبر  ،۲۰۱۷سأزمأن ملل متحد اولین تخصیص استأندارد  ۲۰۱۸را که بیش از  ۲۰میلیون دالر از کمک
هأی بشردوستأنه مشترک افغأنستأن بخأطر اغأز برنأمه اقدامأت بشردوستأنه بود ،را اعالم کرد .این برنأمه در سأل  ۲۰۱۷تأ
 ۳۱۷.۵میلیون دالر هزینه داشته یأ به عبأره دیگر ،یأ  ۷۸درصد از بودجه درخواستی  ۴۰۹میلیون دالری بود.

 .VIمبارزه با مواد مخدر
 .۴۹دولت افغأنستأن ،بأ حمأیت شرکأی بین المللی خود ،در طول دوره گزارش ،عملیأت مبأرزه علیه مواد مخدر را ادامه داد.
از  ۱نوامبر تأ  ۳۱دسأمبر  ،۲۰۱۷مقأمأت حأکمیت قأنون افغأنستأن  ۴۴۵عملیأت مبأرزه علیه مواد مخدر را انجأم دادند که
منجر به ضبط  ۳۹۱کیلوگرام هروئین ۳۱ ،کیلوگرام مورفین ۸۱۴۱ ،کیلوگرام تریأک ۲ ،کیلوگرام متأمفتأمین۳۸۵۴۷ ،
کیلوگرام چرس ۱۲۵۶ ،کیلوگرام مشتقأت مواد کیمیأوی جأمد ۱۴۳۷ ،لیتر مشتقأت مواد کیمیأوی مأیع و  ۱۵۹۰میتأیل
نیدیوکسی میتأ پتأمین  - ۳،۴تأبلیت  ( Kمواد مخدر مصنوعی)  -شد .ضبط این مواد مخدر منجر به دستگیری  ۵۳۱تن شد.
ضبط مواد مخدر (تریأک ،مورفین و هروئین ترکیب شده بأ مقأدیری از مورفین) که در سأل  ۲۰۱۷ثبت شد ،بلند ترین میزان
ضبط مواد مخدر پس از سأل  ۲۰۱۲می بأشد .بأ توجه به امأر ثبت شده در سأل  ،۲۰۱۷قیمت تریأک به طور قأبل توجهی
کأهش یأفته است (کأهش  ۴۱درصدی از دسأمبر  ۲۰۱۶تأ دسأمبر ،)۲۰۱۷امأ کأهش مشأبهی قیمت هیروئین مشأهده نشد (
کأهش  ۷درصدی از دسأمبر  ۲۰۱۶الی دسأمبر  .)۲۰۱۷قیمت نسبتأ ثأبت هیروئین احتمأال برخأسته از میزان بأالی ممنوعیت
مواد مخدر در سأل  ۲۰۱۷و قیمت بأالی مشتقأت انیدرید استیک پس از ممنوعیت انتقأل ان در افغأنستأن در اوایل سأل
 ۲۰۱۷می بأشد.

 .VIIحمایت ماموریت
 .۵۰الی تأریخ  ۳۱جنوری ،میزان پست خألی مأموریت  ۹.۵درصد برای کأرمندان بین المللی و  ۶.۴درصد برای کأرمندان
داخلی بود در حألیکه رقم تأیید شده بألترتیب  ۱۴درصد و  ۷،۵درصد می بأشد .علیرغم اقدامأت ویژه ای که مأموریت برای
استخدام و حفظ کأرمندان زن داخلی دارد ،میزان حضور کأرمندان داخلی زن بسیأر پأیین می بأشد .به تأریخ  ۳۱جنوری ،میزان
حضور زنأن در هر بخش قرار ذیل بود ۳۰ :درصد برای کأرمندان بین المللی ۳۵ ،درصد برای داوطلبأن سأزمأن ملل ۹ ،درصد
برای کأرمندان حرفه ای داخلی و  ۷درصد برای کأرمندان محلی .از  ۱دسأمبر  ۲۰۱۷الی  ۳۱جنوری  ،۲۰۱۸یونأمأ ۱۲۲
مأموریت از طریق زمین و  ۱۲مأموریت از طریق هوا و همچنین  ۳۷۴مأموریت ازتقأی اگأهی طرف مقأبل [مأموریت که مقأمأت
افغأن از یونأمأ برای ارتقأی سطح اگأهی دیدن می کنند] را انجأم داد که طی ان نمأیندگأن ولسوالی هأ از دفأتر سأحوی یونأمأ
دیدن کردند.
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 .VIIIمالحظات
 .۵۱از زمأن گزارش پیشین تأ اکنون ،موج دیگری از خشونت هأی سهمگین به شمول حمالت انتحأری در کأبل و جالل ابأد،
صدهأ نفر را کشته و مجروح سأخت که اک ثریت انأن افراد ملکی بودند .این حمالت طبیعتأ موجب خشم مردم شده و منجر به
ان شد تأ شخصیت هأی مطرح یک بأر دیگر نسبت به مصألحه ،روی عملیأت نظأمی بأالی گروه هأی مسلح مخألف تأکید
نمأیند .در پ ی چنین خشونتی ،اوردن طرفین به پروسه صلح معتبر ،سخت تر و ضروری تر به نظر می رسد .من قویأ به این بأور
هستم که یگأنه راه پأیأن بخشیدن به تلفأت بزرگ بشری نأشی از درگیری هأ ،همأنأ مصألحه و مفأهمه می بأشد.
 .۵۲مشأرکت سأزنده شرکأی بین المللی و همچنأن اجمأع منطقوی در مورد صلح در افغأنستأن برای ایجأد فضأی مسأعد جهت
مذاکرات صلح ضروری است .بأ توجه به برنأمه هأ و پروسه هأی موجود ،امیدوارم که در خأتمه به صلح در افغأنستأن بیأنجأمد.
در این راستأ امیدوارم که تجدید روابط مستقیم میأن مقأمأت عألی رتبه افغأنستأن و پأکستأن ،افزایش تنش هأی اخیر بین دو
کشور را متوقف سأزد .من از هر دو دولت درخواست می کنم تأ گ فتگو در همه سطوح را برای تأمین صلح ،ثبأت و منأفع
متقأبل هر دو کشور اغأز کنند .من از گ فتگوی سه جأنبه وزرای امور خأرجه که به میزبأنی دولت چین در دسأمبر  ۲۰۱۷برگزار
گردیده بود ،استقبأل می کنم.
 .۵۳درگیری میأن حأمیأن رئیس جمهور و جمعیت اسالمی تقسیم بندی هأ را در داخل حکومت وحدت ملی تشدید کرده و
فشأر بیشتری بر سأختأر شکنند سیأسی موجود وارد سأخته است .خویشتن داری توسط همه طرف هأ تأکنون کمک کرده تأ
اطمینأن حأصل شود که این تنش هأ در حیطه سیأسی محدود بوده و منجر به درگیری هأی خشونت امیز نمی شود .بأو جود
ان ،بحران توجه را از مسأئل عمده سیأسی منحرف کرده و من نگران هستم که طوالنی شدن ان ممکن موجب بی ثبأتی شده و
انتخأبأت را به تأخیر بیأندازد .خودداری از استفأده از خشونت بأید بأ انعطأف پذیری سیأسی در مذاکره برای یأفتن یک راه حل
همراه شود .من بر نیأز به حل صلح امیز و سریع اختالف نظر هأتأکید می کنم تأ دولت بتواند بر روی هزاران چألش امنیتی،
بشردوستأنه ،انکشأفی و حکومتداری که افغأنستأن بأ ان مواجه است ،تمرکز کند.
 .۵۴کمیسیون مستقل انتخأبأت رئیس و هیئت اداری جدید خود را تعیین کرده و اقدامأتی برای شروع ثبت نأم رای دهندگأن
انجأم داده است .اگر انتخأبأت پأرلمأنی و شوراهأی ولسوالی در سأل  ۲۰۱۸برگزار شود ،امأدگی هأی انتخأبأت بأید سریعتر
انجأم گیرد .این امر نه تنهأ وابسته به تالش کمیسیون مستقل انتخأبأت و کمیسیون سمع شکأیأت انتخأبأتی است بلکه منوط
به فعألیت هأی همأهنگ شده سأیر نهأدهأی دولتی و داشتن دسترسی به منأبع مألی کأفی و تدارک اقدامأت امنیتی منأسب نیز
می بأشد .من نهأد هأی انتخأبأتی را تشویق می کنم که بأ همأهنگی بأ نهأدهأی مربوطه و جأمعه مدنی برای اطمینأن از امأدگی
هأی انتخأبأتی به موقع و شفأف اقدام کنند .بأ توجه به نگرانی هأی مردم در مورد به موقع بودن انتخأبأت ،من تمأم نهأد هأی
ذیدخل به شمول فعألین سیأسی ،نمأیندگأن جأمعه مدنی و رهبران مذهبی را تشویق می کنم که به طور سأزنده بأ نهأدهأی
انتخأبأتی در جهت تقویت اعتمأد مردم بر روند انتخأبأت ،کأر کنند.
 .۵۵میزان بلند درگیری هأی مسلحأنه مداوم و تأثیرات منفی ان بر افراد ملکی ،نگرانی عمیقی بر جأی گذاشته است .در سأل
 ،۲۰۱۷بیشترین تعداد تلفأت بر اثر استفأده بدون تفکیک عنأصر ضد دولتی از مواد منفجره تعبیه شده نوع انتحأری ثبت
شده است .اولین مأه هأی سأل  ۲۰۱۸شأهد یک سلسله حمالت بیرحمأنه توسط عنأصر ضد دولت بود که عمدا افراد ملکی را
هدف قرار دادند که این حمالت شأمل هدف قرار دادن سأزمأن هأی کمک کننده و افراد خأرجی و سوء استفأده از لوگوی
سأزمأن صلیب سرخ در یک وسیله نقلیه که مأنند امبوالنس رنگ شده و برای انتقأل مواد منفجره تعبیه شده انتحأری به
منطقهای که دسترسی به ان محدود بود ،می شوند .عأمالن این گونه اعمأل بی رحمأنه ،بأید مورد پیگرد قرار گیرند.
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 .۵۶میزان تلفأت جأنی بر اثر مأین هأ ،بقأیأی مواد انفجأری از دوان جنگ و مواد منفجره تعبیه شده نوع فشأری همچنأن بأال
است .بأ توجه به تعهد دولت به ردیأبی ،عالمت گذاری و از بین بردن بقأیأی مواد انفجأری از دوران جنگ به موجب پروتوکول
بقأیأی مواد انفجأری از دوران جنگ برای کنوانسیون منع یأ محدودیت استفأده از سالح هأی متعأرف خأص که به شدت اسیب
رسأن محسوب شده یأ تأثیرات بدون تفکیک دارند (پروتوکول )Vو بأ در نظرداشت تعهدات نیروهأی نظأمی بین المللی برای
کمک به دولت بخأطر حصول اطمینأن از اینکه موادانفجأری بأقی مأنده نأبود می شوند ،سأزمأن ملل متحد امأده ارائه حمأیت
الزم طوری که در مأده  ۳پروتکل  Vتصریح شده ،می بأشد.
 .۵۷دولت تالش هأی ستودنی را در راستأی تطبیق قأنون منع خشونت علیه زنأن و همچنین حمأیت از قطعنأمه شمأره
(۱۳۲۵سأل  )۲۰۰۰شورای امنیت دربأره زنأن ،صلح و امنیت روی دست گرفته است .بأ گنجأنیدن مجدد فصل منع خشونت
علیه زنأن در کود جزا و نهأی ی کردن سومین گزارش دورهای خود برای کمیته مبأرزه بأ تبعیض علیه زنأن ،دولت می تواند پیأم
اطمینأن بخش را برای همه افغأن هأ دربأره تعهد خود در راستأی محأفظت از زندگی و حقوق زنأن ارسأل بدارد .عالوه بر این،
بأ فراهم سأختن منأبع انسأنی و مألی ،دولت می تواند از تطبیق موثر برنأمه عملیأتی ملی خود در رابطه به تطبیق قطعنأمه
شمأره (۱۳۲۵سأل  )۲۰۰۰اطمینأن دهد ،قطعنأمه مذکور مشأرکت موثر زنأن در روندهأی سیأسی ،صلح و امنیتی را تقویت
خواهد کرد.
 .۵۸اعدام هأی قضأئی دوامدار در کشور مأیه نگرانی هستند .کسأنی که بخأطر تخطی هأی سنگین مورد بأزجوی ی ،پیگرد قأنونی
و محکومیت قرار می گیرند ،از تضمین هأی محکمه عأدالنه الزم تحت قوانین داخلی و کنوانسیون هأی بین المللی حقوق بشر
که افغأنستأن عضو ان است ،برخوردار نیستند .من از دولت افغأنستأن می خواهم که به منظور لغو مجأزات اعدام ،مهلت
قأنونی برای ان قأئل شود.
 .۵۹دولت اقدامأت بیشتری را در جهت تطبیق استراتیژی ملی مبأرزه بأ فسأد ،به خصوص از طریق تقویت چأرچوب قأنونی
مبأرزه بأ فسأد روی دست گرفته است .شورای ملی بأ تصویب قأنون ثبت و اشأعه دارای ی هأی مقأمأت و کأرکنأن دولتی ،گأمی
مهم در راستأی بهبود شفأفیت و پأسخگوی ی نهأدهأی سیأسی افغأنستأن برداشت .بأ توجه به نگرانی هأی گروه هأی جأمعه
مدنی در مورد انتقأل مسئولیت ثبت دارای ی از اداره عألی نظأرت بر تطبیق استراتژی مبأرزه علیه فسأد اداری به اداره امور
ریأست جمهوری و واگذاری مسئولیت هأی تحقیق موارد مبأرزه بأ فسأد به اداره لوی څأرنوالی ،من دولت را تشویق می کنم که
میکأنیزم نظأرتی مستقل را تحت این استراتیژی طرح نمأید.
 .۶۰از سأل تأسیس تأکنون ،مرکز عدلی قضأی ی مبأرزه بأ فسأد اداری اقدام قأبل ستأیشی را در مورد تعقیب عدلی مقأمأت عألی
رتبه بأ توجه ویژه بر پأیأن دادن به معأفیت از پیگرد عدلی در سک تور امنیتی ،انجأم داده است .بأ این حأل ،اخیرا تعداد
متهمین که به طور غیأبی محأکمه می شوند به دلیل عدم اجرای حکم گرفتأری ،افزایش یأفته است .من وزارت امور داخله و
سأیر نهأدهأی مربوطه را تشویق می کنم که بأ این مرکز همکأری کنند تأ از حضور متهمین در محکمه اطمینأن حأصل شود.
 .۶۱بأ وجود چألش هأی مهم امنیتی و حکومتداری ،افغأنستأن پیشرفت هأی قأبل مالحظهای را در عرصه اصالحأت مألی
داشته است .دولت به بهبود روند جمع اوری عواید عمومی و اصالحأت اشأره شده در پروسه طرح بودجه همچنأن ادامه داد؛
اصالحأت در طرح بودجه ،بودجه ملی را به معیأر هأی بین المللی نزدیک تر سأخته است .بأ وجود این دستأوردهأ ،هرچند
ارقأم رشد اقتصأدی رو به افزایش است ،ولی برای جذب صدهأ هزار افغأن که طبق توقع در سأل هأی اینده تأزه وارد بأزار کأر
می شوند ،رضأیت بخش نیست .بأ تصدیق پیشرفت هأی واقعی در عرصه مألی ،من دولت را تشویق می کنم که اصالحأت
18-02724

16

A/72/768
S/2018/165

پألیسی بیشتری را که می تواند موجب رشد سک تور خصوصی شده و فرصت هأی شغلی را برای نسل اینده افغأن هأ مهیأ بسأزد،
روی دست گیرد.
 .۶۲من از همه کأرکنأن سأزمأن ملل متحد در افغأنستأن و تأدامیچی یأمأموتو ،نمأینده ویژه من در افغأنستأن و رئیس هیئت
معأونت ملل متحد در افغأنستأن برای تعهد مداوم شأن تحت چنین شرایط چألش برانگیز در راستأی انجأم تعهدات مأن برای
حمأیت از مردم افغأنستأن تشکر می کنم.

ضمیمه
دستاورد های کسب شده به اساس معیار های تعیین شده
.I

امنیت

معیار :نهاد ها و روند های امنیتی پایدار که توانمندی تامین صلح و ثبات و حفاظت مردم افغانستان را داشته باشند

شأخص هأی پیشرفت

متریکس هأ (میزان)

افزایش پرسونل رهنمأی ی شده ،اموزش دیده • در جنوری سأل  ،۲۰۱۷رییس جمهور محمد اشرف غنی طرح نیروهأی ملی
و فعأل پولیس ملی و اردوی ملی در
دفأعی و امنیتی افغأنستأن را بأ چهأر هدف کلیدی ذیل که تأ سأل ۲۰۲۰
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مطأبقت بأ سأختأر توافق شده

بأید بدست ایند ،اعالم نمود :افزایش ظرفیت محأربوی؛ ایجأد رهبری؛
تضمین وحدت در فرمأندهی و تالش هأی نظأمی؛ و مبأرزه بأ فسأد.
• در سأل  ،۲۰۱۷تعداد مجأز نیروهأی ملی دفأعی و امنیتی افغأنستأن
 ۳۵۲۰۰۰سربأز اردوی ملی و پولیس ملی و  ۳۰۰۰۰پولیس محلی
افغأنستأن بود .در مجموع ،تعداد مجأز تشکیل وزارت دفأع متشکل از
 ۱۹۵۰۰۰پرسونل نظأمی و  ۵۵۰۲مأمور ملکی بوده در حألیکه تعداد مجأز
پرسونل پولیس ملی افغأنستأن  ۱۵۷۰۰۰تن بود.
• در سأل  ،۲۰۱۷نیروهأی ملی دفأعی و امنیتی افغأنستأن توانمندی هأی
تهأجمی اش را بأ اغأز گسترش نیروهأی امنیتی ویژه و عصری سأزی نیروی
هوای ی افغأنستأن به شمول بخش هأی عمده پولیس سرحدی افغأنستأن و
پولیس ملی نظم عأمه ،افزایش داد .در نتیجه گسترش نیروهأی ویژه
امنیتی ،سطح نیروی که در سأل  ۲۰۱۷به  ۱۹۰۲۲می رسید ،در سأل
 ۲۰۲۰به  ۳۳۸۹۶خواهد رسید .تعداد مجأز نیروی هوای ی افغأنستأن در
سأل  ۲۰۱۷به  ۸۴۰۷تن می رسید در حألیکه این رقم برای سأل ۲۰۱۸
به  ۸۶۲۶تن در نظر گرفته شده است .قرار است نیرو هأی هوای ی
افغأنستأن که در اواخر سپتأمبر سأل  ،۲۰۱۷دو فروند طیأره بلک هأک
نوع  UH-60را دریأفت نمود ،شمأر هواپیمأهأیش تأ سأل  ۲۰۲۰را دو
برابر سأزد.
• در سأل  ،۲۰۱۷نیروهأی ملی دفأعی و امنیتی افغأنستأن به شنأسأی ی
منسوبین مفسد و مجرم در صفوف شأن را اغأز نمودند و قضأیأی این گونه
افراد را به مرکز عدلی و قضأی ی مبأرزه بأ فسأد و سأیر ارگأن هأی تعقیب
کننده می سپردند .تالش هأی بیشتر برای بهبود ارزیأبی و مبأرزه بأ گروه
بأزی و خویش و قوم پرستی در صفوف این نیروهأ نیأز است.

.II

صلح ،ادغام مجدد و مصالحه

معیار :گ فتگو های ملی و مشارکت منطقوی به هدف پیگیری پروسه های سازنده و فراگیر جهت ایجاد فضای سیاسی مساعد
برای صلح

شأخص هأی پیشرفت

متریکس هأ (میزان)

ایجأد و تطبیق پروسه هأی همه جأنبه
ملی و منطقوی به منظور گسترش تالش
هأ برای صلح ،ادغأم مجدد و مصألحه

• در  ۶جون  ،۲۰۱۷دولت افغأنستأن نخستین نشست پروسه کأبل در
مورد همکأری هأی صلح و امنيت را بأ شرکت نمأیندگأن  ۲۶کشور و ملل
متحد راه اندازی نمود .در این نشست که بأ کمک تخنیکی یونأمأ برگزار
گردیده بود ،اشتراک کنندگأن حمأیت شأن را از روند صلح به رهبری و
مألکیت افغأنهأ و از همکأری امنیتی منطقوی ابراز نمودند.
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• در جون  ،۲۰۱۷سأختأر شورای عألی صلح تغییر و اقأی کریم خلیلی به
حیث رییس این شورا مقرر گردید .بر اسأس سأختأر جدید ،شورای مذکور
دارای  ۵۲تن عضو می بأشد که  ۱۲تن ان را زنأن تشکیل می دهد.
• در مأه سپتأمبر ،شورای عألی صلح استراتیژی عملیأتی جدید بأ مأموریت
موثر و متمرکز بر اگأهی عأمه و اجمأع ملی را روی دست گرفت .در همین
مأه ،تمویل کنندگأن تعهد نمودند که تأمین مألی هزینه هأی عملیأتی شورا
را ربعوار و به طور دوامدار ،و فعألیت هأی تبلیغأتی را بر اسأس هر پروژه به
عهده گیرند.
• در  ۲۰نوامبر ،اقأی محمد حنیف اتمر ،مشأور امنیت ملی ،استراتیژی
ابتدای ی دولت در مورد صلح و مصألحه را طی یک نشست بأ حضور
نمأیندگأن جأمعه جهأنی ارائه کرد.
• طی مأه هأی نوامبر و دسأمبر ،یونأمأ نظریأت در مورد مجموعه از پیأم هأ را
به هدف کمک به دولت جهت نهأی ی سأختن استراتیژی صلح همأهنگ و به
جأمعه جهأنی ارائه کرد .اک ثر نکأت مطرح شده توسط جأمعه جهأنی در
مسوده سند بعدی دولت در اوایل جنوری سأل  ۲۰۱۸در نظر گرفته شده
بودند.
• در پ ی توافق صلح مأه سپتأمبر  ۲۰۱۶دولت بأ حزب اسالمی (گلبدین) و
رهبر این حزب (گلبدین) ،گلبدین حکمتیأر در مأه می  ۲۰۱۷به کأبل
برگشت .تأ  ۱۷جنوری سأل  ،۲۰۱۸به تعداد  ۱۶۰زندانی این حزب به
اسأس توافق صلح از زندان هأی پلچرخی ،بگرام و کندهأر ازاد شدند.
• در سأل  ،۲۰۱۷دولت افغأنستأن معلومأت دقیق ،به روزشده و موثق را
به کمیتهی شورای امنیت که در مطأبقت بأ قطعنأمه شمأره ( ۱۹۸۸سأل
 )۲۰۱۱ایجأد گردید ،ارائه نمود.

توانمندی بیشتر مقأمأت افغأن در
گرداوری و فراهم سأختن معلومأت
دقیق ،به روز شده و موثق به کمیتهی
شورای امنیت که در مطأبقت بأ قطعنأمه • در  ۵می  ،۲۰۱۷تیم حمأیت تحلیلی و نظأرت بر تحریم هأ گزارش هشتم
شمأره ( ۱۹۸۸سأل  )۲۰۱۱ایجأد شده
خود در مورد طألبأن و سأیر افراد و سأزمأن هأی وابسته تهدیدی برای
است
صلح ،ثبأت و امنیت افغأنستأن محسوب می شوند ،را در مطأبقت بأ
قطعنأمه شمأره ( ۲۲۵۵سأل  )۲۰۱۵ارائه کرد (به  S/2017/409مراجعه
گردد) .این گزارش اک ثرا بر بنیأد اطالعأتی که توسط مقأمأت افغأن فراهم
گردیده بود ،تهیه شد.
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• حین سفر کمیتهی شورای امنیت از افغأنستأن در  ۲۹و  ۳۰اک توبر ،۲۰۱۷
داک تر عبدهللا ،رییس اجراییه بر تعقیب اشخأص و سأزمأن هأی که از
میکأنیزم تحریم هأ استفأده می کنند ،تأکید ورزید .اقدامأت بعدی در زمینه
صورت نگرفته است.
حمأیت گسترده مردم از روند صلح از
طریق مشأرکت در سطح محل و بأ
جأمعه مدنی

• در سأل  ،۲۰۱۷یونأمأ زمینه را برای مجموعأ  ۱۴برنأمه محلی صلح فراهم
نموده و مسأعدت هأی میأنجیگری را برای تقویت تالش هأی مذاکره و
مصألحه به رهبری افغأنهأ در سطح والیأت و ولسوالی هأ فراهم سأخت .این
برنأمه هأ که بأ اشتراک نمأیندگأن  ۱۶والیت روی دست گرفته شد ،شأمل
حل منأزعه ،گ فتگو هأ ،جرگه هأ و نشست هأی اگأهی دهی بأ علمأء،
نمأیندگأن اقوام ،اعضأی شورای والیتی ،اعضأی شورای والیتی صلح،
مقأمأت دولتی ،فعأالن جوانأن و زنأن بود.
• در  ۲۵دسأمبر  ،۲۰۱۷شورای عألی صلح نشستی را بأحضور بیش از ۷۰۰
تن از علمأی دینی در کأبل برگزار نمود .در این گردهمأی ی ،علمأی دینی
روی یک اعالمیه توافق نموده و حمأیت شأن را از تالش هأی صلح به
رهبری افغأنهأ به شمول گ فتگو هأی مستقیم میأن دولت افغأنستأن و
طألبأن ابراز داشته از گروه طألبأن خواستند تأ از خشونت دست بکشند.
• در مراسم تجلیل از روز جهأنی بأز در مورد زنأن ،صلح و امنیت در سأل
 ،۲۰۱۷یونأمأ و نهأد سأزمأن ملل برای تسأوی جنسیت و توانمند سأزی
زنأن از  ۱۷اک توبر تأ  ۲۲مأه نوامبر گ فتگو هأی را تحت عنوان "سهم زنأن
در روند انتخأبأت" به راه انداختند که در ان  ۳۶۴تن به شمول  ۳۰۳زن از
 ۲۱والیت کشور اشتراک کردند.

.III

حکومتداری و نهاد سازی

معیار :گسترش صالحیت های دولت در سرتاسر کشور از طریق ایجاد نهاد های محلی دموکراتیک ،مشروع و پاسخگو که
دارای ظرفیت اجرای پالیسی ها و توانمندی وسیع در پایداری داشته باشد

شأخص هأی پیشرفت

متریکس (میزان)

توانمندی بیشتر مقأمأت افغأن و نهأد
هأی مستقل انتخأبأتی تأ انتخأبأت
درست و دورهای را بأ توجه به اشتراک
زنأن و سهمیه زنأن که در قأنون اسأسی
تضمین شده ،راه اندازی و مدیریت

• در سأل  ،۲۰۱۷کمیسیون مستقل انتخأبأت ظرفیت خود در اجرای
مطألعأت تخنیکی ،ارزیأبی گزینه هأ برای استفأده از تکنألوژی در روند
انتخأبأت ،راه اندازی اگأهی عأمه و عقد تفأهمنأمه هأی همکأری بأ شرکأی
کلیدی ملی و بین المللی به نمأیش گذاشت.
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نمأیند

• در  ۲۱فبروری  ،۲۰۱۷کمیسیون مذکور مطألعه تخنیکی در مورد حوزه
هأی انتخأبأتی را به دولت ارائه کرد .در این مطألعه ،به دولت پیشنهأد
شده بود تأ  ۱۲والیت بزرگ که بیش از  ۵کرسی دارند ،طوری به حوزه هأی
کوچک تقسیم گردد که  ۲۲والیت بأقیمأنده متأثر نگردد.
• در  ۲۲جون ،کمیسیون اعالم نمود که انتخأبأت پأرلمأنی و شورا هأی
ولسوالی به تأریخ  ۷جوالی  ۲۰۱۸برگزار خواهد گردید.
• در  ۲۵اک توبر  ،۲۰۱۷کمیسیون تصمیم خود در مورد برگشت به ثبت نأم
کأغذی رای دهندگأن را اعالم نمود.
• در  ۲۰نوامبر ،کمیسیون تفأهمنأمهای را بأ کمیسیون مستقل اصالحأت
اداری و خدمأت ملکی در رابطه به استخدام کأرمندان این کمیسیون و به
هدف تسریع روند انتخأبأت و ایجأد میکأنیزم برای تأمین شفأفیت عقد نمود.
• در نوامبر  ،۲۰۱۷کمیسیون یأدداشت تفأهمنأمهای را بأ اداره مرکزی ثبت
احوال و نفوس به امضأ رسأند .این تفأهمنأمه نقش این دو اداره در رابطه بأ
ثبت نأم رای دهندگأن را توضیح میدهد.
• در  ۱۰دسأمبر ،کمیسیون طرح و بودجه ثبت نأم رای دهندگأن را پس از
نظرخواهی بأ سیأسیون و جأمعه مدنی به دولت افغأنستأن و تمویل
کنندگأن ارائه نمود .متعأقبأ ،طرح عملیأتی و مقررات ثبت نأم رای دهندگأن
به تأریخ  ۹جنوری  ۲۰۱۸به تصویب رسید .همأنطویکه در قأنون انتخأبأت
 ۲۰۱۶تصریح شده ،برای نخستین بأر لست رای دهندگأن ترتیب خواهد
شد که بأ استفأده از تذکره تأبعیت ،رای دهندگأن را مکلف به رای دهی در
مراکز مشخص راهی دهی می سأزد.
• به تأریخ  ۱۱دسأمبر  ،۲۰۱۷کمیسیون مستقل انتخأبأت اعالم کرد که پس
از بررسی موقعیت هأ که در مأه اگست  ۲۰۱۷اغأز گردیده بود ،موقعیت
 ۷۳۵۵مرکز رایدهی را به تصویب رسأند .کمیسیون شکأیأت انتخأبأتی نیز
بررسی حدود  ۴۰۰شکأیت در رابطه بأ ارزیأبی مراکز رای دهی را اغأز نموده
است.
• تأ پأیأن مأه جنوری  ،۲۰۱۸خالی رهبری در کمیسیون مستقل انتخأبأت بأ
تقرر خأنم شهال حق به حیث سرپرست داراالنشأی کمیسیون تأ اندازهای
رفع شد .مقرری خأنم حق در پ ی برطرفی امأم محمد وریمأچ توسط رییس
جمهور اشرف غنی در اک توبر  ،۲۰۱۷صورت گرفت .خأنم حق ،نخستین
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زنی است که به سمت رییس داراالنشأی این کمیسیون مقرر می شود .پس
از برطرفی نجیب هللا احمدزی توسط رییس جمهور اشرف غنی ،سید حفیظ
هللا هأشمی به تأریخ  ۱۳جنوری  ،۲۰۱۸به حیث کمیشنر جدید کمیسیون
مستقل انتخأبأت تقرر یأفت .این گأم رییس جمهور ،انتقأد بعضی از فعأالن
جأمعه مدنی را نیز به دنبأل داشت .در  ۳۱جنوری ،کمیسیون ،گال جأن
عبدالبدیع سید را به حیث رییس کمیسیون مقرر نمود .وسیمه بأدغیسی که
در جنوری دوبأره به حیث معأون عملیأتی کمیسیون انتخأب شد ،قبل از
انتخأب اقأی سید ،به حیث رییس کمیسیون ایفأی وظیفه می نمود.
• به تأریخ  ۴اک توبر سأل  ،۲۰۱۷یونأمأ ،برنأمه انکشأفی ملل متحد
( ،)UNDPکمیسیون مستقل انتخأبأت و کمیسیون شکأیأت انتخأبأتی
سند پروژه حمأیت از روند انتخأبأت را امضأ نمودند تأ ملل متحد را قأدر به
مسأعدت دوامدار در روند انتخأبأت افغأنستأن نمأید .در  ۳۰دسأمبر،
تمویل کنندگأن کلیدی تعهد نمودند تأ  ۹۰در صد بودجه ثبت نأم رای
دهندگأن را که  ۲۸میلیون دالر تخمین شده ،تمویل نموده و سهم
بأقیمأنده را دولت افغأنستأن تأمین نمأید.
• کمیسیون مستقل انتخأبأت و کمیسیون شکأیأت انتخأبأتی سه نشست ملی
در مورد انتخأبأت را به تأریخ  ۱۹سپتأمبر ۲۰ ،اک توبر و  ۶دسأمبر در شهر
کأبل و بأ حضور نمأیندگأن نهأد هأی جأمعه مدنی ،احزاب و ائ تالف هأی
سیأسی ،سران قومی و سأیر نهأد هأی ذیدخل سیأسی کشور به راه
انداختند .به تأریخ  ۷جنوری  ،۲۰۱۸کمیسیون مستقل انتخأبأت نخستین
گرده همأی ی والیتی در مورد انتخأبأت را در والیأت بلخ ،بأمیأن ،هرات،
کندهأر ،کندز ،ننگرهأر و پک تیأ دایر نمودند و در نظر دارد تأ چنین نشست
هأ را به گونه منظم در سأی روالیأت راه اندازی نمأیند.
تأسیس کمیته مستقل مشترک نظأرت و
ارزیأبی مبأرزه بأ فسأد و ایجأد معیأر هأ
برای مبأرزه بأ فسأد

• در  ۱۹جنوری  ،۲۰۱۷کمیته مستقل مشترک نظأرت و ارزیأبی مبأرزه بأ
فسأد ،یأزدهمین گزارش شش مأهه خود را که از جوالی الی دسأمبر ۲۰۱۶
را دربر می گیرد ،به نشر سپرد .این گزارش شأمل بحث همکأری این کمیته
بأ وزارت صحت عأمه و تطبیق پیشنهأدات این کمیته می بأشد.
• در  ۷جوالی ،کمیته فوق گزارش ویژهی در مورد اسیب پذیزی در برابر فسأد
اداری در اداره لوی څأرنوالی را نشر نمود .در گزارش تذکر رفته که لوی
څأرنوالی ،تغییرات تشکیالتی مثبت را در داخل سأختأر این اداره معرفی
نموده که شأمل نظأرت و ارزیأبی اجراات و رعأیت شأیستگی در روند
استخدام می شود.
• در رابطه بأ پیشرفت در برنأمه نظأرت وارزیأبی ،این کمیته در سأل
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۲۰۱۷به تعداد  ۲۶۱پیشنهأد صأدر نمود که  ۵۵ان عملی شده است.
تعداد مجموعی پیشنهأدات صأدر شده و عملی شده این کمیته از سأل
 ۲۰۱۰بدینسو بألترتیب به  ۸۶۲و  ۲۱۵می رسد.
توانمند سأزی نهأد هأی مبأرزه بأ فسأد تأ • در  ۴مأرچ  ،۲۰۱۷قأنون جدید تنظیم امور زمینداری به اسأس فرمأن
بتوانند رویکرد مبأرزه بأ فسأد در سرتأسر
رییس جمهور نأفذ شد .این قأنون ،اداره زمین هأی عأمه را موثر تر و شفأف
ادارات دولتی را نظأرت نمأیند
تر سأخته و اسیب پذیری نهأد هأ در برابر فسأد را کأهش میدهد .در مأه
اپریل ،قأنون بأزبینی شده تخصیص زمین تهیه گردید که در ان یونأمأ و
برنأمه اسکأن بشر سأزمأن ملل نظریأت قأبل مالحظه ارایه کردند .اهداف
این قأنون ،سأده سأزی پروسه هأ ،افزایش شفأفیت و کأهش اسیب پذیری
نهأدهأ در برابر فسأد در تخصیص زمین هأی عأمه می بأشد .این قأنون هنوز
از سوی رییس جمهور توشیح نشده است.
• در  ۲۸سپتأمبر ،شورای عألی حأکمیت قأنون و مبأرزه بأ فسأد ،استراتیژی
ملی مبأرزه بأ فسأد اداری افغأنستأن را تصویب نمود .در  ۹دسأمبر ،فرمأن
ریأست جمهوری برای تطبیق این استراتیژی به ویژه در  ۹وزارت دارای
اولویت صأدر گردید .تأ  ۳۱جنوری سأل  ،۲۰۱۸از جمله  ۹وزارت دارای
اولویت ،سه وزارت پالن کأری خود در مورد مبأرزه بأ فسأد را ارائه نموده و
سه وزارت دیگر در مرحله نهأی ی سأختن پالن هأی شأن بودند.
• در  ۳اک توبر  ،۲۰۱۷رییس جمهور نشست چند جأنبه حکومت بأز در
افغأنستأن را که شأمل نمأیندگأن دولت ،جأمعه مدنی و سک تور خصوصی
بود ،افتتأح کرد .این مشأرکت یک میثأق جهأنی بوده و کشور هأی عضو
این مشأرکت تعهد می ورزند که برای حکومتداری پأسخگو و شفأف ،نهأد
هأی غیر دولتی را نیز بأ خود شریک سأزند.
• در  ۲۸دسأمبر ،رییس جمهور پالن کأری ملی برای مشأرکت حأکمیت بأز
که متشکل از  ۱۱تعهد به شمول ایجأد پألیسی مصئونیت زنأن در درگیری
و حأالت اضطراری و ایجأد محأکم ویژه برای رسیدگی به قضأیأی خشونت
علیه زنأن در  ۱۲والیت می بأشد ،را امضأء نمود .افغأنستأن در سأل
 ۲۰۱۶عضویت این مشأرکت را کسب کرد.
نشر سأالنهای ثبت و اشأعه دارای ی هأی
مقأمأت دولتی
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• در سأل  ،۲۰۱۷اداره عألی نظأرت و مبأرزه بأ فسأد فورم اعالم دارای ی را به
 ۵۶۶۱تن از مقأمأت عألیرتبه دولت ارسأل ۲۶۷۳ ،فورم تکمیل شده را
دریأفت و  ۴۷فورم را تثبیت نمود که تعداد مجموعی فورم هأی صأدر شده،
دریأفت شده و تثبیت شده از زمأن اغأز برنأمه اعالم دارای ی در سأل
 ،۲۰۰۸بألترتیب به  ۱۶۵۰۸فورم ۱۰۰۶۱ ،فورم و  ۲۸۰فورم می رسد .به
تعداد  ۲۸۰تثبیت شده شأمل فورم هأی رییس جمهور ،رییس اجراییه،
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معأون دوم رییس جمهور ،تمأم وزرای کأبینه و  ۳۳والی می بأشد .علت
میزان پأیین فورم تثبیت شده دارای ی هأ همکأری اندک مقأمأت ذیدخل در
این زمینه می بأشد.

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

شفأفیت گسترده و موثر در تقرر
کأرمندان خدمأت ملکی

بهبود اصالحأت در خدمأت ملکی از
طریق رویکرد جأمع ارتقأی ظرفیت و
مسأعدت هأی تخنیکی تمویل کنندگأن

تطبیق پألیسی حکومتداری والیتی و
ایجأد چأرچوب قأنونی ،مألی و بودجوی
18-02724

• در  ۲۸اک توبر سأل  ،۲۰۱۷رییس جمهور رعأیت بهتر ثبت و اشأعه دارای ی
هأ ،فرمأن تقنینی شمأره  ۱۲۷۰را صأدر کرد که به اسأس ان مسئولیت
ثبت و اشأعه دارای ی هأ از اداره عألی نظأرت و مبأرزه بأ فسأد به دفتر اداره
امور ریأست جمهوری انتقأل یأفت.
• در سأل  ،۲۰۱۷انستیتیوت اموزش خدمأت ملکی  ۲۵۴۰تن از کأرمندان
ملکی به شمول  ۵۳۳کأرمند زن ( ۲۱در صد) را اموزش داده که  ۶۵در صد
هدف در نظر گرفته شده که  ۳۸۵۰تن می بأشد ،را احتوا می کند .این
انستیتیوت اموزشی به دلیل تأخیر در استخدام اموزگأران ،نتوانست هدف
کأمل را بدست اورد .کأرمندان خدمأت ملکی در بخش برنأمه هأی کمپیوتر،
زبأن انگلیسی و مدیریت منأبع بشری و همچنأن در بخش هأی اداره و
مدیریت مألی اموزش دیدند.
• در سأل  ،۲۰۱۷ریأست مستقل ارگأن هأی محلی به تعداد  ۲۵۷ولسوال
از جمله  ۳۸۶پست خألی ،و  ۳۳معأون والی از جمله  ۴۱پست خألی را بر
اسأس شأیستگی استخدام نمود .از این جمله اشخأص استخدام شده ،یک
معأون والی و دو ولسوال زنأن بود.
• در  ۱۱مأرچ  ،۲۰۱۷رییس جدید کمیسیون مستقل اصالحأت اداری و
خدمأت ملکی به عنوان بخشی از برنأمه بهبود اصالحأت در خدمأت ملکی
به کأر اغأز نمود .در سأل  ،۲۰۱۷رییس این کمیسیون زمینه استخدام
کمیشنر هأی جدید را فراهم و پالن استراتیژیک پنج سأله را طرح نمود.
اهداف این پالن استراتیژیک ترویج استخدام مبتنی بر شأیستگی در نهأد
هأی دولتی ،تأمین معأشأت رقأبتی در بخش خدمأت ملکی و اولویت
اصالحأت در بخش هأی کلیدی چون صندوق تقأعد و ادغأم مجدد عودت
کنندگأن افغأن بوده است.
• دولت افغأنستأن اقدامأتی را برای تقویت تسأوی جندر در بخش خدمأمت
ملکی روی دست گرفت .به تأریخ  ۱۰جنوری  ،۲۰۱۸پألیسی جدیدی برای
افزایش حضور زنأن در خدمأت ملکی از  ۱۵در صد در  ،۲۰۱۷به  ۱۷در
صد در  ۲۰۱۸صأدر گردید .این پألیسی شأمل سیستم سهمیه ،امتیأزات
ویژه اداری ،مصئوینت در محیط کأری و فرصت هأی بهتر ترفیع وظیفوی
برای زنأن در بخش خدمأت ملکی می بأشد.
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• در سأل  ،۲۰۱۷اداره مستقل ارگأن هأی محلی بأ کمک یونأمأ و اداره
انکشأفی سأزمأن ملل ( )UNDPو در مشأروت بأ سأزمأن هأی ملی و
محلی ،جأمعه مدنی و جأمعه جهأنی ،مسوده پألیسی حکومتداری محلی را
طرح نمود .در  ۱۰جنوری  ،۲۰۱۸اداره ارگأن هأی محلی مسوده مذکور را
برای تأیید به ریأست جمهوری فرستأد که بعدا برای منظوری به کأبینه ارائه
خواهد گردید.

طرح و نشر معیأر هأ برای حدود اداری

• در فبروری  ،۲۰۱۷وزارت اقتصأد بأ کمک یونأمأ و بأ استفأده از
رهنمودهأی پالنگذاری والیتی که در سأل  ۲۰۱۶ایجأد گردیده بود ،برای
تمأم  ۳۴والیت کشور پالن هأی انکشأفی والیتی طرح نمود .در نوامبر
 ،۲۰۱۷این رهنمودهأ بررسی و تجدید نظر گردید و در جنوری ،۲۰۱۸
وزارت اقتصأد ،به هدف امأدگی برای روند پالنگذاری والیتی  ،۲۰۱۸برنأمه
اشنأی ی بأ این رهنمود هأی تجدید نظر شده را برای تمأم ادارات مربوطه راه
اندازی نمود.

• در سأل  ،۲۰۱۷پس از اینکه معیأر هأ برای حدود اداری در منأطق شهری
طرح شد ،حدود چهأر شأروالی دیگر تکمیل و نقشه برداری گردید که بأ این
کأر شمأر شأروالی هأی ترسیم شده والیأت افغأنستأن به  ۲۶رسید .بر
عالوه ،حدود  ۸۲۰محالت شهری نیز در جریأن این سأل نقشه برداری
تأسیس زیربنأ هأی کأفی برای فعألیت
گردید.
نهأد هأی دولتی به ویژه در سطح والیأت

ایجأد سیستم بأ اعتبأر و قأبل دسترس
عدلی و جزای ی که متضمن احترام و
رعأیت حقوق همهأی شهروندان بأشد

• در سأل  ،۲۰۱۷به منظور گسترش دسترسی شهروندان به دریأفت
شنأسنأمه هأ و سأیر خدمأت دولتی ،سه مرکز خدمأت شهری در دفأتر
والیأن ایجأد گردید .عالوه بر این ،به هدف بهبود سیستم مدیریت
تکنألوژی معلومأتی و تأمین بهتر روابط بأ رای دهندگأن ۱۳ ،دفتر والی و
 ۱۱دفتر شأروالی بأ انترنت مجهز گردید .بأ تکمیل  ۸پروژه کوچک
زیربنأی ی ،توانمندی شأروالی هأ در عرضه خدمأت به شهروندان بهتر گردیده
و به تعداد  ۱۵۷۱۶۸تن از شهروندان به شمول  ۴۵۷۲۸زن از این پروژه
هأ بهره مند گردیدند.
• به تأریخ  ۴مأرچ  ،۲۰۱۷رییس جمهور کود جزای بأزبینی شده که جرایم و
مجأزات در یک مجموعه گنجأنیده شده و شأمل احکأم قوانین بین المللی
به شمول کنوانسیون هأ و میثأق هأی بین المللی حقوق بشر می بأشد ،را
توشیح نمود .اصالحأتی که در این قأنون اورده شده شأمل تعریف جدید و
از نظر جنسیت بیطرفأنه جرایم مأنند تجأوز جنسی ،منع شکنجه ،منع
غصب زمین ،جرم پنداشتن و اجرای مجأزات سنگین برای فعل بچه بأزی و
کأهش قأبل توجه در شمأر جرایم که مجأزات ان اعدام است ،می بأشد.
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• در سأل  ،۲۰۱۷مرکز عدلی و قضأی ی مبأرزه بأ فسأد که در سأل ۲۰۱۶
تأسیس گردید ،طی مراحل قضأیأی پیچیده که در ان مقأمأت بلند رتبه
دولتی ،به ویژه مقأمأت سک تور امنیتی ،دخیل بودند را اغأز کرد .الی ۳۱
جنوری  ،۲۰۱۸این مرکز  ۲۷قضیه را که شأمل  ۱۱۴مظنون می شود ،در
سطح محکمه ابتداییه مورد رسیدگی قرار داند .در زمره این مظنون۱۴ ،
جنرال وزارت هأی دفأع و داخله و  ۳معین وزارت هأ شأمل بودند که به
اتهأم تخلفأت محکوم شنأخته شده و مدت حبس مختلف از یک و نیم سأل
الی  ۱۴سأل برای شأن تعیین گردیده است.

.IV

حقوق بشر

معیار :احترام بیشتر به حقوق بشری شهروندان افغان در مطابقت با قانون اساسی و قانون بین المللی با تاکید بر حفاظت
افراد ملکی ،وضعیت زنان و دختران ،ازادی بیان و پاسخگوی ی مبتنی بر حاکمیت قانون
شأخص هأی پیشرفت
کأهش موارد استفأده غیر قأنونی از نیرو و
ارعأب افراد ملکی از طریق اطأعت پذیری
عأملین مربوط از قأنون بین المللی
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متریکس (میزان)
• در سأل  ،۲۰۱۷یونأمأ موارد تلفأت ملکی که منجر به کشته و مجروح
شدن  ۱۰۴۵۳تن از افراد ملکی ( ۳۴۳۸کشته و  ۷۰۱۵زخمی)
گردیده بود را ثبت نمود که نسبت به سأل  ۲۰۱۶کأهش  ۹درصدی را
نشأن می داد .یونأمأ  ۶۵در صد تلفأت ملکی را به عنأصر ضد دولت،
 ۲۰در صد ان را به نیرو هأی حأمی دولت ۱۱ ،در صد ان را به اتش
متقأبل در جریأن درگیری هأی زمینی میأن عنأصر ضد دولت و
نیروهأی دولتی ۳ ،در صد را به مواد منفجره بأقیمأنده از جنگ و
حدود  ۱در صد را به حمالت موشکی پأکستأن بر خأک افغأنستأن
نسبت داده است .استفأده از تک تیک هأی مواد انفجأری تعبیه شده،
سبب تلفأت ملکی  ۴۱۵۱تن ( ۱۲۲۹کشته و  ۲۹۲۲زخمی) گردیده
که  ۴۰در صد تلفأت ملکی در سأل  ۲۰۱۷را تشکیل میدهد؛ درگیری
هأی زمینی منجر به تلفأت  ۳۴۸۴فرد ملکی ( ۸۲۳کشته و ۲۶۶۱
زخمی) گردیده بود .در جریأن سأل  ،۲۰۱۷خشونت نأشی از
منأزعأت نیز عأمل تلفأت زنأن و اطفأل بوده است .یونأمأ تلفأت ۳۱۷۹
طفل ( ۸۶۱کشته و  ۲۳۱۸مجروح) را ثبت نموده که نسبت به سأل
 ،۲۰۱۶ده در صد کأهش را نشأن میدهد .همچنأن یونأمأ در سأل
 ،۲۰۱۷تلفأت  ۱۲۲۴زن ( ۳۵۹کشته و  ۸۶۵زخمی) را ثبت نموده
است .این ارقأم نسبت به سأل گذشته افزیش کمتر از یک در صد را
نشأن میدهد ،بأوجویکه مرگ و میر زنأن  ۵در صد افزایش یأفته است.
تلفأت زنأن ۱۲ ،درصد تلفأت ملکی نأشی از منأزعأت را تشکیل می
داد.
• در سأل  ،۲۰۱۷مرکز توحید در دفتر شورای امنیت ملی که به کمک
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مأموریت حمأیت قأطع نأتو تشکیل یأفته ،دیتأبیس را ایجأد نمود تأ
ظرفیت دولت در پیگیری تلفأت ملکی نأشی از منأزعأت را تقویت
بخشد .بر عالوه ،مأموریت حمأیت قأطع ،به  ۳۰۵افسر نیروهأی
دفأع و امنیت افغأنستأن در عرصه کأهش تلفأت ملکی اموزش فراهم
نمود.
در جریأن سأل  ،۲۰۱۷بورد جلوګیری و کأهش تلفأت ملکی در ۱۵
فبروری ۲۳ ،اگست و  ۵دسمبر ،سه جلسه دایر نمود .در این نشست
هأ ،تالش هأی عملی برای بهبود حفأظت از غیر نظأمیأن توسط
نیروهأی دفأعی و امنیتی افغأنستأن و نیروهأی خأرجی مورد بحث قرار
گرفت.
در سأل  ،۲۰۱۷پولیس ملی افغأنستأن  ۱۲واحد دیگر محأفظت
اطفأل را ایجأد نمود و به این ترتیب ،شمأر مجموعی این واحد هأ به
 ۳۳رسید که از مجموع والیأت  ۳۴گأنه ۳۳ ،والیت افغأنستأن را
تحت پوشش قرار داده است.
یونأمأ و صندوق اطفأل سأزمأن ملل ،در سأل  ،۲۰۱۷به  ۲۲افسر
بخش مخأبرات ریأست امنیت ملی ۱۷ ،امر امنیت کأبل و  ۱۱استأد
در مورد محأفظت اطفأل در منأزعأت مسلحأنه اموزش داد.
در مأه می  ،۲۰۱۷قأنون جزای ی جدید در جریده رسمی دولت نشر
گردید .این قأنون شأمل احکأم منع و مجأزات استخدام و استفأده از
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.
در مأه اگست ،دولت افغأنستأن ،کنوانسیون سأل  ۱۹۸۰منع یأ
محدود سأختن استفأده از سالح هأی متعأرف مشخص که بیش از حد
زیأن اور پنداشته می شود و یأ می تواند تأثیرات بدون تفکیک داشته
بأشد را همراه بأ تمأم اصالحأت و پروتوکول هأیش به تصویب رسأند.
در مأه اک توبر ،دولت افغأنستأن ،به هدف حفأظت افراد ملکی از
خسأرات نأشی از منأزعه ،پألیسی ملی جلوگیری و کأهش تلفأت ملکی
را به طور رسمی توشیح نمود.
در  ۱۷مأه اک توبر ،یونأمأ دومین گ فتمأن ملکی و نظأمی سأالنه اش در
مورد محأفظت افراد ملکی را در کأبل برگزار نمود .در این گ فتمأن،
نمأیندگأن بلند رتبه ملکی و نظأمی دولت و نمأیندگأن جأمعه بین
المللی طرح هأی عملی نمودن تعهدات تحت پروتوکول مواد منفجره
بأقی مأنده از جنگ ،کنوانسیون سالح هأی متعأرف خأص و پألیسی
ملی جلوگیری و کأهش تلفأت ملکی را زیر بحث گرفتند.
در  ۵مأه دسمبر ،وزارت دفأع ،پألیسی اش برای محأفظت اطفأل را به
راه انداخت که بر جلوگیری از شش تخطی سنگین حقوق اطفأل در
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اهگأهی بیشتر افغأنهأ در مورد حقوق
شأن و اگأهی دولت در مورد مسوولیت
هأیش

•

•

•

•

•

•
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درگیری هأی مسلحأنه و استفأده ی اردو از مراکز تعلیمی و صحی
متمرکز می بأشد.
در سأل  ،۲۰۱۷یونأمأ شش گزارش در مورد حفأظت افراد ملکی در
منأزعأت مسلحأنه از جمله دو گزارش ویژه را به نشر رسأند .یونأمأ ،از
این گزارش هأ برای اگأهی دهی و دفأع از ترویج احترام به قوانین بشری
بین المللی و حقوق بشر توسط تمأم جوانب ذیدخل در منأزعأت
استفأده نمود.
در مأه مأرچ  ،۲۰۱۷قأنون منع شکنجه و کود جزای جدید بر اسأس
فرامین ریأست جمهوری نأفذ گردید که حأوی تعریف شکنجه در
مطأبقت بأ کنوانیسون منع شکنجه و دیگر رفتأر و مجأزات بی رحمأنه،
غیر انسأنی و تحقیر امیز است.
در  ۲۴اپریل ،یونأمأ گزارش چهأرم اش ،از جنوری  ۲۰۱۵تأ دسمبر
 ۲۰۱۶پیرامون رفتأر بأ بأزداشت شدگأن مربوط به منأزعأت را نشر
نمود که مصأدف بأ بررسی دوم دوره ای افغأنستأن توسط کمیته منع
شکنجه بود.
در مأه اپریل ،دولت قصد خود برای چشم پوشی از شرایط خود در
مورد کنوانسیون منع شکنجه را اعالم نمود ،و کأبینه ،تصمیم توشیح
پروتوکل اختیأری این کنوانسیون را در پرنسیپ منظور نمود .در
تعهدات داوطلبأنه به عنوان بخشی از تالش هأ برای کسب عضویت
شورای حقوق بشر ،که در  ۶سپتمبر  ۲۰۱۷ارائه گردید ،دولت بر
تعهد دوامدار خود در تصویب پروتوکل اختیأری کنوانسیون منع
شکنجه (مالحظه گردد :ای )۷۲/۳۷۷/تأکید ورزید اگرچه هنوز این
تعهدات عملی نگردیده است.
در مأه جون ،گزارش هأی موثق حأکی از ان بود که رییس جمهور
فرمأن اعدام  ۱۱زندانی را در واکنش به حمله انتحأری  ۳۱مأه می که
منجر به کشته شدن  ۹۲تن و جراحت  ۴۹۱تن دیگر گردیده بود،
صأدر نموده است .در نتیجه تالش هأی یونأمأ ،گزارشگر ویژه در مورد
اعدام هأی غیرقأنونی ،مختصر و خودسر ،طی یک درخواست عأجل
خواستأر توقف اجرای چنین اعدام هأ تأ زمأن محأکمه عأدالنه متهمین
گردید .در نتیجه ،این اعدام هأ به تعویق افتأد.
در مأ سپتمبر ،رییس جمهور ضمیمه قأنون ضد شکنجه را به تصویب
رسأند .بر اسأس حکم این قأنون ،قربأنیأن شکنجه می توانند برای
جبران خسأره ،علیه عأملین شکنجه در محأکم ملکی و جزای ی دعوا
نمأیند .این قأنون همراه بأ ضمیمه اش به شکل یک قأنون واحد ،در
 ۱۴مأه جنوری سأل  ۲۰۱۸توسط مجلس سنأ منظور گردید .تأ
اکنون ،متن این قأنون توسط رییس جمهور به امضأء نرسیده و قرار
است در مأه مأرچ در جریده رسمی نشر گردد.
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بهبود تأثیر و حمأیت از اقدامأت قأنونی و
تدابیر پألیسی سأزی در مبأرزه بأ خشونت
علیه زنأن و دختران

•

•
•

•

•

•
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در مأه نومبر سأل  ،۲۰۱۷دفتر سأرنوال محکمه جنأی ی بین المللی از
دیوان قبل از محأکمه خواست تأ در مورد جنأیأت بین المللی
ادعأشده ،به شمول جنأیأت جنگی و شکنجه توسط نیروهأی دفأع و
امنیت افغأنستأن که از مأه می  ۲۰۰۳بدینسو ارتکأب گردیده اجأزه
تحقیقأت دهد .یونأمأ تالش هأیش برای ترویج فرهنگ پأسخگوی ی و
حمأیت از مسأعی برای رسیدگی به معأفیت مجأزات برای نقض حقوق
بشر را ادامه می دهد.
در سأل  ،۲۰۱۷شمأر زنأن در صفوف پولیس ملی افغأنستأن بأ
افزایش  ۸در صد ،به  ۳۳۷۹تن رسید .به هدف رسیدگی به ازار و
اذیت جنسی زنأن در پولیس ،وزارت داخله تالش هأیش برای نهأی ی
سأختن طرزالعمل درج شکأیأت داخلی را ادامه داد.
در سأل  ،۲۰۱۷دفأتر سأرنوالی منع خشونت علیه زنأن در تمأم
والیأت کشور تأسیس گردید .از جمله  ۳۴والیت کشور ۲۵ ،دفتر
والیتی سأرنوالی دارای سأرنواالن زن اند.
در سأل  ،۲۰۱۷تالش هأی دولت برای گسترش نقش زنأن در روند
صلح ادامه داشت .در  ۲مأه جوالی ۵ ،عضو جدید زن در شورای عألی
صلح تقرر یأفت که بدین ترتیب نمأیندگی زنأن در این شورا که ۶۳
عضو دارد ،به  ۱۲رسید .از جمله این اعضأ ،چهأر زن در بورد
اجراییوی و  ۸زن اعضأی مجمع عمومی اند.
در سأل  ،۲۰۱۷دولت افغأنستأن ،به هدف افزایش مشأرکت زنأن،
شمولیت چشم انداز جنسیتی در ترویج صلح و امنیت و حفأظت زنأن
و دختران از خشونت هأی جنسیتی در منأزعأت مسلحأنه ،برنأمه عمل
ملی برای اجرای قطعنأمه  )۲۰۰۰( ۱۳۲۵شورای امنیت سأزمأن ملل
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.
در سأل  ،۲۰۱۷یونأمأ ،برای افزایش مشأرکت زنأن در خدمأت
ملکی ،در عرصه هأی سیأسی و اجتمأعی زندگی و در مذاکرات صلح،
به تالش هأیش ادامه داد .گ فتمأن برای تجلیل از روز جهأنی بأز در
مورد زنأن ،صلح و امنیت که از  ۱۷اک توبر تأ  ۲۲نومبر جریأن
داشت ،از جمله این مسأعی یونأمأ بود .تمرکز این گ فتگو هأ بر تقویت
مشأرکت زنأن در تمأم جنبه هأی روند انتخأبأتی در سرتأسر افغأنستأن
بود.
کود جزای جدید افغأنستأن شدت مجأزات برای زنأن در جنأیأت
خأصی از جمله زنأ را کأهش داده است .بأ اینهمه ،در مأه اگست،
فصل خشونت علیه زنأن از قأنون مذکور حذف گردید که به نظر
بعضی عقب نشینی دولت در راستأی تعهداتش در حفأظت زندگی و
حقوق زنأن خوانده شد.
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•

•
اگأهی بیشتر و حمأیت از تدابیر قأنونی و
پألیسی سأزی مربوط به مبأرزه بأ فرهنگ
معأفیت از مجأزات و گسترش عدالت
انتقألی

•

•

•

•

براورده سأختن نیأز هأی گزارش دهی
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
حقوق بشر سرچشمه می گیرد

•

•
•
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در  ۸مأرچ سأل  ،۲۰۱۷دولت برنأمه اولویت ملی توانمندی اقتصأدی
زنأن را به راه انداخت و در  ۸مأه اگست ،به منظور تسهیل همأهنگی
میأن شرکأی ملی و بین المللی ،کمیته اجرایوی توانمند سأزی زنأن را
تأسیس نمود.
در  ۱۸مأه اپریل ،بأنوی اول افغأنستأن برنأمه عمل ملی ( ۲۰۱۷تأ
 )۲۰۲۱برای جلوگیری از ازداوج هأی اطفأل و قبل از وقت را به راه
انداخت.
در سأل  ،۲۰۱۷یونأمأ به اشتراک جأمعه مدنی ،کمیسیون مستقل
حقوق بشر افغأنستأن و دولت ،تالش هأیش برای محو فرهنگ
معأفیت در رابطه به تخطی هأی حقوق بشر و طلب عدالت و جبران
به قربأنیأن را دوام داد.
یونأمأ در مورد مفأد تفأهمنأمه صلح میأن دولت و حزب اسالمی
گلبدین حکمتیأر که در سأل  ۲۰۱۶امضأ گردید و بر اسأس ان به
رهبری این گروه معأفیت قأیل گردید ،اگأهی داد .بر عالوه ،رهأی ی
اک ثر زندانیأن مربوط به این گروه که احتمأل میرفت مسوول جنأیأت
جنگی ،قتل عأم ،جنأیأت علیه بشریت و نقض سنگین حقوق بشر
بأشند ،در این توافقنأمه پیشبینی شده است که می تواند مأنع محأکمه
انأن گردد.
در سأل  ،۲۰۱۷یونأمأ بأ اشتراک گروه همأهنگی عدالت انتقألی که
متشکل از  ۲۰نهأد جأمعه مدنی بود ،در ترویج تالش هأ برای روند
صلح و اشتی پأیدار سعی نمود .در  ۲۶مأه نومبر ،این گروه حمأیتش
از فیصله سأرنوال محکمه جنأی ی بین المللی مبنی بر درخواست از
دیوان قبل از محأکمه ،که تحقیقأت در مورد سوء استفأده حقوق بشر
در افغأنستأن را اغأز کند ،ابراز نمود.
در سأل  ،۲۰۱۷یونأمأ نقشه راه صلح برای  ۳۴والیت افغأنستأن را
نهأی ی سأخت که در نتیجه مشورت هأی محلی که در سألهأی قبلی
انجأم یأفته بود ،تهیه شد .این نقشه راه والیتی در اشتراک دولت بأ
جأمعه مدنی در ترویج احترام به حأکمیت قأنون ،حقوق بشر و
رسیدگی به فرهنگ معأفیت کمک خواهد نمود.
در مأرچ  ،۲۰۱۷دولت کأر تهیه مسوده سومین گزارش دوره ای
افغأنستأن به کمیته محو تبعیض علیه زنأن را اغأز نمود و قرار بود که
در مأه جوالی به این کمیته ارائه گردد امأ اکنون توقع میرود که این
گزارش در مأه مأرچ  ۲۰۱۸به کمیته مذکور ارسأل گردد.
در مأه اپریل ،یونأمأ ،قبل از بررسی گزارش دوره ای دوم افغأنستأن،
در یک جلسه محرمأنه در ژنیو ،به کمیته منع شکنجه اگأهی فراهم
نمود.
در  ۱۵مأه اگست ،دولت دعوتنأمه دائمی به تمأم طرزالعمل هأی
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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

شورای حقوق بشر صأدر نموده و امأدگی اش برای اشتراک مداوم بأ
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.
• در  ۱۶مأه اک توبر ،افغأنستأن عضویت شورای حقوق بشر مجمع
عمومی سأزمأن ملل را برای مدت سه سأل که از  ۱جنوری سأل ۲۰۱۸
اغأز می گردد ،کسب نمود .تالش هأی دولت در پیأده سأزی تعهدات
داوطلبأنه اش در راستأی تقویت حأکمیت قأنون ،حقوق زنأن و
اطفأل ،بیجأ شدگأن داخلی ،مهأجرین و پأسخگوی ی جریأن دارد.
• در سأل  ،۲۰۱۷یونأمأ اشتراکش بأ کمیسیون مستقل حقوق بشر
افغأنستأن ،در محأفظت از افراد ملکی و حمأیت از مدافعین حقوق
بشر و بأزمأندگأن خشونت علیه زنأن را ادامه داده و به هدف ترویج
همکأری بأ میکأنیزم هأی حقوق بشر سأزمأن ملل ،مشأورت هأ در
سطح بلند را انجأم داد.
• در سأل  ،۲۰۱۷یونأمأ همراه بأ کمیسیون مستقل حقوق بشر
افغأنستأن ۵۹ ،رویداد که بر تحفظ و گسترش جأمعه مدنی و
همچنین ،ترویج ازادی بیأن و روند هأی جأمع صلح و اشتی متمرکز بود
را سأزمأن دهی نمود .از جمله  ۱۴۷۵شرکت کننده این رویدادهأ در
 ۲۷والیت ،یک سوم انأن زنأن بودند.

توسعه اقتصادی و اجتماعی

معیار :پالیسی های دولت با حمایت جامعه بین المللی که رشد پایدار اقتصادی را تضمین و در ثبات کلی کشور کمک نماید
شأخص هأی پیشرفت
برنأمه هأی اولویت ملی بأ حمأیت و تأیید
جأمعه بین المللی طرح و عملی می گردد

میزان هأ
•

•
•
•
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تأ پأیأن سأل  ،۲۰۱۷دولت از جمله  ۱۰برنأمه اولویت ملی ،دو
برنأمه را تهیه ،راه اندازی و روند تطبیق ان را شروع نموده بود .هشت
برنأمه دیگر که در مرحله تهیه قرار دارند ،قرار است در سأل ۲۰۱۸
نهأی ی و راه اندازی گردد.
در اوایل سأل  ،۲۰۱۷دولت برنأمه اولویت ملی توانمندی اقتصأدی
زنأن را اغأز و تعمیل ان را در مأه مأرچ اغأز نمود.
عملی نمودن برنأمه اولویت ملی منشور شهروندی در مأه می سأل
 ۲۰۱۷اغأز گردید.
تأ  ۳۱مأه دسمبر ،برنأمه اولویت ملی برای انکشأف سک تور معأدن در
مراحل نهأی ی منظوری توسط شورای عألی اقتصأدی دولت بود.
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•
•
توزیع عأدالنه بیشتر کمک هأی انکشأفی
و هزینه هأی دولت در سرتأسر
افغأنستأن
•
•

جمع اوری عأیدات بیشتر و رشد پأیدار
مبتنی بر منأبع افغأنستأن

•

•
•

.VI

در سأل  ،۲۰۱۷مسوده متن برنأمه اولویت ملی در مورد توسعه
شهری ،زراعت ،زیربنأ و عدالت تهیه گردید.
بأ ادامه منأزعأت در اک ثر منأطق کشور در سأل  ،۲۰۱۷عملی نمودن
عأدالنه برنأمه هأ در سرتأ سر کشور به خصوص در منأطق روستأی ی،
به گونه روز افزون دشوار بوده است .تأ اواخر مأه دسمبر ،برنأمه
اولویت ملی منشور شهروندان ،که هدف ان اوردن خدمأت اسأسی و
انکشأف ملموس در منأطق دور افتأده است ،در  ۳۲والیت۱۰۱ ،
ولسوالی ،چهأر شهر و حدود  ۵هزار محله در حأل تطبیق بود.
تأ  ۳۱مأه دسمبر سأل  ،۲۰۱۷کمیته هأی جندر و امور زنأن در تمأمی
 ۳۴والیت کشور تأسیس گردید .این کمیته هأ وظیفه دارند که برنأمه
هأی مسأوات جنسیتی را در امور حکومت هأی والیتی شأمل سأزند.
در ده مأه نخست سأل  ،۲۰۱۷در نتیجه بهبود در اداره و اجرای
جمع اوری مألیأت ،جمع اوری عواید دولت بأ افزایش  ۱۴در صد به
 ۱.۸۹میلیأرد دالر رسید .به دلیل تسلط بخش غیر رسمی در کشور،
بیشتر عواید از مدرک مألیأت ،از گمرک هأ ،مألیه دهندگأن بزرگ و
منأبع غیر مألیأتی جمع اوری می گردد.
بأوجود پیشرفت در عرصه جمع اوری عواید ،چنین توقع می رود که
در سأل  ،۲۰۱۷دولت  ۴۰در صد هزینه هأی بودیجوی را از عواید
خود تأمین کند که به این ترتیب خالء مألی  ۱۵درصدی تولید نأخألص
ملی ،که قرار است تأ سأل  ۲۰۲۰به  ۱۷.۴در صد افزایش یأبد ،به
میأن می اید .بنأء کمک هأی ملکی خأرجی برای بودیجه دولت ،در
برقراری خدمأت اسأسی و عملی نمودن برنأمه هأی انکشأفی مهم
خواهد بود.
بأ وجود نأ امنی و عدم اطمینأن نأشی از منأزعأت که رشد اقتصأدی را
در سأل  ۲۰۱۷نیز محدود سأخته ،میزان رشد ،از  ۲.۲در صد در
 ،۲۰۱۶به  ۲.۶در صد در  ،۲۰۱۷اندکی افزایش یأفت.
برای بهبود شرایط کسب و کأر و جلوگیری از رشد ضعیف ،دولت
تدابیر مختلف مألیأتی همچون مألیأت بر ارزش افزوده را روی دست
دارد تأ روند وضع مألیأت برای حرفه هأ را اسأن نمأید.

همکاری های منطقوی

معیار :هماهنگی منطقوی پایدار و موثر در حمایت از رفاه ،صلح و ثبات
شأخص هأی پیشرفت
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میزان هأ
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همأهنگی منطقوی بهتر و گسترش
سرمأیه گزاری منطقوی
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در  ۱مأه مأرچ سأل  ،۲۰۱۷در جریأن نزدهمین کنفرانس سأزمأن
همکأری هأی اقتصأدی در اسالم ابأد ،کشور هأی عضو این سأزمأن
اعالمیه اسالم ابأد و چشم انداز  ۲۰۲۵را تصویب نمودند که بر مبنأی
ان ،نقشه راه برای همکأری و انسجأم گسترده منطقوی طی ده سأل
اینده تنظیم گردید.
در  ۱۵و  ۱۶مأه مأرچ ،در جریأن گ فتگوی مقأمأت بلند رتبه
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
 ۲۰۱۷مسدود بودند ،دوبأره بأز گردید.
در  ۱۴مأه اپریل ،کنفرانسی در مورد اشتی در افغأنستأن بأ اشتراک
نمأیندگأن افغأنستأن ،چین ،هند ،جمهوری اسالمی ایران،
قزاقستأن ،قرغستأن ،پأکستأن ،فدراسیون روسیه ،تأجکستأن،
ترکمنستأن و ازبکستأن برگزار گردید .شرکأی این کنفرانس تأکید
ورزیدند که منأزعه افغأنستأن راه حل نظأمی نداشته و بأید از طریق
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.
در  ۷مأه می ،وزیر امور خأرجه جمهوری اسالمی ایران از کأبل دیدن
نموده و بأ مقأمأت بلندرتبه دولت دیدار نمود .در نتیجه مذاکرات میأن
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  ۸و  ۹مأه جون ،رییس جمهور اشرف غنی ،در کنفرانس سران
کشور هأی عضو سأزمأن همکأری هأی شأنگهأی در استأنه شرکت
نمود.
در جریأن این کنفرانس ،هند و پأکستأن عضویت دایمی سأزمأن فوق
الذکر را کسب نموده و توافق به عمل امد که بأ حل معضله داخلی،
افغأنستأن عضویت سأزمأن مذکور را کسب خواهد کرد.
در  ۵مأه اگست ،رییس جمهور اشرف غنی ،در مراسم تحلیف ریأست
جمهوری اقأی حسن روحأنی در تهران شرکت نمود .هر دو رهبر ،روی
همکأری هأی امنیتی و اقتصأدی از جمله بندر چأبهأر و دیگر پروژه ای
زیربنأی ی صحبت نمودند.
در  ۲۷مأه اگست ،مقأمأت بلندرتبه نظأمی افغأنستأن ،چین،
پأکستأن و تأجکستأن ،در نشستی در مورد همکأری و همأهنگی
میکأنیزم چهأرجأنبه مبأرزه بأ هراس افگنی ،در شهر دوشنبه
تأجکستأن گرد هم امدند.
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در  ۱۱مأه اک توبر ،سأزمأن همکأری هأی شأنگهأی ،پس از هفت
سأل ،نشست گروه تمأس افغأنستأن را در مسکو برگزار نمود .گروه
تمأس ،یک نهأد مشورتیست که در مبأرزه بأ هراس افگنی ،مواد مخدر
و جنأیت از افغأنستأن حمأیت نموده و از طریق چهأرچوب همکأری
اقتصأدی این سأزمأن ،در توسعه پأیدار کشور کمک می نمأید.
در  ۱۶مأه اک توبر ،به منظور احیأی مذاکرات صلح میأن دولت
افغأنستأن و گروه طألبأن ،نمأیندگأن بلند رتبه وزارت امور خأرجه
افغأنستأن ،چین ،پأکستأن و ایأالت متحده امریکأ در نشست گروه
همکأری هأی چهأرجأنبه در مسقط اشتراک نمودند .افغأنستأن و
پأکستأن ،بأ در نظرداشت اغأز فصل زمستأن ،بر همأهنگی برگشت
مهأجرین افغأن به توافق رسیدند.
در جریأن هفتمین کنفرانس همکأری اقتصأدی منطقوی که در  ۱۴و
 ۱۵مأه نومبر در عشق ابأد برگزار گردید ،شرکأ بر حمأیت از روند این
کنفرانس و پیشرفت اقتصأدی افغأنستأن تأکید ورزیدند .در حأشیه این
کنفرانس ،مقأمأت عألیرتبه افغأنستأن ،اذربأیجأن ،گرجستأن ترکیه و
ترکمأنستأن توافقنمأمه احداث دهلیز ترانسپورتی الجورد ،که راه نسبتأ
پرکشش برای انتقأل تولیدات افغأنستأن به اروپأ ،شمرده می شود ،را
امضأء نمودند.
در  ۳۰مأه نومبر ،نمأیندگأن افغأنستأن ،پأکستأن و کمیسأری عألی
سأزمأن ملل برای مهأجرین در ۲۹مین نشست سه جأنبه این سأزمأن
در استأنبول شرکت نمودند .در این نشست ،شرکأ بر بسیج مشترک
منأبع و حل پأیدار برای هجرت طوالنی مهأجرین از جمله برگشت
دایمی و ادغأم مجدد انأن در افغأنستأن تأکید ورزیدند.
در  ۱مأه دسمبر ،کنفرانس وزرای امور خأرجه قلب اسیأ در مورد روند
استأنبول روی همکأری امنیتی منطقوی برای افغأنستأن امن و بأ ثبأت
در بأکو برگزار گردید .گ فتگو هأی این کنفرانس بر همکأری منطقوی و
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
برای همکأری اقتصأدی گسترده و پیأده نمودن تدابیر اعتمأد سأزی را
ابراز داشتند .نشست هأی مقأمأت بلند رتبه قلب اسیأ – روند
استأنبول در مأه هأی مأرچ سپتمبر و نومبر و نشست هأی گروهأی
تخنیکی منطقوی در مأه هأی مأرچ ،اپریل ،اگست و نومبر برگزار
گردید.
از  ۴تأ  ۶مأه دسمبر ،در جریأن نخستین سفر رسمی رییس جمهور
اشرف غنی به ازبکستأن ۲۰ ،پیمأن دوجأنبه ،از جمله توافقنأمه هأ
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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در شهر ترمز ،توافقنأمه احداث  ۱۰۰۰کیلومتر اضأفی خط انتقأل برق
از سرخأن دریأ به پلخمری و احداث  ۴۰۰کیلومتر خط اهن از مزار
شریف به هرات از طریق شبرغأن و میمنه از جمله تفأهمنأمه هأی بود
که میأن رهبران این دو کشور امضأء گردید.
• در  ۲۱مأه دسمبر ،وزیر امور خأرجه ازبکستأن منظوری رییس جمهور
اشرف غنی برای سأزمأندهی یک کنفرانس وزرای خأرجی مبنی بر
موضوع " افغأنستأن – راه صلح امیز به اینده" در تأشکند را کسب
نمود که در  ۲۶و  ۲۷مأه مأرچ  ۲۰۱۸راه اندازی خواهد شد.
• در  ۲۶مأه دسمبر  ،۲۰۱۷نخستین گ فتگوی وزرای خأرجه
افغأنستأن ،پأکستأن و چین در پکن برگزار گردید.
• در  ۲۹مأه جنوری  ،۲۰۱۸جوکو ویدودو ،رییس جمهور اندونیزیأ از
افغأنستأن دیدن به عمل اورد و کمک کشورش در ایجأد یک مرکز
اسالمی ،اغأز پروژه هأی انکشأفی و ایجأد یک کمیته سه جأنبه علمأی
افغأنستأن ،پأکستأن و اندونیزیأ به هدف ترویج تالش هأی صلح و
اشتی در افغأنستأن را پیشنهأد نمود.

 .VIIمشارکت میان دولت افغانستان و جامعه بین المللی
معیار :حمایت منسجم جامعه بین المللی برای اولویت های افغانستان در چهارچوب هماهنگی به رهبری افغانها
شأخص هأی پیشرفت
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

میزان هأ
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•
تقویت بورد مشترک نظأرت و همأهنگی
برای کمک به روند کأبل و منحیث ذریعه
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در سأل  ،۲۰۱۷تمویل کنندگأن بین المللی نمونه هأی کمک دو
جأنبه شأن را در هم ترازی بأ چهأرچوب ملی صلح و توسعه
افغأنستأن؛ روندی که تحت این چهأرچوب ،منحیث برنأمه هأی
اولویت ملی در سأل  ۲۰۱۸ادامه خواهد یأفت ،ترتیب دادند.
قرار گ فته اداره تدارکأت ملی ،تأ  ۳۱دسمبر  ،۲۰۱۷تمأم قرارداد هأ
برای  ۷۳۳پروژه بیش بهأ را در ویبسأیت خود نشر کرده است.
در سأل  ،۲۰۱۷شعبه عواید وزارت مألیه ،به هدف بهبود شفأفیت در
قراردادهأ برای برنأمه هأی خأرج از بودیجه ،مشأروت هأی دوجأنبه را
بأ تمویل کننگأن مختلف برای بحث روی تعمیل پیشنهأدات سأل
 ۲۰۱۶گروه مشترک کأری وضع مألیه به راه انداخت.
مجلس بورد مشترک نظأرت و همأهنگی و مقأمأت عألیرتبه که بألترتیب
در مأه هأی جون و اک توبر  ۲۰۱۷برگزار گردید ،در تقویت تجدیدنظر
منظم پیشرفت در مقأیسه بأ اجندای انکشأفی و اصالحی از طریق یک
قألب جدید و استداللی موفق شد .در این جلسأت ،تعهدات دو جأنبه
میأن دولت و شرکأی بین المللی تأیید و اقدامأت پیشبرد مشخص
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گردید.

تسهیل تجدید نظر منظم بر پیشرفت در
اولویت هأی افغأنستأن و تعهدات دو
جأنبه

 .VIIIمبارزه با مواد مخدر
معیار :گرایش دوامدار در کاهش کشت کوکنار ،تولید مواد مخدر و اعتیاد به مواد مخدر
شأخص هأی پیشرفت
کأهش کشت کوکنأر ،تولید مواد مخدر
و میزان اعتیأد

میزان هأ
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•

افزایش ممأنعت موثر و تالش هأ برای
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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کشت کوکنأر در افغأنستأن در سأل  ۲۰۱۷همچنأن کأهش نیأفت و
زمین تحت زرع تریأک که در سأل  ،۲۰۱۶به  ۱۲۷هزار هک تأر
میرسید ،بأ افزایش  ۶۳درصد ،به  ۳۲۸هزار هک تأر رسید .تولید تریأک
در سأل  ،۲۰۱۷نه هزار تن تخمین زده شد که نسبت به  ۴۸۰۰تن
سأل  ،۲۰۱۶افزایش  ۸۷در صد را نشأن داده که ریکأرد بی سأبقه در
تأریخ کشت کوکنأر در کشور می بأشد.
ارزش تولید تریأک بر سر مزرعه در سأل  ،۲۰۱۷که  ۱.۴میلیأرد دالر
تخمین شده و تقریبأ معأدل بأ  ۷در صد تولید نأخألص ملی افغأنستأن
است ،نسبت به سأل  ،۲۰۱۶پنجأه و پنج درصد افزایش را نشأن می
دهد.
در سأل  ،۲۰۱۷ادارات اجرای قأنون افغأنستأن بأ حمأیت دفتر
سأزمأن ملل برای مواد مخدر و جنأیت ،در مجموع  ۲۷۹۸عملیأت ضد
مواد مخدر را انجأم دادند که در نتیجه  ۲۳۶۶کیلوگرام هیرویین،
 ۶۴۷۵۷کیلو گرام مورفین ۴۷۱۷۸ ،کیلو گرام تریأک ۱۲۱ ،کیلوگرام
متأمفتأمین ۶۲۰۸۶ ،کیلوگرام چرس ۲۳۲۲ ،کیلو گرام تأبلیت هأی
ِاکستأسی (یأ ۳و ۴میتأیلندیاکسیدمتأامفتأمین :اختصأرا ام دی ام ای
که مواد مخدر مصنوعی می بأشد) ۵۳۰۴۶ ،کیلو گرام مواد کیمیأوی
ترکیبی جأمد و  ۷۷۲۷۲لیتر مواد کیمیأوی ترکیبی مأیع ضبط گردید .در
نتیجه این عملیأت ۵۰ ،البراتوار تولید هیرویین و  ۳البراتوار تولید
میتأمفتأمین از بین برده شد ۳۰۷۸ ،تن از مظنونأن بأزداشت۴۷۷ ،
عراده موتر ۲۱۷ ،میل سالح ۷۴۷ ،عدد تلیفون همراه و  ۸پأیه رادیو
ضبط گردید.
در سأل  ،۲۰۱۷دفتر سأزمأن ملل برای مبأرزه بأ مواد مخدر و جرم به
ارزش  ۶.۵میلیون دالر پروژه هأی بدیل انکشأفی را که هدف ان بهره
مند سأختن  ۲۰هزار خأنواده در منأطق روستأی ی در  ۳۵ولسوالی ۱۸
والیت افغأنستأن به راه انداخت.
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