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 فغانستانوضعیت در ا

ن الملیلوضعیت در  ات آن روی صلح و امنیت بیر  افغانستان و تاثیر

 گزارش رسمنیسی عمویم

 

 . مقدمه۱

 

( که در آن از اینجانب ۲۰۱۳) ۲۰۹۶و قطعنامه شماره  ۶۸/ ۱۱قطعنامه مجمع عمویم شماره  . این گزارش به تعقیب ۱     

 یم شود.  ارائهخواسته شده بود تا هر سه ماه یکبار در مورد تحوالت افغانستان گزارش بدهم، 

د۲ وستانه، تحوالت و . این گزارش بروز شده را در مورد فعالیت های ملل متحد در افغانستان به شمول تالش های مهم بشر

ی تالش های  A/68/645-S/2013/721))  ۲۰۱۳مبر ادس ۶ بتاری    خ ، از زمان صدور گزارش سلف اینجانبرا  حقوق بشر

ن الملیل را که فراهم یم سازد  ده ی از تحوالت کلیدی سیایس و امنیتی و رویداد های منطقوی و بی  . این گزارش همچنان فشر

فت در دستیابر به معیار ها، شاخص ها  د، فراهم یم سازد. ضمیمه این گزارش حاوی ارزیابر پیشر به افغانستان ارتباط یم گب 

، (۲۰۰۹شورای امنیت ) ۱۶۶۸با قطعنامه  تابقدر مط A/67/778-S/2013/133)) ۲۰۱۳مارچ  ۵از زمان انتشار گزارش 

 . یم باشد

 

II .تحوالت مرتبط 

 

جنوری، چهار عضو خانواده ملل متحد در افغانستان در یک حمله در رستوارانتی در کابل کشته شدند. طالبان   ۱۷بتاری    خ  .  ۳

معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما(،    هیئترفتند، که جان همکاران ما، ودیم نظروف از  گبدوش  را     مسوولیت این حمله

ن الملیل(، و نشین خان و برصه حسن )صندوق اطفال ملل متحد(، همراه با   ر افراد گتن دی  ۱۷وابل عبدهللا )صندوق مایل بی 

ن الملیل ی بسیاری ها تراژیدی بار آورده است. در اینجا، من به در افغانستان برا گ. سال های جنرفتگرا   ملیک افغان و بی 



ن الملیل خدمات   ام ویژه این کارمندان ملیک بی  زارم. با توجه به انتقال برنامه ریزی شده مسوولیت برای حمایت از گیم  احبی

شدن به  ریاست عملیات حفظ صلح به ریاست امور سیایس، معاون رسمنشر در امور سیایس، جفری فالتمن، جهت آشنا 

یف بتاری    خ  وری ۱۵و  ۱۳کابل و مزاررسر ماه جنوری  ۱۷داشت. موصوف پیام همدردی خود را به تعقیب حمله سفری ، فبر

 و از کارمندان یوناما قدردابن کرد.  ابراز،

 

 الف. تحوالت سیایس

 

 آماد . ۴
 

ماه اپریل ادامه دارد. کارزار رسیم برای انتخابات ریاست جمهوری  ۵ ها برای انتخابات آینده برای تاری    خ رای دیه گ

وری و برای شورای های والیتی بتاری    خ    ۲بتاری    خ   در رسارس مملکت بمشاهده سیایس  شدید  مارچ آغاز شد. فعالیت های    ۴فبر

 یم رسد. 

زار کرد، که در آن روی نیاز به گنامزد ریاست جمهوری بر  ۱۱تمام  ا زی، جلسه ی را بجنوری، رییس جمهور کر  ۵. بتاری    خ ۵

ورزید. از  آغاز کمپاین، شعار ها و بیلبورد های  تاکید  و تعهدش مبتن بر عدم مداخله دولت در این روند، انتخابات شفاف

رفته است. گو تجمعات وسیع مردیم در کابل و در رستارس کشور صورت   دیده یم شوند نامزدان روی کناره های جاده ها 

، که ایل  گشاخصه منحرص به فرد این انتخابات در مقایسه با انتخابات های   ماه   ۲۵ذشته در افغانستان بحث های تلویزیوبن

وری    تا نظریات شان را در رابطه به مسایل مختلف توضیح بدهند. رفته، به نامزدان فرصت فراهم کرده  گبحث صورت    ۹فبر

. خشونت های مرتبط به انتخابات، شامل تالش ناموفق قتل نامزد معاون ریاست جمهوری، اسماعیل خان، قبال وزیر ۶

دو عضو تیم باالی بار گتعقیب این رویداد شلیک مر  هرخ داد، یم شد. که ب جنوری ۲۴انرژی و آب و وایل هرات، که بتاری    خ 

وری، همراه با سوم آن  در رسپل، بتاری    خ  ۱کارزار نامزد ریاست جمهوری، عبدهللا عبدهللا در هرات بتاری    خ  ماه  ۷ماه فبر

وری،  رهار بطرف کابل گکه از والیت ننفت  گقرار  لوله گ د، یم شد. کاروان آقای عبدهللا زمابن زیر شلیک  به قتل رسیدنفبر

وری بر  ۱۹بتاری    خ  . به رغم این رویداد ها، تهدید وارد نشد شت نموده بود؛ که در این حمله به موصوف آسیتر گماه فبر

ییک  ر اتب 
ردید، رهبر شاخه مسلح  گماه جنوری رونما  به انتخابات بوجود نیامد. در یک تحول مهم سیایس که در اوایل بی اسبی

کت نمایند. بتاری    خ  گ حزب اسالیم،  مخالف   وری،   ۱۶لب الدین حکمتیار، به حامیان خود دستور داد تا در انتخابات رسر ماه فبر

روه اظهار داشت که این حزب از نامزدی مقام رسیم این حزب،  قطب الدین هالل، که نامزد  ریاست گوی این  گیک سخن

 جمهوری بوده و نامزد مستقل یم باشد حمایت کرد. 

 آماد   . ۷
 

بسیار خوب به پیش ردیده بودند  گزار  گذشته که در افغانستان بر گ  های تخنییک برای این انتخابات نظر به انتخابات  گ

مرکز رای دیه را که در ابتدا از طرف کمیسیون   ۷۱۶۸ماه جنوری، وزارت امور داخله، ارزیابر خطرات امنیتی    ۳۱در  رفته است.  

ی کرد که یم تواند گاین وزارت نتیجه   مستقل انتخابات پیشنهاد شده بود تکمیل نمود.  درصد این مراکز رای دیه را  ۹۴ب 

ن امنیت نماید، با آنکه   وری، کمیسیون   ۱۹ردیدند. بتاری    خ  گنحیث مراکز دارای خطر بلند ارزیابر  این مراکز م  ۷۹۶تامی  ماه فبر

محل رای دیه که  ۲۱۶۶۳مرکز رای دیه را با  ۶۷۷۵ تمتذکره، با ارزیابر این مشوره امنیتی و پیشکش ارزیابر خود، فهرس

وری آغاز  ۱۲به والیات بتاری    خ ابی آن برای زنان بود( اعالم کرد. انتقال مواد انتخاب ۸۹۵۸آن برای مردان و  ۱۲۷۰۵) ماه فبر

وری، کمیسیون متذکره  ۱۴یافت، برعالوه، بتاری    خ    ۱۸میلیون کارت رای دیه اضافن را برای کسابن که به سن  ۳.۵ماه فبر

 سال
 
ودند ذشته بدینسو نقل مکان نموده بگ  رسیده بودند، کسابن که کارت رای دیه شان را مفقود کرده یا از زمان انتخابات  یک

درصد کسابن که کارت های جدید در یافت کرده بودند را زنان تشکیل یم دادند. جهت حمایت از حد  ۳۵توزی    ع کرد. تقریبا، 

ی ادامه خواهد یافت. گتا دو هفته قبل از رای  اکبر حق رای، این تمرین در سطح والیات   ب 



، اتها  ۶. بتاری    خ  ۸ ی، جرایم جنماه جنوری، کمیسیون مستقل شکایات انتخابابی  مات نقض جدی حقوق بشر
 

 و یا فساد علیه یک

ماه جنوری، دفبی  ۱۵پنج تن از نامزدان ریاست جمهوری را به دفبی لوی سارنوایل برای  تحقیقات مزید رجعت داد. بتاری    خ 

 ه شایستردید. ارزیابر کمیسیون در رابطه بگ   مسدود لوی سارنوایل اعالم داشت که قضایای متذکره بدلیل نبود شواهد 
 

 یک

 مورد عدم شایست ۲۵ماه جنوری، این کمیسیون  ۲۶نامزد شورای والیتی ادامه یافت. بتاری    خ  ۲۷۱۳
 

ایط یک  را بر اساس رسر

وری،  ۱۶ر بتاری    خ گمورد دی ۱۹همراه با تحصییل و سن،  . این نهاد جدید به ایجاد زیربنا و ظرفیت رسیم اعالم کرد ماه فبر

یک موقتی به تمویل کنند مخود ادامه داد. یک پالن ع ر اتب 
شد و راهکار ها برای  ارائهماه جنوری  ۱۶ان بتاری    خ گ لیابی و اسبی

 ثبت، درج و رسید 
 

وری منتشر    ۴ به چالش ها و شکایات بتاری    خ  گ وری،    ۱۱بتاری    خ  ردید.  گماه فبر رییس جمهور کرزی، ماه فبر

 رغم تالش های که برای ازدیاد نمایند   بهتن از کمیشبن های شکایات والیتی را منظور کرد.    ۱۰۲انتصاب  
 

رفت، گ زنان صورت  گ

ن شده )که فقط شش تن از مجموع همه(  ن زنان تعیی   یم باشد. رابن گمایه نرقم پایی 

، که ۲۲. بتاری    خ ۹  بی
برای زمان انتخابات ایجاد شد، مقررات تعدیل   ،نهاد موقتی یم باشد  یک ماه جنوری، کمیسیون رسابن

ورکشاپ منطقوی را برای توضیح  ۱۰ماه جنوری،  ۲۹ار رسانه ها در زمان انتخابات صادر کرد، و بتاری    خ شده ی را برای رفت

روه های افغان گماموریت و مقررات خود برای دست اندرکاران انتخابابی راه اندازی کرد. نظارت انتخابابی عمدتا از طرف  

ن الملیل، به درخواسگصورت   وری،   ۲ایل تاری    خ  ت مقامات افغان تکمیل خواهد شد.   رفته و از طرف ماموریت های بی  ماه فبر

، تعداد  ن الملیل )از  ۱۰۶نهاد ناظر داخیل( و  ۵۳ناظر داخیل )از  ۱۰۲۷کمیسیون مستقل انتخابابی ن  ۳ناظر بی  نهاد ناظر بی 

ن   ۱۴۴داخیل و    ۳۷۵نماینده ی رسانه بی )  ۵۱۹حزب( را اعتبار داد. مجموع    ۲۴احزاب سیایس )از  ه  نمایند  ۱۳۵الملیل(، و   بی 

ن تاری    خ   ن اعتبار داده شدند. بی  خ ی    کاویسر اتحادیه اروپا از افغانستان دیدار کرد، و بتار ماه جنوری، یک تیم    ۲۴و    ۱۳الملیل( نب 

، که توسعه ی تیم زارش گماه جنوری، نهاد امنیت و توسعه در اروپا   ۲۳ عضوی حمایت از انتخابات را پیش  ۱۵تیم کاویسر

 را منتشر کرد.  ،بیتن یم کند 

فت در راستای ایجاد یک روند رسیم صلح با  ۱۰ ،  ا ماه دس ۲۲روه های مسلح مخالف محدود بافی ماند. بتاری    خ گ. پیشر مبر

عاون اسبق رهبر طالبان، مال عبدالغتن برادر، کسیکه زارشابی مبتن بر اینکه مگاعالمیه ی که به طالبان نسبت داده یم شد  

اک در   بود،بعد از رهابی اش از زندان در پاکستان بافی مانده   و های رسیم را به نمایند گفتگصالحیت اشبی
 

روه دارا گ از این  گ

وری،  ۱۲تکذیب کرد. بتاری    خ  ،یم باشد   روهگچندین رهبر این  یک مقام زمان طالبان، آغا جان معتصم، اعالم کرد که ماه فبر

، امارات متحده عربر با هم مالقات کرده و توافق کردند تا   ن دولت گفت گدر دوبر ن االفغابن را جهت شامل ساخیی و های بی 

، راه اندازی نمایند. بتاری    خ گافغانستان، طالبان و سایر   وری، شورای عایل صلح افغانستان، که   ۱۵روه های شوریسر ماه فبر

وری، یک  ۱۹ردید، از اعالمیه معتصم استقبال نمود. بتاری    خ گزار  گرای امنیت میل افغانستان بر شو  ،یک روز بعد آن ماه فبر

اک   دوبر تگفتگهیچ یک از  را در  طالباناعالمیه طالبان اشبی
کرده و اظهار داشت که ن ایید و های صلح با مقامات افغابن

 روه نمایند گمقام رسیم این نهضت نبوده و از این  معتصم در حال حاضن 
 

  نیم کند. گ

ک برنامه صلح و ادغاماماه دس ۳۱. ایل ۱۱ ، داراالنشای مشبی تن به این   ۷۷۹۶ ا زارش داد که مجموعگافغانستان   مجدد  مبر

والیت تصویب شدند، که فرصت های استخدام کوتاه مدت را  ۲۵پروژه ی کوچک در  ۱۶۴برنامه پیوسته اند، و این که 

تی از شورای عایل صلح، از عربستان ئفراهم یم سازند. در ادامه تالش ها برای حمایت از یک محیط سودمند صلح، هی

ن تاری    خ  ، و ا ماه دس ۲۸سعودی بی  علمای مذهتر   بی  سازمان همکاری های اسالیمماه جنوری، دیدار کرد تا در اجالس  ۲مبر

روه کاری گبه پیشنهاد این شورا برای تشکیل یک    ،سازمان همکاری های کشور های اسالیم  سویاز    د. پاسخ مثبتی نحضور یاب

ن الملیل جهت پاسخ به    شد.   ، دادهد نجویانه در افغانستان دامن یم زنگت های مذهتر که به خشونت های جنئقراعلمای بی 

تحت عنوان درخواست زنان افغان برای آتش بس و صلح، راه  را  شورای زنان کمپاین رستارسیماه جنوری، کمیته  ۲۱بتاری    خ 

را جمع آوری نماید. ضمنا، یوناما به مسلحانه یم باشند  خصومت هایخواهان توقف امضای که   ۳۰۰۰۰۰اندازی کرد تا 

ن الملیگفتگفراهم آوری سهولت ها در زمینه   ن القباییل و بوجود آوردن اعتماد  و های محیل جهت کاهش تنش های بی  تی و بی 

ن مردم ادامه داد  پکتیا و تخار با مقامات محیل دولت، ر، میدان وردک، گردهم آبی ها در والیت جوزجان، کندز، لو گ  . در بی 



ان سنتی مردم و جامعه مدبن بر  سیمینار های را جهت تروی    ج نقش علمای ردید. در ماه جنوری، یوناما سلسله ی از   گزار  گرهبر

ن انتخابات،   مال ها و علمای مذهتر از والیات بادغیس، غور، رد هم آوری گافغانستان در حمایت از راه اندازی صلح آمب 

 ، راه اندازی کرد. رهار و نورستانگهرات، کندز، لغمان، نن

به اظهار  شده بافی ماند. رییس جمهوری کرزینا به امنیتی افغانستان با ایاالت متحده امریکا امضا توافقنامه دوجان. ۱۲

اییط که در  ن اه مشوربی در ماه نو گ لویه جر اختتام رسر ادامه داد.  صلح،روند یک ، منجمله راه اندازی رسیم ساختمبر معی 

ن سازمان پیمان ا دس ۲۱بتاری    خ  ، مذاکرات بی  و ها جهت مبر اتالنتیک شمایل )ناتو( و افغانستان روی توافقنامه وضعیت نب 

. ناتو اظهار داشت که آغاز کردند  را  ۲۰۱۴پس از سال  ماموریت آموزش و مشوره دیه برای فراهم آوری چارچوب حقوفی 

 د. ردگمنعقد  یم تواند بعد از امضای توافقنامه دوجانبه با ایاالت متحد امریکا  وضوع تنها این م

وری، دولت افغانستان  ۱۳. بتاری    خ ۱۳  ،ایاالت متحده امریکا برایش انتقال داده شده بود  توسطزندابن را که قبال  ۶۵ماه فبر

ن که به جرایم  نامید "زندانیان خطرناک "آزاد کرد. سفارت ایاالت متحده امریکا در کابل، این رهابی را  و در  مرتبط سنگی 

وری، عبدالرقیب تخاری، وزیر  ۱۷. بتاری    خ تقبیح کرد ، قرار داشت ، ۲۰۱۲ تفاهمنامه تحت   کهمغایرت با تعهدابی  ماه فبر

فهرست شده بود در پشارو کشته شد. دولت    ۱۹۸۸  رژیم تعزیرات شورای امنیتان طالبان، که براساس  گ اسبق عودت کنند 

ده را شهید صلح نامید و جسد وی را  ن افغانستان، نامبر   د.  انتقال دا تخار  ش،خود یتبه وال  جهت تدفی 

 

 امنیت تحوالت  ب. 

 

ثبت کرد،   ۲۰۱۳رویداد امنیتی را در افغانستان در سال    ۲۰۰۹۳اوضاع امنیتی در افغانستان شکنند بافی ماند. ملل متحد  .  ۱۴

طوریکه سطح خشونت ها ، از زمان سقوط طالبان بدینسو  ، ۲۰۱۱بعد از سال را به حساب درجه بندی،  متذکره سالکه 

ن سال قرار داد   ،د شمشاهده  در آن   ق و بویژه،    ۷۰این رویداد ها،    . از مجموعدومی  ق، جنوب رسر در جنوب کشور درصد در رسر

ی  گاز لحاظ تاکتیک، در اد. اتفاق افت ۲۰۱۳درصد تمام رویداد های بود که در سال  ۱۳ محل والیت کندهار ردید. گزارش  گ ب 

ی های مسلحانه  گ، با در ۲۰۱۳درصد مجموع رویداد های سال    ۷۵مسلحانه، مواد انفجاریه تعبیه شده    های درصد در    ۵۱ب 

و های افغان  ۲۰۱۲مقایسه به سال   ی ساحات، با گدر امر دفاع از وطن در برابر عناض ضد دولت و پس    ،  را نشان داد. نب  ب 

، که در آن  ۲۳شورشیان بتاری    خ بی یک مثال آن، حمله  نشان دادند. از خود توانابی تلفات زیاد، وجود  وری در والیت کبن فبر

ی های مسلحانه به علت  گافزایش در در ند.  ه اعسکری ناپدید بافی ماند  ۶  و   عسکر اردوی میل افغانستان کشته،   ۱۹حد اقل   ب 

و های افغان  گعواقب بزر  و های میل امنیتی افغانستان و حمالت متمرکز عناض ضد دولت باالی نب   از طرف نب 
 ستان عملیابی

ق و جنوب  در بی ا والی ، ۲۰۱۳رخ داد. در طول سال  در جریان انتقال مسوولیت های امنیتی  سوی سلسله بی از   کشور،  رسر

ردید. در مناطق شمال گروبرو  با حمالت شدیدی وی، گکر جنتحریک طالبان، لشکر طیبه و لش  منجملهروه ها، که گ  از 

کشور، نهضت اسالیم ازبکستان، به حمالت خود باالی ولسوایل های  دوردست و کوهستابن ادامه داد تا چالش های جدی 

ن مسلح ادامهوارد نمایرا باالی صلح، امنیت و ثبات کشور  یافت، با  د. استفاده از حمالت تاکتییک انتحاری توسط مخالفی 

حمله در سال  ۱۰۱حمله در کابل در مقایسه با  ۱۸که   ،در افغانستان رخ داد  ۲۰۱۳که در سال  از این دست  ه بی حمل ۱۰۷

 ده بود. احمله ی آن در کابل اتفاق افت  ۷، که  ۲۰۱۲

مرصوف  پرسونل نظایم که    ۷۳۰۰تن، که شامل    ۱۹۳۴۲۷پرسونل اردوی میل افغانستان    تعداد   . ایل اواسط ماه جنوری،۱۵

و های هوابی افغانستان یم باشند، یم شد.  خدمت  ییک  کمبود متبافی در نب  ر اتب 
عمدتا در سطوح مدیریت بودیجوی و اسبی

  فقدان استخباراتانفجاریه تعبیه شده، و  توانمندی های ویژه که شامل هوانوردی، مبارزه با مواد  نبود    همراه با ، بود   د موجو 

اند. ش یم ن ماه  ۸. بتاری    خ یم باشد  گبگونه دوامدار مایه نگرابن بزر  ، ۲۰۱۳در جریان سال  ،درصدی ۳۴ تقریبا  اصطکاک مب 



ن مکتب آموزش ویژه ی خود را  هدف  همقابله با مواد انفجاریه تعبیه شده، ب جهتجنوری، وزارت امور داخله، نخستی 

بحیث آمر حوزه  رز روال جمیله باگماه جنوری، د  ۱۴پرسونل پولیس، افتتاح کرد. بتاری    خ  ۱۵۰۰آموزش ساالنه ی تقریبا 

ن زبن که  پولیس در کابل،   ن یک  بود    نخستی  ن  موقفن تکه در چنی  ماه   ۲۱درصد پرسونل پولیس زن، بتاری    خ    ۱  تنها د. با  ردیگعیی 

ی خود برای ادغام نمودن بهبی پرسونل اناثیه  ر اتب 
در پولیس میل افغانستان، همراه با اقدامات  جنوری، این وزارت اسبی

ی از سواستفاده، راه اندازی نمود.  گمحافظوی برای جلو  کننده اناثیه را آموزش دهد تا   تالیسر   ۱۳۰۰۰این وزارت  قرار است  ب 

ی در انتخابات فعالیت نمایند. ایل اخب  سال گدر روز رای   ی ملل متحد برای  ۲۰۱۳ب  ، صندوق نظم و قانون به رهبر

 تن پولیس را اجرا نمود.  ۱۴۵۱۹۹افغانستان، معاشات تعداد 

ولسوایل در اواسط ماه   ۱۴۲پرسونل در    ۲۷۰۰۰ا  انه، توسعه ابتکار امنیتی پولیس محیل افغانستان ، همراه بگ. بطور جدا ۱۶

وری، با پالبن که به  درصد تمام رویداد های امنیتی در  ۹. ، ادامه یافتبد توسعه یا ۲۰۱۴ایل اخب  سال پرسونل  ۳۰۰۰۰فبر

ماشته گ در ساحات شکنند و بعضا در نقش های  لبا  غا  متذکره  پرسونل، علیه پرسونل این وزارت انجام یافته بود.  ۲۰۱۳سال  

ات ضعیف برخوردار  ن هدف قرار  آسابن  به و بقدر کافن در این رابطه آموزش نیم بینند و  ،یم شوند که برای انجام آن از تجهب 

ند.  گیم   ن  ،بسیاری محالت بدلیل حضور پولیس محیل افغانستانبهبود امنیت در زارشابی از گ ب   بدست رسیده است. در عی 

ی را که از طرف برخن از اعضای پولیس محیل افغانستان صورت یم  گب   زمان،  یوناما،  د گونه دوامدار تخیط های حقوق بشر ب 

ن ثبت کرده است.  ا را ول اعدام های خود رس، مجازات، ارعاب، تالیسر های غب  قانوبن و اخاذی ه م، بش و  ۲۰۱۳نومبر  ۱بی 

رفته را ثبت کرده که گپولیس محیل افغان صورت   توسط شده،مجروح فرد ملیک  ۱۸کشته  و   ۱۴، یوناما ۲۰۱۴جنوری  ۳۱

 نشان یم دهد.  ۲۰۱۳/ ۲۰۱۲را در مقایسه با زمان مشابه در سال افزایش چهار چند 

ات منفن باالی مردم افغانستان و هم روی توانمندی ملل متحد در انجام  که هم تحوالت مرتبط به امنیت   بقط. ۱۷ تاثب 

قبه بود. وضعیتشماری از زارشدیه شاهد گزمان  ، رد دا آن ماموریتی و فعالیت های وظایف  مبی  رویداد های امنیتی غب 

بدین معتن که عملیات های تمام جوانب با موانع  بوجود آمده بود،جوی غب  عادی مالیم  وضعیت حد اقل از اثر  متذکره،

وری، ۱۵ایل  ۲۱۰۳نوامبر  ۱۶از تاری    خ د. برخورد کر کمبی  ردید که در مقایسه با زمان مشابه گرویداد امنیتی ثبت   ۴۶۴۹  فبر

ن د. دانشان در صد افزایش را  ۲۴ ،۲۰۱۳/ ۲۰۱۲در سال  ور  ۱۵و  ۲۰۱۳نوامبر  ۱۶یس و پنج حمله انتحاری بی   ۲۰۱۴ی فبر

حمالت در مورد از این  ده    افزایش را نشان داد.    ۲۰۱۳/ ۲۰۱۲حمله در زمان مشابه در سال    ۱۷ردید که در مقایسه با  گثبت  

شده ی   گت. حمله همآهنافزایش داشد، ااتفاق افتذشته گپایتخت در مقایسه به پنج حمله که در زمان مشابه در سال  

باالی  حملهبار ترین گرفت، مر گدر کابل، که جان پنج عضو خانواده ی ملل متحد را   ماه جنوری باالی رستورانتی  ۱۷مورخ 

ن الملیل و  ۱۳ : بدینسو بشمار رفت ۲۰۰۱از سال  ،افراد ملیک خارخر  فرد ملیک افغان کشته شدند. طالبان  ۸فرد ملیک بی 

، مستقیما یا غب  مستقیم  گرویداد دی ۲۱ . رفتند گمسوولیت این حمله را بعهده   ن که ر امنیتی ملل متحد را متاثر ساخت، بی 

وری  ۱۵و  ۲۰۱۳نوامبر  ۱۶ یت این اعمال جریم یا اعمال ارعاب باالی کارمندان داخیل ملل متحد  ۲۰۱۴فبر ثبت شد. اکبر

که باعث مجروح شدن سه اسکورت پولیس رفت  گلوله قرار  گرهار مورد شلیک  گ. دو کاروان ملل متحد درننند انجام شده ا

 ردید.  گخسارمند   سطیحشلیک اسلحه خفیف این ردیز در پرواز بود از اثر گردید، و یک چرخبال یوناما که بطرف  گ

مورد تلفات،   ۴۵۵با    ،یم شد   گماین ها و مواد انفجاریه بافی مانده از جن، شمار رویداد ها که شامل  ۲۰۱۳. در طول سال  ۱۸

. در  را نشان داد افزایش به ثبت رسید،  ۲۰۱۲کشته در سال   ۹۱مورد تلفات و  ۳۶۷در مقایسه با  ،کشته  ۱۲۹شامل که 

ار ماین  ۲۱۴و  گمیدان جن ۲۸ حمایت یم شد، زارشدیه،  همکاران ماین پایک که از طرف ملل متحد گ مدت   ن   ۳۱را در  کشبی

ار ماین در رسارس   ۴۱۷۱. تخمینا ، تصفیه کردند ردیدند گ  ر که عاری از ماین اعالمگمحل همراه با سه ولسوایل دی ن  ۳۳کشبی

 والیت بافی مانده اند. عالوه بر رسید 
 

اث گ ی را با آیساف تدوین یم کند تا مواد گ  گجن به مب  ر اتب 
ذشته، ملل متحد اسبی

آن ها مهمات هوابی استفاده  شلیک، محالبی که در تمرین های  میداناه های نظایم، گ را از قرار   گانفجاریه بافی مانده از جن

ی تعریف حیطه ی این مسایل   گشده و محالبی که در آن ها جن ر اتب 
های زمیتن رخ داده، تصفیه نماید. موارد کلیدی این اسبی

    را فراهم کرده است.    میدان تمرین شلیک    ۳۳۱و    گمیدان جن  ۲۳۱برای ملل متحد مشخصات    خواهد بود. تا کنون، آیساف



 ج. همکاری های منطقوی

 

ی .  وارد تعامل شد تا همکاری های منطقوی را تروی    ج نماید همسایگانش  با    نهافغانستان فعاال .  ۱۹ این موارد شامل نقش رهبر

و گفتگنمودن  کننده ی آن در پروسه استانبول روی امنیت و همکاری های منطقوی برای یک افغانستان امن و با ثبات، دنبال  

فت در زمینه اقدامات اعتماد قوی های  بان نشست  ۱۷یم شد. بتاری    خ  ،سازی سیایس، و پیشر ن ماه جنوری، هندوستان مب 

مقامات ارشد در دهیل جدید بود. دول عضو قلب آسیا و کشور ها و سازمان های حمایت کننده روی مسایل امنیت، منجمله 

فت پی  برریستحرکات عناض افرایط و اهمیت همکاری های انرژی منطقوی برای توسعه اقتصادی و ثبات، و همچنان روی   شر

 ونگو چتوافق شده    سازبی   در زمینه شش اقدام اعتماد 
 

ن تاری    خ های  ردیدند.  گ تمویل این روند متمرکز  یک وری،   ۱۱و    ۲بی  ماه فبر

بان مقامابی از قرغزستان، پاکستان و ترکیه بود تا منحیث بخشر از اقدامات اعتماد سازی م ن دیریت حوادث، کشور جاپان مب 

ین شیوه های ر   سید اطالعات و بهبی
 

ن تاری    خ های گ یک سازد. بی  بان    ۲۷و  ۲۶ به آن را با ایشان رسر ن وری، افغانستان مب  ماه فبر

 آماد  یزم بود. ر تمویل تروریزم، منحیث بخشر از اقدام اعتماد سازی در رابطه به مبارزه با ترو  در رابطه بهسیمیناری در 
 

 ها گ

ن کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقوی در م ن برای ششمی  بان آن باشد   ورد افغانستان که قرار استنب  ن بتاری    خ  ،کابل مب 

 رفته شده است. گماه مارچ   ۲۶

ن افغانستان و سایر کشور ها در منطقه تقویت یابد. بتاری    خ تال . ۲۰  ۸ش های هم در جریان است تا روابط دوجانبه بی 

، رییس جمهور کرزی از تهران دیدادس کرد و با رییس جمهور اسالیم ایران، حسن روحابن توافق نمود که کشور های شان   ار مبر

، اقتصادی و نبتواتا در راستای دوستی و همکاری های وسیع کار خواهند کرد  ند همکاری های دراز مدت سیایس، امنیتی

 فرهن
 

وری، در حا ۲۶د. بتاری    خ ن و صلح و امنیت منطقوی را تحت پوشش قرار ده یک شیه اجالس اتحادیه پارلمابن  ماه فبر

ه با رییس مجلس جمهوری اسالیم ایران مالقات گردید، رییس ولش جر گزار  گهمکاری های اسالیم که در تهران بر سازمان 

، رییس جمهور کرزی، از هندوستان دیدار کرد و همراه با نخست وزیر، منموهن سناماه دس  ۱۲بتاری    خ  کرد.   ، موصوف گمبر

،  بر تعهد افغانستان در مورد همکاری های منطقوی، ادغام و توسعه، از طریق پروسه استانبول تاکید ورزید. هر دو رهبر

دند تا از ایجاد مسب     . بتعقیب آنحمایت نمایند  ترانزیت تجاربی  های  همراه با جمهوری اسالیم ایران، همچنان تعهد سبر

وری  ۱۵بتاری    خ  ساینس و تکنالوژی زراعتی میل وزیر روابط خارجه هندوستان از کندهار جهت افتتاح پوهنتون ماه فبر

وری، در حاشیه بازی های زمستابن المپیک   ۷بتاری    خ . رفتگصورت  ، با رییس جمهور کرزی افغانستان در   XXIIماه فبر

، فدرا ، یسر جن  تیفسوخر ن قات کرد که موصوف اراده و میل کشور پن مال  گروسیه، رییس جمهور کرزی با رییس جمهور چی 

ن را برای ادامه ی مساعدت به اعمار مجدد افغانستان و تروی    ج رسمای موصوف همچنان حمایت . اظهار داشتذاری گچی 

ی افغان ها باشد مجددا اظهار داشت.  ریاست جمهوری  بر جنجال خود را برای انتخابات روند مصالحه میل که به رهبر

ن از کابل دیدار کرده و با رییس جمهور کرزی و سایر مقامات ارشد مالقات نمود. ماه فبر   ۲۲بتاری    خ   وری، وزیر امور خارجه چی 

وری، رییس جمهور کرزی به انقره برای اجالس هشتم سه جانبه که با رییس جمهور ترکیه  و نخست وزیر  ۱۳بتاری    خ  ماه فبر

کدر زار شده بود، سفر کرد. گپاکستان بر  ن افغانستان و پاکستان که شامل تز ا بیانیه مشبی حرک مثبت روابط دوجانبه بی 

ن الملیل برای گ و اقتصادی یم شد استقبال صورت  بی تقویت روابط تجار رفت. نیاز به همکاری های توسعوی منطقوی و بی 

وری، وزیر مالیه پاکستان  ۲۲بتاری    خ . شد حمایت از با ثبات سازی افغانستان تاکید  بلند پایه بی را به کابل برای  هیئتماه فبر

ک اجالس نهم کمیسیون  ی کرد اقتصادی مشبی وژه ها که به مساعدت  و همچنان از شماری از پر  افغانستان پاکستان رهبر

 پاکستان تکمیل شده بود دیدن نمود. 

ماه  ۱۳ایه دیه همکاری های منطقوی خود ادامه داد. بتاری    خ گنماینده ویژه ام یان کوبیش، به فعالیت های ماموریتی آ. ۲۱

دی محمدوف مالقات کر ادس ، موصوف از عشق آباد دیدار، و با رییس جمهور ترکمنستان، قربانقیل بب  و در رابطه به  د، مبر

دوستانه و پروژه های زیربنابی برای افغانستان بحث نمود. بتاری    خ 
یس بشر ماه جنوری، در نشست معینان  ۲۲اهمیت دسبی



ک، منجمله  اتزار شده بود و روی تهدیدگهای که در مسکو بر گوزارت های خارجه اعضای سازمان همکاری های شن مشبی

، همچنان روی نیاز افزایش تجارت  روه های ترور گقاچاق مواد مخدر و   ن تاری    خ گو رسماییستی ذاری عبور از مرز بحث نمود. بی 

وری، موصوف از اسالم آباد جهت مشوره با دولت پاکستان دیدار  ۲۵و  ۲۳های     د.  نمو ماه فبر

   

III حقوق بشی . 

 

وری  ۸بتاری    خ . ۲۲ خود را  روی محافظت از افراد ملیک در منازعات مسلحانه منتشر ۲۰۱۳زارش ساالنه گ ، یوناما  ۲۰۱۴فبر

  که در مجموع ،  ۲۰۱۳تلفات افراد ملیک( در سال    ۸۶۱۵مجروح افراد ملیک )  ۵۶۵۶کشته افراد ملیک و    ۲۹۵۹زارش  گکرد. این  

زارش گافراد ملیک را نشان داد.   انگ درصد افزایش در شمار کشته شد  ۷ و ، ۲۰۱۲سال  بهدر مقایسه  ،درصد افزایش ۱۴

 ۴۰۶۳ان افراد ملیک و گ کشته شد   ۲۳۱۱را به عناض ضد دولت ) ۲۰۱۳درصد تمام تلفات افراد ملیک در سال  ۷۴متذکره 

و های طرفدار دولت )درصد  ۱۱مجروح( و  و های افغانستان و  ۸این تلفات را به نب  و های  ۳درصد را به نب  درصد را به نب 

ن   ن گدرصد مجموع این تلفات به در   ۱۰مجروح( نسبت دادند.    ۶۱۵کشته و    ۳۴۱الملیل، همراه با  نظایم بی  ی های زمیتن بی  ب 

و های طرفدار دولت همراه با افراد ملیک که در تبادل آتش کشته شدند، و متبافی   درصد عمدتا از اثر   ۵عناض ضد دولتی و نب 

رایش روز افزون تلفات افراد گنشان دهنده ی   ، ده است. هر دوی این منابعنسبت داده ش گمواد انفجاریه بافی مانده از جن 

 . ، یم باشد ۲۰۱۳در سال ملیک 

ن ۲۳ ن افراد ملیک را ثبت کرد، که انعکاس  ۱۰۶۶ان و گ مورد کشته شد  ۵۷۲جنوری، یوناما  ۳۱نوامبر و  ۱. بی  مورد مجروحی 

عناض ضد دولت یم باشد.  ۱۳/ ۲۰۱۲درصدی تلفات افراد ملیک در مقایسه با زمان مشابه در سال  ۱۵دهنده ی افزایش 

و های طرفدار دولت     ۷۶مسئول   درصد   ۱۵  بافی درصد در جریان این مدت یم باشد.    ۹مسئول  درصد تلفات افراد ملیک و نب 

، راکت پرا گیم تواند به هر جانتر نسبت داده شود که عمدتا از اثر در نتلفات افراد ملیک   ی های زمیتن تن های مرزی یا مواد گب 

 رفته اند. گرسچشمه   گبافی مانده از جنانفجاریه 

وی کار کشوری در مورد نظارت و      .  ۲۴   زارشابی از رویداد هایگمدر  ونه دواگزارشدیه روی اطفال و منازعات مسلحانه بگنب 

ن  ردید.  گمجروح   ۲۵۴طفل کشته و  ۱۰۴ها، گجنوری، از اثر جن ۳۱نوامبر و  ۱نقض جدی حقوق اطفال را دریافت کرد. بی 

مجروح   ۶۷کشته و    ۴۸انفجار مواد انفجاریه تعبیه شده علت اصیل تلفات اطفال را تشکیل یم دهد که منجر به کشته شدن  

ی هاگ. در ردید گ طفل را کشته و  ۳۷ی زمیتن که شامل تبادل آتش، شلیک، توپخانه، راکت، هاوان و حمالت بمب دستی ب 

طفل   ۱۳و ماین های زمیتن باعث شده     گطفل را مجروح ساخت. مواد منفجر نا شده، مواد انفجاریه بافی مانده از جن  ۱۳۳

 . ردد گطفل مجروح   ۴۱کشته و 

، اماه دس ۸. بتاری    خ ۲۵ معلومات تازه در مورد تطبیق قانون محو  حاوی زاریسر را تحت عنوان رایه به پیش: که گ یوناما  مبر

مقامات دولتی و نظارت از  ۲۰۰زارش متذکره که بر اساس مشوره با گ  را منتشر کرد.  بود، خشونت علیه زنان در افغانستان

ن ماه اکتوبر  ۱۸قضیه خشونت علیه زنان در  ۵۰۰حدود  حاوی نتایج  ترتیب شده ، ۲۰۱۳و ماه سپتمبر  ۲۰۱۲والیت بی 

  ۲۰۰۹افزایش داشت، در حالیکه قانون  ذشتهگ ماه   ۱۲درصد در مقایسه به  ۲۸زارش شده گمختلط بود. ثبت رویداد های  

از  بود  جزابی وی ااقامه دعدرصد افزایش داشت. روی  همرفته، شمار  ۲ بود، و محکومیت اقامه دعویرا منحیث اسایس برای 

ن وزارت امور زنان    ۱کاهش یافت. بتاری    خ    بود،  طرف سارنواالن در قضایای خشونت علیه زنان زارش خود دولت گمارچ، معی 

منتشر کرد. بر اساس وبی متقابل توکیو را  گدر مورد وضعیت تطبیق این قانون در مطابقت با تعهداتش تحت چارچوب پاسخ

یت یافته های این ماموریت را در خود باز والیت    ۳۴والیت از مجموع    ۳۲تحقیقابی که در   افغانستان راه اندازی شده بود اکبر

 تاب داده بود. موجودیت معلومات اسایس عنرص اسایس توسعه و تطبیق پالن عمل دولت جهت رسید 
 

 به خال های گ



ردیده بود، قسمیکه از طرف شورای میل گقانون اجراات جزابی ابراز    ۲۶ های در رابطه به ماده  رابن گشناسابی شده یم باشد. ن

ن اعضای خانواده متهم گپرسش قرار  تحت تصویب شد، که مانع  منحیث شاهد یم شد، بنابراین، مانع تعقیب عدیل  رفیی

وری،  ۲۳موثر بسیاری از قضایای خشونت علیه زنان یم شد. بتاری    خ  رییس جمهور کرزی، کود متذکره را توشیح کرد ماه فبر

 را که مانع شهادت دادن اقارب یم شد را از طریق فرمان تقنیتن تعدیل کرد.  ۲۶عبارت ماده و متعاقبا، 

ماه جنوری، بر اساس یافته های برریس اعتبار دیه پنجساله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، که  ۲۸. بتاری    خ ۲۶

 ردید. کمیته همآهنگآن برای یکسال به تعویق افتیده بود منتشر   تصمیم روی وضعیت
 

ن الملیل نهاد های میل حقوق یک  بی 

، در حالیکه به کار و موثریت  تعیینات کمیشبن  دولت در رابطه به رابن از پروسهگزارند با نگاین کمیسیون حرمت زیاد یم  بشر

 های جدید، تناسب جنسیت و وابست
 

ورت این کمیسیون جهت  به تمویل دونر ها یک یاد آور شد. کمیته متذکره روی ضن

 رسید 
 

 فت در صورت عدم رسید گتاکید ورزید و   ۲۰۱۴رابن ها با دولت افغانستان ایل ماه نوامبر گ به این نگ
 

ل گ ن ، پیشنهاد تبن

 رفته خواهد شد. گبه وضعیت ب مد نظر  

، جهت مشاهده ی رفتار با توقیف تان به پیش برده یم شوند که از طرف افغانس  . یوناما به بازدیدش از مراکز سلب آزادی۲۷

مرکز سلب آزادی که توسط ریاست عمویم امنیت میل   ۵۴زارشدیه، از  گ. در زمان مدت  ادامه داد   ان مرتبط به منازعه،گ شد 

دیدن کرد.  د،اداره یم شون والیت ۲۰افغانستان، پولیس میل افغانستان، ریاست زندان مرکزی و اردوی میل افغانستان در 

، همراه با شمار روز  ۲۰۱۴تن در ماه جنوری  ۲۹۰۰۰به  ۲۰۰۸تن در سال  ۱۲۰۰۰جمعیت زندان عمویم افغانستان از 

ار آزادی زندانیان، افزایش یافت. زندانیان زن در گ افزون اعتصابات غذابی روی وضعیت زندان، همچنان تطبیق ناساز 

یف در ماه جنوری اعتصاب سه روزه  ن بودند رها گزندانیان مرد که متهم به جرایم سنند که داشتادعا  و را راه اندازی مزاررسر ی 

یت جرایم اخالفی یم باشگ  مورد رسید ه و د از طرف قانون حمایت نشدنردیدند در حالیکه قضایای ایشان، که اکبر
 

 قرار گ

ن ماه، ند رفته اگن اض  ۲۲. در جریان همی   دند. یوناما و نمایند نمو زندابن در والیت غور در رابطه به مجازات های شان اعبی
 

 گ

روی والیات، تخار، جوزجان، کندز و کابل ،  با تمرکز  ، نخست  زیربنای زندانآموزش و وضعیت  ی آن کار یم کنند تا  های ویژه  

    را بهبود بخشند.  

 

IVبا مساعدت های توسعوی. تطبیق پروسه کا 
ی

 بل و همآهنگ

 

( از طرف ۲۰۱۴مبر ادس ۲۰ایل  ۲۰۱۳مبر ادس ۲۱) ۱۳۹۳جنوری، بودیجه میل افغانستان برای سال مایل  ۱۵بتاری    خ  . ۲۸

درصد به توسعه  ۳۵درصد به هزینه ی عملیابی و  ۶۵ملیارد،  ۷.۶ه ی شورای میل تصویب شد. از مجموع گولش جر 

وری، وزارت مالیه تخصیص    ۱۱بتاری    خ  دالر را جذب یم نماید.    ملیار   ۳.۴تنها سکتور امنیتی  .  یافت تخصیص   ملیون   ۱ماه فبر

 خود تخصیص داد. نتیجه حاصله از این برنامه آموزیسر برای دالر را به پنج والیت، تحت برنامه بودیجه ی والیتی آزمایشر 

 ارزیابر چشم انداز تطبیق یک پالیش مایل غب  متمرکز و عمویم مورد استفاده قرار داده خواهد شد. 

اک کنند  . ۲۹  ان جلسه ویژه بورد همآهنگ اشبی
 

ک بتاری    خ یک فت های را که در تحقق تعهدات  ۲۹ و نظارت مشبی جنوری پیشر

پیشاپیش کنفرانس توسعه افغانستان که قرار ،  اه به پیش را  گرفته بود و اجندای نگمتقابل توکیو صورت    ویگوب پاسخچارچ

ن ردد گزار  گ بر  ۲۰۱۴است بعدا در سال  تدوین نمودند . یوناما تعامل جامعه مدبن را با این روند ، همچنان بحث های بی 

ن الملیل روی آماده سازی یک   فت های که در رابطه به گدولت و جامعه بی  ک در مورد پیشر خدمات دشوار  ارائهزارش مشبی

اقتصادی افغانستان و برنامه های توسعوی افغانستان در جریان انتقال مسوولیت  د.  برای تروی    ج تداوم بخشیتسهیل  بود،

 ، ن الملیل تعهد گ د نامزد ریاست جمهوری برای حضور یابر در جلسه ناظرین دعوت شده بودند. نماین ۱۱های امنیتی ان بی 

ا به تحرک دوامدار روی حکومتداری خوب و اجندابی   ،را برای افغانستانشان  دراز مدت  
 مجددا تایید نمودند، در حالیکه ایبن



فت حقوق محور، بویژه محافظت از دست آورد های که در ساحات حقوق بشر و حقوق زنان بدست آمده ربط دادند.   پیشر

ن الملیل، همراه های رسی    ع اقتصادی و توس ن تعهدات کلیدی ضد فساد و معیار های صندوق میل بی 
عه منجمله برآورده ساخیی

 با تالش ها جهت رسید 
 

م برای اتکای افغانستان مهمواردی بودند که روی آنان منحیث موارد بسیار    ، به اقتصاد غب  قانوبن گ

ن الملیل گبه خودش تاکید صورت    ، در رابطه به تعهداتش روی تقویم انتخابابی را مجددا رفت. دولت افغانستان همکاران بی 

. تقریبا همه نامزدان ریاست جمهوری تعهد اطمینان داد وبی و تعهدش روی پالیش مدیریت مساعدت ها گو بهبود پاسخ

فت های را که تحت چارچوب پاسخ دند تا پیشر  ادامه دهند.  وبی متقابل توکیو بدست آمده بود گسبر

افغانستان فوق العاده وابسته به کمک ها بافی . بانک جهابن برریس چشم انداز اقتصاد جاری افغانستان را فراهم کرد. ۳۰

همراه ،  ردید گکند    ۲۰۱۳درصد در سال    ۳.۱، رشد متذکره تخمینا  ۲۰۱۲در سال    زراعتی   فراوانبعد از محصول  مانده است.  

جمع آوری عواید معلوم یم شود که بعلت کندی ردید. گداخیل تضعیف   درصد محصول ناخالص ۹.۶با جمع آوری عواید 

، برای بار نخست، در کاهش  اقتصادیاوضاع  بالتکلیفن اجرای آن بود. در دوامدار اقتصادی و ضعف  ن درصدی شمار   ۴۳نب 

کت های تازه ثبت شده در هفت ماه نخست سال   ومندی در ساحات کاهش فقر،   ۲۰۱۳رسر بمشاهده رسید. چالش های نب 

ن ترین بافی مانده و در میان ، فن نفر تولید ناخالص میل   .  ند خدمات مافی مانده ا ارائهایجاد کار و    ۲۰در سطح آسیا پایی 

ین  بازار به  هر سالتازه ورودی ها  ۴۰۰۰۰۰درصد ثابت مانده و فشار تقریبا  ۲۵در جهان، سطوح سواد تقریبا کشور پایینبی

وی کاری با مهارت، وزارت های تعلیم و تربیه و کار و امور اجتمایع،   ۱۹کار موجود یم باشد. بتاری    خ   جنوری، جهت افزایش نب 

، همراه با ملل م ن ی آموزش و تعلیم و تربیه حرفشهدا و معلولی  ر اتب 
ن اسبی ی و  تخنییک افغانستان را، به هدف و تحد، نخستی 

ی الزمه برای کشور، راه اندازی نمودند.   وی بشر  ایجاد نب 

ن و مدیریت متمرکز بوده است. در ماه ۳۱ . تالش های حاکمیت قانون این ماموریت بصورت روز افزون روی منازعات زمی 

ک   ، آغاز کرد. این  گجنوری، به درخواست اداره اراضن افغانستان، یوناما به ریاست مشبی تمویل روه گروه کاری اداره اراضن

ن الملیل و تطبیق کنند گ کنند  ن را  ان اصالحاگ ان بی  رد هم یم آورد، این نهاد برای راه حال گت اراضن و برنامه های مرتبط به زمی 

 های عمیل جهت منازعات طوالبن مدبی که به بیجا شدن های در بسا نقاط کشور دامن یم زند دادخوایه یم کند.  

  

Vدوستانه  . مساعدت های بشی

 

، معاون رسمنشر عمویم اماه دس ۱۶بتاری    خ . ۳۲  برای همآهنمبر
 

ی  یک دوستانه، ولب   کمک های امدادی اضطراری و  امور بشر

دوستانه جهابن را برای سال  میلیون دالر برای  ۴۰۶راه اندازی نمود که شامل درخواست وجه  ۲۰۱۴آموس، پالن های بشر

دوستانه برای افغانستان  ک بشر ن یم زند که امسال افغانستان یم شد. پالن عمل مشبی یس  به ون تن نیاز میلی ۵.۴تخمی  دسبی

به خدمات صیح ، منجمله مواظبت عاجل در برابر تراما، که بلندترین اولویت یم باشد، با توجه به نیاز های که در حال 

 مساعدت  فراهم سازی. پالن متذکره همچنان  ، خواهند داشتد یم باشب  اضافه  گوبی بصورت چشمگحاضن از ظرفیت پاسخ

رویه که نیازمندی گحیث  ن که مروه سویمگ  شدیدا محتاج غذا یم باشند در الویت خود قرار داد.     که  تن میلیون    ۲.۲  را به  ها 

 د. ندارند افراد بیجا شده ی داخیل یم باشحاد های برآورده ناشده 

بیجا شده بودند ثبت شده اند، که منعکس  گفرد منحیث بیجا شده ی دخیل که از اثر جن ۱۲۴۰۰۰، ۲۰۱۳. در سال ۳۳

یم باشد. که این تعداد مجموع اشخاص بیجا شده ی داخیل در  ۲۰۱۲درصد افزایش را در مقایسه به سال  ۲۵کننده 

والیت   ۲۰والیت متعلق به  ۳۴تن، که از مجموع  ۶۳۰۰۰۰که از طرف ملل متحد ثبت شده بود به بیشبی از افغانستان را  

ان را ثبت کرده بود، که منعکس کننده ی گ رهار، بلندترین سطح بیجا شد گهلمند، میدان وردک، فاریاب و نن بود. والیات،

ی های زمیتن بود. عالوه بر آن، خشک سایل های ممتد در مناطق غربر گافزایش در  ان داخیل تقریبا گ ن بیجا شد به بیجا شد  ب 



ن چغ ، در قدم نخست به چ ۲۰۱۳خانواده در اخب  سال  ۱۰۰۰ ران در والیت غور، و بعدا به هرات کمک کرده است. بی 

وری ۲۰۱۳مبر ا اواسط ماه دس ، مساعدت های زمستابن به جمعیت های آسیب پذیر، منجمله ۲۰۱۴، و اواسط ماه فبر

، پکتیا و فاریاب و همچنان به    ۳۵۰۰۰ ر گی تن د  ۳۰۰۰۰اشخاص بیجا شده ی داخیل در والیات وردک، نورستان، غور، غزبن

یف و هرات فراهم شد. بتاری    خ کابل  اطراف ر مساکن غب  رسیم در داخل و د وری، دولت افغانستان، به  ۱۱، مزاررسر ماه فبر

ان داخیل را راه اندازی کرد. این پالیش نقش ها و مسوولیت های وزارت ها گ حمایت ملل متحد پالیش میل در مورد بیجا شد 

 و نمایند 
 

دوستاگ ی  های مختلف و همکاران بشر ر اتب 
نه و توسعوی، منجمله ملل متحد را ترصی    ح کرده است. در حال حاضن اسبی

، قرار است، ایجاد   مهاجر افغان  ۳۸۷۶۶همراه با درصد  ۵۹،  ۲۰۱۳شت مهاجرین به افغانستان در سال گردد. بر گتطبیفی

 را نشان داد. کاهش   ۲۰۱۲در مقایسه به سال که داوطلبانه عودت کردند 

زارش گ این مرض    از که    . آخرین کشور باقیمانده   ،کمپاین واکسیناسیون به کارش در راستای محو فلج اطفال در افغانستان .  ۳۴

 ۲۰۱۱مورد در سال  ۸۰و  ، ۲۰۱۲مورد در سال  ۳۷زارش شده که نظر به گمورد   ۱۴، ۲۰۱۳. در سال  ، ادامه داد یم دهد 

ن شدن  ۴۱این در کمپ  ۳مبر اکاهش را نشان داد. از اواسط ماه دس ولسوایل که دارای بلندترین خطر بود،  منجر به واکسی 

وری که از این کمپاین ها در کابل  مورد  ردید. یکگسال   ۵میلیون طفل زیر  ۲.۷بیشبی از  جاییکه یک طفل در اوایل ماه فبر

ن موردی که در پایتخت، ردید گراه اندازی  مصاب به این مرض بود  یم طالبان بدینسو در آن ثبت از زمان سقوط رژ  ،نخستی 

یس بمشاهده رسید. برنامه فلج اطفال  ،شده سبه از دسبی  برخوردار بود.  ،ساحات غب  قابل دسبی

ن ماه جنوری و دس۳۵  ، دفبی همآهن۲۰۱۳مبر  ا. بی 
 

دوستانه  یک دوستانه،  کارمندان    شاملکه    را   رویداد امنیتی   ۲۸۳ امور بشر بشر

، که منجر به کشته  یم شد، والیت ۳۳مراکز و دارابی ها در رسارس  ات عمدی و تصادفن ثبت کرد. که این موارد ترکیتر از تاثب 

ی و توقیف کارمندان،  گدست  ۲۹کارمند،    ۳۸شدن   ردید. و این گ  مورد اختطاف کارمندان  ۸۴و    کارمندان  د مجروحیتمور   ۵۰ب 

ینبیشماه جنوری در هرات،  ۲۱ در ماین پاک  ۶۷موارد شامل اختطاف مخترص  کارمندابن که در یک رویداد واحد در سال   بی

 .  ، یم شد های اخب  دخیل بودند 

دوستانه  ابن گهمماه جنوری، صندوق    ۲۲. بتاری    خ  ۳۶ ان در اواسط گ میلیون دالری که از سوی تمویل کنند   ۳۰با بیشبی از    ،بشر

وری  ورت ااین صندوق کمک های تخصیص داده ند. ردیگرسما ایجاد  تعهد شد ماه فبر شده را در راستای مساعدت های ضن

دوستانه شناسابی شده بود،  ابن گهممحور، با اولویت دادن به نیازمندی های حادی که در پالن عمل 
  د. نماییم  اجرا بشر

   

VIمبارزه با مواد مخدر . 

 

، پولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان ا ماه دس ۲۳و  ۶بتاری    خ . ۳۷ و گکیلو    ۶۴مبر یک تن ئرام هب  ن و حدود یک مبی تریاک ی 

ی  را در کابل ضبط کرد. ضبط متذکره از اثر عملیات ده برابر    ۲۰۱۲در مقایسه به سال    ۲۰۱۳در سال    ،اطالعات  تحت رهبر

ن را در والیت هرات مالبراتوار متابا مواد مخدر یک ماه جنوری، پولیس مبارزه  ۲۰د.  بتاری    خ ردیگافزایش یافته، انجام   فتامی 

ن البرتوار در افغانستان بود، در سال   ن برد.    ذشتهگکه در نوع خود سومی   ۸از    ،مواد مخدر ترکیتر   ضبطموارد شناسابی و ازبی 

 افزایش یافت.  ۲۰۱۳مورد در سال  ۵۴به   ۲۰۱۰مورد در سال 

ن تاری    خ ۳۸ ی وایل بدخشان، کمیته جدید مبارزه با مواد مخدر برای ولسوایل اشکمش رسحدی بدخشان بی  ماه  ۳۱. به رهبر

 و علمای مذهتر  ۴مبر  و ادس
، سازمان های توسعوی، جامعه مدبن رد هم آورد. گرا  جنوری مالقات کرد که مقامات دولتی

ول مواد مخدر و معیشت، که از طرف ملل متحد   رویتاجکستان -مرز افغانستان یاین کمیته به تعقیب کنفرانس وزرا کنبی

ون، تسهیل لختوالیت  بدخشان و    -ورنوگبدخشان،افغانستان، با والیت خودمختار تاجکستان،    مردمانبه هدف ارتباط بهبی  



ک، جهت تسهیل تجارت و مرز روه های مشابه در آنسوی گ ایجاد  د. ردیگشده بود، ایجاد   ، با هدف غابی کمیته های مشبی

ن  فت یم باشد. یمرز  مردمانایجاد اعتماد بی   ، در حال پیشر

ماه جنوری، وزیر جدید مبارزه با مواد مخدر با رییس اجراییه دفبی جرایم و مواد مخدر ملل متحد، یوری  ۱۷. بتاری    خ ۳۹

جنوری،   ۲۹و  ۲۸بتاری    خ مالقات کرد و تاکید کرد که دست یابر به موفقیت دوامدار مشکل خواهد بود.  فداتوف، در ویانا 

 وزیر مبارزه با مواد مخدر کنفرانس اعالم روابط همسای
 

ان نهاد های مبارزه گ را در کابل سازماندیه کرد. وزرا و نمایند  نیک یک

، جمهوری اسالیم ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان و ازبیکستان  ن اک نموده بودند. تبادل   با مواد مخدر چی  در آن اشبی

ک رسحدی در آن تروی    ج یافت. بتاری    خ  وری، وزیر امور داخله ۱۰قوی تر اطالعات و عملیات های همزمان مشبی   ، ماه فبر

ن زار کرد. مبارزه با مواد مخدر ییک از پنج اولویت نخستگ ن روی مبارزه با مواد مخدر را در کابل بر اگ کنفرانس تمویل کنند  وزرا   ی 

ن الملیل را ترغیب کرد تا ظرفیت تنفیذ نمایند   یم باشد و موصوف جامعه بی 
 

ند. گ   ها را در این ساحه بلند ببر

 

VIIحمایت از ماموریت . 

 

والیت حفظ  ۱۳ذشته، یوناما حضور ساحوی داییم خود را در گماه   ۱۸دفبی ساحوی در  ۱۰شدن  مسدود به تعقیب . ۴۰

ایه دیه ماموریتی و فعالیت های گرا برای آمنحرص به فرد ونه دوامدار برنامه میل گکرده است. دفاتر ساحوی مستحکم به  

، دفاتر ساحوی روزاننظاربی فراهم کرده است.  ه با اجتماعات مردم و مقامات در سطوح والیتی و به رغم چالش های امنیتی

برای استفاده حد اکبر از واسطه ولسوایل، منجمله ساحابی که این ماموریت حضور داییم ندارد، کار یم کند. تالش های مهیم  

، در برخن موارد، افزایش     -نقلیه زریه این ماموریت، که کاهش یافته بود و حفظ آن   ای زمیتن روی شمار ماموریت ه   –و حتی

راه   ۲۰۱۳بازدیدی که در خارج از کابل از طرف جامعه دیپلوماتیک در سال    ۴۰رفته شد. یوناما همچنان به بیشبی از  گدست  

( و سایر قرار    مسدود اندازی شد حمایت فراهم کرد.    )بر آر بی
ن الملیل در گ شدن تیم های اعمار مجدد والیتی اه های نظایم بی 

ابی  استفاده  کاهشروی سطح حمایت لوژستییک که برای کارمندان ساحوی ملل متحد میش بود، بشمول   رسارس کشور تاثب 

،  بی ن هوایدا ی شماری از می یس به مراقبت های طتر یا پنا گشت. عالوه برآن، کارمندان یوناما دیذا گ والیتی اه های که گر دسبی

 قبال برای شان در حاالت اضطراری میش بود نداشتند.  

درصد پست خایل( دارد، که  ۶کارمند )با   ۱۵۱۵، یوناما در حال حاضن ۲۰۱۳پست در سال  ۲۴۳. به تعقیب کاهش ۴۱

ن الملیل و    ۳۴۵متشکل از   مشاور نظایم   ۱۶ار ،  رضا ک   ۷۱  این دفبی داراییم باشند. عالوه برآن،    کارمند داخیل  ۱۱۷۰کارمند بی 

ک کویت   ۱۱مشاور پولیس یم باشد. بتاری    خ  ۳و  ی دفبی حمایوی مشبی ن جلسه ی کمیته رهبر ماه جنوری، یوناما در نخستی 

اک کرد تا  ذاری، اوموجا، گ روشن نماید. پروژه تصدی منابع پالنبیشبی مسایل حکومتداری، مدیریت و تخصیص منابع را اشبی

 آماد  ها  از ماه ماه مارچ، بعد  ۱بتاری    خ 
 

 ردید. گ، راه اندازی  گ

 

VIIIنظارت ها . 

 

ن انتقال قدرت را در  ،انتقال سیایس قانوبن . ۴۲ اساس ثبات برای افغانستان را تشکیل یم دهد. انتخابات ماه آینده نخستی 

زاری انتخابات شورای والیتی گد. تالش ها برای بر رقم ز ر  گافغانستان از یک رییس جمهور منتخب به رییس جمهور منتخب دی

ردد،  در راه است. این گزار  گقانون اسایس افغانستان بر ماه اپریل، در مطابقت با چارچوب حقوفی و  ۵که قرار است بتاری    خ 



وسیعا قابل قبول باشند، با نتاییحر که  و  ردند گر درصورتیکه بدرستی راه اندازی  گقص نخواهد بود؛ مواانتخابات ها بدون ن

ی جدید فراهم خواهد کرد، تا ب د را تقویت نمای که ثبات و وحد ت میل، به شیوه ی  بسا چالش ها  ا ماموریتی را برای رهبر

 رسید 
 

 د. نمای گ

فت را  ۴۳ ی قرار دارند و تالش های کمیسیون مستقل شکایات انتخابابی پیشر  افغانستان در رهبر
. نهاد های مدیریت انتخابابی

فته تر از انتخابات   ن کرده است. کمیسیون مستقل شکایات انتخابابی با چالش بزر گ با ترتیبات تخنییک پیشر  ذشته تامی 
 

 در گ

ن زمان مسوولیت های اسایس خود را  ۳۴ر هر یک از تقویت ظرفیت نهادی، منجمله حضورش د والیت، در حالیکه در عی 

 رسید نقش آن در  انجام یم دهد، روبرو یم باشد. 
 

 ، شفاف و بیطرف به قضایای انتخابابی بسیار مهم  خواهد بود. نظارتگ

ان احزاب را گ ن نامزدان و نمایند ری در ایجاد اعتماد در روند انتخابات خواهد بود، و ناظرین داخیل، همچناگعنرص مهم دی

 ترغیب یم کنم، تا ساحات جغرافیابی وسییع را تحت پوشش قرار دهند. در حالیکه ملل متحد نقشر در اداره یا رسید 
 

 به گ

را فراهم و ، مساعدت های تخنییک ستانماموریت آن و به درخواست مقامات افغان بر اساساین انتخابات ندارد، این نهاد 

ن الملیل را برای این روند تسهیل انسجام حم  . خواهد کرد ایت بی 

و صداقت این روند ادامه داده است.   یت. نماینده ویژه ام به مالقات های خود با تمام دست اندرکاران در حمایت از جامع۴۴

در ای عوض کنند، تالش ها در میان رقبا برای ایجاد تفاهم متقابل، در حالیکه آنان نباید صدای مردم را در صندوق های ر 

مانه و   از رفته باشد. من گمقابل سناریوی )برنده دریافت کننده تمام( محافظت صورت   آنچه که تاکنون یک کمپاین محبی

ی را در امر کمک به اطمینان از این که  ومند یم باشد استقبال یم کنم. نامزدان همچنان مقامات انتخابابی مسوولیت خطب  نب 

ن روند انتخابات ثبات و وحدت میل را تروی    ج نماید دارا یم باشند. من نامزدان و حامیان شان را ترغیب یم کنم تا از  قوانی 

وی نموده و شکایات را از طریق نهاد های که این ماموریت را   ند تعقیب نمایند. بعهده دار انتخابات پب 

ایط افغان را ترغیب یم نمایم تا    پنجم  . با فرا رسیدن۴۵ کشور آینده    برای  را    رای شانماه اپریل، من همه شهروندان واجد رسر

ند  اک زنان  بکار ببر اقدام    –نامزدان، کارمندان انتخابابی و ناظرین    به حیث  همچنان  بلکهان،  گ ث رای دهند حیبه  نه تنها    –. اشبی

 کلیدی نمایند 
 

و های امنیتی باید بیطرف بافی بمانند، و من از   از این انتخابات خواهد بود.  نمودن گ نهاد های دولتی و نب 

ن ادی رسانه بی  آز دساتب  روشن رییس جمهور کرزی در این ارتباط استقبال یم نمایم.   و تحت پوشش قرار دادن یکسان به همی 

ن برای اطمینان از اینکه رای دهند  ان با کمال خاطر بتوانند اجتماع نمایند گ اندازه برای یک رقابت سالم مهم یم باشد. امنیت نب 

ی را  حایز اهمیت یم باشد و چالش های بسیار واقیع در این ارتباط را نباید از نظر بیندازیم. نهاد های امنیتی افغانستان رهبر

ن الملیل در پالن های امنیتی برای حمایت از حد اکبر حق رای،  بعهده دارند و وزارت امور داخله، همراه با همکاران میل و بی 

بکار بردن حق رای شهروندان یم باشد و من از همه جوانب منازعه یم خواهم تا مکلفیت های  ،فعال یم باشند. انتخابات

ام بشان   زارند. گدر این رابطه را احبی

که   روبرو است،  روه های مسلح و شبکه های جریم سازمان یافتهگپیچیده همراه با سلسله ی از    گ. افغانستان با یک جن۴۶

ن دولت گفتگد. یک برنامه صلح یا  ندنبال یم نمایبرنامه های همزمان و بعضا رقابتی محیل، میل و فرا میل را   و های مستقیم بی 

ده برای صلح،  گد. آرزوی  بنظر یم رسقبل از انتخابات نا محتمل  افغانستان و عناض مسلح مخالف   فتمان گبهمه حال، از  سبی

ن از   و نب 
ی هایگموقف  های کمپاین های انتخابابی ، قباییل و جامعه مدبن روشن است. گونا گروه های  گ  ب  مهم   ون مذهتر

ی و کاهش تلفاتگاست که تالش ها برای فراهم سازی ترتیبات، در کوتاه مدت، جلو   بر افراد  که خشونت ها   روز افزوبن  ب 

در   ا عیرس   ام های را گ   ملیک وارد میکند ادامه داشته باشد. ادامه تعامالت باید همچنان به تالش های دولت جدید کمک کند تا 

وی شدن را  ب  گدست  روی  راستای راه حل های دراز مدت   ن که یم تواند د.  زمان بالتکلیفن یم تواند دشمتن ها و احساسات مبن

د، تگتوسط شورشیان مورد بهره برداری قرار   وی این ماموریت با مردم و اعتماد سازی، منجمله تمرکز گفتگ.  ید یم نماید شدب 

کمک آن در این امر حایز اهمیت یم   ر گارچند توجه را بخود جلب نیم کند، م  اخب  باالی علما جهت کمک شان در امر صلح،

ی افغان ها در اختیار دولت آینده بافی خواهد ماند.   باشد. مسایع جمیله ملل متحد در حمایت از مصالحه تحت رهبر



ن الملیل فروکش زیرا که حضور وسیع جاه افغانستان در منطقه برای ثبات درازمدت حیابی خواهد بود گ. جای۴۷ یم امعه بی 

ک متقابل از طرف افغانستان و پاکستان دلگد. من بکن ن منافع مشبی رم یم شوم و آرزو دارم گونه دوامدار از برسمیت شناخیی

ام های ملمویس د رحمایت از صلح و ثبات برداشته شود و با همکاری های اقتصادی گ که این مامول بیشبی توسعه یافته و  

دوجانبه، منطقوی و چندین جانبه را استقبال  ،و های روز افزون منطقوی از طریق انجمن های تکمییلگفتگردد.   گبرجسته  

ک چالش ها  ده در گیم کند بصورت   ارائهبه صلح و ثبات منطقه که افغانستان   –و فرصت ها  –یم کنم. ماهیت مشبی سبی

ی، توجه منطقه را برای حمایت از راه حل های افغان هاگانجمن های منطقوی درک یم شود، مانند سازمان همکاری های شن

م قرار دارد. بصورت فزاینده،   ن و گفتگها معطوف یم سازد. پروسه استانبول نشان یم دهد که افغانستان در قلب این میکانب 

ز تالش های اسایس در این انجمن روی ثبات و اقدامات امنیت انرژی ظاهر یم شود و ملل متحد به فراهم سازی حمایت ا

 که آماد آرزو یم کنم  های ایجاد اعتماد منطقوی ادامه خواهد یافت.  
 

، گ ن  ها برای جلسه به سطح وزرا که قرار است در تیانجی 

، در ماه آ ن ن منحیث  فراهم یم کند.  دنبال نمودن نتایج عمیلبرای  را  ردد فرصتی گزار  گست بر گچی  و من از نقش فعال چی 

بان و تروی    ج کننده ی همکاری های منطقوی استقبال یم   ن  م. کنمب 

 ی ثبات اقتصاد بهمه حال، فضای سیایس زیاد را احراز کرده است.  ،در حال حاضن  ریگدی هر کشور  انند . انتخابات م۴۸

م بافی مانده و نیم توان افغانستان ک . جلسه ویژه بورد از آن چشم پوشید  مبر  نظارت و همآهنمشبی
 

جنوری  ۲۹که بتاری    خ   یک

فت روی تعهدات متقابیل که در توکیو  د شزار گبر  ده شداهمیت تداوم پیشر  ، منجمله برنامه های رسید ه بود سبر
 

 به گ

ن عواید و مصا   که بی 
ن خالی مایل روز افزوبن رف دولت وجود دارد را از طریق اصالحات، حکومتداری خوب و حقوق بشر و نب 

، بویژه اعتماد  ر گبخشید.  یک چارچوب قانوبن مناسب مولفه کلیدی دی ، استحکامتالش های قوی جهت افزایش عواید 

، تمویل ترو   مبارزه با پولشوبی
ن فت در زمینه تصویب قوانی   وبی گکه در چارچوب پاسخند  بودیزم و معادن، همه تعهدابی  ر پیشر

ده شد متقابل ، هر ییک از کاهش رسی    ع در سطوح استثنابی کمک ها که به افغانستان  ه بودند توکیو سبر ن یک فضابی . در چنی 

ن تعهدات مایل که در توکیو و شیکا   بوده،  گبزر   خطر دارای  د  نفراهم یم شو  ن الملیل در برآورده ساخیی  ،و گو پیش بیتن جامعه بی 

ده برای سال های آینده،  ن سان مهم خواه بودند به ه شده سبر ن نامزدان ریاست جمهوری نمی  د بود. من از برسمیت شناخیی

توجه جدی تر در رابطه به  هتعهدات متقابل اصالحات و بويژه، نیاز بروی برای حفظ تحرک افغانستان در رابطه به نیاز 

تاکید نامزدان در مورد ایجاد شغل برای جمعیت  نم. کیم   استقبال  ،و برنامه کاهش فقر  ،وسیع ، و ب  گفرا  ،توسعه دوامدار 

ن سان جوان افغانستان  ، آماد قرار دارد مهم یم باشد. تا توجه به این که ثبات اقتصادی افغانستان در خطر  بهمی 
 

 ها برای گ

د. نیاز برای ر گتجارت صورت   ،معمولروی آن حسب نباید  ،سال پالن شد  اواخر  که در کنفرانس توسعه وزرا   ر داییم اکاه ب 

ن کمک  گخود با همآهنهای توسعه افغانستان دیده یم شود و ملل متحد به مساعدت  برایو اولویت بندی شده  ساخیی

ن الملیل در حمایت       آن ادامه خواهد داد.  از های بی 

 آماد . تمرکز کلیدی در ۴۹
 

 و قطع اقتصاد غب  قانوبن در گ
 ها برای جلسه وزرا باید تالش های را برای تقویت اقتصاد قانوبن

، همراه با عرضه و تقاضا برای مواد مخدر که صحت و  ۲۰۱۳ردد. تولید تریاک در افغانستان در سال گحال رشد شامل  

باز هم رقم بلند را نشان داد. مانند قرار داد سایر سکتور کشور و منطقه را تهدید یم کند    نهادیتندرستی مردم، اقتصاد و بافت  

یم کنند، خطر جدی برای ظهور یک دولت مواد  ا تکابطور فزاینده  روی تمویل تجارت مواد مخدر ها، و طوریکه شورشیان 

 . راهکار های جامیع برای رسید یم باشد مخدر متصور 
 

گ گ ده قوی سیایس د که نیازمند ارا ان به این معضل، مسوولیت مشبی

ن الملیل، یم باشد.   افغانستان، منطقه و جامعه وسیع بی 

فتی که  ۵۰ ر کمک مهیم به ثبات کرده گبدینسو ، ارچند شکنند بوده م  ۲۰۰۱در محافظت و تروی    ج حقوق بشر از سال    . پیشر

یاست. با وجود بالتکلیفن انتقال، بسیاری افغان ها، بویژه زنان، هراس دارند دست آورد    بهره برداری  با خطر   های حقوق بشر

تطبیق قانون محو خشونت زمینه در  ،بی گ. تعهدات بزر ، از دست برود مصلحت های سیایس کوتاه مدت مواجه، و بخاطر 

ن بافی مانده ا  ،، همراه با تعقیب عدیل و محکومیت تحت این قانون تارییحن بوده  دولت  خطب  مسوولیت    که  علیه زنان . ند پایی 

ن   فت در مورد تطبیق قانونگمن از نخستی  ری تعهد وزیر گ تحول مهم دی استقبال یم کنم.  متذکره، زارش دولت روی پیشر



 برای شان یم باشد. من از توشیح قانون اجراات جزابی از سوی 
ن حمایت کافن داخله  به افزایش شمار افشان پولیس زن و تامی 

ن خشونت، بویژه علیه  –اوج کار چندین ساله  – رییس جمهور کرزی همچنان مداخله وی برای اطمینان از این که مرتکبی 

ن المیل گ استقبال یم نمایم.   رفت،گ  خواهند  قرار  و گزنان، پاسخ آینده  برایام های از این دست به ایجاد اعتماد داخیل و بی 

افغانستان یم خواهم تا تمام اقدامات الزم جهت حمایت از د. در این ارتباط، من از مقامات ممد خواهد بو افغانستان 

ش منحیث یک نهاد مستقل و موثر  ند. گروی دست   را  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در امر تحقق نقش خطب  ب 

در      بافی خواهد ماند. در اولویت  تقویت حقوق بشر و حاکمیت قانون برای ملل متحد    برایحمایت از تالش های افغانستان  

که در حمایت از حاکمیت قانون قرار دارند بصورت فزاینده باهم کار یم کنند تا   دفاتر رسارس سیستم ملل متحد، این عناض و  

 ردانند. گبه روال عادی بر  آن ها را و  ت نمودهتالش ها را تقوی

ین  فهرست  در  افغانستان  .  ۵۱ ین توسعه یافته    ،کشور هایپایینبی نیازمندهای پیش بیتن یم شود که  .  جهان بافی مانده استکمبی

دوستانه، منجمله از طریق تلفات افراد ملیک و بیجا شدن جمعیت های متاثر از جن در این در حال صعود یم باشد.  ،گبشر

ن مساعدت های بشر دوستانه  گزمینه، همآهن ین مولفه کار م  ،بصورت دوامدار   ،ساخیی لل متحد در افغانستان خواهد مهمبی

دوستانه سال   ک بشر ن حادترین    ی را هدفمند تر   اهکار ، ر ۲۰۱۴بود. پالن عمل مشبی بازتاب یم   نیازمندی ها برای برآورده ساخیی

ری از یک گر ماین پایک تذکاریه دیگ کار   ۶۷ اختطافان یم خواهم تا تعهدات شان را ادامه دهند. گ و من از تمویل کنند  دهد 

دوستانه بصورت سیستماتیک هدف قرار بگ . هیچ شواهدی مبتن بر این که کار عملیابی یم باشد ناک  خطر محیط   ند، گران بشر ب 

ین    در جابی که  که    را یم دهد   ین معتن اوجود ندارد؛، ماهیت کار ایشان   ور بیشبی ن بسیار بلند خطر  ت وجود دارد در آنجا  ضن نب 

یس کار  یم ان محیل تسهیل  گباشد.   دسبی هدف جهابن   بخواهیم به ردید، و این، درصورتیکهگران واکسیناسیون از سوی رهبر

 د. ردگتقویت  یم، باید نایل آی ۲۰۱۸ سال برای محو فلج ایل 

، اقتصادی و اجتمایع تاثب  دارد. ۵۲  در سال اخب  انتقال افغانستان حکمفرما بوده و باالی تحوالت سیایس، امنیتی
 . بالتکلیفن

ن الملیل بصورت چشم ی کاهش خواهد یافت و  گحضور بی  ی آینده افغانستان تصمیم  تا هنوز روی  ب  رفته نشده است. گرهبر

ردد. ملل متحد، از ده ها سال بدینسو گتا جاییکه عمیل باشد، تقویت  در این زمینه، بسیار مهم است که پیش بیتن و اعتماد 

وبی برای تسلسل کار در افغانستان یم ب ، همآهننب   اشد. حضور رستارسی و دفاتر جمیله ی آن، حقوق بشر
 

ن یک  کمک های بی 

ین وجه از افغانستان   دوستانه مهم بافی خواهند ماند. شیوه های دقیفی که این دفبی یم تواند به بهبی الملیل و مساعدت های بشر

 ونگچ  رویو مردم آن حمایت نماید لزوما  
 

ات سیایس، امنیتی   تغیب  آن یم چرخد. زمابن که وضاحت  یک  در رابطه به تاثب 
بیشبی

همراه با دولت افغانستان، نقش ملل متحد  وجود دارد، زمان آن فرا رسیده است تا  و اقتصادی سال اخب  انتقال افغانستان

انقضای آن در را به تفصیل بیشبی عنوان نماییم. من بنابراین، از شورای امنیت درخواست یم کنم تا ماموریت یوناما را بعلت  

ر تمدید نماید. با این کار، من روی تعهد ملل متحد برای یک همکاری با افغانستان تاکید یم گماه دی ۱۲ماه مارچ، برای  ۱۹

کنم. من همچنان از دول عضو یم خواهم تا به فراهم سازی منابع مورد نیاز برای ادامه کار  و فعالیت های ما در رسارس این  

  مملکت ادامه دهند. 

ام  گ به جان ها و خدمات ارزشمند چهار همکار ما که در ر  گ. من یکبار دی۵۳ و مراتب عمیق تسلیت ام   نمودهذشتند ادای احبی

د که ردیگخطرابی   آور ر  یاد گماه جنوری، یک بار دی ۱۷را به خانواده های که از ایشان بافی مانده ابراز یم نمایم. حمله مورخ 

ن قبول  ملل متحد و کارمندان داخیل و  ن الملیل این دفبی با آن روبرو یم باشند. هدف قرار دادن یک محل ملیک همه قوانی  بی 

ن اعمایل را به شدید ترین نحو آن تقبیح یم کنم. تمام جوانب منازعه باید   گشده و قواعد جن را نقض یم کند و من چنی 

ی مکلفیت های شان را در رابطه به محافظت از افراد ملیک تحقق ببخشند.   من از تمام کارمندان در افغانستان که تحت رهبر

 سپاسگزاری یم کنم.  نماینده ویژه ام یان کوبیش، برای تعهدات دوامدار شان در حمایت از مردم افغانستان

 

 



 ضمیمه 

فت های بدست آمده در برابر معیار ها   پیشر

I.  امنیت 

 

ن صلح و ثبات و حفاظت از مردم افغانستان. مینتی پایدار و روند های توانمند برای امعیار: نهاد های   تامیر

 

یکس فت                                                    مبی  شاخص های پیشر

 

افزایش در شمار پرسونل پولیس میل و 

اردوی میل که رهنمابی شده، آموزش 

دیده و بر اساس یک ساختار توافق شده 

 فعال هستند

 

 

 

 

 

 

 

 

فت و  توسعه در یک پالن برای یک پیشر

ایط محور به  انتقال مرحله وار و رسر

ی ار   ان های امنیتی افغانستان گ رهبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ۱۹۳۴۲۷ به پرسونل اردوی میل افغانستانجنوری،  ماهاواسط ایل  •

در قوای هوابی افغانستان  پرسونل نظایم که ۷۳۰۰، منجمله تن

، شمار پرسونل در ۲۰۱۳. ایل اخب  سال مرصوف خدمت هستند 

 د. یم رسیتن   ۱۴۵۱۹۹ صفوف پولیس میل افغانستان به

ساله ی خود  ۱۰اه گ، وزارت امور داخله دید ۲۰۱۳اپریل  ۸بتاری    خ  •

را برای پولیس میل افغانستان صادر کرد، و این وزارت، پالن های 

استخدام پولیس زن را طرح نمود. در کار با مردم و پولیس مردیم،  

ی خود را برای ۲۰۱۴ماه جنوری  ر اتب 
، این وزارت همچنان اسبی

مدیریت پولیس زن، فراهم سازی رهنمود در مورد محافظت زنان 

ن الملیل و یوناما   صادر کرد. هر دو ابتکار مشوره تخنییک از جامعه بی 

 را بازتاب داد. 

ن  • جون  ۱۸انتقال را بتاری    خ  مرحلهآخرین  و رییس جمهور پنجمی 

 منظور کرد.  ۲۰۱۳

 

 یاداشت:ضمیمه هذا فقط به زبان انگلیش توزی    ع شده است. 

 این ضمیمه بدون ویرایش رسیم صادر گردیده است.  *

 

 



II .ادغام مجدد و مصالحه صلح ، 

 

ی روند فراگیر و  سازنده ایجاد شده تا فضای سیایس معیار: گفتمان میل و مشغولیت منطقوی به هدف پیگیر

 سودمند برای صلح تقویت شود

 

یکس فت                                                    مبی  شاخص های پیشر

توسعه و تطبیق روند های سازنده میل و 

منطقوی جهت تقویت تالش های 

 صلح، ادغام مجدد و مصالحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،  ۷۷۹۶مجموع ، ۲۰۱۳ماه دسامبر در اخب   • تن عناض ضد دولتی

  ۶۹۳در برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان، بشمول 

پروژه  ۱۶۴ردید. از آغاز این برنامه بدینسو، گقوماندان/رهبر ثبت  

ردید، که از آن مردمان از طریق گمنظور   والیت ۲۵ی کوچک در 

توسعه زیربنا و فراهم نمودن فرصت های شغیل کوتاه مدت برای 

 ردیدند. گان مستفید  گ مجتمع و ادغام شوند اعضای 

حمایت از تالش های دولت برای با ثبات سازی ساحات   برای •

کلیدی، برنامه توسعه ساحه محور میل که توسط ملل متحد 

پروژه ی  ۲۲ادامه یافت، همراه با  ۲۰۱۳حمایت یم شوند در سال 

تن، منجمله  ۹۴۱۸۲ردید. این پروژه ها گوالیت تکمیل   ۱۰که در 

جویان گبه جن با فراهم سازی فرصت  های شغیل بدیل اقتصادی

 .  ند ردیدگ مستفید   اسبق

 که توسط   ، رییس جمهور کرزی۲۰۱۳جنوری  ۱۱ایل  ۸از تاری    خ  •

ن دی یس دیدار گ، از واشنهمرایه یم شد  رییس شورای عایل صلح یی

د روند صلح  روی و با رییس جمهور امریکا و سایر مقامات، پیشبر

 بحث نمود. 

اک کنند  • ن الملگ اشبی ن کنفرانس بی  یل همکاری های ان در سومی 

ن در افغانستان که در استانبول  اسالیم برای یک آینده صلح آمب 

خواهان حل و فصل  ،ردید گزار  گبر  ۲۰۱۳مارچ  ۵و  ۴بتاری    خ 

ردیدند. کنفرانس بعدی، که گو و مذاکره  گفتگاختالفات از طریق  

ردید، اقدامات عمیل را برای گزار  گدر کابل بر  ۲۰۱۳اپریل  ۸بتاری    خ 

که در استانبول تصویب شده بود جستجو کردند.   تطبیق آنچه 

اک نموده بودند حمالت  علمای مذهتر که در کنفرانس اشبی

 انتحاری را منحیث اعمال غب  اسالیم تقبیح کردند. 

، طالبان بیانیه ی را صادر کردند که ۲۰۱۳جون  ۱۸بتاری    خ  •

نشاندهنده ی اراده ی شان جهت دنبال نمودن راه حل سیایس 

ی برای    با و در دوحه، گفت گبرای منازعه در افغانستان بود. دفبی

د. استفاده از اسم و ردیگحضور مقامات طالبان و مقامات قطر باز  

بود، در مراسم   روهگاین  طالبان که متعلق به رژیم سابق  نشان

 افتتاحیه باعث واکنش منفن و قوی دولت و جامعه وسیع افغابن 

و ها ایل گفتگماه جون، دولت اعالم کرد که    ۱۹ردید. بتاری    خ گ

ی  متذکره این که روند مبتن بر دادن ضمانت  باید کامال به رهبر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ظرفیت مقامات افغان برای جمعاوری و 

ارائه اطالعات بروز شده و دقیق به 

کمیته شورای امنیت که طبق قطعنامه  

( ایجاد شده، افزایش ۲۰۱۱) ۱۹۸۸

 یافته است. 

 

 

 

 

 

حمایت بیشبی مردم برای روندصلح از 

طریق مشورت با عام مردم و با جامعه  

 مدبن  

دفبی متذکره متعاقبا، افغان ها باشد به تعویق انداخته خواهد شد. 

 ردید. گ تا مسدود  موق

ستی که توسط رییس جمهور کرزی در جریان اپاسخ به درخو در  •

  ۲۰۱۳ست گآ ۲۷و  ۲۶سفر رسیم موصوف از پاکستان بتاری    خ 

از بند رها  ۲۰۱۳سپتامبر  ۷زندابن طالب بتاری    خ  ۷رفت گصورت  

 ردید. گرها   ۲۰۱۳سپتامبر  ۲۱ساخته شد و مال برادر بتاری    خ 

به   ۲۰۱۳نوامبر  ۲۱تا  ۱۹از شورای عایل صلح از تاری    خ  هیئتی  •

و سایر  ر یز اسالم آباد سفر کرد، که در آنجا آنان با نخست و 

ابتکارات قبیل که روی آن  در مورد مقامات دولت مالقات کردند تا 

 ۳۰توافق شده بود کار نمایند. در جریان دیدارش از کابل بتاری    خ 

در رابطه با را ان تعهدات خود ، نخست وزیر پاکست۲۰۱۳نوامبر 

 تجدید کرد.  ،و ها با طالبانگفتگ تسهیل  

، یوناما چهار کورس آموزیسر مهارت های ۲۰۱۳در سال  •

دست اندرکار برجسته در چهار والیت و  ۷۳ری را برای گمیانجی

 ۹وی محیل که در گفت گ  ۲۱هفت ابتکار صلح محیل را که منجر به 

ین ابتکارات پنج اعالمیه یا اقدام  ردید، سازماندیه کرد. اگوالیت  

ن اجتماعات باعث    ردید.  گاعتماد سازی را بی 

( شورای امنیت ۲۰۰۰) ۱۳۲۵ایجاد پالن عمل میل برای قطعنامه  •

اک شان در گجهت ارتقای نقش زنان در جلو  ی از منازعه و اشبی ب 

روند صلح ادامه یافت، با مساعدت تخنییک و مایل ملل متحد به 

 ارجه فراهم ساخته شد. وزارت امور خ

، دولت افغانستان معلومات مستدل، تازه و دقیفی ۲۰۱۳در سال  •

  ۱۹۸۸را به کمیته شورای امنیت که به تایس از قطعنامه شماره 

زارش ساالنه روی وضعیت افراد آشتی شده گ( منجمله یک  ۲۰۰۱)

اسم شان از لست حذف شده بود  ۲۰۱۲ی که در جریان سال 

 فراهم کرد. 

ن فردی را که مواد ،  ماه اپریل ۱۶ی    خ بتار  • کمیته متذکره شامل ساخیی

و  صلح، ثبات و  برای طالبان تولید یم کرد انفجاریه تعبیه شده را 

 منظور کرد.  ، ساخترا تهدید یم امنیت افغانستان 

ی صلح والیتی تاسیس شد که شمار  کمیته  ۱، ۲۰۱۳در سال  •

ن کمیته ها را به  کمیته رسانید. شمار تیم های   ۳۳مجمویع این چنی 

ک والیتی که برنامه صلح و ادغام مجدد   داراالنشای مشبی

 کمیته افزایش یافت.   ۳۳به  را تطبیق یم کند  افغانستان

ن شورای عایل صلح و احزاب سیایس بتاری    خ  • ن جلسه بی    ۱۶نخستی 

ردید، تا راه های رسیدن به وحدت میان الیه گزار  گ بر  ۲۰۱۳اپریل 

د. گی جامعه افغابن را در حمایت از روند صلح به بحث باه  ب 

به همکاری شورای احزاب  ۲۰۱۳یم  ۲جلسه مشابیه بتاری    خ 

 ردید. گزار  گالف های افغانستان بر ئتسیایس و ا



جلسابی ، شورای عایل صلح ۲۰۱۳سال  ماه های اپریل و ماه یم  در  •

برای  ان جامعه مدبن افغانستان جهت ایجاد  انجمتن گ را با نمایند 

 رسید 
 

د گروه های جامعه مدبن و تروی    ج  گرابن های  گ به نگ  سبی
 

 گ

 زار کرد. گو های میل صلح بر گفتگ

تحت  شورای عایل صلح در کنفرانش ۲۰۱۳جوالی  ۴بتاری    خ  •

ی میل صلح، که از طرف   ر اتب 
روه های گعنوان بحث روی اسبی

اک کردند  جامعه مدبن سازماندیه شده بود، . توافق شد که اشبی

ک و   یشورای داراالنشا کا  روهگمشبی یم را برای  ،متذکره مشبی ن میکانب 

ی ایجاد نمایند.  ر اتب 
 تطبیق این اسبی

ک شورای عایل صلح و علما در کابل ب •  ۴تاری    خ کنفرانس مشبی

ایه رسابن  گردید تا راه های را برای توسعه آگزار  گبر  ۲۰۱۳ست گآ

از طریق مساجد و مراکز مذهتر جهت تروی    ج صلح و تحمل به 

ند. گبحث ب  ب 

، شورای عایل صلح ۲۰۱۳در جریان هفته صلح،در ماه سپتامبر  •

کنفرانس منطقوی را روی نقش زنان در روند صلح در جالل آباد، 

ک جامعه مدبن و شورای عایل صلح را در کابل،  گو   رد همآبی مشبی

ایه رسابن که گرویداد آ ۱۲۰سازماندیه کرد. عالوه بر آن، تقریبا 

در رسارس کشور، ضور یافته بودند تن ح  ۲۵۰۰۰در آن بیشبی از 

 جهت تروی    ج صلح و مصالحه، حضور یافته بودند. 

             

III . :حکومتداری و نهاد سازی 

 

وع  وع، پاسخگو، رسی ش صالحیت حکومت در رسارس کشور از طریق ایجاد نهاد های دموکراتیک، مشی معیار: گسیی

 طور فزاینده توانایی پایداری خود شان را داشته باشند. از سطح محل، با ظرفیت تطبیق پالییس ها، که به 

فت                                                   یکس   شاخص های پیشر  مبی

 

توانابی مقامات افغان و نهاد های 

مستقل انتخابابی برای مدیریت و اجرای 

انتخابات شفاف و دوره ای، با توجه ویژه 

سهمیه بندی های به مشارکت زنان و 

ن شده در قانوبن اسایس، افزایش  تضمی 

 یافته است

 

 

 

 

 

شورای میل چارچوب حقوفی را برای انتخابات های آینده تصویب  •

کرد، که مرکب از قانون انتخابات و قانون تشکیل، وظایف و  

صالحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل 

ن توسط رییس جمهور در ماه   بود. این قوانی 
شکایات انتخابابی

را در شورای  توشیح شد. قانون جدید سهم زنان ۲۰۱۳جوالی 

 درصد کاهش داد.  ۲۰درصد به  ۲۵والیتی از 

آغاز   ۲۰۱۳یم  ۲۶ان بتاری    خ گ معلومات تازه ی ثبت رای دهند  •

وری  ۱۴یافت، و ، ایل تاری    خ  کارت   ۳۵۰۷۶۸۲مجموعا  ۲۰۱۴فبر

(، به آنابن صادر شده اناثان گ درصد به رای دهند  ۳۴.۶رای دیه )

 سال ۱۸بود که به سن 
 
یا  شده، یا کارت های شان مفقود  رسیده یک

 زاری انتخابات قبیل بدینسو نقل مکان نموده بودند.  گاز زمان بر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایجاد یک کمیته نظارت و ارزیابر و 

 توسعه معیارهای مبارزه با فساد اداری

 

 

 

 

ایجاد کمیته ارزیابر و نظارت و توسعه 

 معیار های مبارزه با فساد اداری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توانمند سازی نهاد های مبارزه با فساد 

 جهت نظارت دولت علیه فساد  

و های میل امنیتی افغانستان اطمینان دادند که یم توانند امنیت  • نب 

مرکز رای دیه را که از طرف   ۷۱۶۸درصد مجموع  ۴حدود 

ن نمایند. ، پیشنهاد شده بود ر ۲۰۱۴کمیسیون برای انتخابات  ا تامی 

وری، کمیسیون مستقل انتخابات فهرست  ۱۹بتاری    خ    ۶۷۷۵ماه فبر

 سطوح مرکز رای دیه را برای روز رای دیه اعالم کرد، و در زمینه

 اطمینان مشابه را ابراز داشتند. 

کمیشبن کمیسیون مستقل انتخابات رسما   ۹جوالی،  ۳۱بتاری    خ  •

، شکایات ا  ن مستقلردیدند. کمیسیو گ  انتصاب  ۱۵بتاری    خ نتخابابی

ردید، که به تعقیب آن انتصاب پنج کمیشبن ن و گسپتامبر تاسیس  

رفت. گماه سپتامبر صورت   ۲۳بودیجه ابتدابی آن بتاری    خ  منظوری

مشوربی   روند  های هر دو کمیسیون انتخابابی بر اساس شبن یکم

ردیده بود مقرر شدند. گکه در قانون انتخابات ترصی    ح    رسیم

کمیسیون مستقل انتخابات پالن عملیابی خود را تکمیل کرد که 

برریس مفصل این روند ها را اطمینان یم دهند که تمام فعالیت  

های الزیم شناسابی و مرتب ساخته شده اند، که این فعالیت ها 

ب االجل های را که در قانون انتخابات، مقرره ها،  تمام ضن

 ردیده اند برآورده یم سازد. گو رهنمود ها ترصی    ح   پروسیجر ها 

ک نظارت و ارزیابر    ، ۲۰۱۳مبر سپتا  ۲۸بتاری    خ  •
کمیته مستقل مشبی

ن  مبارزه با فساد  خود را که ماه های  هزارش شش ماه گچهارمی 

را تحت پوشش قرار داده بود  ۲۰۱۳جنوری ایل ماه جون سال 

ر نشان ساخت که زارش، کمیته متذکره خاطگ منتشر کرد. در این  

فت های صورت   رفته بود لیکن به تالش های زیادتری، گپیشر

  ۳۶این کمیته نیاز است.  منجمله اعاده دارای های کابل بانک

  پیشنهاد خود اضافه کرد.  ۷۴پیشنهاد جدید را به فهرست 

، کمیته متذکره از شورای میل خواست تا ۲۰۱۳اکتوبر  ۲۱بتاری    خ  •

ال   را اصالح سازد تا از سکتور معادن در برابر فساد قانون مبن

پیشنهادات این کمیته را  نذاراگد. قانونب  گصورت   ،محافظت بهبی 

وبی در این سکتور گدر تسوید قانون روی افزایش شفافیت و پاسخ

 . ند مدغم کرد

زارش را که آسیب گذکره پنج  ، کمیته مت۲۰۱۴جنوری  ۲۷بتاری    خ  •

در مورد مبارزه با فساد در سکتور های پذیری های مهیم را 

ن به عودت کنند  منجملهمختلفه ی دولت، ان، پرداخت گ توزی    ع زمی 

 . منتشر کرد  شناسابی کرده بود تقاعد و استخدام به خدمات ملیک 

، دفبی عایل نظارت و مبارزه با فساد ۲۰۱۳در رب  ع نخست سال  •

مبارزه با فساد را در چارچوب هر وزارت جهت ارتقای کمیته 

تر در تطبیق پالیش های مبارزه با فساد قوی ایه دیه گانسجام و آ

حمایت تخنییک و آموزش را از طرف این دفبی ایجاد کرد. هر کمیته 

 د. دار دریافت یم 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساالنه دارابی های مقامات  نشر و اشاعه

 حکومتی 

 

 

 

 

ظرفیت کارمندان ملیک حکومت، در 

ولسوایل های سطوح مرکز، والیات و 

برای اجرای وظایف و ارائه خدمات 

 افزایش یافته است

 

 

 

 

 

 

موثریت مقرری های شفافیت و 

کارمندان خدمات ملیک افزیش یافته 

 است

 

 

 

 

اصالحات خدمات ملیک که از طریق یک 

راهکار جامع ایجاد ظرفیت و مساعدت  

های تخینیک تمویل شده توسط دونران  

 حمایت گردیده، تقویت شده است. 

، شورای میل قانون میل تفتیش را تصویب ۲۰۱۳در ماه سپتامبر  •

د تفتیش نهاد های دولتی کرد که   عایل نظارت را برای پیشبر
دفبی

 د. اماموریت یم د

را که   افغانستان، دولت ابتکار صداقت ۲۰۱۳دسامبر  ۹بتاری    خ  •

ملل متحد حمایت یم  از طرفکه   ی استپروژه ی مبارزه با فساد

ظرفیت سیستم های راه اندازی کرد. هدف این ابتکار تقویت  شود،

تعلیم و تربیه و  : ساد، که توسط وزارت هایاداری جهت مهار ف

تطبیق  روه های شهروندیگعدلیه همراه با اداره عایل نظارت و  

 .  خواهد شد 

مقام دولتی را در جریان   ۲۹۷۵دفبی عایل نظارت دولت دارابی های  •

زارشدیه ثبت کرد. دفبی متذکره معلومابی را در مورد ثبت گ مدت  

منتشر کرد، و تثبیت درابی های  مقام ارشد دولتی   ۴۴دارابی های 

، بشمول معاون رییس جمهور، وزرا و  ۳۳ مقام بلند پایه بی دولتی

ر گمقام ارشد دی ۳۲ردید. تثبیت اشاعه دارابی های  گوالیان تکمیل  

 تحت کار یم باشد.  

آموزش را در  ،، انستیتوت آموزش خدمات ملیک۲۰۱۳در سال  •

ذاری و گلیش، پالنگی، زبان انکمپیوتر مهارت های  مورد مدیریت، 

 کرد.   ارائهخدمات ملیک کارمندان   ۵۱۵۰مایل/حسابداری به 

دفبی دولتی  ۷ان های محل، کارمندان گ ، ریاست ار ۲۰۱۳در سال  •

 ، دفبی شاروایل  را در مورد  ۸تر دولتی ولسوایل و ادف ۲۹والیتی

ی ز گذاری و  گپالن ارشدیه، بودیجه سازی و مدیریت منابع بشر

آموزش داد . این ریاست همچنان مراکز منابع را در والیات بامیان و 

عمویم در مورد وضعیت را جوزجان تاسیس کرد تا معلومات 

 فراهم سازد.  ،مدیریت

 استخدام بر اساس شایست •
 

ولسوال در  ۴۹ ولسوال ها، با مقرری یک

شمار ولسواالن را که از طریق این روند  ، ادامه یافت. و ۲۰۱۳سال 

ن ولسواالن که  ۲۳۱مقرر شدند به   رسانید. شمار مجموع معاونی 

بدینسو، استخدام شدند   ۲۰۱۳تحت این سیستم، از ماه جنوری 

 تن بافی مانده است.  ۳۲

یشنهاد از طرف وزارت های زراعت، آبیاری و ، پنج پ۲۰۱۳در سال  •

و تکنالوژی؛ تجارت؛ و احیا و مالداری، صحت عامه، مخابرات  

انکشاف دهات جهت ارتقای ظرفیت برای برنامه نتایج که از طرف 

شد. پیشنهاد وزارت زراعت،  ارائهبانک جهابن مدیریت یم شود 

روه مشوره برنامه منظور شده و در گآبیاری و مالداری از طرف  

ی آن، قبل از تطبیق و  پرداخت حال حاضن از طرف کمیته رهبر

 . بودیجه ی آن نهابی شده است 

ن معاشات  گملل متحد و بانک جهابن همآهن • تا   ۶۰۰۰ساخیی

ی این  که در حال حاضن از طریق بودیجهرا    کارمند دولتی   ۷۰۰۰



 

 

 

 

 

 

 

تطبیق پالیش حکومتداری محیل و 

، مایل و  انکشاف چارچوب  نظاربی

 بودجوی محیل

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح و نشر میعار ها برای حدود و 

 رسحدات واحد های اداری

 

 

 

 

 برای کارابی 
ایجاد زیرساختار های کافن

نهادهای حکومت، به ویژه در سطح 

 والیات 

 و جزابی قابل 
ایجاد سیستم های قضابی

س که حقوق بشر همه  باور و قابل دسبی

ام و رعایت کند  شهروندان را احبی

 

 

 

 

 

 

 

 

ان توافق شده برای مساعدت ند نهاد پرداخت یم شد ن ، با یک مب 

 تخنییک میل، تعهد کردند. 

رریس قرار دارد. ایل نهابی کابینه تحت ب  از طرفقانون شاروایل  •

ان های محل توسعه پالن های عمل گ شدن آن، ریاست مستقل ار 

ی کرد.   شاروایل را جهت بهبود بوجود آوردن عواید رهبر

و توسعه در سطوح ولسوایل و قریه  پالیش میل برای حکومتداری •

ردید. قانون گمنظور   ۲۰۱۳دسامبر  ۳۰از طرف کابینه بتاری    خ 

ه شورای میل  گرای والیتی از طرف ولش جر تعدیل شده ی شو 

ان های محل از گ ردید. قانون ار گتصویب   ۲۰۱۴جنوری  ۴بتاری    خ 

 طرف کابینه تصویب و منتظر تصویب شورای میل یم باشد. 

والیت پالن های انکشافن والیتی  ۳۴، مقامات در ۲۰۱۳در سال  •

 را تکمیل کردند. یکساله 

ن الملیل ب • ونه ی دوامدار معلومات رسحدی گنهاد های میل و بی 

ان های محل و دفبی گ داخیل طوری که از طرف ریاست مستقل ار 

 ردیده استفاده یم کنند.  گرافن تنظیم  گمرکزی جیودوزی و کارتو 

ساختمان اداری والیتی و  ۴ان های محل  اعمار گ ریاست مستقل ار  •

ساختمان مسکوبن والیتی را   ۶ساختمان اداری ولسوایل و  ۱۱

 یل کرد. تکم

وری  ۲۳بتاری    خ  • ، رییس جمهور قانون اجراات جزابی را که ۲۰۱۴فبر

 توسط هر دو اطاق شورای میل تصویب شده بود توشیح نمود. 

قانون جزا، که توسط  اصالح روه کاریگ،  ۲۰۱۴در ماه جنوری  •

ماده این قانون را نهابی   ۲۲۰وزارت عدلیه ریاست یم شد، تسوید 

 جزابی 
ن ساخت. کود جزای فعیل طوری تجدید شده که تمام قوانی 

ن مبارزه گبدینسو تنفیذ   ۲۰۰۱را که از سال  ردیده ، منجمله قوانی 

چاق ، مبارزه با فساد، مبارزه با پولشوبی و مبارزه با قابا تروریزم

 را در خود ادغام کرد.  انسان

امریه  ۱۱۴، رییس عمویم ریاست زندان مرکزی ۲۰۱۳در سال   •

ن  عملیابی زندان را جهت بهبود تطبیق مدیریت و اداره زندان و نب 

 تروی    ج مقررات حقوق بشر امضا کرد. 

برنامه اولویت میل تحت عنوان قانون و عدالت برای همه در   •

 جلسه بورد همآهن
 

ک بتاری    خ  و نظایک  ۲۰۱۳جون  ۲۹رت مشبی

 ردید.  گتصویب  

در سال دفبی  ۳۱مساعدت حقوفی را به  دفاتر وزارت عدلیه شمار  •

وکیل مساعدت حقوفی  ۱۰۱با تعداد متذکره رسانید. دفاتر  ۲۰۱۳

افزایش را  ۲۰۱۲تن در سال  ۸۴پر ساخته شد، که در مقایسه با 

سعوی سکتور ر از طریق برنامه تو گوکیل دی ۴۲نشان یم دهد. 

 ردید. گعدیل صندوق اعمار مجدد افغانستان فراهم  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، فراهم سازی خدمات مساعدت های حقوفی از ۲۰۱۳در سال  •

 ، با شمار وکالبی 
تن در  ۲۰۸تخمینا   ،طرف سازمان های غب  دولتی

 کاهش یافت.    ۲۰۱۲تن در سال  ۲۳۶مقایسه به 

شمار وکالی که از طرف انجمن مستقل وکالی مدافع افغانستان  •

  ۲۰۰۰به تقریبا   ۲۰۱۲تن در ماه دسامبر   ۱۵۰۰ثبت شده بودند از 

 رسید.  ۲۰۱۳تن در ماه دسامبر 

داخله به تعقیب انتقال رسیم ریاست زندان مرکزی به وزارت امور  •

 ۲۳، برریس روند پرداخت برای این ریاست بتاری    خ ۲۰۱۲در سال 

و پولیس بدست آمده د، تا  برابری معاشات شتکمیل  ۲۰۱۳اکتوبر 

ن شده باش  ابقای پرسونل  د. تامی 

ن  • ریاست زندان مرکزی در ارتباط با سایر دست اندرکاران میل و بی 

این ریاست ایجاد  اه ده ساله وزارت امور داخله را برایگ الملیل دید 

 هردید. این وزارت، بگراه اندازی   ۲۰۱۳جون  ۳۰کرد که بتاری    خ 

 همآهن ،حمایت ملل متحد 
 

در ایجاد های تخنییک  مساعدت  و یک

ییکپیش رونده سلسله ی از پالن های  ر اتب 
که تطبیق این    اسبی

 د فراهم کرد. ناه را حمایت یم کنگ دید 

 ۲۰۱۲درصد افزایش در جمعیت زندان از سال   ۳۳در پاسخ به  •

بدینسو، سه زندان جدید برای مرد ها و دو زندان برای زنان در سال 

 ردید. گ، همراه با سه مرکز اصالح اطفال، فعال   ۲۰۱۳

IV.   حقوق بشی 

ام برای حقوق بشی افغان ها، در مطابقت به قانون اسایس افغانستا ن الملیل، با تاکید معیار: بهبود احیی ن و قانون بیر

ان، آزادی بیان  . ویی بر اساس حاکمیت قانونگو پاسخ روی محافظت از افراد ملیک، وضعیت زنان و دخیی



یکس فت                                                     مبی  شاخص های پیشر

 

کاهش در شمار رویداد های استفاده غب  

افراد ملیک، از طریق قانوبن و ارعاب 

ن الملیل ن مربوطه از قانون بی  وی فعالی   پب 

باعث کشته  ، خشونت های مرتبط به منازعه۲۰۱۳•  در سال 

که    دیګر شد  فرد ملیک ۵۶۵۶فرد ملیک و مجروح شدن  ۲۹۵۹شدن 

درصد افزایش در مجموع تلفات افراد ملیک در مقایسه به سال  ۱۴

کشته شدن مسئول  ولت را نشان یم دهد. عناض ضد د ۲۰۱۲

 ۴فرد ملیک یم باشند که  ۴۰۶۳فرد ملیک و مجروح شدن  ۲۳۱۱

و های  نشان داد.  ۲۰۱۲درصد افزایش را در مقایسه به سال  نب 

فرد  ۶۱۵ مجروح شدن و   ۳۴۱ کشته شدنمسئول   طرفدار دولت

 ۲۰۱۲درصد افزایش را در مقایسه به سال  ۵۹ملیک یم باشند که 

 نشان یم دهد. 

و گدر  ن عناض ضد دولت و نب  ی های زمیتن نا نسبت داده شده بی  ب 

فرد ملیک یم  ۷۲۰و  ۱۶۰های طرفدار دولت منجر به کشته شدن 

نشان یم   ۲۰۱۲درصد افزایش را در مقایسه به سال  ۶۴باشند که 

 دهد.   

وی کاری کشوری ملل متحد در مورد نظارت ۲۰۱۳•  در سال  ، نب 

مورد تلفات  ۱۶۹۴ ، نازعات مسلحانهزارشدیه روی اطفال و مگو  

طفل   ۱۱۴۹طفل کشته و  ۵۴۵اطفال را ثبت کرد. مجموعا 

درصد افزایش را در مقایسه به سال  ۴۲مجروح شد که روی  همرفته 

 نشان یم دهد.  ۲۰۱۲

ردیابر تلفات شعبه از طریق •  دولت به ردیابر تلفات افراد ملیک 

 ملیک در مرکز همآهن
 

  اطالعات ریاست جمهوری ادامه داد. یک

•  برای کاهش تلفات افراد ملیک از اثر مواد انفجاریه تعبیه شده،  

آیساف رویکردی را جهت حمایت از نشانه  ۲۰۱۳در ماه دسامبر 

، انداختذاری و پاک کاری تاسیسات منجمله محالت تمرین گ

 ایجاد کرد. 

ادعا  اعالمیه منظم ماهانه ی خود ، طالبان در ۲۰۱۳•  در سال 

و  های  ۲۷۷ نموده بودند که رویداد امنیتی  از اثر عملیات نب 

رویداد آنرا از  ۱۷۴طرفدار دولت بوجود آمده بود. یوناما توانست 

تایید  ،زارشدیه روی خشونت های مرتبط به منازعه خود گطریق  

 نماید. 

ده و دادخوایه جگملل متحد به تالش های  •   هت تقویت سبی

ن الملیل و یوناما  را در تلفات درصد کاهش  ۳۹اطاعت از قانون بی 

افراد ملیک از اثر مواد انفجاریه تعبیه شده نوع فشاری در سال 

  ، ثبت کرد. ۲۰۱۳

 

برای  ۱۶۹•  بتعقیب صدور فرمان ریاست جمهوری شماره 

 رسید 
 

ان مرتبط به گ  به اتهامات شکنجه و بدرفتاری با توقیف شد گ



منازعه، وزارت امور داخله، آیساف و دفبی لوی سارنوایل آموزش 

ی   چهکارمندان شان را ، که شامل معرفن مادیول های حقوق بشر

در اکادیم های پولیس میل افغانستان  چهدر ریاست امنیت میل و 

 . تقویت بخشیدند 

زارش عمویم را منتشر کرد: دو گ، یوناما چهار  ۲۰۱۳•  در سال 

زارش در مورد تطبیق گزارش در مورد محافظت از افراد ملیک، یک  گ

زارش در مورد رفتار با گقانون محو خشونت علیه زنان و یک  

اه افغانستان را منتشر گمنازعه در بازداشت هان مرتبط بگ توقیف شد 

را با  انه، یوناما فعالیت های دادخواه زارشگ در ارتباط به این  کرد. 

ایه را میان مردم گف و رسانه ها انجام داد تا آدست اندرکاران مختل

 افغانستان بلند برده باشد. 

•  دولت به تالش های خود جهت تطبیق پالن عمل برای 

ات جن ی از استخدام اطفال گ، و جلو گمحافظت اطفال از تاثب  ب 

و های مسلح ادامه داد. در ماه یم  ، ۲۰۱۳زیر سن در صفوف نب 

و در ایجاد  ارائهزارش ساالنه دولت گ  ملل متحد پاسخ رسیم را به

فقره بی مساعدت کرد تا تطبیق این پالن عمل از  ۱۵یک پالن 

 طرف دولت تشی    ع یابد.  

، ملل متحد و یوناما روز باز جهابن در مورد ۲۰۱۳•  در ماه اکتوبر 

( ۲۰۰۰)  ۱۳۲۵تحت روشتن قطعنامه زنان، صلح و امنیت، 

سازماندیه کرد. این رویداد در مورد موضوع مشارکت سیایس حق 

همه است: زنان منحیث رای دهنده و کاندید تحت تمرکز قرار 

 رفت. گ

و هم یوناما   مستقل حقوق بشر ، هم کمیسیون ۲۰۱۳•  در سال 

 زارشابی را که به تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان رسید گ
 

 یم گ

فت و خال های دوامدار را در گنمود منتشر نمودند. این   زارش پشر

تنفیذ قانون از طرف پولیس، سارنواالن و محاکم خاطر نشان 

ک  ساخت. تطبیق قانون متذکره در جلسه ویژه ی بورد مشبی

 و همآهن نظارت
 

زار شده بود مورد گبر  ۲۰۱۴ که در ماه جنوری یک

 رفت. گبحث قرار  

والیت، در   ۳۲•  کمیسیون های محو خشونت علیه زنان در 

مطابقت به احکام قانون محو خشونت علیه زنان ایجاد شد و 

والیت کار کرد تا تطبیق  ۱۱وزارت امور زنان با مقامات محیل در 

 نییک ملل متحد بهبود بخشد. این قانون را به حمایت تخ

ایه در مورد ختم خشونت علیه گابتکاری جهت بلند بردن آ•  

، منحیث بخشر از فعال شدن ۲۰۱۳نوامبر  ۲۵زنان، که بتاری    خ 

،  وزارت امور زنان و وزارت کار، روزه  ۱۶ علیه خشونت جنسیتی

ن که به حمایت ملل متحد  ، که یک امور اجتمایع، شهدا و معلولی 



راه   ،در مورد ازدواج قبل از وقت و اطفال را  کمپاین رسارسی

 . اندازی شد 

به خشونت جنسیت محور در  گ•  پاسخ چندین سکتور و همآهن

ادغام مساعدت های حرفوی و خدمات ایجاد شد.  ۲۰۱۳سال 

ارجایع در سکتور صحت توسط وزارت صحت عامه به حمایت 

 . صندوق جمعیت ملل متحد آغاز شد 

وری   روه جامعه مدبن که از طرف ملل گ،  ۲۰۱۳•  در ماه فبر

و های مردم افغانستان در گفتگمرحله دوم  متحد حمایت یم شد، 

بوجود  جهتب  گهای فرا و گفتگبه هدف حمایت از  را  مورد صلح

، ۲۰۱۳آوردن نقشه راه برای صلح راه اندازی کرد. در اخب  سال 

تن که  ۴۵۷۲روه های متمرکز را با گبحث های   ۱۸۷روند متذکره 

 از اقشار وسیع اجتمایع نمایند 
 

  یم کردند تسهیل کرد. گ

، کمیته زنان شورای عایل صلح کنفرانش ۲۰۱۳جوالی  در ماه•    

تی برای تمام وزارت ها و ریاست ها را برای اشخاص رابط جنسی

زار کرد تا مشارکت سیایس زنان و نقش ایشان را در تروی    ج روند  گبر 

ند.   گصلح به بحث ب  ب 

، نهاد تساوی جنسیتی ملل متحد و ۲۰۱۳•  در ماه دسامبر 

مانند  "تحت عنوان،  ،زاریسر گزنان )زنان ملل متحد(   زیتوانمند سا

-۱۹۷۸تاری    خ شفایه زنان افغان، یک پرنده با بال های شکسته،: 

منتشر  خود  ابتکار تاری    خ شفایه زنان افغان مورد  در  " را ۲۰۰۸

های  وایهگد.  ارا تحت پوشش قرار یم د منازعه ۳۰ تعداد  که  ،کرد

، صدا برای زارش بود  گ زنان افغان که شامل این   ن فراهم ساخیی

ن تجارب گآنابن که جای یک ساخیی ایه در تاری    خ رسیم ندارند، و رسر

شخیص آنان، چه منحیث قربانیان چه منحیث شاهد، تا باشد که  

 د. نب  گدر امر مصالحه و تغیب  ممد قرار  

، دولت افغانستان، به حمایت ملل متحد،  ۲۰۱۲•  در ماه دسامبر 

ن مکلفیت ها  تمدید ده ساله چارچوب زمابن را در برآورده ساخیی

موفقانه پرسونل، کنوانسیون منع ماین ضد   ۵ت ماده تح

 ۲۰۱۳ساله در ماه اپریل  ۱۰درخواست نمود. تطبیق پالن عمل 

ار های ماین تا سال  ن پاک سازی   ۲۰۲۳آغاز شد تا همه  کشبی

 شوند. 

زارشات دوره بی ترکیتر گ، افغانستان  ۲۰۱۳جوالی  ۱۰•  بتاری    خ   

نخست و دوم خود در مورد محو تمام اشکال تبعیض علیه زنان را 

جامعه مدبن به حمایت ملل متحد یافته یئت کرد. دولت و ه   ارائه

و به پرسش های کمیته ی این کنوانسیون پاسخ  ارائههای خود را 

  داد. 

ن گ، دولت  ۲۰۱۳•  در ماه نوامبر  م  زارش دوم خود را به میکانب 

زارش متذکره گکرد.    ارائهبرریس دوره بی شورای حقوق بشر 



فت تطبیفی دولت پیشنهادی که از طرف این شورا در   ۱۱۷ به پیشر

 رسید  صورت گرفته بود  ۲۰۰۹سال 
 

  نمود. گ

، وزارت عدلیه به حمایت ملل متحد، ۲۰۱۳•  در ماه دسامبر 

کرد تا راه اندازی  مشوره های را با وزارت های دولت و نهاد ها 

تطبیق پیشنهادات آن را تحت کنوانسیون حقوق بشر در اولویت 

 قرار دهد. 

• به تعقیب برریس پنجساله کمیسیون مستقل حقوق بشر 

 افغانستان توسط کمیته همآهن
 

ن الملیلیک نهاد های میل حقوق   بی 

، کمیته فریع در مورد اعتبار دیه ۲۰۱۳نوامبر  ۱۸بتاری    خ  بشر 

جلسه دوم   را ایل مجدد این کمیسیون  دیه رفت تا اعتبار گتصمیم  

تا  برگزار خواهد شد به تعویق بیاندازد، ۲۰۱۴این کمیته که در سال 

که در رابطه به روند  رابن های  گبه کمیسیون اجازه دهد تا به ن

یتی و تمویل آن مطرح شده بود مقرری تناسب استخدام جنس

 رسید 
 

  نماید. گ

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان   ، ۲۰۱۳•  در سال 

زارشابی را در مورد خشونت علیه زنان، وضعیت اطفال، تجاوز گ

یس شهروندان به عدالت و و ضعیت  جنش و کشتار نامویس، دسبی

 افراد مسن در افغانستان منتشر کرد. 

میسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ، ک ۲۰۱۳•  در سال 

حمایت ملل متحد، جهت اضافه نمودن تالش ها برای نظارت و 

 به
 

بتعقیب آموزیسر که  د. ادامه دا نقض حقوق اطفال رسیدگ

، توسط ۲۰۱۳که در نیمه نخست سال   حقوق اطفال واحد  برای

که توسط این کمیسیون ثبت   این کمیسیون در مورد حقوق طفل

مورد در   ۲۰۰به   ۲۰۱۳مورد در رب  ع دوم سال  ۲۱از  گردیده بود،

 افزایش یافت.  ۲۰۱۳سال 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

V .انکشاف اقتصادی و اجتمایع 

 



ن  الملیل حمایت یم شود که باعث رشد پایدار اقتصادی شده و به معیار: پالییس های حکومت توسط جامعه بیر

 ثبات رسارسی کمک یم کند. 

یکس فت                                                     مبی  شاخص های پیشر

 

برنامه های اولویت میل با حمایت و 

ن الملیل طرح و تطبیق یم شوند  تایید بی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مساویانه ای کمک های انکشافن و توزی    ع 

 مصارف حکومت در رسارس افغانستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع آوری مالیه  و رشد پایدار بر مبنای  

 منابع افغانستان افزایش یافته است

ک نظارت و همآهن۲۰۱۳در ماه جون  •  ، بورد مشبی
 

 برنامه اولویت یک

میل را تحت عنوان قانون و عدالت برای همه، تصویب کرد، که شمار 

جموع برنامه از م ۲۱به برنامه های تصویب شده ی اولویت میل را 

 برنامه رسانید.    ۲۲

وبی گپاسخچارچوب جلسه مقامات ارشد ، ۲۰۱۳جوالی  ۳بتاری    خ  •

ساخته شد که هم   ردید. خاطر نشانگ زار  گدر کابل بر   متقابل توکیو،  

فت های ن الملیل پیشر ن  را  دولت و هم جامعه بی  در برآورده ساخیی

ی در مورد مسایل گ تعهدات شان داشتند، لیکن به تالش های بزر  بی

، صداقت در بودیجه  مهم که شامل موثریت کمک ها، حقوق بشر

 نیاز است.    یم باشد، ب  گعمویم، و رشد فرا 

وه کاری تخنییک تطبیق برنامه  ر گبتعقیب این دو رویداد، دولت  •

روه متذکره در حال حاضن پنج برنامه گاولویت میل را ایجاد کرد.  

ین شیوه ها را در مورد چ  ونگاولویت میل را برریس یم کند تا بهبی
 

 یک

 محقق سازد.  ها   مایل جهت بکار بردن آن در تطبیق سایر برنامه

وزارت مالیه پالیش بودیجه والیتی را ایجاد کرد. پالیش متذکره،  •

در حالیکه توانمندی حاال، که جهت برریس نزد کابینه قرار دارد، 

مقامات والیتی و ولسوایل جهت بهبود ارائه خدمات مستقیم را 

  را متعادل یم سازد.   نقش دولت مرکزی ،تقویت یم کند 

وری  ۱۱ایل  • والیت در برنامه بودیجه سازی  ۲۳، مجموعا ۲۰۱۴فبر

اک جاری  آزمایشر   ی یم شد، اشبی ، که توسط وزارت مالیه رهبر والیتی

میلیون دالری را برای  ۳این برنامه تخصیص های  نموده بودند. 

یت والیت های توسعه نیافته و   میلیون دالر را به والیت بیشبی   ۱اکبر

اد ظرفیت های روی ایج این تخصیص ها د. فراهم کر توسعه یافته 

، بویژه در در حال رشد عاجل محیل جهت پالن برای نیاز های 

، ندشدن تیم های اعمار مجدد والیتی بود  مسدود ساحابی که شاهد  

 . شتتمرکز دا

بانک  چشم انداز اقتصادی جهابن  ۲۰۱۴زارش ماه جنوری سال گ •

، درصد در سال   ۱۴.۴کندی را در رشد تولید خالص داخیل از    جهابن

تصور یم شود که نشان داد.  ۲۰۱۳درصد در سال  ۳.۱به   ۲۰۱۲

ادامه یابد. در   ۲۰۱۴در نیمه نخست سال  ی،اقتصادکند تر رشد  

مطابق به گزارش بانک جهابن که در جلسه ویژه بورد نظارت   ،نتیجه

ک که در ماه جنور   مشبی
 

جمع توضیح داده شد،    ۲۰۱۴ی  و همآهنیک

ن زده یم شود که از   درصد تولید خالص میل   ۱۰.۳آوری عواید تخمی 

 . فتیاکاهش ،  ۲۰۱۳درصد در سال  ۹.۶، به ۲۰۱۲در سال 



  

 

VI . منطقویهای همکاری 

 

 پایدار و موثر 
ی

 ، صلح و ثبات. رفاهدر حمایت از  منطقویمعیار: هماهنگ

 

فت                                                  یکس     شاخص های پیشر  مبی

 میان بهبود 
 

های منطقوی  نهاد هماهنیک

بهبود  منطقویافزایش رسمایه گذاری و 

 یافته است

جمهور افغانستان،  وسایماه مارچ در عشق آباد، ر  ۲۰ری    خ بتا •

ترکمنستان و تاجکستان تفاهمنامه ی را روی ایجاد خط ریل که هر 

 سه کشور را باهم وصل یم کند امضا کردند. 

اک کنند ، مارچ  ۲۹بتاری    خ  • یازدهم جلسه وزرا ی ان در جلسه گ اشبی

، روی راه های آسیا که در دوشنبه برگزار گردیده بود های همکاری 

ذاری، گارتقای اتصال منطقوی جهت تروی    ج تجارت، رسمای

 ترانزیت و تماس های مردم با مردم بحث نمودند. 

اک کنند لمابی اماه اپریل در  ۲۶بتاری    خ  • ان در کنفرانس سوم گ ، اشبی

ن های ردیده بود پالگزار  گوزرا که در مورد پروسه استانبول بر 

تطبیفی را برای شش اقدام اعتماد سازی تصویب کردند. اعالمیه 

متذکره که در این کنفرانس تصویب شد روی ماهیت سیایس این 

فت های ملموس در  ر گاضار ورزید، م پروسه روی نیاز برای پیشر

و خواهان تمویل موقت،  هدنمو فعالیت های توافق شده تاکید 

اک کنند  توسطویژه   ردید. گان  گ اشبی

فت های در مورد پروژه پایپ الین   ۹بتاری    خ  • از گ جوالی، پیشر

هندوستان، با قراردادی که در  -پاکستان –افغانستان  –ترکمنستان 

ن افغانستان و ترکمنستان روی  از امضا  گ فروش  خریدو  عشق آباد بی 

 . رفتگ، صورت  شد 

جوالی در قرغزستان، جلسه شورای وزیران برای امور  ۱۳بتاری    خ  •

های حمایت خود برای گخارجه سازمان همکاری های شن

، بیطرف و را افغانستان  ن منحیث یک دولت مستقل، صلح آمب 

مرفه، عاری از تروریزم و جرایم مرتبط به مواد مخدر مجددا تایید 

ن الملیل  برای حمایت کرد. نقش مرکزی ملل متحد در امور بی 

 د. ردیگتایید   یکبار دیګر  ،افغانستان

ست، رییس جمهور کرزی از جمهوری اسالیم ایران گماه آ ۴بتاری    خ  •

ن  ،دیدار کرد و تفاهمنامه ی یک بی  ر اتب 
روی همکاری های اسبی

شورای امنیت میل افغانستان و شورای عایل امنیت میل جمهوری 

 شد.  ،اسالیم ایران امضا 



، هیا ماه سپت ۱۱و  ۱۰بتاری    خ  • سنای پاکستان رحال بتی از کمیته ئمبر

جهت برریس مسایل امنیتی و شان در مورد دفاع، با همتایان افغان 

 همکاری مالقات کردند. 

سپتامبر در بشکک، رییس جمهور کرزی در  ۱۳و  ۱۲اری    خ بت •

ن اجالس سازمان همکاری های شن دهمی  ن های حضور یافته و گسب 

 متعهد به تقویت بیشبی روابط با این سازمان شد. 

اک کنند اسپت ۱۷و  ۱۶بتاری    خ  • ان در جلسه گ مبر در اسالم آباد، اشبی

ن الحکومتی پروژه تجارت و انتقال ب رق جنوب چهارم شورای بی 

کمیته های ساختار   ایجاد  آسیای مرکزی سه قطعنامه را که -آسیا

 د. نمو تصویب  ایجاد یم کرد،های قراردادی و تدارکات و مایل را 

ن دور  ا سپت ۲۶بتاری    خ  • ، هفتمی  -و های پارلمابن پاکستانگفتگمبر

 ردید. گزار  گفغانستان در اسالم آباد بر ا

اکتوبر در دوشنبه، روسای جمهور افغانستان و  ۲۱بتاری    خ    •

تاجکستان قراردادی را در مورد ماین پایک، پوتوکول های عبور از 

 و همکاری های بیمه امضا کردند.  مرز 

روسیه و تاجکستان  تیفاکتوبر، افغانستان، فدرا ۳۰بتاری    خ  •

 پروتوکویل را در مورد همکاری های رسحدی امضا کردند. 

، رییس جمهور کرزی دیدار رسیم از  ۱۵تا  ۱۲ی    خ ار بت • ماه دسامبر

هندوستان را انجام داد. در جریان این دیدار، بحث ها روی ارتقای 

یک دو کشور  ر اتب 
و ادغام و توسعه تطبیق توافقنامه همکاری اسبی

 . یافتمنطقوی که شامل پروسه قلب آسیا یم شد، تمرکز 

، یک هی ۱۹بتاری    خ  •  پاکستان از کابل دیدار کرد. ت پارلمابن ئدسامبر

اعضای پارلمان هر دو کشور پیشنهاد کردند که افغانستان و 

یک را امضا کنند.  ر اتب 
 پاکستان توافقنامه همکاری های اسبی

بان جلسه مقامات ارشد ۲۰۱۴جنوری  ۱۷بتاری    خ  • ن ، هندوستان مب 

در مورد امنیت و همکاری های منطقوی برای که پروسه استانبول  

فت گزار  گدر دهیل نو بر بود  یک افغانستان امن و با ثبات ردید. پیشر

های در زمینه شش اقدام اعتماد سازی توافق شده حاصل و 

 ونگچ
 

 رفته شد.  گبحث    تمویل پیشنهادی ایشان بهیک

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

VII.  ن ن الملیل حکومتمشارکت بیر  افغانستان و جامعه بیر

 

 
ی

ن الملیل از برنامه های اولویت افغانستان در داخل چارچوب هماهنگ یمعیار: حمایت منسجم جامعه بیر  به رهیر

 .نهاخود افغا

یکس فت                                   مبی  شاخص های پیشر

 

با در مطابقت  کمک ها فیصدی  

ات ر اسبی ی میل انکشاف افغانستان و ب 

افزایش   حکومتبرنامه های اولویت 

 یافته است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن  تدارکات و قراردادحسابدیه  به  بسیی

ن الملیل حکومت نیابت از  و جامعه بی 

 بهبود یافته است

 

 

 

 

ک نظارت و تقویت    بورد مشبی
 

هماهنیک

 هچنان بحیث در حمایت از روند کابل و 

فت در  وسیله ای بازنگری منظم پیشر

دولت دو یادداشت رهنمودی را جهت حمایت از تطبیق پالیش  •

 مدیرت کمک ها: ییک در همآهن
 

 با برنامه اولویت میل )در ماه یک

 ونگدر مورد چ( و ییک ۲۰۱۳مارچ 
 

(  ۲۰۱۳داخل بودیجه )ماه یم  یک

 صادر کرد. 

ی یم شد در سال  • وی کاری که توسط وزارت مالیه رهبر  ۲۰۱۳نب 

برای دادخوایه و بسیج حمایت از تطبیق در میان دولت، جامعه 

ن الملیل ، و سکتور بی  ، سایر همکاران چند جانبه، جامعه مدبن

دید برای کار روی  خصوض در مورد تعهدابی که در تعامالت ج

شکنند ترصی    ح یافته بود ایجاد شد. این وزارت، همراه  ت هایدول

را جهت آزمایش پنج هدف ایجاد صلح و ای با ملل متحد،برریس 

 راه اندازی نمود.  ،دولت سازی، تعامل جدید 

در داخل  وجه، کیفیت داخل بودیجه برای انتقال ۲۰۱۳در سال  •

وح  دولت جهت تقویت ظرفیت مدیریت مایل حمایت به سط

برنامه اولویت میل  "ولسوایل و والیتی برای پرداخت معاشات تحت 

به حمایت ملل متحد، منحیث بخشر از برنامه   "آموزش برای همه

 ردید. گهای آن، جهت بلند بردن سطح سواد ایجاد  

، دولت کنفرانس به سطح باالی تدارکات میل را ۲۰۱۳درماه نوامبر  •

 جهت رسید 
 

 تا  برگزار کرد   به موانع مرتبط به تدارکات عمویمگ

را تمویل  خدمات و نایل شدن به نتایج توسعوی ارائهاجراات، 

، . کنفرانس متذکره با اعالمیه ی در مورد قانون تدارکات میلنماید 

ن الملیل تا از طرح  تایید مسوولیت های دست اندرکاران میل و بی 

وبی و بیطرفن تدارکات میل حمایت صورت گپاسخاصول شفافیت، 

 . رفته باشدگ

اک کنند  • ک نظارت و همآهنگ اشبی  ان در جلسه ویژه ی بورد مشبی
 

 یک

فت های را که در گزار  گبر  ۲۰۱۴جنوری  ۲۹بتاری    خ   که ردید پیشر

وبی متقابل توکیو گاهداف عمیل چارچوب پاسخعرصه تطبیق 

فت ها روی  بود ارزیابر کردند  رفتهگصورت   و روی نیاز تشی    ع پیشر



برنامه های اولویت افغانستان  خصوص

 و تعهدات متقابل

 

 

شاخص های کلیدی، منجمله اقدامات مبارزه با فساد، تطبیق 

ن معیار های  قانون محو خشونت علیه زنان و برآورده ساخیی

ن الملیل تاکید   . ورزیدندصندوق مایل بی 

  

 

VIII .مبارزه با مواد مخدر 

 

 معیار: حرکت مستمر برای کاهش جریان کشت خشخاش، تولید مواد مخدر و اعتیاد به مواد مخدر. 

 

یکس فت                                                     مبی  شاخص های پیشر

کاهش کشت خشخاش، تولید مواد 

ان اعتیاد  ن  کشتمخدر و مب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی موثر و  تالش های افزایش در جلوگب 

 مبارزه با قاچاق انسان 

 

 

 

 

 

 

افزایش یافت، و  ۲۰۱۳کشت خشخاش در افغانستان در سال  •

شده ی قبیل رقم بلند را نشان داد. کشت نسبت به سطوح ثبت 

درصد  ۳۶هکتار، که نشان دهنده   ۲۰۹۰۰۰متذکره بالغ بر تقریبا 

 ۲۰۱۳بود. تولید تریاک در سال  ۲۰۱۲افزایش نسبت به سال 

  ۲۰۱۲به سال نسبت  را  درصد افزایش ۴۹تن، و   ۵۵۰۰تقریبا به 

از نشان داد. شمار والیتی که عاری از کشت خشخاش یم باشند 

رسید.  ۲۰۱۳والیت در سال  ۱۵به  ۲۰۱۲والیت در سال  ۱۷

یت وسیع )   ۹در  ۲۰۱۳درصد( کشت تریاک در سال  ۸۹اکبر

والیت در مناطق جنوبر و غربر افغانستان: هلمند، کندهار، فراه، 

ثبت  رهار، بدخشان، بادغیس، دایکندی و نیمروز گان، ننگ اروز 

 ردید. گ

نشان دهنده کاهش در  که  ۲۰۱۳در سال  یدیتای جدیدهیچ  •

ان اعتیاد در داخل کشور  ن س نبود. م ،باشد  مب  ر، دولت گقابل دسبی

ی کاهش تقاضای مواد مخدر و چارچوب  ر اتب 
به تطبیق اسبی

ی میل برای اچ آی  ر اتب 
وی و همراه با بانک جهابن و صندوق اسبی

مرض ایدز، توبرکلوز و مالریا برای ادامه و توسعه ی جهابن مبارزه با 

ی از گجلو  ، دادخوایه ا ب  چ آی وی، معالجه و خدمات مواظبتی

 کرد. 

تقریبا  داد  تدارک خدمات معالجه مواد مخدر جهت پوشش •

والیت  ۲۸در  ویخدمات معالجمورد  ۱۰۱ از طریق ۳۲۰۰۰

، افزایش خدمات شامل ایجاد و  ۲۰۱۳در سال افزایش یافت. 

ار از طریق  الیت یم و  ۱۱مرکز در  ۵۷تقویت خدمات کاهش اضن

و زندان روی خدمات   تشکالت مردیمدر شد. این ابتکارات 

ان گ روه های آسیب پذیر، منجمله استفاده کنند گمعالجوی برای  

و  مواد مخدر  زرقاز مواد مخدر، همشان مردان استفاده کننده 

 داشت. تمرکز ان بالغ مواد مخدر گ استفاده کنند 



وع در محصوالت زراعتی و  افزایش مشر

رسمایه گذاری خصوض وابسته به آن  

 از مناطق  در 
ً
برای این مناطق که قبال

 شد کشت خشخاش استفاده یم 

عملیات، ضبط  ۳۲۴۳پولیس مبارزه با مواد مخدر ، ۲۰۱۳در سال  •

و گ کیلو    ۷۱۵۷ ، ئرام هب  ن ، گ کیلو   ۲۳۹۷۹ی  ن  ۱۱۵۶۵۰رام مورفی 

 گرام بنگکیلو   ۱۳۶۹۷رام چرس، گکیلو   ۳۱۹۲۶رام تریاک گکیلو 

ن را راه اندازی نمود. برعالوه، گکیلو   ۱۱دانه، و  رام متامفتامی 

  ماده جامد  رام پیشگکیلو   ۴۵۸۰۶لیبی پیش ماده مایع و  ۶۵۱۸۷

  ۷۳۴۸پولیس مبارزه با مواد مخدر همچنان در محو  ردید. گضبط  

و  ۷۱هکتار خشخاش کمک کرد و  ن نابود ئالبراتوار تولید هب  ی 

ی گردید. این فعالیت ها منجر به دستگ با مظنون، همراه  ۳۰۸۱ب 

تن  ۷۵ مجروح شدن پولیس مبارزه با مواد مخدر و  ۲۵ کشته شدن

 ردید. گ  شانر گدی

روه کاری استخبارات منطقوی در مورد پیش ماده ها جهت گ •

قاچاق پیش ماده ادامه یم در مبارزه با ارتقای همکاری منطقوی 

، پنج قضیه تحقیق پیش ماده کیمیاوی، بالغ ۲۰۱۳دهد. در سال 

، که توسط این   ۱۴۱۰۵۵بر  روه کاری پیشنهاد شده بود گلیبی

  راه اندازی شد. برریس شده و تحقیقات مجدد ردیابر 

 ،  هفت جلسه همآهن۲۰۱۳در سال  •
 

که در داخل چارچوب   یک

تاجکستان منجر به -قرغزستان-ابتکار سه جانبه  ابتکار افغانستان

توافق روی شمار پیشنهادات، منجمله در رابطه به عملیات 

ک ان های تنفیذ قانون شش عملیات گ ردید. ار گهمزمان  یا  مشبی

ک را با    ۴۳۰.۴که منجر به ضبط   تاجکستان انجام داد مشبی

 شد.  رام مواد مخدر گکیلو 

تحت ابتکار سه جانبه، ابتکار امنیت منطقوی مریتایم، که هدف  •

ن جمهوری اسالیم ایران و  آن تقویت همکاری های مریتایم بی 

 ردید. گتن مواد مخدر   ۷منجر به ضبط بیشبی از بود  پاکستان

با مواد مخدر نقش کلیدی را در  ، وزارت مبارزه۲۰۱۳در سال  •

اهداف مبارزه با مواد مخدر را در برنامه اولویت میل، مدغم نمودن 

م نظارت برای اندازه نمودن افزایش در  ن منجمله ایجاد یک میکانب 

 خصوض، بازی کرد.  گذاری بزر گزراعت قانوبن و رسمای

، وزارت مبارزه با مواد مخدر اقدامابی را برای  ۲۰۱۳در سال  •

ول میل مواد مخدر اتخاذ کرد، گبازن ی کنبی ر اتب 
تا ری و ارتقای اسبی

 پالیش های موضویع را ایجاد نماید.  . 

مقیاس کوچک که توسط وزارت های ه دوازده پروژه معیشت ب •

مدیریت ملل متحد  راه با هم زراعت، آبیاری و مالداری ،مواد مخدر

در والیات شمایل و غربر افغانستان جهت حمایت از یم شود 

 ، ن که از آن افزایش زراعت قانوبن  ۶۳۷۲بشمول پروژه ثبات زمی 

 .  زیر تطبیق یم باشد ردند گیم  خانواده مستفید 

 

 



 

 

 

 


