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 جملس األمن  اجلمعية العامة
 السنة احلادية والسبعون  الدورة السبعون

   من جدول األعمال 39البند 
      احلالة يف أفغانستان

 احلالة يف أفغانستان وآثارها على السالم واألمن الدوليني  
 

 العام األمني تقرير  
 

 مقدمة -أوال  
 2210وقــرار جملــس األمــن  68/11ُيقــد م هــلا التقريــر عمــال مقــرار اجلمعيــة العامــة   - 1
الللين ُطلـ  يلَّ  فيممـا أن أقـدم تقريـرا الـة ثالثـة أ ـمر عـن التسـورا  املسـت دة            (2015)

 أفغانستان. يف
ويعرض التقرير ما است د على صعيد أنشسة األمم املتحدة يف أفغانستان منـل صـدور    - 2

(، A/70/601-S/2015/942) 2015نون األول/ديســـــم  الــــا  10تقريــــرس الســــام  املـــــ ر    
ذلك اجلمـود ااامـة املبلولـة يف جمـاال  املسـاعدة اينسـانية والتنميـة ونقـو. اينسـان.           يف مبا

يميــة ويقـدم التقريــر أيمـا مــوجاا عـن التســورا  السياسـية واألمنيــة الرثيسـية واألنــدا  ايقل     
والدوليــة املتعلقــة منفغانســتان. وملتــوس املرفــ  علــى تقيــيم للتقــدم الــرط  ــو اســتي ا  النقــا     

ــ ر       ــرس املـ ــدور تقريـ ــل صـ ــرا  منـ ــة وامل  ـ ــار   10املرجعيـ -A/69/801) 2015آذار/مـ

S/2015/151 (2009) 1868(، وذلك متشيًا مع قرار جملس األمن. 
  

 
 

 .2016آذار/مار   11أعيد يلصدارها ألسباب فنية يف  * 
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 التسورا  ذا  الصلة -ثانيا  
أدى تدهور الوضع األمين وتعاَّ أصوا  املعارضة السياسية يلىل طيادة المـغو  علـى    - 3

نكومة أفغانستان خالل ال ترة املشمولة مالتقرير، على الـرمم اـا ا ـل مـن خسـوا  للتوصـة       
 عملية سالم تحتملة. واالتسب  جمود السالم ال ي تبلاا احلكومـة ط ـا يلقليميـا عـن طريـ       يلىل

فري  التنسي  الرماعي املعـين معمليـة السـالم واملصـاحلة األفغانيـة، ميـد أن التـاام نرالـة طالبـان          
ــة مايصــال         ــة ا اصــة املعني ــدم  الل ن ــد ق ــاال موضــع  ــك. وق ــة ال ي ــة ســالم تحتمل معملي

توصيا  مشنن عملية يلصـال  االنتخامـا ، لكـن تن يـل التوصـيا  قـد تـنخر، نـ           االنتخايب
تشـرين   15معد أن أدى ايعالن عن يلجرا  االنتخاما  ال ملانية وانتخامـا  ااـالس الليـة يف    

يلىل جتــدد طلبــا  ايصــال . وخــالل ال تــرة املشــمولة مــالتقرير اطداد   2016األول/أالتــومر 
ااع واتســع نساقـي ليـ دس ذلــك يلىل ارت ـاع عــدد    ـا، المـا تاايـد   ــدة النـ   احلالـة األمنيـة تقلبــ  

ايصاما  وتاايد عدد الناطنني يف ص وف املدنيني األفغـان. وال تـاال قـوا  الـدفاع واألمـن      
الوطنية األفغانيـة تواجـي يـديا  الـبوة يـول دون تصـديما م عاليـة للتمديـدا  الـ ي تشـكلما           

أ ـا  البلـد. وقــد ا ـل  نكومـة أفغانســتان خسـوا  للممــي      جمموعـا  املتمـردين يف عيــع   
قــدما يف جــدول أعمــال ايصــال  االقتصــادس يف ســيا. التبــاط  املســتمر الــلس يشــمد  النمــو  
االقتصــــادس وتواصــــة اا ــــرة، ومــــدأ  األعمــــال التحمــــوية للمــــ متر الــــوطارس للتنميــــة  

 مروالسة. يف
 

 التسورا  السياسية -ألف  
تقريرس السام ، ملل  نكومـة أفغانسـتان جمـودا لتنشـيل عمليـة السـالم.       منل صدور  - ٤

ــانون األول/ديســم    9ويف  ــتان والواليــا       2015ال ــع الصــني وماالس ــ  أفغانســتان م ، ات ق
املتحدة األمريكيـة علـى صـيغة رماعيـة لادثـا  السـالم. واجتمـع فريـ  التنسـي  الرمـاعي مشـنن            

ــة الســالم واملصــاحلة يف أفغانســتا   ــاير و  18و  11ن يف عملي   ــبا / 23 و 6 الــانون اليناي/ين
ــرتني يف الامــة. ويف االجتمــاع املعقــود يف        ــر، مــرتني يف يلســالم أمــاد وم  ــبا /ف اير،  6ف اي

اعتمد  الدول األعما  يف فري  التنسي  الرماعي خارطة طري  تبني ا سوا  الواجـ  اتباعمـا   
 با /ف اير، دع  الـدول األعمـا  يف    23قود يف للتقدم  و عملية السالم. ويف االجتماع املع

فريــ  التنســي  الرمــاعي نرالــة طالبــان واجلماعــا  األخــرى يلىل املشــارالة يف اجلولــة األوىل مــن 
. 2016تحادثا  السالم املبا رة مع احلكومة املامع عقدها يف األسبوع األول مـن آذار/مـار    

. وعـالوة علـى ذلـك، ات قـ  أفغانسـتان      وعرض  ماالستان استمافة هل  اجلولة مـن الادثـا   
وماالسـتان علــى تشــكية فريــ  عامــة لتعايــا التعــاون مــني علمــا  الــدين يف البلــدين ســعيا ي ــا   

املسـار  ”العنف. ويف ممون ذلك، نظم م متر مومواش للعلم والش ون العاملية نـوارا يف سـيا.   
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ــاي ــة الدونــة، يف  “الين ــاير، و  2٤ و 23، مبدين ــانيون   الــانون اليناي/ين ــي سياســيون أفغ  ــارف في
مص تمم الشخصية واينلون حلرالة طالبان. وأعرب الرثيس األفغاي، أ رف مين، عن معارضـتي  
لل مود املبلولة على املسار الينـاي مـن أجـة تيسـو احلـوار خـارل العمليـة الرديـة. وقـد أفـاد            

فــردا قــد  1 ٤62جمموعــي  األمانــة املشــترالة لل نــاما األفغــاي للســالم ويلعــادة ايدمــال أن مــا  
 .201٤فردا يف عام  1 716، مقارنة مبا جمموعي 2015 التحقوا مال ناما يف عام

وتاايد ورود تقارير عن انقساما  داخـة نرالـة طالبـان. ف ـي أواثـة الـانون األول/        - 5
، أ ار  تقارير مو م الدة يلىل أن املال منصور قد جر  أو قتـة مـالقرب مـن    2015ديسم  
ــا يف ــي ومين ــ  يف      الويت ــان وفات ــد ن ــ  نرالــة طالب ــة. وق ــاال  الداخلي  ماالســتان نتي ــة االقتت

الانون األول/ديسم  تسـ يال صـوتيا لشـخع طعـم أنـي املـال منصـور. ويف ن ـس الوقـ ،           5
أفاد  تقارير عـن مقتـة العشـرا  مـن نرالـة طالبـان يف اال ـتباالا  الـ ي دار  يف مقاطعـة          

ليني يتبع أنداما للمال منصور واخآخر للمـال تحمـد رسـول     نديند موالية هرا  مني قاثدين تح
 أدخوند، وهو طعيم فصية معارض لاعامة املال منصور.

وخـالل ال تـرة املشــمولة مـالتقرير، أدى اسـتمرار التــوترا  داخـة احلكومـة يلىل يلمســا         - 6
يـ  جـدول   التقدم مشنن التعيينا  يف املناص  الرثيسـية، مبـا يف ذلـك املناصـ  األساسـية لتحق     

األعمــال ايصــالني الــلس وضــعتي احلكومــة، والتصــدس للتحــديا  يف جمــاال  مينــة األمــن     
الــانون األول/ديســم ، ُعــني مســعود أنــدار ايب مــديرا    11وســيادة القــانون واحلوالمــة. ويف  

مالنيامة للمديريـة الوطنيـة لنمـن، معـد اسـتقالة سـل ي، رنـة ا  نبيـة، الـلس عـاا اسـتقالتي يلىل            
 ــبا /ف اير،  21يف وجمــا  النظــر مشــنن اتصــاال  الــرثيس مــين مباالســتان. ويف  اخـتالف 

  ــبا / 2٤عينــ  احلكومــة مــو ســيد مــيالي رثيســا جديــدا للم لــس األعلــى للســالم. ويف   
ف اير، عين  احلكومة تحمد فريد نيـدس يف منصـ  املـدعي العـام وتـال تحمـد جاهـد وطيـرا         

دفاع ومـدير املديريـة الوطنيـة لنمـن مشـغولني مالنيامـة. ويف       للداخلية. وال ياال منصبا وطير الـ 
الــــانون األول/ديســــم ، أقــــر جملــــس النــــواب يف اجلمعيــــة الوطنيــــة مر ــــ  الــــرثيس،   28
احلســي  أنــدس، لشــغة املقعــد التاســع يف االــس األعلــى للمحكمــة العليــا الــلس الــان     عبــد

ثــ  احلــاالم يف الــة مــن واليــة مــاي يــاال  ــامرا. ويف أواثــة الــانون اليناي/ينــاير، أقيــة نا ال
ــة. ويف      ــين للحكوم ــد مســب  انتقادامــا العل ــة هلمن ــين    9ووالي ــرثيس م ــني ال  ــبا /ف اير، ع

واليـة مشـغوال    3٤ناالما جديدا لوالية قندط. وال ياال منص  احلاالم يف واليتني من أصـة  
تعـيني ناالمـة   مالنيامة، وقد اخن ض عدد ناالما  الواليا  مـن اثنـتني يلىل وانـدة فقـل معـد      

 والية مور ناثبة حلاالم والية الامة.
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وتاايد التناطع يف السانة السياسية معد تشكية عاعا  سياسية معارضة، وهو اجتـا    - 7
الـانون األول/ديسـم ، أعلـن     18ياال مستمرا منل ال ترة املشمولة مـالتقرير املاضـي. ف ـي     ال

ناب جملـس احلمايـة واالسـتقرار يف     مر   الرثاسة السام ، عبد الرسول سياف، عن تشكية
أفغانستان اللس يمم يف ص وفي أملبيـة مـن قـادة اااهـدين السـامقني و خصـيا  يف نكومـة        

 أيلــول/ 21الــرثيس الســام  نامــد الــرطاس. ودعــ  ااموعــة يلىل التن يــل الســريع الت ــا.        
يـــة مشـــنن يلنشـــا  نكومـــة ونـــدة وطنيـــة، وااصـــة يلجـــرا  انتخامـــا  مرملان   201٤ ســـبتم 

ــي. ويف       ــي جرالـ ــتورس للويـ ــس دسـ ــوين جملـ ــة وتكـ ــالس الليـ ــا  للم ـ ــانون  1٤وانتخامـ الـ
اليناي/يناير، أعلـن وطيـر املاليـة السـام  أنـوار احلـ  أنـدس عـن تشـكية نـاب اجلبمـة الوطنيـة             
اجلديــدة الــلس يمــم يف عمــويتي  خصــيا  مــن نــاب أفغــان ملــ ، وهــو وانــد مــن أقــدم   

وطالــ  احلــاب مــاجرا  انتخامــا  رثاســية مبكــرة تترافــ    األنــااب السياســية يف أفغانســتان. 
ــة، المــا  ــكك يف دســتورية معــض املناصــ       ــا  للم ــالس اللي ــة وانتخام مانتخامــا  مرملاني
املنشنة يف يلطار نكومة الوندة الوطنية، مبا يف ذلك منصـبا الـرثيس التن يـلس واملمينـة ا ـا       

ــرث    ــلس منحــي ال ــرثيس يف تشــرين   املعــين مايصــالنا  واحلكــم الر ــيد ال يس مرالــا ناثــ  لل
. وعلــى الــرمم مــن اخــتالف الــ اما، فــان معظــم اجلماعــا  املعارضــة  2015األول/أالتــومر 
علـى أنــي يـنع علــى أن فتـرة واليــة نكومـة الونــدة      201٤أيلول/ســبتم   21ت سـر ات ـا.   

الوطنيــة تنقمــي معــد ســنتني، و ــ  أن يــة تحلــما نكومــة جديــدة، يلمــا مــن خــالل يلجــرا      
 تخاما  رثاسية مبكرة أو منن يعيد جملس لويي جرالي النظر يف هيكة احلكومة.ان
وردا على ندا ا  جمموعا  املعارضة واجلمعية الوطنية ال اذ قرارا  مشـنن اجلـدول    - 8

ــرثيس مــين، يف    ــن ال ــام   29الــامين لالنتخامــا ، أعل الــانون األول/ديســم ، أن احلكومــة تعت
أو يف  2016وانتخامـا  ااـالس الليـة امل جلـة يف منتصـف عـام        يلجرا  االنتخامـا  ال ملانيـة  

ــر . ويف  ــوم     18أواخـ ــتقلة يـ ــة املسـ ــة األفغانيـ ــة االنتخاميـ ــ  الل نـ ــاير، أعلنـ ــانون اليناي/ينـ  الـ
موعدا لالنتخاما . وقومة ايعالن مانتقـادا   ـبي عاعيـة     2016تشرين األول/أالتومر  15

ة املــراقبني ومكتــ  الــرثيس التن يــلس الــلس صــر    مــن اجلماعــا  السياســية املعارضــة وأفرقــ 
املتحد  مادي أن الل نة احلالية ال تتمتع منس  رعية، وأن ايصالنا   ـر  مسـب  يجـرا     

 االنتخاما ، وأن االنتخاما     أن تديرها جلنة انتخامية مستقلة جديدة.
ميـة، فـان تن يـلها    وعلى الرمم من ا سوا  املتخلة للتوصية ماجرا  يلصـالنا  انتخا  - 9

قد تنخر. وقد قدم  الل نة ا اصة املعنية مايصال  االنتخايب توصياهتا النماثيـة يلىل احلكومـة   
يف أواخــر الـــانون األول/ديســـم ، مبـــا يف ذلـــك مقترنـــا  للحـــد مـــن تاويـــر االنتخامـــا ،  

ــاخبني        ــة تســ ية الن ــا  وعملي ــة تســوية املناطع ــة، ويســني آلي ــا  االنتخامي ، ويصــال  اايت
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، فمـال عـن خيـارين لنظـام انتخـايب  تلـف.       200٤وخ ض التكاليف، وتعـدية دسـتور عـام    
ورنب  احلكومة مالتوصـيا ، وأمتـ  الل نـة ا اصـة املعنيـة مايصـال  االنتخـايب واليتـما يف         

   .2015الانون األول/ديسم   31
طنيـــة الـــانون األول/ديســـم ، رفـــض جملـــس النـــواب يف اجلمعيـــة الو  26و  21ويف  - 10

مرسومني للرثيس ماي يسـن مبوجبـمما عـددا مـن توصـيا  الل نـة ا اصـة املعنيـة مايصـال           
االنتخــايب، وال ســيما التوصــيا  املتعلقــة مقــانون االنتخامــا  والقــانون املتعلــ   يكــة الل نــة   
االنتخامية املستقلة وجلنة الشكاوى االنتخامية املستقلة وواجباهتمـا وسـلساهتما. ورفـض جملـس     
الشيو  مدور  املرسوم املتعلـ  مقـانون ااياالـة. ونتي ـة لـللك، فـان األسـا  القـانوي لل نـة          
االختيار املكل ة متشكية الل نة االنتخامية املستقلة اجلديـدة أصـب  موضـع  ـك، اـا نـدا  ـا        

 ــبا /ف اير، وافــ  جملــس الــوطرا  علــى تعــديال  جديــدة   10يلىل التوقــف عــن العمــة. ويف 
ااياالة، اا سيتي  لل نة االختيار متامعـة أعمااـا. وواصـل  األمـم املتحـدة تقـد        على قانون 

 املشورة واملساعدة التقنية مشنن ايصالنا  االنتخامية.
عموا مـن أعمـا  جملـس     3٤الانون اليناي/يناير، مدد الرثيس مين فترة خدمة  8ويف  - 11

الانون اليناي/يناير، أقر جملـس النـواب    18ويف  الشيو  يلىل ما معد االنتخاما  ال ملانية املقبلة.
، معــد أن الــان قــد رفــض (2016) 1395يف اجلمعيــة الوطنيــة املياانيــة الوطنيــة للســنة املاليــة  

تـواطن يف  صيغة سامقة اـا. وعـاا رفمـي يلىل افتقارهـا يلىل مشـاريع يل اثيـة جديـدة، ويلىل عـدم ال        
 صصـا  الواليــا ، وعــدم  صـيع مياانيــة لالنتخامــا  ال ملانيـة املامــع يلجرا هــا. ومــدأ     

الـــانون اليناي/ينـــاير، ومـــن املقـــرر أن تســـتننف عملـــما يف   21اجلمعيـــة عسلتـــما الشـــتوية يف 
ــ ي      5 ــنخر املــداوال  يف جملــس النــواب مشــنن التعــديال  ال آذار/مــار . وأد  العسلــة يلىل ت

لـرثيس علـى قـانون الـوطرا  مالنيامـة والـ ي متـن  الـرثيس سـلسة ايمقـا  علـى مناصـ              اقترنما ا
وطيـــر الـــدفاع ووطيـــر الداخليـــة ومـــدير املديريـــة الوطنيـــة لنمـــن مشـــغولة مالنيامـــة يلىل أجـــة   

 مسمى. مو
 

 األمن -ما   
ــام     - 12 ــة يف عـــ ــة األمنيـــ ــدهور احلالـــ ــتمر تـــ ــدة  2015اســـ ــم املتحـــ ــ ل  األمـــ . وســـ

وثـاي أعلـى عـدد     201٤يف املاثـة عـن عـام     3أمنيـة، اـا لينـة طيـادة منسـبة      نادثة  22 63٤
. ومنــل صــدور تقريــرس الســام ، ا ــتد القتــال يف واليــ ي  2001للحــواد  األمنيــة منــل عــام  

 هلمند ومغالن، وال تاال احلالة متقلبة يف والية قندط.

http://undocs.org/ar/S/RES/1395(2016)
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يف املنـاط    2015عـام  يف املاثة من احلواد  األمنية الـ ي  ـمدها    70وُس ل  نسبة  - 13
اجلنومية والشرقية واجلنومية الشرقية. والان  واليا  ماي وهلمند وقنـدهار والنـر وننكرهـار    

يف املاثــة مــن عيــع احلــواد  األمنيــة.  ٤9هــي أالينــر الواليــا  اضــسراما فســ ل  فيمــا نســبة 
مـن جممـوع    يف املاثـة  79واستنثر  اال ـتباالا  املسـلحة واألجمـاة املت  ـرة املرجتلـة منسـبة       

، اـا يعكـس ارت اعـا عامـا يف مسـتوى      201٤يف املاثة عن عام  3احلواد ، أس مايادة قدرها 
ــان      ــة طالبـ ــالن نرالـ ــن يلعـ ــرمم مـ ــى الـ ــنة. وعلـ ــالل السـ ــردين خـ ــسة املتمـ ــان/ 2٤أنشـ  نيسـ

تارخيا لبداية اا وم الرميعي، مل يظمـر أس تغـو واضـ  يف  ـل احلـواد  خـالل        2015 أمرية
الــلس  ــة القتــال فيــي   2015لــى عكــس الســنوا  الســامقة، أو خــالل عــام  فصــة الرميــع، ع

 مستمرا مال هوادة.
ــام       - 1٤ ــة يــ  ســيسرهتا يف ع ــاط  الواقع ــان املن فاســتول   2015ووســع  نرالــة طالب

مرالاا للمقاطعا  )يف واليا  مدخشان ومغـالن وفاريـاب وجوطجـان وقنـدط      2٤م قتا على 
يـ ي مـادميس وفـرا (، ويف الشـر. )واليـة نورسـتان(، ويف       وسرمة و ار(، ويف الغـرب )يف وال 

اجلنوب )يف والي ي هلمند وقنـدهار(، المـا اسـتول  ل تـرة قصـوة علـى عاصـمة واليـة قنـدط.          
الـلس اسـتول  نرالـة طالبـان خاللـي علـى ثالثـة         201٤ولينة ذلك طيادة البوة مقارنة معام 

اســتعاد  أملبيــة مراالــا املقاطعــا   مراالــا فقــل. ومــالرمم مــن أن القــوا  املواليــة للحكومــة 
مسرعة، فان العديد منما مقي  ي  سيسرة طالبان ألسـاميع عـدة، مبـا فيمـا املراالـا الواقعـة يف       
واليا  فارياب وهلمند وقندط و ار وسرمة. ومل ت د التوترا  الناعة عن توَّ املال منصـور  

املبـادرا  الـ ي ا ـلهتا نرالـة التمـرد      قيادة نرالة طالبان معد وفاة املال عمـر يلىل أس تبـاط  يف   
 ضد احلكومة.

ــدفاع       - 15 ــادة الــبوة يف ا ســاثر البشــرية الــ ي منيــ   ــا قــوا  ال وتشــو التقــارير يلىل طي
، وهـي السـنة األوىل الـ ي واجمـ  فيمـا تلـك القـوا         2015واألمن الوطنية األفغانية يف عام 

تحـدودة للغايـة. و ـة أوجـي قصـور جسـيمة       العناصر املناوثة للحكومة مبساعدة عسكرية دولية 
تاال يد مـن قـدرة قـوا  الـدفاع واألمـن الوطنيـة األفغانيـة علـى التصـدس م عاليـة للخسـر             ال

الــلس تشــكلي العناصــر املناوثــة للحكومــة، مبــا يف ذلــك عــدم ال ايــة األعــداد املو  ــة وارت ــاع 
دعم اجلــوس والتنســي .  ااف، والقصــور يف اللوجســتيا  والتخســيل ويف الــ  ـمعــدال  االستنــ 

ااف صــعوما  الــبوة هتــدد  ـويســر  عــدم ال ايــة األعــداد املو  ــة وارت ــاع معــدال  االستنــ  
، ملــع عــدد قــوا   2016اســتدامة قــوا  الــدفاع واألمــن الوطنيــة. ف ــي الــانون اليناي/ينــاير    

ملاثـة  يف ا 77يف املاثة وملـع عـدد عناصـر الشـرطة الوطنيـة األفغانيـة        88اجليش الوطين األفغاي 
ــالنظر يلىل املعــدل احلــاَّ، ال 2016مــن املســتويا  املســقسة لشــمر آب/أمســسس    لكــن  . وم
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للتو يــف أن يعــوض الــنقع النــاتا عــن التغيــ  عــن ا دمــة وا ســاثر البشــرية، ال ســيما يف   
 ص وف اجليش الوطين األفغاي والشرطة الوطنية األفغانية.

أنشـسة طالبـان مـوتوة عاليـة، وال سـيما يف       وخالل ال ترة املشمولة مـالتقرير اسـتمر    - 16
، رالـا  نرالـة   2016والانون اليناي/ينـاير   2015والية هلمند. ويف الانون األول/ديسم  

ــتراتي ية،          ــة اس ــة ذا  أامي ــن الوالي ــى أجــاا  م ــتيال  عل ــى الســعي لالس ــا عل ــان جموده طالب
 دس الســيسرة ذلــك مقاطعــا  الرمســو وخانشــني ومارجــة وســنكني ووا ــو الــ ي ســت يف مبــا

عليما يلىل تسمية الوصول يلىل السر. املستخدمة لتمري  األفيون وايمـداد ماألسـلحة. وعقـ     
ورود تقارير عن عدم ال اية القيادة واخن اض املعنويا  وانتشار ال رار من ا دمة علـى نسـا.   

منـا   واسع يف ص وف قوا  الدفاع واألمن الوطنية األفغانية، مـلل  احلكومـة جمـودا يعـادة     
وندا  اجليش الوطين األفغاي يف املنسقـة. ومايضـافة يلىل ذلـك، أعيـد نشـر عـدد تحـدود مـن         
األفــراد العســكريني الــدوليني يف واليــة هلمنــد  ــدف دعــم اجلمــود الــ ي تبــلاا قــوا  الــدفاع   
واألمن الوطنية األفغانية للحيلولة دون استيال  نرالة طالبان على عاصمة الوالية لكشر الـا .  

ــن        ويف ــة م ــن مصــورة م قت ــدفاع واألم ــوا  ال ــن  ــبا /ف اير، انســحب  ق ــاي م  النصــف الين
مقاطع ي موسى قلعة ونوطاد مغية تعايـا قـوا  األمـن يف منـاط  أخـرى ذا  أولويـة يف واليـة        

ــد. ويف  ــو أنــد         19هلمن ــان، وه ــار المرم ــد اجلب ــرثيس مــين عب ــاير، عــني ال الــانون اليناي/ين
ند يف جملس النواب ماجلمعية الوطنيـة، اـينال خاصـا مكل ـا متنسـي       األعما  املمينلني لوالية هلم

 عمليا  قوا  الدفاع واألمن يف هلمند.
واضــسلع  قــوا  الــدفاع واألمــن معمليــا  يلطالــة األلغــام يف واليــا  مغــالن وقنــدط     - 17

وننكرهار. وعلى الـرمم مـن هـل  العمليـا ،  لـ  احلالـة األمنيـة متقلبـة يف املنسقـة الشـمالية           
الشرقية، وال سيما يف منسقة قندط نيث نافظـ  العناصـر املناوثـة للحكومـة علـى وجـود اـا        

ــدط. ويف     ــة قن ــن مدين ــالقرب م ــم املتحــدة       16م ــاثرا  األم ــبا /ف اير تعرضــ  يلنــدى ط  
يطــال. نــوان خــالل اقترا ــا مــن مســار قنــدط وأصــيب  منضــرار ط ي ــة. ويف أواخــر الــانون    

دفاع واألمــن الوطنيــة األفغانيــة عمليــا  عســكرية يف مقاطعــا   اليناي/ينــاير، مــدأ  قــوا  الــ
دهنة مورس ومة  رس ومغالن جديد التامعة لوالية مغـالن، يلثـر ادعـا ا  مـنن نرالـة طالبـان       

ــيني واحلكومــة يف        ــني الاعمــا  الل ــا م ــي تحلي ــار ات ــ  علي ــا يطــال. للن ــول/ 7خرقــ  وق   أيل
مم املتحدة تشو يلىل تكـوين املايـد مـن عاعـا      . وتواصة ورود تقارير يلىل األ2015 سبتم 

امليليشيا  املوالية للحكومة، وال سيما يف املنسقة الشرقية. و دد البار الشخصيا  السياسـية  
يف الـامول وعلــى الصــعيد اللــي المــغو  علــى احلكومــة لكــي توافــ  علــى مقترنــاهتم  شــد  

 اع واألمن الوطنية.وتسلي  جمموعا  من امليليشيا  اللية لدعم قوا  الدف
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ــافة يلىل ال - 18 ــومايضــ ــة،    اـنــ ــة للحكومــ ــر املناوثــ ــة والعناصــ ــوا  احلكوميــ ــني القــ اع مــ
أندا  عنف أيما مـني اجلماعـا  املسـلحة األخـرى املوجـودة يف األراضـي األفغانيـة،         وقع 

ــا ــرا.        يف مبــ ــالمية يف العــ ــة ايســ ــيم الدولــ ــتان وتنظــ ــالمية ألوطمكســ ــة ايســ ــك احلرالــ  ذلــ
والية خراسان. وتتكون اجلماعة التامعة لتنظيم الدولـة ايسـالمية يف العـرا. والشـام      -والشام 

ــاال          ــا ال ي ــان أساســا، لكــن وجوده ــامقني يف نرالــة طالب ــن أعمــا  س ــة خراســان م يف والي
مقصورا على مقاطعا  أجني ودر ماما و و هار يف والية ننكرهار. وقد أد  العمليـا  الـ ي   

الــدفاع واألمــن الوطنيــة مــدعم جــوس عســكرس دوَّ، والــللك اا مــا    قامــ   ــا قــوا   
 نتما نرالة طالبان، يلىل مترالا عاعـة خراسـان يف منـاط  ناثيـة علـى مقرمـة مـن احلـدود          ال ي

 مع ماالستان.
، 2016 ــــبا /ف اير  15يلىل  2015الــــانون األول/ديســــم   1ويف ال تــــرة مــــن  - 19

نادثــة أمنيــة يف عيــع أ ــا  البلــد. ولينــة ذلــك    ٤ 01٤ســ ل  األمــم املتحــدة مــا جمموعــي  
، ميـد أن مـن   2015و  201٤يف املاثـة مقارنـة مـال ترة ن سـما يف عـامي       8.3اخن اضا منسـبة  

ســ ال أعلــى جممــوع  2015املالنــأ أن  ــمرس الــانون اليناي/ينــاير و ــبا /ف اير مــن عــام 
هــا  الســامقة،  ــكل   . ومتشــيا مــع االجتا2001للحــواد  مقارنــة مــن س ال تــرة منــل عــام  

يف املاثـة، تلتـما    57.٤اال تباالا  املسلحة اجلا  األال  من احلواد  األمنية يلذ ملغ  نسبتما 
يف املاثة. وتواصل  عمليـا  االمتيـال مـوتوة مرت عـة.      19.2األجماة املت  رة املرجتلة منسبة 

، ســـ ل  2016 ـــبا /ف اير  15يلىل  2015الـــانون األول/ديســـم   1ف ـــي ال تـــرة مـــن 
يف املاثـة مقارنـة مـال ترة     27عملية امتيال، منما تحاوال  فا لة، اا لينة اخن اضا منسبة  15٤

عمليـة   20. وخالل ال ترة املشمولة  لا التقرير، أملع عـن  2015و  201٤ن سما من عامي 
   .2015و  201٤عملية انتحارية يف ال ترة ن سما من عامي  30انتحارية قاملتما 

نادثـا أمنيـا اسـتمدف  األمـم      12الل ال ترة املشمولة مالتقرير، ُس ة ما جمموعـي  وخ - 20
املتحـــدة مشـــكة مبا ـــر أو مـــو مبا ـــر، ويلـــ  ثـــال  نـــاال  هتديـــد، ونادثـــة وانـــدة   
اسـتخدم  فيمـا األجمـاة املت  ـرة املرجتلـة، و انيـة نـواد  جناثيـة، وطالـ  هـل  احلــواد            

 با /ف اير، ُف ر  عبـوة ناسـ ة مرجتلـة أثنـا  مـرور       3 املو  ني الوطنيني مص ة خاصة. ويف
قافلة لنمم املتحدة يف مقاطعة  سود موالية ننكرهار، اا أس ر عن يلصامة اثـنني مـن املـو  ني    

 الوطنيني األفغانيني العاملني يف مكت  احلماية الدملوماسية.
 

 التعاون ايقليمي -جيم  
 الـانون األول/  9ايـا العالقـا  فيمـا مينـمما. ويف     سع  أفغانسـتان وماالسـتان يلىل تع   - 21

ديسم ،  ارف الرثيس مين ورثيس الوطرا  الباالستاي نواط  ريف يف افتتا  املـ متر الـوطارس   
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ا امس لقل  آسيا يف يلسالم أماد اللس  مد مشارالة رفيعة املستوى مـن ملـدان املنسقـة. ويف    
ــدان امل     ــ متر، رالــا  البل ــن امل ــالن الصــادر ع ــة    ايع ــدا  األمني ــة التمدي ــى مواجم شــارالة عل

وتش يع الرمل االقتصادس وتعايا تدامو منا  الينقة، ونين  نرالة طالبان وعاعـا  املعارضـة   
املسلحة على الدخول يف تحادثا  سالم مع نكومة أفغانستان، ودع  يلىل اتبـاع  ـا تعـاوي    

  اانـد علـى املشـارالة يف    يف جماَّ األمن ومكافحـة ايرهـاب علـى الصـعيد ايقليمـي. ووافقـ      
. ويف يلسـالم أمـاد، التامـ  أفغانسـتان وماالسـتان مايـادة التعـاون        2016رثاسة امل متر يف عـام  

ــادل املعلومــا  االســتخبارية ومكافحــة ايرهــاب.       ــن احلــدود وتب ــمما يف جمــاال  أم فيمــا مين
يـة  ـريف،   وأعق  ذلك طيارا  متبادلة قام  ا الة من رثيس أرالان اجلـيش الباالسـتاي رن  

ــة مســـعود أنـــدار ايب، يف    الـــانون األول/ديســـم   27ومـــدير األمـــن الـــوطين األفغـــاي مالنيامـ
 با /ف اير، يلىل الامول ويلسالم آماد. وات   السرفان علـى يلقامـة خـل اتصـال عسـكرس       5 و

 مبا ر، وأجريا مناقشا  يلضافية مشنن تبادل املعلوما  االستخبارية ومكافحة ايرهاب.
الـانون األول/ديسـم ، قـام     25  أفغانستان اتصاالهتا مع ملدان املنسقة. ويف وواصل - 22

نارينـدرا مــودس، رثــيس وطرا  اانــد، مايــارة يلىل الامـة و ــارف الــرثيس مــين يف تد ــني املــب    
اجلديد لل معية الوطنية، الما ناقش معي مسنلة توسيع نسا. الرمل ايقليمـي. والتقـى الـرثيس    

، عبد ا  عبد ا  مدور  رثيس الوطرا  مودس أثنا  طيارتي اانـد يف ال تـرة   التن يلس ألفغانستان
الـانون اليناي/ينـاير،    6يلىل  ٤ ـبا /ف اير. ويف ال تـرة مـن     ٤الـانون اليناي/ينـاير يلىل    31من 

قام الرثيس التن يلس عبد ا  مايارة يلىل عمورية يليران ايسالمية التقى خالاـا املر ـد األعلـى    
ــا  ــي خ ــار. ويف ايعــالن        عل ــا  جا  ــة يلىل مين ــام مرنل ــا ق ــرثيس نســن رونــاي، الم منتي وال

ايســالمية( مايــادة الــرمل فيمــا مينــمما مــع   -املشــترف، التامــ  أفغانســتان ويليــران )عموريــة  
التراليا على خسو  السكة احلديدية ال ي ترمل مني خاف وهرا  واـر العبـور الينالثـي املامـع     

ويليران وااند. ويف ن س ايعالن، أعاد  طمران تناليـد دعممـا لعمليـة    يلنشا   مني أفغانستان 
سالم يقودها األفغانيون، وضرورة تسريع التقدم  و يلمـرام ات ـا. تعـاون ثنـاثي، ويلنشـا  فريـ        
عمـــة مشـــترف لتـــدار  مســـنلة امليـــا  العـــامرة للحـــدود املتمينلـــة يف  ـــر هـــرس رود. ويف           

االجتمــاع الســـامع عشـــر ل ريــ  االتصـــال الـــدوَّ    ــبا /ف اير،  ـــارال  أفغانســـتان يف   3
أفغانستان اللس عقد يف مرلني وترالـا  أعمالـي علـى احلالـة األمنيـة واحلاجـة يلىل ال الـة         مشنن

 استدامة الدعم الدوَّ واستمراريتي.
وخالل ال ترة املشـمولة مـالتقرير، واصـل  أفغانسـتان وسـاثر ملـدان املنسقـة ايعـراب          - 23

الــانون  13يـ  الــرمل فيمــا مينـما يف جمــاال  الت ــارة والنقـة والساقــة. ويف    عـن التااممــا متحق 
األول/ديسم ، استماف  ترالمانستان انت اال لوضع ن ر األسـا  ملشـروع خـل األناميـ      
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مــني ترالمانســتان وأفغانســتان وماالســتان واانــد، ونمــر احل ــة الــرثيس مــين. وقــام الــرثيس   
 الــانون األول/ 2٤و  23ول/ديســم  ويلىل تراليــا يف الــانون األ 22مايــارة يلىل أذرمي ــان يف 

ديســم  للمشــارالة يف مناقشــا  مشــنن طــر. النقــة الــ ي تــرمل أفغانســتان منورومــا والتعــاون  
الانون األول/ديسم ، مدأ  يف ماالسـتان أعمـال تشـييد السريـ       30االقتصادس الينناثي. ويف 

مل مدينـة قنـدهار األفغانيـة مـالبحر.     الغرمية للممر االقتصادس مني الصـني وماالسـتان الـ ي سـتر    
ا  اجتماع جملـس ر سـا     الانون األول/ديسم ، نمر الرثيس التن يلس عبد 15و  1٤ويف 

احلكوما  يف منظمة  انغماس للتعاون اللس عقد يف جينغ ـو، الصـني، وجـرى خاللـي  ـث      
 االجتمـاع الـلس   ملسنلة طيادة التعـاون االقتصـادس ايقليمـي، وتـدامو مكافحـة ايرهـاب. ويف      

ــاري          ــاعي متـ ــن اجلمـ ــدة األمـ ــة معاهـ ــاعي يف منظمـ ــن اجلمـ ــس األمـ ــد  جملـ ــانون  21عقـ الـ
تاايــد ”األول/ديســم  يف موســكو، روســيا، اعتمــد  الــدول األعمــا  يلعالنــا أ ــو فيــي يلىل    

مــن أفغانســتان. و ــدد االيــاد الروســي علــى ضــرورة تعايــا التعــاون مــني “ التمديــد ايرهــايب
األمــن اجلمــاعي وأفغانســتان، مــرددا مــللك دعــوا  أفغانســتان يلىل املايــد مــن  منظمــة معاهــدة

الـانون اليناي/ينـاير، أعلنـ  طاجيكسـتان رديـا       13التعاون ايقليمي ملكافحة ايرهـاب. ويف  
 تعلي  ا دما  القنصلية يف مدين ي قندط وفايا أماد مسب   وامة أمنية.

  
 نقو. اينسان -ثالينا  

ــبا /ف اير  1٤يف  - 2٤ ــاعدة يلىل    2015 ـ ــد  املسـ ــدة لتقـ ــم املتحـ ــة األمـ ــدر  معينـ ، أصـ
اعا  املسـلحة الـداثرة يف   اـنـ عـن نايـة املـدنيني يف ال    2015أفغانستان تقريرها السـنوس لعـام   

 خصـا   11 002أفغانستان. وقد وث  التقرير وقوع خساثر يف ص وف املدنيني يبلع عـددها  
ــيال و  3 5٤5) ــا( يف 7 ٤57قتـ ــن   جرملـ ــرة مـ ــاير يلىل   1ال تـ ــانون اليناي/ينـ ــانون  31الـ الـ

. وعـا   2009، وهو أال  عدد للخسـاثر البشـرية املسـ لة منـل عـام      2015األول/ديسم  
يف املاثــة مــن ا ســاثر البشــرية يف صــ وف املــدنيني يلىل العناصــر املناوثــة للحكومــة    62البعينــة 

يف املاثة لقوا  الـدفاع واألمـن الوطنيـة     1٤يف املاثة منما يلىل القوا  املوالية للحكومة ) 17 و
يف املاثة لل ماعـا  املسـلحة املواليـة للحكومـة(.      1يف املاثة للقوا  العسكرية الدولية و  2 و

تشـرين األول/أالتـومر    3ووث ق  البعينة الغارة اجلوية العسكرية ال ي  نتما الواليا  املتحدة يف 
ة قندط، وتسبب  يف خساثر مشـرية ملـع عـددها    على مستش ى ملنظمة أطبا  مال ندود يف مدين

يف املاثـة مـن    17مو  ـا طبيـا. و ـم     ٤9جرملا(، مبـا يف ذلـك    ٤3قتيال و  ٤2 خصا ) 85
عيـع ايصــاما  يف صــ وف املــدنيني عــن تبــادل يلطـال. النــار مــني العناصــر املناوثــة للحكومــة   

تســـب   ـــا. و ـــم  وقـــوا  الـــدفاع واألمـــن الوطنيـــة دون أن يتســـ  يديـــد الســـرف الـــلس
ــرا  مـــن  ل ـــا  احلـــرب.          يف ٤ ــ وف املـــدنيني عـــن مت  ـ ــة مـــن ايصـــاما  يف صـ املاثـ
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اال ـــتباالا  ال يـــة مـــني القـــوا  املواليـــة للحكومـــة والعناصـــر املناوثـــة اـــا الســـب    و لـــ 
ــددها       الرثيســي ــع ع ــدنيني الــ ي مل قتــيال  1 116يلصــامة ) ٤ 137لإلصــاما  يف صــ وف امل

تلتما األجماة املت  رة املرجتلة واا مـا  االنتحاريـة وعمليـا  االمتيـال     جرملا(،  3 021 و
 املوجمة واملتعمدة.

ووقع  سلسلة من اا ما  الك ى، استمدف  املـدنيني أساسـا، يف  ـمرس الـانون      - 25
الــانون  9و  8. ف ــي ه ــوم وقــع يــومي 2016والــانون اليناي/ينــاير  2015األول/ديســم  

قندهار، استمدف  نرالة طالبـان عمـدا منـاط  مدنيـة، اـا أسـ ر عـن         األول/ديسم  يف مسار
ــة  ــال، ويلصــامة      38مقت ــة أط  ــمم أرمع ــن مين ــدنيا، م ــانون  11آخــرين وــرو . ويف   19م ال

األول/ديسـم ، أدى ه ـوم مـالقرب مـن الســ ارة ايسـبانية يف الامـة يلىل مقتـة ثالثـة مــدنيني         
،  ــن  نرالــة طالبــان ه ومــا مرال بــا علــى الــانون اليناي/ينــاير 1وجــر   انيــة آخــرين. ويف 

آخرين ورو ، منـمم  ـس    18مسعم يف الامة، اا أس ر عن مقتة اثنني من املدنيني ويلصامة 
الانون اليناي/يناير، ن ل  عناصـر مناوثـة للحكومـة ه ومـا علـى       3نسا  وأرمعة أط ال. ويف 

عــن يلصــامة ثالثــة مــدنيني   القنصــلية اانديــة يف مدينــة مــاار الشــريف، مواليــة ملــ ، اــا أســ ر   
الــانون اليناي/ينــاير، ف ــر ممــاجم انتحــارس مــن نرالــة طالبــان  ــاننة مليتــة  ٤وــرو . ويف 

ماملت  را  استمدف  معسكرا دوليا يقع مالقرب من منسقة سكنية يف الامـة. وأسـ ر اا ـوم    
مـم  ، منمم تسعة أط ال وسبع نسا  وأرمعـة مـن مـو  ي األ   38عن مقتة ثالثة مدنيني وجر  

الانون اليناي/يناير، أعلن تنظيم الدولة ايسـالمية مواليـة خراسـان مسـ وليتي      13املتحدة. ويف 
عــن ه ــوم مرال ــ  ضــد القنصــلية الباالســتانية يف مدينــة جــالل أمــاد، مواليــة ننكرهــار، أدى   

الــانون اليناي/ينـــاير، ف تــر انتحـــارس    17آخـــرين. ويف  10مقتــة ســتة مـــدنيني وجــر      يلىل
مـدنيا ويلصـامة    13مع لشيو  القباثة يف مدينة جالل أمـاد، اـا أدى يلىل مقتـة    مت  را  يف جت

 آخرين.   1٤
، قامـــ  عناصـــر مناوثـــة للحكومـــة مشـــن ه ـــومني 2016ويف الــانون اليناي/ينـــاير   - 26

الـــانون  20متعمـــدين علـــى الصـــح يني وموهـــم مـــن العـــاملني يف وســـاثل ايعـــالم. ف ـــي   
بـان جمـاطا مت  ـرا مـرجتال تحمـوال علـى مرالبـة اسـتمدف         اليناي/يناير، ف تر انتحـارس مـن طال  

نافلة صغوة تنقة مـو  ي م سسـة تولـو ايعالميـة، اـا أسـ ر عـن مقتـة  انيـة مـدنيني، مبـن            
وـرو . وجـا  هـلا اا ـوم عقـ  هتديـد        2٤فيمم سبعة مو  ني من م سسة تولـو، ويلصـامة   

ســة تولـو وم سسـا  يلعالميــة   تحـدد وجمتـي نرالـة طالبــان يف تشـرين األول/أالتـومر يلىل م س     
ــدافا عســكرية. ويف       ــانون اليناي/ينــاير، ُقتــة    29أخــرى ذالرهتــا ماالســم، جاعلــة منــما أه ال

صــح ي يعمــة يف م سســة وطنيــة لإلذاعــة والتل ايــون يف مدينــة جــالل أمــاد علــى يــد عناصــر  
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امـي  الـانون اليناي/ينـاير، أصـدر الـرثيس مـين مرسـوما أالـد فيـي التا         31مناوثة للحكومـة. ويف  
 رية التعبو يف وساثل ايعالم ووجي فيي تعليما  يلىل الوالاال  املعنيـة للتحقيـ  يف احلـاال     

 ال ي تعرض فيما الصح يون للترهي  أو العنف ويلصدار تقارير علنية يف هلا الشنن.
اع، يلذ  ـك ة األط ـال الينلـث    اـنـ وما طال األط ال يعانون أالينر من موهم من جرا  ال - 27

ع ايصـاما  مـني املـدنيني يف أفغانسـتان خـالل ال تـرة املشـمولة مـالتقرير. ويف ال تـرة          من جممو
ــاي/نوفم    1مــني  ــاير   31و  2015تشــرين الين ــة العمــة  2016الــانون اليناي/ين ، قامــ  فرق

يلصامة يف صـ وف األط ـال    562نادثا أد  يلىل  26٤القسرية للرصد وايمالغ مالتحق  من 
آخـرين وـرو (. وتسـبب  اال ـتباالا  ال يـة مـني أطـراف         ٤18ط ال ويلصـامة   1٤٤)مقتة 

، والانـ   262اع يف أعلى عدد من المحايا يف ص وف األط ال، يلذ ملـع عـدد المـحايا    اـنال
من ايصاما  مني األط ـال، وهـو ثـاي أعلـى رقـم.       158 ل ا  احلرب من املت  را  ورا  

/ديسم ، ُقتة ستة أط ال و ـخع مـالع   الانون األول 1ويف نادثة وقع  يف والية مغالن يف 
ط ال عنـد ان  ـار أنـد األجمـاة املت  ـرة الـ ي خل تـما احلـرب. والانـ            11واند وأصي  

اا ما  املرال بة واا ما  االنتحارية ثالث أال  سب  لإلصاما  مني األط ـال، يلذ أسـ ر    
يلصـامة مـني    31عـن  يلصـامة، يليمـا التعـرض لنجمـاة املت  ـرة املرجتلـة، الـ ي أسـ ر           ٤7عن 

ــرة       ــة للحكومــة يف ال ت ــد عناصــر مناوث ــى ي ــال عل ــد األط  ــارير عــن جتني األط ــال. وورد  تق
، يققـ  فرقـة العمـة القسريـة للرصـد      2015املشمولة مـالتقرير. ف ـي الـانون األول/ديسـم      

ط ـال للخدمـة يف    13وايمالغ من أن عناصر مناوثة للحكومة يف والية مدخشان قـد جنـد    
، يف نالتني من صلتني من ناال  جتنيـد األط ـال. ولينـة ذلـك ثلـث جممـوع نـاال         ص وفما

 .  2015جتنيد األط ال ال ي مت التحق  منما يف عام 
املوق عة مع األمـم املتحـدة يف   “ خريسة السري   و االمتينال”وواصل  احلكومة تن يل  - 28
ومنـع جتنيـد األط ـال يف صـ وف      والرامية يلىل التع ية متن يـل خسـة العمـة ي ـا      2011عام 

ــة. ف ــي    ــة األفغاني ــوا  األمــن الوطني ــة    21ق ــة التوجيمي الــانون األول/ديســم ، قامــ  الل ن
اع املسل ، ال ي تقودها احلكومـة، مـاقرار املبـاد     اـناملشترالة مني الوطارا  املعنية ماألط ال وال

 وف قــوا  األمــن الــوطين التوجيميـة الوطنيــة لتقــدير الســن  ــدف منــع جتنيـد األط ــال يف صــ  
ــي، وهــي خســوة هامــة يف يلطــار خســة العمــة. ويف       ــة والتصــدس ل  الــانون األول/ 22األفغاني

ــدتيما ا امســة والسادســة حلمايــة        8ديســم  و   ــبا /ف اير، افتتحــ  وطارة الداخليــة ون
 األط ال يف ماار الشريف وجـالل أمـاد، علـى التـواَّ، معـد يلنشـا  الونـدا  األرمـع األوىل يف        

 ــبا /ف اير، اجتمعــ    17يلىل  13. ويف طيــارة يلىل أفغانســتان يف ال تــرة مــن    2011عــام 
ا ،  اع املســل ، مــالرثيس مــين والــرثيس التن يــلس عبــد اـنــاــينل ي ا اصــة املعنيــة ماألط ــال وال 
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ــل خســة العمــة لعــام     ــة متن ي ــة الســامع املــدي للمــدار    2011ودعــ  يلىل التع ي ، ويلىل ناي
   واملستش يا .

وقامــ  احلكومــة موضــع الصــيغة النماثيــة  ســل تن يــل ورصــد وتقيــيم خســة العمــة     - 29
،  ــدف يلطــالع الوالــاال  املن ــلة علــى  (2000) 1325الوطنيــة لتن يــل قــرار جملــس األمــن  

وهــو أنــد التااماهتــا القصــوة مســتوى الواليــا  علــى ا ســة  لــول منتصــف نايران/يونيــي،  
، 2015األجة الواردة يف يلطـار االعتمـاد علـى الـلا  مـن خـالل املسـا لة املتبادلـة. ويف عـام          

ــت اد منـــما   منـــمم مـــن  901 خصـــا ) 1 527عقـــد  األمـــم املتحـــدة دورا  تدريبيـــة اسـ
اينــا (، مــن مينــمم طــالب وقــادة تحليــون ومســ ولون يف الواليــا  وأعمــا  يف ااموعــا     
الشبامية، وتناول  مواضيع تتعل  مات اقية القما  على عيع أ كال التمييـا ضـد املـرأة ومقـرار     

الانون اليناي/يناير، قامـ  فرقـة عمـة نكوميـة معنيـة مالقمـا         16. ويف 1325جملس األمن 
على التمييا ضد املرأة، مدعم مـن األمـم املتحـدة، متقـد  تقريرهـا امل قـ  يلىل وطارة ا ارجيـة        

 .  2013ن ا سوا  املتخلة منل صدور التقرير الدورس األول املقدم يف متوط/يوليي مشن
الــانون  31وا ـل  احلكومــة خســوا  لتعايـا خــدما  احلمايــة ل اثـدة املــرأة. ف ــي     - 30

اليناي/يناير، أعلن الرثيس مين انسـال. صـندو. طـار  للعـالل السـس للنسـا  ضـحايا العنـف،         
الـانون اليناي/ينـاير، أفـاد  احلكومـة مـنن مياانيـة الدولـة         18. ويف أنشنتي وطارة   ون املـرأة 

تتممن متوية س  وندا  يلضافية ملالنقة قمايا العنـف ضـد    (2016) 1395للسنة املالية 
 ـا  البلـد. ويف ممـون    ونـدة يف عيـع أ   26املرأة، اا يرفع العدد الكلـي اـل  الونـدا  يلىل    

ذلك، واصل  األمم املتحدة دعم مقدمي ا دما  واحلوار املتعل  مالسياسا  من أجـة يل ـا    
الانون األول/ديسـم ، قـدم  األمـم املتحـدة الـدعم الـتقين        9العنف والتمييا ضد املرأة. ويف 

الـانون   31الامـة. ويف  للم متر املعين مايصال  القانوي املراعي للمنظور اجلنساي املعقـود يف  
ــن       ــة يف أفغانســتان م ــرأة العامل ــة امل مرالــاا يف  2٤األول/ديســم ، اخن ــض عــدد مراالــا ناي

. وتـــوفر هـــل  املراالـــا احلمايـــة والرعايـــة الصـــحية واملســـاعدة القانونيـــة 23يلىل  201٤ عـــام
وخـدما  الوسـاطة وموهــا مـن ا ــدما  ملـن تعرضـن للعنــف العـاثلي. ويســت يد أنـد عشــر        

 من هل  املراالا من دعم األمم املتحدة يف تسع واليا . مرالاا
وخــالل نلــة الســتة عشــر يومــًا مــن النشــا  ملناهمــة العنــف اجلنســاي علــى الصــعيد   - 31

ــن       ــد  م ــ ي امت ــنة وال ــنظم الــة س ــ ي ت ــاملي، ال ــاي/نوفم  يلىل   25الع ــانون  10تشــرين الين ال
يــع أ ــا  البلــد مالتعــاون مــع     األول/ديســم ، دعمــ  األمــم املتحــدة أنشــسة التوعيــة يف ع     

امل سسـا  الوطنيــة وااتمــع املــدي. ومـن األنشــسة الــ ي ن ــل  يف هـلا ايطــار مــراما يلذاعيــة    

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1395(2016)


 
A/70/775 

S/2016/218 

 

14/48 16-03199 

 

ونلقــا  عمــة ومســامقا  تنافســية هتــدف يلىل نشــد  ــيو  القــرى والســالب واملســ ولني     
 احلكوميني والاعما  الدينيني للتصدس للعنف ضد النسا  وال تيا .  

أيلول/ســبتم  مشــنن احلــبس   2ور املرســوم التشــريعي الرثاســي املــ ر   وعقــ  صــد - 32
االنتياطي، اللس تناقض أنكامي العمد الدوَّ ا ـا  مـاحلقو. املدنيـة والسياسـية، الـ ي تعـد       
أفغانستان طرفا فيي، واصل  األمم املتحدة تقد  يليـة قـانوي للمرسـوم والـدعوة يلىل تنقيحـي      

ــن أجــة يلدرال المــمانا  اي  ــد     م ــا  البل ــاي والتاام ــة مبوجــ  الدســتور األفغ ــة املسلوم جراثي
ــر االنت ــاط        ــا ملــول دون اســتخدام معلومــا  مــو مناســبة لت ي ــدوَّ، مب ــانون ال مبوجــ  الق
التعس ي، ويسم  مبواصـلة يلجـرا ا  االسـتتناف، وملـد مـن خسـر تعـلي  الت ـاين ويلسـا ة          

يلىل املديريــة املرالايـة للسـ ون لك الــة أن    معاملتـمم. وقـدم  األمـم املتحــدة املسـاعدة التقنيـة     
يقوم نرا  ومو  و الس ون وأماالن االنت اط واملو  ون السبيون مالس ون مايمالغ عمـا  
يالنظونـي علـى السـ نا  مـن جـرو  أو عالمـا  مدنيـة يوجـد أسـا  معقـول لالعتقـاد من ـا             

أيمـا مـدعم وضـع يلجـرا ا       ناعة عن التعلي  أو املعاملة الاليلنسانية. وقام  األمـم املتحـدة  
ــ       ــلي  والتحقيـ ــاال  التعـ ــة مكشـــف نـ ــاال  املعنيـ ــة يلطـــالع الوالـ ــدة لك الـ ــغية مونـ تشـ

ورصــدها، وفقــا  ســة العمــة الوطنيــة ملناهمــة التعــلي ، وأنكــام ايجــرا ا  اجلناثيــة     فيمــا
 الواجبة التسبي .  

  
 تن يل عملية الامة وتنسي  املساعدة اي اثية -رامعا  

النمـو االقتصـادس مسيتـا يلثـر عمليـة االنتقـال األمـين والسياسـي واالقتصـادس الـ ي            ة  - 33
. ف ي الانون اليناي/ينـاير، أعلـن صـندو. النقـد الـدوَّ أن معـدل النمـو        201٤جر  يف عام 
يف املاثـة، و ـدد علـى ضـرورة يلدخـال       1.5قد ُخ ض للمرة الينانية يلىل  2015املتوقع يف عام 

تعايــا الينقــة يف االقتصــاد. وورد يف الدراســة االستقصــاثية عــن      يلصــالنا  فوريــة و ــ افة ل  
 الظروف املعيشية يف أفغانسـتان، الـ ي أصـدرهتا املنظمـة اينصـاثية املرالايـة يف الـانون األول/       

يلىل  2012 و 2011يف املاثــة يف عــامي  36، أن معــدال  ال قــر طاد  مــن 2015ديســم  
خل تـي العمليـة    لتقدم مللك دليال يلضافيا علـى مـا  ، 201٤و  2013يف املاثة يف عامي  39.1

االنتقالية من آثار سلبية على اقتصاد أفغانستان. مو أن خسوا  التخ يـف مـن نـدة التراجـع     
ــين يف      ــرثيس مـ ــما الـ ــن عنـ ــ ي أعلـ ــة الـ ــادرة التح يايـ ــل األوَّ للمبـ ــدأ  مالتن يـ ــادس مـ االقتصـ

، وافـــ  املــ متر الـــوطارس ملنظمـــة  الــانون األول/ديســـم   17تشــرين الينـــاي/نوفم . ويف   17
الت ـــارة العامليـــة، املعقـــود يف نـــوويب، علـــى انمـــمام أفغانســـتان، مشـــر  التصـــدي ،  لـــول   

 .2016نايران/يونيي  30
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واســتمر  املبانينــا  مــني صــندو. النقــد الــدوَّ ونكومــة أفغانســتان مشــنن التقــدم    - 3٤
ــة خــ ا  الصــ      ــاما احلــاَّ ا اضــع ملراقب ــرط يف ال ن ــة مــي يف    ال ــمي العم ــرر أن ينت ندو.، املق

 با /ف اير، ومشنن ا يارا  املستقبلية لتعاون الصندو. مع أفغانسـتان. وأفيـد مـنن البلـد يف     
ــة          ــداف املتعلق ــك األه ــا يف ذل ــاما، مب ــة لل ن ــداف الكمي ــع األه ــوغ عي ــ  الصــحي  لبل السري

د ُخ  ـض لـيعكس توقعـا     متحصية اييرادا  اللية، على الرمم من أن مسـتوى األهـداف قـ   
ــاييرادا . واســتمر         ــة م ــدة املتعلق ــدامو اجلدي ــل الت ــنخو يف تن ي ــو املنقحــة ونــاال  الت النم

 2016املبانينا  مني صندو. النقد الدوَّ ووطارة املالية مشـنن اييـرادا  املسـتمدفة يف عـام     
مـدرجا  مت اوتـة   . وأفاد صـندو. النقـد الـدوَّ مـانراط تقـدم      2016املدرجة يف مياانية عام 

ريف، يف النقا  املرجعية لإلصال  اايكلي، مبا يف ذلك استمرار القل  يلطا  هشا ـة النظـام املصـ   
 مع وجود  اطر مالية البوة.

الانون اليناي/يناير، أصدر  احلكومة تقريرا مرنليا عـن االلتاامـا  الـواردة     18ويف  - 35
ا لة املتبادلـة الـلس ملـدد النتـاثا القصـوة      يف مرف  يلطار االعتمـاد علـى الـلا  مـن خـالل املسـ      

. وواصــل  احلكومــة و ــرالا ها يف التنميــة املبانينــا  املتعلقــة   2016األجــة املتوخــاة لعــام  
مالتقدم الرط يف ايصالنا  ذا  األولوية يف يلطار التحمو للم متر الـوطارس املعـين مالتنميـة،    

أالتـومر. ومـدأ  املبانينـا  أيمـا مشـنن      تشرين األول/ 5و  ٤املقرر عقد  يف مروالسة يومي 
الصال  مني م متر قمة منظمة نلف يال األطلسي )النـاتو( املقـرر عقـد  يف وارسـو مبولنـدا،      

متوط/يوليي، وم متر مروالسة، مع التراليا على األثر املاَّ لإلن ـا. علـى القسـاع     9و  8يومي 
اكن. ويف الانون اليناي/ينـاير، مـدأ    األمين وتعظيم يلسمامي يف النتاثا اي اثية يلىل أقصى ند 

ــة      ــة الوطني ــة وطنيــة جديــدة لتحــة تحــة االســتراتي ية اي اثي احلكومــة يلعــداد اســتراتي ية يل اثي
 (.  2013-2008األفغانية )

وواصل  احلكومة جمودها الرامية يلىل نشـر املمارسـة املتمينلـة يف ا  ـارة ااتمعيـة يف       - 36
، أنشـن  وطارة الداخليـة   2015نية. ف ي الانون األول/ديسم  أوسا  الشرطة الوطنية األفغا

وندة جديدة من وندا  ا  ارة ااتمعية يف عدة واليا ، اا رفع عـددها ايعـاَّ يلىل    12
 ونـــدة يف عيـــع أ ـــا  البلـــد، معـــد أن ُأنشـــت  أوىل هـــل  الونـــدا  يف الـــانون األول/ 20

، اعتمد  الوطارة دلـيال للمشـاورا    2015الانون األول/ديسم   28. ويف 2013 ديسم 
املتعلقة مني الشرطة وااتمعـا  الليـة، وهـو دليـة ُقـدم يلىل جملـس التسـوير املمـين يدماجـي يف          

 املنمال الدراسي ملرالا التدري  الوطين.
وواصــل  احلكومــة تعايــا الصــال  مــني الســلسا  املرالايــة ودون الوطنيــة لتحســني   - 37

املختصة من جمـة، وسـلسا  الواليـا  واملقاطعـا  مـن جمـة أخـرى،        التنسي  مني الوطارا  
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من أجة يسني تقد  ا دما . ودعا الرثيس مين جمموعا  من نكام الواليا  يلىل نمـور  
جلسا  خاصة الس الوطرا  ملناقشة املساثة املتعلقة مـاألمن واحلوالمـة والتنميـة يف الواليـا      

لرامعـة مـن اجتماعـا  نكـام الواليـا  مـع جملـس الـوطرا          املعنية. وُعقد  اجلولتـان الينالينـة وا  
الــانون اليناي/ينــاير. ويف ممــون ذلــك، طاد  مياانيــة      27و  6وجملــس األمــن القــومي يف   

لتصـة يلىل   2015يف املاثة مقارنـة معـام    20منسبة  2016املديرية املستقلة للحكم اللي لعام 
ياجـا  اللوجسـتية لسـلسا  الواليـا      مليون دوالر، واادف من ذلك أساسا دعم االنت 39

ومتويــة مشــاريع للبنيــة التحتيــة. مــو أن التقــدم الــرط يف مبــادرا  نكوميــة رثيســية أخــرى،   
فيما خسل املاثة يوم ال ي اعتمـدهتا الـوطارا  املختصـة،  ـة تحـدودا خـالل العـام. واسـتمر          مبا

عملـمم يف ضـو  تـدهور     مو  و ا دمـة املدنيـة يف مواجمـة صـعوما  يف الوصـول يلىل أمـاالن      
 احلالة األمنية يف العديد من مقاطعا  البلد، األمر اللس أثر سلبا يف تقد  ا دما .  

وخالل ال ترة املشمولة مالتقرير، انتمى املكت  األعلـى للرقامـة ومكافحـة ال سـاد مـن       - 38
ون املتعلـ   عملية تس ية أصول عيع البار مس وَّ الدولة، متشيا مـع أنكـام الدسـتور والقـان    

ماي راف على تن يل استراتي ية مكافحة ال ساد ايدارس. ومـدأ املكتـ  األعلـى أيمـا عمليـة      
 ـبا /ف اير األعمـا  الـدوليون     26مس وال. وانتـمى يف   16التحق  من األصول املس لة لـ 

يلىل يف الل نة املشترالة املستقلة لرصد وتقييم جمود مكافحة ال ساد مـن طيـارة ملـدة أسـبوعني     
ــا ني       ــار املســ ولني احلكــوميني ومالشــرالا  امل ــة مكب أفغانســتان، اجتمــع خالاــا أعمــا  الل ن
واينلــي ااتمــع املــدي لتقيــيم تن يــل تــدامو مكافحــة ال ســاد. ويف الــانون اليناي/ينــاير، أنشــن   
ــة          ــي احلكوم ــن اينل ــنلف م ــة ملكافحــة ال ســاد، تت ــة عامل ــدهار أفرق ــ  وهــرا  وقن ــا  مل والي

ــال ــة لإلفســاد        واا ــدى القاملي ــيم م ــا  تقي ــدعم عملي ــدي ل ــع امل ــي ااتم ــا  واينل س يف الوالي
 ـبا /ف اير، أقـال الـرثيس     16وتوصيا  الل نة للتصـدس لل سـاد يف عيـع أ ـا  البلـد. ويف      

مين مستشارا قانونيا مدعوى تورطي يف تيسو ص قة عقارية مني وطارة التنميـة احلمـرية وأنـد    
  يف فميحة مصرف الامة.األفراد املدانني

 الـانون الينـاي/   18وأفاد  احلكومة  دو  يسن يف جمال يصية اييـرادا . ف ـي    - 39
مليون دوالر يف عقود الشرا  منـل يلنشـا     132يناير، أفاد  احلكومة متحقي  وفورا  قدرها 

ارف . ويلــ  ايصــالنا  يف يلدارة اجلمــ2015الل نـة الوطنيــة للمشــتريا  يف  ــبا /ف اير  
األفغانية مد  العمة مسياسة جديدة يف جمال املوارد البشرية ويلنشا  وندة ين اذ القـانون. ويف  

مكتبـا عراليـا يف أفغانسـتان     15، قـدم  األمـم املتحـدة الـدعم الـالطم لتحـديث       2015عام 
ولتعاون هل  املكات  مع الدواثر اجلمراليـة يف البلـدان ااـاورة. وأسـمم  هـل  ا سـوا  يف       

مليـون   900 يلىل 201٤مليـون دوالر يف عـام    750ادة اييـرادا  اجلمراليـة السـنوية مـن     طيـ 
 .2015دوالر يف عام 
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وُن  ل عدد مـن املبـادرا  لتحسـني الشـ افية يف التو يـف واسـتدامة ا دمـة املدنيـة يف          - ٤0
لـلس نقـة   الانون اليناي/يناير، أقر  اجلمعية الوطنية املرسوم الرثاسـي ا  2األجة السوية. ف ي 

سلسة تعيني البار مو  ي ا دمة املدنية من الل نة املستقلة لإلصال  ايدارس وا دمـة املدنيـة   
يلىل الـوطارا  املعنيـة، وذلـك مـن أجـة يقيـ  الالمرالايـة وتسـريع عمليـا  التعـيني. ويــت أ           

اير، الــانون اليناي/ينــ ٤الل نــة مــدور رقــايب للحيلولــة دون انتــماف القواعــد وايجــرا ا . ويف  
وافـ  جملـس الــوطرا  علـى جــدول مرتبـا  مونــد جديـد ملقــ  املوا مـة مــني املسـاعدة التقنيــة        
املدرجة يف املياانية وتلك املقدمة خارل املياانية. وقرر  احلكومة أيما تيسو يلمكانيـة اطـالع   
ــاثا،       ــ  النت ــا  القــدرا  لتحقي ــاما من ــوطارا  املختصــة والكيانــا  املســتقلة علــى مرن عيــع ال

 درل يف املياانية، لدعم املايد من ايصالنا  الشاملة.  امل
  

 املساعدة اينسانية -خامسا  
جــرا  طيــادة نــاال  التشــرد الناعــة عــن   2015تــدهور  احلالــة اينســانية يف عــام  - ٤1

اع يف منسقة جغرافية أوسع نساقا والصعومة املتاايدة للبيتة ال ي تعمة فيما اجلمـا  ال اعلـة   اـنال
، سـ  ل  فرقـة العمـة املعنيـة ماملشـردين      2015ال تقد  املسـاعدة اينسـانية. ف ـي عـام     يف جم

داخليا، ال ي تشارف يف رثاسـتما وطارة  ـ ون الالجـتني وايعـادة يلىل الـوطن واألمـم املتحـدة،        
واليـة مـن جممـوع الواليـا       31ااع يف ـ خع مشـرد يف أفغانسـتان مسـب  النـ     335 000

 كة هلا الرقم، وهو من أعلى مستويا  التشـرد الـداخلي املسـ لة منـل     . و3٤البالع عددها 
، اـــا رفـــع العـــدد التقـــديرس 201٤يف املاثـــة مقارنـــة معـــام  78، طيـــادة منســـبة 2002عـــام 

للمشـردين يف أفغانسـتان يلىل أالينـر مـن مليـون  ـخع. ويف ال تـرة مـني تشـرين األول/أالتــومر          
 ـخع آخـرين يف عيـع أ ـا  البلـد،       73 ٤00، تشـرد  ـو   2015والانون األول/ديسـم   

. وتعــاى 2016وال ســيما يف املنــاط  اجلنوميــة والشــرقية. واســتمر  اجتاهــا  ااثلــة يف عــام 
 معظم ناال  التشرد يلىل انعدام األمن.  

وطاد معدل عودة الالجتني األفغان عن طريـ  مرنـاما العـودة السوعيـة لنمـم املتحـدة        - ٤2
الجتــا أفغانيـــا يلىل وطنـــمم خـــالل العـــام،   58 ٤63، يلذ أعيـــد 2015طيــادة الـــبوة يف عـــام  

ومالبيتمم من ماالستان. ومـللك تكـون الايـادة قـد ملغـ  أرمعـة أضـعاف الايـادة املسـ لة يف          
، عنــدما اخن مــ  نــاال  العــودة مصــورة مــو عاديــة مســب  الشــكوف املرتبســة   201٤عــام 

ــاد       ــي واألمــين. ومايضــافة يلىل ذلــك، ع ــال السياس ــن ماالســتان  ماالنتق أفغانيــا  119 279م
مـــن العاثـــدين مـــن تلقـــا  أن ســـمم      100 0٤2ململـــون الوثـــاث  الالطمـــة، مبـــن فـــيمم      ال
. ويف 201٤يف املاثـة مقارنـة معـام     ٤36من املرن لني، وهو ما لينة طيادة منسبة  19 237 و
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يمم عـدد  أفغانيـا ال ململـون الوثـاث  الالطمـة، مبـن فـ       1٤3 15٤، ُرنتة من يليـران  2015عام 
 خصـا مـن تلقـا      269 596صغو من ناملي مساقـا  الالجـتني. وعـاد مـن أيـران الـللك       

ــة        ــا  اللي ــة. ويف نــني دعمــ  ااتمع ــاث  الالطم ــون الوث ــا ال ململ أن ســمم، وعــيعمم تقريب
ــاث       ــتمم يف احلصـــول علـــى الوثـ ــان العقبـــا  الـــ ي اعترضـ ــي ة العديـــد مـــن العاثـــدين، فـ املمـ

قمايا أخـرى، قـد أثـر  سـلبا علـى آفـا. يلعـادة يلدمـاجمم يف ااتمـع.          وا دما ، يلىل جان  
وفمل  أملبية العاثدين البحث عن فر  الس  العـيش يف املراالـا احلمـرية، ويلن مل تـتمكن     

ااع. وللمسـاعدة يف التغلـ  علـى التحـديا  الرثيسـية      ـمن ذلك يف املقاطعا  املتمررة من الن
م  األمم املتحـدة احلكومـة يف وضـع اسـتراتي ية  ـاملة      ال ي تواجي يلعادة يلدمال العاثدين، دع

 للعودة السوعية ويلعادة ايدمال ويلنشا  فري  عامة معين ماعادة ايدمال.
ــام  - ٤3 ــدد الــبو مــن الالجــتني مــن       2015ويف ع ، اســتمر  أفغانســتان يف استمــافة ع

الجـ  يف   200 000يف املاثة من العدد الكلي، اللس يقدر منحـو   7٤ماالستان. وُس ة  و 
انتظار يلعادة التحق  من العدد، يف واليـة خوسـ ، يف نـني ُسـ ة البـاقي يف واليـة ماالتيكـا.        
ــة يــال       ــا  العســكرية يف والي ــة هــ ال  الالجــتني يلىل أفغانســتان نتي ــة للعملي وجــا   مالبي
وطيرسـتان الباالسـتانية. وُوط ـن معظـم هــ ال  يف جمتمعـا  تحليـة ممـي ة، وسـاعد  يف ذلــك         

ما ا  القبلية. وقام الشـرالا  يف جمـال تقـد  املسـاعدة اينسـانية متـوفو املسـاعدة السارثـة         االنت
واحلمايـــة السويلــــة األجــــة، علــــى الــــرمم اـــا واجمــــو  يف ذلــــك مــــن صــــعوما  مســــب    

 املوارد.   تحدودية
وخالل ال ترة املشمولة مـالتقرير، تبانينـ  نكومـة أفغانسـتان و ـرالا ها يف التـدامو        - ٤٤

ــام      ــي عـ ــد. ف ـ ــارل البلـ ــان خـ ــدف  األفغـ ــن تـ ــف مـ ــا للتخ يـ ــن ا اذهـ ــة 2015املمكـ ، وصـ
يف املاثــة مــن  21مــن األفغــان يلىل أورومــا عــن طريــ  البحــر، وهــم لينلــون نســبة    213 000

يف املاثـة   13جمموع عدد الوافدين ولينلون ثاي أالـ  فتـة سـكانية معـد السـوريني. والـان  ـو        
مم أو أط اال ان صلوا عن ذويمم، وهو ما يناها ضـعف العـدد   منمم قصرا مو مصحومني ملوي

، طاد  نسـبة األفغـان الوافـدين    2016. ونـ  منتصـف  ـبا /ف اير    201٤املس ة يف عام 
ــدين اجلــدد.      26يلىل أورومــا عــ  البحــر األمــيض املتوســل لتبلــع       يف املاثــة مــن جممــوع الواف
ما، مدأ العديد من البلدان األوروميـة يف ترنيـة   وملواجمة تاايد أعداد األفغان الوافدين يلىل أورو

ملتمسي الل و  األفغان اللين ُرفم  طلباهتم. فقـد أفـاد  وطارة  ـ ون الالجـتني وايعـادة      
نالـة يلعـادة قسـرية مـن ملـدان أخـرى        256نالـة عـودة طوعيـة و     686يلىل الوطن متسـ ية  

 .2015ايسالمية( وماالستان يف مسار الامة يف عام  -يليران )عمورية  مو
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وقام الشرالا  يف جمال ايجرا ا  املتعلقة ماأللغام، متنسي  من األمم املتحـدة، مـتسمو    - ٤5
، وهو ما أسـ ر عـن يلعـالن    2015سانة قتال يف الرمع األخو من عام  11نقة ألغام و  9٤
عــا  خاليــة مــن األلغــام. ويف  ايــة الرمــع  جمتمعــا تحليــا يف عشــر مقاطعــا  علــى أ ــا جمتم 31

نقـول   ٤ 305األخو، ُقدتر عدد نقول األلغام وسانا  القتال املتبقيـة يف أفغانسـتان منحـو    
مقاطعة. وملواجمـة اسـتخدام    260جمتمعا تحليا يف  1 615ألغام وسانا  قتال، يتمرر منما 

، ُأوفــد  يلىل 2015يف عــام  األســلحة املت  ــرة يف الشــمال والشــمال الشــرقي مــن أفغانســتان
 هل  املناط  أفرقة للتوعية مبخاطر األسلحة املت  رة وللتخلع منما.

وال تاال ُتسـ ة، ضـمن أطـر األمـم املتحـدة للرصـد العـاملي، نـاال  تقييـد لوصـول            - ٤6
ــة    255املســاعدا  اينســانية. فقــد ُســ تة مــا جمموعــي     ــة ضــد املنظمــا  مــو احلكومي نادث

نادثـة يف   29٤، ماملقارنـة مـع   2015وموهـا مـن املنظمـا  الدوليـة يف عـام      واألمم املتحـدة  
ــة  201٤عــام  ــة وُأصــي      66. ويلعــاال، ُقت وــرو ،  91مــن العــاملني يف جمــال تقــد  املعون

مـن   152جرملـا خـالل السـنة السـامقة. واخُتسـف مـا جمموعـي         ٤7قتـيال و   57ماملقارنة مـع  
نالـة   20، أملغ  أفغانسـتان عـن   2015ل العام. ويف عام العاملني يف جمال تقد  املعونة خال

ــة مــع    ــال، ماملقارن ــة يف عــام   28يلصــامة مشــلة األط  ــة  201٤نال . مــو أن التحــديا  األمني
وصعومة الوصول يلىل املناط  املستمدفة ما طال  تشكة مصدر قل  خا  حلمـال  التحصـني   

ط ــال،  89 873ن يصــني، مل يتســ2015ضــد  ــلة األط ــال. ف ــي الــانون األول/ديســم  
ط ـــال يف واليـــة هلمنـــد نتي ـــة القتـــال الـــداثر هنـــاف، ومل ملصتــــن        13 ٤93مل ملصتـــن   يلذ

ط ــال يف واليــ ي النــر وننكرهــار، نيــث نالــ  عناصــر مناوثــة للحكومــة دون          72 288
وصول نال  التحصني. واست ن   نـال  التحصـني يف قنـدهار وطامـة عقـ  امل اوضـا        

 مع العناصر املناوثة للحكومة.   2016ليناي/يناير ال ي جر  يف الانون ا
 ، مت متويــــة خســـــة االســــت امة االســـــتراتي ية اينســــانية منســـــبة   2015ويف عــــام   - ٤7
، منـي مبلـع   2015مليـون دوالر يف عـام    ٤25املاثة. وملع التمويـة اينسـاي ايعـاَّ     يف 70

ة االسـت امة االسـتراتي ية   مليون دوالر  صع لننشسة املتوقعـة يف يلطـار خسـ    292.2قدر  
ــة. واعُتمــد       66.6اينســانية و  ــون دوالر حلرالــة الصــلي  األنــر وااــالل األنــر الدولي ملي

ماليــني دوالر مــن صــندو. األمــم املتحــدة املرالــاس ملواجمــة الســوار  يف     5.8جمموعــي  مــا
ــد  املســاعدة اينســ       ــة يف جمــال تق ــا  ال اعل ــدعم اجلم انية منتصــف الــانون األول/ديســم  ل

ــع يف     ــلس وق ــالالاال ال ــومر   26لالســت امة لالنتياجــا  املتصــلة م  2015تشــرين األول/أالت
اع يف الشــمال الشـرقي مــن أفغانسـتان، مبــا يف ذلـك رعايــة املصــامني    اـنـ وميتـة مــا معـد انتــما  ال  

مصــدما  ن ســية وتــوفو احلصــع الغلاثيــة يف نــاال  الســوار  وايســمام مشــكة طــار  يف 
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الـــانون  27 ـــخع. ويف  227 000ة الاراعيـــة واملا ـــية ألالينـــر مـــن    اســـتعادة الاصـــي 
اليناي/ينـــاير، وجمـــ  احلكومـــة واألمـــم املتحـــدة نـــدا  لتمويـــة خســـة االســـت امة اينســـانية   

مليـــون دوالر  ـــدف تلبيـــة االنتياجـــا  اينســـانية امللحـــة   393مببلـــع قـــدر   2016 لعـــام
 ماليني  خع. 3.5 لـ
  

 مكافحة املخدرا  -سادسا  
، أصدر  وطارة مكافحة املخدرا ، مـدعم تقـين   2015الانون األول/ديسم   9يف  - ٤8

الـلس يتمـمن يلـيال  ــامال     2015مـن األمـم املتحـدة، تقريـر املخـدرا  يف أفغانســتان لعـام       
حلالة املخدرا  يف أفغانستان. وأمرط هلا التقرير االخن اض الكبو يف طراعـة األفيـون ويلنتاجـي،    

اليلومرامــا يف  119 960دا  التدر يــة يف املمــبوطا  مــن املخــدرا  مــن يلىل جانــ  الايــا
. وطاد  2015و  201٤اليلومرامــــا يف عـــــامي  128 079يلىل  201٤و  2013عــــامي  

يف املاثـة، مينمـا نقصـ  الكميـا  املمـبوطة مـن        81الكميا  املمبوطة مـن احلشـيش منسـبة    
املاثة، على التـواَّ. وأ ـار التقريـر يلىل    يف  1٤و  25و  32ااووين واملورفني واألفيون منسبة 

ــادل      2.٤يلىل  1.9أن مــا يقــدر منحــو   ــا يع ــالع يتعــاطون املخــدرا ، وهــو م ــاي م ــون أفغ ملي
املاثــة مــن الســكان البــالغني وأالينــر مــن ضــعف معــدل تعــاطي املخــدرا  يف العــامل.   يف 12.6

تان، ال ي ليس لـديما سـوى   وسلل التقرير المو  أيما على القدرة العالجية الدودة يف أفغانس
يف املاثـة مـن متعـاطي األفيـون وااوويـن.       10.7مرالاا قادرا على تـوفو العـالل لنسـبة     123

ويف ا تام، أوصى التقرير ما اذ تـدامو منـما يسـني التنسـي  مـني الوالـاال  الوطنيـة ملكافحـة         
ــا  اين ــاذ واملكافحــة والمــبل وا     ــادة  املخــدرا ، وتقــد  دعــم مســتمر لعملي العتقــال، وطي

القدرة على توفو العالل ملتعاطي املخدرا . ولايـادة القـدرة العالجيـة، قامـ  وطارة الصـحة      
، مالتنسي  مـع وطارة مكافحـة املخـدرا ، مـدعم تقـين      2015العامة يف الانون األول/ديسم  

ة تنهيلـمم  من األمم املتحدة، مافتتا  أول مرالا البو يف البلد لعالل متعاطي املخدرا  ويلعـاد 
 الامة. يف

، ن ــل  2016 ــبا /ف اير  9و  2015تشــرين الينــاي/نوفم   15ويف ال تــرة مــني  - ٤9
عمليــة ملكافحــة املخــدرا ، أســ ر  عــن ضــبل    571ســلسا  يلن ــاذ القــانون يف أفغانســتان  

اليلومرامــا مــن  2 193اليلومرامــا  مــن املخــدرا ، مبــا يف ذلــك192 607يقــرب مــن  مــا
 اليلومرامـــــا مـــــن املـــــورفني   1 977اليلومرامـــــا مـــــن األفيـــــون و    8 7٤9ااوويـــــن و 

ــامني و    15.7 و ــن امليينام يتـ ــا مـ ــبل   181 672اليلومرامـ ــيش  وضـ ــن احلشـ ــا مـ  اليلومرامـ
لترا مـن السـالثف الكيمياثيـة     1 327اليلومراما من السالثف الكيمياثية الصلبة و  27 719
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قسعـة مـن األسـلحة     78ة و مرالبـ  127مـن املشـتبي فـيمم ومصـادرة      629الساثلة  واعتقـال  
هات ا تحموال. وقـُتة أثنا  هل  العمليا  ثالثة مـن أفـراد قـوا  الـدفاع واألمـن الوطنيـة        78 و

 األفغانية وأصي  تسعة ورو .  
الــانون األول/ديســم ، ا ــترال  نكومــة أفغانســتان واألمــم املتحــدة يف        1٤ويف  - 50

أفغانســتان والبلــدان ااــاورة املعقــود يف  رثاســة االجتمــاع الرفيــع املســتوى للشــرالا  مــن أجــة
فيينا، نيث عرض وطير مكافحة املخدرا  خسة عمة أفغانستان الوطنية ملكافحـة املخـدرا    
الراميــة يلىل مواجمــة خســر املخــدرا  مــو املشــروعة. وأعــرب املشــارالون يف االجتمــاع عــن   

ة املعــين ماملخــدرا  اســتعدادهم لــدعم خســة العمــة وال نــاما القســرس ملكتــ  األمــم املتحــد  
، الــلس وقعــي وطيــر مكافحــة املخــدرا   2019-2016واجلرلــة ا ــا  منفغانســتان لل تــرة  

 .  2015الانون األول/ديسم   16واملكت  يف 
  

 دعم البعينة -سامعا  
استنادا يلىل يلية التمديدا  األمنية، عاد مو  و األمم املتحدة اللين الـانوا قـد ُنقلـوا     - 51

الــانون األول/ديســم . و ــرع  البعينــة يف  7يــة فاريــاب يلىل مرالــا عملــمم يف م قتــا مــن وال
يل اط األعمال الالطمة يف مباي املكات  اجلديدة يف قندط، يف أعقاب الدمار الـلس حلـ  ماملبـاي    
السامقة، وذلك لك الـة االمتينـال التـام للمعـايو األمنيـة الـدنيا للعمـة. وُأملـ  مكتـ  البعينـة يف           

ــة جوطجــان، يف   ــ مان، موال ــ       31ي ــي  وُنقل ــررا ل الــانون األول/ديســم ، المــا الــان مق
 أنشستي يلىل املكت  املوجود يف ماار الشريف.

  
 مالنظا  -ثامنا  

أمتــ  أفغانســتان الســنة األوىل مــن عقــد التحــول. وخــالل هــل  ال تــرة الــ ي  ــمد      - 52
وعملـ  جاهـدة لتعايـا    يديا  البوة ومتشعبة، طرن  احلكومة جـدول أعمـال يلصـالني،    

التكامــة االقتصــادس ايقليمــي، وســع  يلىل تنشــيل عمليــة الســالم وهــي تواجــي نرالــة متــرد    
متاايدة احلدة. ميد أن هل  اجلمود مل تـن   يف التخ يـف مالسـرعة الالطمـة مـن أثـر العمليـا         

ــة. وأدى اســتمرار اخن ــاض معــدال     ــة املتاامن ــة السياســية واالقتصــادية واألمني   النمــو االنتقالي
ــن ال     ــاجم عـ ــرد النـ ــتويا  التشـ ــاع مسـ ــة وارت ـ ــاع معـــدال  البسالـ ــادس وارت ـ ــاالقتصـ اع اـنـ

وايصاما  مني املدنيني يلىل يلحلا. أضرار الـبوة مالسـكان وطاد مـن نـدة املعارضـة السياسـية.       
ــام ــدفما وأن تواصــة        2016 ويف ع ــى ونــدة ه ــة عل ــافأ احلكوم ــة ناجــة ملحــة ألن ي   ،
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لــى طريــ  االســتقرار واملســا لة وطيــادة االعتمــاد علــى الــلا . ويف هــلا  أفغانســتان مســوهتا ع
 الصدد، أ  ع احلكومة على املمي قدما يف يلجرا  التعيينا  الرثيسية املتنخرة.

وأرنــ  ماالت ــا. الــلس توصــل  يلليــي أفغانســتان مــع الصــني وماالســتان والواليــا     - 53
معمليـة السـالم واملصـاحلة األفغانيـة. وقـد أدى      املتحدة مشنن يلنشا  فري  رمـاعي للتنسـي  يعـ     

ذلك يلىل تعايا انتماال  التوصة يلىل عملية للسالم يعد يقيقما مكونا أساسـيا ينـراط تقـدم    
سياسي واقتصادس داثمني يف أفغانستان. وللممي قدما يف هـلا املسـعى ااـام، ال مـد مـن مـد        

طالبان. ويلي أرنـ  متنييـد احلكومـة  ريسـة     الادثا  املبا رة مني احلكومة األفغانية ونرالة 
ــة م     ــام  طريــ  توضــع اــلا الغــرض، وأدعــو الــدول األعمــا  يلىل املســاامة يف هتيت ــة لقي ــة مواتي يت

 م اوضا  مينمرة.
، خل ــف 2015اع علــى الســكان املــدنيني يــاداد ســو ا. ف ــي عــام  اـنــومــا طال أثــر ال - 5٤

مبـا يف ذلـك عـدد ال سـام  لـي مـن األط ـال،         قتيـة مـن املـدنيني،    3 500اع ما يايد على اـنال
وأســ ر عــن عــدد مــن القتلــى واجلرنــى يف صــ وف املــدنيني هــو األالــ  منــل أن مــدأ  األمــم 

. ويلي أنـث عيـع األطـراف علـى     2009املتحدة التوثيـ  املنـم ي للخسـاثر البشـرية يف عـام      
الـدوَّ اينسـاي فيمـا يتعلـ      انترام التااماهتا مبوج  القانون الدوَّ حلقو. اينسان والقانون 

مبنع اا ما  على املدنيني والـب  التحتيـة املدنيـة، ونايـة العـاملني يف ااـال اينسـاي والسـس         
واملرافــ  السبيــة ومرافــ  املســاعدة اينســانية. ومايضــافة يلىل ايعــراب عــن القلــ ، فقــد نــان    

ا ســاثر يف صــ وف املــدنيني. اع التااممــا ال علــي ماحلــد مــن  اـنــالوقــ  لكــي تــبني أطــراف ال 
وعليمــا أن تتخــل يلجــرا ا  ملموســة لتحقيــ  هــلا ااــدف. وأي أ ــيد مبــا يبديــي أفــراد قــوا   
الــدفاع واألمــن الوطنيــة األفغانيــة مــن عالــة و ــ اعة يف مواجمــة اا مــا  املتاايــدة، المــا     

مـن ا سـاثر يف    أرن  ماستمرار الدعم الدوَّ. وال مد من يلعسا  األولوية لتعايا آليـا  احلـد  
 ص وف املدنيني واملسا لة عنما أثنا  عملية التسوير امل سسي لوالاال  األمن األفغانية.

ويلي أ ـــ ع احلكومـــة علـــى النظـــر يف تنقـــي  املرســـوم التشـــريعي مشـــنن االنت ـــاط    - 55
ــد أفغانســتان           ــلس تع ــة والسياســية ال ــاحلقو. املدني ــد الــدوَّ ا ــا  م ــا للعم ــاطي وفق االنتي

 ي.في طرفا
اع املســل  اـنــويلذا مل يــتم التوصــة يلىل ات ــا. للســالم، فمــن املــرج  أن تشــتد نــدة ال  - 56

خالل األ مر القادمة. وتشو التقارير يلىل التشرذم املتاايد حلرالة طالبان الـلس طاد مـن تقلـ     
الوضع األمين. ويلي أ عر مالقل  خاصة يلطا  البيانا  الصادرة عن نرالة طالبـان الـ ي اعتـ      

ددا مــن وســاثل ايعــالم األفغانيــة ومو  يمــا مبينامــة أهــداف عســكرية، اــا يشــو يلىل انتقــال  عــ
ــال ــبعة يلعالمـــيني مكامـــة يف         اـنـ ــة طالبـــان لسـ ــة قتـــة نرالـ ــالم. وقـــد مين ـ اع يلىل جمـــال ايعـ
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اليناي/ينــاير ه ومــا مبا ــرا علــى نريــة التعــبو يمــدف يلىل وقــف تــداول األفكــار   الــانون 20
اع علـى انتـرام احلـ  يف نريـة التعـبو ونايـة       اـن أنث عيع أطراف الواخآرا  واألخبار. ويلي

اع يـ ثر سـلبا يف قـدرة احلكومـة واجلمـا  ال اعلـة       اـنالصح يني ووساثل ايعالم. وما مر  ال
يف جمــال تقــد  املســاعدة اينســانية وااتمعــا  الليــة علــى التصــدس لنطمــا . ويلنــين أ ــعر    

املتعمـد للعـاملني يف ااـال اينسـاي والايـادة يف أعـداد القتلـى         عال  ديد من االستمدافاـنما
. وتــ دس القيــود امل روضــة علــى وصــول املســاعدا  اينســانية يلىل   2015واجلرنــى يف عــام 

ــعومة         ــن صـ ــد مـ ــا تايـ ــاف ، المـ ــو متكـ ــو مـ ــى  ـ ــع ا علـ ــر ضـ ــع األالينـ ــر ااتمـ ــلا  عناصـ يليـ
 املساعدة. تقد 
، مبــا فيمــا االنتخامــا  ال ملانيــة وانتخامــا  ااــالس   وقــد نظيــ  املســاثة االنتخاميــة  - 57

الليـة، ماهتمـام الـبو خــالل ال تـرة املشـمولة مـالتقرير. ويلي أ ــعر مالت ـا ل نيـال التوصــيا          
املقدمة من الل نة ا اصة املعنية مايصال  االنتخايب، ال ي أسـمم  يف تقـدم املناقشـا  مشـنن     

تتوصة احلكومة واجلما  السياسية املعنيـة يلىل ات ـا. واسـع    هلا املوضوع ااام. ومن املمم أن 
 النسا. يك ة توفو دعم واسع لعملية يلرسا  الدلقراطية يف أفغانستان.

ويشكة االخن اض املتواصة ملعـدل النمـو االقتصـادس مبعـث قلـ  مـالع. وعلـى الـرمم          - 58
نقق  معض النتاثا، وهـو أمـر    من أن التدامو ال ي ا لهتا احلكومة لايادة نشد اييرادا  قد

مشــ ع، فمــن املتوقــع أن تســتمر المــغو  املاليــة. ومــع مــد  األعمــال التحمــوية ملــ متر قمــة    
ــة املقــرر عقــداما يف مروالســة      ــوطارس املعــين مالتنمي منظمــة نلــف يــال األطلســي واملــ متر ال

ــم أن تعكــس         يف ــان مــن املم ــواَّ، ف ــومر، علــى الت ــي وتشــرين األول/أالت املناقشــا  متوط/يولي
لإلن ا. على القساع األمين من أثر ماَّ علـى مسـاامة احلكومـة يف  رجـا  التنميـة. ومـن        ما

األامية مبكان أن ت ي الدول األعما  مبا تعمد  متقدلي من مساعدة مالية وأمنيـة خـالل عقـد    
مسـتويا   التحول لكي تتمكن احلكومة األفغانية من تن يل مرناجمما ايصالني. فاذا مل تتوافر 

مستدامة ولكن التنب   ا من الدعم املقدم من اجلمـا  املا ـة يف األجـة املتوسـل، فـان اخآثـار       
ااع وال قــر واالجتــار  ـاملســببة حلالــة المــعف الــ ي تعــاي منــما أفغانســتان، والناعــة عــن النــ        

 املشروع ماملخدرا ، قد تتعا م ومتتد آثارها يلىل املنسقة منسرها. مو
لـــدعم الـــلس تقدمـــي البلـــدان يف املنسقـــة عـــامال مـــالع األاميـــة لتحقيـــ  النمـــو ويعـــد ا - 59

االقتصــادس يف أفغانســتان ومعاجلــة القمــايا املشــترالة املتعلقــة مالســالم واألمــن الــدوليني. وقــد 
جسد يلعالن يلسالم أماد اللس اعتمد  امل متر الـوطارس ا ـامس لقلـ  آسـيا، املعقـود يف يلسـالم       

ــاام مك ا ــاد، االلت ــموض      أم ــة مــن الينقــة يف هــلا الصــدد، وســاهم علــى  ــو يل ــايب يف الن ــة ميت ل
مالعالقا  ايقليمية. ويلي ا عر مالت ا ل نيال نوعية ووتوة الت اعة مني أفغانسـتان وجاراهتـا،   
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ونيال ايعالنا  عن مشاريع واقعية منما خسو  األنامي  واملـوان  والـرمل مواسـسة السـر.     
ا  االقتصادية. فايادة التعاون مني ملدان املنسقة سيعود على ملـدان  والسكك احلديدية، واملمر

 املنسقة مبكاس  البوة.
الـ ي   2015ويلي ا عر مقل  مالع يلطا  الايادة احلادة يف أعداد املشردين داخليا يف عام  - 60

دين ، فمـال عـن الايـادة يف أعـداد العاثـ     201٤يف املاثة ماملقارنة مع عـام   78متينة طيادة منسبة 
ــول          ــان املســنلتان احلاجــة املاســة يلىل يل ــاد نل ــبني هات ــن ماالســتان. وت ــة م ــاث  هوي ــدون وث م
مســتدامة، مبـــا يف ذلــك يلنـــراط التقـــدم يف تن يــل السياســـة الوطنيـــة مشــنن املشـــردين داخليـــا     
واالســتراتي ية الشــاملة للعــودة السوعيــة يلىل الــوطن ويلعــادة ايدمــال. لقــد دفــع عــدم وضــو   

أفغـــاي يلىل مغـــادرة ملـــدهم يف    200 000لية واملخـــاوف املتصـــلة مـــاألمن   الر يـــة املســـتقب 
، وطلـ  الل ـو  يف أورومـا  ينـا عـن فـر  جديـدة. وال مـد مـن أن تنـدرل هـل             2015 عام

 املسنلة يف صل  الادثا  مني أفغانستان والبلدان ال ي يماجر يلليما مواطنوها.
العمليا  السياسية يف أفغانسـتان ورصـد نالـة    ويلي يلذ أنو  يلىل األامية املستمرة لدعم  - 61

ــمي يف      ــرر أن تنتـ ــة املقـ ــة البعينـ ــد واليـ ــن متديـ ــ  يلىل جملـــس األمـ ــا، أطلـ ــن فيمـ  أذار/ 17األمـ
ــار  ــرة 2016 م ــم املتحــدة        12، ل ت ــاام األم ــد الت ــن جدي ــللك أ الــد م  ــمرا يلضــافية. وم

ــماث     ــر الن ــى النحــو املــبني يف التقري ــة االســتعراض  مشــراالة مســتدامة مــع أفغانســتان، عل ي لل ن
 الينالثيــــة املعنيــــة مــــاألمم املتحــــدة يف أفغانســــتان الــــلس قــــدم يلىل جملــــس األمــــن يف أيلــــول/ 

. وأود أن أنــو  يلىل السريقــة ال عالــة الــ ي اســتخدم  فيمــا الواليــة احلاليــة علــى 2015 ســبتم 
املتعلقـة  ، وااصة ممام املسـاعي احلميـدة والتحـاور مشـنن القمـايا اجلوهريـة       2015مدار عام 

 قو. اينسان واالتسا. مني املـا ني، فمـال عـن تـوفو الـدعم لتعايـا امل سسـا  والقـدرا          
الوطنية يف اااال  ذا  األولوية، وفقا ملا طلبتي احلكومة. وأهيـ  أيمـا مالـدول األعمـا  أن     
تواصــة تقــد  الـــدعم الــالطم لتمكيننــا مـــن مواصــلة مشــارالتنا والقيـــام مننشــستنا يف عيـــع        

 البلد. أ ا 
وأتوجــي مالشــكر يلىل عيــع مــو  ي األمــم املتحــدة العــاملني يف أفغانســتان ويلىل اينلــي    - 62

ا ا ، نيكوال  هايسوم، ملـا يبدونـي مـن ت ـان متواصـة، يف  ـة  ـروف صـعبة، مـن أجـة           
 الوفا  مالتـااماتنا دعما لشع  أفغانستان.
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 املرف 

 جعيةالتقدم الرط قياسا على النقا  املر  
  

 األمن -أوال  
 

النقسة املرجعية: يلقامـة م سسـا  وعمليـا  أمنيـة أفغانيـة مسـتدامة قـادرة علـى           
 ال الة السالم واالستقرار وناية  ع  أفغانستان

 
 املقاييس مؤشرات التقّدم

ــرطة      ــراد الشــ ــدد أفــ ــادة عــ طيــ
الوطنيــة واجلــيش الــوطين الــلين  
ــدري ،    ــي والتـــ ــوا التوجيـــ تلقـــ

ايكــــــــة ويعملــــــــون طبقــــــــا 
 عليي مت  

، ملع عدد األفراد يف القاثمة الردية لل يش الـوطين األفغـاي   2015تشرين اليناي/نوفم   15يف  •
أفـراد، أس مـا يلعاليـي     6 907فردا، وعدد األفراد يف قاثمة القوا  اجلوية األفغانية  162 69٤
ي املتـوخى ملومـي يف   أفـراد عـن العـدد النـماث     32 306فردا، وهو عدد يقة  مبقـدار   169 601

تشــرين الينــاي/نوفم  أيمــا، ملــع عــدد األفــراد يف القاثمــة    15. ويف 2016الــانون اليناي/ينــاير 
أفـراد عـن    ٤3 ٤09فردا، وهـو عـدد يقـة  مبقـدار      1٤٤ 591الردية للشرطة الوطنية األفغانية 

 العدد النماثي املتوخى ملومي.

م معينة الدعم الوطيد التامعة ملنظمة نلـف يـال األطلسـي    ، ُتَقد2015ِّالانون اليناي/يناير  1منل  • 
 التدري  واملشورة واملساعدة يلىل قوا  الدفاع واألمن الوطنية األفغانية.

، أقــر   وطارة الداخليــة الــدلية املتعلــ  مننشــسة التشــاور مــني   2015يف الــانون األول/ديســم   • 
يلىل جملــس التســوير املمــين يدماجــي يف املنــمال  الشــرطة وااتمعــا  الليــة، الــلس جــرى تقدلــي  

جملسـا مـن جمـالس الشـرطيا  يف عيـع       82التعليمي ملرالا التدري  الوطين. وُأنش  ما جمموعـي  
 أ ا  البلد لتوجيي ودعم االنتياجا  التعليمية والتدريبية للنسا  الشرطيا .
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 السالم ويلعادة ايدمال واملصاحلة   -ثانيا  
 

املرجعيـــــة: يلجـــــرا  احلـــــوار الـــــوطين ويقيـــــ  املشـــــارالة ايقليميـــــة   النقســـــة   
السعي يلىل يلقامة عمليا  منتا ة و املة لل ميع هتي  ميتة سياسـية مواتيـة    ملواصلة

 ينالل السالم
 

 املقاييس مؤشرات التقّدم

وضــع عمليــا  وطنيــة ويلقليميــة   
جامعة وتن يلها من أجة تعايا 

السالم اجلمود الرامية يلىل يقي  
 ويلعادة ايدمال واملصاحلة

، مت يلجرا  عدد من الادثا  مو الردية والردية من أجـة تعايـا   2015منل الانون اليناي/يناير  •
ــة    2015الســالم واملصــاحلة. ويف  ــبا /ف اير   ــارة يلىل الام ــع وفــدك ماالســتاي، يف يلطــار طي ، أمل

ــا     ــادَة األفغ ــيس أرالــان اجلــيش الباالســتاي، الق ــادة رث ــدو مســتعدة    مقي ــان تب ــنن نرالــة طالب ن م
 للمشارالة يف م اوضا  سالم. 

ــومي         • ــان مقســر، ي ــن املكتــ  السياســي حلرالــة طالب ــارف اينلــون م ، 2015أيار/مــايو  3و  2 
يف الدونة، قسر، اللس نظمي م متر مومواش للعلوم والش ون الدولية، “ املسار اليناي”اجتماع  يف

نمـر االجتمــاع أعمـا  مــن االـس األعلــى للســالم يف    وهـو اســم  ـبكة دوليــة مـو نكوميــة. و   
أفغانستان، ومس ولون سامقون يف احلكومة األفغانية، واينلون عن أنـااب اااهـدين سـامقا، وقـد     

 أفغانستان. ااع يفـ ارالوا مص تمم الشخصية يف مناقشا  مشنن احلوار الوطين وتسوية الن
ــة أفغانســتان ونرالــة طا     • ــن نكوم ــون ع ــومي  اجتمــع اينل ــان ي ــرس،   8و  7لب ــي، يف م متوط/يولي

ماالســتان، يجـــرا  أول جولــة مـــن املناقشـــا  الرديــة. واستمـــاف  نكومــة ماالســـتان هـــلا     
االجتماع، اللس نمر  أيما مراقبون عن الواليا  املتحدة األمريكية والصني. وُألغـي اجتمـاع   

متوط/يوليـي عـن    29عـالن يف  متوط/يوليي يف مـرس، معـد اي   31املتامعة اللس الان مقررا عقد  يف 
 وفاة طعيم طالبان املال عمر.

الـانون األول/ديسـم ، علـى هـامش املـ متر الـوطارس        9و  8 ارف الرثيس أ ـرف مـين يـومي     •
ا امس لقل  آسيا املعقود يف يلسالم أماد يف عدد من االجتماعا  الـ ي هتـدف يلىل يلنيـا  عمليـة     

على دعممم السـتتناف عمليـة سـالم يقودهـا األفغـان      السالم األفغانية. وأالد  رالا  قل  آسيا 
 ويتول ــون طماممــا. وقــد تقــر ر عقــد سلســلة مــن االجتماعــا  الرماعيــة مــد ا مــن الــانون الينــاي/   

 مع اينلني عن نكوما  أفغانستان وماالستان والصني والواليا  املتحدة. 2016 يناير

تعايا قـدرة السـلسا  األفغانيـة    
علــــى عــــع معلومــــا  دقيقــــة 
مدعومــــــة ماألدلــــــة وتحدثـــــــة   
ــس   ــة جملــــ ــدلما يلىل جلنــــ وتقــــ

ــن ــالقرار    األمـ ــال مـ ــنة عمـ املنشـ
1988 (2011) 

دثـة يلىل جلنـة جملـس    ، واصل  احلكومة تقد  معلوما  دقيقة مدعومة ماألدلة وتح2015يف عام  •
 .(2011) 1988األمن املنشنة عمال مالقرار 

على  (2011) 1988، وافق  جلنة جملس األمن املنشنة عمال مالقرار 2015آذار/مار   27يف  •
سم فرد واثنني من الكيانا  يلىل القاثمة املتعلقة مالكيانا  واألفراد ا اضعني لتدامو جتميد يلضافة ا

مـن قـرار جملـس األمـن      1األصول ونظر الس ر ونظر توريد األسلحة املنصو  عليما يف ال قـرة  

http://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
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، وافق  الل نة علـى يلضـافة اسـم فـرد يلىل     2015/نوفم  تشرين اليناي 2. ويف (201٤) 2160  
 .(2012) 2082من قرار جملس األمن  1مبوج  ال قرة  1988قاثمة جلنة اجلاا ا  

ــة    ــعس لعمليـ ــدعم الشـ ــادة الـ طيـ
الســالم، مــن خــالل املشــارالة    
علـــى صـــعيد ااتمعـــا  الليـــة 

 لت اعة مع ااتمع املديوا

نايران/يونيي، عقد  م سسة الندا  ايسالمي لعلما  الدين األفغـان، يلىل جانـ  علمـا      15يف  •
ــدط املســتقلني، اجتماعــا يف يلطــار دعــم جمــود الســالم واملصــاحلة يف أفغانســتان. و ــارف يف       قن

من العلما  املستقلني. وُعقد االجتماع مدعم من معينة األمم املتحـدة لتقـد     ٤00االجتماع  و 
 املساعدة يلىل أفغانستان.

اع  صــع ملوضــوع دعـا عبــد احلكــيم جماهــد، رثـيس االــس األعلــى للســالم مالنيامـة، يف اجتمــ    •
تشــرين األول/أالتــومر، يف الامـــة،    28، ُعقــد يف  “مســتقبة تحادثــا  الســالم يف أفغانســـتان   ”

احلكومة وااتمع الدوَّ يلىل استتناف تحادثا  السالم مع عاعـا  املعارضـة املسـلحة يف أقـرب     
 اكن. وق 

    
 احلوالمة ومنا  امل سسا  -ثالينا  

 
احلكومــة يف عيــع أ ــا  البلــد مانشــا  م سســا   النقســة املرجعيــة: مســل ســلسة   

ــون       ــي، تكـ ــتوى اللـ ــواًل يلىل املسـ ــا لة، وصـ ــعة للمسـ ــرعية خاضـ ــة  ـ دلقراطيـ
علـــى تن يــل السياســـا ، وقــادرة مصـــورة متاايــدة علـــى البقــا  م مـــة      قــادرة 

 ايمكانيا  اللاتية
 

 املقاييس مؤشرات التقّدم

طيادة قـدرة السـلسا  األفغانيـة      
االنتخاميـة املسـتقلة   وامل سسا  

علــــى يلدارة انتخامــــا  دوريــــة 
نايمــــة ويلجراثمــــا، مــــع يليــــال  
املراعــاة الواجبــة ملشــارالة املــرأة 
 واحلصع ال ي يك لما الدستور

ــانون األول/ديســـم   21آب/أمســـسس و  30يف  • ــة  2015الـ ــة املعنيـ ــة ا اصـ ، قـــدم  الل نـ
كومة جممـوعتني  ـاملتني مـن التوصـيا      متوط/يوليي، يلىل احل 16مايصال  االنتخايب، املنشنة يف 

ــى نســا. واســع. ورنبــ  احلكومــة        املتعلقــة مايصــال  جــرى التوصــة يلليمــا معــد التشــاور عل
ااهة ـمالتوصيا  املتعلقة مايصال  ال ي تعاجل القمايا األساسية ال ي لكن أن تعاط االستدامة والنـ 

نتخامية. وأ ـا  الل نـة واليتـما رديـا     والشمول والش افية يف العملية االنتخامية وامل سسا  اال
 الانون األول/ديسم . 31يف 

ــبتم   6يف  • ــن    2015أيلول/سـ ــتيننا  ثـــال  مـ ــيا  ماسـ ــع التوصـ ــة علـــى عيـ ، وافقـــ  احلكومـ
التوصيا  القصوة األجة ال ي قدمتما الل نـة ضـمن ااموعـة األوىل مـن التوصـيا . وأصـدر        

ية ايطـار القـانوي لالنتخامـا  ويلدمـال التغـيوا .      احلكومة مرسومني تشريعيني مـن أجـة تعـد   
تشــرين  7ويف الــانون األول/ديســم ، رفــض جملــس النــواب املرســومني املقــدمني يلىل ال ملــان يف 

 نية املرسومان يلىل جملس الشيو .األول/أالتومر، وُأ

http://undocs.org/ar/S/RES/2160(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2082(2012)
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ايصـال   ، على توصـيا  الل نـة ا اصـة املعنيـة م    2015أيلول/سبتم   6واف  الرثيس مين، يف  •  
يف املاثة من املقاعد للنسا  يف جمالس الواليا  واملناط ، وهو مـا عـدتل    25االنتخايب متخصيع 

، الـــ ي أســـ ر  آنـــلاف عـــن خ ـــض احلصـــع يلىل   2013منحـــى التغـــيوا  املدخلـــة يف عـــام  
 املاثة ويلىل ص ر، على التواَّ. يف 20

وة األجــة الصــادرة عــن الل نــة مــدأ يف الــانون األول/ديســم  تن يــل جــا  مــن التوصــيا  القصــ •
ا اصة املعنية مايصال  االنتخايب، املتعلقة معمليـة تعـيني جلـان جديـدة لالنتخامـا ، عـن طريـ         

 يلنشا  الل نة املعنية ماالختيار، املس ولة عن تر ي  أعما  الل ان لتعيينمم من جان  الرثيس.
ــي   • ــد ا مــن نايران/يوني ــة تكــاليف تشــغية   2015م ــا ، أس  ، جــر  تغسي ــت ي يلدارة االنتخام هي

امل وضية املسـتقلة لالنتخامـا ، وجلنـة الشـكاوى االنتخاميـة املسـتقلة، يف يلطـار املياانيـة الـوطين.          
وواصة مرناما األمم املتحدة اي اثي تقـد  الـدعم الـتقين يلىل امل سسـا  االنتخاميـة، مبـا يشـمة        

دورا  تدريبية يف جمال املشـتريا  واملـوارد   عملية ايصال  االنتخايب. وقدم ال ناما الدعم يلىل 
 .البشرية وايدارة املالية، است اد  منما امل وضية املستقلة لالنتخاما 

ــة      29يف  • ــا  ال ملاني الــانون األول/ديســم ، أعلنــ  احلكومــة عــن اســتعدادها يجــرا  االنتخام
 .2016وانتخاما  ااالس اللية امل جلة يف النصف اليناي من عام 

يلنشا  الل نة املسـتقلة املشـترالة   
لرصــد وتقيــيم أنشــسة مكافحــة 
ــة    ــا  مرجعي ال ســاد ووضــع نق

 ملكافحة ال ساد

ال ل  احلكومة مواصلة الل نة املشترالة املستقلة لرصد وتقييم أنشسة مكافحـة ال سـاد لـدورها     •
كوميــة. ويف الرقــايب، مبــا يف ذلــك قيــام الل نــة مرصــد تــدامو مكافحــة ال ســاد يف امل سســا  احل 

ــي وآب/أمســسس   ــ     2015نايران/يوني ــة تقييمــا  تتعل ــيم ثالث ــة الرصــد والتقي ، أصــدر  جلن
، وتشمة نظام املدفوعا  املقدمة يلىل أَسر الشمدا  ويلىل املعـوقني مـن جـرا     “القاملية لل ساد” مـ

اث  ااع، وعمليــا  التحقيــ  املتعلقــة مقـانون القمــا  علــى العنــف ضـد املــرأة، وتســ ية الوثــ  ـالنـ 
 الردية يف النظام القماثي.

، أصدر  جلنة الرصد والتقييم تقريرها الينامن مـن سلسـلة التقـارير    2015أيلول/سبتم   17يف  •
الشاملة ال ي تصدر الة ستة أ ـمر. وتمـم ن التقريـر تقييمـا ملسـتوى االمتينـال جلميـع التوصـيا          

توصـية، وقـد يـة     380الع عـددها  ، البـ 2010املقدمة منل يلنشا  جلنة الرصـد والتقيـيم يف عـام    
ــى   ــد علـ ــة تايـ ــي يف    30عيِّنـ ــيم مننـ ــر التقيـ ــة. وأ مـ ــة   76م سسـ ــا لينـ ــة )مـ ــة  20نالـ يف املاثـ

ــن ــال.، ويف       مــ ــى ايطــ ــار علــ ــني االعتبــ ــيا  معــ ــل التوصــ ــاال (، مل ُت خــ ــة  176احلــ نالــ
ــا ــة )مـ ــل، ويف     ٤6 لينـ ــا فقـ ــيا  جاثيـ ــل التوصـ ــاال (، مت تن يـ ــة مـــن احلـ ــة  128يف املاثـ نالـ
املاثــة مــن احلــاال ( مت تن يــل التوصــيا  مالكامــة. ووفقــا لل نــة الرصــد     يف ٤2.66 لينــة )مــا

ــل التوصــيا           ــة يف تن ي ــبوة يلىل يســني أدا  احلكوم ــة ال ــاثا موضــو  ناج ــيِّن النت ــيم، ُتَب والتقي
 الصادرة عن الل نة.
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لقامليـة لل سـاد يف   تشرين األول/أالتـومر، أصـدر  جلنـة الرصـد والتقيـيم تقييمـا يتعلـ  ما        21يف  •  
املشروع الوطين لبساقا  ااوية ايلكترونية، اللس جرى التراليا فيي علـى  ـوامة الـبوة تتعلـ      
ــيم       ــرثيس مــين، ُأجــرس تقي مبمارســا  اســتقدام املــو  ني واملشــتريا . وعلــى  ــو مــا طلــ  ال

 است امًة للشوامة ال ي أثارها أعما  اجلمعية الوطنية وااتمع املدي.
، أصدر  جلنة الرصـد والتقيـيم استعراضـا لـ اما  تـارة مـن       2015تشرين اليناي/نوفم   8يف  •

مشـروعا مـن املشـاريع املمولـة مـن       1٤مراما املساعدة ا ارجيـة يف أفغانسـتان. ودر  التقريـر    
  س جما  ما ة  تل ة، وال ي تغسي قساعا  متعددة، تشمة منا  السـر. ويلصـال  السـ ون   

الصـحية واملسـاعدا  اينسـانية، وذلـك  ـدف تقـد  أمينلـة عـن الت ـاو  يف           وخدما  الرعايـة 
 فعالية املعونة.

متكـــــني م سســـــا  مكافحـــــة 
ال ساد من اي ـراف علـى  ـا    
يف مكافحــــة ال ســــاد يشـــــمة   

 احلكومة منالملما

املا ـة، تيسـو   واصل  معينة األمم املتحدة لتقد  املساعدة يلىل أفغانستان، مالتعاون مع اينلـي اجلمـا     •
جمود ال ري  العامة املعين مالشـ افية واملسـا لة مـن خـالل عقـد اجتماعـا   ـمرية منتظمـة، وذلـك          

  دف دعم احلكومة يف تن يل تدامو مكافحة ال ساد.
أصـدر  احلكومــة، ســعيا لتحســني أنشــسة مكافحــة ال ســاد، أمــرا يلداريــا للحــ ول دون االضــسالع   •

م فيما مني م سسا  مكافحـة ال سـاد، مبـا يشـمة املكتـ  األعلـى للرقامـة،        ماملمام ن سما/تكرار املما
واملكت  األعلى ملراجعة احلساما ، ومكت  الناث  العام، والللك لل صة مني ممام دعم السياسا  
ومس وليا  الرصد والرقامة، هتيتًة ينشا  جلنة مستقلة ملكافحة ال ساد متلك سـلسا  املقاضـاة. مـو    

ضسر  يلىل التراجـع عـن هـل  ا سـوة نتي ـًة ملسـاثة تقنيـة، ومالتـاَّ، أصـبح  سـلسة           أن احلكومة ا
 التحقي  يف قمايا ال ساد تكمن لدى الناث  العام فحس . وال تاال و ي ة الناث  العام  امرة.

، عمــة املكتــ  األعلــى للرقامــة علــى تعــدية االســتراتي ية الوطنيــة ملكافحــة ال ســاد    2015يف عــام  •
 مع أصحاب املصلحة املعنيني ووفقا  سة احلكومة ملكافحة ال ساد.مالتشاور 

واصل  احلكومة سعيما يلىل تسوير الصناعا  االستخراجية ماعتبارها تتي  فرصا اقتصادية. واست امًة  •
 با /ف اير، قدم  األمم املتحدة الدعم يف جمـاال  وضـع السياسـا ،     8لسل  قدمتي احلكومة يف 

ــدرا  التنظيم ــناعا      والقـ ــال الصـ ــ افية يف جمـ ــادرة الشـ ــاع ملبـ ــة. ويف اجتمـ ــاورا  العامـ ــة، واملشـ يـ
االستخراجية عقد يف نيسـان/أمرية يف مراطافيـة، عموريـة الكونغـو، ُمنحـ  أفغانسـتان متديـدا قـدر          

  مرا مشنن تر يحما لالنممام يلىل املبادرة. 18
خ ا  مكافحة ال ساد من ملدين معِنَيْين  نايران/يونيي، مع 5يلىل  1اجتمع  احلكومة، يف ال ترة من  •

مننشسة االستعراض يجرا  استعراض يللاامي يتعل  متن يل أفغانستان الت اقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة     
 ال ساد.

 
تول  احلكومة يلدمـال جمـود مكافحـة ال سـاد. وقـد أعـد    ـس وطارا  تعتمـد علـى اييـرادا             •
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 ــارة والصــناعة، والنقــة والســوان املــدي، واالتصــاال  وتكنولوجيــا )املاليــة، واملنــاجم والــن ل، والت  
، وهـي  2015املعلوما ( خسسا ملكافحة ال ساد. وُأرسل  ا سـل يلىل وطارة املاليـة يف أواخـر عـام     

ناليا يف انتظار صدور املوافقة من مكت  الرثيس. ومن املتوقـع يلعـداد تقـارير فصـلية مب ـرد أن يبـدأ       
 فقة على ا سل. ومن املتوقع أن تقدم الوطارا  األخرى خسسا ااثلة يف العام املقبة.التن يل معد املوا

ــة   ــة املاليــ ــرارا  اللمــ نشــــر يلقــ
 للمو  ني العموميني سنويًا

،  ـاذل  2015نايران/يونيـي   20من الدستور األفغاي، وطع  احلكومـة يف   15٤وفقا للمادة  •
ــاثَبْي    ــا والــرثيس   تســ ية اللمــة املاليــة علــى الــرثيس ون ــرثيس والــوطرا  وأعمــا  الكمــة العلي ال

ــار          ــع الب ــلا الشــر  عي ــة ا ــر، امتين ــلا التقري ــداد ه ــ  يلع ــي. ويف وق ــة وناثبي ــلس للحكوم التن ي
 املس ولني، ماستيننا  مس ول واند، وس لوا األصول ال ي للكو ا لدى املكت  األعلـى للرقامـة.  

ديسـم . ونظـرا لدرجـة تعقيـد هـل  اخآليـة،       مدأ  عملية التحق  مـن األصـول يف الـانون األول/   
 سيبدأ التحق  من أصول املس ولني املتبقني يف املرنلة املقبلة.

ــة    ــو  ي ا دمـ ــدرة مـ ــادة قـ طيـ
املدنية، علـى املسـتوى املرالـاس    
ومســتوى الواليــا  واملنــاط ،   
ــوفو   ــام وتـــــ ــى أدا  املمـــــ علـــــ

 ا دما 

احللقـا  الدراسـية للتـدري  يف جمـال منـا        ، أقام معمـد ا دمـة املدنيـة عـددا مـن     2015يف عام  •
ــوارد البشــرية،        ــة، وامل ــة امــس و ــاثف مشــترالة )ايدارة، واحلاســوب، واللغ ــدرا  املتعلق الق
والش ون ايدارية/املالية(  دف يسـني نوعيـة ا ـدما  املقدمـة يلىل اجلممـور. وتلقـى التـدري         

امرأة. وجرى تـدري    1 118يشمة  مو  ا من مو  ي ا دمة املدنية، مبا ٤ 023جمموعي  ما
مو  ـا آخـر    1 9٤0من ه ال  املو  ني على املستوى املرالاس، مينما جـرى تـدري     2 083

مـن مـو  ي ا دمـة املدنيـة، مـن       702على املسـتوى دون الـوطين. ومايضـافة يلىل ذلـك، تلقـى      
لعامـــة يف تايلنـــد ال تـــتني العليـــا واملتوســـسة، تـــدريبا يف جمـــال احلكـــم اللـــي وتنظـــيم الشـــ ون ا 

 وسنغافورة وعمورية الوريا وماليايا وااند.

طيــــادة الشــــ افية يف تعيينــــا    
قســـاع ا دمـــة املدنيـــة وطيـــادة  

 فعاليتما

ــبتم      • ــا يف أيلول/س ــوما يلداري ــرثيس مرس ــتقدام     2015أصــدر ال ــلسة اس ــى ســح  س ــنع عل ي
املو  ني من الل نة املستقلة لإلصال  ايدارس وا دمة املدنية. ومـدال مـن ذلـك، يـنذن املرسـوم      
للــوطارا  مــاجرا  عمليــة اســتقدام املــو  ني مــن ال تــا  العليــا يف قســاع ا دمــة املدنيــة. ومنــل    

م، تتــوىل الــوطارا  املعنيــة  ــ ون االســتقدام، فيمــا تواصــة جلنــة ا دمــة املدنيــة    صــدور املرســو
االضسالع مننشسة الرصد واملراقبة يف عملية استقدام املو  ني، ومامكا ـا أن تعتـرض علـى سـو     

 العملية مرمتما، أو أن توق ما يف نال وقوع انتماالا .  
ــة ا  2015تواصــل  يف عــام  • ســتقدام مــو  ي ا دمــة املدنيــة علــى عيــع   اجلمــود املبلولــة لك ال

ــيني       ــة، جــرى تع ــى أســا  اجلــدارة. ومــن خــالل تلــك العملي ناالمــا آخــر   58املســتويا  عل
مـــن مـــو  ي ا دمـــة املدنيـــة  800(، و 2مـــديرا )مـــن الرتبـــة  30نكـــام املقاطعـــا ، و  مـــن
املكتـ    (. وجر  التعيينا  على عيع املستويا ، مبا يف ذلك مـن خـالل  8-1الدرجا   )من

 الرثيسي للمديرية املستقلة للحكم اللي يف الامة، ومكاتبما يف الواليا  واملناط .
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تعايا يلصالنا  قسـاع ا دمـة     
املدنيــة ماتبــاع  ــا  ــامة لبنــا   
القـــــدرا  واالســـــت ادة مــــــن   
املســــاعدة التقنيــــة الــــ ي متواــــا 

 اجلما  املا ة

مينــة ا ــا  للــرثيس املعــين مايصــالنا    نايران/يونيــي، قــدم أنــد ضــيا  مســعود، امل   28يف  •
واحلوالمة الر يدة، تقرير  عن ايصالنا  ايدارية املقترنة، يلىل جانـ  توصـيا  لتعايـا منـا      

 القدرا  يف جماال  مكافحة ال ساد، واملشارالة السياسية، وا دمة املدنية.
س وا دمـــة املدنيـــة ، نينــ  الل نـــة املســـتقلة لإلصــال  ايدار  2015يف تشــرين الينـــاي/نوفم    •

احلكومَة على وضع الصيغة النماثية لقانون ا دمة املدنية، اللس مت  صيامتي قبة عـامني وجـرى   
تقدلي يلىل وطارة العـدل الستعراضـي. ونظـرا يلىل عـدم يلنـراط أس تقـدم منـل ذلـك احلـني، اللـف           

السـتعراض   ، ناثـ  الـرثيس الينـاي متشـكية جلنـة     2015الـانون األول/ديسـم     16الرثيُس، يف 
مشروع القانون وا اذ ايجرا ا  الالطمة يقرار  من جان  جملـس الـوطرا  وال ملـان. والل نـة     

 اخآن مصدد استعراض القانون.
وضع  وطارة املالية دلية التشغية اجلديد ملشروع تنميـة القـدرا  املرالـاة علـى يقيـ  النتـاثا،        •

. والغرض من وضع الـدلية اجلديـد   2015سم  اللس ُأعد  صيغتي النماثية يف الانون األول/دي
هو تنشيل عملية تنمية القدرا  يف جمال املساعدة التقنية ال ي متواا اجلما  املا ة، وتعايا خسة 

 احلكومة يصال  قساع ا دمة املدنية.

ــى    ــم علــ ــة احلكــ ــل سياســ تن يــ
الصـــعيد دون الـــوطين، ووضـــع 
ــيم   ــة للتنظــــ ــر دون وطنيــــ أطــــ

 والتموية واملياانية

خالل ال ترة املشمولة مـالتقرير، ُعقـد  عـدة اجتماعـا  مـني وطارَتـْي العـدل والتنميـة احلمـرية           •
وملدية الامة مشنن القانون اللي. وات ق  عيع امل سسا  املعنيـة علـى تقسـيم العمـة واألدوار     

 واملس وليا . وُأنية القانون جمددا يلىل جملس الوطرا  ملواصلة النظر فيي.
ر/مار ، أصدر الرثيس مين مرسـوما يعيـد يلىل جمـالس الواليـا  سـلساهتا الرقاميـة علـى        آذا ٤يف  •

ايدارا  احلكومية اللية. و لا ايجرا ، توق   نرالة ايضراب الـ ي مـدأ  جمـالس الواليـا      
متن يــلها معــد أن صــو   جملــس النــواب يف اجلمعيــة الوطنيــة تنييــدا يلغــا  الســلسا  الرقاميــة يف   

 ن اليناي/يناير.الانو 28
، واف  جملس الوطرا  علـى سياسـة وضـع مياانيـا  الواليـا       2015تشرين األول/أالتومر  5يف  •

معد انتظار طويـة. وهتـدف السياسـة يلىل ال الـة أن تقـوم عمليـة وضـع مياانيـا  الواليـا  علـى           
خـالل  الش افية واينصاف و ٍل معروف مشكة يتـي  التشـاور مـع الكيانـا  التامعـة للواليـا        

 عملية التخسيل ووضع املياانية على الصعيد الوطين.
، قدم  املديرية املستقلة للحكم اللي تعـديالهتا املتعلقـة مقـانون    2015يف تشرين اليناي/نوفم   •

 ايدارة اللية يلىل اجلمعية الوطنية.
صــعيد ، سياســة احلكــم علــى ال2015استعرضــ  احلكومــة اجلديــدة، يف الــانون األول/ديســم   •

. وُقـدم مشـروع السياسـة املنقحـة يلىل الـرثيس      2010دون الوطين ال ي اعتمدهتا احلكومة يف عام 
 والرثيس التن يلس الستعراضما واملوافقة عليما.
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وضــع معــايو للحــدود ايداريــة    
 ونشرها

علـى النحـو    2009تواصة امل سسا  الوطنية والدولية استخدام ميانـا  احلـدود الداخليـة لعـام      •
 للس تنع عليي املديرية املستقلة للحكم اللي واملكت  الرثيسي لل يوديسيا ورسم ا راثل.ا

يلنشــا  منيــة يتيــة مناســبة متكــن  
ــن أدا     امل سســا  احلكوميــة م
عملما، ال سـيما علـى املسـتوى    

 دون الوطين

مكتبــا مــن  12مت تراليــ  ُنظــم للتــداول عــن ُمعــد يف مقــر املديريــة املســتقلة للحكــم اللــي ويف    •
 مكات  نكام الواليا . وتعتام املديرية جتميا الواليا  املتبقية.

يلنشــا  نظــامني قمــاثي وجنــاثي 
اما مصداقية وملترمـان نقـو.   
اينســـــــان الواجبـــــــة جلميـــــــع 
املـــواطنني ويـــدعما ا، ويكـــون 

 من السمة الل و  يلليمما

العـدل، عقـد اجتماعـا  أسـبوعية     واصة ال ري  العامـة املعـين مالقـانون اجلنـاثي، مرثاسـة وطارة       •
منتظمة الستعراض األنكام املوضوعية للقانون اجلناثي من أجة طيادة وضونما ويلدمال املعـايو  

 الساثدة للعدالة الدولية ونقو. اينسان يف القانون اجلناثي املوضوعي يف أفغانستان.
وطارة العـدل، عقـد اجتماعـا     واصة ال ري  العامة املعين مقـانون ايجـرا ا  اجلناثيـة، مرثاسـة      •

ــد          ــل قواع ــم تن ي ــا دع ــراد   ــة امل ــة الســتكمال الشــرو  واملالنظــا  التوجيمي أســبوعية منتظم
 ايجرا ا  اجلناثية واارساهتا.

قمــية فســاد خــالل    61أ ــا  يلدارة العنايــة والتــدقي  التامعــة للمحكمــة العليــا يقيقاهتــا يف        •
 ٤٤مو  ـا قمـاثيا، و    11قمـاة، و   6وجمـة يلىل  . والانـ  القمـايا تشـمة هتمـا م    2015 عام

مو  ا من م سسا  أخرى عن تحـاوال  ر ـوة أو تاويـر وثـاث  قمـاثية. وُألقـي القـبض علـى         
 فردا، وُأنيلوا يلىل مكت  الناث  العام للمحاالمة. 61عيع األفراد، البالع عددهم 

تحاميـا يف عـام    2 167فغانسـتان مـن   اطداد عدد الامني املس لني يف نقامة الامني املسـتقلة يف أ  •
 .2015تحاميا يف عام  2 6٤5يلىل  201٤

/ أ مـــر تقريـــر معينـــة األمـــم املتحـــدة لتقـــد  املســـاعدة يلىل أفغانســـتان املن ـــا يف الـــانون الينـــاي   •
، واملتعلــ  ما ــدما  الصــحية يف الســ ون، يلنــراط معــض التقــدم يف تن يــل املعــايو  2016 ينــاير

مشنن معاملة الس نا  )قواعد مانديال( فيما يتعل  متقد  ا ـدما  الصـحية    الدنيا لنمم املتحدة
للس نا  على  و ااثة ملا هو متا  من خـدما  صـحية للم تمـع الكـة. ولكـن التقريـر أ ـار        
يلىل ضــرورة مــلل جمــود يلضــافية مــن أجــة تن يــل املعــايو تن يــلا تامــا، وال ســيما مالنســبة للنســا  

 الس ينا .
، طل  وطير العدل يلجرا  تقييم  امة ملراالـا تنهيـة األنـدا     2015ألول/ديسم  يف الانون ا •

 احلالية من أجة ال الة االمتينال للقواعد الدنيا للمعاملة وتوفو أسس لإلصال  يف املستقبة.
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 نقو. اينسان -رامعا  
 

الدســتور النقســة املرجعيــة: يســني انتــرام نقــو. اينســان لنفغــان، متشــيا مــع     
األفغاي والقانون الدوَّ، مـع التراليـا موجـي خـا  علـى نايـة املـدنيني، ونالـة         

 النسا  وال تيا ، ونرية التعبو، واملسا لة على أسا  سيادة القانون.
 

 املقاييس مؤشرات التقّدم

اخن ـــــاض يف عـــــدد احلـــــواد    
ــو     ــتخدام مـ ــن االسـ ــة عـ الناعـ
ــوة و ويــــــف   ــروع للقــــ املشــــ

خــــالل امتينــــال املــــدنيني، مــــن 
اجلما  ال اعلـة املعنيـة للقـانون    

 الدوَّ

يلصـــامة  11 002، وث قـــ  البعينـــة يلصـــاما  يف صـــ وف املـــدنيني ملـــع عـــددها  2015يف عـــام  •
يف املاثـة يف جممـوع ايصـاما      ٤جرملا(، وهو ما لينة طيـادة قـدرها    7 ٤57قتيال و  3 5٤5)

يف املاثــة مــن ايصــاما  يف  62نــواَّ . وُيعــاى 201٤يف صــ وف املــدنيني ماملقارنــة مــع عــام  
ــة، و     ــة للحكوم ــدنيني يلىل عناصــر مناوث ــة    17صــ وف امل ــة للحكوم ــوا  املوالي ــة يلىل الق يف املاث

ــة )  ــة األفغانيـ ــن الوطنيـ ــوا  األمـ ــة)  1٤)قـ ــوا  العســـكرية الدوليـ ــة( والقـ ــة(،  2يف املاثـ يف املاثـ
ــة )   ــة للحكوم ــة((، و  1واجلماعــا  املســلحة املوالي ــار    17يف املاث ــادل يلطــال. ن ــة يلىل تب يف املاث

تحدد املصدر مني القوا  املوالية للحكومة والعناصر املناوثـة اـا. وتسـب  عـدد مـن  ل ـا         مو
يف املاثـة،   ٤احلرب من املت  را  ال ي مل ملد د مصدرها يف النسبة املتبقية من ايصاما ، البالغـة  

عـدد مـن المـحايا. و لـ  اال ـتباالا  ال يـة       والان األط ال لينلون فيما، يلىل ند معيـد، أالـ    
مني العناصر املناوثة للحكومة والقوا  املوالية للحكومـة تشـكة السـب  الرثيسـي لإلصـاما  يف      

ــن وقـــوع    ــ ر  عـ ــد أسـ ــدنيني، وقـ ــدنيني )  ٤ 137صـــ وف املـ ــامة مـــني املـ ــيال  1 116يلصـ قتـ
يلصامة مـني   2 368وقوع  جرملا(، تليما األجماة املت  رة املرجتلة، وقد أس ر  عن 3 021 و

 جرملا(.   1 655قتيال و  713املدنيني )
ااع املسـل ،  ـ، وث ق  فرقة العمة القسرية للرصـد وايمـالغ املعنيـة ماألط ـال والنـ     2015يف عام  •

ــع عــددها      ــيال  733يلصــامة ) 2 829الــ ي تقودهــا األمــم املتحــدة، يلصــاما  مــني األط ــال مل قت
 .201٤يف املاثة ماملقارنة مع عام  1٤طيادة قدرها جرملا(، وهو ما لينة  2 096 و

واصــل  احلكومــة تتبــع ايصــاما  يف صــ وف املــدنيني عــن طريــ  ا ليــة املعنيــة  صــر ا ســاثر يف    •
ص وف املدنيني يف التونيد )املرالا الرثاسي لتنسي  املعلوما  سامقا(، ومدأ  موضـع سياسـة مدنيـة    

 عنما. روا  والتخ يف من اخآثار الناعةوطنية للوقاية من وقوع خساثر يف األ
، أقر  الل نة التوجيمية املشترالة مـني الـوطارا  املعنيـة  مايـة     2015يف الانون األول/ديسم   •

نقو. الس ة املباد  التوجيمية الوطنية لتقييم الشـراث  العمريـة علـى الصـعيد الـوطين. وتشـكة       
سـة العمـة وخريسـة السريـ  املتعلقـتني ماالمتينـال.       املباد  التوجيمية جـا ا مـن التـاام احلكومـة ا    

ولينة اعتماد املباد  التوجيمية خسوة هامة  و رفع اسـم الشـرطة الوطنيـة األفغانيـة مـن القاثمـة       
ااع املسـل ، مبـا يف ذلـك اسـم الشـرطة      ـالواردة يف مرفقا  تقرير األمني العام عن األط ـال والنـ  

 اللية األفغانية.
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ــوقمم  يلذالــا  وعــي     ــان  ق األفغ
 واحلكومة مالتااماهتا

التامـ  احلكومـة، يف يلطـار خستـما الوطنيـة للقمــا  علـى التعـلي ، مالتصـدي  علـى ال وتوالــول           •
ــلي     ــة التعـ ــة مناهمـ ــارس الت اقيـ ــية    االختيـ ــة القاسـ ــة أو العقومـ ــروب املعاملـ ــن ضـ ــو  مـ ومـ

للتصـدس للتعـلي  املنصـو  عليمـا يف     ومانشـا  اخآليـة الوقاثيـة الوطنيـة      ،الاليلنسانية أو املمينـة  أو
مـن ات اقيـة مناهمـة     28ال وتوالول االختيارس لالت اقية. والتام  احلكومة أيمـا، عمـال ماملـادة    

التعلي ، مسح  يلعال ا من ا ال تعترف مسلسة جلنة مناهمة التعلي  يجرا  طيـارا  يلىل مرافـ    
تصـد. علـى ال وتوالـول      أن احلكومـة مل االنت اط األفغانية وتلقي الشكاوى من الت اين. مـو 

 االت اقية. من 28االختيارس الت اقية مناهمة التعلي  ومل تسح  يلعال ا مبوج  املادة 
يف  با /ف اير، أصدر  البعينة تقريرها العلين الينالث عن معاملة األ خا  الت ـاين ألسـباب    •

ــن التوصــيا . ورنبــ   ـمرتبســة مالنــ  ــلس يتمــمن جمموعــة م ــر   ااع ال ــالتقرير وأق ــة م   احلكوم
تممني من توصيا ، وقام  ماصدارها يف صيغة خسة وطنية للقما  على التعلي  يف وقـ    ما

ــبا /ف اير     ــن  ــمر   ــريعية      2015النــ  م ــدامو التش ــن الت ــددا م ــة ع ــة الوطني ــ  ا س . ويل
ايا املسا لة وال الة والوقاثية والترموية والتدامو املتخلة يف جمال منا  القدرا ، وهي ترمي يلىل تع

ــدوَّ      ــل التاامــا  أفغانســتان مالقمــا  علــى التعــلي  مبوجــ  القــانون ال ــة يف تن ي طيــادة ال عالي
والقانون اللي. ومع ذلك، فان ا سة الوطنية الان  ال تاال ت تقر يلىل النقـا  املرجعيـة واألطـر    

 الامنية وق  يلعداد هلا التقرير.
تشـرين   15صـ حة يف   20لة املعنية  قـو. اينسـان تقريـرا مـن     أصدر  الل نة األفغانية املستق •

األول/أالتومر، يلثر اا وم اللس  نتي نرالة طالبـان علـى قنـدط وسـيسرهتا عليمـا، يف ال تـرة مـن        
تشــرين األول/أالتــومر. ويتنــاول التقريــر انتــماالا  نقــو. اينســان    13أيلول/ســبتم  يلىل  28

انون اللي ال ي وقع  يف قندط خالل تلك ال تـرة. ودعـ    وأنكام القانون الدوَّ اينساي والق
الل نة امللالورة أيما يلىل يلجرا  يقيقا  يلضافية عن االنتماالا  ال ي ارتكبتـما عيـع األطـراف.    

 ورفم  نرالة طالبان نتاثا التقرير.
ــيمم   1 52  ــارف • ــون،      901 خصــا )مبــن ف ــادة تحلي ــمم طــالب جــامعيون، وق ــرأة(، مــن مين ام

من جمالس الواليا  وجمالس السـالم يف الواليـا ، وجمموعـا   ـبامية مـن ااتمـع املـدي        وأعما  
يلىل الــدورا  التدريبيــة الــ ي قدمتــما هيتــة األمــم املتحــدة للمــرأة، والــ ي ُيســتعان فيمــا مــدلية اايتــة  

م املتحـدة  التدريس املتعل  مات اقية القما  على التمييـا ضـد املـرأة، وقـرار جملـس األمـن التـامع لنمـ        
. ويل  الدورا  التدريبية الس  عشرة امل اهيم ال ي تنسـوس عليمـا ات اقيـة القمـا  علـى      1325

وقــرارا  أخــرى، مــن مينــما  1325التمييـا ضــد املــرأة وقــرار جملــس األمــن التـامع لنمــم املتحــدة   
ــرارا   . (2010) 1960و  (2009) 1889 و (2009) 1888و  (2008) 1820القـــــــــــ
ــداد عــام   16ومــللك ُنظمــ   ــا  مغــال 2015دورة علــى امت الــانون  10يلىل  5 ن )مــنيف والي

يلىل  10  با /ف اير(، ودايكنـدس )مـن   2الانون اليناي/يناير يلىل  2٤األول/ديسم (، ومل  )من 
تشــرين األول/أالتــومر(،  23يلىل  21ومــن  16يلىل  1٤تشــرين األول/أالتــومر(، ومــور )مــن  15

http://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
http://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1889(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
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ليناي/ينــاير(، الــانون ا 18يلىل  10الــانون اليناي/ينــاير(، وقنــدهار )مــن  19يلىل  10والامــة )مــن   
ــاير 13يلىل  201٤الــانون األول/ديســم   31وقنــدط )مــن  (، ودنكــان 2015 الــانون اليناي/ين

 الانون األول/ديسم (. 10يلىل  5الانون اليناي/يناير(، و ار )من  22يلىل  13)من 
ــم        • ــة األم ــة، يف نل ــدي، وامل سســا  األالادلي ــع امل ــو ااتم ــا ، واينل  ــارال  ســلسا  الوالي

، ال ي استملتما هيتة األمم املتحـدة للمـرأة يف سـ  واليـا      “الرجة نصو املرأة”ة معنوان املتحد
)ملـــ ، وماميـــان، وهـــرا ، والامـــة، وقنـــدهار، وننكرهـــار(، ويف  ـــس م سســـا  أالادليـــة   

 والوهر اد، ودنيا، واجلامعة األمريكية، ومدرسة املعرفة الينانوية(. )الامة،

ــة    ــدامو القانونيـ ــر التـ ــني أثـ يسـ
ــا ملكافحــة    والسياســاتية ودعمم
ــا    ــد النســ ــي ضــ العنــــف املوجــ

 وال تيا 

أ ر  اجلمـود املبلولـة مـن أجـة تقـد  الـدعم الـتقين وأنشـسة الـدعوة الـ ي اضـسلع   ـا البعينـة               •
واجلمــا  ال اعلــة عــن يلدرال جمموعــة مــن النــواتا ااامــة املقــرر يل اطهــا علــى األمــدين القصــو    

االعتمـاد علـى    يلطـار ”املرأة، فمال عـن امل  ـرا  ذا  الصـلة، ضـمن     والسوية يف جمال نقو. 
 .2015اللس مت اعتماد  يف أيلول/سبتم  “ اللا  من خالل املسا لة املتبادلة

واصل  البعينة العمة على  و وثي  مع وطارة الداخلية من خالل تقد  الدعم التقين ينشا  آلية  •
ى الناجيا /الناجني من العنف اجلنسـي. وُقـدم مشـروع     املة وقاثمة على السرية لتلقي  كاو
 امل موم يلىل الوطير املعين للموافقة عليي.

ــوطارا  التامعــة لل نــة تنســي  مراالــا نايــة املــرأة، مــدعم مــن       • نصــل  اخآليــة املشــترالة مــني ال
مـن   على يلع ـا   ،الصندو. االستتماي لدعم ايجرا ا  الرامية يلىل القما  على العنف ضد املرأة

مكت  الرثيس من يلصدار مساقة ااوية الوطنية وجـواط السـ ر لل مـا  املتلقيـة  ـدما  مراالـا       
ناية املرأة وأط ااا. يلذ خيمع يلصدار هل  الوثـاث  ملوافقـة أفـراد األسـرة الـلالور، وهـي موافقـة        

  علـى  يترتـ  تكون متانة يف أنيان الينوة لل ما  املتلقية  ـدما  مراالـا نايـة املـرأة. وال     ال
هلا ايع ا  فواثد فوريـة للناجيـا  مـن العنـف املوجـي ضـد املـرأة فحسـ ، مـة لينـة أيمـا أول            
ســامقة مــن نوعمــا يف ايجــرا ا  القانونيــة الــ ي مــن  ــن ا أن ُتحــد  تغــيوا  عميقــة، يف  ــة  

 القيود احلالية امل روضة على التنقة من دون موافقة اللالور واملرافقني.
يرها الينالث على التواَّ عن نالة تن يل قانون القما  على العنف ضـد املـرأة،   نشر  احلكومة تقر •

مدعم من البعينة. ويكرر التقرير تناليد نتاثا التقريرين السـامقني، ويـوفر معلومـا  مسـتكملة عـن      
ايجرا ا  ال ي ا لهتا احلكومة، مينة توسيع نسا. وندا  املالنقة القماثية املعنية مالقما  علـى  

واليـة نـ  اخآن( ومـلل جمـود التوعيـة لـدى الاعمـا  الـدينيني،          20ضد املرأة )القاثمة يف العنف 
 ووضع مقتر  ينشا  تحكمة متخصصة راثدة معنية مالقما  على العنف ضد املرأة يف هرا .

عين  احلكومة يف نيسان/أمرية ونايران/يونيـي أرمـع نسـا  يف مناصـ  وطاريـة مـن جممـوع ملـع          •
ريا. واختار  أيما امرأتني أخريني لتوَّ ممام ناالم والية. وقد ُعين  يلندااما منصبا وطا 25

يف وق  النـ  ناثبـة حلـاالم واليـة الامـة. ومل يصـة املر ـحة الـ ي جـرى اقتـرا  ادمـا لشـغة             
 منص  يف الكمة العليا على عدد الاف من األصوا  يف ال ملان.
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تنظيمية مشنن نظر التحرش يف احلياة العامـة.  قاعدة  2015أصدر  احلكومة يف أيلول/سبتم   •  
المــا تــوفر القاعــدة نايــة مــن التحــرش اجلنســي الــلس يعــو. مشــارالة املــرأة يف احليــاة العامــة.   
وتشــكة هــل  ا ســوة أنــد االلتاامــا  الــ ي أعلنتــما احلكومــة األفغانيــة يف يلطــار االعتمــاد علــى  

 اللا  من خالل املسا لة املتبادلة. 
ــارا مــن   • ــاف  2015عــام اعتب ــما       23، الــان هن ــرأة، مــن مين ــة امل ــامال مــن مراالــا ناي مرالــاا ع

مرالاا من املراالا ال ي تتلقى الدعم من هيتة األمم املتحدة للمرأة يف واليا  مغالن وماميـان   11
ودايكندس وجوطجان والامة وقندهار واُلنر ولغمان ومـروان وننكرهـار ودنكـان و ـار. ومـن      

ــا حلما   ــل  املراال ــددها    خــالل ه ــرأة، البــالع ع ــا أخــرى لإلر ــاد    5مرالــاا، و  11يــة امل مراال
امـرأة مـن الناجيـا  مـن العنـف احلمايـة، والرعايـة الصـحية،          3 500األَسرس، تلق  أالينر مـن  

 واملساعدة القانونية، وخدما  الوساطة، وا دما  املنقلة للحياة.
قاعدة البيانا  ايلكترونية املَعـد ة يف  ، أقر  وطارة   ون املرأة 2015يف تشرين األول/أالتومر  •

يلطار خسة العمة الوطنية للمرأة يف أفغانستان، نتي ـًة ألنشـسة الـدعوة الـ ي اضـسلع   ـا األمـم        
املتحدة. وُتَعدُّ قاعدة البيانا  من مـني االلتاامـا  الـ ي أعلنـ  عنـما احلكومـة األفغانيـة يف يلطـار         

املتبادلــة، وهــي تتــي  لل ميــع البيانــا  املتعلقــة معــدد االعتمــاد علــى الــلا  مــن خــالل املســا لة 
 ناال  العنف ضد املرأة، ويلمكانية نصرها، ومتامعتما.

يسني الوعي مالتدامو القانونيـة  
والسياســـــــــاتية ذا  الصـــــــــلة 

مبكافحــة ايفــال  مــن العقــاب   
وتعايـــــا العدالـــــة االنتقاليـــــة،   

 وتقد  الدعم ال  التدامو 

واصــل  البعينــة دعــم املرنلــة الينالينــة مــن مبــادرة نــوار الشــع  األفغــاي مشــنن ، 2015يف عــام  •
السالم. و مد  الامة انعقاد م متر وطين عن هل  املبادرة  ك ة مالنسبة لنشسا  ااتمـع املـدي   
من عيع أ ا  أفغانستان، اللين  ـارالوا يف املـرنلتني األوىل والينانيـة مـن احلـوار، منتـدى لكـي        

ــة      يناقشــوا  مــو  ــ  املتعلق ــاثا الرثيســية والتوصــيا  وخــراثل السري ــة النت ر الســلسا  احلكومي
مانالل السالم على مستوى الواليا . وقد ُدعي  احلكومة يلىل دعم أرمعة جماال  ذا  أولويـة  

 تشمة ما يلي:

تعايا امل سسا  احلكومية املت اومة، ونقو. اينسـان، وسـيادة القـانون، والتصـدس لينقافـة       -  
 ال  من العقاب والنتشار ال ساد على نسا. واسع ايف

ــن           -   ــا م ــو املشــروعة وموه ــا  املســلحة م ــاع ســال  اجلماع ــة ون ــا امل سســا  األمني تعاي
 .امليليشيا  املوالية للحكومة وجتريدها من قدراهتا

جلنــة مــن جلــان ااتمــع املــدي علــى مســتوى الواليــا  تمــم يف     32، مت يلنشــا  2015يف عــام  • 
يف املاثــة( مــن النســا . وهــدف هــل   26) 127يف املاثــة( مــن الرجــال و  7٤) 362عمــويتما 

الل ان هو الدعوة مع السلسا  يلىل مناصرة خريسة السري  الوطنيـة ينـالل السـالم، ومناصـرة     
يف التقرير املوجا عن املرنلة الينانية من نوار الشـع  األفغـاي مشـنن السـالم      التوصيا  الواردة

 ويف خراثل السري  ينالل السالم على مستوى الواليا .  
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واليـة مـن    32اجتماعـا يف   278، عقد  جلان الدعوة علـى مسـتوى الواليـا     2015يف عام  • 

ن ومسـ وَّ األمــن ومقــدمي  أجـة تشــ يع سـلسا  الواليــا  ور ســا  م سسـا  يلن ــاذ القــانو   
ا دما  العامة على يلجرا  يلصالنا  ترمي يلىل تعايا انترام نقو. اينسان وسـيادة القـانون.   

من خراثل طريـ  يلنـالل السـالم علـى مسـتوى الواليـا  يلىل لغـة دارس ولغـة          3٤ومت  ترعة 
 .2016البا تو ن  يتم توطيعما يف مسلع سنة 

خسـة عملـما الوطنيـة مشـنن قـرار جملـس األمـن         2015أقر  أفغانستان يف  ـمر نايران/يونيـي    • 
، الـان قـد مت يلنـراط تقـدتم الـبو      2015. و لول  مر الانون األوتل/ديسـم   (2000) 1325

 اال  هامة تتعلـ  مالنـموض  قـو. املـرأة،    يف وضع خسة للتن يل. وتغسي خسة العمة الوطنية جم
ذلــك مكافحــة ايفــال  مــن العقــاب عــن طريــ  تعايــا آليــا  املســا لة الرديــة وتنقــي       يف مبــا

سياسا  التقاضي. وقد تصب  خسة العمة، يلذا ُن ل  مشكة مالثـم، أداًة لتعايـا نقـو. املـرأة     
 وال ر  املتانة أمامما لالنتكام يلىل القما .

ة مالتاامــــــا  وفــــــا  احلكومــــــ
ايمالغ عن العمود واالت اقيا  

الدولية حلقو. اينسـان وتن يـل    
التوصــــــــيا  املنبينقــــــــة عــــــــن 

ــامة    ــتعراض الـــدورس الشـ االسـ
ألفغانســـــتان مرعايـــــة جملـــــس   

 نقو. اينسان 

واصل  وندة دعـم نقـو. اينسـان مـوطارة العـدل تنسـي  عمليـة تن يـل توصـيا  االسـتعراض            •
، والللك التوصيا  الصـادرة عـن هيتـا     201٤ما أفغانستان يف عام الدورس الشامة ال ي تلقت

 معاهدا  نقو. اينسان.
وضع  وندة دعم نقو. اينسان مص وفة م صتلة وميع التوصـيا  الـواردة، وقامـ  مترعـة      •

هل  التوصـيا  يلىل يلجـرا ا  تحـددة وم  ـرا  مشـنن التقـدم الـرط أو اي ـاط. ومال عـة، فقـد           
شنن مساثة تحددة، من قبية االست ادة من الرعاية الصحية أثنـا  االنت ـاط، يلىل   أفم  الدعوة م

 يسينا  البوة للخدما  السبية يف س ن موليشارالي.

، نظـم أنـد خـ ا  م وضـية نقـو. اينسـان دورًة       2015آذار/مـار    11يلىل  7يف ال ترة مـن   • 
ندة، وذلـك مالتعـاون مـع مشـروع     تدريبية مدهتا  سة أيام  ارف فيما تسعة أخصاثيون من الو

مرناما األمم املتحدة اي اثي مشـنن العدالـة ونقـو. اينسـان يف أفغانسـتان. ومتينـة ااـدف مـن         
هــلا التــدري  يف منــا  قــدرا  مــو  ي الونــدة علــى تــاليف النقــاثع الــ ي تواجممــا الونــدة يف   

 القدرة على تن يل التوصيا  املنبينقة عن االستعراض الدورس الشامة.

،  رع  وندة دعم نقو. اينسان يف تن يـل عمليـة السـتعراض    2015امتدا  من أيلول/سبتم   • 
واقترا  تعديال  للقوانني األفغانية من منظور القواعد واملعايو الدولية حلقـو. اينسـان. وتشـمة    
الصــكوف ا اضــعة لالســتعراض قــانون العمــة، وقــانون القمــا  علــى العنــف ضــد املــرأة، وقــانون  
األندا ، وقانون ايجرا ا  اجلناثية. و رع  الوندة أيما يف استعراض م  را  لقيا  تن يل 
توصيا  االستعراض الدورس الشامة واايتا  املنشنة مبوج  معاهدا  األمـم املتحـدة األخـرى،    

ســيما تن يــل التوصــيا  مــن جانــ  وطارة العــدل، ووطارة الداخليــة، ومكتــ  املــدعي العــام،    وال
 ة األفغانية املستقلة حلقو. اينسان، واملديرية الوطنية لنمن، ووطارة   ون املرأة.والل ن

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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امتيناال للمالنظا  ا تامية الصـادرة عـن الل نـة املعنيـة مالقمـا  علـى التمييـا ضـد املـرأة مشـنن            • 

مسـني يف  التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني األول واليناي ألفغانسـتان يلمـان دورهتـا ا امسـة وا     
، قام  فرقة عمة الونتما وطارة ا ارجيـة ووطارة  ـ ون املـرأة ووطارة    2013 مر متوط/يوليي 

العدل ووطارة الدفاع والكمة العليا والل نة االنتخاميـة املسـتقلة ومكتـ  املـدعي العـام مصـيامة       
شـنن مـن   ، وتلقـ  الـدعم  ـلا ال   23و  11تقرير م ق  عن ا سوا  املتخلة لتن يل التوصيتني 

ــر يلىل وطارة املاليــة يف    ــدِّم التقري ــاير  16هيتــة األمــم املتحــدة للمــرأة. وُق  2016الــانون اليناي/ين
 الستعراضي مصورة  اثية قبة تقدلي يلىل جلنة القما  على التمييا ضد املرأة.

عـداد  ويف وق  يلعداد هلا التقرير، الان  جلنٌة مشترالٌة مني ايدارا  تو ك على االنتما  مـن يل  • 
ــر قـــد نـــة  يف     التقريـــر الـــوطين الينـــاي يلىل جلنـــة مناهمـــة التعـــلي . والـــان أجـــة هـــل  التقريـ

. ومن املنتظر أن تقدتم الل نة األفغانية املستقلة املعنية  قو. اينسان، والـلا ااتمـع   1996 سنة
 املدي، تقاريراما ا اصة على ان راد.

ارة الداخليـة يف مـاار الشـريف خـامس ونـدة      ، د ن  وط2015الانون األوتل/ديسم   22يف  • 
، نيـث أنشـت    2011اا من وندا  ناية الس ـة. وهـي أوتل ونـدة يـتم يلنشـا ها منـل عـام        

 الوندا  األرمع األخرى يف املنسقة الغرمية من أفغانستان.

طيادة قـدرة نكومـة أفغانسـتان    
املعنيـة   والل نة األفغانية املستقلة 

ــا    ــان، ماعتبارهــ ــو. اينســ  قــ
املعنيـة   امل سسة األفغانية الوطنية 

 قـــو. اينســـان، والتاامممـــا   
ــان   ــو. اينســــ ــانترام نقــــ مــــ

 ونايتما ويلعمااا وتعاياها 

قام  جلنة الدعوة مشنن قمايا ماتشا ماطس، ال ي تقودها الل نة األفغانيـة املسـتقلة املعنيـة  قـو.      •
 2015مع اليونيسيف ومعينة األمم املتحدة، مصيامة مشروع قـانون يف عـام   اينسان، ماال تراف 

ملظــر و ــرتم اارســة ماتشــا مــاطس الــ ي تنســوس علــى انتــماف جنســي لل تيــان. وقــدم  الل نــة      
مشــروع القــانون يلىل وطارة العــدل مــن أجــة استعراضــي مصــورة  اثيــة ويلقــرار  مــن قبــة جملــس   

نلة يلدرال هـلا املشـروع القـاثم ملاتـي ضـمن التنقـي  األوسـع        الوطرا  وال ملان. وقـد ُنظـر يف مسـ   
 لقانون العقوما .

أيلول/سبتم ، أمر الرثيس مانشا  جلنة تتنل ف مـن مكتـ  املـدعي العـام ووطارة الداخليـة       23يف  •
والل نة األفغانية املستقلة املعنية  قو. اينسان لكي ترصد االدعا ا  املتعلقة مايسـا ة اجلنسـية   

 ط ال وجترس يقيقا  مشن ا.لن

ااعا  ـواصل  البعينة توعية قوا  األمن الوطنيـة األفغانيـة وتدريبـما علـى نايـة األط ـال يف النـ        • 
املسلحة، وال سيما على خسة العمة املتعلقة مبنع جتنيد القصر والتااما  احلكومة األفغانية اسـة  

االمتينــال. ويلــ  أوجــي التقــدتم مــا مت يف  ا مــس عشــرة نقســة ضــمن خريســة السريــ  لمــمان  
ــم    ــانون األوتل/ديسـ ــال     2015الـ ــد األط ـ ــرتم جتنيـ ــلس  ـ ــانون الـ ــل القـ ــار تن يـ ــمن يلطـ ، وضـ

واستخداممم، من يلقرار للمباد  التوجيمية الوطنية لتقدير األعمـار نـ  تنخـل  ـا قـوا  األمـن       
 الوطنية األفغانية.
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 واالجتماعيةالتنمية االقتصادية  -خامسا  

النقسة املرجعية: وضع سياسا  نكومية مدعومة من ااتمع الدوَّ تعـاتط النمـو     
 االستقرار مصورة عامة االقتصادس املستدام وتسمم يف 

 
 املقاييس مؤشرات التقّدم

تصـــــــميم الـــــــ اما الوطنيـــــــة   
ــة  ذا  وتن يــلها مــدعم   األولوي

 وتنييد دوليني

، قام   تلف الوطارا ، ي  قيادة الرثيس األفغاي، ماعداد خسسمـا عـن املاثـة    2015يف عام  •
يوم من احلوالمة ال عالة واملت اومة وا اضعة للمسا لة. ومت تد ني هل  ا سـل معقـد مـ مترا     
صح ية. وقد أثار  هل  ا سوة تسل عا  اجلممور وأصحاب املصلحة اللـيني والـدوليني يف أن   

 مي جمود احلكومة يلىل يسني احلوالمة واملسا لة والش افية.ت 

 

ــرام عقــد اجتمــاعي مــني احلكومــة       7يف  • ــادرة هتــدف يلىل يلم ــرثيس عــن مب ــن ال نيســان/أمرية، أعل
ومواطين البلد، متشيا مـع مرنـاما ايصـال  الـلس ُعـرض يف مـ متر لنـدن مشـنن أفغانسـتان. ويف          

نيســان/أمرية، أصــدر الــرثيس مــين تعليماتــي يلىل  23 االجتمــاع األول الــلس عقدتــي احلكومــة يف
أيار/مـايو،   26الوطرا  لكي يمعوا اسـتراتي يا  لنيـام املتـة األوىل مـن تـوليمم ملناصـبمم. ويف       

أعلن الرثيس مين خالل اجتماع استينناثي للحكومة أن  الوطارا  ستقوم مـاطال. تلـك ا سـل،    
   .2015وهو ما مت يف آب/أمسسس 

 

احلكومــة أيمــا علــى متامعــة ايصــالنا  املقــررة اياالــة يلدارة التنميــة. وهــي قــد أنشــن  يف  تعمــة  •
ستة جمالس يل اثية )جملس تنمية رأ  املال البشرس، وجملس التشييد وااياالة  2015أيلول/سبتم   2

احلوالمـة  األساسية، وجملس ايدارة املالية واالقتصادية، وجملس التعاون االقتصادس ايقليمي  وجملس 
والعدالة، وجملس يلدارة األراضي وامليا ( لكي تشرف على ال اما الوطنية ذا  األولوية االثين عشر. 
وقد انعقد  جلسا  أرمعة من هل  ااـالس وهـي: االـس االقتصـادس األعلـى وجملـس تنميـة رأ         

 ليمي.املال البشرس والعمالة وجملس التشييد وااياالة األساسية وجملس التعاون ايق

 

عمال مبشروع امللالرة امل اهيمية ال ي أعدتها جملس األمن األفغاي ووطارة العدل ومكت  املـدتعي   •
، أنشــن  احلكومــة يف 2015أيلول/ســبتم   5العــام قبيــة انعقــاد اجتمــاع البــار املســ ولني يف   

تـ  الشــ ون  تشـرين الينـاي/نوفم  الل نـة املعنيــة مال نـاما الـوطين يصـال  القمــا  مرثاسـة مك       
 ايدارية. وقد ُعمد ال  الل نة ماجرا  تقييم للوطارا . 

 

يقيـ  االعتمـاد علـى    ”قام  احلكومة مبتامعة االلتاام اللس قسعتي يف مـ متر لنـدن )مبوجـ  خسـة      •
مشـنن يقيـ  التكامـة مـني الـ اما الوطنيـة ذا        “( اللا : االلتاام مايصال  والشراالة املت ددة

ــار املســ ولني املعقــود يف    12يلىل  21وتقليــة عــددها مــن  األولويــة  مرناجمــا. وخــالل اجتمــاع الب
ألرمعة من تلك ال اما )هي مرناما  أيلول/سبتم ، التام  احلكومة مدما امللالرا  امل اهيمية 5

ميينا. املواطنني، ومرناما التنمية احلمرية، ومرناما التنمية الري يـة، ومرنـاما الـتمكني االقتصـادس     
 .2016 للمرأة( ضمن يلطار يل اثي ستقوم احلكومة ماستعراضي يف النصف األوتل من عام
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ــة يف      ــن العدالـ ــد مـ ــوخي املايـ تـ
ــة    ــاعدة اي اثيــــ ــع املســــ توطيــــ

ــع    ــة يف عيـ ــا  احلكوميـ والن قـ
 أ ا  أفغانستان

تشـرين األول/أالتـومر سياسـة امليانـة علـى مسـتوى الواليـا . وتشـ تع          5أقرت جملس الـوطرا  يف   •
هل  السياسة على تراليا مرانـة املياانيـة املتعلقـة مـالتخسيل والصـيامة والتن يـل والرصـد ضـمن         

اثر القوانني الواجبة التسبي . ويتمينة مـوطن  ندود يلطار قانوي يست ي  ملقتميا  الدستور وس
تراليـا هــل  السياسـة يف اســتخدام املياانيـة الوطنيــة لتوطيــد احلوالمـة الليــة مبـا لك ــن ااتمعــا       

 اللية على صعيد الواليا .

طيادة يصية اييرادا  ويقي  
النمــو املســتدام ماالعتمــاد علــى  

 املوارد األفغانية

، قـام صـندو.   2015صدر  قبية اجتماع جمموعة البنـك الـدوَّ لرميـع    ضمن يليال  نديينة  •
ــ 201٤النقــد الــدوَّ والبنــك الــدوَّ مبراجعــة تقــديرا  النمــو لعــام     اول  ــا يلىل مســتوى ـوالن

ــام. ويف    1.3 ــلا الع ــة يف ه ــاير   5يف املاث ــدوَّ   2016الــانون اليناي/ين ــد ال ــع صــندو. النق ، أمل
يف املاثــة،  1.5ون  ــو النــاتا اللــي ايعــاَّ يف نــدود نســبة   املــا ني مننتــي يقــدتر ناليــا أن يكــ 

 يف املاثـة  3.5يشكة اخن اضا عن التقديرا  السامقة ال ي وضع  هلا النمـو يف نـدود نسـبة     اا
 يف املاثة(. 2لتصب   2015)ومت تعديلما يف أيلول/سبتم  

 

ــاير   • ــانون اليناي/ينـ ــادة يف يل   2016يف الـ ــن طيـ ــة عـ ــ  احلكومـ ــبة  ، أملغـ ــارف منسـ ــرادا  اجلمـ  يـ
، وعـن طيـادة يف تسـ ية دافعـي المـراث       201٤يف املاثة منل  مر الانون األوتل/ديسـم    17

يف املاثة. وأنا  صندو. النقـد الـدوَّ املـا ني علمـا مـنن  عمليـا  يصـية         2٤.5اجلدد منسبة 
سـتوى األهـداف   اول مبـالان  قوية يلىل ند ما، وذلك رمـم النـ   2015اييرادا  اللية يف عام 

معد التعدية يف التوقعا  مشـنن النمـو ومعـد نـاال  الــتنخو الـ ي واجمتـما السـلسا  يف تن يـل          
التدامو اجلديدة لتحصية اييرادا . وعلى وجي ا صو ، يبدو أن عمليا  يصـية اييـرادا    

مليـون   1.6مليـار أفغـاي )مـا يقـرب مـن       11٤تحليا قد نقق  اادف املنشود منما ناليا وهـو  
دوالر مـن دوالرا  الواليـا  املتحـدة منسـعار الصـرف احلاليـة(، علـى أن يـتم التنالـد مـن هــلا           
الرقم  اثيا معد تلقي واستعراض التقـارير املاليـة يف الـانون األوتل/ديسـم . وهـلا اي ـاط يعـاى        

فغانيـة، ويلىل  ماألسا  يلىل ايصالنا  الـ ي  ـمدهتا يلدارة ايرادا  األفغانيـة ويلدارة اجلمـارف األ    
 التدامو اجلديدة مشنن اييرادا ، واملقبوضا  الونيدة للمتنخرا  المريبية.

 

ــانون األوتل/ديســم         • ــد مت يف  ــمر ال ــة متواصــلة. وق ــة العام ــة يلصــال  يلدارة املالي  2015عملي
لتن يـل  تد ني خريسة السري  الينانية يدارة املالية العامة، فيما تعمة املديريا  على تقـد  خسـل   

 خريسة السري  على مدى  س سنوا .
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 التعاون ايقليمي -سادسا  

ــا         ــدعم الرخـــ ــال لـــ ــرد وال عتـــ ــي املســـ ــي  ايقليمـــ ــة: التنســـ ــة املرجعيـــ النقســـ
 واالستقرار والسالم

 
 املقاييس مؤشرات التقّدم

ــا       ــني اايتـ ــي  مـ ــني التنسـ يسـ
ــادة االســتينمارا    ــة وطي ايقليمي

 ايقليمية

، قــام الــرثيس مــين مايــارة يلىل ايمــارا  العرميــة املتحــدة. ومت 2015الــانون اليناي/ينــاير  1٤يف  •
يف جماال  األمن واحلماية املدنيـة ومكافحـة   “ ات ا. الشراالة االستراتي ية الداثمة”التوقيع على 

الانون اليناي/يناير، طار الرثيس مـين ترالمانسـتان نيـث نـاقش      22و  21ايرهاب. ويف يومي 
ة الساقة والرمل مشبكة النقة على املستوى ايقليمي. ويل  الوثاث  املوق عة ملالرَة ت اهم مساث

نيسان/أمرية، طار الـرثيس   20و  19مشنن طيادة تسوير التعاون يف جمال الساقة الكمرماثية. ويف 
واألمـين  مين عموريـة يليـران ايسـالمية. واتت ـ  البلـدان علـى االخنـرا  يف التعـاون االسـتخبارا           

ملكافحة ايرهاب واالجتـار ماملخـدرا . ومت التوصـة يلىل ات ـا. مشـنن التـدامو الالطمـة لتسـ ية         
ــرة مــن      ــرثيس مــين اانــد يف ال ت ــران ايســالمية. وطار ال ــة يلي يلىل  27عيــع األفغــانيني يف عموري

ــا . ت طار الاطاخســتان يف       29 ــى  ســة ات اق ــع عل ــث مت التوقي  تشــرين 20نيســان/أمرية ني
اليناي/نوفم  نيث ناقش الت ارة الينناثية واألمن ايقليمي والتعاون على مكافحة ايرهـاب. ومت  

الـانون   22التوقيع مني أفغانستان والاطاخستان على ات اقني وعلى ثال  ملالرا  ت ـاهم. ويف  
ل األوتل/ديسم ، طار الرثيس مين أذرمي ان نيث  دد البلدان على ايمكانيـا  املتانـة يف جمـا   

من الصني يلىل أذرمي ان عـ  أفغانسـتان، ووق عـا     طيادة التعاون، مبا يف ذلك يلقامة طري  عبور لر
الانون األوتل/ديسم ، طار الرثيس مين تراليـا.   2٤و  23على ملالرة ت اهم وعلى اتت ا.. ويف 

وتعمــد رثــيس تراليــا مبواصــلة التعــاون العســكرس والسياســي واالقتصــادس والت ــارس والينقــايف    
 أفغانستان.   عم

 

أيلول/سبتم ، ا ـترال  أفغانسـتان والصـني والواليـا  املتحـدة يف رثاسـة نـد  رفيـع          26يف  •
املســتوى عــن أفغانســتان علــى هــامش انعقــاد دورة اجلمعيــة العامــة لنمــم املتحــدة يف نيويــورف.  

السـعي يلىل يقيـ    يف “ اسـتراتي ية أفغانسـتان الينناثيـة   ”وأمرط الرثيس التن يلس عبـد ا  عبـد ا    
 السالم واالست ادة من ايمكانا  االقتصادية للمنسقة.

 

تشرين اليناي/نوفم ، التقى الـرثيس مـين مـرثيس الـوطرا  الباالسـتاي، نـواط  ـريف علـى          30ويف  •
هامش الدورة احلادية والعشرين مل متر األطراف يف ات اقية األمم املتحدة ايطارية مشنن تغو املنـا   
)م متر تغو املنا ( ال ي عقد  يف ماريس، وناقشا معا عملية السالم األفغانية. والتامـ  ماالسـتان   

 للسالم.  مالعمة مع أفغانستان ومع األطراف ال ي ترم  يف املصاحلة، ومالتصدس للرافمني

 

ــارة        27يف  • ــة  ــريف، ماي ــيس أرالــان اجلــيش الباالســتاي، رني ــام رث الــانون األول/ديســم ، ق
أفغانستان. واتت   السرفان على العمة لتنشيل تحادثا  السالم مني احلكومـة األفغانيـة ونرالـة     يلىل

 املتحدة.  طالبان وذلك ضمن ايطار الرماعي املكوتن من الصني وأفغانستان وماالستان والواليا 
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سسنبول ال ي تشترف أفغانستان يف رثاستما، اجتمع  البلـدان املشـارالة   يل -يف يلطار عملية قل  آسيا  •
 با /ف اير، عقد ال ري  التقين ايقليمي املعـين متـدامو منـا      27من أجة تعايا تدامو منا  الينقة. ويف 

 سـسنبول، اجتماعـا يف عشـ  أمـاد.    يل -الينقة يف جمال الب  التحتية ايقليمية، التـامع لعمليـة قلـ  آسـيا     
 آذار/ 11ال ري  التقين املعين متدامو منـا  الينقـة يف جمـال مكافحـة ايرهـاب فقـد عقـد جلسـتي يف          أما

نيسان/أمرية، اتت   ال ري  التقين ايقليمـي املعـين مبنـا  تـدامو الينقـة يف جمـال        29مار  يف أنقرة. ويف 
يقليميــة ذا  األولويــة مــن األنشــسة ا 12مكافحــة املخــدرا ، يف اجتماعــي املعقــود يف مــاالو، علــى 

أيلول/سبتم ، عقد ال ري  الـتقين ايقليمـي املعـين متـدامو      8. ويف 2015ملكافحة املخدرا  يف عام 
منا  الينقة يف جمال يلدارة الكوار  اجتماعا يف يلسالم أماد، وات   على خريسة طري  مشنن تـدامو منـا    

  التقين ايقليمي املعـين متـدامو منـا  الينقـة يف جمـال      الينقة يف هلا ااال. وعقد يف داي اجتماعان لل ري
التبادل الت ارس ولل ري  التقين ايقليمي املعين متدامو منا  الينقة يف جمال فر  الت ارة واالسـتينمار يف  

تشرين اليناي/نوفم ، عقد ال ريـ  الـتقين    23تشرين اليناي/نوفم . ويف  9 تشرين األول/أالتومر و 1
 عين متدامو منا  الينقة يف جمال التعليم اجتماعا يف طمران.ايقليمي امل

ســسنبول اجتماعــا علــى يل -أيلول/ســبتم ، عقــد البــار املســ ولني يف عمليــة قلــ  آســيا   27يف  • 
أمـاد   هامش دورة اجلمعية العامة لنمم املتحـدة يف نيويـورف. ت عقـدوا اجتماعـا آخـر يف يلسـالم      

 الانون األوتل/ديسم . 8يف 

الانون األوتل/ديسم ، ُعقد يف يلسالم أماد املـ متر الـوطارس ا ـامس لقلـ  آسـيا. وا ـترف        9يف  • 
ــاد         ــ متر. وتمــمتن يلعــالن يلســالم أم ــا  هــلا امل ــيس وطرا  ماالســتان يف افتت ــع رث ــرثيس مــين م ال

دعوًة يلىل نرالة طالبان يف أفغانستان واجلماعا  املعارضة املسـلحة األخـرى لكـي     2015 لعام
 تحادثا  السالم مع احلكومة األفغانية، و دد على ضرورة توخي  ا تعاوي يلقليمـي  تشارف يف

يف جمــال األمــن ومكافحــة ايرهــاب. وعلــى هــامش املــ متر، عقــد الــرثيس مــين ورثــيس الــوطرا   
 ــريف جلســة ثناثيــة، ت عقــدا جلســا  ثالثيــة ورماعيــة مــع الواليــا  املتحــدة والصــني نيــث   

 ة معا من أجة استتناف تحادثا  السالم.ات ق  األطراف على العم

 

آذار/مــار ، عقــد  الل نــة الينالثيــة لإلعــادة السوعيــة يلىل الــوطن لالجــتني األفغــان مــن    11يف  •
ماالستان اجتماعمـا ا ـامس والعشـرين يف يلسـالم أمـاد، مبشـارالة اـينلني ألفغانسـتان وماالسـتان          

األطراف على دعم العودة السوعية للالجتني وم وضية األمم املتحدة لش ون الالجتني. وات ق  
ويلعادة يلدماجمم، مع مراعاة قدرة أفغانستان علـى اسـتيعا م. ووافقـ  ماالسـتان علـى تسـ ية       

 عيع الالجتني األفغان مو املس لني. ومت يلنشا  جلنة ثناثية الا الغرض تتنلف من ستة أعما .

 

املعين مصيامة ات ا. الت ارة والعبـور الينالثـي مـني    نيسان/أمرية، متكن ال ري  العامة  10و  9يف  •
ماالســتان وأفغانســتان وطاجيكســتان مــن يل ــا  مناقشــاتي يف دو ــانس مشــنن مشــروع االت ــا..   
وناقش  األطراف أيما آفا. التوصة يلىل ات ا. مشنن الت ارة الت ميلية، ويلقامـة جمـالس أعمـال    

نيسـان/أمرية، وق عـ  أفغانسـتان     2٤ د. ويفمشترالة، والتعاون اللوجس ي وايدارس عـ  احلـدو  
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وماالســتان وطاجيكســتان وقومياســتان علــى آخــر مــا تبقــى مــن الوثــاث  لتن يــل مشــروع نقــة      
أيار/مايو، وق عـ  أفغانسـتان    9الكمرما  وجتارة الكمرما  مني آسيا الوسسى وجنوب آسيا. ويف 

جماال  الت ـارة، وهندسـة الساقـة،    وأوطمكستان على ات ا. مروتوالوَّ مشنن التعاون الينناثي يف 
الــــانون األوتل/ديســــم ، نمــــر الــــرثيس مــــين يف  13و  12والنقــــة، واملــــرور العــــامر. ويف 

ن ـة وضـع ن ـر األسـا  ملشـروع خـل األناميـ  مـني ترالمانسـتان وأفغانسـتان            ترالمانستان
 .  وماالستان وااند، مصحبة رثيس ترالمانستان ورثيس وطرا  ماالستان وناث  رثيس ااند

 

ــتان     27يف  • ــة. ووقعــــ  أفغانســ ــارة يلىل الامــ ــتان مايــ ــيس ترالمانســ ــام رثــ آب/أمســــسس، قــ
وترالمانستان على ات اقني وعلى ثال  ملالرا  ت ـاهم وميـان مشـترف. ووافقـ  ترالمانسـتان      

 على الايادة يلىل  سة أضعاف من يلمدادا  الكمرما  يلىل أفغانستان.

 

ثـيس الصـني مايـارة يلىل أفغانسـتان. ووقعـ  أفغانسـتان       تشرين الينـاي/نوفم ، قـام ناثـ  ر    3يف  •
والصني على ثالثة ات اقا . ويف سيا. طيادة االستينمارا  الصينية يف الرمل مشـبكة النقـة علـى    
املستوى ايقليمي، وال سيما يف مشروع املمر االقتصـادس مـني الصـني وماالسـتان املعلـن عنـي يف       

رمبــة ملــد  يف دعــم ااياالــة األساســية الــ ي تــرمل  أيار/مــايو، أعــرب ناثــ  الــرثيس الصــيين عــن
 أفغانستان ووا ا.

 

ــنن      ٤يف  • ــي مشـ ــادس ايقليمـ ــاون االقتصـ ــاد  للتعـ ــ متر السـ ــة املـ ــد يف الامـ ــبتم ، ُعقـ أيلول/سـ
أفغانستان. وأعاد الرثيس مين يف اللمتي أمام امل متر التناليد علـى هـدف أفغانسـتان يف أن تصـب      

 والنا  والسلع. لنفكار“ نقسة التقا ”

 الانون األوتل/ديسم ، أقرت  منظمة الت ارة العاملية عموية أفغانستان يف املنظمة. 17يف  • 

 

الانون األوتل/ديسم ، قام رثيس وطرا  ااند مايارة يلىل أفغانستان. و دد البلدان علـى أاميـة    25يف  •
 الينالثي مع عمورية يليران ايسالمية.الرمل مشبكة النقة على املستوى ايقليمي وآفا. التعاون 

 

تشرين اليناي/نوفم ، ُعقد يف يلسـالم أمـاد االجتمـاع العا ـر لل نـة االقتصـادية املشـترالة         23يف  •
 مني ماالستان وأفغانستان.

 

ــع اايكــة ايقليمــي         19يف  • ــاون م ــى مروتوالــول تع ــة عل ــ  أفغانســتان يف الام ــايو، وق ع أيار/م
ــام  ــرثيس   10و  9ع ملنظمــة  ــنغماس للتعــاون. ويف  ملكافحــة ايرهــاب الت ــي،  ــارف ال متوط/يولي

يف اجتمـــاع جملـــس ر ســـا  دول منظمـــة  ـــنغماس للتعـــاون الـــلس ُعقـــد يف روســـيا،          مـــين
وضــع اســتراتي ية يلقليميــة ونيــدة يف جمــال التصــدس لإلرهــاب واالجتــار ماملخــدرا .    يلىل ودعــا
تن يـلس عبـد ا  اجتمـاع جملـس ر سـا       الانون األول/ديسم ، نمر الـرثيس ال  15 و 1٤ ويف

ــاون          ــو والتع ــة متشــ يع النم ــاقش الســبة الك يل ــلس ن ــاون، ال ــنغماس للتع ــة   ــا  منظم نكوم
االقتصاديني ايقليميني، مبا يف ذلك مع أفغانستان والـدول املراقبـة األخـرى. وقـدم  أفغانسـتان      

 طلبا للحصول على العموية الكاملة يف املنظمة.
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النقســة املرجعيــة: دعــم ااتمــع الــدوَّ املتســ  لنولويــا  األفغانيــة ضــمن يلطــار    
 للتنسي  تقود  أفغانستان
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طيــادة نســبة اتســا. املعونــة مــع    
ــة   ــة الوطنيـ ــتراتي ية اي اثيـ االسـ
واألولويـــــــــــا  احلكوميـــــــــــة 

 ألفغانستان

قام  احلكومة ماستعراض ثال  سنوا  من احلوارا  السنوية للتعاون اي اثي وذلك من أجـة   •
. وسلل التقرير المـو  علـى   201٤-2012وضع الصيغة النماثية لتقرير التعاون اي اثي لل ترة 

ا. مسنلة يديد الصعوما  يف تعريف االتسا. ضمن مـا يتعلـ  مبختلـف تقـديرا  نسـ  االتتسـ      
مني املا ني واحلكومة، ومعملية التونيد اجلارية لل اما الوطنية ذا  األولوية. ومت وضـع خسـل   

، ال ي مـن املتوقـع أن تتنـاول موضـوع تعريـف االتسـا.       2016حلوارا  التعاون اي اثي يف عام 
ن . وتبـلل احلكومـة ناليـا جمـودا مـ     201٤-2012عمال متوصية تقرير التعاون اي اثي لل ترة 

أجــة وضــع صــيغة نديينــة لالســتراتي ية اي اثيــة الوطنيــة، الــ ي مــن  ــن ا أن تــ ثر، معــد يلمتاممــا  
 واعتمادها، على تقييم االتسا..

ــا لة مشــنن الشــرا      يســني املس
والتعاقد ماسم احلكومة وااتمع 

 الدوَّ

يقيـ   ”ايصال  يلنشا  جلنة املشتريا  الوطنية املتوخاة يف خسة  2015مت يف  مر آذار/مار   •
وت الد املعلوما  املستكملة عن “. االعتماد على اللا : االلتاام مايصال  والشراالة املت ددة

املن اا  املقررة يطـار االعتمـاد علـى الـلا  مـن خـالل املسـا لة املتبادلـة، الـ ي مت تعميممـا يف           
ة مـن معـايو ا ـدما     ، أن  جلنة املشتريا  الوطنية اعتمد  تسـع 2016الانون اليناي/يناير  18

الـلس يـنع    ٤، وذلـك متشـيا مـع املن ـا املقـر ر رقـم       2015وف  قانون املشتريا  املعـدل لعـام   
 2009تعتمـد جلنــة املشـتريا  الوطنيــة معـايو خــدما  وفـ  قــانون املشـتريا  لعــام      ”علـى أن  

 “.2016)مصيغتي املعدلة( وتن لها  لول النصف اليناي من عام 

 

. 2015احلكومـة عـدة تقـارير مسـتكملة عـن يل ـاطا  جلنـة املشـتريا  الوطنيـة يف عـام           قدتم   •
الميا للمكاس  ال ي يقق  يف الك ـا ة. ووفقـا خآخـر يـديث      وتممن  هل  املعلوما  تقييما

مليـون دوالر مـن دوالرا  الواليـا      132، مت تـوفو مبلـع   2016يف  مر الـانون اليناي/ينـاير   
منظومة املشتريا ، الـلس يـة يلنشـا  جلنـة املشـتريا  الوطنيـة. وأفـاد         املتحدة م مة يلصال  

ــاقرار       ــدهتا مــ خرا م ــدة وطارة   15احلكومــة أيمــا من ــا قامــ  يف جلســة وانــدة عق ــدا ل اث عق
ــدرها   ــة قـ ــة يلعاليـ ــة مقيمـ ــاي ) 1.216الداخليـ ــون أفغـ ــن دوالرا   17.7مليـ ــون دوالر مـ مليـ

ماليــني دوالر مــن   3مليــون أفغــاي )  212قــدر   الواليــا  املتحــدة(، ووف ــر  مــللك مبلغــا    
 ـرالة   32، أفاد  احلكومة منن  2015دوالرا  الواليا  املتحدة(. ويف تشرين اليناي/نوفم  

، ومـنن  النظـر جـار يف    2015قد اسُتبعد  يف ال ترة مـن  ـبا /ف اير يلىل تشـرين الينـاي/نوفم      
الانــ  قــد اسـُتبعد  خــالل األ ــمر   ـرالة   35 ــرالة أخـرى، وذلــك يف مقامــة   22اسـتبعاد  

 االثنني واألرمعني السامقة.
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ــس املشــترف للرصــد      ــا اال تعاي
ــة،   ــة الام والتنســي  دعمــا لعملي
والوســـيلة لتيســـو االســـتعراض 
املنـــتظم للتقـــدم الـــرط مشـــنن    
ــة   ــا  األفغانيـــــــــــ األولويـــــــــــ

 وااللتااما  املتبادلة

الــينوة، تناليــد دور االــس املشــترف ، أعــاد  احلكومــة واملــا ون، يف مناســبا  2015يف عــام  •
للتنسي  والرصد، مبا يف ذلك دور  يف توطيد تواف  اخآرا  متميـدا النعقـاد املـ متر الـوطارس املعـين      

. وذالـر  احلكومــة أنتمـا تعتـام الـدعوة يلىل عقـد جلســتني      2016مالتنميـة يف مروالسـة يف عـام    
يا. التحمـو النعقـاد املـ مترين    ، وذلـك يف سـ  2016للم لس املشترف للتنسي  والرصد يف عام 

الــدوليني عــن أفغانســتان )مــ متر قمــة نلــف يــال األطلســي الــلس ســيعقد يف وارســو يف  ــمر   
 متوط/يوليي، وم متر مروالسة الوطارس املعين مالتنمية(.

أيلول/ســبتم ، أعــاد  احلكومــة و ــرالا ها الــدوليون تناليــد  ــراالتمم اي اثيــة، وقــاموا  5يف  • 
متحديث يلطار عمة طواليو للمسـا لة املتبادلـة، الـلس أصـب  يعـرف ماسـم يلطـار االعتمـاد علـى          
 اللا  من خالل املسا لة املتبادلة. ويعتمـد هـلا ايطـار علـى خسـة ايصـال  احلكوميـة املعنونـة        

، ويتمـمتن مرفقـا يـنع    201٤ال ي ُعرض  يف م متر لنـدن لعـام   “ االعتماد على اللا يقي  ”
. وسـوف تـنو هـل  املن ـاا      2016من املن اا  القصوة األجة املقررة لنماية سـنة   37على 

املقــررة، ونســ  تقــدتم ايصــالنا  مصــورة عامــة، الســبية أمــام أعمــال التحمــو لعقــد مــ متر      
 .2016مالتنمية يف عام مروالسة الوطارس املعين 

، واصة فري  تنسـي  املعونـة املكـوتن مـن ر سـا  الوالـاال  املا ـة االجتمـاع         2015وطيلة عام  • 
ــا،         ــا  املا ــة دون موه ــة لل م ــا  استمــافتما البعين ــاوب اجتماع ــد مشــكة متن مانتظــام، وعق

ــة.     ــافتما وطارة املاليـ ــة استمـ ــة واحلكومـ ــا  املا ـ ــني اجلمـ ــترالة مـ ــا  مشـ ــ   واجتماعـ وأتانـ
االجتماعــا  املنتظمــة، الــ ي ترافقــ  مــع اجتماعــا  عمــة اموعــة فرعيــة مــن اجلمــا  املا ــة   
الرثيســية، الــدعم لعمليــة االســتعراض اجلاريــة للتقــدم الــرط يف جمــال التنميــة وتن يــل االلتاامــا     

 املتبادلة للحكومة واجلما  املا ة.

مع املدي، منل م متر طواليـو مشـنن أفغانسـتان الـلس عقـد      قام ال ري  العامة املشترف املعين ماات • 
، متمينية ااتمع املدي األفغاي يف االجتماعـا  واملـ مترا  اي اثيـة الرفيعـة     2012يف متوط/يوليي 

ــار املســ ولني املنعقــد يف    املســتوى. ـــتناليد علــى دور   5وقــد أعــاد اجتمــاع الب أيلول/ســبتم  ال
آليـة  ”الـرط يف الوفـا  مالتاامـا  املعونـة مـن خـالل التوقيـع علـى         ال ري  العامة يف رصد التقدم 

مع املكت  ايدارس للرثيس. وقام ال ري  العامة املشترف املعين مااتمع املـدي  “ للتعاون املشترف
منل ذلك التاري  متسـوير أداة للرصـد مـن أجـة تقيـيم التقـدتم الـرط يف الوفـا  مااللتاامـا  ضـن           

 لى اللا  من خالل املسا لة املتبادلة.يلطار االعتماد ع
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ــال           ــة ا شــخاش، ويلنت ــن طراع ــة: االجتــا  ماســتمرار  ــو احلــد م النقســة املرجعي
 املخدرا  املخدرا ، ويلدمان

 
 املقاييس مؤشرات التقّدم

اخن ــــــاض معــــــدال  طراعــــــة   
ا شـــخاش ويلنتـــال املخـــدرا  

 ويلدما ا

، نيــث ُيقــد ر يلعــاَّ 201٤طراعــة خشــخاش األفيــون يف أفغانســتان اخن اضــا يف عــام  ــمد   •
يف املاثة عـن املسـانة الـ ي     19هكتار، أس منسبة نقصان قدرها  183 000املسانة املاروعة مـ 

هكتــار. وتشــو التقــديرا  يلىل أن  يلنتــال   22٤ 000وقــدرها  201٤الانــ  ماروعــة يف عــام  
يف املاثـة عـن    ٤8طن، أس منسبة نقصان قدرها  3 300ن يف ندود الا 2015األفيون يف عام 

 طن. 6 ٤00وقدرها  201٤الكمية ال ي مت يلنتاجما يف عام 

، ارت عــ  أســعار األفيــون يف عيــع منــاط  أفغانســتان، وهــو أمــر يعــود رمبــا يلىل   2015يف عــام  • 
لتتسـليم يف املـاارع   اخن اض مستوى العرض. ومع ذلك، فقد سـ ل  قيمـة يلنتـال األفيـون عنـد ا     

مليون دوالر من دوالرا  الواليا   0.57لتصة يلىل  2015يف املاثة يف عام  33نقصانا منسبة 
يف املاثة تقريبا من الناتا اللي ايعاَّ املقدتر ألفغانسـتان. والـان    ٤املتحدة، أو ما يعادل نسبة 

   التمختم(.)من دون تعدية على أسا 2009هلا أدىن مستوى ُيس  ة منل عام 

 

واليـة، وذلـك    1٤ ة  عدد الواليا  ا الية من ا شخاش يف أفغانستان هـو ن سـي تقريبـا، أس     •
يف املاثــة مــن يلعــاَّ  97معــد أن فقــد  واليــة ملــ  مرالاهــا الواليــة خاليــة مــن ا شــخاش. و  

الواليـا   طراعة األفيون يف أفغانستان  ـمدهتا املنـاط  اجلنوميـة والشـرقية والغرميـة نيـث توجـد        
يف املاثـة مـن جممـوع هـل  الاراعـة       66األالينر انعداما لنمن. واسـتنثر  املنسقـة اجلنوميـة منسـبة     

يف املاثـة، وترال ـا  الاراعـا  يف     7يف املاثة واملنسقـة الشـرقية منسـبة     2٤واملنسقة الغرمية منسبة 
ال والشـمال الشـرقي   واليا  الاميسا واُلنر ولغمان وننكرهار. أمـا املنـاط  املتبقيـة )وهـي الشـم     

 يف املاثة منما.  3والوسل( فقد استنثر  معا منسبة 

عن تعاطي املخـدرا  يف أفغانسـتان، الـ ي جتمـع      2015وفقا للدراسة االستقصاثية الوطنية لعام  • 
مليـون مـن الـلالور واينـا       3.5يلىل  2.9البيانا  من املدن واألريـاف، هنـاف مـا يقـرب مـن      

للمخدرا  يف أفغانستان. وتشو التقديرا  يلىل أن  عدد متعـاطي املخـدرا    واألط ال املتعاطني 
يف املاثـة   12.6مليون فرد، أس ما نسـبتي   2.٤و  1.9البالغني على املستوى الوطين يتراو  مني 

من جممـوع السـكان البـالغني. وهـل  النسـبة هـي ضـعف النسـبة املسـ لة علـى املسـتوى العـاملي             
 ن السكان البالغني.يف املاثة م 5.6وقدرها 
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، وسـعيا منـما يلىل معاجلـة نـاال  ايدمـان علـى املخـدرا  املسـت حلة يف البلـد،          2015يف عام  •   
ــن املخــدرا  ومتحســني           ــدة للعــالل م ــا جدي ــة مراال ــتان مانشــا   س ــة أفغانس ــ  نكوم قام

ومـن  مرالاا آخر، وذلك مدعم تقين مـن مكتـ  األمـم املتحـدة املعـين ماملخـدرا  واجلرلـة         13
 منظما  دولية أخرى.

مرالاا مـن مراالـا العـالل     26، وعق  تن يل ا سة االنتقالية، تسل م  احلكومة 2015يف عام  • 
من مكت  األمم املتحدة املعين ماملخدرا  واجلرلـة ومـن منظمـا  دوليـة أخـرى. وتتـوفر لـدى        

ن  هـل  القـدرة    ـخع. ميـد أ   33 000هـل  املراالـا قـدرة سـنوية علـى تقـد  العـالل يلىل  ـو         
يف املاثـة مـن    8تتي  فر  الوصول يلىل  تلف خدما  العـالل مـن املخـدرا  سـوى لــنسبة       ال

 مدمين األفيون وااووين يف البلد.

طيادة اجلمود ال عالة الراميـة يلىل  
 منع التمري  ومكافحتي

عمليـة   2 617، قام  سـلسا  يلن ـاذ القـانون يف أفغانسـتان متن يـل مـا جمموعـي        2015يف عام  •
ــبل      ــ  يلىل ضـ ــدرا ، أفمـ ــة املخـ ــا  مكافحـ ــن عمليـ ــن،   5 271مـ ــن ااوويـ ــا مـ  اليلومرامـ

ــون، و    30 180و  ــن األفي ــا م ــورفني، و    13اليلومرام ــن امل ــا م ــن   17اليلومرام ــا م اليلومرام
ــامني، و  ــا مــن احلشــيش، و    162 817امليينام يت ــن الســالثف    1 699اليلومرام اليلومرامــا م

لتــرا مــن الســالثف الكيمياثيــة الســاثلة. وأفمــ  هــل  العمليــا    3 869الكيمياثيــة الصــلبة، و 
 ت ا  لصنع ااووين و ت  وانـد لصـنع امليتام يتـامني. ويلـ  عمليـا        3أيما يلىل ت كيك 

هواتــف تحمولــة. ومت  ٤07قسعــة ســال ، و  ٤17مرالبــة، و  626المــبل األخــرى مصــادرة  
فـردا مـن أفـراد قـوا       16فـيمم، فيمـا لقـي    مـن املشـتبي    2 939خالل هـل  العمليـا  اعتقـال    

 ورو . 19األمن الوطنية مصرعمم وُأصي  

أتا  ال ناما ايقليمي ألفغانستان والبلدان اااورة، التامع ملكت  األمم املتحدة املعـين ماملخـدرا     • 
م فرصـا  واجلرلة، الدعم الشامة يف جمال منا  القدرا  وتوخي أفمـة املمارسـا  العملياتيـة، وقـدت    

لــرمل العالقــا  مــني األطــراف ال اعلــة مــن أجمــاة العدالــة اجلناثيــة يف املنسقــة نــ  تتصــدى            
ــتان       2015للمخــدرا . ويف  ــوطارس ألفغانس ــاع االســتعراض ال ــيم اجتم ــدعم تنظ ــلا ال ، يــة ه

وقومياستان وطاجيكستان اللس ُعقد يف دو انس يف  مر أيار/مايو. ويف هلا االجتمـاع، نـاقش   
ــة املخــدرا  ووطارا      املســ و ــا  مراقب ــانون واملســ ولون القمــاثيون مــن هيت ــاذ الق لون عــن يلن 

ا ارجية ومكات  املدعني العامني ووندا  االستخبارا  املالية مساثة التعاون القانوي والتعاون 
يف يلن اذ القـانون تيسـوا لصـيامة اسـتراتي يا  تـدعم  سـيل وتن يـل العمليـا  مـن خـالل مينـول            

فيمم أمـام القمـا . وارتـنى املشـارالون أنتـي ال مـد مـن اجلمـع مـني سـلسا  يلن ـاذ القـانون              املشتبي
 والسلسا  القماثية ن  يتم تعايا األثر العام لل مود الرامية يلىل مكافحة املخدرا  يف املنسقة.
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طيــــــادة الاراعــــــة املشــــــروعة     
ــا ــتينمار   ومـ ــا مـــن اسـ يـــرتبل  ـ

ــة يف   ــوال ا اصــ ــر و  األمــ لــ
املســـــتخدمة ســـــامقا  املنـــــاط  

 لاراعة ا شخاش

يف املاثـــة ويلنتـــال األفيـــون منســـبة  19مايضـــافة يلىل اخن ـــاض طراعـــة خشـــخاش األفيـــون منســـبة   •
ــاد  منظمــة       يف ٤8 ــما. وأف ــال الاصــية املشــروعة ويلنتاجيت ــدتم ملمــو  يف يلنت ــونأ تق ــة، ل املاث

ــة مـــنن  فتـــرة   ــا ا  املرالايـ ــادا   2015-201٤اينصـ ــبة  قـــد  ـــمد  طيـ ــة  ٤.9منسـ يف املاثـ
يف املاثة يف يلنتال احلبوب وا مـروا  وال واالـي الساطجـة علـى التـواَّ،       12 يف املاثة و 5.06 و

يف املاثة  10.1يف املاثة و  ٤طيادة منسبة  س ل  الصادرا  من ال واالي اا  ة ومن الس اد فيما
مـن واليـة    لرُّمـان طـن مـن ا   ٤0 000. ومت تصدير  و مـن  201٤-2013تباعا، مقارنة مال ترة 

ــة مقيمـــة ماليـــة تايـــد علـــى    ماليـــني دوالر مـــن دوالرا   10قنـــدهار اجلنوميـــة يلىل ملـــدان أجنبيـ
  املتحدة. الواليا 

نمر وطيـر مكافحـة املخـدرا  املـ متر الـدوَّ الينـاي مشـنن التنميـة البديلـة، وذلـك متيسـو مـن              • 
يلطــار التحمــو للــدورة االســتينناثية الــ ي  مكتــ  األمــم املتحــدة املعــين ماملخــدرا  واجلرلــة ويف   

عن مشكلة املخدرا  يف العـامل. و ـارف    2016ستعقدها اجلمعية العامة لنمم املتحدة يف عام 
يف هـلا احلـد  مقــرترون للسياسـا  علــى مسـتوى العــامل، وخـ ا ، وعــاملون يف جمـال التنميــة،       

نميـة البديلـة ضـمن سـيا. خسـة      ملدا، وذلك مـن أجـة  ـث الت    27واينلون للم تمع املدي من 
 التنمية العاملية.

    
 


