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ملل متحد

مجمع عمویم
شورای امنیت

پخش :عمویم
 ۲۸جنوری ۲۰۲۲
ن
مت اصیل :انگلیس

مجمع عمویم
نشست هفتادوششم
مواد آجندا ۳۹
وضعیت در افغانستان

وضعیت در افغانستان وپیامدهای آن بر صلح وامنیت ن
بت الملیل
ی
رسمنس ملل متحد
گزارش
.۱

مقدمه

این گزارش به تأیس از قطعنامۀ  ۶۸/۱۱مجمع عمویم و قطعنامۀ ( ۲۵۹۶ )۲۰۲۱شورای امنیت ارائه شده است
.۱
ی
که در آن از رسمنش ملل متحد خواسته شده است تا یک گزارش تحریری را ایل  ۳۱جنوری  ۲۰۲۲در مورد پیشنهادات
ر
ر
است ی
عملیات برای مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) ،با توجه به تحوالت اخت
اتتیک و
ر
امنیت و اجتمایع  ،ارائه کند.
سیایس،
ن
همچنی معلومات تازه را در مورد فعالیت های سازمان ملل متحد در افغانستان از جمله فعالیت های
این گزارش
.۲
ی
ی
سپتمت (A/76/328-S/2021/759) ۲۰۲۱
سیایس ،بشدوستانه ،و تالشهای حقوق بش از زمان ارائه گزارش قبیل مؤرخ ۲
ر
تا اکنون ارائه یم کند.

.۲

تحوالت مربوط

افغانستان با بحران های متعدد ،از قبیل وضعیت اضطراری فزایندۀ ی
بشی ،محدودیت شدید اقتصادی ،فلج شدن
.۳
ن
سیستم های بانیک و مایل آن مواجه است و تا کنون یک حکومت همه شمول شکل نگرفته است .پیش بیت میشود که در
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سال  ۲۰۲۲بیش از  ۲۴میلیون نفر به کمک های ب یشدوستانه نیاز داشته باشند ،در حایل که این رقم در سال  ۲۰۲۱به ۱۸.۴
ی
فروپایس حکومت جمهوری اسالیم ،مقامات
میلیون نفر متسید .پس از ترصف کابل از سوی طالبان بتاری خ  ۱۵آگست و
ً
ر
امنیت و دو رلت را در سطح مرکز و
حاکم یک "کابینۀ رسپرست" کامال متشکل از مردان را تشکیل و تعیینات در تشکیالت
ر
والیات اعالن نمودند .درگتی توأم با ن
دستیس
متان تلفات ملیک درکل بطور قابل توجیه کاهش پیدا کرده اند که زمینۀ
تضمی از سوی مقامات حاکم ن
ی
ن
مبت بر عفو عمویم برای اعضای
بشدوستانه را بطور وسیع مساعد نموده است .باوجود
ن
بی الملیل کار یم کردند ،یوناما اتهامات ر
کسات که با نتوهای نظایم ن
ن
مؤثق
همچنی
سابق دولت و نتوهای امنی رت افغانستان و
ی
هات را که حق زنده گ و مصئونیت فزییک این افراد را متأثر میسازد ،دریافت
در مورد قتل ،ناپدید شدن اجباری و سایر تخیط ی
ر
نموده است .به ن
عی شکل ،حقوق و آزادی های اسایس زنان و دختان افغانستان از جمله حق تعلیم ،باوجود تعهدات
مقامات حاکم ن
ن
قوانی یرسیع ،شدیدأ محدود گردیده اند .سازمان ملل متحد و
مبت بر محافظت از حقوق زنان در چارچوب
به ویژه یوناما بطور مداوم با مقامات حاکم برای دفاع از حمایت از حقوق و آزادی های اسایس ،تشکیل یک ادارۀ همه شمول
که منعکس کننده تنوع مردم افغانستان باشد و اقدامات قاطعانه برای مقابله با تهدید تروریزم در تعامل است.

الف .تحوالت سیایس
سپتامت یک "کابینۀ رسپرست" کامال متشکل
پس از ترصف کابل توسط طالبان بتاری خ  ۱۵آگست ،طالبان بتاری خ ۷
.۴
ر
رهت نهضت
از مردان و تعیینات در سایر پست های کلیدی را در مرکز و والیات اعالن نمودند .هبت هللا آخند زاده منحیث ر
طالبان ر
عبدالغت برادر و عبدالسالم ن
ن
حنق بحیث معاونین
باق ماند و محمد حسن آخند بحیث رئیس الوزرای ادارۀ حاکم و
ن
ن
تعیی گردید .مقامات
تعیی گردیدند .بتاری خ  ۴اکتوبر ،عبدالکبت محمد جان بحیث معاون سوم رئیس الوزرأ
رئیس الوزرأ
ن
ن
تعیی گردیدند.
ارشد در سطح والیات ،از جمله والیان ،قوماندانان امنیه ،روسای ریاست ها و ولسواالن نت
ر
افیات
.۵
باوجود درخواستهای گستده برای همه شمول بودن کابینه که منعکس کنندۀ تنوع قویم ،سیایس و جغر ی
ً
ر
ن
ن
دیسامت ،تمایم والیان  ۳۴والیت مرد و عمدتا از قوم پشتون تعیی گردیدند
افغانستان و شامل ساخی زنان باشد ،از تاری خ ۲۰
ر
ی
ی
ر
و نماینده گ محدودی از سایر گروه های قویم در آن وجود دارد .تغیتات متعددی در پست های والیت بمنظور رسیدگ به
ً
ن
تعیی شده همچنان وابسته به طالبان ،عمدتا علما و روحانیون هستند ،که
اختالفات داخیل صورت گرفت ،اما همه افراد
بسیاری از آنها بر اساس قطعنامه شورای امنیت  )۲۰۱۱( ۱۹۸۸در فهرست تحریم ها قرار دارند.
ن
قانوت را ایجاد
سپتامت ،مقامات حاکم قانون اسایس سال  ۲۰۰۴را به حالت تعلیق درآوردند ،و یک خالء
بتاری خ ۲۸
.۶
ر
ی
ن
ن
کردند و آنرا ایل بازنگری قوانی موجود در مطابقت با قوانی رسیع مؤکول قرار دادند .رصف چند فرمان و دستورالعمل عمویم
سپتامت ،مقامات حاکم دستورالعمیل را ی
منتش کردند که در آن به رسانه ها توصیه شده
تاکنون صادر شده است .بتاری خ ۱۹
ر
ر
ی
تا از پخش و ی
ن
قوانی پوشش لباس
موضوعات که خالف اسالم و رسیعت است خودداری کنند و از جمله موارد دیگر،
نش
ن
ختنگاران زن و ممنوعیت زنان از بازی در فلمها را ن
فرمات
رهت طالبان،
سامت ،آخندزاده ،ر
نت تنظیم میکند .بتاری خ  ۳دی ر
برای ر
ر
را در مورد حقوق زنان که شامل حمایت از حقوق آنها برای رضایت ازدواج بود ،صادر کرد و به سته محکمه دستور داد تا
قضایای مربوط به زنان را مورد رسیده یگ قرار دهد .در حالیکه ن
برخ از این فرمان استقبال کردند ،اما این فرمان به دلیل عدم
ی
رسیدگ به طیف کامل حقوق زنان ،از جمله دادن حق کار به زنان و حق تحصیل به ر
دختان باالتر از صنف ششم و یا سن
سامت صادر شد،
رهت طالبان در یک یادداشت عمویم راهنمودی که بتاری خ  ۷دی ر
 ۱۱ایل  ۱۲سال ،مورد انتقاد قرار گرفت .ر
ً
ن
هات که احتماال قصد مهاجرت به خارج از کشور را دارند تماس بگتند و به نگراتهای آنها
به
والیان دستور داد تا با افغان ی
ی
سامت صادر شد بر اهمیت وحدت و همکاری در بخش های امنیتر
رسیدگ کنند .وی در یادداشت دیگری که بتاری خ  ۱۸دی ر
سامت ،وزارت امر به معروف و نیه از منکر دستورالعمیل را صادر کرد که بر اساس
و خدمات عمویم تاکید کرد .بتاری خ  ۲۶دی ر
آن به ز ن
نات که قصد سفر به غت از مسافتهای کوتاه را دارند ،به آنها نباید وسیلۀ ترانسپورت عامه فراهم شود ،مگراینکه
آنها را یک محرم مرد همرایه کند.
۲۲-۰۰۶۹۵
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دیسامت ،ذبیح هللا مجاهد ،سخنگوی طالبان و معاون وزارت اطالعات و فرهنگ مقامات حاکم ،اظهار
بتاری خ ۱۲
.۷
ر
ی
ر
نشست برگزار خواهد کرد و خاطرنشان کرد که
داشت که "امارت اسالیم" با علمای افغانستان در مورد چگونیک اداره کشور
آنها "نظریات شانرا در مورد موضوعات بحث بر ن
انگت ،از جمله حقوق زنان یرسیک خواهند کرد ".طالبان همچنان از بسیاری
ساختارهای تشکیل شده در دولت قبیل استفاده میکنند .بتاری خ  ۲۴دیسامت ،ر
دفت کابینۀ مقامات حاکم فیصله ای را در مورد
ر
ی
ن
همچنی کمیسیون مستقل حقوق بش افغانستان ،اعالم کرد،
حفظ کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اسایس ،و
ن
همچنی تصمیم گرفت که فعالیت داراالنشاء های ولش
اگرچه قرار است نام این کمیسیون تغیت کند .کابینۀ مقامات حاکم
ن
جرگه و ی
مشانو جرگه را حفظ کند و در ن
عی حال وزارت دولت در امور پارلمات را لغو کرد .به گفتۀ معاون سخنگوی مقامات
حاکم ،ر
ن
همچنی انحالل وزارت دولت برای صلح و نهادهای مستقل مدیریت انتخابات را اعالم کرد که در صورت
دفت کابینه
نیاز مجددا تشکیل خواهند شد .هیچ تصمیم رسیم در مورد وزارت امور زنان و ریاست های امور زنان در والیات که اکنون
دفاتر وزارت امر به معروف و نیه از منکر در آنجا مستقر اند ،گرفته نشده است.
قاض القضات و رئیس ر
در سکتور عدیل و قضات ،وزیر عدلیه و ن
ن
تعیی گردیدند .درحالیکه
سته محکمۀ مقامات حاکم
.۸
ی
ر
ر
ن
ن
قوانی اسالیم جریان دارد ،نظام حقوق قابل تطبیق نامشخص باق مانده است .بتاری خ
قوانی موجود در مطابقت با
بازنگری
ن
ر
رهت طالبان با صدور فرمات به تعداد  ۳۲رئیس ،روسای ادارات ،قضات و سایر مقامات کلیدی مربوط به سته
۱۶
دیسامت ،ر
ر
ن
ن
پاسخگوت و
دیسامت ،وی لوی سارنوال مقامات حاکم را تعیی کرد که وی تعهد کرد
محکمه را تعیی کرد .بتاری خ ۲۵
ر
ی
ی
ن
قضات متعددی در رسارس
استقاللیت این اداره را برمبنای قوانی رسیع تحقق خواهد بخشید .در حالیکه پست های عدیل و
ی
ضات مقامات حاکم مدغم نشده اند .زنان
والیات پر شده است ،قضات ،سارنواالن و وکالی مدافع سابق در نظام عدیل و ق ی
همچنان از کار در نظام عدیل و قضات محروم ر
باق مانده اند.
ی
ر
ر
امنیت ،به ویژه وزارت داخله و وزارت دفاع ،از اولویت های
امنیت ،ایجاد و فعال سازی وزارتخانه های
در سکتور
.۹
ن
ر
رهت فقید طالبان بالتتیب به عنوان
ادارۀ مقامات حاکم بوده است .رساج الدین حقات و محمد یعقوب عمر ،پش مال عمر ر
ی
ر
ن
تعیی شدند .مقامات حاکم اعالم نمودند که اولویت های سکتور امنیت رسیدگ به تهدید دولت اسالیم
وزیران داخله و دفاع
جنات ،درگتی
عراق و شام -والیت خراسان ،مبارزه با مقاومت مسلحانه در والیت پنجشت و اطراف آن ،مقابله با جرایم ی
ً
ر
امنیت خدمت میکردند از خدمت
های مرزی ،قطع جنگالت و مبارزه با مواد مخدر میباشد .زنان نظایم که قبال در بخش
کنار گذاشته شده اند .بتاری خ  ۱۱اکتوبر ،کابینه مقامات حاکم یک کمیسیون تصفیه را ایجاد کردند که وظیفه آن حذف "افراد
ن
کسات را هدف قرار داد که دست به فعالیت های جریم ن
متدند یا تصور میشود که از
ناخواسته" از صفوف طالبان بود و
ی
ارزش های طالبان نماینده گ نمیکنند .بنا بر گزارش ها ،حدود  ۷۰۰نفر تاکنون از صفوف طالبان اخراج شده اند.
ن
ر
مخق شدن ،و
دولت سابق از کشور یا
ظرفیت اداری و تخنییک مقامات حاکم به دلیل فرار بسیاری از مقامات
.۱۰
ن
توانات آنها در پرداخت معاشات به
همچنی به دلیل پالیش های محدودکننده آنها در مورد زنان و عدم اطمینان در مورد
ی
کارمندان دولت ،تقلیل یافته است .با توجه به اقدامات ن
ر
تالق جویانه ای گزارش شده ،اکت مقامات سابق باوجود تشویق
ن
تضمی عفو ،تماییل به بازگشت به کار ندارند .عدم پرداخت دوامدار معاشات و کمبود بودجه بطور مشابه
دولت حاکم و
ر
منجر به توقف ارائه خدمات اسایس شده است .تعلیم برای دختان همچنان در بسیاری از نقاط کشور عمدتأ به دلیل عدم
موجودیت یک پالیش واضیح در مورد دادن حق تحصیل به ر
معلمی ،عدم تمایل ن
ن
برخ از خانواده
دختان و همچنان کمبود
ها برای فرستادن ر
ن
همچنی پالیش های ناسازگار طالبان در سطح محل به شدت
دختان به مکاتب ،مشکالت اقتصادی و
نوامت ،وزارت مالیه اعالم کرد که جمع آوری عواید ن
نوامت به بیش از
سپتامت و
بی ماه های
محدود شده است .بتاری خ ۲۰
ر
ر
ر
ً
ن
افغات معادل (تقریبا  ۳۰۰میلیون دالر) رسیده است ،که در نظر است از آن معاش کارمندان دولت را ربتدازد.
 ۲۷میلیارد
ن
سامت ،کارکنان  ۶۱واحد از  ۶۳واحد بودجوی ،از جمله  ۲۳وزارت و برخ ادارات مرتبط در تمام
طبق گزارش ها ،تا  ۳۱دی ر
سپتامت و اکتوبر شانرا دریافت نمودند ،اما چالش ها در روند واقیع پرداخت معاشات ادامه
 ۳۴والیت ،معاشات ماه های
ر
دارد.
۲۲-۰۰۶۹۵
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ً
در حال ن
حارص ،مخالفت سیایس با طالبان که عمدتا خارج از افغانستان است ،پراگنده است .تعداد کیم از چهر
.۱۱
ر
های برجسته سیایس در کشور باق مانده اند و گاهگایه طالبان با آنها مشورت میکنند.
ر
رهتان امور خارجه
بتاری خ ۲۲
.۱۲
سپتامت و  ۱۲اکتوبر ،گروه بیست بالتتیب نشست های فوق العاده ای را با وزیران و ر
ر
ی
ر
برگزار کرد تا در مورد وضعیت افغانستان گفتگو نمایند .در حالیکه اکت کشورها از تاری خ  ۱۵آگست بدینسو ،نمایندگ های
دیپلماتیک خود را در کابل بسته اند و سفارت های خود را به دوحه منتقل کرده اند ،تعامل جامعه ن
بی الملیل با طالبان به
تدری ج افزایش یافته است .بتاری خ  ۵اکتوبر ،سایمون گس ،نماینده ویژه نخست وزیر بریتانیا و ایرلند شمایل برای پروسۀ
جاست ویک ،و فرستاده
نوامت ،نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان،
انتقال افغانستان ،ازکابل دیدن کرد .بتاری خ ۱۸
ر
ر
ن
ن
تعیی شده آلمان در افغانستان ،از کابل دیدن
همچنی مارکوس پوتزل ،سفت
ویژه هالند برای افغانستان ،امیل دی بونت ،و
رهتی نماینده ویژه توماس نیکالسون با مقامات حاکم در دوحه
کردند .بتاری خ  ۲۷و ۲۸
نوامت ،یک هیئت اتحادیه اروپا به ر
ر
ر
رهتی توماس وست ،نماینده ویژه ایاالت متحده برای افغانستان با نمایندگان
گفتگو کرد .بتاری خ  ۲۹و ۳۰
نوامت ،هیئت به ر
ر
ر
رهتی امتخان متق وزیر امور خارجه مقامات
ارشد طالبان در دوحه دیدار کرد .بتاری خ ۲
دیسامت ،یک هیأت طالبان به ر
ر
حاکم با نمایندگان  ۱۶کشور در دوحه مالقات کرد و از همه کشورها خواست "فصل جدید روابط مثبت را باز کنند ".بتاری خ
ی
دیسامت ،مجمع عمویم سازمان ملل تصمیم کمیته اعتبارنامه ن
رن
انداخی تصمیم گتی در مورد نمایندگ
مبت بر به تعویق
۶
ر
ی
دیسامت ،وزیر عدلیه ،شیخ عبدالحکیم رسیع ،با ادعای اینکه "امارت
افغانستان در سازمان ملل را تصویب کرد .بتاری خ ۱۲
ر
اسالیم" معیارهای ن
ر
خارخ خواست تا حکومت حاکم افغانستان را به رسمیت
بی الملیل را برآورده کرده است ،از کشورهای
بشناسند.
رهتی ارشد یوناما بطور منظم با مقامات حاکم برای دادخوایه جهت حمایت
.۱۳
مقامات ارشد سازمان ملل متحد و ر
از حقوق و آزادی های اسایس ،تشکیل یک حکومت فراگت که منعکس کننده تنوع مردم افغانستان باشد ،و اقدام قاطع برای
ن
همچنی با مقامات حاکم در سطح والیت در رابطه با امنیت و مصئونیت
مقابله با تهدید تروریزم در تعامل بوده است .یوناما
ر
ن
همچنی مسائل حقوق اسایس ،به ویژه حق تحصیل دختان و مشارکت
اماکن ،دار یات ها ،و پرسونل سازمان ملل متحد ،و
زنان ،تعامل داشته است.
مشتک جامعه ن
فعالی سیایس و جامعه ن
مدت ،از جمله گروه کاری ر
ن
مدت و تعدادی از سازمان های
یوناما به تعامل با
.۱۴
ن
ر
ن
زنان ،ادامه داد تا متان دستیس آنها به مقامات حاکم ،و دیده گاه این نهادها نسبت به شمولیت ،مشارکت و فضای مدت را
ارزیات کند .نمایندگان جامعه ن
مدت در مورد بسته شدن دفاتر و ضبط ن
برخ از دار یات های آنها ابراز نگر نات کردند .زنان نسبت
ر
ی
ن
مبتت بر جنسیت ،ازدواج های
به کاهش مشارکت خود در زنده گ عامه و سیایس و آزادی رفت و آمد ،افزایش خشونت
اجباری ،پوشش تحمییل ،محدودیت آزادی بیان و تجمع و نقش زنان در ارائه کمک های ی
بشدوستانه و بسته شدن خانه های
ن
همچنی بر وضعیت وخیم اقتصادی که زنان را تحت تأثت قرار میدهد تأکید کردند و خواستار
امن ابراز نگر نات کردند .آنها
جهات خواستند تا با طالبان برای افزایش فضای ن
ن
ن
مدت ،از جمله محافظت از حقوق زنان،
تأمی بودجه شدند .آنها از جامعه
حمایت کند.

ب.

امنیت

ر
سپتامت در مورد پایان
امنیت بطور قابل توجیه پس از اعالمیه طالبان در ۶
در جریان دوره گزارش ،محرکه های
.۱۵
ر
ر
ر
امنیت مرتبط با درگتی و
دولت تغیت کرد .از آن زمان تاکنون ،تعداد مجمویع رویداد های
حمله نظایم آنها علیه نتوهای
ن
ن
دیسامت ،سازمان ملل متحد به تعداد ۹۸۵
همچنی تلفات غتنظایم کاهش چشمگتی داشته است .بی  ۱۹آگست ایل ۳۱
ر
ر
امنیت
رویداد مرتبط با امنیت را ثبت کرد که در مقایسه با مدت مشابه در سال  ۹۱ ،۲۰۲۰درصد کاهش داشت .رویداد های
پس از  ۱۵آگست بطور قابل توجیه از  ۶۰۰به ر
کمت از  ۱۰۰رویداد در هفته کاهش یافت .آمار های موجود نشان میدهد
که درگتی های مسلحانه  ۹۸درصد ،از  ۷۴۳۰به  ۱۴۸رویداد ،حمالت هوات  ۹۹درصد ،از  ۵۰۱به  ،۳انفجارهای ی
نایس از
ی
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مواد انفجاری جاسازی شده  ۹۱درصد ،از  ۱۱۱۸به  ۱۰۱و قتل ها از  ۴۲۴به  ۲۰۷نفر کاهش یافته است .با توجه به
ر
وخامت رسی ع وضعیت اقتصادی و ی
امنیت مانند جرایم افزایش یافته است .مناطق یرسق،
بشی ،انواع دیگر رویداد های
ر
ن
جنوب و غرب کشور  ۷۵درصد مجموع رویدادهای ثبت شده را تشکیل میدهند و ننگرهار ،کابل ،کت و قندهار بیشتین
والیات متاثر از درگتی بوده اند .باوجود کاهش خشونت ،مقامات حاکم با چندین چالش از جمله افزایش حمالت علیه
برخ از این حمالت به جبهه مقاومت میل متشکل از ن
اعضای خود آنها مواجه هستند .ن
برخ از چهره های سیایس مخالف
ً
افغانستان و افراد مربوط به حکومت قبیل نسبت داده میشوند .این گروه ها عمدتا در والیت پنجشت و ولسوایل اندراب
بغالن فعالیت داشته اند ،اما حمالت ن
ارض قابل توجیه نداشته اند .درگتی های مسلحانه توأم با کوچانیدن اجباری و قطع
ن
ن
انگته های قویم ن
بی طالبان و رقابت بر رس
البیت طالبان با
شبکه های ارتبایط بطور منظم ثبت میشود .تنش های ذاب
پست های ر
نوامت ن
بی نتوهای طالبان در شهر بامیان ،منجر به خشونت شده است.
دولت ،مانند درگتی مسلحانه مؤرخ ۴
ر
با توجه به نگر نات کشورهای همسایه ن
مبت بر اینکه گروه های افرایط ممکن است از خاک افغانستان برای حمله
.۱۶
ر
هات را برای تحکیم کنتول خود بر مناطق مرزی انجام دادند .تنش ها و
باالی قلمرو آنها استفاده کنند ،مقامات حاکم تالش ی
ر
امنیت در مناطق مرزی افغانستان با جمهوری اسالیم ایران ،پاکستان ،تاجیکستان و ترکمنستان گزارش شده
رویداد های
نوامت ،و ازدحام مرگبار در گذرگاه مرزی
است ،از جمله رویداد ها میان طالبان و نتوهای مرزی ایران در  ۲۱آ گست و اول
ر
اسپی بولداک در  ۳۱اکتوبر .تنش ن
ن
بی تاجیکستان و مقامات حاکم همزمان با استقرار نتوهای
افغانستان و پاکستان در
ن
هات مبت بر حضور هستههای داعش-والیت خراسان و شخصیتهای مخالف افغانستان
طالبان و تاجیکستان و گزارش ی
مرتبط با جبهه مقاومت میل در شمال افغانستان تشدید یافت.
ر
ر
مناطق
حمالت که مسئوولیت آنرا داعش برعهده میگتند یا به آنها نسبت داده میشود افزایش یافته و فراتر از
.۱۷
ر
ی
ن
دیسامت ،سازمان ملل متحد به
تحت تمرکز این گروه در کابل و رسق افغانستان ،گستش یافته است .بی  ۱۹آگست ایل ۳۱
ر
تعداد  ۱۵۲حمله توسط این گروه را در  ۱۶والیت ثبت کرد ،در حالیکه در مدت مشابه سال گذشته به تعداد  ۲۰حمله در
پنج والیت انجام شد .این گروه برعالوه مقامات حاکم ،غتنظامیان ،به ویژه اقلیت های شیعه را ن
نت در مناطق شهری هدف
ن
همچنی حمالت انتحاری
قرار داد .داعش مسئوولیت حمالت انتحاری بر یک مسجد اهل سنت در کابل بتاری خ  ۳اکتوبر و
علیه دو مسجد شیعیان در شهرهای قندوز و قندهار بتاری خ  ۸و  ۱۵اکتوبر و حمله به شفاخانه نظایم در کابل بتاری خ ۲
ً
ن
نشی را هدف
سامت در غرب کابل که منطقه عمدتا شیعه/هزاره
نوامت را بر عهده گرفت .مسوولیت دو حمله بتاری خ  ۱۰دی ر
ر
قرارداد تا اکنون هیچ گرویه بعهده نگرفته است .مقامات حاکم ادعا کردند که عملیات علیه داعش-والیت خراسان را در
اولویت قرار داده اند و از تسلیم شدن افراد وابسته به این گروه گزارش دادند.
ً
ن
دیسامت ،سازمان ملل متحد به تعداد  ۱۹۶رویداد را ثبت کرد که مستقیما بر سازمان ملل
بی  ۱۷آگست ایل ۳۱
.۱۸
ر
ً
متحد ،عمدتا کارکنان این سازمان ،از جمله  ۱۱۱مورد ارعاب ۳۹ ،مورد رویداد های مرتبط با جرایم ۱۰ ،مورد دستگتی ،و
 ۳۰مورد مربوط به اماکن ،دفاتر و اموال سازمان ملل متحد را متأثر ساخت .این نشان دهنده افزایش قابل توجیه از ۳۴
ن
رویداد ثبت شده در مدت مشابه در سال  ۲۰۲۰است.
درعی زمان ،ادارات سازمان ملل متحد به عملیات خود در رسارس
ن
یات و پاکسازی شده اند ،ادامه داد.
کشور با استفاده از همه جاده های اصیل و برخ از جاده های فریع که برای استفاده ارز ر

ج.

همکاری های منطقوی

کشورهای منطقه همچنان خواستار تشکیل یک حکومت همه شمول در افغانستان ،کمک های ی
بشدوستانه،
.۱۹
ی
ن
ی
حفاظت از حقوق بش از جمله حقوق زنان و اقلیت ها و مبارزه در برابر تجارت مواد مخدر و تروریزم ،و نت رسیدگ به
ن
طوالت مهاجرین افغان گردیدند .شش کشور همسایه افغانستان نشست مجازی نمایندگان ویژه خود را بتاری خ ۵
وضعیت
سپتامت ،که ریاست هر دو نشست را پاکستان بعهده
سپتامت برگزار نمودند و به تعقیب آن وزرای امور خارجه بتاری خ ۹
ر
ر
ر
تروریست ن
بی الملیل در
داشت ،از طالبان خواستند تا یک حکومت همه شمول تشکیل دهند و اطمینان دهند که گروه های
۲۲-۰۰۶۹۵
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این کشور جای پاه پیدا نخواهند کرد .بتاری خ  ۲۷اکتوبر ،شش وزیر خارجه و وزیر امور خارجه روسیه در تهران از طریق
فضای مجازی باهم دیدار نمودند و نگر نات خود را در مورد وضعیت افغانستان مجددآ ابراز کرده و خواستار "یک ساختار
سیایس فراگت" گردبدند.
بتاری خ  ۱۲سپتامت ،محمد بن عبدالرحمن آل ن
ثات معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر از افغانستان بازدید
.۲۰
ر
هوات کابل گفتگو کند .وی بر اهمیت
کرد تا با مقامات حاکم در مورد راه های تحقق صلح در افغانستان و عملیات میدان
ی
ر
تروریست که ثبات افغانستان را تهدید میکند اشاره کرد و از مقامات خواست تا
تالش های هماهنگ برای مبارزه با سازمان
همه طرف های افغان را در ر
آشت میل سهیم سازند.
سپتامت ،رسان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان دیدار کردند .آنها در مورد
بتاری خ  ۱۶و ۱۷
.۲۱
ر
ی
نیاز به افزایش کمک های بشدوستانه و تداوم گفتگوها با مقامات حاکم توافق کردند.
نمایندگان ویژه ن
سپتامت با آخند رئیس الوزرای طالبان در کابل دیدار کردند .آنها
چی ،پاکستان و روسیه بتاری خ ۲۱
.۲۲
ر
ن
ن
پیشی دیدارکردند و اظهار داشتند که گفتگوها در مورد تحوالت
همچنی با رئیس جمهور سابق کرزی و عبدهللا رئیس اجرائیه
ن
ن
همچنی همکاریهای منطقه
جاری در کشور و نیاز به صلح ،ثبات ،حقوق زنان ،تعلیم همگات ،و یک حکومت همه شمول و
ای صورت گرفت.
بتاری خ  ۷اکتوبر ،عبدالعزیز کاملوف ،وزیر امور خارجه ازبکستان ،از کابل بازدید کرد تا با مقاما حاکم در مورد کمک
.۲۳
ی
های بشدوستانه و پروژه های انرژی و ترانسپورت گفتگو کند .بتاری خ  ۱۶اکتوبر ،یک هیئت طالبان برای گفتگو در مورد
نوامت ،نماینده
روابط اقتصادی ،برق و اتصال راه آهن و سایر مسائل دوجانبه از شهر ترمز ازبکستان بازدید کرد .بتاری خ ۱۴
ر
ویژه ازبکستان و مقامات وزارت ترانسپورت و هوانوردی ازبکستان از مز ی
اررسیف بازدید کردند و در مورد پروژه های دوجانبه
هوات گفتگو کردند.
از جمله بازسازی میدان ی
بتاری خ  ۱۵اکتوبر ،وزیر امور خارجه ترکیه ،مولود چاچوش اوغلو ،گفت که تشکیل یک حکومت همه شمول و
.۲۴
ر
ر
ر
ن
رهتی متق وزیر امور خارجه طالبان مورد بحث
همچنی حقوق زنان و حقوق دختان در نشست با یک هیئت طالبان به ر
ی
قرار گرفت .آقای چاووش اوغلو بر لزوم آزادسازی دار یات های مسدود شده افغانستان برای جلوگتی از فروپایس اقتصادی
این کشور تاکید کرد و از کشورهای ذیربط خواست تا از خود در این زمینه انعطاف نشان دهند.
ر
هیئت از قزاقستان به ریاست ارژان کازیخان ،نماینده ویژه رئیس جمهور در امور همکاری های
بتاری خ  ۱۷اکتوبر،
.۲۵
ر
ی
ن
بی الملیل ،برای گفتگو در مورد کمک های بشدوستانه و از رسگتی روابط تجارت و اقتصادی با افغانستان از کابل دیدن
ر
هیئت به کابل آمد تا در مورد روابط تجار رت دوجانبه گفتگو
سامت در راس
کرد .وزیر تجارت و ادغام قزاقستان بتاری خ  ۲۵دی ر
کند.
ن
ن
قرقتستان ،پاکستان ،روسیه،
چی ،جمهوری اسالیم ایران ،قزاقستان،
بتاری خ  ۲۰اکتوبر ،نمایندگان ویژه
.۲۶
ن
ر
ن
رهتی آقای حنق معاون دوم رئیس الوزرأ در مسکو برای مشورت
تاجیکستان ،ترکمنستان و ازبکستان و همچنی هیئت به ر
در مورد افغانستان مالقات کردند .ر
ی
ن
اشتاک کنندگان در مورد نیاز به تالش هماهنگ بی الملیل برای کمک های بشدوستانه و
اقتصادی به مردم افغانستان توافق کردند.
ی
قریش ،وزیر امور خارجه پاکستان ،بتاری خ  ۲۱اکتوبر از کابل بازدید کرد تا در مورد مدیریت گذرگاه های
محمود
.۲۷
ر
ر
ی
رهتی آقای متق وزیر امور خارجه
مرزی ،کمک های بشدوستانه و مبارزه با تروریزم با مقامات حاکم گفتگو کند .هیئت به ر
ن
نوامت ،اسالم آباد متبان
نوامت یک سفر بالمثل را به پاکستان انجام داد .بتاری خ ۱۱
مقامات حاکم از تاری خ  ۱۰ایل ۱۳
ر
ر
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نشست تروئیکای توسعه یافته متشکل از ن
چی ،پاکستان ،روسیه و ایاالت متحده برای گفتگو در مورد وضعیت افغانستان
بود.
بتاری خ  ۲۵اکتوبر ،یک هیئت طالبان در دوحه با وانگ ت وزیر امور خارجه ن
چی دیدار کرد .سخنگوی طالبان اعالم
.۲۸
ی
ر
ن
کرد که طرفی در مورد وضعیت سیایس و اقتصادی افغانستان گفتگو کردند و با ایجاد سه کمیته مشتک توافق کردند.
بتاری خ  ۳۰اکتوبر ،رشید مرداف وزیر امور خارجه ترکمنستان از کابل دیدن کرد .او در مورد پروژه ها از جمله خط
.۲۹
لوله گاز طبییع ترکمنستان ،افغانستان ،پاکستان و هند با مقامات حاکم گفتگو کرد.
نوامت ،هند ن
ن
سومی گفتگوی امنیت منطقه ای در مورد افغانستان در دهیل نو با مشاوران امنیت
متبان
بتاری خ ۱۰
.۳۰
ر
ی
میل از کشورهای همسایه و منطقه ای افغانستان بود .رسکت کنندگان در اعالمیه دهیل خویش بر حمایت از یک افغانستان
عی حال بر ر
صلح ن
آمت ،امن و با ثبات و در ن
احتام به حاکمیت آن تاکید کردند.
ن
هفدهمی اجالس "فوق العاده" وزرای خارجه سازمان همکاری اسالیم در پاکستان روی
دیسامت،
بتاری خ ۱۹
.۳۱
ر
ر
وضعیت ی
بشی در افغانستان بحث و تمرکز کرد .متق وزیر امور خارجه مقامات حاکم در این نشست حضور داشت .این
سازمان از ایجاد یک صندوق وجیه ی
خت داد و طارق عیل بخیت
بشدوستانه در افغانستان تحت نظر بانک انکشاف اسالیم ر
ن
تعیی کرد.
را به عنوان نماینده ویژه خود در افغانستان

.۳

حقوق ی
بش

ن
ر
کسات که با نتوهای نظایم ن
بی الملیل
امنیت آن و
باوجود اعالم عفو عمویم برای اعضای سابق دولت ،نتوهای
.۳۲
کار یم کردند ،یوناما همچنان ادعاهای موثق در مورد قتل ،ناپدید شدن اجباری ،و سایر تخیط در برابر این افراد دریافت کرد.
از تاری خ  ۱۵آگست بدینسو ،یوناما ادعاهات ن
معتت تشخیص
مبت بر بیش از  ۱۰۰مورد قتل از این قبیل دریافت کرد که آنها را ر
ی
ن
داد ،که گفته میشود بیش از دو سوم آن قتل های فراقانوت توسط مقامات حاکم یا افراد وابسته به آنها انجام شده است.
ن
اقانوت دست کم  ۵۰مظنون به وابسته به داعش-والیت خراسان را ن
ن
نت
معتتی در مورد قتل های فر
یوناما
همچنی ادعاهای ر
دریافت کرد.
مدافعان حقوق ی
بش و کارکنان رسانه ها همچنان مورد حمله ،ارعاب ،آزار و اذیت ،بازداشت خودرسانه ،بدرفتاری
.۳۳
ن
.
و قتل قرار داشتند هشت فعال جامعه مدت کشته شدند که از این جمله (سه نفر توسط مقامات حاکم ،سه مورد توسط
داعش-والیت خراسان ،و دو مورد بدون نسبت به دادن به کدام گرویه) کشته شدند ،و ده نفر مورد بازداشت موقت ،نرصب
ختنگار کشته شدند که (ییک آنها توسط داعش-والیت خراسان ،دیگری
و شتم و تهدید توسط مقامات حاکم قرار گرفتند .دو ر
ختنگار توسط مردان مسلح ناشناس زخیم
آن که به هیچ یک طرف ها نسبت داده شده نتوانست) کشته شدند ،و دو ر
شدند .از جمله  ۴۴مورد بازداشت موقت ،نرصب و شتم و تهدید یا ارعاب ثبت شده از سوی یوناما ۴۲ ،مورد به مقامات
حاکم نسبت داده شده و دو مورد دیگر آن به هیچ گرویه نسبت داده نشده است .بسیاری از رسانه ها به دالیل مایل و
مت ۱۰۰ ،روزنامه نگار
همچنان محدودیت های
محتوات اعمال شده توسط مقامات حاکم بسته شدند .بتاری خ  ۱۶سپتا ر
ی
ر
ر
ن
ختنگاران زن ،و اجازه دادن به فعالیت های
افغان
درخواست را صادر کردند و خواستار تضمی های محافظت ،به ویژه برای ر
رسانه ها شدند.
گستده در ر
در حایل که کاهش قابل توجه درگتی های مسلحانه ر
اکت مناطق افغانستان پس از  ۱۵اگست منجر به
.۳۴
ی
ن
هوات شد ،یوناما به ثبت تلفات افراد ملیک
کاهش قابل مالحظه ای تلفات افراد ملیک نایس از درگتی های زمیت و حمالت ی
ی
سامت
نایس از اشیای انفجاری جاسازی شده و اشیای انفجاری باقیمانده از جنگ ادامه داد .از تاری خ  ۱۵آگست ایل  ۳۱دی ر
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 ،۲۰۲۱یوناما بیش از  ۱۰۵۰نفر تلفات ملیک ،از جمله بیش از  ۳۵۰نفر افراد ملیک کشته شده را ثبت کرده است .اشیای
ً ی
انفجاری جاسازی شده ،اعم از انتحاری و غت انتحاری ،که تقریبا همیک به داعش-والیت خراسان نسبت داده میشود ،بیش
ً
از  ۸۵۰نفر تلفات ملیک از جمله نزدیک به  ۳۰۰نفر کشته برجای گذاشت و عمدتا شامل حمالت فرقه ای با هدف قرار دادن
ً
افراد ملیک بود .اشیای انفجاری باقیمانده از جنگ باعث تعداد  ۱۰۰نفر تلفات افراد ملیک (عمدتا اطفال) شد ،قتل های
هدفمندانه مربوط به درگتی های مسلحانه جاری منجر به بیش از  ۵۰نفر تلفات افراد ملیک شد ،درگتی ن
زمیت ن
بی مقامات
ً
هوات ایاالت
حاکم و داعش-والیت خراسان یا گروه های مقاومت منجر به تقریبا  ۲۰نفر تلفات افراد ملیک گردید .یک حمله ی
متحده در  ۲۹آگست که داعش-والیت خراسان را هدف قرار داد ،منجر به کشته شدن  ۱۰نفر از افراد ملیک شد.
نوامت صالحیت صدور جواز برای وکالی مدافع را از انجمن وکالی مدافع افغانستان گرفت
وزارت عدلیه بتاری خ ۲۴
.۳۵
ر
ن
و یک رسپرست را برای این انجمن تعیی کرد .این وزارت به یوناما اعالم کرد که وکالی مدافع که از این وزارت مجوز بدست
میاروند بطور مستقالنه و بدون ممانعت فعالیت خواهند کرد و به وکالی مدافع زن اجازه داده خواهد شد تا تحت یرسایط
الزم فعالیت نمایند.
نوامت ،آخند ،رئیس الوزرای مقامات حاکم ،به مقامات حاکم دستور داد تا به حقوق افراد بازداشت شده
بتاری خ ۲۳
.۳۶
ر
ر
ی
بر اساس رسیعت ،از جمله با محدود کردن مدت بازداشت ،احتام بگذارند و از آنها محافظت کنند .با آنهم ،یوناما همچنان
ن
گزارش هات ن
مکانتم های حل منازعات دریافت نمود.
مبت بر عدم ارجاع بازداشت شده گان به محاکم یا سایر
ی
ر
ن
حیات را برای محافظت از زنان
مکانتم های مقابله خانوادهها را تشدید کرده است و نگر ناتهای
اقتصاد ویران شده
.۳۷
و کودکان در برابر بهره گتی و سوء استفاده ،از جمله قاچاق ،فروش اطفال ،ازدواج اطفال ،استخدام و نگهداری اطفال
ً
توسط نتوهای مسلح و کار شاقه ایجاد کرده است .با توجه به اینکه نتوی کار زنان عمدتا در خانه محصور است و بیکاری
عمویم هم برای زنان و هم برای مردان ادامه دارد ،گزارش های تایید نشده نشان میدهد که این امر به افزایش خشونت های
ی
ر
خدمات که
قضات مشخص در رسارس افغانستان و
خانیک کمک کرده است .با توجه به عدم موجویت یک نظام عدیل و
ی
ر
مبتت برجنسیت را کمک کند ،در حال ن
ن
ن
دستیس به
چنی خشونت ها هیچگونه
حارص بازمانده گان
بازمانده گان خشونت
عدالت رسیم ندارند .از تاری خ  ۱۵آگست بدینسو ،سازمان ملل متحد گزارشهات ن
مبت بر موجودیت اطفال در صفوف
ی
همچنی گزارشهات ن
ن
مبت بر تالش برای استخدام اطفال توسط داعش-والیت خراسان دریافت کرده است.
مقامات حاکم و
ی
آمت (از جمله ز ن
مقامات حاکم ر
اعتاضات مسالمت ن
نات که ادعای حقوق خود برای کار ،آزادی رفت و برگشت،
.۳۸
ن
سپتامت دستورالعمیل مبت بر ممنوعیت تجمعات غتمجاز
تحصیل و مشارکت سیایس داشتند) را رسکوب کردند و بتاری خ ۸
ر
ً
ر
بی ماه های اکتوبر و دیسامت ،ر
صادر کردند .ن
اعتاضات عمدتا با اعتاض معلمان ،کارکنان صیح و سایر کارکنان بخاطر عدم
ر
پرداخت معاشات کاهش یافت .گروپ های زنان بطور فزاینده ای به برگزاری مجالس مسالمت ن
آمت پشت درهای بسته و
ر
حمایت خود متوسل شدند.
استفاده از رسانه های اجتمایع برای انتشار پیام های
در حالیکه مقامات حاکم تالشهات را برای تنظیم مالکیت دارات ها آغاز کردهاند ،منازعات محیل مربوط به ن
زمی و
.۳۹
ی
ی
ً
ن
هات مبت بر اخراج اجباری عمدتا اقلیت ها که از سوی مقامات فعیل
حق مالکیت همچنان بمیان میاید ،از جمله گزارش ی
تسهیل یا تحمیل میشود ،وجود داشته است.
ی
کمیسیون مستقل حقوق ی
منتش شد ،گزارش داد که این
مت
.۴۰
بش افغانستان در بیانیه ای که به تاری خ  ۱۸سپتا ر
ی
کمیسیون از تاری خ  ۱۵آگست بدینسو قادر به انجام فعالیت نبوده است .این اعالمیه پس از تالیس و ترصف دفاتر مختلف
کمیسیون در رسارس کشور ،از جمله ر
دفت مرکزی آن در کابل ،صورت گرفت.
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.۴

ی
هماهنگ کمک های تمویل کنندگان

ن
انکشاق به تعلیق در آمد .ملل متحد به شمول یوناما،
با روی کار آمدن طالبان ،تطبیق چارچوب های همکاری های
.۴۱
ن
ی
مشورت های سطح باال را به گونه دوامدار با تمویل کنندگان انکشاق و بشدوستانه روی دست گرفت تا تمویل خدمات
ی
رسیدگ به نیازمندی های اسایس ی
بشی برای مردم افغانستان را در حالیکه به رژیم های تعزیری موجود بصورت
اسایس جهت
کامل ر
دسمت ،شورای امنیت قطعنامه شماره  )۲۰۲۱( ۲۶۱۵را تصویب کرد که
احتام یم گذارد ،ترغیب نماید .به تاری خ ۲۲
ر
در آن ترصی ح شده که نه ارائهی کمک های ی
بشدوستانه و نه هم فعالیت موسسات دخیل در حمایت ،تمویل و یط مراحل
ر
ر
کمک های نرصوری در افغانستان رژیم تعزیرات موجود ملل متحد را نقض نیم کند .در ن
عی روز ،دفت کنتول دار یات های
ر
سپتمت صادر شده بود ،سه معافیت عمویم
خارخ وزارت مالیهی ایاالت متحده افزون بر دو معافیت عمویم که به تاری خ ۲۴
ر
بشدوستانه و سایر حمایت ها برای افغانستان صادر کرد .در ر
دیگر را جهت تسهیل جریان دوامدار مساعدت های ی
مین
"سواالت معمول" که همراه با معافیت ها صادر شد ،تذکر رفته که معافیت های متذکره در حمایت از قطعنامه شماره
ً
 )۲۰۲۱( ۲۶۱۵مشخصا جهت زمینه سازی تطبیق چارچوب انتقایل فعالیت های ملل متحد برای افغانستان صادر شده
ی
بشی ،منجمله مساعدت های ی
رسیدگ به نیازمندی های اسایس ی
بشدوستانه،
است .در این چارچوب ،اولویت ها به منظور
ی
خدمات اسایس ،و رسمایه گذاری اجتمایع و سیستم های به سطح مردیم ،رسیدگ صورت گتد.
ن
.۴۲
انکشاق ملل متحد صندوق وجیه ویژهی را برای افغانستان ایجاد کرده تا وجوه مایل تمویل کنندگان برای
برنامه
ر
برنامه های مشتک ملل متحد متمرکز روی ارایه دوامدار خدمات اسایس ،معیشت و انعطاف پذیری اجتمایع را مدیریت
کند تا خانواده ها ،محالت و سکتور خصوض را در امر مبارزه با وضعیت موجود ،کمک کند .در سکتور صحت ،پروژه
ن
صحتمندی که از طریق آن خدمات صحت عامه توسط سازمان های غت ر
انکشاق ملل
دولت عرضه یم شود ،از طریق برنامه
ن
جهات صحت از
متحد در ماه اکتوبر تمویل شد ،و [پروژهی مذکور] از سوی صندوق اطفال ملل متحد (یونیسف) و سازمان
طریق صندوق وجیه اضطراری مرکزی برای سه ماه ایل جنوری  ۲۰۲۲تمویل گردید .هر سه ر
دفت پروژه های خود را در ۳۴
ر
ر
رن
بیشت از  ۲۳۰۰مرکز صیح ممد واقع شد.
بیشت از  ۳.۱میلیون تن
نگهداشی
والیت افغانستان تطبیق کردند که در فعال
منجمله  ۱.۱میلیون طفل ،و  ۷۸۲۰۰۰زن و ن
نت  ۲.۵میلیون تن از خدمات صیح به گونهی رساپا مستفید گردیدند .پرداخت
ً
ن
همچنی تدارک ادویه جات ،مواد البراتواری و سایر تولیدات
معاشات تقریبا  ۲۶۰۰۰کارمند صیح منجمله  ۷۳۰۰زن و
صیح به ارزش  ۲.۹میلیون دالر ن
نت از طریق این پروژه صورت گرفت.
ً
.۴۳
تولید ناخالص داخیل افغانستان تقریبا  ۴۰درصد کاهش یافته است .تجارت کاال ها  ،خدمات و دار یات ها به شدت
غذات و
محدود گردید؛ معاشات کارمندان خدمات ملیک اگر پرداخت شود ،بصورت کامل پرداخته نیم شود؛ و قیمت مواد
ی
مواد سوخت بشعت بلند رفته است .جهت حمایت از فعالیت های درامدزا برای افغان های فقت که تا هنوز به مساعدت
ن
های ی
انکشاق ملل متحد رویکرد ساحه-محور را برای برنامه های اضطراری توسعوی راه اندازی
بشدوستانه نیاز ندارند ،برنامه
نموده است .این برنامه ها روی ایجاد منابع درامدزا از طریق پروژه های کار در برابر غذا ،مارکیت های محیل و فرصت های
ر
ر
ر
ن
غذات حایز اهمیت
معیشت با تمرکز ویژه روی زراعت -تجارت و زیر بنای زراعت قابل احیا و خدمات که برای تامی مصونیت ی
یم باشد ،تمرکز داشت.
کمک های ی
.۵
بشدوستانه
در سال  ،۲۰۲۱تقریبا نییم از جمعیت بعلت تاثتات جنگ ،خشک سایل و شیوع کووید ۱۹ -نیازمند کمک های
.۴۴
ر
ی
بشدوستانه بودند .تمویل کنندگان تقریبا  ۱.۵میلیارد دالر را برای دو درخواست که برای افغانستان صورت گرفته بود فراهم
کردند .این شامل  ۷۶۲میلیون دالر ،یا  ۱۲۶درصد از  ۶۰۶میلیون دالری که جهت تقاضای ن
آت و  ۷۳۰میلیون دالر ،یا ۸۴
درصد ،از  ۸۶۹میلیون دالر برای برنامه پاسخگوت ی
بشدوستانه در خواست شده بود ،یم شود .در اخت سال  ،۲۰۲۱همکاران
ی
ً
ی
بشدوستانه مساعدت ها در سکتور های مختلف را برای تقریبا  ۱۸میلیون تن در  ۳۸۴ولسوایل از مجموع  ۴۰۱ولسوایل
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سپتامت بدینسو ،همکاران ی
بشدوستانه ،حداقل به  ۸.۹میلیون تن مواد غذات؛ به  ۱۴۳۹۲۱طفل
فراهم نمودند .از ماه
ر
ی
آموزیس؛ به  ۱۶۲۲۲۹تن وسایل خانه؛ به  ۱۳۸۵۹۹۹تن خدمات صیح؛ به  ۲۳۸۲۲۳طفل زیر پنج سال خدمات
خدمات
ن
ر
معالجه سوء تغذیه حاد؛ به  ۴۸۸۸۶تن خدمات محافظت انفرادی؛ و به  ۵۰۷۷۲۸تن تسهیالت زباله دات ،مساعدت های
ر
ر
ن
بهداشت و حفظ الصحه را فراهم نمود .در ن
بیشت از
ابتدات را در
فعالی صیح تداوم خدمات مراقبت های صیح
عی زمان،
ی
ن
تامی کردند .چشم انداز برای سال  ۲۰۲۲با  ۲۴.۴میلیون (۵۹
 ۲۳۰۰مرکز صیح از ماه اکتوبر  ۲۰۲۱ایل جنوری ۲۰۲۲
بیت یم شود که به کمک های ی
درصد جمعیت) پیش ن
بشدوستانه در مقایسه با  ۱۸.۴میلیون تن در سال  ۲۰۲۱با تمویل
ر
ی
بشدوستانه  ۴.۵ملیارد دالر نیازمند خواهند بود ،نگران کننده باق مانده است.
.۴۵
غذات و تغذیه را در سطح جهان تجربه یم کند .این کشور با
افغانستان ییک از بدترین بحران های عدم مصئونیت
ی
ن
ن
دومی خشک سایل در چهار سال و شدید ترین خشکسایل یط  ۲۷سال مواجه یم باشد .تخمی زده یم شود که  ۲۲.۸میلیون
غذات ایل ماه مارچ سال  ۲۰۲۲قرار خواهند داشت .تقریبا  ۹میلیون جمعیت در
تن در بحران و اضطرار عدم مصوونیت
ی
غذات – که بلندترین رقم در جهان یم باشد قرار دارند .نییم از تمام اطفال زیر سن پنج سال
حالت اضطرار عدم مصوونیت ی
ر
ر
با سوتغذی حاد مواجه یم باشند .از ماه جنوری بدینسو ،همکاران ی
غذات و
بشدوستانه بیشت از  ۲۷۰۰۰۰متیک تن مواد
ی
 ۳۸میلیون دالر پول نقد را به تقریبا  ۱۶میلیون جمعیت مساعدت نمودند .همکاران ی
بشدوستانه همچنان مساعدت های
ن
بسته های گندم بذری اضطراری را به یک میلیون تن ن
آشامیدت صیح،
نومت فراهم کردند .همکاران آب
بی ماه جوالی و ر
ر
بهداشت را برای  ۴میلیون تن فراهم نمودند.
تسهیالت حفظ الصحه و
.۴۶
دسمت ۱۵۷۸۲۰ ،موارد مثبت کووید ۱۹-تائید شد ،در حالیکه تقریبا  ۷۳۳۷تن از زمان شیوع ویروس
ایل  ۲۲ماه
ر
ر
جان باختند .احتمال دارد که [موارد مثبت] کمت گزارش داده شده باشد زیرا تقریبا  ۸۱۳۳۱۳تست در رسارس کشور انجام
شده بود .ظرفیت تست روزانه به  ۹۵۰۰تست افزایش داده شد؛ به همه حال ،ظرفیت معالجه محدود ر
باق مانده است.
ً
ن
ن
واکسی مکمل
واکسی دریافت نموده ،همراه با نزدیک به  ۳.۷۶میلیون تن که
دسمت  ،بیش از  ۴.۵۴میلیون تن قسما
ایل ۲۲
ر
ر
ن
واکسی در ن
ن
پایی باق مانده است .در
بی زنان و گروه های آسیب پذیر به صورت غت متناسب
را دریافت نموده بودند .روند
دسمت ،به تعداد  ۱۲۵۷۵مورد رسخکان در ن
بی اطفال زیر پنج سال از سوی کلینیک تائید شد .در
اواسط ماه های آگست و
ر
ر
ن
جریان این مدت ،ملل متحد بیشت از  ۶۵۳۰۰۰طفل را در برابر رسخکان واکسی کرد.
ً
شمار موانع در برابر ر
دستیس ی
سپتمت بدینسو ن
.۴۷
پایی آمده است و این قسما بدلیل کاهش منازعات
بشدوستانه از ماه
ر
ً
ر
ر
ن
در کشور یم باشد .به همه حال ،تقریبا  ۲۰۵۰مورد چالش مبت بر دستیس در سال  ۲۰۲۱به ثبت رسید – اکتیت مطلق
آن قبل از  ۱۵آگست بود در حایل که این رقم در سال  ۱۱۰۴ ۲۰۲۰مورد یم رسید .در حالیکه موسسات ی
بشدوستانه با
گزارش حداقل  ۳۷۶مورد موانع ر
دسمت ،به گونه دوامدار با ن
برخ از مداخالت روبرو بودند ،در
سپتمت ایل ۱۷
دستیس از ۱
ر
ر
بشدوستانه حداوسط به نصف ماه قبل با  ۹۷و  ۹۹رویداد ر
ماه های اکتوبر و نومت محدودیت های ر
دستیس ی
بالتتیب کاهش
ر
یافت.
.۴۸
دسمت ایل  ۱جنوری منازعات بیش از
افزون بر  ۵میلیون تن که از سال  ۲۰۱۲بدینسو بیجا شده اند ،از ۱۹
ر
ی
 ۶۶۹۶۸۲تن را بیجا نمود .شمار بیجاشدگان نایس از منازعات که از  ۱۵آگست بدینسو بیجا شده اند ۲ ،درصد مجموع
بیجاشدگان را تشکیل یم دهد .موارد آسیب های مرتبط به جنگ ن
نومت در مقایسه با زمان مشابه در
بی ماه های
سپتمت و ر
ر
ً
مجروحی ی
نایس از انفجارات را تشکیل یم داد .ن
ن
بی ماه
سال  ، ۲۰۲۰بیش از  ۶۰درصد کاهش یافت .اطفال تقریبا  ۶درصد
های آگست و دسمت ،بیش از  ۹۰۰۰۰تن مراقبت های ن
روات را دریافت کردند.
ر
.۴۹
دسمت ،رقم رت پیشینه  ۱۲۶۳۷۰۷تن به افغانستان عودت نمودند که از جمله ۷۶۸۱۹۷
از  ۱جنوری ال ی ۳۱
ر
*پائی بود چنانچه فقط  ۱۳۰۴تن به افغانستان برگشتند .ن
ن
بی ۱
تن شان اخراج شده بودند .شمار برگشت مهاجرین بسیار
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دسمت ۴۸۵۶۲۱ ،مهاجر ثبت ناشده افغان و  ۷۲مهاجر از جمهوری اسالیم ایران ۲۰۸۷۱ ،افغان ثبت
ماه آگست و ۳۱
ر
ناشده و  ۱۲مهاجر از پاکستان و  ۱۰مهاجر از سایر کشور ها برگشتند.
در سال  ،۲۰۲۱افغانستان چهار مورد فلج اطفال نوع  ،۱و  ۴۳مورد ویورس ساری فلج اطفال نوع  ۲را تجربه کرد.
.۵۰
ن
چهار کمپاین واکسی فلج اطفال در سال  ۲۰۲۱راه اندازی شد ،که  ۹.۹میلیون طفل در هر کمپاین هدف بودند – که از
نومت ۲۰۲۱
رویکرد خانه به خانه و مسجد به مسجد در این کارزار استفاده صورت گرفت .در جریان آخرین کمپاین که در ماه ر
ن
ن
واکسی
واکسی شدند که  ۲.۴میلیون تن آن یط سه سال برای بار نخست
روی دست گرفته شد ،بیش از  ۸.۵میلیون طفل
دریافت یم کردند.
ن
متان بسیار بلند موجودیت مواد منفجره به شمول بقایای مواد انفجاری از دوران جنگ و مواد منفجره تعبیه شده،
.۵۱
ر
ی
ی
دسمت  ،۲۰۲۱دفت خدمات ماین پایک ملل متحد و رسکای
کارمندان ملیک و بشی را با تهدید مواجه یم سازد .از جوالی ایل
ر
ر
دفت بیش از یک میلیون ر
این ر
مت مرب ع ن
زمی آلوده [با ماین] را پاکسازی کردند و هزاران مواد انفجاری باق مانده از دوران جنگ
و مواد منفجره تعبیه شده را از هزاران محل به گونهی مصئون انتقال دادند .برعالوه ۱۰۸۶۵۰ ،تن به شمول  ۱۴۵۰۴زن و
ر
دخت در مورد خطرات مواد منفجره آموزش کسب کردند.
.۶

مبارزه با مواد مخدر

طبق پژوهش مخترص ماه نومت  ۲۰۲۱ر
ن
.۵۲
تخمی زده یم شود
دفت مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد (،)UNODC
ر
که در  ۱۷۷۰۰۰هکتار ن
زمی در افغانستان تریاک کشت یم شود .این رقم  ۲۱درصد کاهش را در مقایسه با سال  ۲۰۲۰نشان
ن
یم دهد ویل [این کاهش] تحت شعاع افزایش در برداشت محصول تریاک در هر هکتار ن
تخمیت تریاک
زمی ،قرار دارد .تولید
ر
بیشت از سال  ۲۰۲۰بود ،که این بدان ن
ن
پنجمی سال متوایل
معت است که تولید تریاک برای
در سال  ۲۰۲۱میالدی  ۸درصد
ُ
ی
به گونهی رت پیشینه از مرز  ۶۰۰۰تن گذشت .عواید نایس از تریاک در افغانستان در سال  ۲۰۲۱به  ۲.۷ – ۱.۸میلیارد دالر
امریکات یم رسید .مجموع ارزش تریاک به شمول مرصف داخیل و صادرات کماکان از  ۹ایل  ۱۴درصد تولید ناخالص داخیل
افغانستان را تشکیل یم داد .باوجود آن ،مبلغ هنگفت تر از قاچاق غت ن
قانوت مواد مخدر در خارج از افغانستان به دست
میتامفیتامی در افغانستان یط سال های اخت ،اقتصاد قاچاق غت ن
ن
قانوت مواد مخدر به گونهی
میاید .با افزایش رسی ع تولید
فزاینده مغلق و پیچیده شده است.
ن
.۵۳
بالتکلیق دوامدار از آگست  ۲۰۲۱تا اکنون باعث افزایش قیمت تریاک شده که مشوق ها برای کشت [تریاک] را
ن
افزایش یم بخشد و این امر باعث نگرات ها در خصوص ست صعودی قاچاق مواد مخدر یم شود .حداوسط قیمت تریاک
در سال  ۲۰۲۱میالدی  ۶۲دالر امریکات بود که  ۱۳درصد بلندتر از سال  ۲۰۲۰یم باشد .بالفاصله پس از تغیتات در
وضعیت سیایس در افغانستان ،قیمت ها در ماه آگست در مقایسه با ماه یم  ۲۰۲۱دو برابر شد.
.۷
حمایت از ماموریت
دسمت ،ن
متان ُپست های خایل برای کارمندان ن
.۵۴
بی الملیل یوناما  ۱۵درصد ،برای رضاکاران ملل متحد ۱۹
ایل ۳۱
ر
ُ
ر
ن
درصد ،کارمندان مسلیک داخیل  ۷درصد ،و برای کارمندان داخیل  ۵درصد بود ،در حالیکه متان پست های تائید شده بالتتیب
 ۶درصد ۷ ،درصد ۳ ،درصد ،و  ۳درصد یم باشد .تناسب کارمندان زن در میان کارمندان ن
بی الملیل  ۳۲درصد ،در رضا کاران
ملل متحد  ۴۵درصد ،در کارمندان داخیل مسلیک  ۱۳درصد و در کارمندان داخیل  ۱۰درصد ،بود.
ً
پس از کاهش احتیایط حضور [کارمندان] ماموریت در واکنش به ی
رن
.۵۵
برداشی وضعیت
پیشفت های طالبان و متعاقبا
سپتمت به بازگشت به محالت وظایف شان آغاز کردند .تعداد اندگ از کارمندان هنوز هم
انتقال و تخلیه ،کارمندان در ماه
ر
ً
وظایف شان را از ر
.
دفتی که موقتا در آلماتای قزاقستان ایجاد شده است ،انجام یم دهند پس از برریس وضعیت کوید۱۹-
ر
امنیت ،از  ۵۰درصد به ۷۰
در افغانستان ،در ماه اکتوبر حضور فزییک کارمندان در دفاتر ،در صورت مناسب بودن وضعیت
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ر
امنیت در برابر کارمندان و فعالیت های ملل
درصد افزایش یافت .طرح پالن احتیایط روی موارد کوید ۱۹-و خطرات احتمایل
متحد متمرکز یم باشد.
.۸

مالحظات و پیشنهادات

.۵۶
شش ماه پس از به قدر رسیدن طالبان ،وضعیت در افغانستان کماکان شکنند و رس در گم است زیرا تکان های
ی
سیایس ،اجتمایع – اقتصادی و بشی یکبار دیگر در رسارس کشور حکمفرما یم باشد .مسئولیت سازمان ملل متحد در برابر
مردم افغانستان به ویژه وظیفه ی
بشی ،در طول چند دهه درگتی ادامه داشته است .فشار این مسئولیت امروز هم مانند
همیشه محسوس یم باشد.
.۵۷
طالبان تالش به خرج یم دهند تا خود را به عنوان یک حکومت رسپرست تبارز دهند .باوجود آن ،این تحریک تا
هنوز ساختار حکومتداری را که بیانگر تنوع قویم ،سیایس و جغرافیات کشور و شمولیت زنان باشد ،تشکیل نداده است .نبود
منابع و ظرفیت و همچنان ایدیولوژی که در ر
اکت موارد در مغایرت با نورم های ن
بی الملیل حکومتداری قرار دارد ،مانع این
تالش ها یم شود .این تحریک همچنان تالش دارد تا انسجام داخیل میان خود را مدیریت نمایند .با توجه به اینکه طالبان
اعتماد مردم افغانستان را جلب نکرده یا آنها را در مورد ظرفیت حکومتداری شان قناعت نداده است ،ر
اکت شهروندان در
تالش هستند تا کشور را ترک نمایند .در آینده ،الزم است تا هر نوع تالش به منظور حضور طیف های مختلف جامعهی
ن
افغات روی دست گرفته شود تا پروسهای ایجاد شود که منتج به ساختار های فراگت حکومتداری شود که منعکس کنندهی
ن
افغات باشد.
خواست ها و منافع اقشار مختلف جامعهی
ً
.۵۸
افغانستان با فشار های شدید اقتصادی مواجه است .سیستم نهایت مغلق اجتمایع و اقتصادی قسما به دلیل نبود
حکومتداری ،قطع جریان کمک های غت ی
بشی و تعزیرات ،از فعالیت باز مانده است.
ر
بهتین راهکار جهت تروی ج ثبات و کمک های ن
.۵۹
بی الملیل در آینده اینست که طالبان از تک روی که از دورهی تسلط
ر
ن
مسئولی برحال ،سایر طرف های
قبیل شان به جا مانده است ،خودداری نمایند .روی این ملحوظ ،گستش گفتگوها میان
ن
ن
ن
جهات که روی رفاه و حقوق مردم افغانستان متمرکز باشد ،رصوری پنداشته یم شود .من
افغات ،منطقه و جامعه
ذیدخل
ن
چنی گفتگوها مشاهده یم کنم.
نکات مثبت را در راستای آغاز
ن
.۶۰
چنی گفتگوها دایرهی وسیع از موضوعات مربوط به حکومتداری – به شمول حقوق
این نهایت نرصوری است که
ی
بشی و آزادی های اسایس – را شامل شود که تاثت به ن
رسات روی شگوفات و امنیت شهروندان افغانستان و آیندهی افغانستان
ن
جهات دارد .ر
احتام و رعایت حقوق ی
بشی ،آزادی ها ،و رفاه مردم افغانستان بدون در
به شمول روابط این کشور با جامعه
ر
ن
نظر داشت جنسیت ،سن یا قوم ،و نت ظرفیت آنها برای اشتاک کامل و برابر در تمام عرصه های اجتمایع ،اقتصادی و
سیایس از عنارص کلیدی یک جامعهی فراگت ،با ثبات و مرفه به شمار یم رود.
دختان افغانستان در خصوص تطبیق کامل حقوق و آزادی های شان به شمول ر
وضعیت فعیل که زنان و ر
.۶۱
دستیس
ً
ن
مساوی به تحصیل ،فرصت های اقتصادی و عدالت با آن مواجه است ،عمیقا مایهی نگرات یم باشد .در یط  ۲۰سال
ن
گذشته ،نسیل از ر
افغات ،در حکومت ،تجارت،
دختان از مزایای تحصیل و امکانات نقش های مستقل و سازنده در جامعهی
و سایر سکتور ها بهره مند شده اند .برکناری آنها از این نقش ها نه تنها برای شان عادالنه نیست بلکه تاثتات ن
منق روی
انکشاف و ثبات کشور ن
ن
ن
تضمی گردد
مسئولی برحال یم خواهم که تدابت فوری روی دست گتند تا
نت خواهد داشت .من از
که زنان افغانستان قادر خواهند بود تا از حقوق و آزادی های شان به گونهی کامل مستفید شوند.
ی
ر
ن
ن
.۶۲
امنیت
منسوبی نتوهای میل
پیشی و
ادعاهای نقض حق زندگ به شمول نقض اعالم عفو عمویم مقامات دولت
ی
ن
و دفایع افغانستان کماکان علیه مسئولی برحال وجود دارد .این تعهدات باید رعایت شود تا از مکلفیت های حقوق بشی
ن
اطمینان حاصل گردد و مر ن
چنی نقض به عدالت کشانیده شوند.
تکبی
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مبت بر محدودیت آزادی عقیده و آزادی بیان ،گرده همات ها و تجمعات صلح ن
گزارش ها ن
.۶۳
آمت از تاری خ  ۱۵آگست
ی
هات که در مطابقت با حقوق بشی قرار دارد ،و همچنان
بدینسو افزایش یافته است .من طالبان را ترغیب یم کنم تا از پالیش ی
تحقیق مستقل و بیطرفانهی ادعا های تهدید ،خشونت و توقیف خودرسانه کارمندان رسانه ها ،مظاهره کنندگان ،مدافعین
بش ،و ی
حقوق ی
قش وسیع با تمرکز روی گروه های آسیب پذیر ،اطمینان حاصل نماید.
.۶۴
گزارش ها پتامون کوچ های اجباری در والیات متعدد کماکان ادامه دارد و به نظر یم رسد که عامل آن مخالفت
ن
های چند دهه باالی زمی ،مسکن و جایداد باشد که اقلیت های جامعه را متاثر یم سازد .کوچ های اجباری ممکن نقض حق
ن
ر
انسات و تحقت
دستیس به مسکن ،غذا ،آب ،صحت ،معارف ،کار ،امنیت مردم[ ،نقض] آزادی در برابر برخورد ظالمانه ،غت
ن
ن
مسئولی برحال یم خواهم تا کوچ های اجباری را متوقف کرده و از
آمت ،و [نقض] آزادی ست و سفر محسوب گردد .من از
ی
آن جلوگتی نماید ،با خانواده های کوچ کرده مساعدت کند ،و ر
است ی
اتتی را به منظور رسیدگ به این مخالفت ها در مطابقت
بی الملیل حقوق ی
با معیار های ن
بش طرح نماید.
من در مورد ن
.۶۵
متان بسیار بلند آسیب پذیری در کشور نهایت نگران هستم .بیش از نیم جمعیت نیازمند مساعدت
ن
ر
ن
های حیات یم باشند .در عی زمان ،نبود خدمات اسایس ،سیستم های مایل و خدمات ملیک وضعیت انسات را که از قبل
ن
ناامت غذات قرار دارد و توقع
وخیم بود ،بدتر یم سازد ۲۳ .میلیون تن –  ۵۵درصد جمعیت – در بحران و سطوح اضطراری
یم رود که حدود  ۹میلیون تن در حالت "اضطراری" باشند که این بلندترین رقم در سطح جهان یم باشد .مردم در حال
ن
میکانتم های زیانبار و غتقابل برگشت بقاء
مرصف اندوخته های محدود شان بوده و مجبور هستند که برای زنده ماندن به
– به شمول فرستادن اطفال به کار های اجباری ،ازدواج های اجباری ،و مهاجرت های نامنظم و خطرناک ،و همچنان فروش
ن
زمی روی آورند .مشکالت بزرگ اقتصادی در رسارس کشور وجود دارد چنانچه خانواده های شهری شاهد ناپدید شدن درآمد
و اندوخته های بانیک شان یم باشند.
ن
جهات ،وضعیت ی
.۶۶
بشی و اقتصادی افغانستان فقط
بدون اقدامات مبتکرانه ،انعطاف پذیر و مثمر از سوی جامعه
ن
ن
ن
مسئولی برحال بگتند .سازمان
بدتر خواهد شد .این دخالت جدا از موقق است که اعضای جامعه جهات ممکن در مقابل
ی
ملل متحد در رسارس کشور حضور خواهد داشت ،و با تمام ظرفیت برای عرضهی کمک های ی
بشدوستانه و رسیدگ به
نیازمندی های اسایس مردم افغانستان کار خواهد کرد .در جریان این زمستان سخت ،با توجه به اینکه طاقت افغان ها طاق
ن
جهات مکلف است که نیازمندی های مردم افغانستان را در اولویت قرار دهند .من از معافیت ی
بشدوستانه
شده است ،جامعه
ً
ً
ن
ر
از تعزیرات که قبال عمیل شد ،قدردات یم کنم و از تمام تمویل کنندگان یم طلبم که فورا مساعدت های بیشت را انجام داده
و جواز های عمویم منجمله معامالت الزم برای هر نوع فعالیت های ی
بشدوستانه را صادر نمایند .فراتر از نیازمندی های
ً
عاجل ی
شدیدا از ن
بی رفته است که این امر بیانگر خطر احتمایل واقیع در برابر ثبات منطقه و
بشی ،تهداب حکومت بادوام
فراتر از آن یم باشد.
ن
جهات را با یک صدا و از طریق پیام های ر
ر
.۶۷
مشتک
بیشت از هر زمان دیگر الزم است که ما دیدگاه های جامعه
اکنون
ن
ر
و هماهنگ انتقال دهیم .با توجه به خواست افغان ها و جامعه جهات برای آیندهی بهت و هم چنان با در نظرداشت نیازمندی
برای جلوگتی از منازعات شدید که بیش از  ۴۰سال افغانستان از آن رنج میکشد ،رویکردی که ابعاد و اولویت های سیایس،
بشدوستانه و حقوق ی
امنیت ،اجتمایع-اقتصادی ،ی
ر
بشی را در یک ماموریت مدغم یم سازد ،کماکان نرصوری پنداشته یم شود.
پیشتد امور و انکشاف کشور به نمایش گذاشته شود .اصول
افغانستان یک کشور چند قویم است که این تنوع قویم باید در ر
رهنمودی برای حضور سیایس سازمان ملل متحد باید همکاری و مساعدت به مردم افغانستان باشد.
.۶۸

اتتیک حضور سیایس سازمان ملل متحد در آینده شامل موارد ر
من پیشنهاد یم کنم که اهداف ر
است ی
آت باشد:
فعالی جهت تروی ج حکومتداری و جامعه موثر ،مسئول و فراگت در افغانستان و در ن
ن
عی زمان
الف) کار با تمام
پیشتد صلح؛
ر
ب)

همکاری در راستای تقویت ر
احتام و رعایت حقوق و آزادی های اسایس زن و مرد افغان؛
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حمایت از ارائهی خدمات اسایس برای مردم افغانستان و سهمگتی در ایجاد یرسایط اقتصادی و اجتمایع
ج)
که منجر به خودکفات و ثبات شده یم تواند؛
.۶۹

من اولویت های ذیل را پیشنهاد یم کنم:
الف)
سازی؛

ن
رسات و مسایع جمیلهی سیایس با تمرکز روی حکومتداری پاسخگو و ر
اشتایک ،فراگت بودن و اعتماد
اطالع

ی
هماهنیک و عرضهی مساعدت های ی
بشدوستانه نرصوری؛
ادامهی
ب)
ی
بی الملیل در رابطه به نیازمندی های ی
هماهنیک با تمویل کنندگان و موسسات ن
بشی منجمله از طریق
ج)
ی
تشیک اطالعات ،و حمایت از تالش ها برای افزایش پاسخگوت ،شفافیت و موثریت در استفاده از کمک ها؛
ن
ن
افغات ،منطقه و
مسئولی برحال ،سایر جناح های ذیدخل
زمینه سازی گفتگو های منظم پالیش میان
د)
ن
جامعه جهات؛
تروی ج ،حمایت و مشوره دیه در مورد تطبیق مفاد اسناد پتامون حقوق ی
بش و آزادی های اسایس که
ه)
افغانستان عضو آن بوده و مکلف به رعایت آن یم باشد ،و همچنان در مورد نظارت و ارائهی گزارش پتامون موارد
نقض و سوء استفاده حقوق ی
بشی؛
و)

ارائهی خدمات ماین پایک به منظور رفع تهدید افراد ملیک از اثر موجودیت مواد منفجره.

ی
ی
.۷۰
رهتی خواهد شد
رسمنش در سطح معاونیت
حضور سازمان ملل متحد در آینده توسط نمایندهی ویژه
رسمنش ر
ن
و دارای دو رکن یم باشد( :الف) سیایس و حکومتداری؛ (ب) ی
بشدوستانه و انکشاق .ماموریت [سازمان ملل متحد] به عنوان
ی
ر
رهتی نماینده ویژه ،تالش خواهد کرد تا هماهنیک و موثریت بیشت را در تمام فعالیت های این
یک ساختار واحد و تحت ر
سازمان کسب نماید.
بشی تحت ر
بخش خدمات حقوق ی
.۷۱
دفت نماینده ویژه ارائهی گزارشات و اجرای تعامالت بیطرفانه با تمام جناح های
ذیدخل در سطح میل و محیل را روی دست خواهد گرفت .این بخش وضعیت افراد ملیک به شمول اطفال را نظارت نموده
ن
تامی حقوق و آزادی های اسایس تمام مردان و زنان افغانستان،
و در مورد آن دادخوایه کرده و گزارش یم دهد ،و در راستای
ر
رعایت حقوق زنان و ر
ر
دختان ،جلوگتی و منع خشونت های جنسیت ،دستیس به عدالت ،جلوگتی از شکنجه و تروی ج
ی
محبوسی دادخوایه خواهد کرد .افزون بر آن ،این بخش حقوق ن
ن
مدت ،سیایس ،اجتمایع ،اقتصادی و فرهنیک را
حقوق
ر
نظارت کرده و پتامون آن گزارش یم دهد تا در راستای تالش ها برای کاهش بیشت فقر و حمایت از توازن اجتمایع ممد واقع
مترصرین و فعالیت های ن
شده و همچنان از آزادی های ن
مدت حمایت صورت گتد .در صورت امکان ،بخش مذکور آماده
بی الملیل حقوق ی
مسئولی در رابطه به معیار های ن
ن
بشی مشوره های تخنییک ارائه نماید.
خواهد بود تا به
.۷۲

رکن سیایس و حکومتداری شامل بخش های ر
آت یم باشد:

ر
(الف) بخش حقوق ی
امنیت ،اجتمایع و اقتصادی را نظارت کرده و در مورد
بش :این بخش انکشافات سیایس،
فعالی سیایس ،نمایندگان جامعه ن
ن
ن
مدت و سایر افراد
مسئولی برحال،
آن گزارش یم دهد ،تحلیل جامع ارائه یم نماید ،و با
ر
ذیدخل در رابطه به تروی ج سهمگتی سیایس و ر
اشتاک گستده در اجرای امور عامه در ارتباط یم باشد .این بخش نظارت و
امنیت در رسارس کشور را ن
ر
نت روی دست خواهد گرفت .این [بخش] شامل واحد تحلیل سیایس و اقتصادی به
تحلیل عوامل
ن
ر
شمول درک بهت از اقتصاد غت قانوت یم شود .برعالوه ،واحد عدیل انکشافات مربوط به حاکمیت قانون را تحلیل نموده و
در مورد گزارش ارائه خواهد کرد؛
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بخش حکومتداری و امور اجتمایع :این بخش به شمول کارمندان دفاتر ساحوی آن ساختار های
(ب)
ر
ر
ر
حکومتداری فراگت و اشتایک در سطح میل و محیل ،و همچنان سهمگتی گستده به شمول [اشتاک] زنان ،جوانان ،اقلیت
ر
ن
مشورت جامع و همچنان اعتماد سازی و
میکانتم های
ها و افراد دارای معلولیت را تروی ج یم بخشد .این بخش در مورد
ی
ی
مدیریت منازعات و مصالحه ،مشوره یم دهد ،و از هماهنیک محیل در خصوص همکاری های سازمان ملل متحد و رسکاء
حمایت یم کند؛
واحد همکاری های منطقوی :این واحد زمینه را برای راهکار های هماهنگ کشور های منطقه جهت
(ج)
ن
سهمگتی در تامی ثبات در افغانستان مساعد یم سازد .این واحد در همکاری نزدیک با مرکز منطقوی سازمان ملل متحد
برای دیپلومایس بازدارنده برای آسیای مرکزی قرار خواهد داشت تا همکاری ها میان افغانستان و کشور های آسیای مرکزی
را تروی ج بخشد و همچنان [در ارتباط نزدیک] با دفاتر ارتبایط ماموریت سازمان ملل متحد در اسالم آباد و تهران ن
نت خواهد
بود.
ن
انکشاق شامل بخش های ر
رکن ی
آت یم باشد:
.۷۳
بشدوستانه و
ی
ن
مسئولی برحال،
(الف) بخش هماهنیک تمویل کنندگان :این بخش گفتگو های منظم در مورد پالیش را میان
ن
جهات تسهیل یم بخشد؛ راه را برای رسمایه گذاری های اجتمایع پایدار
سایر افغان های ذیدخل ،کشور های منطقه و جامعه
ی
ی
هموار یم سازد؛ و سیستم های اجتمایع برای رسیدگ به نیازمندی های اسایس بشی را حمایت یم نماید .این بخش در تماس
نزدیک با واحد تحلیل سیایس اقتصادی در داخل بخش امور سیایس قرار خواهد داشت؛
ن
ر
دفت هماهنگ کنندهی مقیم :رئیس رکن ی
انکشاق سمت هماهنگ کننده مقیم و هماهنگ
بشدوستانه و
(ب)
ی
ر
کننده ی
.
بشدوستانه را به عهده خواهد داشت این دفت در وظایف هماهنیک هماهنگ کننده مقیم همکاری یم کند و همکاری
ی
و هماهنیک فعالیت ها در رسارس کشور را تقویت یم بخشد؛
واحد مدیریت خطرات احتمایل :این واحد همکاری های هماهنگ شدهای سازمان ملل متحد را نظارت یم
(ج)
ر
اتفاق افراد و نهاد های شامل تعزیرات سازمان ملل متحد را به حد اقل
کند تا خطرات احتمایل انحراف کمک ها و استفادهی
برساند؛
بخش خدمات ماین پایک :این بخش تهدیدات ی
نایس از مواد منفجره و تاثتات آن روی افراد ملیک را برای
(د)
ی
ن
یات یم کند ،در مورد تدابت مبت بر کاهش تهدیدات نایس از مواد منفجره در حمایت
ر
رهتی ماموریت سازمان ملل متحد ارز ر
ی
ی
ن
ی
از اقدامات ی
ن
انکشاق مشوره داده و تامی هماهنیک یم نماید ،و از هماهنیک سکتور ماین پایک بشدوستانه حمایت
بشدوستانه و
یم کند.
امنیت ،پیشنهاد یم شود که شش ر
ر
.۷۴
دفت ساحوی (که هفت والیت را شامل یم شود)
در صورت [موجودیت] یرسایط
ی
ر
ر
و پنج دفت والیت حفظ شود تا زمینهی رسیدگ در رسارس کشور فراهم گردد ،از تطبیق ماموریت حمایت صورت گتد ،و به
مقر ماموریت سازمان ملل متحد گزارش ارائه گردد.
.۷۵
بخشد.

ماموریت کماکان ر
دفت ارتبایط خود در اسالم آباد و تهران را حفظ خواهد کرد تا همکاری های منطقوی را تسهیل

.۷۶
من از اعضای شورای امنیت یم خواهم که به پیشنهادات من برای حضور سیایس در افغانستان برای یک سال،
دقت الزم را نمایند .با توجه به وضعیت پیش آمده ،وظایف و ساختار مامویت سازمان ملل متحد ممکن در آن وقت نیازمند
تغیتات باشد.
رهتی دیبورا ن ن
الیت ،نماینده ویژه من ،و از نهاد های ن
.۷۷
بی
من از تمام کارمندان سازمان ملل متحد در افغانستان تحت ر
ً
ن
ی
الملیل همکار برای تعهد و خدمات دوامدار شان در رسایط فوق العاده چالش برانگت ،عمیقا ابراز سپاسگزاری یم نمایم.
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