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 مجمع عمویم 

 نشست هفتادوششم

 ۳۹مواد آجندا 

 وضعیت در افغانستان  

 

ن    الملیلوضعیت در افغانستان وپیامدهای آن بر صلح وامنیت بت 

 گزارش رسمنسی ملل متحد  

 مقدمه   .۱

ئه شده است شورای امنیت ارا  ۲۵۹۶(  ۲۰۲۱)ۀ  مجمع عمویم و قطعنام  ۶۸/ ۱۱این گزارش به تأیس از قطعنامۀ   .۱

در مورد پیشنهادات   ۲۰۲۲جنوری    ۳۱که در آن از رسمنشی ملل متحد خواسته شده است تا یک گزارش تحریری را ایل  

یک و عملیاتر  ی اتت 
افغانستان  مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد  برای    استر به تحوالت اخت   در  با توجه  )یوناما(، 

  سیایس، امنیتر و اجتمایع ، ارائه کند. 

ن معلومات تازه را در مورد فعالیت های سازمان ملل متحد در افغانستان از جمله فعالیت های   .۲ این گزارش همچنی 

دوستانه، و تالشهای حقوق بشی از زمان ارائه گزارش قبیل مؤرخ     (A/76/328-S/2021/759)  ۲۰۲۱سپتمتر    ۲سیایس، بشی

 کند.    تا اکنون ارائه یم

 تحوالت مربوط  .۲

ی، محدودیت شدید اقتصادی، فلج شدن   از قبیل افغانستان با بحران های متعدد، .۳ وضعیت اضطراری فزایندۀ بشی

سیستم های بانیک و مایل آن مواجه است و تا کنون یک حکومت همه شمول شکل نگرفته است. پیش بیتن میشود که در  
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دوستانه نیاز داشته باشند، در حایل که این رقم در سال  میلیون نفر به کمک های ب  ۲۴بیش از    ۲۰۲۲سال     ۴.۱۸به    ۲۰۲۱شی

سید. پس از ترصف کابل از سوی طالبان بتاری    خ   آگست و فروپایسی حکومت جمهوری اسالیم، مقامات    ۱۵میلیون نفر مت 

 متشکل از مردان را تشکیل و تعیینات در تشکیالت امنیتر و دو 
ً
لتر را در سطح مرکز و  حاکم یک "کابینۀ رسپرست" کامال

یس   زمینۀ دستر اند که  پیدا کرده  توجیه کاهش  قابل  بطور  درکل  ملیک  تلفات  ان  ن مت  با  توأم  ی  درگت  نمودند.  اعالن  والیات 

ن از سوی مقامات حاکم مبتن بر عفو عمویم برای اعضای  دوستانه را بطور وسیع مساعد نموده است. باوجود تضمی  بشی

وهای امنی ن الملیل کار یم کردند، یوناما اتهامات مؤثقر  سابق دولت و نت  وهای نظایم بی   که با نت 
ن کساتن تر افغانستان و همچنی 

 و مصئونیت فزییک این افراد را متأثر میسازد، دریافت  
ی

در مورد قتل، ناپدید شدن اجباری و سایر تخیط هاتی را که حق زنده گ

ز  اسایس  آزادی های  ن شکل، حقوق و  به عی  تعهدات نموده است.  باوجود  تعلیم،  از جمله حق  افغانستان  ان  نان و دختر

یع، شدیدأ محدود گردیده اند. سازمان ملل متحد و   ن رسی مقامات حاکم مبتن بر محافظت از حقوق زنان در چارچوب قوانی 

ادارۀ همه شمول  به ویژه یوناما بطور مداوم با مقامات حاکم برای دفاع از حمایت از حقوق و آزادی های اسایس، تشکیل یک  

 که منعکس کننده تنوع مردم افغانستان باشد و اقدامات قاطعانه برای مقابله با تهدید تروریزم در تعامل است. 

 تحوالت سیایس   الف.  

سپتامتر یک "کابینۀ رسپرست" کامال متشکل   ۷آگست، طالبان بتاری    خ    ۱۵پس از ترصف کابل توسط طالبان بتاری    خ   .۴

ت در سایر پست های کلیدی را در مرکز و والیات اعالن نمودند. هبت هللا آخند زاده منحیث رهتر نهضت  از مردان و تعیینا

ن   طالبان باقر ماند و محمد حسن آخند بحیث رئیس الوزرای ادارۀ حاکم و عبدالغتن برادر و عبدالسالم حنقن بحیث معاونی 

ن گردیدند. بتاری    خ   ن گردید. مقامات   محمد جان بحیث معاون سوم رئیس الوزرأ، عبدالکبت   اکتوبر   ۴رئیس الوزرأ تعیی  تعیی 

ن گردیدند.   ن تعیی   ارشد در سطح والیات، از جمله والیان، قوماندانان امنیه، روسای ریاست ها و ولسواالن نت 

ده برای همه شمول بودن کابینه که منعکس  باوجود درخواست  .۵ کنندۀ تنوع قویم، سیایس و جغرافیاتی  های گستر

ن زنان باشد، از تاری    خ   ، تمایم  ۲۰افغانستان و شامل ساخیر ن گردیدند   والیت   ۳۴   والیاندیسامتر  از قوم پشتون تعیی 
ً
  مرد و عمدتا

 به    و نماینده
ی

ات متعددی در پست های والیتر بمنظور رسیدگ  محدودی از سایر گروه های قویم در آن وجود دارد. تغیت 
ی

گ

 علما و روحانیون هستند، که  اختالفات داخیل صورت گرفت، اما  
ً
ن شده همچنان وابسته به طالبان، عمدتا همه افراد تعیی 

 ( در فهرست تحریم ها قرار دارند. ۲۰۱۱) ۱۹۸۸بسیاری از آنها بر اساس قطعنامه شورای امنیت 

، مقامات حاکم قانون اسایس  ۲۸بتاری    خ   .۶ را به حالت تعلیق درآوردند، و یک خالء قانوتن را ایجاد    ۲۰۰۴  سال  سپتامتر

یع مؤکول قرار دادند. رصف چند فرمان و دستورالعمل عمویم    و آنرا   کردند  ن رسی ن موجود در مطابقت با قوانی  ایل بازنگری قوانی 

، مقامات حاکم دستورالعمیل را منتشی کردند که در   ۱۹تاکنون صادر شده است. بتاری    خ   شده    به رسانه ها توصیهآن    سپتامتر

ن پوشش لباس   یعت است خودداری کنند و از جمله موارد دیگر، قوانی  تا از پخش و نشی موضوعاتر که خالف اسالم و رسی

نگاران زن و ممنوعیت زنان از بازی در فلم  ن تنظیم میکند. بتاری    خ برای ختر ، آید  ۳  ها را نت  ، فرماتن  ان، رهتر طالبخندزادهسامتر

ه محکمه دستور داد تا  صادر کرد    قوق زنان که شامل حمایت از حقوق آنها برای رضایت ازدواج بود، را در مورد ح و به ستر

 قرار دهد. در حالیکه برخن از این فرمان استقبال کردند، اما این فرمان به دلیل عدم 
ی

قضایای مربوط به زنان را مورد رسیده گ

 به طیف کامل حقوق زنان، از جمله دادن
ی

ان باالتر از صنف ششم و یا سن   به  حق کار به زنان و حق تحصیل  رسیدگ دختر

سامتر صادر شد،  ید   ۷  ، مورد انتقاد قرار گرفت. رهتر طالبان در یک یادداشت عمویم راهنمودی که بتاری    خسال  ۱۲ایل    ۱۱

 قصد مهاجرت به خارج از کشور را دارند  به والیان دستور داد تا با افغان
ً
ند و به نگراتن هاتی که احتماال های آنها  تماس بگت 

 کنند. وی در یادداشت دیگری
ی

بر اهمیت وحدت و همکاری در بخش های امنیتر    صادر شد   سامتر ید  ۱۸که بتاری    خ    رسیدگ

، وزارت امر به معروف و نیه از منکر دستورالعمیلید   ۲۶بتاری    خ    و خدمات عمویم تاکید کرد.  صادر کرد که بر اساس    را   سامتر

 که قصد سفر به غت  از مسافتآن به ز 
لۀ ترانسپورت عامه فراهم شود، مگراینکه  وسی  نباید   به آنها   های کوتاه را دارند،ناتن

 آنها را یک محرم مرد همرایه کند.   



A/76/667 
S/2022/64 

3         ۰۰۶۹۵-۲۲  

  

حاکم، اظهار مقامات  ، ذبیح هللا مجاهد، سخنگوی طالبان و معاون وزارت اطالعات و فرهنگدیسامتر  ۱۲بتاری    خ  .۷

 اداره کشور نشستر برگزار خواهد کرد و خاطرنشان کرد که  داشت که "امار 
ی

ت اسالیم" با علمای افغانستان در مورد چگونیک

یک خواهند کرد." طالبان همچنان از بسیاری   ، از جمله حقوق زنان رسی ن آنها "نظریات شانرا در مورد موضوعات بحث برانگت 

، دفتر کابینۀ مقامات حاکم فیصله ای را در مورد  دیسامتر   ۲۴ری    خ  بتاساختارهای تشکیل شده در دولت قبیل استفاده میکنند.  

ن کمیسیون مستقل حقوق بشی افغانستان، اعالم کرد،   حفظ کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اسایس، و همچنی 

ن تصمیم گرفت که فعالیت داراالن  اگرچه قرار است نام این کمیسیون تغیت  کند.  شاء های ولش  کابینۀ مقامات حاکم همچنی 

ن حال وزارت دولت در امور پارلماتن را لغو کرد. به گفتۀ معاون سخنگوی مقامات  انو جرگه را حفظ کند و در عی  جرگه و مشی

ن انحالل وزارت دولت برای صلح و نهادهای مستقل مدیریت انتخابات را اعالم کرد که در صورت    کابینه همچنی 
حاکم، دفتر

شد. هیچ تصمیم رسیم در مورد وزارت امور زنان و ریاست های امور زنان در والیات که اکنون نیاز مجددا تشکیل خواهند  

 دفاتر وزارت امر به معروف و نیه از منکر در آنجا مستقر اند، گرفته نشده است. 

ن گردیدند. در  .۸ ه محکمۀ مقامات حاکم تعیی 
، وزیر عدلیه و قاضن القضات و رئیس ستر حالیکه  در سکتور عدیل و قضاتی

ن اسالیم جریان دارد، نظام حقوقر قابل تطبیق نامشخص باقر مانده است. بتاری    خ   ن موجود در مطابقت با قوانی  بازنگری قوانی 

ه  ر   ۳۲، رهتر طالبان با صدور فرماتن به تعداد  دیسامتر   ۱۶ ئیس، روسای ادارات، قضات و سایر مقامات کلیدی مربوط به ستر

بتاری    خ   ن کرد.  تعیی  را  و  دیسامتر   ۲۵محکمه  پاسخگوتی  تعهد کرد  وی   کرد که 
ن تعیی  را  حاکم  مقامات  سارنوال  لوی  وی   ،

یع تحقق خواهد بخشید. در حالیکه پست های عدیل و قضاتی متعددی در رسارس   ن رسی استقاللیت این اداره را برمبنای قوانی 

ضاتی مقامات حاکم مدغم نشده اند. زنان والیات پر شده است، قضات، سارنواالن و وکالی مدافع سابق در نظام عدیل و ق

 همچنان از کار در نظام عدیل و قضاتی محروم باقر مانده اند.  

، به ویژه وزارت داخله و وزارت دفاع، از اولویت های   .۹ ، ایجاد و فعال سازی وزارتخانه های امنیتر در سکتور امنیتر

تیب به عنوان  ادارۀ مقامات حاکم بوده است. رساج الدین حقاتن و محمد ی عقوب عمر، پش مال عمر رهتر فقید طالبان بالتر

 به تهدید دولت اسالیم  
ی

ن شدند. مقامات حاکم اعالم نمودند که اولویت های سکتور امنیتر رسیدگ وزیران داخله و دفاع تعیی 

ی  والیت خراسان، مبارزه با مقاومت مسلحانه در والیت پنجشت  و اطراف آن، مقابله ب  -عراق و شام ، درگت  ا جرایم جناتی

 در بخش امنیتر خدمت میکردند از خدمت  
ً
های مرزی، قطع جنگالت و مبارزه با مواد مخدر میباشد. زنان نظایم که قبال

، کابینه مقامات حاکم یک کمیسیون تصفیه را ایجاد کردند که وظیفه آن حذف "افراد اکتوبر   ۱۱کنار گذاشته شده اند. بتاری    خ  

دند یا تصور میشود که از ناخواسته" از صف ن وف طالبان بود و کساتن را هدف قرار داد که دست به فعالیت های جریم مت 

 نمیکنند. بنا بر گزارش ها، حدود 
ی

 اخراج شده اند.  از صفوف طالبان نفر تاکنون ۷۰۰ارزش های طالبان نماینده گ

یا مخقن شدن، و  .۱۰ از کشور  از مقامات دولتر سابق  به دلیل فرار بسیاری  اداری و تخنییک مقامات حاکم  ظرفیت 

ن به دلیل پالیش های محدودکننده آنها در مورد زنان و عدم اطمینان در مورد تواناتی آنها در پرداخت معاشات به   همچنی 

ت تالقن جویانه ای گزارش شده، اکتر مقامات سابق باوجود تشویق  کارمندان دولت، تقلیل یافته است. با توجه به اقداما

ن عفو، تماییل به بازگشت به کار ندارند. عدم پرداخت دوامدار معاشات و کمبود بودجه بطور مشابه   دولت حاکم و تضمی 

ان همچنان در بسیاری از نقاط کشور عمد تأ به دلیل عدم منجر به توقف ارائه خدمات اسایس شده است. تعلیم برای دختر

، عدم تمایل برخن از خانواده   ن ان و همچنان کمبود معلمی 
موجودیت یک پالیش واضیح در مورد دادن حق تحصیل به دختر

ن پالیش های ناسازگار طالبان در سطح محل به شدت   ان به مکاتب، مشکالت اقتصادی و همچنی  ها برای فرستادن دختر

ن ماه های سپتامتر و نوامتر به بیش از  ، و نوامتر  ۲۰محدود شده است. بتاری    خ   زارت مالیه اعالم کرد که جمع آوری عواید بی 

    معادل  میلیارد افغاتن   ۲۷
ً
دازد.    در نظر است  میلیون دالر( رسیده است، که  ۳۰۰)تقریبا از آن معاش کارمندان دولت را بتر

، کارکنان  ید  ۳۱طبق گزارش ها، تا   در تمام    مرتبط وزارت و برخن ادارات    ۲۳جمله    ، از ویواحد بودج  ۶۳واحد از    ۶۱سامتر

ه ادام  اتدریافت نمودند، اما چالش ها در روند واقیع پرداخت معاش  شانرا   ماه های سپتامتر و اکتوبر   معاشات،  والیت  ۳۴

 د.  دار 



A/76/667 
S/2022/64 

4         ۰۰۶۹۵-۲۲  

  

 خارج از افغانستان است، پراگنده است. تعداد کیم    .۱۱
ً
، مخالفت سیایس با طالبان که عمدتا از چهر  در حال حارصن

 های برجسته سیایس در کشور باقر مانده اند و گاهگایه طالبان با آنها مشورت میکنند. 

ان امور خارجه    ۱۲سپتامتر و    ۲۲بتاری    خ   .۱۲ تیب نشست های فوق العاده ای را با وزیران و رهتر اکتوبر، گروه بیست بالتر

 های    ۱۵تاری    خ  برگزار کرد تا در مورد وضعیت افغانستان گفتگو نمایند. در حالیکه اکتر کشورها از  
ی

آگست بدینسو، نمایندگ

ن الملیل با طالبان به    دیپلماتیک خود را در کابل بسته اند و سفارت های خود را به دوحه منتقل کرده اند، تعامل جامعه بی 

بتاری    خ  یافته است.  افزایش  برای پروسۀ  اکتوبر   ۵  تدری    ج  ایرلند شمایل  ، سایمون گس، نماینده ویژه نخست وزیر بریتانیا و 

، نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاک  ۱۸  انتقال افغانستان، از کابل دیدن کرد. بتاری    خ ستان، جاستر ویک، و فرستاده  نوامتر

ن شده آلمان در افغانستان، از کابل دیدن اویژه ه ن مارکوس پوتزل، سفت  تعیی  لند برای افغانستان، امیل دی بونت، و همچنی 

ی نماینده ویژه توماس نیکالسون با مقامات حاکم در دوحه نوامتر  ۲۸و   ۲۷بتاری    خ   کردند.  ، یک هیئت اتحادیه اروپا به رهتر

ی توماس وست، نماینده ویژه ایاالت متحده برای افغانستان با نمایندگان   ۳۰و  ۲۹ کرد. بتاری    خ   گفتگو  ، هیئتر به رهتر نوامتر

خان متقر وزیر امور خارجه مقامات  دیسامتر   ۲  ارشد طالبان در دوحه دیدار کرد. بتاری    خ ی امت  ، یک هیأت طالبان به رهتر

بتاری    خ  ات کرد و از همه کشورها خواست "فصل جدید روابط مثبت را باز کنند."  کشور در دوحه مالق  ۱۶حاکم با نمایندگان  

  دیسامتر   ۶
ی

ی در مورد نمایندگ ن تصمیم گت  ، مجمع عمویم سازمان ملل تصمیم کمیته اعتبارنامه مبتن بر به تعویق انداخیر

یع، با ادعای اینکه "امارت  ، وزیر عدلیه، شیخ عبددیسامتر   ۱۲افغانستان در سازمان ملل را تصویب کرد. بتاری    خ   الحکیم رسی

ن الملیل را برآورده کرده است، از کشورهای خارخر خواست تا حکومت حاکم افغانستان را به رسمیت   اسالیم" معیارهای بی 

  بشناسند. 

ی ارشد یوناما بطور منظم با مقامات حاکم برای دادخوایه جهت حمایت   .۱۳ مقامات ارشد سازمان ملل متحد و رهتر

حقوق و آزادی های اسایس، تشکیل یک حکومت فراگت  که منعکس کننده تنوع مردم افغانستان باشد، و اقدام قاطع برای    از 

ن با مقامات حاکم در سطح والیت در رابطه با امنیت و مصئونیت   مقابله با تهدید تروریزم در تعامل بوده است. یوناما همچنی 

ان و مشارکت    اماکن، داراتی ها، و پرسونل سازمان ملل ن مسائل حقوق اسایس، به ویژه حق تحصیل دختر متحد، و همچنی 

 زنان، تعامل داشته است. 

ک جامعه مدتن و تعدادی از سازمان های  .۱۴ ، از جمله گروه کاری مشتر ن سیایس و جامعه مدتن یوناما به تعامل با فعالی 

یس آنها به مقامات حاکم، و دید ان دستر ن ه گاه این نهادها نسبت به شمولیت، مشارکت و فضای مدتن را  زنان، ادامه داد تا مت 

 از داراتی های آنها ابراز نگراتن کردند. زنان نسبت 
ارزیاتر کند. نمایندگان جامعه مدتن در مورد بسته شدن دفاتر و ضبط برخن

 عامه و سیایس و آزادی رفت و آمد، افزایش خشونت مبتتن بر  
ی

جنسیت، ازدواج های  به کاهش مشارکت خود در زنده گ

دوستانه و بسته شدن خانه های   اجباری، پوشش تحمییل، محدودیت آزادی بیان و تجمع و نقش زنان در ارائه کمک های بشی

ن بر وضعیت وخیم اقتصادی که زنان را تحت تأثت  قرار میدهد تأکید کردند و خواستار   کردند. آنها همچنی 
امن ابراز نگراتن

ن بودجه شدند. آن ، از جمله محافظت از حقوق زنان،  تأمی  ها از جامعه جهاتن خواستند تا با طالبان برای افزایش فضای مدتن

 حمایت کند. 

 امنیت   ب.  

سپتامتر  در مورد پایان    ۶در جریان دوره گزارش، محرکه های امنیتر بطور قابل توجیه پس از اعالمیه طالبان در   .۱۵

ی و   وهای دولتر تغیت  کرد. از آن زمان تاکنون، تعداد مجمویع رویداد های امنیتر مرتبط با درگت  حمله نظایم آنها علیه نت 

ی داشت نظایم کاهش چشمگت  ن تلفات غت  ن   ه است. همچنی    ۹۸۵، سازمان ملل متحد به تعداد  دیسامتر   ۳۱  آگست ایل  ۱۹بی 

امنیتر    رویداد هایدرصد کاهش داشت.    ۹۱،  ۲۰۲۰مرتبط با امنیت را ثبت کرد که در مقایسه با مدت مشابه در سال    رویداد 

های موجود نشان میدهد  در هفته کاهش یافت. آمار    رویداد   ۱۰۰به کمتر از    ۶۰۰آگست بطور قابل توجیه از    ۱۵پس از  

ی های مسلحانه  ، انفجارهای نایسی از  ۳به  ۵۰۱درصد، از  ۹۹، حمالت هواتی رویداد  ۱۴۸به   ۷۴۳۰درصد، از  ۹۸که درگت 
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از    ۹۱  انفجاری جاسازی شده   مواد  از    ۱۰۱به    ۱۱۱۸درصد،  یافته است.   نفر   ۲۰۷به    ۴۲۴و قتل ها  با توجه به   کاهش 

ق،  وخامت رسی    ع وضعیت اقتصادی و   یافته است. مناطق رسی ی، انواع دیگر رویداد های امنیتر مانند جرایم افزایش  بشی

ین    مجموعدرصد    ۷۵  کشور  جنوب و غرب رویدادهای ثبت شده را تشکیل میدهند و ننگرهار، کابل، کتن و قندهار بیشتر

ی از درگت  اند  والیات متاثر  افزایش حمالت علیه    باوجود .  بوده  از جمله  با چندین چالش  کاهش خشونت، مقامات حاکم 

  سیایس مخالف از چهره های  مواجه هستند. برخن از این حمالت به جبهه مقاومت میل متشکل از برخن    آنها   اعضای خود 

 در والیت پنجشت  و ولسوایل اندراب    بوط به حکومت قبیلافغانستان و افراد مر 
ً
نسبت داده میشوند. این گروه ها عمدتا

ی های مسلحانه  حمالتبغالن فعالیت داشته اند، اما   أم با کوچانیدن اجباری و قطع  تو   ارضن قابل توجیه نداشته اند. درگت 

ن طالبان و رقابت بر رس  شبکه های ارتب ه های قویم بی  ن ایط بطور منظم ثبت میشود. تنش های ذاب البیتن طالبان با انگت 

ی مسلحانه مؤرخ   ، مانند درگت  وهای طالبان در شهر بامیان، منجر به خشونت شده است.   ۴پست های دولتر ن نت   نوامتر بی 

ه های افرایط ممکن است از خاک افغانستان برای حمله با توجه به نگراتن کشورهای همسایه مبتن بر اینکه گرو  .۱۶

ول خود بر مناطق مرزی انجام دادند. تنش ها و   باالی قلمرو آنها استفاده کنند، مقامات حاکم تالش هاتی را برای تحکیم کنتر

ترکمنس  تاجیکستان و  پاکستان،  ایران،  با جمهوری اسالیم  افغانستان  مناطق مرزی  امنیتر در  تان گزارش شده  رویداد های 

وهای مرزی ایران در   ، و ازدحام مرگبار در گذرگاه مرزی  آ   ۲۱است، از جمله رویداد ها میان طالبان و نت  گست و اول نوامتر

بولداک در   ن  پاکستان در اسپی  تاجیکستان و مقامات حاکم توبر اک  ۳۱افغانستان و  ن  وهای    همزمان  . تنش بی  نت  با استقرار 

تاجیکستان و گ بر حضور هستهزارش طالبان و  افغانو شخصیت  والیت خراسان-های داعشهاتی مبتن    ستان های مخالف 

 یافت.   د مرتبط با جبهه مقاومت میل در شمال افغانستان تشدی

یافته و فراتر از مناطقر  .۱۷ یا به آنها نسبت داده میشود افزایش  ند  حمالتر که مسئوولیت آنرا داعش برعهده میگت 

ش یافته است. تحت تمرکز این گر  ق افغانستان، گستر ن    وه در کابل و رسی ، سازمان ملل متحد به دیسامتر   ۳۱آگست ایل    ۱۹بی 

حمله در   ۲۰  به تعداد  ثبت کرد، در حالیکه در مدت مشابه سال گذشته  والیت ۱۶حمله توسط این گروه را در   ۱۵۲تعداد  

نظامی والیتپنج  ن در مناطق شهری هدف  انجام شد. این گروه برعالوه مقامات حاکم، غت  ان، به ویژه اقلیت های شیعه را نت 

ن حمالت انتحاری    اکتوبر   ۳ بتاری    خلیت حمالت انتحاری بر یک مسجد اهل سنت در کابل  و قرار داد. داعش مسئو  و همچنی 

  ۲اری    خ  بت  نظایم در کابل  شفاخانهاکتوبر و حمله به    ۱۵و    ۸  بتاری    خعلیه دو مسجد شیعیان در شهرهای قندوز و قندهار  

 شیعه/هزاره منطقهسامتر در غرب کابل که ید  ۱۰ بتاری    خدو حمله   مسوولیت را بر عهده گرفت.  نوامتر 
ً
ن  عمدتا را هدف   نشی 

تا اکنون والیت خراسان را در  -گرویه بعهده نگرفته است. مقامات حاکم ادعا کردند که عملیات علیه داعش  هیچ  قرارداد 

  اولویت قرار داده اند و از تسلیم شدن افراد وابسته به این گروه گزارش دادند. 

ن   .۱۸ ، سازمان ملل متحد به تعداد    ۳۱آگست ایل    ۱۷بی   بر    ثبترا    رویداد   ۱۹۶دیسامتر
ً
سازمان ملل  کرد که مستقیما

 کارکنان
ً
ی، و    ۱۰م،  ایمرتبط با جر   رویداد هایمورد    ۳۹مورد ارعاب،    ۱۱۱  از جمله،  این سازمان  متحد، عمدتا مورد دستگت 

  ۳۴سازمان ملل متحد را متأثر ساخت. این نشان دهنده افزایش قابل توجیه از    دفاتر و اموال   ،اماکن  مورد مربوط به  ۳۰

ن زمان،    ۲۰۲۰ه در سال  ثبت شده در مدت مشاب   رویداد  سازمان ملل متحد به عملیات خود در رسارس    اداراتاست. درعی 

 فریع که برای استفاده ارزیاتر و  پاکسازی شده اند، ادامه داد.    جاده هایهای اصیل و برخن از  جاده  کشور با استفاده از همه  

 ویهای منطق همکاری ج.  

دوستانه،   .۱۹ بشی های  افغانستان، کمک  در  همه شمول  یک حکومت  تشکیل  خواستار  همچنان  منطقه  کشورهای 

 به  
ی

ن رسیدگ حفاظت از حقوق بشی از جمله حقوق زنان و اقلیت ها و مبارزه در برابر تجارت مواد مخدر و تروریزم، و نت 

  ۵نشست مجازی نمایندگان ویژه خود را بتاری    خ  وضعیت طوالتن مهاجرین افغان گردیدند. شش کشور همسایه افغانستان  

،  ۹  بتاری    خگزار نمودند و به تعقیب آن وزرای امور خارجه  بر   سپتامتر  بعهده   پاکستان  نشست را   هر دو   که ریاست  سپتامتر

ن الملیل در    دهند  تشکیل دهند و اطمینان  حکومت همه شمول، از طالبان خواستند تا یک داشت که گروه های تروریستر بی 
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از طریق   ، شش وزیر خارجه و وزیر امور خارجه روسیه در تهراناکتوبر   ۲۷بتاری    خ  این کشور جای پاه پیدا نخواهند کرد.   

آ ابراز کرده و خواستار "یک ساختار  مجدد   و نگراتن خود را در مورد وضعیت افغانستان  فضای مجازی باهم دیدار نمودند 

" گردبدند.    سیایس فراگت 

، محمد بن عبدالرحمن آل ثاتن معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر از افغانستان بازدید  سپ  ۱۲بتاری    خ  .۲۰ تامتر

اهمیت    ر کابل گفتگو کند. وی ب  میدان هواتی   صلح در افغانستان و عملیات  تحقق  های  کرد تا با مقامات حاکم در مورد راه

فغانستان را تهدید میکند اشاره کرد و از مقامات خواست تا  تالش های هماهنگ برای مبارزه با سازمان تروریستر که ثبات ا 

 .سهیم سازندهمه طرف های افغان را در آشتر میل 

، رسان کشورهای  ۱۷و    ۱۶  بتاری    خ  .۲۱ سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان دیدار کردند. آنها در مورد    عضو   سپتامتر

دوستانه و   با مقامات حاکم توافق کردند.  ها گفتگو   تداومنیاز به افزایش کمک های بشی

، پاکستان و روسیه  .۲۲ ن ئیس الوزرای طالبان در کابل دیدار کردند. آنها  ر  ندسپتامتر با آخ  ۲۱ بتاری    خنمایندگان ویژه چی 

ن دیدار کردند و اظهار داشتند که گفتگوها در مورد تحوالت   ن با رئیس جمهور سابق کرزی و عبدهللا رئیس اجرائیه پیشی  همچنی 

ن همکاریهای  ، و یک حکومت همه شمول و همچنی  منطقه جاری در کشور و نیاز به صلح، ثبات، حقوق زنان، تعلیم همگاتن

 ای صورت گرفت.  

، عبدالعزیز کاملوف، وزیر امور خارجه ازبکستان، از کابل بازدید کرد تا با مقاما حاکم در مورد کمک  اکتوبر   ۷بتاری    خ   .۲۳

دوستانه و پروژه های انرژی و ترانسپورت گفتگو کند.  ، یک هیئت طالبان برای گفتگو در مورد  اکتوبر   ۱۶بتاری    خ    های بشی

، نماینده  نوامتر  ۱۴بتاری    خ   ترمز ازبکستان بازدید کرد.  شهر  برق و اتصال راه آهن و سایر مسائل دوجانبه از   روابط اقتصادی،

یف بازدید کردند و در مورد پروژه های دوجانبه   ویژه ازبکستان و مقامات وزارت ترانسپورت و هوانوردی ازبکستان از مزاررسی

 از جمله بازسازی میدان هواتی گفتگو کردند. 

و    حکومت همه شمول، وزیر امور خارجه ترکیه، مولود چاچوش اوغلو، گفت که تشکیل یک  اکتوبر   ۱۵بتاری    خ   .۲۴

ی متقر وزیر امور خارجه   ان در نشستر با یک هیئت طالبان به رهتر ن حقوق زنان و حقوق دختر مورد بحث    طالبانهمچنی 

ی از فروپایسی اقتصادی  قرار گرفت. آقای چاووش اوغلو بر لزوم آزادسازی داراتی های م  سدود شده افغانستان برای جلوگت 

 انعطاف نشان دهند.  تا از خود در این زمینه خواست  ذیربط  این کشور تاکید کرد و از کشورهای

اکتوبر، هیئتر از قزاقستان به ریاست ارژان کازیخان، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور همکاری های    ۱۷بتاری    خ   .۲۵

ن الملیل، ب ی روابط تجاربی  دوستانه و از رسگت  و اقتصادی با افغانستان از کابل دیدن    تر رای گفتگو در مورد کمک های بشی

دوجانبه گفتگو    تر سامتر در راس هیئتر به کابل آمد تا در مورد روابط تجارید  ۲۵بتاری    خ    کرد. وزیر تجارت و ادغام قزاقستان

 کند. 

ن اکتوبر   ۲۰بتاری    خ   .۲۶ چی  ویژه  نمایندگان  روسیه،  ،  پاکستان،  ستان،  ن قرقت  قزاقستان،  ایران،  اسالیم  جمهوری   ،

ی آقای حنقن معاون دوم رئیس الوزرأ در مسکو برای مشورت   ن هیئتر به رهتر تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و همچنی 

ن الملیل بر  اک کنندگان در مورد نیاز به تالش هماهنگ بی  دوستانه و  در مورد افغانستان مالقات کردند. اشتر ای کمک های بشی

 اقتصادی به مردم افغانستان توافق کردند. 

، وزیر امور خارجه پاکستان، .۲۷ از کابل بازدید کرد تا در مورد مدیریت گذرگاه های    اکتوبر   ۲۱بتاری    خ    محمود قریشی

دوستانه و مبارزه با تروری  ی  ز مرزی، کمک های بشی آقای متقر وزیر امور خارجه  م با مقامات حاکم گفتگو کند. هیئتر به رهتر

تاری    خ    حاکم  مقامات انجام داد.    بالمثل را   نوامتر یک سفر   ۱۳ایل    ۱۰از  پاکستان  بان   ۱۱بتاری    خ  به  ن آباد مت  ، اسالم  نوامتر
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، پاکستان، روسیه و ایاالت متحده برای گفتگو در مورد وضعیت افغانستان   توسعه یافتهنشست تروئیکای   ن متشکل از چی 

 بود. 

ن دیدار کرد. سخنگوی طالبان اعالم  اکتوبر   ۲۵ری    خ  بتا .۲۸ ، یک هیئت طالبان در دوحه با وانگ تی وزیر امور خارجه چی 

ک توافق کردند.  ن در مورد وضعیت سیایس و اقتصادی افغانستان گفتگو کردند و با ایجاد سه کمیته مشتر  کرد که طرفی 

خارجه ترکمنستان از کابل دیدن کرد. او در مورد پروژه ها از جمله خط  ، رشید مرداف وزیر امور  اکتوبر   ۳۰بتاری    خ   .۲۹

 لوله گاز طبییع ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند با مقامات حاکم گفتگو کرد. 

ن گفتگوی امنیت منطقه ای در مورد افغانستان در دهیل نو با مشاوران امنیت نوامتر   ۱۰بتاری    خ   .۳۰ بان سومی  ن ، هند مت 

کت کنندگان در میل از   دهیل خویش بر حمایت از یک افغانستان   اعالمیهکشورهای همسایه و منطقه ای افغانستان بود. رسی

ام به حاکمیت آن تاکید کردند.  ن حال بر احتر ، امن و با ثبات و در عی  ن  صلح آمت 

خارجهدیسامتر   ۱۹بتاری    خ   .۳۱ وزرای  العاده"  "فوق  اجالس  ن  هفدهمی  اسالیم    سازمان  ،  روی همکاری  پاکستان  در 

یوضعیت   حاکم در این نشست حضور داشت. این    مقامات  . متقر وزیر امور خارجهبحث و تمرکز کرد در افغانستان    بشی

دوستانه در افغانستان تحت نظر بانک انکشاف اسالیم ختر داد و طارق عیل بخیت    وجیهسازمان از ایجاد یک صندوق   بشی

ن کرد. را به عنوان نماینده ویژه خود در افغ  انستان تعیی 

 

 حقوق بشی  .۳ 

ن الملیل    باوجود  . ۳۲  وهای نظایم بی   که با نت 
وهای امنیتر آن و کساتن اعالم عفو عمویم برای اعضای سابق دولت، نت 

.  کرد  کار یم کردند، یوناما همچنان ادعاهای موثق در مورد قتل، ناپدید شدن اجباری، و سایر تخیط در برابر این افراد دریافت

قتل از این قبیل دریافت کرد که آنها را معتتر تشخیص    مورد   ۱۰۰آگست بدینسو، یوناما ادعاهاتی مبتن بر بیش از    ۱۵از تاری    خ  

یا افراد وابسته به آنها انجام شده است.    حاکم  داد، که گفته میشود بیش از دو سوم آن قتل های فراقانوتن توسط مقامات

ی در  ن ادعاهای معتتر ن -به داعش  همظنون به وابست  ۵۰مورد قتل های فراقانوتن دست کم    یوناما همچنی    والیت خراسان را نت 

 دریافت کرد. 

مدافعان حقوق بشی و کارکنان رسانه ها همچنان مورد حمله، ارعاب، آزار و اذیت، بازداشت خودرسانه، بدرفتاری   .۳۳

، سه مورد توسط  حاکم  این جمله )سه نفر توسط مقامات  از   و قتل قرار داشتند. هشت فعال جامعه مدتن کشته شدند که

ب  کشته شدند   والیت خراسان، و دو مورد بدون نسبت به دادن به کدام گرویه(-داعش ، و ده نفر مورد بازداشت موقت، رصن

نگار کشته شدند که )ییک آنها توسط داعش  حاکم  و شتم و تهدید توسط مقامات دیگری  والیت خراسان،  -قرار گرفتند. دو ختر

به هیچ یک طرف ها نسبت داده شده نتوانست  آن نگار توسط مردان مسلح ناشناس زخیم  کشته شدند   (که  ، و دو ختر

ب و شتم و تهدید یا ارعاب    ۴۴  جمله  شدند. از   مورد به مقامات   ۴۲یوناما،    ثبت شده از سویمورد بازداشت موقت، رصن

   نسبت داده نشده است. بسیاری از رسانه ها به دالیل مایل و گر آن به هیچ گرویه دی  نسبت داده شده و دو مورد   حاکم

بتاری    خ   حاکم  محدودیت های محتواتی اعمال شده توسط مقامات  همچنان ،  اسپت  ۱۶  بسته شدند.  روزنامه نگار    ۱۰۰متر

ن های   نگاران زن، و اجازه دادن  محافظتر افغان درخواستر را صادر کردند و خواستار تضمی  به فعالیت های  ، به ویژه برای ختر

 رسانه ها شدند. 

ده در اکتر مناطق افغانستان پس از   .۳۴ ی های مسلحانه گستر اگست منجر به    ۱۵در حایل که کاهش قابل توجه درگت 

 و حمالت هواتی شد، یوناما به ثبت تلفات    افراد ملیک نایسی   تلفات  قابل مالحظه ای  کاهش
ی های زمیتن   افراد ملیک از درگت 

سامتر  ید  ۳۱آگست ایل    ۱۵تاری    خ    گ ادامه داد. از اشیای انفجاری باقیمانده از جن  و   انفجاری جاسازی شدهاشیای    نایسی از 
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کشته شده را ثبت کرده است. اشیای    نفر افراد ملیک   ۳۵۰، از جمله بیش از  ملیک تلفات    نفر   ۱۰۵۰، یوناما بیش از  ۲۰۲۱

 به داعشانفجاری جاسازی شده، اعم از انتحاری و غت  انتحاری، که ت
ی

 همیک
ً
والیت خراسان نسبت داده میشود، بیش  - قریبا

 شامل حمالت فرقه ای با هدف قرار دادن    نفر   ۳۰۰از جمله نزدیک به    ملیک تلفات    نفر   ۸۵۰از  
ً
کشته برجای گذاشت و عمدتا

   افراد ملیک   تلفات  نفر   ۱۰۰تعداد  جنگ باعث    اشیای انفجاری باقیمانده از   افراد ملیک بود. 
ً
( شد، قتل های  فالاط  )عمدتا

ی های مسلحانه جاری منجر به بیش از   ن مقامات    افراد ملیک   تلفاتنفر    ۵۰  هدفمندانه مربوط به درگت  ی زمیتن بی  شد، درگت 

  منجر به یا گروه های مقاومت والیت خراسان-حاکم و داعش
ً
گردید. یک حمله هواتی ایاالت  افراد ملیک   تلفاتنفر  ۲۰تقریبا

 شد.  نفر از افراد ملیک  ۱۰والیت خراسان را هدف قرار داد، منجر به کشته شدن -آگست که داعش  ۲۹متحده در 

افغانستان گرفت   انجمن وکالی مدافع  از   صالحیت صدور جواز برای وکالی مدافع را نوامتر    ۲۴بتاری    خ    وزارت عدلیه .۳۵

ن کرد. این وزارت به یوناما اعالم کرد که وکالی    را برای این انجمن  و یک رسپرست مدافع که از این وزارت مجوز بدست  تعیی 

ایط    فعالیت خواهند کرد و به وکالی مدافع زن اجازه داده خواهد شد تا   میاروند بطور مستقالنه و بدون ممانعت تحت رسی

 نمایند.   الزم فعالیت

، آخ  ۲۳بتاری    خ   .۳۶ ئیس الوزرای مقامات حاکم، به مقامات حاکم دستور داد تا به حقوق افراد بازداشت شده  ر   ،ندنوامتر

ام بگذارند و از آنها محافظت کنند. با آنهم، یوناما همچنان  یعت، از جمله با محدود کردن مدت بازداشت، احتر بر اساس رسی

م های حل منازعات دریافت نمود.  گزارش هاتی مبتن بر عدم ارجاع بازداشت  ن  شده گان به محاکم یا سایر مکانت 

م   .۳۷ ن های حیاتر را برای محافظت از زنان  ها را تشدید کرده است و نگراتن های مقابله خانواده اقتصاد ویران شده مکانت 

ی و سوء استفاده، از جمله قاچاق، فروش اطفال، ازدواج اطفال ، استخدام و نگهداری اطفال و کودکان در برابر بهره گت 

 در خانه محصور است و بیکاری  
ً
وی کار زنان عمدتا وهای مسلح و کار شاقه ایجاد کرده است. با توجه به اینکه نت  توسط نت 

عمویم هم برای زنان و هم برای مردان ادامه دارد، گزارش های تایید نشده نشان میدهد که این امر به افزایش خشونت های  

 کمک
ی

افغانستان و خدماتر که   خانیک به عدم موجویت یک نظام عدیل و قضاتی مشخص در رسارس  با توجه  کرده است. 

یس به   ن خشونت ها هیچگونه دستر بازمانده گان خشونت مبتتن برجنسیت را کمک کند، در حال حارصن بازمانده گان چنی 

تاری    خ   از  ندارند.  هاتی مبتن بر موجودیت اطفال در صفوف  ش آگست بدینسو، سازمان ملل متحد گزار   ۱۵عدالت رسیم 

ن گزارش   والیت خراسان دریافت کرده است. -هاتی مبتن بر تالش برای استخدام اطفال توسط داعشمقامات حاکم و همچنی 

برگشت،   .۳۸ و  رفت  آزادی  برای کار،  ادعای حقوق خود  زناتن که  )از جمله  ن  آمت  مسالمت  اضات  اعتر حاکم  مقامات 

مجاز   ۸  بتاری    خیایس داشتند( را رسکوب کردند و  تحصیل و مشارکت س سپتامتر دستورالعمیل مبتن بر ممنوعیت تجمعات غت 

ن ماه های اض معلمان،  یو د  اکتوبر   صادر کردند. بی   با اعتر
ً
اضات عمدتا ، اعتر کنان بخاطر عدم و سایر کار   کارکنان صیحسامتر

ن پشت درهای بسته و  پرداخت معاشات کاهش یافت. گروپ های زنان بطور فزاینده ا  ی به برگزاری مجالس مسالمت آمت 

 استفاده از رسانه های اجتمایع برای انتشار پیام های حمایتر خود متوسل شدند. 

ن و  هاتی را برای تنظیم مالکیت داراتی ها آغاز کرده در حالیکه مقامات حاکم تالش  .۳۹ اند، منازعات محیل مربوط به زمی 

 اقلیت ها که از سوی مقامات فعیل یاید، از جمله گزارش حق مالکیت همچنان بمیان م
ً
هاتی مبتن بر اخراج اجباری عمدتا

 تسهیل یا تحمیل میشود، وجود داشته است.   

تاری    خ   .۴۰ به  ای که  بیانیه  در  افغانستان  بشی  حقوق  مستقل  این  اسپت  ۱۸کمیسیون  داد که  شد، گزارش  منتشی  متر 

قادر به انجام فعالیت نبوده است. این اعالمیه پس از تالیسی و ترصف دفاتر مختلف  آگست بدینسو    ۱۵کمیسیون از تاری    خ  

 کمیسیون در رسارس کشور، از جمله دفتر مرکزی آن در کابل، صورت گرفت.  
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 کمک های اهم . ۴
ی

 کنندگان   تمویلهنگ

شمول یوناما،  ه  به تعلیق در آمد. ملل متحد بانکشاقن  کار آمدن طالبان، تطبیق چارچوب های همکاری های    با روی .۴۱

باال را ب تمویل کنندگان  ه  مشورت های سطح  با  دوستانه  انکشاقن  گونه دوامدار  تا تمویل خدمات  گرفت  روی دست  و بشی

ی برای مردم افغ  به نیازمندی های اسایس بشی
ی

انستان را در حالیکه به رژیم های تعزیری موجود بصورت  اسایس جهت رسیدگ

ام یم گ ، شورای امنیت قطعنامه  ۲۲تاری    خ  ه  ترغیب نماید. ب  ،رد ذاکامل احتر را تصویب کرد که    (۲۰۲۱)  ۲۶۱۵  شماره    دسمتر

دوستانه و ی  نه ارائهدر آن ترصی    ح شده که  مراحل    یط موسسات دخیل در حمایت، تمویل و  نه هم فعالیت  کمک های بشی

وری در  کمک های   ن روز،  رصن ول داراتی های  دفتر  افغانستان رژیم تعزیرات موجود ملل متحد را نقض نیم کند. در عی 
کنتر

عمویم  معافیت  سه  صادر شده بود،  سپتمتر    ۲۴تاری    خ  ه  عمویم که بمعافیت  ایاالت متحده افزون بر دو  ی  وزارت مالیه خارخر  

مدیگر   دوامدار  تسهیل جریان  افغانستان صادر کرد.  را جهت  برای  ها  سایر حمایت  و  دوستانه  بشی های  ن  ساعدت  میر در 

شماره  های متذکره در حمایت از قطعنامه  معافیت  که  معافیت ها صادر شد، تذکر رفته  همراه با  که    "معمول  سواالت"

۲۶۱۵  (۲۰۲۱  ) 
ً
صادر شده  انتقایل فعالیت های ملل متحد برای افغانستان  تطبیق چارچوب  زمینه سازی  جهت    مشخصا

    ،چارچوبدر این  است.  
ی

دوستانه، اولویت ها به منظور رسیدگ ی، منجمله مساعدت های بشی به نیازمندی های اسایس بشی

د.     ،گذاری اجتمایع و سیستم های به سطح مردیمه  خدمات اسایس، و رسمای  صورت گت 
ی

 رسیدگ

تمویل کنندگان برای  ایجاد کرده تا وجوه مایل  ی را برای افغانستان  ویژه وجیه  ملل متحد صندوق    برنامه انکشاقن  . ۴۲

ک ملل متحد   را  مدیریت  اجتمایع  روی ارایه دوامدار خدمات اسایس، معیشت و انعطاف پذیری  متمرکز  برنامه های مشتر

تا خانواده ها، محالت و سکتور خصوض   با  در  را  کند  پروژه  موجود، کمک کند یت  وضعامر مبارزه  . در سکتور صحت، 

ملل    ، از طریق برنامه انکشاقن عرضه یم شود سازمان های غت  دولتر  توسط  خدمات صحت عامه  از طریق آن  صحتمندی که  

از  صحت  صندوق اطفال ملل متحد )یونیسف( و سازمان جهاتن  ی مذکور[ از سوی  ]پروژه ، و  تمویل شد   متحد در ماه اکتوبر 

  ۳۴تمویل گردید. هر سه دفتر پروژه های خود را در    ۲۰۲۲اضطراری مرکزی برای سه ماه ایل جنوری  وق وجیه  صندطریق  

ن  والیت افغانستان تطبیق کردند که   میلیون تن    ۳.۱. بیشتر از  ممد واقع شد مرکز صیح    ۲۳۰۰بیشتر از  در فعال نگهداشیر

ن    زن  ۷۸۲۰۰۰، و  میلیون طفل  ۱.۱منجمله   مستفید گردیدند. پرداخت  ی رساپا  به گونه میلیون تن از خدمات صیح    ۲.۵و نت 

 
ً
ن تدارک ادویه جات،    و   زن  ۷۳۰۰کارمند صیح منجمله    ۲۶۰۰۰  معاشات تقریبا و سایر تولیدات     یالبراتوار مواد  همچنی 

ن از طریق این پروژه صورت گرفتمیلیون دالر    ۲.۹صیح به ارزش   . نت 

 داخیل افغانستان    تولید ناخالص . ۴۳
ً
خدمات و داراتی ها به شدت    ،.  تجارت کاال ها  ه استدرصد کاهش یافت  ۴۰  تقریبا

و قیمت مواد غذاتی و    نیم شود؛  هبصورت کامل پرداختاگر پرداخت شود،  خدمات ملیک  کارمندان  معاشات  ؛  محدود گردید 

ا برای افغان های فقت  که تا هنوز به مساعدت  مواد سوخت بشعت بلند رفته است. جهت حمایت از فعالیت های درامدز 

دوستانه نیاز ندارند، برنامه انکشاقن  اضطراری توسعوی راه اندازی  برنامه های  محور را برای  -ملل متحد رویکرد ساحه  های بشی

 و فرصت های  روی ایجاد منابع درامدزا از طریق پروژه های کار در برابر غذا، مارکیت های محیل برنامه ها  نموده است. این  

ن مصونیت غذاتی حایز اهمیت    -معیشتر با تمرکز ویژه روی زراعت  که برای تامی 
تجارت و زیر بنای زراعتر قابل احیا و خدماتر

 تمرکز داشت.       ،یم باشد 

دوستانه . ۵    کمک های بشی

ات جنگ، خشک سایل و  ۲۰۲۱در سال   .۴۴ نیازمند کمک های     ۱۹  - کوویدشیوع  ، تقریبا نییم از جمعیت بعلت تاثت 

دوستانه بودند. تمویل کنندگان تقریبا   لیارد دالر را برای دو درخواستر که برای افغانستان صورت گرفته بود فراهم  یم   ۱.۵بشی

  ۸۴میلیون دالر، یا    ۷۳۰میلیون دالری که جهت تقاضای آتن و    ۶۰۶ز  درصد ا  ۱۲۶میلیون دالر، یا    ۷۶۲کردند. این شامل  

دوستانه در خواست شده بود   ۸۶۹درصد، از   ، همکاران  ۲۰۲۱. در اخت  سال  شود یم    ،میلیون دالر برای برنامه پاسخگوتی بشی

دوستانه    برای  را  در سکتور های مختلف    مساعدت هابشی
ً
ولسوایل    ۴۰۱ز مجموع  اولسوایل    ۳۸۴میلیون تن در    ۱۸  تقریبا
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دوستانه، حداقل  فراهم   بدینسو، همکاران بشی ماه سپتامتر  از  تن  ۸.۹به  نمودند.   طفل  ۱۴۳۹۲۱به    ؛مواد غذات    میلیون 

خدمات   زیر پنج سالطفل    ۲۳۸۲۲۳؛ به   خدمات صیح   تن  ۱۳۸۵۹۹۹به     ؛وسایل خانهتن    ۱۶۲۲۲۹؛ به   خدمات آموزیسی 

، مساعدت های  تن تسهیالت   ۵۰۷۷۲۸به ؛ و خدمات محافظتر انفرادی تن ۴۸۸۸۶؛ به معالجه سوء تغذیه حاد  زباله داتن

ن صیح تداوم خدمات را فراهم نمود بهداشتر و حفظ الصحه  ن زمان، فعالی  صیح ابتداتی را در بیشتر از مراقبت های . در عی 

ن کردند. چشم انداز برای سال    ۲۰۲۲جنوری    ایل    ۲۰۲۱ماه اکتوبر  از  مرکز صیح    ۲۳۰۰   ۵۹میلیون )  ۲۴.۴با    ۲۰۲۲تامی 

دوستانه در مقایسه با   با تمویل    ۲۰۲۱میلیون تن در سال    ۱۸.۴درصد جمعیت( پیش بیتن یم شود که به کمک های بشی

دوستانه   ملیارد دالر  نیازمند خواهند بود، نگران کننده باقر مانده است.    ۴.۵بشی

را در سطح جهان تجربه یم کند. این کشور با  ه  ونیت غذاتی و تغذیئعدم مصبحران های  بدترین    ییک از   ستانافغان . ۴۵

ن خشک سایل در چهار سال و   ن زده یم شود که    ۲۷خشکسایل یط  شدید ترین  دومی  میلیون    ۲۲.۸سال مواجه یم باشد. تخمی 

میلیون جمعیت در    ۹قرار خواهند داشت. تقریبا    ۲۰۲۲تن در بحران و اضطرار عدم مصوونیت غذاتی ایل ماه مارچ سال  

که بلندترین رقم در جهان یم باشد قرار دارند. نییم از تمام اطفال زیر سن پنج سال   –حالت اضطرار عدم مصوونیت غذاتی 

دوستانه بیشتر از   یک تن موا   ۲۷۰۰۰۰با سوتغذی حاد مواجه یم باشند. از ماه جنوری بدینسو، همکاران بشی د غذاتی و متر

دوستانه همچنان مساعدت های مساعدت  میلیون جمعیت    ۱۶میلیون دالر پول نقد را به تقریبا    ۳۸ نمودند. همکاران بشی

ن ماه جوالی و نومتر فراهم کردند. همکاران آب آشامیدتن صیح،   بسته های گندم بذری اضطراری را به یک میلیون تن بی 

 میلیون تن فراهم نمودند.   ۴را برای  تسهیالت حفظ الصحه و بهداشتر 

،    ۲۲ایل   . ۴۶ زمان شیوع ویروس  تن از    ۷۳۳۷، در حالیکه تقریبا  تائید شد   ۱۹-کوویدموارد مثبت    ۱۵۷۸۲۰ماه دسمتر

انجام تست در رسارس کشور    ۸۱۳۳۱۳کمتر گزارش داده شده باشد زیرا تقریبا  ]موارد مثبت[  . احتمال دارد که  باختند جان  

همه حال،  ظرفیت معالجه محدود باقر مانده است.  ه  داده شد؛ بافزایش  تست    ۹۵۰۰شده بود. ظرفیت تست روزانه به  

   ۴.۵۴دسمتر ، بیش از    ۲۲ایل  
ً
ن دریافت نموده، همراه با نزدیک به    میلیون تن قسما ن مکمل   ۳.۷۶واکسی  میلیون تن که واکسی 

ن زنان و گروه های آسیب پذیر ب ن در بی  ن باقر مانده است. در  ه را دریافت نموده بودند. روند واکسی  صورت غت  متناسب پایی 

،    اواسط ماه های آگست  ن اطفال زیر پنج سال مورد  ۱۲۵۷۵تعداد به  و دسمتر . در  از سوی کلینیک تائید شد رسخکان در بی 

ن کرد.   ۶۵۳۰۰۰مدت، ملل متحد بیشتر از جریان این   طفل را در برابر رسخکان واکسی 

۴۷ .  
ً
ن آمده است و این قسما دوستانه از ماه سپتمتر بدینسو پایی  یس بشی بدلیل کاهش منازعات    شمار موانع در برابر دستر

 ه  در کشور یم باشد. ب
ً
یس در سال  مبتن بر  چالش  مورد    ۲۰۵۰  همه حال، تقریبا یت    –ثبت رسید    به  ۲۰۲۱دستر مطلق  اکتر

دوستانه  یم رسید مورد    ۱۱۰۴  ۲۰۲۰بود در حایل که این رقم در سال    آگست  ۱۵آن قبل از   با  . در حالیکه موسسات بشی

یس از    ۳۷۶گزارش حداقل   ،    ۱۷سپتمتر ایل    ۱مورد موانع دستر ، در  بودند گونه دوامدار با برخن از مداخالت روبرو  ه  بدسمتر

دوستانه حداوسط به نصف ماه قبل با  ماه های اکتوبر و ن یس بشی تیب  رویداد    ۹۹و    ۹۷ومتر محدودیت های دستر کاهش  بالتر

 یافت.    

بر   . ۴۸ از سال    ۵افزون  تن که  از    ۲۰۱۲میلیون  اند،  بیجا شده  ایل    ۱۹بدینسو  از   ۱دسمتر  بیش  منازعات  جنوری 

درصد مجموع    ۲  ،آگست بدینسو بیجا شده اند  ۱۵از منازعات که از  نایسی  تن را بیجا نمود. شمار بیجاشدگان    ۶۶۹۶۸۲

ن ماه   سپتمتر و نومتر در مقایسه با زمان مشابه در  های  بیجاشدگان را تشکیل یم دهد. موارد آسیب های مرتبط به جنگ بی 

 . اطفال تقریبیافتدرصد کاهش    ۶۰بیش از  ،    ۲۰۲۰سال  
ً
ن ماه    ۶  ا ن نایسی از انفجارات را تشکیل یم داد. بی  درصد مجروحی 

 های رواتن را دریافت کردند.  مراقبت تن   ۹۰۰۰۰بیش از   ، آگست و دسمتر های 

،    ۳۱  ال ی جنوری    ۱از   . ۴۹   ۷۶۸۱۹۷از جمله  تن به افغانستان عودت نمودند که     ۱۲۶۳۷۰۷رقم تر پیشینه  دسمتر

ن بود چنانچه  ن شان اخراج شده بودند. شمار برگشت مهاجرین  ت ن    ۱۳۰۴فقط  بسیار *پائی   ۱تن به افغانستان برگشتند. بی 
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افغان ثبت   ۲۰۸۷۱مهاجر از جمهوری اسالیم ایران،    ۷۲مهاجر ثبت ناشده افغان و    ۴۸۵۶۲۱  ،دسمتر   ۳۱ماه آگست و  

 ور ها برگشتند.  مهاجر از سایر کش  ۱۰مهاجر از پاکستان و  ۱۲ناشده و 

را تجربه کرد.   ۲رس ساری فلج اطفال نوع و مورد وی ۴۳، و ۱، افغانستان چهار مورد فلج اطفال نوع ۲۰۲۱در سال  . ۵۰

ن فلج اطفال در سال   که از    – میلیون طفل در هر کمپاین هدف بودند    ۹.۹راه اندازی شد، که    ۲۰۲۱چهار کمپاین واکسی 

  ۲۰۲۱در ماه نومتر  که  آخرین کمپاین  در جریان  مسجد در این کارزار استفاده صورت گرفت.  رویکرد خانه به خانه و مسجد به  

ن شدند  میلیون طفل    ۸.۵بیش از    گرفته شد،روی دست   ن  یط سه سال  میلیون تن آن    ۲.۴که  واکسی  برای بار نخست واکسی 

 دریافت یم کردند.  

ان بسیار بلند موجودیت مواد منفجره به شمول بقایای مواد انفجاری از دوران جنگ و مواد منفجره تعبیه شده،   .۵۱ ن مت 

ی را با تهدید مواجه یم سازد. از جوالی ایل دسمتر   کای  ۲۰۲۱کارمندان ملیک و بشی ، دفتر خدمات ماین پایک ملل متحد و رسی

ن آل  مرب  ع زمی 
وده ]با ماین[ را پاکسازی کردند و هزاران مواد انفجاری باقر مانده از دوران جنگ  این دفتر بیش از یک میلیون متر

زن و    ۱۴۵۰۴تن به شمول    ۱۰۸۶۵۰ی مصئون انتقال دادند. برعالوه،  و مواد منفجره تعبیه شده را از هزاران محل به گونه

 دختر در مورد خطرات مواد منفجره آموزش کسب کردند.  

 مخدر مبارزه با مواد  . ۶

ن زده یم شود  (UNODCدفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد )  ۲۰۲۱مخترص ماه نومتر  طبق پژوهش   . ۵۲ ، تخمی 

ن در افغانستان تریاک کشت یم شود. این رقم    ۱۷۷۰۰۰که در   نشان   ۲۰۲۰کاهش را در مقایسه با سال  درصد    ۲۱هکتار زمی 

، قرار دارد. تولید تخمیتن تریاک  یم دهد ویل ]این کاهش[ تحت شعاع افزایش در برد ن اشت محصول تریاک در هر هکتار زمی 

ن سال متوایل  بود، که این بدان معتن است که تولید تریاک   ۲۰۲۰درصد بیشتر از سال   ۸میالدی  ۲۰۲۱در سال   برای پنجمی 

ن   ۶۰۰۰مرز از ی تر پیشینه به گونه 
ُ
میلیارد دالر   ۲.۷ – ۱.۸به  ۲۰۲۱در سال تریاک در افغانستان عواید نایسی از  گذشت. ت

درصد تولید ناخالص داخیل    ۱۴ایل    ۹امریکات  یم رسید. مجموع ارزش تریاک به شمول مرصف داخیل و صادرات کماکان از  

قانوتن مواد مخدر در خارج از اافغانستان را تشکیل یم داد. باوجود آن،   فغانستان به دست  مبلغ هنگفت تر از قاچاق غت 

قانوتن مواد مخدر به گونه  ، اقتصاد قاچاق غت  ن در افغانستان یط سال های اخت  ی میاید. با افزایش رسی    ع تولید میتامفیتامی 

 فزاینده مغلق و پیچیده شده است. 

یاک[ را  تا اکنون باعث افزایش قیمت تریاک شده که مشوق ها برای کشت ]تر   ۲۰۲۱بالتکلیقن دوامدار از آگست   . ۵۳

نگراتن ها در خصوص ست  صعودی قاچاق مواد مخدر یم شود. حداوسط قیمت تریاک  افزایش یم بخشد و این امر باعث  

بود که    ۶۲میالدی    ۲۰۲۱در سال   امریکات   از سال    ۱۳دالر  بلندتر  ات در   ۲۰۲۰درصد  تغیت  از  بالفاصله پس  باشد.  یم 

 دو برابر شد.  ۲۰۲۱ست در مقایسه با ماه یم  ماه آگوضعیت سیایس در افغانستان، قیمت ها در 

 حمایت از ماموریت  . ۷

ان ُپست های    ۳۱ایل   . ۵۴ ن ، مت  ن الملیل  دسمتر   ۱۹درصد، برای رضاکاران ملل متحد    ۱۵یوناما  خایل برای کارمندان بی 

ان ُپست  ۵درصد، و برای کارمندان داخیل    ۷درصد، کارمندان مسلیک داخیل   ن تیب    درصد بود، در حالیکه مت  های تائید شده بالتر

ن الملیل  زن در میان کارمندان کارمندان درصد یم باشد. تناسب   ۳درصد، و   ۳درصد،  ۷درصد،  ۶ درصد، در رضا کاران  ۳۲بی 

 درصد، بود.  ۱۰درصد و در کارمندان داخیل   ۱۳درصد، در کارمندان داخیل مسلیک  ۴۵ملل متحد  

فت های طالبان و پس از کاهش احتیایط حضور ]کارمندان . ۵۵ ن وضعیت  [ ماموریت در واکنش به پیشی  برداشیر
ً
متعاقبا

انتقال و تخلیه، کارمندان در ماه سپتمتر به بازگشت به محالت وظایف شان آغاز کردند. تعداد اندگ از کارمندان هنوز هم  

 در آلماتای قزاقستان ایجاد شده است، انجام یم دهن
ً
ی که موقتا   ۱۹-د. پس از برریس وضعیت کویدوظایف شان را از دفتر

، از  فزییک کارمندان در دفاتر،  حضور  در افغانستان، در ماه اکتوبر     ۷۰درصد به    ۵۰در صورت مناسب بودن وضعیت امنیتر
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و خطرات احتمایل امنیتر در برابر کارمندان و فعالیت های ملل   ۱۹-افزایش یافت. طرح پالن احتیایط روی موارد کویددرصد  

 رکز یم باشد. متحد متم 

 مالحظات و پیشنهادات . ۸

به قدر رسیدن طالبان،   . ۵۶ از  افغانستان کماکان  شش ماه پس  شکنند و رس در گم است زیرا تکان های  وضعیت در 

ی یکبار دیگر در رسارس کشور حکمفرما یم باشد. مسئولیت سازمان ملل متحد در برابر    –سیایس، اجتمایع   اقتصادی و بشی

ی ادامه داشته است. فشار این مسئولیت امروز هم مانند   ی، در طول چند دهه درگت  مردم افغانستان به ویژه وظیفه بشی

 همیشه محسوس یم باشد.  

را به عنوان یک حکومت رسپرست تبارز دهند. باوجود آن، این تحریک تا    تالش به خرج یم دهند تا خود طالبان   . ۵۷

هنوز ساختار حکومتداری را که بیانگر تنوع قویم، سیایس و جغرافیات  کشور و شمولیت زنان باشد، تشکیل نداده است. نبود  

ن المل   موارد در مغایرت با نورم های بی 
یل حکومتداری قرار دارد، مانع این  منابع و ظرفیت و همچنان ایدیولوژی که در اکتر

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، اکتر شهروندان در  

ی هستند تا کشور را ترک نمایند. در آینده، الزم است تا هر نوع تالش به منظور حضور طیف های مختلف جامعهتالش  

ی  ای ایجاد شود که منتج به ساختار های فراگت  حکومتداری شود که منعکس کننده افغاتن روی دست گرفته شود تا پروسه

 ی افغاتن باشد.  خواست ها و منافع اقشار مختلف جامعه

 به دلیل نبود   . ۵۸
ً
افغانستان با فشار های شدید اقتصادی مواجه است. سیستم نهایت مغلق اجتمایع و اقتصادی قسما

ی و تعزیرات، از فعالیت باز مانده است.    حکومتداری، قطع جریان کمک های غت  بشی

ن الملیل در آینده اینست که طالب . ۵۹ ین راهکار جهت تروی    ج ثبات و کمک های بی  ی تسلط  از دوره ان از تک روی که  بهتر

ن برحال، سایر طرف های   ش گفتگوها میان مسئولی 
قبیل شان به جا مانده است، خودداری نمایند. روی این ملحوظ، گستر

وری پنداشته یم شود. من   ، منطقه و جامعه جهاتن که روی رفاه و حقوق مردم افغانستان متمرکز باشد، رصن ذیدخل افغاتن

ن گفتگوها مشاهده یم کنم.  نکات مثبت را در   راستای آغاز چنی 

ن   . ۶۰ وری است که چنی  به شمول حقوق   – ی وسیع از موضوعات مربوط به حکومتداری گفتگوها دایره این نهایت رصن

ی و آزادی های اسایس   ات  روی شگوفات  و امنیت شهروندان افغانستان و آینده  –بشی ی افغانستان  را شامل شود که تاثت  به رسن

ی، آزادی ها، و رفاه مردم افغانستان بدون در    به ام و رعایت حقوق بشی شمول روابط این کشور با جامعه جهاتن دارد. احتر

اک کامل و برابر در تمام عرصه های اجتمایع، اقتصادی و  ن ظرفیت آنها برای اشتر نظر داشت جنسیت، سن یا قوم، و نت 

، با سیایس از عنارص کلیدی یک جامعه  ثبات و مرفه به شمار یم رود.  ی فراگت 

یس   . ۶۱ ان افغانستان در خصوص تطبیق کامل حقوق و آزادی های شان به شمول دستر وضعیت فعیل که زنان و دختر

 مایهمساوی به تحصیل، فرصت های اقتصادی و عدالت با آن مواجه است،  
ً
سال    ۲۰ی نگراتن یم باشد. در یط  عمیقا

ان از مزای ، در حکومت، تجارت،  ای تحصیل و امکانات نقش های مستقل و سازنده در جامعهگذشته، نسیل از دختر ی افغاتن

ات منقن روی   و سایر سکتور ها بهره مند شده اند. برکناری آنها از این نقش ها نه تنها برای شان عادالنه نیست بلکه تاثت 

ن برحال یم خواهم ک ن خواهد داشت. من از مسئولی  ن گردد  انکشاف و ثبات کشور نت  ند تا تضمی  ه تدابت  فوری روی دست گت 

 ی کامل مستفید شوند. که زنان افغانستان قادر خواهند بود تا از حقوق و آزادی های شان به گونه

وهای میل امنیتر  ادعاهای نقض حق   . ۶۲ ن نت  ن و منسوبی   به شمول نقض اعالم عفو عمویم مقامات دولت پیشی 
ی

زندگ

ی    و دفایع افغانستان کماکان ن برحال وجود دارد. این تعهدات باید رعایت شود تا از مکلفیت های حقوق بشی علیه مسئولی 

ن نقض به عدالت کشانیده شوند.   ن چنی   اطمینان حاصل گردد و مرتکبی 
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ن از تاری    خ    . ۶۳  ها و تجمعات صلح آمت 
آگست    ۱۵گزارش ها مبتن بر محدودیت آزادی عقیده و آزادی بیان، گرده همات 

ی قرار دارد، و همچنان    بدینسو  افزایش یافته است. من طالبان را ترغیب یم کنم تا از پالیش هاتی که در مطابقت با حقوق بشی

ن  تحقیق مستقل و بیطرفانه  ی ادعا های تهدید، خشونت و توقیف خودرسانه کارمندان رسانه ها، مظاهره کنندگان، مدافعی 

، و قشی وسیع با تمرکز روی گروه ه  ای آسیب پذیر، اطمینان حاصل نماید.  حقوق بشی

امون   . ۶۴ کماکان ادامه دارد و به نظر یم رسد که عامل آن مخالفت  کوچ های اجباری در والیات متعدد  گزارش ها پت 

، مسکن و جایداد باشد که اقلیت های جامعه را متاثر یم سازد. کوچ های اجباری ممکن نقض حق   ن های چند دهه باالی زمی 

یس به    و تحقت   دستر
مسکن، غذا، آب، صحت، معارف، کار، امنیت مردم، ]نقض[ آزادی در برابر برخورد ظالمانه، غت  انساتن

ن برحال یم خواهم تا کوچ های اجباری را متوقف کرده و از   ، و ]نقض[ آزادی ست  و سفر محسوب گردد. من از مسئولی  ن آمت 

ی نماید، با خانواده های کوچ کرده مساعدت  به این مخالفت ها در مطابقت    آن جلوگت 
ی

ی را به منظور رسیدگ ی اتت 
کند، و استر

ن الملیل حقوق بشی طرح نماید.     با معیار های بی 

ان بسیار بلند آسیب پذیری در کشور نهایت نگران هستم. بیش از نیم جمعیت نیازمند مساعدت  . ۶۵ ن من در مورد مت 

ن زمان، نبود خدمات ا  یم باشند. در عی 
سایس، سیستم های مایل و خدمات ملیک وضعیت انساتن را که از قبل  های حیاتر

توقع  در بحران و سطوح اضطراری ناامتن غذات  قرار دارد و  – درصد جمعیت  ۵۵ – میلیون تن  ۲۳وخیم بود، بدتر یم سازد. 

اشد. مردم در حال  تن در حالت "اضطراری" باشند که این بلندترین رقم در سطح جهان یم بمیلیون    ۹حدود  یم رود که  

قابل برگشت بقاء   م های زیانبار و غت  ن مرصف اندوخته های محدود شان بوده و مجبور هستند که برای زنده ماندن به میکانت 

به شمول فرستادن اطفال به کار های اجباری، ازدواج های اجباری، و مهاجرت های نامنظم و خطرناک، و همچنان فروش    –

ن روی آورند. مشکالت   بزرگ اقتصادی در رسارس کشور وجود دارد چنانچه خانواده های شهری شاهد ناپدید شدن درآمد  زمی 

 و اندوخته های بانیک شان یم باشند.  

ی و اقتصادی افغانستان فقط   بدون اقدامات مبتکرانه، انعطاف پذیر و مثمر از سوی جامعه . ۶۶ ، وضعیت بشی جهاتن

ند. سازمان    است که اعضای جامعهبدتر خواهد شد. این دخالت جدا از موققن  ن برحال بگت   ممکن در مقابل مسئولی 
جهاتن

برای عرضه تمام ظرفیت  با  به  ملل متحد در رسارس کشور حضور خواهد داشت، و   
ی

دوستانه و رسیدگ ی کمک های بشی

ینکه طاقت افغان ها طاق نیازمندی های اسایس مردم افغانستان کار خواهد کرد. در جریان این زمستان سخت، با توجه به ا

دوستانه   شده است، جامعه جهاتن مکلف است که نیازمندی های مردم افغانستان را در اولویت قرار دهند. من از معافیت بشی

 مساعدت های بیشتر را انجام داده  
ً
 عمیل شد، قدرداتن یم کنم و از تمام تمویل کنندگان یم طلبم که فورا

ً
از تعزیرات که قبال

دوستانه را صادر نمایند. فراتر از نیازمندی های  و جواز ه ای عمویم منجمله معامالت الزم برای هر نوع فعالیت های بشی

ن رفته است که این امر بیانگر خطر احتمایل واقیع در برابر ثبات منطقه و    از بی 
ً
ی، تهداب حکومت بادوام شدیدا عاجل بشی

 فراتر از آن یم باشد.  

ک  . ۶۷ اکنون بیشتر از هر زمان دیگر الزم است که ما دیدگاه های جامعه جهاتن را با یک صدا و از طریق پیام های مشتر

ی بهتر و هم چنان با در نظرداشت نیازمندی  و هماهنگ انتقال دهیم. با توجه به خواست افغان ها و جامعه جهاتن برای آینده 

ی از منازعات شدید که بیش از   رویکردی که ابعاد و اولویت های سیایس،  سال افغانستان از آن رنج میکشد،    ۴۰برای جلوگت 

، اجتمایع وری پنداشته یم شود.  -امنیتر ی را در یک ماموریت مدغم یم سازد، کماکان رصن دوستانه و حقوق بشی اقتصادی، بشی

د امور و انکشاف   کشور به نمایش گذاشته شود. اصول  افغانستان یک کشور چند قویم است که این تنوع قویم باید در پیشتر

 رهنمودی برای حضور سیایس سازمان ملل متحد باید همکاری و مساعدت به مردم افغانستان باشد.  

یک حضور سیایس سازمان ملل متحد در آینده شامل موارد آتر باشد:   . ۶۸ ی اتت 
 من پیشنهاد یم کنم که اهداف استر

ن جهت تروی    ج حکومت الف( ن زمان  کار با تمام فعالی  داری و جامعه موثر، مسئول و فراگت  در افغانستان و در عی 

د صلح؛    پیشتر

ام و رعایت حقوق و آزادی های اسایس زن و مرد افغان؛ ب(  همکاری در راستای تقویت احتر
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ایط اقتصادی و اجتمایع حمایت از ارائه ج( ی در ایجاد رسی ی خدمات اسایس برای مردم افغانستان و سهمگت 

 به خودکفات  و ثبات شده یم تواند؛   که منجر 

 من اولویت های ذیل را پیشنهاد یم کنم:   . ۶۹

ایک، فراگت  بودن و اعتماد  اطالع رساتن و مسایع جمیله  الف(
ی سیایس با تمرکز روی حکومتداری پاسخگو و اشتر

 سازی؛ 

 و عرضه ادامه ب(
ی

وری؛ ی هماهنیک دوستانه رصن  ی مساعدت های بشی

از طریق   ج( ی منجمله  نیازمندی های بشی به  الملیل در رابطه  ن  بی  تمویل کنندگان و موسسات  با   
ی

هماهنیک

، شفافیت و موثریت در استفاده از کمک ها؛   یک اطالعات، و حمایت از تالش ها برای افزایش پاسخگوت   تشی

ن برحال، سایر جناح های ذ د( ، منطقه و  زمینه سازی گفتگو های منظم پالیش میان مسئولی  یدخل افغاتن

؛   جامعه جهاتن

امون حقوق بشی و آزادی های اسایس که  ه(  تروی    ج، حمایت و مشوره دیه در مورد تطبیق مفاد اسناد پت 

امون موارد  افغانستان عضو آن بوده و مکلف به رعایت آن یم باشد، و همچنان در مورد نظارت و ارائه  ی گزارش پت 

ی  ؛ نقض و سوء استفاده حقوق بشی

 ی خدمات ماین پایک به منظور رفع تهدید افراد ملیک از اثر موجودیت مواد منفجره.  ارائه و( 

ی خواهد شد  حضور سازمان ملل متحد در آینده توسط نماینده  . ۷۰ ی ویژه رسمنشی در سطح معاونیت رسمنشی رهتر

دوستانه و انک  رکن و دارای دو   . ماموریت ]سازمان ملل متحد[ به عنوان  یم باشد: )الف( سیایس و حکومتداری؛ )ب( بشی شاقن

 و موثریت بیشتر را در تمام فعالیت های این  
ی

ی نماینده ویژه، تالش خواهد کرد تا هماهنیک یک ساختار واحد و تحت رهتر

 سازمان کسب نماید.  

ی تحت دفتر نماینده ویژه ارائه . ۷۱ ا تمام جناح های  ی گزارشات و اجرای تعامالت بیطرفانه ببخش خدمات حقوق بشی

ذیدخل در سطح میل و محیل را روی دست خواهد گرفت. این بخش وضعیت افراد ملیک به شمول اطفال را نظارت نموده  

ن حقوق و آزادی های اسایس تمام مردان و زنان افغانستان،   و در مورد آن دادخوایه کرده و گزارش یم دهد، و در راستای تامی 

ان،   ی از شکنجه و تروی    ج  رعایت حقوق زنان و دختر یس به عدالت، جلوگت  ، دستر ی و منع خشونت های جنسیتر جلوگت 

را    
ی

اقتصادی و فرهنیک اجتمایع،  ، سیایس،  این بخش حقوق مدتن آن،  بر  افزون  دادخوایه خواهد کرد.  ن  حقوق محبوسی 

امون آن گزارش یم دهد تا در راستای تالش ها برای کاهش بیشتر فقر و ح مایت از توازن اجتمایع ممد واقع  نظارت کرده و پت 

د. در صورت امکان، بخش مذکور آماده   رین و فعالیت های مدتن حمایت صورت گت  شده و همچنان از آزادی های مترصن

ی مشوره های تخنییک ارائه نماید.   ن الملیل حقوق بشی ن در رابطه به معیار های بی   خواهد بود تا به مسئولی 

 شامل بخش های آتر یم باشد:  سیایس و حکومتداری  رکن . ۷۲

، اجتمایع و اقتصادی را نظارت کرده و در مورد   )الف(  : این بخش انکشافات سیایس، امنیتر بخش حقوق بشی

ن سیایس، نمایندگان جامعه مدتن و سایر افراد   ن برحال، فعالی  آن گزارش یم دهد، تحلیل جامع ارائه یم نماید، و با مسئولی 

ده در اجرای امور عامه در ارتباط یم باشد. این بخش نظارت و  ذیدخ اک گستر ی سیایس و اشتر ل در رابطه به تروی    ج سهمگت 

ن روی دست خواهد گرفت. این ]بخش[ شامل واحد تحلیل سیایس و اقتصادی به   تحلیل عوامل امنیتر در رسارس کشور را نت 

 از اقتصاد غت  قانوتن یم شود. برعال 
وه، واحد عدیل انکشافات مربوط به حاکمیت قانون را تحلیل نموده و  شمول درک بهتر

 در مورد گزارش ارائه خواهد کرد؛
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های  )ب(   ساختار  آن  ساحوی  دفاتر  شمول کارمندان  به  بخش  این  اجتمایع:  امور  و  حکومتداری  بخش 

ده به شمو  ی گستر ایک در سطح میل و محیل، و همچنان سهمگت 
اک[ زنان، جوانان، اقلیت  حکومتداری فراگت  و اشتر ل ]اشتر

م های مشورتر جامع و همچنان اعتماد سازی و  ن ها و افراد دارای معلولیت را تروی    ج یم بخشد. این بخش در مورد میکانت 

کاء    محیل در خصوص همکاری های سازمان ملل متحد و رسی
ی

مدیریت منازعات و مصالحه، مشوره یم دهد، و از هماهنیک

 حمایت یم کند؛ 

راهکار های هماهنگ کشور های منطقه جهت  )ج(   برای  را  این واحد زمینه  واحد همکاری های منطقوی: 

ن ثبات در افغانستان مساعد یم سازد. این واحد در همکاری نزدیک با مرکز منطقوی سازمان ملل متحد   ی در تامی  سهمگت 

ری ها میان افغانستان و کشور های آسیای مرکزی برای دیپلومایس بازدارنده برای آسیای مرکزی قرار خواهد داشت تا همکا

ن خواهد   را تروی    ج بخشد و همچنان ]در ارتباط نزدیک[ با دفاتر ارتبایط ماموریت سازمان ملل متحد در اسالم آباد و تهران نت 

 بود.  

دوستانه و انکشاقن شامل بخش های آتر  رکن . ۷۳  :  یم باشدبشی

 تمویل کنندگان: ایبخش   )الف( 
ی

ن برحال،  هماهنیک ن بخش گفتگو های منظم در مورد پالیش را میان مسئولی 

سایر افغان های ذیدخل، کشور های منطقه و جامعه جهاتن تسهیل یم بخشد؛ راه را برای رسمایه گذاری های اجتمایع پایدار  

ی را حمایت یم ن  به نیازمندی های اسایس بشی
ی

ماید. این بخش در تماس  هموار یم سازد؛ و سیستم های اجتمایع برای رسیدگ

 نزدیک با واحد تحلیل سیایس اقتصادی در داخل بخش امور سیایس قرار خواهد داشت؛ 

دوستانه و انکشاقن سمت هماهنگ کننده مقیم و هماهنگ    رکنی مقیم: رئیس  دفتر هماهنگ کننده  )ب(   بشی

 هم
ی

دوستانه را به عهده خواهد داشت. این دفتر در وظایف هماهنیک اهنگ کننده مقیم همکاری یم کند و همکاری  کننده بشی

 فعالیت ها در رسارس کشور را تقویت یم بخشد؛  
ی

 و هماهنیک

ای سازمان ملل متحد را نظارت یم  واحد مدیریت خطرات احتمایل: این واحد همکاری های هماهنگ شده  )ج(  

شامل تعزیرات سازمان ملل متحد را به حد اقل    ی اتفاقر افراد و نهاد هایکند تا خطرات احتمایل انحراف کمک ها و استفاده

 برساند؛  

ات آن روی افراد ملیک را برای   )د(   بخش خدمات ماین پایک: این بخش تهدیدات نایسی از مواد منفجره و تاثت 

ی ماموریت سازمان ملل متحد ارزیاتر یم کند، در مورد تدابت  مبتن بر کاهش تهدیدات نایسی از مواد منفجره در ح مایت  رهتر

دوستانه حمایت    سکتور ماین پایک بشی
ی

 یم نماید، و از هماهنیک
ی

ن هماهنیک  مشوره داده و تامی 
دوستانه و انکشاقن از اقدامات بشی

 یم کند.  

، پیشنهاد یم شود که شش دفتر ساحوی )که هفت والیت را شامل یم شود(   . ۷۴ ایط امنیتر در صورت ]موجودیت[ رسی

د، و به  و پنج دفتر والیتر حفظ شود تا زمینه  در رسارس کشور فراهم گردد، از تطبیق ماموریت حمایت صورت گت 
ی

ی رسیدگ

 مقر ماموریت سازمان ملل متحد گزارش ارائه گردد.  

کماکان دفتر ارتبایط خود در اسالم آباد و تهران را حفظ خواهد کرد تا همکاری های منطقوی را تسهیل  موریت  ما . ۷۵

 بخشد. 

حضور سیایس در افغانستان برای یک سال،  من از اعضای شورای امنیت یم خواهم که به پیشنهادات من برای   . ۷۶

و ساختار مامویت سازمان ملل متحد ممکن در آن وقت نیازمند    دقت الزم را نمایند. با توجه به وضعیت پیش آمده، وظایف

ات باشد.   تغیت 

ن   . ۷۷ ، نماینده ویژه من، و از  نهاد های بی  ن
ی دیبورا الیتن من از تمام کارمندان سازمان ملل متحد در افغانستان تحت رهتر

ایط فوق العاده چالش برانگ  ابراز سپاسگزاری یم نمایم. الملیل همکار برای تعهد و خدمات دوامدار شان در رسی
ً
، عمیقا ن  ت 


