
  ادارۀ رسمفتش ویژه برای
بازسازی افغانستان ۳۰ اکتوبر ۲۰۲۰سیگار

گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده

ترجمه دری از سوی دفرت خدمات لسان ها، وزارت خارجه ایاالت متحده



قانون مجوز دفاع ملی سال مالی ۲۰۰۸ (PUB. L. NO. 110-181) ادارۀ رس مفتش ویژه 

برای بازسازی افغانستان )سیگار( را ایجاد کرد.

مأموریت نظارتی سیگار، طوری که در قانون تعریف شده است، به طور مستقالنه و عینی عبارت است از:

اجرا و نظارت بازرسی و تحقیقات در مورد آن پروگرام ها و عملیات متویل شده است که با تخصیصات یا دیگر  	
وجوه فراهم شده برای بازسازی افغانستان فراهم شده باشد.

رهربی، هامهنگی و ارائه سفارشـات در مورد پالیسـی هایی که برای توسـعۀ اقتصاد، کارآیی، و مؤثریت مدیریت  	
پروگـرام هـا و عملیـات طراحی شـده باشـند، و جلوگیری و کشـف ضیاع، فریبکاری، و سـوء اسـتفاده از این گونه 

پروگرام ها و عملیات ها.

طریقه آگاه نگهداشـن کامل و فعلی وزیر خارجه و وزیر دفاع در مورد مشـکالت و نواقص در رابطه به اداره این  	
پروگرام ها و عملیات ها و رضورت برای پیرشفت و اقدام اصالحی.

بازسـازی افغانسـتان شـامل هر گونه قرارداد عمده، اهداء، موافقت نامه، یا دیگر میکانیزم متویلی میشـود که توسط هر 
یک از وزارت ها یا ادارات دولت ایاالت متحده امریکا منعقد شده باشد که در آن از وجوه تخصیص یافته یا موجود 

شده برای بازسازی افغانستان استفاده شده باشد.

بـه تأسـی از قانون مجوز دفاع ملی سـال مالـی Pub. L. No. 115-91( ۲۰۱۸( این گزارش ربـع وار طبق معیارات کیفی 
تفتیش و ارزیابی که از سوی شورای رسمفتشین برای شفافیت و کفایت مقرر گشته، تهیه شده است.

 ،)Pub. L. No. 115-91( ،۱/۲۸/۲۰۰۸ ،”۲۰۰۸ قانون مجوز دفاع ملی سال مالی“ )Pub.L. No. 110-181( :منبع 
“قانون مجوز دفاع ملی سال مالی ۲۰۱۸”، ۱۲/۱۲/۲۰۱۷.

تصویر پشتی:

رسبازهای افغان نزدیک دروازه اصلی محبس به تاریخ ســوم آگســت، در حال عبور از آوار و مخروبه های ناشی از حمله در 
رشق شهر جالل آباد که در پایان روز سوم آتش بس بین طالبان و نیروهای افغان روی داد و آرامش نسبی را بر هم زد. )عکس 

)AFP ،از نورالله شیرزاده

طبق معیارات تعین شدۀ کیفی برای تفتیش و ارزیابی از سوی شورای رسمفتشین یا CIGIE به نرش رسیده است.
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والیاتى که سیگار در آنها تا 30 
سپتمبر سال 2020، تفتیش، بازرسى، 
پروژه هاى خاص و/یا کار تحقیقى 

انجام داده یا مقرر داشته است.
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خرسـندم که چهل و نهمین گزارش ربع وار سـیگار را در مورد وضعیت بازسازی در افغانستان برای 
کانگرس، وزرای خارجه و دفاع ایاالت متحده پیشکش می کنم.

در ماه سپتمرب، گفتگوهای تاریخی صلح در باره آینده افغانستان و آتش بس دایمی بین جمهوری 
اسـالمی و طالبـان در دوحـه قطـر آغـاز شـد. اگرچـه افزایـش خشـونت موجب دل شکسـتگی در 
گفتگوها شده است، اما سیگار امیدوار است که هر دو طرف از مذاکراتی که از دیر زمانی خواسته 

می شد، بهره جویند و به کشور مصیبت زده ایشان صلح بیآورند.

بخـش اول ایـن گـزارش مروری اسـت بر آنچه سـیگار در سـال مالـی ۲۰۲۰ موفقانه بـا محیط کار 
مضاعـف سـازگاری منـود کـه حتـی موجـب افزایـش تولیـد محصـوالت مـورد نظـارت ما شـد تا 
مأموریت ما از دالرهای مالیات دهندگان ایاالت متحده در افغانسـتان محافظت کند. در طول این 
مـدت، حضـور کوچک عملیاتی خـود در کابل را ادامه دادیم و همزمان بیشـر کارکنان بطور غیر 
حضوری و از راه دور با یکدیگر کار کردند. علیرغم چالش های منحرص بفرد که به سبب پاندمی 
کووید-۱۹ و محدودیت های صحت عامه ناشـی از آن بر ایاالت متحده و افغانسـتان تحمیل شـد، 
در سـال جاری سـیگار از کل مبلغ ۳.۷۹ میلیارد دالر که از سـال ۲۰۰۹ مشـخص شـده بود، بیش از 

۱.۱ میلیارد دالر با موفقیت برای مالیات دهندگان ایاالت متحده رصفه جویی کرد.

در ایـن ربـع، سـیگار ۱۵ محصول به شـمول این گزارش را انتشـار داد. مدیریت بازرسـی و تفتیش 
سـیگار دو گـزارش تفتیـش عملکرد منترش کرد: یکـی از این دو گزارش گام های محدود سـاخن 
فسـاد اداری در قـوای هـوای افغانسـتان و لـوای خاص هوایی را بررسـی منود، و دیگری سـاخت 
تسـهیالت پشـتیبانی از زنان در قوای دفاع ملی و قوای امنیتی در وزارت دفاع را بررسی منود. یک 
گزارش ارزیابی، وضعیت توصیه های سـیگار به وزارت امور خارجه را بررسـی منود. سـیگار یک 

گزارش تفتیشی از تصفیه خانه فاضالب زندان پلچرخی را نیز منترش کرد.

سـیگار هفت تفتیش مالی از پروژه های بازسـازی افغانسـتان که توسط ایاالت متحده متویل مالی 
شـده بود را تکمیل کرد و در این گزارشـات ۳۰۱۸۴۱۲۸ دالر هزینه های مورد سـؤال را شناسـایی 
منود که در نتیجه مسایل مربوط به کاستی های کنرول داخلی و رسپیچی از دستورالعمل ها بوده 
است. این تفتیش های مالی مجموعه ای از عناوینی را پوشش می داد که وزارت امور خارجه در 
جهت توسعه و تثبیت پروگرام تداوی اعتیاد، پروگرام وزارت دفاع برای نگهداری از هلیکوپرهای 
نظامـی، و پروگـرام “اطفـال افغـان می خواننـد” از طرف ادارهء ایـاالت متحده برای انکشـاف بین 

املللی )USAID( در افغانستان تالش می منود.

افغانســتان بازســازی  بــرای  ویــژه  رسمفتــش  ادارۀ 



2530 CRYSTAL DRIVE ARLINGTON, VIRGINIA 22202

در این ربع، اداره پروژه های خاص سـیگار سـه گزارش بررسـی را نرش داد که در آنها موارد ذیل به 
بررسی گرفته شده اند:

مرکـز صـادرات فـرش کابل بـه پشـتیبانی ادارهء ایـاالت متحده بـرای انکشـاف بین املللـی؛ پروژه 
منایش آبیاری قطره ای افغانستان از طرف ادارهء ایاالت متحده برای انکشاف بین املللی؛ و میزان 
ضیاع، تقلب، و سـوء اسـتفاده که از طریق کار نظارتی سـیگار از اول جنوری ۲۰۱۸ تا ۳۱ دسـمرب 

۲۰۱۹ کشف شد.

در زمـان ایـن گـزارش هـا، تحقیقات جنایی سـیگار منجر به یـک اعالم جرم، چهار مـورد اعراف 
به جرم، دو اصدار حکم، و دو بازداشـت شـد. سـیگار دو قضیه جدید را گشـود و نه )۹( قضیه را 

تکمیل کرد، و تعداد کل تحقیقات قضایی در حال اجرا را به ۱۱۸ قضیه رسانید.

پروگرام تعلیق و محرومیت ۱۲ فرد و پنج رشکت را بر اسـاس شـواهد مبتنی بر بخشـی از تحقیقات 
انجام شـده توسـط سـیگار در افغانستان و ایاالت متحده برای محرومیت ارجاع داد. با توجه به این 
ارجاعات، تعداد افراد و رشکت های ارجاع داده شده توسط سیگار از سال ۲۰۰۸ بدینسو به ۱۰۲۳ 

مورد رسیده است که شامل ۵۶۳ فرد و ۴۶۰ رشکت می شود.

مـن و همکارانـم متعهـد به کار با کانگرس و سـایر ارگان های مسـئول هسـتیم تا کمـک های مالی 
ایاالت متحده برای بازسازی افغانستان را از ضیاع، تقلب، و سوء استفاده محافظت کنیم.

با ارادت،

جان ف. ساپکو
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خالصۀ گزارش

مرور اجاملی سیگار

بازرسی ها و تفتیش ها

در ایـن ربـع، سـیگار دو گـزارش بازرسـی عملکـرد، یـک 
گـزارش ارزیابی، هفت گـزارش تفتیش مالی، و یک تفتیش 

بازرسی را نرش کرده است.

گزارش بازرسی عملکرد شامل موارد زیر است:

یک گزارش محرم از بررسی گام های مورد استفاده برای  	
مهار فساد اداری در قوای هوای افغانستان و لوای خاص 

هوایی؛ و

یک گزارش از وضعیت تسـهیالتی که وزارت دفاع برای  	
پشتیبانی از زنان در قوای دفاع ملی و قوای امنیتی ساخته 

است.

گـزارش ارزیابـی به این نتیجه رسـید کـه وزارت امورخارجه 
ظرف پنج سـال گذشـته تقریبا نیمی از توصیه های مدیریت 

بازرسی و تفتیش سیگار را اجرا کرده است.

هفـت گـزارش بازرسـی مالـی ۳۰۱۸۴۱۲۸ دالـر هزینـه های 
مورد سـؤال را شناسـایی منود که ناشـی از مسـایل مربوط به 
کاسـتی هـای کنرول داخلـی و رسپیچی از دسـتورالعمل ها 

بوده است.

از یافتـه هـای گـزارش تفتیـش، مسـایل مربـوط بـه ایمنـی و 
کاسـتی های نگهداری و مرمت تصفیه خانه فاضالب زندان 
پلچرخی بود که شـامل نصب نادرسـت تجهیزات و آلودگی 

آب نوشیدنی می شد.

پروژه های خاص

در این ربع، اداره پروژه های خاص سـه بررسی انتشار داد و 
موارد زیر از یافته های این بررسی ها بود:

سیگار از میزان سه و نیم میلیارد دالر ضیاع، تقلب، و سوء  	
اسـتفاده در ۱۱۱ محصـول سـیگار و ۵۵ مـورد تحقیقات 
تکمیـل یافته بین اول جنوری ۲۰۱۸ و ۳۱ دسـمرب ۲۰۱۹ 

پرده برداری منود.

مرکـز صـادرات فرش کابـل، کـه از سـوی ادارهء ایاالت  	
متحده برای انکشاف بین املللی متویل می شد، به سوی 
خودکفایـی پیـش رفت، اما به اهـداف برنامه های از قبل 
تعییـن شـده خـود در زمینـه فروشـات، درآمـد و اشـتغال 

زدایی دست نیافت.

مکمـالً ۹۲ فیصـد از کشـتزارهای منایشـی بـرای آبیاری  	
قطره ای که توسـط ادارهء ایاالت متحده برای انکشـاف 
بیـن املللـی بـرای تحکیـم پروگـرام مدیریـت آبیـاری و 

آبخیزداری ایجاد شده بود، کار منی کند.

ایـن گـزارش، خالصـه کار نظـارت سـیگار بر چهـار حوزه اصلی تـالش های بازسـازی در افغانسـتان از ۱ 
جوالی الی ۳۰ سـپتمرب ۲۰۲۰، و * همچنین شـامل بررسـی افزایش محصوالت و دسـتاورد های سـیگار 

در سـال مالـی ۲۰۲۰، علیرغـم پاندمی کوید-۱۹ می باشـد.

در جریـان ایـن دوره گـزارش دهی، سـیگار ۱۵ گزارش بررسـی، نظارت و ارزیابـی و دیگر گزارش های 
را بـه نـرش رسـانید کـه تـالش های ایـاالت متحـده را در امـر تقویت و سـاخت نیروهـای امنیتـی افغان، 
حکومـت داری خـوب، تسـهیل پیرشفـت هـای اقتصـادی و اجتامعـی و مبـارزه بـا تولید و فـروش مواد 
مخـدر بـه بررسـی گرفـت. در ایـن دوره، تحقیقـات جنایی سـیگار منجر به یـک اعالم جـرم، چهار مورد 

اعـرتاف به جـرم، دو اصدار حکـم، و دو بازداشـت گردید.
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خالصۀ گزارش

آموزه های فراگرفته شده

پروگـرام “آموزه های فراگرفته شـده” سـیگار چهار پروژه در 
حـال انکشـاف دارد: پشـتیبانی ایـاالت متحـده از انتخابـات؛ 
نظارت و ارزیابی قراردادهای مربوط به بازسازی؛ تالش برای 
پیرشفت و قدرت بخشـیدن به زنان و دخران؛ و یک گزارش 

دربارۀ پولیس و اصالحات.

تحقیقات

چهـار  	 سـیگار  شـده”  فراگرفتـه  هـای  “آمـوزه  پروگـرام 
پـروژه در حـال انکشـاف دارد: پشـتیبانی ایـاالت متحده 
از انتخابـات؛ نظـارت و ارزیابـی قراردادهـای مربـوط بـه 
بازسـازی؛ تالش برای پیرشفت و قدرت بخشـیدن به زنان 

و دخران؛ و یک گزارش دربارۀ پولیس و اصالحات.

نکات برجسته تحقیقات شامل موارد ذیل است:

بازداشـت معـاون یـک رشکـت رسمایـه گـذاری بخاطـر  	
پیشـربد یـک سیسـتم کالهـربداری چند-میلیـون دالـری 

)پانـزی اسـکیم( کـه یک بانـک مسـتقر در افغانسـتان را 
هدف قرار داده بود.

صـدور حکـم سـه سـال مجـازات تعلیقـی و شـش مـاه  	
بازداشـت خانگی بـرای یک مقام برجسـته بخاطر دزدی 

از پولهای دولتی

تداوم همکاری سیگار با قوای عملیات ویژه امریکا 	

تحقیق و تحلیل

مدیریـت تحقیـق و تحلیـل سـیگار چهـل و نهمیـن گـزارش 
ربعوار خود به کانگرس را نرش داد.

طوری که صالحیت سیگار در قانون ذکر شده، سیگار همچنان میتواند که راجع به محصوالت و رویداد های واقع شدنی پس از ۳۰ جون ۲۰۱۹ تا تاریخ چاپ   *

این گزارش نیز گزارش بدهد. مگر آن که مورد دیگری بیان شده باشد، متام مبادله پول افغانی به دالر امریکایی که در این گزارش یاد شده از اوسط گرفن نرخ 

تبادلٔە اسـعار شـش ماه اخیر که از سـوی د افغانسـتان بانک )www.dab.gov.af( ترتیب شـده، سـنجش گردیده اسـت. دیتا یا اطالعات درج شده اعتبار از ۲۹ 

جون سال ۲۰۲۰ دارد.
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نکات برجسته ربعوار

مطرح شدن سیگار در بررسی بین املللی فعالیت های انکشافی در افغانستان

کار نظارتـی سـیگار در افغانسـتان بطـور برجسـته در یک بررسـی 
آکادمیک اخیر از فعالیت های انکشافی بین املللی در افغانستان، 
و همچنان در یک کانفرانس ویدیویی بعدی نظاره گران مسلکی 

با پشتیبانی دولت آملان در ماه سپتمرب، انعکاس یافت.

بررسی پروگرام به رهربی و هدایت پروفیسور “کریستف زورکر” 
)Christoph Zuercher( از پوهنتـون اتـاوا کانـادا انجام شـد. او 
و دیگـر محققیـن پروژه یک بررسـی زیر عنوان بررسـی فراگیر از 
ارزیابی کمک های انکشـافی به افغانسـتان در سـال های ۲۰۰۸-
۲۰۱۸ طـرح منودنـد که ۱۴۸ مطالعه مختلـف در باره کمک های 

انکشافی در افغانستان را انتخاب، ارزیابی، و خالصه منودند.1

آقـای زورکـر اظهـار داشـت کـه ایـن مطالعـه - از طـرف وزارت 
همـکاری اقتصادی و انکشـافی )BMZ( فدرال آملان برای آماده 
سـازی بررسـی پروگرام های انکشـافی آملان در سـال ۲۰۲۲ 2 — 
می باشـد، و “احتامال گسـرده ترین و سیسـتامتیک ترین بررسی 
از تـالش هـای بیـن املللی در افغانسـتان در حال حارض اسـت.”3 
از سـال ۲۰۰۲ بدینسـون، آملـان یـک عضـو فعـال در بازسـازی 
افغانستان بوده است، و در یک مقطع زمانی بیش از ۵۳۰۰ عسکر 
برای تربیه و آموزش پولیس و دیگر پروژه ها فراهم منوده اسـت، 
و تقریبا سـه میلیارد دالر به پروگرام های کمک رسـانی چند جانبه 

اهدا کرده است.4

بررسـی فراگیر شـامل اطالعاتی اسـت که در گزارش های ضمیمه 
انتشـار یافتـه انـد.۵ یکی از ایـن پنج گزارش خالصـه ای از نظارت 
سـیگار بر کار انکشـافی در افغانسـتان اسـت. به گفته زورکر، “ما 
متـام گـزارش های موجود سـیگار بـرای اطالعـات مربوطه )علی 
الخصـوص: ارتبـاط، کارآیـی، مؤثریت، پایـداری و تأثیر پروگرام 
ها، عوامل زمینه ای( در ارتباط با بخش های دولتمداری، انکشاف 
اقتصـاد پایـدار، آموزش و پـرورش، انرژی، آب، سـاختار، جندر، 
صحت، و ثبات را جسـتجو منودیم” و ۵۱ محصول سـیگار را که 
شـامل گزارش های پروگرام آموزه های فراگرفته شده، اداره پروژه 
هـای خـاص، تفتیـش عملکرد، و گـزارش های ربعـوار را انتخاب 

منودیم.۶

مشاهدات از “بررسی فراگیر” و گزارش سیگار

گـزارش مربـوط بـه سـیگار به ایـن نکته اشـاره می کند که سـیگار 
همـواره بـر دو معیار ارزیابی مترکز می مناید که از سـوی سـازمان 
بین املللی همکاری اقتصاد و توسـعه از آن اسـتفاده می شـود، و 
ایـاالت متحـده هم متعلق به آن اسـت: کارآیی و مؤثریت. زورکر 
و همـکار نویسـنده اش مـی گویند: “سـیگار اصوال منـادی اخبار 
خوب نیسـت - سـیگار دربارۀ چیزهایی می نویسـد که خوب کار 

منی کنند.”7

این گزارش برخی از یافته های سیگار دربارۀ “چیزهایی که خوب 
کار منی کنند” را بطور خالصه بیان کرده است:8

تعـداد پروگـرام هـا و پروژه ها بـه زعم خود بـار ظرفیت نهادی  	
جذب در دولت افغانستان را بارگران کرده است.

حکومت ایاالت متحده همواره ظرفیت های نهادی، مقرراتی،  	
و سـاختاری دولت افغانسـتان را بیشـر از آنچه اسـت تخمین 

می زند.

فسـاد اداری در سـطح بـاال، تغییـر و تبدیـل زیـاد کارکنـان، و  	
فقدان پرسونل واجد رشایط مشکالت را بدتر کرده است.

بسـیاری از پروگـرام هـا فاقد رویکرد مشـخص بـرای وضعیت  	
افغانسـتان بودنـد و کمـک هـای مالـی بـا رسعـت بسـیار زیاد 
مـرصف می شـدند که باعـث ترویج “یک محیـط معافیت از 
مجـازات، ضعف حاکمیت قانون و }دعوت به{ فسـاد اداری” 

می شود.

سـازمان های وابسـته به ایاالت متحده نیز فاقد ظرفیت نظارتی  	
و بازرسی نیرومند و مکانیزم های ارزیابی بودند تا بوسیله آنها 
بتواننـد ارزیابـی دقیـق و شـفافیت از اجـرای پروگـرام را برقرار 

سازند.

فساد اداری مخرب، فقدان اراده سیاسی در میان رشکای افغان،  	
و فقدان امنیت در میان عوامل بسیار منفی در این میان بودند.

ادارۀ رس مفتش ویژه برای بازسازی افغانستان
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ایـن گـزارش ۵۱ محصول سـیگار را بررسـی منود. زورکـر در این 
کنفرانـس گفـت: “درس بزرگـی که از میـان گزارش های سـیگار 
بیرون کشـیده می شـود آن اسـت که کمک ها تنها زمانی شـانس 
خوبـی بـرای مؤثریـت در أفغانسـتان را می یابند که برنامه ها نسـبتاً 
متوسط بوده و مبتنی بر برداشت های غیرواقعبینانه از ظرفیت رشکا 
نباشـد، از وضعیت فرهنگی آگاه باشد، کمک های مالی با شتاب 
مـرصف نشـود، کمک های مالـی در مناطق نا امن خرج نشـود، با 
معیارهای اجرایی محکم تجهیز شـوند، و وسـایلی در اختیار باشد 
کـه بتـوان این اصول پایه ای را به رسانجام رسـاند و آن را پیگیری 

منود.”9

این بررسـی موفقیت های قابل مالحظـه ای را در برخی جنبه های 
انکشافی در افغانستان تأیید می کند - از قبیل دسرسی به خدمات 
ابتدایـی صحـی و معـارف، آب نوشـیدنی و بـرق، رسک هـا و پل 
هـا، خدمات ابتدایی دولتی، و زیربناهای مقدماتی - اما اضافه می 
کند که در اهداف بلند پروازانه خود از قبیل سـاخن مؤسسـات یا 

پشتیبانی از رشد اقتصادی پیرشفت چندانی نداشته است.10

بر اسـاس کارهای انجام شده توسط سیگار و دیگر موارد استفاده 
شده در تهیه این بررسی گسرده، زورکر برای کمک کنندگان بین 

املللی سه توصیه را در این گزارش برجسته می مناید:

نخسـتین توصیه من این است که مداخلت ها باید متواضع 
باشـند. این بدان معنی اسـت که ببینید واقعا چه چیزی کار 

می کند و از کارهای بسیار بلند پروازانه اجتناب کنید. 

دومیـن توصیـه من پشـتکاری اسـت. این شـامل ماندن در 
افغانستان و تداوم تطبیق مداخلت است.

در پایـان، توصیه من آن اسـت کـه در مناطق ناامن فعالیت 
خود را کاهش دهید. شواهد حاکی از آن است که مداخله 

در مناطق ناامن، مؤثر نیستند.11

توصیه های اضافی سیگار

در ۸ سـپتمرب ۲۰۲۰، معـاون رس مفتش برای بازرسـی ها و تفتیش 
هـا، “مـت داو” )Matt Dove( بـه منایندگـی سـیگار در یـک 
کنفرانـس آنالیـن کـه بـا پشـتیبانی وزارت همـکاری اقتصـادی و 
انکشافی )آملان( برگزار شد برای مباحثه دربارۀ “بررسی گسرده” 

زورکر اشـراک منود. از دیگر افراد رشکت کننده در این میز گرد 
مدیر مؤسسـه توسـعه و ارزیابی آملان، یکی از مشـاوران بلندپایه 
وزارت همـکاری اقتصـادی و انکشـافی، و یـک کارمند ارشـد از 
بانـک جهانـی و صندوق وجهی مالی بازسـازی افغانسـتان بودند. 
بیش از ۸۰ مناینده از جانب کمک کنندگان دوجانبه و چندجانبه 
بـرای تـالش هـای انکشـافی در افغانسـتان در این رخـداد آنالین 

حضور بهم رساندند.12

آقـای “داو” بـا یافتـه های “بررسـی فراگیـر” موافق بود، و سـپس 
برخی مشـاهدات ممد خود را به آن اضافه منود. آقای “داو” در 
باره مالحظات دیرینه سـیگار نسـبت به متویل مالی طبق بودجه و 
اسـتفاده و نظارت بر صندوق های وجهی مالی در مأموریت های 
مربوط به افغانسـتان مباحثه منود. این مالحظات شـامل موارد زیر 
بـود: ناتوانـی دیرینه در تأیید صحت اطالعات مربوط به پرداخت 
معـاش بـه قـوای امنیتـی افغان، فقـدان گـزارش اجـراات و نظارت 
کمـک کنندگان بر پروژه ها، عدم اراده وزارتخانه های افغانسـتان 
به اعامل رشایط اثبات شـده برای متویل مالی، و تالش حکومت 

افغانستان برای تغییر اصول بنیادین پس از تثبیت آنها.

“داو” معضـالت پروگـرام هـای ضد فسـاد اداری در افغانسـتان را 
نیز برشمرد و اظهار منود که سیگار در صدد تهیه سومین ارزیابی 
الزامی از سـوی کنگـره در مورد پیرشفت دولت افغانسـتان در این 
زمینـه اسـت. وی بـه حـارضان در جلسـه گفـت که گـزارش بعدی 
دربـارۀ پروگـرام “آمـوزه هـای فراگرفتـه شـده” شـامل مالحظات 
مسـتمر سـیگار در ارتبـاط بـا معضـالت قراردادهای بازسـازی در 

افغانستان خواهد بود.

“داو” اظهـار داشـت کـه مالحظات دیگر شـامل کیفیـت پروژه و 
پایـداری ]آن[، و تهدیدهـای کنونـی و بالقـوه بـه حقـوق زنـان و 
دخران افغان می شود. او گفت این ها و دیگر تهدیدها در مقابل 
موفقیـت هـای بازسـازی از قبیل ناامنی، پولیس شـهری انکشـاف 
نیافتـه، مـواد مخدر، و ادغام مجدد جنگجویان پیشـین در گزارش 
لست در معرض خطر بلند.13 با جزئیات کامل در نرش سوم سیگار 

در اوایل ۲۰۲۱ مطرح خواهد شد. 

گزارش برای کانگرس ایاالت متحده  |  ۳۰۳۰ اکتوبر ۲۰۲۰



۳۰ اکتوبر ۲۰۲۰    |    ادارۀ رس مفتش ویژه برای بازسازی افغانستان    |    گزارش بازسازی

آغاز مذاکرات صلح افغانستان
در ۱۲ سـپتمرب، گفتگوهـای تاریخـی صلـح در باره آینده افغانسـتان  	

و آتـش بـس دایمـی بین جمهوری اسـالمی و طالبـان در دوحه قطر 
آغاز شد.

از ۲۷ اکتوبر، بدلیل معضالت مربوط به نحوه رسیدگی به کارها، این  	
گفتگوها به بن بست رسیده است و ایاالت متحده اخطار داده است 

که “دریچهء دستیابی به توافق سیاسی تا ابد باز نخواهد ماند.”

افزایش خشونت و تلفات همزمان با گفتگوهای صلح
به اسـتناد قوای ایـاالت متحده درافغانسـتان )USFOR-A(، میانگین  	

حمالت روزانه که از سـوی دشـمن آغاز شـده اسـت در این ربع ۵۰ 
فیصد بیشـر از ربع قبل بوده اسـت. بطور کلی حمالتی که از سـوی 
دشمن آغاز شده است نیز “بیشر از حد معمول در این فصل” بوده 

است.

در ۱۲ اکتوبـر، فرمانـده حامیـت قاطـع )ناتو( و قـوای ایاالت متحده  	
در أفغانسـتان، جرنال آسـتین اسـکات میلر، گفت که خشـونت های 
بسـیار شدید طالبان در گوشه و کنار کشور “با توافقنامه های ایاالت 
متحده و طالبان همسـویی ندارد و گفتگوهای کنونی صلح افغانها را 

نادیده می گیرد.”

حامیـت قاطـع و قوای ایاالت متحده در افغانسـتان گـزارش داده اند  	
کـه تلفات افغانها، اعم از غیرنظامیـان و نیروهای امنیتی، در این ربع، 

نسبت به ربع گذشته افزایش داشته است.

ایاالت متحده شامر نظامیان ارشا کاهش داد
در حالی که مقام های امریکایی از عدم پیرشفت طالبان در برآورده  	

سـاخن تعهدات مشـخص شان در ارتباط با توافقنامه ایاالت متحده 
و طالبـان خـرب می دهند، ایـاالت متحده تا آخر نوامرب شـامر نظامیان 

ارشا تا ۴۰۰۰-۵۰۰۰ کاهش می دهد.

کوید-۱۹ همچنان یک آفت اقتصادی و صحت عامه در 
افغانستان است

در ایـن ربـع، کوید-۱۹همچنـان بـر پیکـر افغانسـتان تازیـد و طبـق  	
ارزیابی مسـئولین صحت عامه درافغانستان حدود یک سوم از مردم 

در افغانستان دچار این مرض شده اند.

پیرشفت اقتصادی افغانستان نسبتا خوب بوده است اما به لحاظ تأثیر  	
پاندمـی، درآمـد رسانـه تخمینی سـال ۲۰۲۰ بـه ۵ تـا ۷.۴ فیصد افت 

خواهد منود.

در حالـی کـه عوایـد دولـت در ایـن ربـع در حـال بهبـود از تأثیرات  	
کوید-۱۹ بود، درآمد داخلی و پایدار دولت در نخسـتین ۹ ماه سـال 

۲۰۲۰ در مقایسه با ۹ ماه سال گذشته ۱۷.۲ فیصد کمر بود.

بسـیاری از پروگـرام های پیرشفت اقتصـادی و اجتامعی که از طرف  	
ایاالت متحده اجرا می شود، بخاطر بسته شدن اماکن برای کاهش و 

تغییر در روند تأثیر کوید-۱۹ محدود شده اند.

باالخره جرنال زمری پیکان را که  افغان  امنیتی  مراجع 
فراری بود، دستگیر منودند

ریاسـت عمومی امنیت ملی افغانسـتان، جرنال زمری پیکان، یکی از  	
فرمانـده هـای سـابق پولیس امـن و نظم عامه که در دسـمرب ۲۰۱۷ از 
سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری محکوم شده بود را 

در ماه اگست دستگیر کرد.

تا  افغانستان  بازسازی  برای  متحده  ایاالت  مالی  کمک 
تاریخ ۳۰ سپتمرب ۲۰۲۰

کل تخصیص مالی برای بازسـازی افغانسـتان از سـال مالی ۲۰۰۲ به  	
۱۴۱.۲۴ میلیارد دالر در پایان سـال مالی ۲۰۲۰ رسـید. بخشـی از آن 

بخاطر یک بار تغییر و انطباق با عملیات سازمان بود.

از ۱۱۸.۰۳ میلیارد دالر )۸۴٪ کل( به هشت فقره از بزرگرین کمک  	
هـای مالـی فعال تعلـق گرفت و تقریبـا ۷.۲ میلیارد دالـر برای متویل 

احتاملی ]در آینده[ باقی ماند.

آخریـن گـزارش وزارت دفاع در بـاره مصارف جنگ، بـه تاریخ ۳۰  	
جون سـال ۲۰۲۰ بیان داشـته اسـت که کل مصارف برای افغانسـتان 
که شـامل جنگ و بازسـازی می شـود به ۸۰۵.۸ میلیارد دالر رسـیده 
است. کل مصارف مربوط به بازسازی افغانستان که از طرف وزارت 
امـور خارجـه، ادارهء ایـاالت متحـده بـرای انکشـاف بیـن املللـی و 
دیگـر سـازمان ها متویل شـده اسـت بـه ۴۴.۷ میلیـارد دالر، تـا زمان 

گزاهرشدهی، رسیده است.

بازسازی بطور خالصه
بخش ســوم ایــن گزارش ربعوار خالصــه ای از رخدادهای کلیدی در طــول دورۀ گزارش و 

همچنین پروگرام ها و پروژه هایی اســت که در ارتباط با بازسازی افغانستان در چهار سکتور 

می باشد: کمک مالی، امنیتی، حکومتداری، و انکشاف اقتصادی و اجتامعی.
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تحلیل یافنت تالش های مبارزه با مواد مخدر درافغانستان

به  تریاک  تولید  کاهش  برای  ها  تالش  نخستین 
نتیجه ی نرسید

هنگامـی کـه ایـاالت متحـده در سـال ۲۰۰۱ وارد افغانسـتان شـد، 
تولیـد تریاک در أفغانسـتان، به سـبب ممنوعیت طالبـان، در پایین 
ترین حد از زمان آغاز احصاییه سیسـتامتیک در سال ۱۹۸۰ بود. 
وزارت دفـاع در همـکاری بـا وزارت امور خارجـه و اداره ایاالت 
متحده برای انکشـاف بین املللی به آنچه که از اقتصاد ورشکسـته 
تریـاک باقـی مانده بود توجـه چندانی نکردند زیـرا مترکز آنها بر 
مبارزه با تروریسم و تالش های محتاطانه برای بازسازی افغانستان 
در سـطح بسـیار وسـیع بـود.14 امـا در سـال ۲۰۰۴، کشـت کوکنار 
دوبـاره جان گرفت و از مرز ۱۳۰۶۱۴ هکتار گذشـت که باالترین 
حـد در دوره طالبـان بیـن سـال هـای ۱۹۹۴ تـا ۲۰۰۱ بـود. بعد از 
آنکه طالبان محدودیت کشت کوکنار را از میان برداشتند، اینطور 
بنظر می رسـید که معضل کشـت کوکنار مسـتقیام با مناطق دشوار 
و ظهـور شورشـیان در آن مناطـق در ارتبـاط بود. تجـارت تریاک 
در افغانسـتان بطـور افزایش یابنـده ای بصورت یک موضوع مهم 
جلوه می منود تا جایی که بنظر می رسید که بر آن از قوت نظامی 

و اقتصادی امریکا کار گرفته شود.1۵

امـا پـس از ۱۵ سـال، افغانسـتان همچنان بیشـرین کشـت و تولید 
کوکنـار را در جهـان دارد. بـه اسـاس گـزارش جهانی مـواد مخدر 
 ،)UNODC( سـال ۲۰۲۰ دفر مواد مخدر و جرایم سـازمان ملل
تخمینـاُ ۱۶۳۰۰۰ هکتـار زمیـن زیر کشـت کوکنار در سـال ۲۰۱۹ 
در افغانسـتان بود. اگرچه کشـت کوکنار در سال ۲۰۱۹ در مقایسه 
با سـال ۲۰۱۷ حدود ۵۰٪ کاهش داشـت، کـه آن باالترین رکورد 
کشـت کوکنـار بـود )۳۲۸۰۰۰ هکتـار(، امـا هنـوز تقریبا سـه برابر 
میانگیـن سـال های قبـل از ۲۰۰۲ بـوده اسـت. )۲۰۰۱-۱۹۹۴(.1۶ 
بر اسـاس آمار موجود از سـال ۲۰۱۸، تولید مواد مخدر افغانستان 
۸۴٪ از سـهم مصـادره مرفین و هروئین جهانـی را دارد؛ اطالعات 
در مـورد مصـادره بسـیار مهـم اسـت زیـرا شـاخصه تقریبی سـهم 

افغانستان در بازار جهانی مواد مخدر را نشان می دهد.17

هامنگونـه کـه سـیگار بارهـا اذعان داشـته اسـت، تأثیر زیـان آور 
تجـارت غیرقانونی مواد مخدر در افغانسـتان از مرز تأثیرات منفی 
صحی گذشـته اسـت. این تجارت با تأمین مالی شورشیان، ترویج 

فساد اداری، و تشدید خشونت های جنایی کمک می کند.

ارتبـاط بیـن شورشـگری طالبـان و کشـت کوکنـار همچنـان ادامه 
دارد. جنوب افغانسـتان بیشـرین سـهم را در کشـت کوکنار دارد. 
والیت هلمند با داشـن ۱۳۶۷۹۸ هکتار زمین زیر کشـت در سال 
۲۰۱۸، همچنان باالترین رقم کشـت کوکنار در منطقه را داشـت. 
والیـات قندهـار )۲۳۴۱۰ هکتـار( و ارزگان )۱۸۶۶۲ هکتـار( در 
جنوب افغانستان به ترتیب در مرتبه دوم و سوم قرار دارند. این سه 
والیـت جنوبـی در کل ۶۸ فیصـد از کشـت ملـی را در خود جای 
داده اند.18 با همه اینهاُ مناطقی که شورشیان در آنجا بیشر هستند 
۴۸ فیصد زمین های زیر کشـت کوکنار را دارند در مقایسـه با ۲۸ 

فیصد مناطقی که زیر سلطه دولت می باشند.19

باالتریـن رکـورد کشـت کوکنـار در افغانسـتان و تولیـد آن پس از 
سـال ۲۰۰۲ هنگامی رخ داد که ایاالت متحده و ائتالف سـعی بر 
ریشـه کنی گسرش اقتصاد کوکنار داشتند. از سال ۲۰۰۲، ایاالت 
متحـده بیـش از ۹ میلیـارد دالـر بـرای پروگـرام هـا و فعالیـت های 
ضـد مـواد مخـدر هزینه کرده اسـت.20 ایـن فعالیت ها بـه رویکرد 
متام-عیار دولتی توسـعه یافته اسـت تا معضل از طریق ممنوعیت 
کشـت خشـخاش و تصویب قوانین ضد مواد مخـدر؛ محو مزارع 
کوکنـار؛ پروگـرام های بدیل انکشـافی در جهت خلـق فرصت ها 
برای امرار معاش؛ و بسیج و پشتیبانی مؤسسات سیاسی أفغانستان، 

حل گردد.21

علیرغم متام این تالش ها، کوکنار همچنان باارزشرین )از بُعد پول 
نقد( محصول زراعتی باقیامنده اسـت. ارزش )کاروبار کوکنار( به 
۸۶۳ میلیون دالر می رسـد و بزرگرین سـکتور اشـتغالزایی اسـت 
که در آن بیش از ۵۰۰۰۰۰ نفر مشـغول اسـت. این میزان استخدام 
حتی بیشـر از تعداد کسـانی است که در اسـتخدام قوای امنیتی و 
اردوی ملی افغانستان هستند که شامر آن ۲۹۰۰۰۰ نفر می رسد.22 
طبـق ارقـام دفر مـواد مخـدر و جرایم سـازمان ملل، اقتصـاد مواد 
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مخـدر در افغانسـتان درآمـد رسانـه ۶ تـا ۱۱ فیصد کشـور را تأمین 
می کند، و همچنان ارزشمندترین محصول صادراتی کشور است 
کـه از صادرات رسـمی )قانونی( اجناس و خدمات کشـور بیشـر 

می باشد.23

دو تاکتیـک عمـده برخورد با تجارت مواد مخـدر - محو مزارع و 
ممنوعیت کشـت کوکنار - نتایج بسـیار جزئی ببار آورده است. از 
سـال ۲۰۰۸، تـالش های محـو مزارع در مجموع فقـط ۲ فیصد از 
کل مزارع کاشـت کوکنار را در سـال بطور متوسـط منهدم ساخته 
است.24 اداره بین املللی مبارزه با مواد مخدر و انفاذ قانون گزارش 
داده است که محو مزارع سیر نزولی در دراز مدت داشته است، و 
این امر در کل بدین خاطر اسـت که کشـت کوکنار در مناطق غیر 
قابل دسرسـی و نا امن می باشد.2۵ به همین ترتیب مصادره کشت 
کوکنـار از آغـاز تالش برای بازسـازی افغانسـتان از سـال ۲۰۰۲ به 
بعـد تنها برابـر با تقریبا ۸ فیصد از ۶۴۰۰ تن محصول کوکنار برای 
یک سال )۲۰۱۹(، طبق گزارش دفر مواد مخدر و جرایم سازمان 
ملـل، بوده اسـت.2۶ طبق نظر اداره انفـاذ قانون علیه مواد مخدر در 
ایـاالت متحـده )DEA(، محیـط امنیتی چالش برانگیـز در مناطق 
تولیـد مـواد مخدر و فرآورده سـازی مواد مخدر شـامل متام جنبه 
های انفاذ قانون علیه مواد مخدر را دارد و دلیل اصلی افت فعالیت 
های مامنعت از کشت کوکنار در رسارس افغانستان شده است.27

حتی در اوج پاندمی کوید-۱۹ و تأثیرات جدی آن بر اقتصادهای 
رسارس جهـان، اقتصـاد مـواد مخـدر در افغانسـتان انعطـاف پذیـر 
باقـی مانده اسـت. به گفته اداره بین املللـی مبارزه با مواد مخدر و 
انفاذ قانون )INL(، رسعت عملیات مبارزه با مواد مخدر از سـوی 
دولت افغانسـتان بخاطر کوید-۱۹رو به آهسـتگی گرائیده است.28 
در مقایسـه بـا آن دفـر مواد مخـدر و جرایم سـازمان ملل گزارش 
داده اسـت کـه برداشـت محصـول کوکنـار در افغانسـتان در سـال 
۲۰۲۰ بطـور وسـیع انجام شـده و زیـر تأثیر کوید-۱۹ قـرار نگرفته 

است.29

حکومت های افغانستان و ایاالت متحده از تاکید 
بر مبارزه با مواد مخدر کاسته اند

علیرغم این روند های نگران کننده، در سال های اخیر، حکومت 
هـای ایـاالت متحـده و افغانسـتان در تعـدادی از جبهـات، برخی 
پروگـرام هـای مقابلـه بـا مواد مخـدر را یـا کامال متوقـف منوده یا 
تأکیـد بـر آن را کمر منوده، و یا بـه برنامه های مبارزه با مخدرات 
را متوقـف منوده اند. مهمرین این تغییرات، فرمان رئیس جمهور 
غنـی در سـال ۲۰۱۹ بود که وزارت مبارزه بـا مواد مخدر را منحل 
منـود، و ایـاالت متحـده تصمیـم بـر یگانـه اسـراتیژی مبـارزه بـا 

مخدرات داشت.30

رئیس جمهور غنی وزارت مبارزه با مواد مخدر را 
منحل می کند

در نوامـرب ۲۰۱۸، رئیـس جمهـور غنـی اعالم منود کـه قصد دارد 
وزارت مبارزه با مواد مخدر را منحل مناید. این وزارتخانه بخشی 
از ادغام چند وزارتخانه در سـال ۲۰۰۴ بود.31 البته سیگار در سال 
۲۰۱۸ گفتـه بـود که وزارت مبـارزه با مواد مخـدر عموما مؤثریت 
سیاسـی، منابـع مالـی و ظرفیـت اجرای مبـارزه با تجـارت در حال 
پیرشفـت مـواد مخـدر را نـدارد، امـا در عین حال مـی تواند برخی 
عملیـات مهـم از قبیل کمک های مالی دونرهـا از جمله اداره بین 
املللی مبارزه با مواد مخدر و انفاذ قانون )INL( را اداره مناید.32

رئیـس جمهـور غنـی قصـد خـود را در جنـوری ۲۰۱۹ بـا انحالل 
وزارت مبـارزه بـا مـواد مخـدر رسـمی سـاخت و مسـئولیت هـای 
مربوطـه را بـه پولیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر افغانسـتان، وزارت 

کوکنار به مثر رســیده در انتظار برداشت نهایی در سنگین، والیت هلمند. 
)DVIDS ،عکس از تورن لوگن پیرس(
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زراعـت و آبیـاری و مالـداری افغانسـتان، وزارت صحـت عامه، و 
اداره ملی احصائیه و معلومات واگذار منود.33

اداره بیـن املللـی مبارزه با مواد مخدر و انفاذ قانون متعاقبا گزارش 
داد کـه مراحـل انجـام کار تجزیـه به کندی به پیش مـی رفت زیرا 
حکومت افغانستان انحالل وزارت مبارزه با مواد مخدر را یکی از 
مسـایل با اولویت پایین قرار داده بـود.34 وزارت امور خارجه هیچ 
معلوماتـی در مـورد اینکه چرا حکومت افغانسـتان انحالل وزارت 
مبـارزه بـا مواد مخدر را انتخاب کـرد ارائه نکرد، اما نظرش آن بود 
کـه انحـالل وزارت مبـارزه با مواد مخـدر تأثیر مهمـی در پروگرام 
هـای مبـارزه بـا مواد مخـدر نخواهد داشـت زیـرا مسـئولیت های 
مربوطـه از طـرف دیگر وزارتخانه ها اجرا خواهد شـد.3۵ یکسـال 
پـس از صدور ایـن فرمان اجرایی، اداره بین املللـی مبارزه با مواد 
مخـدر در جنـوری ۲۰۲۰ گزارش داد که انحـالل وزارت مبارزه با 
مـواد مخـدر تکمیل شـد و کارمندان قبلی ایـن وزارتخانه به دیگر 
سـازمان های دولتی چون پولیس مبارزه با مواد مخدر افغانسـتان، 
وزارت صحت عامه، و وزارت زراعت و آبیاری و مالداری منتقل 

شدند.3۶

اگرچه اداره پروگرام های مبارزه با مواد مخدر در ارتباط با پروگرام 
هـای صحـت عامـه همواره از سـوی سـازمان هـا و مؤسسـات بی 
ارتبـاط بـا وزارت مبـارزه با مواد مخدر چـون وزارت صحت عامه 
اداره می شـد، و تاثیری از این کار ایجاد نگردید،37 اما تعدادی از 
نهادها افغان که مسـئولیت های وسـیع تری گرفته بودند و حداقل 
یکـی از پروگرام هـای اداره بین املللی مبارزه با مواد مخدر بدلیل 

انحالل وزارت مبارزه با مواد مخدر شدیدا زیر تأثیر قرار گرفت.

یکـی از اولیـن مؤسسـات که تأثیـر بسـزایی داشـت، اداره پولیس 
مبـارزه بـا مواد مخدر افغانسـتان در وزارت داخله بود که عالوه بر 
نقش سنتی انفاذ قانون خود مسئولیت پالیسی سازی را نیز به عهده 
گرفت. اداره بین املللی مبارزه با مواد مخدر اظهار داشته است که 
ایـن ربـع، اداره پولیس مبارزه با مواد مخدر هنـوز منابع بودیجوی 
خود را برای مسـئولیت های مبارزه با مواد مخدر و پالیسـی سازی 
کـه در سـال ۲۰۱۹ بعـد از انحـالل وزارت مبـارزه بـا مـواد مخدر 
به آنها سـپرده شـده اسـت در اختیار نـدارد.38 این مسـئولیت های 
جدید شـامل توسـعه و تالش برای متویل مالی پروگرام ها از قبیل 

کمپاین های آگاهی عمومی یا پروژه های والیتی که برای پالیسی 
سـازی بسـیار مهم هسـتند.39 وزارت داخله در حال نهایی ساخن 
یک پالن عملیاتی دو ساله ملی برای مواد مخدر است که ممکن 
اسـت مشوقی برای پشـتیبانی دونر ها از پولیس ملی مبارزه با مواد 
مخـدر و اداره بیـن املللـی مبـارزه با مـواد مخدر باشـد؛ آنها یک 
مشـاور مالی بـرای بهبود ظرفیت مالی خود اسـتخدام کـرده اند،40 
امـا قضاوت دربارۀ اینکه آیا این تالشـها بـرای جربان فقدان منابع 
مـورد نیاز برای پالیسـی سـازی پولیس مبارزه با مـواد مخدر کافی 

باشد هنوز زود است.

دومین نهاد متاثر گردیده اداره ملی احصائیه و معلومات اسـت که 
مسـئولیت اجرای رسوی های کوکنار به آنها سـپرده شـده است.41 
پس از قبول این مسئولیت، اداره ملی احصائیه و معلومات از مسیر 
یـک دهـه همکاری بیـن وزارت مبارزه با مواد مخـدر و دفر مواد 
مخـدر و جرایم سـازمان ملل خارج سـاخت، رابطـه ای که رسوی 
های سـالیانه در مورد تریاک را به انجام می رسـاند. این رسوی ها 
ابزار مهمی در جهت برنامه ریزی، اجرای کار، و نظارت بر تالش 
های مبارزه با مواد مخدر هستند.42 اداره ملی احصائیه و معلومات 
بخصـوص بـه معیـار برداشـت کوکنار-تاریـاک ۲۰۱۹ دفـر مـواد 
مخـدر و جرایـم سـازمان ملل اعراض داشـت، با آنکـه دفر مواد 
مخـدر و جرایـم سـازمان ملل از متدولوژیی اسـتفاده مـی کرد که 
از زمان های بسـیار دور مورد اسـتفاده بوده اسـت و با اندازه گیری 
زمین و گل خشـخاش رسیده محاسـبه می شود.43 این مخالفت ها 
در مـورد برداشـت حاصلـه از برگزاری رسوی سـال ۲۰۱۹ تخمین 

کشت کوکنار در افغانستان جلوگیری منوده است.44

اداره بین املللی مبارزه با مواد مخدر گزارش داده است که در این 
ربـع بـا توجه به مذاکره و حل معضل تفـاوت های متدولوژیک و 
فعالیـت های مشـرک اداره ملی احصائیـه و معلومات با دفر مواد 
مخـدر و جرایم سـازمان ملل پیرشفت احتاملـی در رسوی کوکنار 
و تریاک سـال ۲۰۲۰ حاصل شـده اسـت. هدف آن اسـت که در 
سـال ۲۰۲۰ توافقنامه ای امضا شـود و گزارش سال ۲۰۲۰ مشرک 
نرش شـود.4۵ عالوه بـر آن، دومین گزارش سـاالنه مربوط به ۲۰۱۹ 
بنـام گـزارش مواد مخدر در افغانسـتان: تجزیـه و تحلیل اقتصادی 
اجتامعـی قـرار اسـت در ماه های آینده نرش شـود.4۶ دفر مبارزه با 
مواد مخدر و جرایم سازمان ملل و اداره ملی احصائیه و معلومات 
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بـر ایـن بحث می کنند که آیا باید بخش هایی از گزارش که منترش 
نشـده اسـت شـامل این گـزارش شـود یا نـه؛ از جمله ارقام کشـت 
]خشـخاش[ در گزارش اقتصادی اجتامعی که بزودی قرار اسـت 

نرش یابد.47

در پایـان الزم بـه ذکـر اسـت که یکـی از پروگرام هـای بخصوص 
مبـارزه بـا مـواد مخـدر از طـرف اداره بیـن املللـی مبـارزه بـا مواد 
مخدر و انفاذ قانون از نظر این اداره غیر فعال است. پروگرام محو 
کشـتزارهای کوکنـار بـا هدایت والـی )GLE( آن پروگرامی اسـت 
که در بدل هر هکتار مزرعه ای کوکنار که محو آن از سـوی اداره 
سـازمان ملل برای مبارزه با مواد مخدر و جرایم تثبیت می گردید، 
از طـرف اداره بیـن املللـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر و انفـاذ قانـون 
کمـک هـای مسـتقیم بـه وزارت مبـارزه با مـواد مخدر افغانسـتان 
ارائه می شد.48 اما از زمانی که وزارت داخله مدیریت این پروگرام 
را بـرای انجـام عملیـات به پولیس مبـارزه با مواد مخدر افغانسـتان 
سـپرده اسـت، اداره بیـن املللی مبارزه با مواد مخـدر و انفاذ قانون 
حـاال بایـد طبق الـزام کانگرس، نظـارت وزارت داخلـه را از حیث 
مکانیـزم کنرول مالی تکمیل مناید تا وزارت داخله برای پروگرام 
محو کشـت کوکنار با هدایت والی پشـتیبانی فراهم مناید.49 اداره 
بین املللی مبارزه با مواد مخدر و انفاذ قانون در حال تهیه ارزیابی 

ظرفیت مالی پولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان است.۵0

ایاالت متحده از مبارزه علیه مواد مخدر به مذاکره 
با طالبان تغییر جهت می دهد

در حالـی کـه حکومت افغانسـتان تالش های خود بـرای مبارزه با 
مـواد مخـدر را تقلیـل داده اسـت، جزء از پالیسـی ایـاالت متحده 
بـرای کاهـش خطرات و آسـیب پذیری در أفغانسـتان، کاسـن از 
اهمیت مبارزه با مخدرات بوده است. ایاالت متحده پس از آنکه 
سـالهای فراوانی اسـراتیژی مسـتقل خود در مبارزه با مواد مخدر 
را بـه پیـش بـرد، نهایتا در سـال ۲۰۱۸ از تالش خـود در این زمینه 
را ترک منود. در جوالی ۲۰۱۸ وزارت امور خارجه سـیگار را از 
این امر مطلع ساخت که تالش های ایاالت متحده در زمینه مبارزه 
با مواد مخدر هم اکنون با اسـراتیژی افغانسـتان و آسـیای جنوبی 

۲۰۱۷ دولت گره خورده است. )اسراتیژی جنوب آسیا(.۵1

در پاسخ به این تغییرات، در ۱۷ سپتمرب ۲۰۱۸، جلسه سنا در ارتباط 
بـا کنرول بیـن املللی مبارزه با مواد مخدر از سـیگار درخواسـت 
منـود کـه مروری بر مبارزه جاری ایـاالت متحده علیه مواد مخدر 
در افغانسـتان بنامید. سـنا از سـیگار خواسـت که وضعیت وزارت 
امـور خارجـه در ارتبـاط بـا اسـراتیژی میـان سـازمانی بـه رهـربی 
وزارت امـور خارجـه در ارتبـاط با مبارزه علیه مـواد مخدر ایاالت 
متحده برای افغانسـتان و بررسی وزارت امور خارجه یا پالن هایی 
کـه ایـن اسـراتیژی را تجدیـد نظر می کنـد، تعیین مناید. سـیگار 
متوجـه شـد کـه وزارت امـور خارجه اسـراتیژی مبـارزه علیه مواد 
مخدر ایاالت متحده برای افغانستان در سال ۲۰۱۲ را تجدید نظر 
نکـرده و هیـچ پالنی بـرای تجدید نظر بر آن ندارد. اما اسـراتیژی 
جنوب آسـیا رهنامی کلی برای اولویت های اسراتیژیک ایاالت 
متحـده در افغانسـتان و تـالش هایـش برای مبـارزه با مـواد مخدر 

کفایت می کند.۵2

اداره بین املللی مبارزه با مواد مخدر و انفاذ قانون تحت اسراتیژی 
جنوب آسیا ۲۰۱۷ فعالیت می کند اما نتوانسته است یا منی خواهد 
مشخصا بگوید این اسراتیژی چه تفاوتی دارد با اسراتیژی مبارزه 
بـا مواد مخدر که در سـال ۲۰۱۲ با همراهـی وزارت مبارزه با مواد 

مخدر افغانستان ایجاد گردید.۵3

بـرای مدت زمانی، بر مبنای صالحیت های وسـیع عملیاتی که در 
اسـراتیژی جنوب آسـیا گنجانیده شـده بود، قوای ایاالت متحده 
علیـه  منـع کشـت  هـای  مأموریـت   )USFOR-A( افغانسـتان در 
اهـداف تجـارت مـواد مخدر را تشـدید منودنـد. این امـر جزء از 
کمپاین گسـرده ی تهدید متقابل مالـی )CTF( بود که منابع تولید 
عوایـد شورشـیان را از طریـق حمالت هوایی بر ضـد مراکز تولید، 
پروسـس، تجارت و حمل و نقل مواد مخدر هدف قرار می داد.۵4 
وزارت دفـاع البتـه کامپایـن تهدیـد متقابـل تأمین مالی گسـرده را 
بعنـوان بخشـی از مأموریـت مبـارزه با مـواد مخدر مـورد مالحظه 
قـرار داد.۵۵ بـا اسـتناد بـه وزارت دفاع، ایـن عملیات مانع دسـتیابی 
بـه دوصد میلیون دالر برای کسـانی شـد که در تجـارت غیرقانونی 
مـواد مخـدر در افغانسـتان فعالیت مـی کنند، به شـمول ۴۲ میلیون 
دالـر طالبـان.۵۶ در فـربوری ۲۰۱۹، وزارت دفاع ]ایـاالت متحده[ 
کامپاین تهدید متقابل تأمین مالی را متوقف منود زیرا اسـراتیژی 
نظامـی بطور خاص بسـوی تأثیرگذاری بر طالبـان و امید به رشوع 
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مذاکـرات صلـح حرکت می کـرد.۵7 وزارت دفاع به اطالع سـیگار 
رسـانید کـه از سـال ۲۰۱۵ مأموریـت وزارت دفـاع در مبـارزه بـا 
تروریسم به همراه آموزش، مشاوره، و کمک به نیروهای امنیت و 
دفاع ملی افغانستان بوده است. اگرچه در این مأموریت ها اهداف 
مربـوط به تجارت مواد مخـدر در مقاطع زمانی بطور اتفاقی مورد 
رضبـه قرار گرفتند، اما کاهش تجـارت مواد مخدر جزء مأموریت 

های وزارت دفاع نیست.۵8

بـه همینگونـه عالقه حکومت ایاالت متحـده در مناطقی خارج از 
عملیات نظامی در سـال های اخیر بسـیار کم بوده اسـت. آخرین 
اسـراتیژی منسـجم کشـور در سـال ۲۰۱۸ دربـارۀ تالش هـا برای 
کاهـش تجـارت غیرقانونـی مواد مخدر و کشـت گسـرده کوکنار 
تریاک بحثی منی کند.۵9 ادارهء ایاالت متحده برای انکشاف بین 
املللی دیگر شاخص های مبارزه با مواد مخدر را در پروگرام های 
زراعتی یا انکشاف بدیل خود منظور منی کند، و بجای آن مترکز 
خـود را بیشـر بر دسـتیابی به رشـد اقتصادی با محـور صادرات و 
مبتنی بر سـکتور خصوصی می گـذارد.۶0 متعاقبا، اداره بین املللی 
مبارزه با مواد مخدر و انفاذ قانون بعنوان نهاد مسئول اصلی ایاالت 
متحـده در اجـرای فعالیـت های مبـارزه با مواد مخدر می شـود.۶1 
اداره انفـاذ قانـون علیـه مـواد مخـدر همچنـان بـه آمـوزش واحـد 
متخصـص پولیس مبـارزه با مواد مخدر افغانسـتان ادامه می دهد، 
امـا تـالش های آنهـا بصورت خـاص در جهت انکشـاف ظرفیت 
نهادهـای ایـن واحد اسـت نه اینکه مسـتقیام ریشـه کنی گسـرش 

اقتصاد مواد مخدر در افغانستان باشد.۶2

کوید-۱۹ آفت مداوم در افغانستان

حکومـت افغانسـتان در برابر محدودیت هـای رسارسی که در ماه 
مارچ وضع کرده بود حاال کمی انعطاف نشان می دهد، اما پاندمی 
کوید-۱۹ همچنان به صحت عامه و اقتصاد افغانسـتان آسـیب می 
رسـاند. طبـق آمار وزارت صحت عامـه، از ۲۴ میزان ۱۳۹۹، موارد 
تأیید شده ابتال به کوید-۱۹ به مرز ۴۰۰۲۶ نفر رسیده است که در 
این میان ۱۴۸۱ نفر از آنها جان باخته اند.۶3 البته با توجه به کمبود 
آزمایـش کوید-۱۹، ظرفیت محدود شـفاخانه، نبود تثبیت وفیات، 
و عدم متایل بسیاری از افغان ها برای درخواست تداوی، احتامال 

این اعداد بسـیار پایین تر از ارقام واقعی موارد ابتال به کوید-۱۹ و 
مرگ و میر ناشـی از آن اسـت. این پاندمی بشدت سیستم مراقبت 
صحی افغانسـتان را تحت فشـار قرار داده است، و در صف مقدم  
دومیـن معضل صحی اسـت که میتواند پیرشفت سـالهای اخیر در 
افغانسـتان را خنثـی منایـد و در درازمـدت بـه برنامـه های صحت 

عامه آسیب جدی وارد مناید.

ظرفیت  فاقد  افغانستان  صحی  مراقبت  سیستم 
برخورد با پاندمی کوید-۱۹ است.

در برخورد با پاندمی کوید-۱۹، سیستم مراقبت صحی افغانستان با 
کمبود منابع، به شـمول وسـایل حفاظت شخصی )PPE(، دستگاه 
تأمیـن اکسـیژن، بسـر شـفاخانه، و کارکنـان طبی مورد لـزوم برای 
تداوی بیامران کوید-۱۹ دست و پنجه نرم کرده است. حتی قبل از 
پاندمی، افغانسـتان کمبودهایی در زمینه مراقبت های صحی تربیه 
شده مسلکی در سطح کشور داشته است زیرا برای هر ۱۰۰۰۰ نفر 
در سـال ۲۰۱۷ فقط ۴.۶ دوکتور طب، نرس و قابله وجود داشـت. 
ایـن رقـم بسـیار پایین تر از حد متوسـط ۲۳ دوکتور بـرای ۱۰۰۰۰ 
نفر بر أسـاس سـفارش سـازمان جهانی صحت اسـت.۶4 در مناطق 
دورافتـاده ایـن کمبود بسـیار فاحش اسـت. در والیـت کرن، بطور 

مثال، تعداد دوکتور برای هر ۱۰۰۰۰ نفر کمر از ۰.۵ است.۶۵

ظرفیـت محـدود حکومـت افغانسـتان نه تنهـا مانع توانایی کشـور 
برای کنرول این مرض شده است، بلکه امکان تعیین دقیق انتشار 
در میان نفوس را نیز محدود ساخته است. حکومت افغانستان، از 
تاریخ ۱۵ اکتوبر ۲۰۲۰ برای کل نفوس تخمینی ۳۰ میلیونی خود 
تعـداد ۱۱۵۹۶۸ آزمایـش کویـد-۱۹ انجـام داده اسـت، که بسـیار 
پایین تر از کشـورهای منطقه اسـت.۶۶ تا تاریخ ۱۵ سـپتمرب ۲۰۲۰ 
افغانسـتان فقـط تعـداد ۲۷۴۰ آزمایـش در هر یـک میلیون نفوس 
انجام داده بود. در مقایسـه با آن، پاکسـتان تعداد ۱۳۵۱۰ آزمایش 
در یـک میلیـون نفوس، هنـد ۴۲۰۰۰ در هر یک میلیون نفوس، و 
بنـگالدش ۱۰۶۴۵ آزمایـش در هر یک میلیـون نفوس انجام داده 
بـود.۶7 افغانسـتان در حال حارض ۱۳ آزمایشـگاه قابل بهره برداری 
بـا توانایی تخنیکـی برای انجام حداقـل ۵۰۰۰ آزمایش در روز را 
دارد که بسـیار کمر از ۱۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ منونه آزمایش اسـت که 
در روز دریافـت می کند.۶8 پروگرام انکشـافی ملـل متحد گزارش 
کمبـود بسـته هـای آزمایـش و کارکنـان مراقبـت صحـی را مطرح 
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منـود، بخصوص با توجه به مبتال شـدن کارکنان خدمات صحی، 
بعالوه بی میلی بیشر نفوس برای آزمایش این مرض.۶9

از  کنندگان  کمک  کوید  با  مرتبط  پشتیبانی 
افغانستان در این ربع دوام یافت

کمـک کننـدگان بین املللی برای کمک به کاهش تأثیر اقتصادی 
در ارتباط با پاندمی کوید همچنان به پشـتیبانی خود از افغانسـتان 
ادامـه دادنـد. در اواسـط مـاه اسـد، بطور مثـال، بانـک جهانی دو 
کمـک بـه ارزش ۲۱۰ میلیـون دالـر بعنـوان بخشـی از یـک بسـته 
مالی ۳۸۰ میلیون دالری در جهت کمک به خانواده های افغان و 
پشـتیبانی های اضطراری برای تحکیم تالش های امدادگرایانه در 
اختیـار زارعین و تجـارت هایی که در زنجیره تأمین مواد خوراکی 
هسـتند قـرار داد.70 کمـی دیرتر در هامن ماه، صنـدوق بین املللی 
پـول اعـالم کرد که برای کاهش تأثیـرات اقتصادی کوید-۱۹ یک 
قـررارداد سـه و نیـم سـاله بـه ارزش ۳۶۴ میلیـون دالـر تسـهیالت 

اعتباری کوتاه مدت، با افغانستان می کند.71

از اوآخـر مـاه جـوالی، دولـت ایـاالت متحـده، از طریـق وزارت 
امـور خارجـه و ادارهء ایـاالت متحده برای انکشـاف بیـن املللی، 
بیـش از ۳۶.۷ میلیـون دالـر کمـک های مالـی در ارتبـاط با کوید 
در اختیار افغانسـتان قرار داده اسـت و به پرداخت ۹۰ میلیون دالر 
کمک حامیتی بانک جهانی رسعت بخشیده است تا در پشتیبانی 
از سـکتور آمـوزش و پـرورش و امـور صحـی مـورد اسـتفاده قرار 
گیـرد.72 در میانـه ماه اسـد، اداره کمک های بـرشی ادارهء ایاالت 
متحده برای انکشاف بین املللی، ۱۲ میلیون دالر دیگر به پروگرام 
غـذای جهانـی ملـل متحد برای پشـتیبانی از امـداد اضطراری غذا 
بـرای ۹۵۰۰۰ خانـواده های که مصوونیت غذایی نداشـتند، فراهم 

منود. 73

 سیاسـتمداران افغـان نگرانی خود را از رسازیر شـدن کمک های 
مالـی بیـن املللی مربـوط به کویـد در ابتدای اعـالم قرنطینه و باال 
رفن مرصف دولت افغانسـتان ابراز منودند و گفته اند که این امر 
می تواند منجر به فساد اداری شود. در ماه جوالی ۲۰۲۰، اعضای 
ولسی جرگه نگرانی خود را از ۲۴۴ میلیون دالر رئیس جمهور غنی 

دخرتان افغان پس از بازگشــایی مکاتب دســت های خود را برای حفاظت در مقابل کوید-۱۹ می شویند. )عکس از ادارهء ایاالت 
متحده برای انکشاف بین املللی(



نکات برجسته ربعوار

17گزارش برای کانگرس ایاالت متحده  |  ۳۰۳۰ اکتوبر ۲۰۲۰

برای پروگرام "دسرخوان ملی" ابراز منودند و بر این امر اعراض 
کردنـد که ایـن پروگرام امـداد غذایی بدون مطرح شـدن جزئیات 
بودیجـه آن بـا منایندگان مجلس فقط زمینـه و فرصت هایی برای 
تقلب و کالهربداری فراهم می مناید.74 در اوآخر اگسـت ۲۰۲۰، 
دفر بازرس عمومی که در سـال ۲۰۱۹ تشـکیل شده بود تا بر کار 
مقامات ارشد حکومتی نظارت داشته باشد و با فساد اداری مقابله 
مناید، آقای فیروزالدین فیروز، وزیر پیشین صحت عامه، را متهم 
بـه رشـوه و سـوء اسـتفاده از صالحیت منـود. این کار پـس از آن 
صـورت گرفـت که درخواسـت تحقیقات از سـوی رئیس جمهور 
غنی در مورد اینکه وزارت صحت عامه این پول ها را برای کوید-

۱۹ چگونه مرصف کرده است.7۵

گسرتش  در  رفتاری  و  مدیریتی  های  چالش 
کوید-۱۹

تـالش هـای افغانسـتان بـرای کنـرول گسـرش کویـد-۱۹ بخاطـر 
فقـدان منابـع مختل شـده اسـت. معضـالت مدیریتـی و رفتارهای 
]مـردم در برخـورد با کوید[ توانایی دولـت برای کنرول و تداوی 

این مرض را محدود کرده است.

چالـش اساسـی برای شـفاخانه هـا و کلینیک ها، فقـدان مدیریت 
مؤثر برکنرول و جلوگیری از عفونت در مراجعه مبتالیان به کوید 
و کاربرد معیارهای صحیح )IPC( بوده اسـت.7۶ برای جاهایی که 
از طـرف ایـاالت متحـده اداره منـی شـوند، توصیـه مرکـز کنرول 
امـراض ایـاالت متحـده )CDC( آن اسـت کـه در فعالیـت هـای 
مربـوط بـه کنرول و جلوگیـری مؤثر از عفونـت، اولویت باید آن 
باشـد که ورود کارکنان صحی و بازدیدکنندگانی که مشـکوک به 
کوید-۱۹ هسـتند یا مبتال به این بیامری هسـتند را محدود کنند، و 
متـام افرادی که مشـکوک به ابتال هسـتند را آزمایـش کنند و افراد 
مشکوک یا قطعی ابتال به کوید-۱۹ را بطور جداگانه تداوی کنند؛ 
بـه طـور فـوری متـام کارکنـان و بیـامران بسـری در شـفاخانه که 
مشـکوک یـا مبتال به بیـامری کوید هسـتند را شناسـایی کنند و از 
پوشـش های محافظت فردي، که مخصوص کادر تداوی بیامران 
کوید اسـت، اسـتفاده کنند و احتیاط های مخصوص کوید-۱۹ از 
قبیل شسـن دسـت هـا، متیز کـردن و ضدعفونی کردن وسـایل و 

سطوح را انجام دهند.77

با توجه به ناتوانی افغانستان در کاربرد معیارهای صحیح، کارکنان 
مراقبـت هـای صحـی بخصـوص در معـرض ابتـال بـه کویـد-۱۹ 
هسـتند. در مـاه می ۲۰۲۰، مسـئولین دولتی در امـور صحی گفتند 
که بیش از یک سـوم از موارد تأیید شـده کوید، دکتوران یا دیگر 
کارکنـان امـور صحی بودنـد.78 تعـداد روزافزون مبتالیـان درمیان 
کارکنان صحی، کمبودهای اساسـی بر پیکر سیسـتمی است که از 
قبل دچار کمبود و مشـکالت بوده اسـت. با توجه به کمبود نرس 
هـا و دکتوران، گزارش هایی از شـفاخانه های کابل رسـیده اسـت 
کـه اعضـای خانواده بیـامران، بدون تجهیـزات جلوگیری از کوید 
و تعداد کمی از آنها فقط با ماسـک در شـفاخانه از عزیزان خود 
مراقبت می کنند که همین امر خود سبب افزایش خطرات عفونت 
و گسـرش بیامری می شـود.79 بخاطر معیارهای نامؤثر جلوگیری 
از کویـد و نگرانـی تبدیـل مراکـز درمانـی بـه مرکـز شـیوع کوید، 
بعضی از دکتوران کلینیک های خود را بسـته اند تا فشـار بیشر بر 

دسرسی مردم افغانستان به منابع صحی محدود وارد نیاید.80

حتی اگر امکانات صحی در دسـرس باشـد، گزارش ها حاکی از 
آن است که افغان ها به انجام آزمایش و تداوی کوید-۱۹ متایلی 
ندارند. اگرچه در رسارس کشور دسرسی به امکانات صحی بطور 
یکسان نیست، بخصوص در مناطقی که حکومت کنرولی بر آنها 
نـدارد، برخـی افـراد گزارش داده اند که ترجیح مـی دهند در خانه 
هایشـان از عزیزانشـان مراقبت کنند زیرا رشایط شفاخانه ها آنقدر 
خراب است که در صورت تداوی در آن مراکز با خطرات بزرگر 
مواجه می شوند.81 گزارش هایی نیز از مردم به گوش می رسد که 
معلومات نادرسـت سـبب شده اسـت که افرادی که عالیم ابتال به 
مـرض را داشـتند، از بیـم آن که در صـورت تثبیت ابتـال به کوید-
۱۹ در شـفاخانه خواهنـد ُمـرد و از مراسـم تدفین اسـالمی محروم 
خواهند شـد، به مراکز صحی مراجعه منی کردند.82 تعداد بسـیاری 
از افغانها با ناامیدی، به معالجات خانگی، دواهای سـنتی، و حتی 
مـواد مخدر برای تداوی بیـامری خود روی آورده اند.83 عالوه بر 
آن، بخاطر سـطح باالی فقر در افغانسـتان بسـیاری از مردم امکان 
مانـدن در خانـه و حفـظ قرنطینـه ندارند و باید کار کننـد تا بتوانند 
بـرای فامیـل خـود نان فراهـم کنند؛ به همیـن دلیل هرگونه دسـتور 

ماندن در خانه از طرف حکومت در مردم بی تأثیر خواهد بود.
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محدودیت های فرهنگی نیز زنها را از دسرسـی به آزمایش کوید 
و دریافت امکانات صحی محدود ساخته است. به استناد سازمان 
بین املللی مهاجرت )IOM(، که وابسـته به سـازمان ملل است، در 
برابر هر سه مرد که آزمایش کوید داده اند، فقط یک زن آزمایش 
شده است.84 یکی از کارکنان امور صحی در کلینیک این سازمان 
در هـرات مشـاهده خـود را اینطـور می کنـد: "زنها فقـط هنگامی 
به کلینیک آورده می شـوند که حال آنها بسـیار خراب باشـد. در 
بسـیاری از ایـن مـوارد زنهـا اجازه دیـدن دکتـور مـرد را ندارند. به 
همین دلیل اسـت که تعداد بسـیار کمی از زنها در مقایسه با مردان 
آزمایش کرونا می گیرند."8۵ بنابرین مردان بیش از ۷۰ فیصد موارد 

تثبیت شده ای ابتال را دارند.8۶

تأثیرات ثانوی صحی کوید-۱۹

بـا توجـه بـه فشـار بیـش از انـدازه کویـد-۱۹ بـر سـکتور صحـی 
افغانسـتان، منابـع محـدود کشـور، بـه قیمت دیگر مسـایل صحت 
عامـه، بـرای تأمین نیازهـای پاندمی اختصاص یافته اسـت. رسوی 
هایی که یونیسـف و سـازمان جهانی صحت انجام داده اند، نشـان 
مـی دهند کـه پاندمی کوید-۱۹ ارائه خدمات مراقبت های صحی 
را چنان زیر تأثیر قرار داده است که امکانات صحی بدست آمده 
در ده سال گذشته، بخصوص در ارتباط با پیرشفت در میزان مرگ 
و میر و امراض قابل جلوگیری کودکان را بگونه بلقوه مورد تهدید 

قرار داده است.87

به اسـتناد سیستم هشـدار پیشـگیرانه ای ادارهء ایاالت متحده برای 
انکشـاف بیـن املللـی، در اواسـط فـربوری ۲۰۲۰، بخاطـر مترکز 
کشـور بـر کویـد-۱۹، آزمایشـات امـراض دیگـر بـه حالـت تعلیق 
درآمده اسـت."88 متعاقبـا در مارچ ۲۰۲۰، افغانسـتان متام فعالیت 
های واکسیناسـیون اطفال، به شمول فلج/پولیو اطفال )افغانستان و 
پاکسـتان تنها دو کشـوری در جهان هسـتند که فلج أطفال یا پولیو 
در آن وجود دارد( به حالت تعلیق درآمد تا از خطر انتقال کوید-
۱۹ در میان اطفال، فامیل هایشـان، و کسـانی که واکسین می شوند 
جلوگیری شود.89 تعداد ۳۴۰۰۰ داوطلب ناظر بر واکسین پولیو در 
سپتامرب ۲۰۲۰،  فعالیت های خود را بر نظارت به معضالت کوید-
۱۹، شناسـایی موارد ابتال، و فعالیت های ردیابی متاس افراد مبتال 
تغییـر جهـت دادند.90 اگرچه پروسـه واکسـین پولیو دوبـاره در ماه 
جوالی از رس گرفته شـده بود، اما سـازمان ریشـه کن سـازی پولیو 

گزارش داد که بخاطر تعلیق کامپاین واکسـین پولیو، ۵۱ مورد فلج 
اطفال اوایل اکتوبر ۲۰۲۰ شناسـایی شـده اسـت در مقایسـه با کل 
۲۹ مورد در سـال ۲۰۱۹ که این موارد شـامل مناطقی هم میشد که 

قبال فلج اطفال در آن دیده منی شد.91

پاندمـی کوید-۱۹ امـکان این را دارد که میـزان مقاومت در مقابل 
میکـروب )AMR( در افغانسـتان را بـاال بـربد. مقاومـت در مقابل 
میکـروب زمانـی رخ می دهد که باکری ها، ویـروس ها، و دیگر 
میکـروب ها در طـول زمان جهش می یابند و در مقابل داروهایی 
که برای تداوی آنها اسـتفاده می شـود بی اثر می شـوند و این امر 
اغلـب بخاطـر اسـتفاده بیـش از حـد داروهـای کلیدی مثـل آنتی 
بیوتیک ها تشدید می شود. هنگامی که امکانات تداوی بی تأثیر 
می شـوند، عفونت هـای مقاوم می توانند در سـطح جامعه پخش 
شـوند و امکانـات شـفاخانه ها برای تداوی عفونـت های رایج که 
زمانی بسیار ساده تداوی می شدند، به امراض مرگبار تبدیل شوند. 
مرکز کنرول امراض ایاالت متحده، مقاومت در برابر میکروب ها 
را "یکی از کالن ترین چالش های صحت عامه در عرص حارض" 

تلقی می کند."92

در افغانسـتان مقاومـت در برابـر میکـروب هـا یکـی از معضـالت 
روزافـزون صحـت عامـه در حـال حـارض اسـت. در اوایـل سـال 
۲۰۰۳، دکتـوران اردوی ایـاالت متحـده در کشـور بـا ایـن معضل 
مواجه شـدند بخصوص هنگامی که زخم های آنها دچار عفونت 
هـای مقـاوم بـه آنتـی بیوتیـک می شـد. تا سـال ۲۰۰۹، شـفاخانه 
هـای نظامـی ایـاالت متحـده معیارهـای جدیـدی بـرای مبـارزه با 
مقاومـت در برابـر میکـروب ها وضع منـود، از قبیل دسـتورالعمل 
هـای سـخت گیرانه تر بـرای اسـتفاده از آنتی بیوتیـک، نظارت بر 
مقاومـت دارو، و کنـرول بهر عفونت.93 نفوس ملکی افغانسـتان، 
البته بدلیل معیارهای ضعیف کنرول عفونت و استفاده دائم بسیار 
زیـاد همچنان با معضل مقاومت در برابر میکروب ها روبروسـت. 
بـه اسـتناد سـازمان دکتـوران بـدون مـرز )MSF( افغانسـتان بـرای 
تـداوی بخـش گسـرده ای از دردها و بسـیاری از مـوارد کوچک 
که نیازی به اسـتفاده از آنتی بیوتیک نیست اتکا می کند. استفاده 
بسـیار زیـاد از آنتی بیوتیک )به گـزارش دکتوران بدون مرز، مردم 
آنتـی بیوتیـک هـا را "مثل نقل و نبـات" می خورند.94(، دسرسـی 
بـه آنهـا بدون تجویـز دکتور، و عـدم آگاهی از مقاومـت در برابر 
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میکروب محیطی ایجاد کرده است که آماده گسرش مقاومت در 
برابر میکروب هاست. یک مطالعه در سال ۲۰۱۴ در باره استفاده 
شفاخانه کابل نشان داد که برای ۶۲ فیصد از متام مراجعه کنندگان 
در تابستان و ۵۰ فیصد آنها در زمستان حداقل یک آنتی بیوتیک 
تجویز شده است، که این میزان بسیار بلندتر از میزان توصیه شده 

سازمان جهانی صحت به مقدار ۳۰ فیصد است.9۵

کارکنـان بخش صحی نگران آن هسـتند که تـداوی کوید-۱۹ می 
توانـد معضـل مقاومـت در برابـر میکـروب هـا را خـراب تـر کند. 
عفونت های مجاری تنفسـی بخاطر ویروس ها، از قبیل کوید-۱۹ 
اغلب منجر به عفونت های ثانوی مرگبار تبدیل می شود که شامل 
سـینه بغل ناشی از باکری، و رضورت استفاده از آنتی بیوتیک ها 
می شـود.9۶ در افغانسـتان، تعـداد روزافزونی از بیـامران کوید-۱۹ 
یـک دوره آنتـی بیوتیک باید بگیرند که با توجـه به فقدان پیروی 
از معیارهای مربوط به جلوگیری از کوید در جمعیت بیامران، این 
امـر می تواند سـببی برای گسـرش بیامری های عفونتـی مقاوم به 
آنتی بیوتیک شود. بغیر از شفاخانه ها و کلینیک ها در استفاده از 
آنتی بیوتیک ها، رصفنظر از عدم تأثیر آنها در تداوی ویروس ها، 
با توجه به فقدان بدیل های دیگر، بسـیاری از افغانها برای تداوی 
خانگی کوید-۱۹ به طور خودرس از آنتی بیوتیک ها اسـتفاده می 
کننـد کـه به معضـل مقاومت در برابـر میکروب اضافه مـی کند.97 

بـا توجـه بـه باز شـدن رسحـدات و از رسگیری رفت و آمـد مرزُی 
این چالش صحت عامه می تواند تأثیرات منطقوی مثل گسـرش 
عفونـت هـای مقاوم در برابر آنتی بیوتیک در خارج از افغانسـتان 

داشته باشد.

تأثیرات بلند مدت ابتال به بیامری و نتایج این تأثیرات بر خدمات 
مراقبت های صحی همچنان مورد مطالعه قرار دارند. البته بسیاری 
از بیامران حتی کسانی که عوارض خفیفی دارند، گزارش داده اند 
که عوارض کوید-۱۹ بطور جدی ماهها پس از ابتال به بیامری در 
آنهـا همچنـان باقی مانده اسـت. یک ارتباط مسـتقیم میان کوید-
۱۹ و آسـیب بـه انـدام های بدن نیز مسـتند شـده اسـت که حاکی 
از افزایـش خطـر بـرای بیـامران ابتـال بـه معضالت صحـی از قبیل 
نارسـایی قلبـی، معضالت تنفسـی بلندمدت، و اختـالالت گرده و 

اعصاب، و سایر امراض می باشد.98

بـا توجـه بـه اینکـه احتـامال یک سـوم از نفـوس افغانسـتان به این 
بیامری دچار شـده اسـت،99 کوید-۱۹ می تواند بر سیستم مراقبت 
های صحی تأثیرات غیر قابل جربان و منفی داشته باشد و مؤثریت 

پروگرام های آینده مداخله صحی را با مشکالت مواجه سازد.
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با مواد مخدر وزارت داخله، ۱ سپتمرب ۲۰۱۹؛ وزارت امور خارجه، سازمان بین 
املللی مبارزه با مواد مخدر و انفاذ قانون، پاسخ به بررسی سیگار، ۱۰ جنوری ۲۰۲۰.

وزارت امور خارجه، سازمان بین املللی مبارزه با مواد مخدر و انفاذ قانون، پاسخ به  	.37
بررسی سیگار ۱۰ جنوری ۲۰۲۰؛ وزارت امور خارجه، سازمان بین املللی مبارزه با 

مواد مخدر و انفاذ قانون، پاسخ به بررسی سیگار ۱۵ جنوری ۲۰۱۹؛ وزارت امور 
خارجه، سازمان بین املللی مبارزه با مواد مخدر و انفاذ قانون، پاسخ به بررسی سیگار 

۱۵ جنوری ۲۰۱۹.
وزارت امور خارجه، سازمان بین املللی مبارزه با مواد مخدر و انفاذ قانون، پاسخ به  	.38

دیتای سیگار، ۲۱ سپتمرب ۲۰۲۰؛ دفر ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و جرایم، 
رسوی سال ۲۰۱۸ مواد مخدر در افغانستان: چالش های انکشاف، امنیت و صلح 

پایدار، جوالی ۲۰۱۹، ص. ۲.

وزارت امور خارجه، سازمان بین املللی مبارزه با مواد مخدر و انفاذ قانون، پاسخ  	.39
به درخواست دیتای سیگار ۲۱ سپتمرب ۲۰۲۰؛ دفر ملل متحد برای مبارزه با مواد 

مخدر و جرایم، رسوی ۲۰۱۸ مواد مخدر در افغانستان: چالش های انکشاف، امنیت 
و صلح پایدار، جوالی ۲۰۱۹، ص. ۲.

وزارت امور خارجه، سازمان بین املللی مبارزه با مواد مخدر و انفاذ قانون، پاسخ به  	.40
درخواست دیتای سیگار ۲۱ سپتمرب ۲۰۲۰؛ وزارت امور خارجه، سازمان بین املللی 

مبارزه با مواد مخدر و انفاذ قانون، پاسخ به بررسی سیگار، ۹ اکتوبر ۲۰۲۰.

وزارت امور خارجه، سازمان بین املللی مبارزه با مواد مخدر و انفاذ قانون، پاسخ به  	.41
درخواست دیتای سیگار ۱۷ جون ۲۰۲۰.

وزارت امور خارجه، سازمان بین املللی مبارزه با مواد مخدر و انفاذ قانون، پاسخ  	.42
به درخواست دیتای سیگار ۲۱ سپتمرب ۲۰۲۰؛ دفر ملل متحد برای مبارزه با مواد 

مخدر و جرایم، رسوی ۲۰۱۸ مواد مخدر در افغانستان: چالش های انکشاف، امنیت 
و صلح پایدار، جوالی ۲۰۱۹، ص. ۲.

وزارت امور خارجه، سازمان بین املللی مبارزه با مواد مخدر و انفاذ قانون، پاسخ به  	.43
درخواست دیتای سیگار ۱۷ جون ۲۰۲۰؛ وزارت امور خارجه، سازمان بین املللی 

مبارزه با مواد مخدر و انفاذ قانون، پاسخ به برری سیگار، ۷ جوالی ۲۰۲۰.

وزارت امور خارجه، سازمان بین املللی مبارزه با مواد مخدر و انفاذ قانون، پاسخ به  	.44
درخواست دیتای سیگار ۱۷ جون ۲۰۲۰.

وزارت امور خارجه، سازمان بین املللی مبارزه با مواد مخدر و انفاذ قانون، پاسخ به  	.4۵
درخواست دیتای سیگار ۲۱ سپتمرب ۲۰۲۰.

وزارت امور خارجه، سازمان بین املللی مبارزه با مواد مخدر و انفاذ قانون، پاسخ  	.4۶
به درخواست دیتای سیگار ۲۱ سپتمرب ۲۰۲۰؛ دفر سازمان ملل برای مبارزه با مواد 

مخدر و جرایم، رسوی ۲۰۱۸ مواد مخدر در افغانستان: چالش های انکشاف، امنیت 
و صلح پایدار، جوالی ۲۰۱۹، ص. ۲.

وزارت امور خارجه، سازمان بین املللی مبارزه با مواد مخدر و انفاذ قانون، پاسخ به  	.47
دیتای سیگار، ۲۱ سپتمرب ۲۰۲۰.

وزارت امور خارجه، سازمان بین املللی مبارزه با مواد مخدر و انفاذ قانون، پروگرام  	.48
محو مزارع کوکنار با هدایت والی اصالحیه به دستورالعمل اجرایی برای نامه موافقت 

بین پولیس، عدالت جزایی، و پروگرام های پشتیبانی مبارزه با مواد مخدر ۹ مارچ 
۲۰۰۶، بین حکومت ایاالت متحده امریکا و جمهوری اسالمی افغانستان،۲۳ اپریل 

۲۰۱۴؛ "جی ای اُ" )GAO(، کنرول مواد مخدر افغانستان: علیرغم تالشهای پیرشفته، 
اضمحالل امنیت اهداف، موفقیت ایاالت متحده را تهدید می کند، "جی ای اُ 

۰۷-۷۸"  نومرب ۲۰۰۶، ص. ۱۶، ۱۹.

وزارت امور خارجه، سازمان بین املللی مبارزه با مواد مخدر و انفاذ قانون، پاسخ به  	.49
بررسی سیگار؛ ۱۰ جنوری ۲۰۲۰؛ وزارت امور خارجه، سازمان بین املللی مبارزه با 

مواد مخدر و انفاذ قانون، پاسخ به بررسی سیگار، ۱۵  اکتوبر ۲۰۲۰.

وزارت امور خارجه، سازمان بین املللی مبارزه با مواد مخدر و انفاذ قانون، پاسخ  	.۵0
به بررسی سیگار، ۹ اکتوبر ۲۰۲۰؛ وزارت امور خارجه، سازمان بین املللی مبارزه با 

مواد مخدر و انفاذ قانون، پاسخ به بررسی سیگار، ۱۵ اکتوبر ۲۰۲۰.

وزارت امور خارجه، سازمان بین املللی مبارزه با مواد مخدر و انفاذ قانون، پاسخ به  	.۵1
دیتای سیگار، ۲۱ سپتمرب ۲۰۱۸؛ وزارت امور خارجه، سازمان بین املللی مبارزه با 

مواد مخدر و انفاذ قانون، پاسخ به بررسی سیگار، ۱۵ اکتوبر ۲۰۲۰.

سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده، جنوری ۲۰۲۰. 	.۵2
وزارت امور خارجه، سازمان بین املللی مبارزه با مواد مخدر و انفاذ قانون، پاسخ به  	.۵3

دیتای سیگار، ۱۸ دسمرب ۲۰۱۹.

وزارت امور خارجه، سازمان بین املللی مبارزه با مواد مخدر و انفاذ قانون، پاسخ به  	.۵4
دیتای سیگار، ۲۱ ۲۱ سپتمرب ۲۰۱۸؛  AETF ۹، پاسخ به بررسی سیگار ، ۱۱ اکتوبر 

۲۰۱۸. رس مفتش، عملیات نگهبان آزادی، گزارش رس مفتش به کانگرس ایاالت 
متحده، اول اکترب ۲۰۱۸ تا ۳۱ دسمرب ۲۰۱۸، به تاریخ۲۰ فربوری ۲۰۱۹، ص. ۲۴؛ 
گزارش های ربع وار قبلی مالحظاتی در سیگار نسبت به متدلوژی وزارت دفاع در 
ارتباط با کمپاین تأثیر مالی بر منابع سازمان های قاچاق مواد مخدر و خطر بالقوه 

برای نفوس ملکی. نگاه کنید به سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده، 
۳۰ اکتوبر ۲۰۱۸، ص. ۸۶؛ سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده، ۳۰ 

جوالی ۲۰۱۸، ص. ۱۸۶-۱۸۷؛ سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده، 
۳۰ جنوری ۲۰۱۸، ص. ۱۹۵؛ پاسخ "اُ یو اس دی-پی" )OUSD-P( به بررسی سیگار 

، ۱۹ اکتوبر ۲۰۲۰. 
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سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده، ۳۰ اکتوبر ۲۰۱۸، ص. ۸۶؛ ۹  	.۵۵
"ای ئی تی اف" )AETF(، پاسخ به بررسی سیگار ، ۱۱ اکتوبر ۲۰۱۸؛ قوای ایاالت 

متحده در افغانستان، پاسخ به بررسی سیگار ، ۱۳ جوالی ۲۰۱۸.

وزارت دفاع، پیرشفت امنیت و ثبات در افغانستان، ۲۰ دسمرب ۲۰۱۸، ص. ۱۰. 	.۵۶
وزارت دفاع، رس مفتش وزارت امور خارجه، پاسخ به درخواست دیتای سیگار ۸  	.۵7

اپریل ۲۰۱۹.

قوای ایاالت متحده در افغانستان، پاسخ به بررسی سیگار، ۱۳ جوالی ۲۰۱۸، "جیمز  	.۵8
سویلز" )James Soiles( معاون فرمانده عملیات، اداره انفاذ قانون علیه مواد مخدر، 

اظهاریه برای درج در کمیته های فرعی رشق میانه و افریقا، و کمیته امور خارجه 
آسیای پاسفیک، جلسه استامعیه با عنوان "پس از عقب نشینی: حرکت به جلو در 

افغانستان و پاکستان )بخش سوم(،" ۲۳۱۴ دسمرب ۲۰۱۴؛ پاسخ  "اُ یو اس دی-پی"  
به بررسی سیگار  ۱۹ اکتوبر ۲۰۲۰.

وزارت امور خارجه، اسراتیژی یکپارچه کشور:  افغانستان، ۲۷ ۲۱ سپتمرب ۲۰۱۸. 	.۵9
اداره ایاالت متحده برای انکشاف بین املللی، پاسخ به درخواست دیتای سیگار، ۲۰  	.۶0

مارچ ۲۰۱۸.

وزارت امور خارجه، سازمان بین املللی مبارزه با مواد مخدر و انفاذ قانون، پاسخ به  	.۶1
درخواست دیتای سیگار، ۲۱ سپتمرب ۲۰۱۸.

اداره انفاذ قانون علیه مواد مخدر، پاسخ به درخواست دیتای سیگار، ۲۱ سپتمرب  	.۶2
.۲۰۲۰

اداره هامهنگی امور برشدوستانه ملل متحد )UN OCHA(، افغانستان: گزارش  	.۶3
موقعیت عملیاتی دربارۀ پاسخ چند سکتوری  کوید ۱۹، تاریخ ۱۵ اکتوبر ۲۰۲۰، 

ص. یک

ژورنال صحی مدیرانه رشقی، نجیب الله صافی، احمد نعیم، مرآت خلیل، پلوشه  	.۶4
انوری، و گیالن جدیک،  "بررسی کمبود و توزیع نادرست نیروی کار خدمات 

صحی در افغانستان،" جلد ۲۴، شامره ۹، تاریخ ۸ دسمرب ۲۰۱۸، ص. ۹۵۱.

ژورنال صحی مدیرانه رشقی، نجیب الله صافی، احمد نعیم، مرآت خلیل، پلوشه  	.۶۵
انوری، و گیالن جدیک،  "بررسی کمبود و توزیع نادرست نیروی کار خدمات 

صحی در افغانستان،" جلد ۲۴، شامره ۹، تاریخ ۸ دسمرب ۲۰۱۸، ص. ۹۵۱.

اداره هامهنگی امور برشدوستانه ملل متحد، افغانستان:  گزارش موقعیت عملیاتی  	.۶۶
دربارۀ پاسخ چند سکتوری  کوید ۱۹، تاریخ ۱۵ اکتوبر ۲۰۲۰، ص. یک

"اَ آر اف"، "کریتی کاپور و اومن سی کورینا"  	.۶7	
)Kriti Kapur and Oommen C. Kurian(، "کوید ۱۹: معامی جدید جنوب 

آسیا؟" ۱۶ سپتمرب ۲۰۲۰.

گندهارا )Gandhara(، "افغانستان تنها ۲۰ فیصد موارد مشکوک به انتشار ویروس  	.۶8
را آزمایش می کند،" ۴ جون ۲۰۲۰؛ اداره هامهنگی امور برشدوستانه ملل متحد، 

"افغانستان: گزارش موقعیت عملیاتی دربارۀ پاسخ چند سکتوری  کوید ۱۹،" تاریخ 
۱۶ سپتمرب ۲۰۲۰، ص. ۳.

مرجم، "اندرو کوئیلتی" )Andrew Quilty(، "بحران دیده نشده در افغانستان،"  	.۶9
به تاریخ ۱۲ آگست ۲۰۲۰؛ پروگرام انکشافی ملل متحد، "افغانستان: بررسی تأثیر 

اقتصادی اجتامعی ویروس کرونا،" ۲۲ جوالی ۲۰۲۰، ص. ۴.

بانک جهانی، "افغانستان: کمک هزینه مالی جدید برای کاهش شدت تأثیر کوید  	.70
۱۹ بر خانوارهای فقیر و حفاظت از امنیت مواد غذایی،" ۴ آگست ۲۰۲۰.

تسهیالت اعتبار کوتاه مدت، ابزار اولیه صندوق بین املللی پول برای پشتیبانی میان  	.71
مدت و قرضه های امتیازی به کشورهای با درآمد پایین که معضل پرداخت حساب 

حفاظتی دارند. یکی از رشوط توافق "ئی سی اف" )ECF( کشورهای دریافت کننده 
باید به اجرای پالیسی های مشخص طبق دستورالعملی که در نامه دلیل درخواست 

قرضه هر کشور مشخص شده است توافق کنند و از "یک موقعیت اقتصادی کالن 
و پایدار در یک دوره میان مدت" پشتیبانی منایند." صندوق بین املللی پول، 

"تسهیالت اعتبار کوتاه مدت صندوق بین املللی پول،" به تاریخ ۳ مارچ ۲۰۲۰؛ 
صندوق بین املللی پول، "صندوق بین املللی پول در مورد تسهیالت اعتبار کوتاه 

مدت با کارکنان جمهوری اسالمی افغانستان به توافق می رسد،" ۱۴ آگست ۲۰۲۰.

سفارت ایاالت متحده در افغانستان، "ایاالت متحده بیش از ۳۶.۷ میلیون دالر برای  	.72
پاسخدهی به معضل کوید ۱۹ در اختیار افغانستان می گذارد." ۲۳ جوالی ۲۰۲۰.

پروگرام غذای جهانی ملل متحد، "اعطای ۱۲ میلیون دالر امریکایی از طرف اداره  	.73
ایاالت متحده برای انکشاف بین املللی به پروگرام غذای جهانی )WFP( برای 

کمک به ۹۵۰۰۰ فامیل در افغانستان که زیر تأثیر کوید ۱۹ قرار گرفته اند اهدا می 
کند." ۳ آگست ۲۰۲۰.

طلوع نیوز، ذبیح الله جامنال، "منایندگان مجلس نسبت به تقلب در بسته کمک  	.74
مالی حکومت هشدار دادند." ۲۱ جوالی ۲۰۲۰.

خامه پرس، "دفر بازرس کل، وزیر صحت افغانستان را به اختالس در کمک های  	.7۵
مالی و سوء استفاده از قدرت متهم می مناید." ۲۴ آگست ۲۰۲۰.

ارتباطات سیگار با افراد مسئول در سازمان دکتورهای بدون مرز، ۹ سپتمرب ۲۰۲۰. 	.7۶
مرکز کنرول امراض، بررسی کوید ۱۹ و جلوگیری از عفونت و کنرول اولویت ها  	.77

در مکان های صحی تنظیم شده غیر ایاالت متحده، ۱۲ آگست ۲۰۲۰.

رویرز، حمید شالیزی و روپم جین، "اختصاصی: تعداد بسیار کالن موارد کوید ۱۹  	.78
در میان کادر درمانی افغان زنگ خطر را بصدا درآورده است." ۷ می ۲۰۲۰.

آسو شیتد  پرس، متیم اخگر، "فامیل ها در بخش کوید ۱۹ شفاخانه کابل می روند  	.79
که از بیامران خود مراقبت کنند،" ۲۰ جوالی ۲۰۲۰.

رویرز، حمید شالیزی و روپم جین، "اختصاصی: تعداد بسیار کالن موارد کوید  	.80
۱۹ در میان کادر درمانی افغان زنگ خطر را بصدا درآورده است."  ۷ می ۲۰۲۰؛ 

ارتباطات سیگار با افراد مسئول در سازمان دکتوران بدون مرز،  ۹ سپتمرب ۲۰۲۰.

واشنگن پست، پمال کانستبل )Pamela Constable( و رشیف حسن، "از ترس  	.81
شفاخانه های  پر ازدحام، بعضی افغانها برای تسکین ویروس کرونا به آب میوه و 

آش روی آورده اند،" ۲۹ جوالی ۲۰۲۰.

مرجم، "اندرو کوئیلتی" )Andrew Quilty(، "بحران دیده نشده در افغانستان،" به  	.82
تاریخ ۱۲ آگست ۲۰۲۰.

واشنگن پست، کانستبل و حسن، "از ترس شفاخانه های  پر ازدحام، بعضی افغانها  	.83
برای تسکین ویروس کرونا به آب میوه و آش روی آورده اند،" ۲۹ جوالی ۲۰۲۰؛ 
بلومربگ نیوز، الطاف نجفی زاده، "همزمان با جستجوی تداوی برای کوید، میزان 

درخواست تریاک افزایش می یابد،" ۱۳جوالی ۲۰۲۰؛ گندهارا، سلطان رسور، 
نرصت پارسا، و ابوبکر صدیق، "حکومت افغانستان دربارۀ تداوی تأیید نشده اما 

رایج کرونا هشدار می دهد،" اول جون ۲۰۲۰.

سازمان بین املللی مهاجرت، "کارکنان خط مقدم جبهه مراقبت های صحی  	.84
افغانستان با خطر شخصی بسیار باال به مبارزه خود علیه کوید ۱۹ادامه می دهند؛ ۴ 

سپتمرب ۲۰۲۰.

سازمان بین املللی مهاجرت، "کارکنان خط مقدم جبهه مراقبت های صحی  	.8۵
افغانستان با خطر شخصی بسیار باال به مبارزه خود علیه کوید ۱۹ادامه می دهند؛ ۴ 

سپتمرب ۲۰۲۰.

اداره هامهنگی امور برشدوستانه ملل متحد، گزارش وضعیت اسراتیژیک افغانستان:  	.8۶
کوید ۱۹ شامره ۷۸، ۲۴سپتمرب ۲۰۲۰، ص. ۱.
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سازمان جهانی صحت، "سازمان ها هشدار می دهند که کوید ۱۹ می توانست  	.87
چندین دهه پیرشفت بسوی حذف مرگ و میر اطفال که قابل جلوگیری است در 

جهت عکس تغییر دهد،" خربنامه ۹ سپتمرب ۲۰۲۰.

آمادگی برای مخاطرات عفونت زا/سازمان جهانی صحت، سیستم جمعی هشدار  	.88
زودرس در برابر امراض )DEWS-Plus( افغانستان شش ماهه )اول جنوری تا 

۳۰جون( ۲۰۲۰، ۴ آگست ۲۰۲۰، صفحات ۱۰و ۱۳.

یونیسف، "پس از آنکه کوید ۱۹ در واکسین ۵۰ میلیون طفل اختالل ایجاد منود،  	.89
کمپاین واکسیناسیون فلج اطفال در افغانستان و پاکستان از رس گرفته می شود،" 

خربنامه ۱۱ آگست ۲۰۲۰. 

اداره هامهنگی امور برشدوستانه ملل متحد، "افغانستان: گزارش موقعیت عملیاتی  	.90
دربارۀ پاسخ چند سکتوری  کوید ۱۹،" تاریخ ۱۶ سپتمرب ۲۰۲۰، ص. ۱

ابتکار جهانی ریشه کن سازی فلج اطفال، "افغانستان: فلج اطفال این هفته در  	.91
افغانستان،" اکترب ۲۰۲۰؛ یونیسف، "پس از آنکه کوید ۱۹ در تطبیق واکسین ۵۰ 

میلیون طفل اختالل ایجاد منود، کمپاین واکسیناسیون فلج اطفال در افغانستان و 
پاکستان از رس گرفته می شود،" خربنامه ۱۱ آگست ۲۰۲۰. 

 ۲۰ "،)AR/AMR( مرکز کنرول امراض، "مقاومت آنتی بیوتیک/آنتی میکروب 	.92
جوالی ۲۰۲۰.

سی ان ان، مدلین دیویس )Madlen Davies(، "ایاالت متحده عفونت مقاوم را در  	.93
صفوف اردوی در کابل شکست داد، اما افراد محلی هنوز با آن دست و پنجه نرم 

می کنند،" ۶ نومرب ۲۰۱۸.

دکتوران بدون مرز، "مثل نقل و نبات می خورند: مفهوم آنتی بیوتیک و استفاده  	.94
بیامران از آنتی بیوتیک، دکتورها و داروخانه داران در یکی از شفاخانه های 

منطقوی کابل،" می ۲۰۱۵.

 R. Van den( آر. ون دن برگ ،)S. Bajis( کنش در صحت عامه، اس. بجیس 	.9۵
Bergh(، ام دی برویکر )M. De Bruycker(، جی مهاما )G. Mahama ۱(، سی. 

ون اورلوپ )C. Van Overloop(، اس. ساتیانارایانا )S. Satyanarayana(، آر. 
 A. J.( و ای. جی. رید ،)S. Esmati( اس. اسمتی ،)R. S. Bernardo( اس. برناردو
Reid(، "استفاده از آنتی بیوتیک در یک شفاخانه منطقوی در کابل، افغانستان: آیا 

زیاده از حد نسخه آنتی بیوتیک می نویسیم؟" ۲۱ دسمرب ۲۰۱۴، ص. ۲۵۹.

ساینس، سارا ریردن )Sara Reardon(، "تداوی وضعیت های پیچیده کوید ۱۹  	.9۶
توسط آنتی بیوتیک می تواند سوخت مقاومت در برابر باکری باشد،" ۱۶ اپریل 

.۲۰۲۰

بانک جهانی، "در افغانستان، کارکنان خدمات صحی برای مهار کوید ۱۹ با  	.97
معلومات غلط مبارزه می کنند،" ۲۸ می ۲۰۲۰.

مایو کلینیک )Mayo Clinic(، کوید ۱۹ )ویروس کرونا(:  تأثیرات بلند مدت، ۱۸  	.98
آگست ۲۰۲۰.

صدای امریکا، ایاز گل،)Ayaz Gul(  "۱۰ میلیون افغان به احتامل قوی کوید ۱۹  	.99
گرفتند و حالشان خوب شده است: رسوی،" ۵ آگست ۲۰۲۰.
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از طریق فکس: ۷۰۳۶۰۱۴۰۶۵
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