سیگار

اداره رس مفتش ویژه
برای بازسازی افغانستان

 ۳۰جنوری ۲۰۲۲

روش های بهرت برای حفظ کمک های آینده

این سند ترجمه شده رصف خالصه یی است از راپور مکمل ربع وار که میتوان آنرا در وبسایت سیگار SIGAR.MIL ،یافت.
ترجمه دری از سوی دفرت خدمات لسان ها ،وزارت خارجه ایاالت متحده

قانون مجوز دفاع ملی سال مالی  (PUB. L. NO. 110-181) ۲۰۰۸اداره رسمفتش ویژه
برای بازسازی افغانستان (سیگار) را ایجاد کرد.
ماموریت نظارتی سیگار ،طوری که در قانون تعریف شده است ،به طور مستقالنه و عینی:
yاجرا 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.
yرهبری ،هامهنگـی و ارایه سفارشـات در مورد پالیسـی های که برای توسـعه اقتصاد ،کارایـی ،و موثریت مدیریت
پروگرام ها و عملیات ها طراحی شـده باشـند ،و جلوگیری و کشـف ضیاع ،فریبکاری ،و سـؤ اسـتفاده از این گونه
پروگرام ها و عملیات ها.
yطریقه آگاه نگهداشتن 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 ،کمک بالعوض ،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 قانـون مجوز دفاع ملی سـال مالی  (Pub.L.No.110-181) ۲۰۰۸این گـزارش ربع وار طبق معیارات کیفی
تفتیش و ارزیابی که از سوی شورای رسمفتشین برای شفافیت و موثریت مقرر گشته ،تهیه شده است.
منبع“ )Pub.L. No. 110-181( :قانون مجوز دفاع ملی سال مالی ،)Pub. L. No. 115-91( ،۲۰۰۸/۱/۲۸ ،”۲۰۰۸
“قانون مجوز دفاع ملی سال مالی .۲۰۱۷/۱۲/۱۲ ”،۲۰۱۸

تصویر پشتی:
یک مرد در بیرون از یک نانوایی در کابل نان توزیع میکند( .عکس از خربگزاری فرانسه)

طبق معیارات تعین شدۀ کیفی برای تفتیش و ارزیابی از سوی شورای رسمفتشین یا  CIGIEبه نرش رسیده است.

اداره رس مفتــش ویــژه بــرای بازســازی افغانســتان
به این وسیله پنجاه و چهارمین گزارش ربع وار سیگار را در مورد وضعیت بازسازی در افغانستان برای کانگرس ،وزرای خارجه
و دفاع و مردم ایاالت متحده پیشکش می کنم.
این اولین ربع در تاریخ  ۱۳ساله سیگار است که ایاالت متحده هیچ حضور رسمی در افغانستان ندارد .از زمان تسلط طالبان بر
افغانسـتان در اگسـت  ،۲۰۲۱سـفارت ایاالت متحده در کابل مسدود باقی مانده اسـت .اکرث برنامه های بازسازی به حالت تعلیق
درآمده یا لغو شده است.
اما حامیت ایاالت متحده از افغانستان به پایان نرسیده است .برعکس ،ایاالت متحده همچنان بزرگرتین کمک کننده مساعدت
های برشدوستانه به افغانستان باقیامنده است .انتونی بلینکن ،وزیر خارجه ایاالت متحده در پاسخ به یک بحران عمیق برشدوستانه
که افغانسـتان را فرا گرفته اسـت ،در  ۲۸اکتوبر اعالم کرد که ایاالت متحده  ۱۴۴میلیون دالر کمک برشدوسـتانه جدید ارایه کرده
اسـت که متامی کمک های برشدوسـتانه ایاالت متحده را برای افغانسـتان و برای افغان ها در منطقه در سـال مالی ۲۰۲۱تقریباً
به  ۴۷۴میلیون دالر میرسـاند .قرص سـفید در  ۱۱جنوری اعالم کرد که اداره ایاالت متحده برای انکشـاف بین املللی  ۳۰۸میلیون
دالر کمک برشدوستانه دیگر را "به طور مستقیم از طریق سازمانهای مستقل برشدوستانه برای تهیه رسپناه ،مراقبت های صحی
رضوری ،کمک های زمستانی ،کمک های غذایی اضطراری ،آب و خدمات بهداشتی ارایه خواهد کرد".
ایـاالت متحـده و ملـل متحـد نیز برخـی از تحریم ها را باالی طالبان کاهش داده اند که مانع رسـیدن کمک هـای دیگر به مردم
افغانسـتان میشـد .در همین حال ،در  ۱۱جنوری ،ملل متحد درخواسـتی برای پرداخت بیش از  ۵میلیارد دالر را برای رسـیدگی به
بحران افغانستان و حامیت از پناهجویان افغان در کشور های همسایه صادر کرد که بزرگرتین درخواست کمک مالی برای یک
کشـور در تاریخ ملل متحد اسـت .در  ۲۶جنوری ،ملل متحد چارچوب تعامل انتقالی خود را را ه اندازی کرد که خواسـتار ۳.۶
میلیارد دالر بودجه فوری برای حفظ خدمات اجتامعی مانند صحت و معارف؛ حامیت از سیستم های اجتامعی از طریق حفظ
زیر سـاخت های اساسـی؛ و حفظ ظرفیت های حیاتی برای ارایه خدمات و ارتقای معیشـت و انسجام اجتامعی با تاکید ویژه بر
نیازهای اجتامعی – اقتصادی زنان و دخرتان شد.
کمـک هـای جدیـد در یـک وضعیت دگرگون به افغانسـتان می رسـد که در آن طالبـان ،به عوض یک دولت متحـد امریکا در
افغانسـتان ،نهـاد هـای دولتـی را در اداره خود دارند .ایـن یک چالش نظارتی قابل توجه را ایجاد می کند و خطر منحرف شـدن
کمک ها به افغانسـتان را قبل از رسـیدن به مردمی که بیشتر به آن نیاز دارند ،به شـدت افزایش می دهد .در اواخر ماه جنوری،
ایـاالت متحـده و سـایر کشـور ها و نهاد های بین املللی کمک کننده با طالبان در اسـلو مالقات کردند تـا در مورد نگرانی های
حقوق برش و پاسخ به بحران برشی گفتگو کنند.
سـیگار به عنوان یک نهاد مسـتقل بازرسـی قانونی ،در مورد اینکه آیا کمک های برشدوسـتانه یا کمک های دیگر به افغانسـتان
افزایـش یابـد ،موضعـی اتخـاذ منی کند .نقش سـیگار به عنوان یک نهاد مسـتقل نظارتـی نیز برای طراحی برنامه های بازسـازی
افغانسـتان نیسـت ،خواه این برنامه ها توسـط نهاد های ایاالت متحده انجام شـود یا از طریق کمک به سازمان های بین املللی یا
سازمان های غیر دولتی .اینها مسایل سیاسی برای قوه اجراییه و کانگرس اند .اما سیگار طبق وظایف خود موظف است پیشنهاد
های را در مورد پالیسی های رشد اقتصادی ،کارایی و موثریت در مدیریت برنامه ها و عملیات نهاد ها ارایه دهد.
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بر این اساس ،سیگار بر اساس سال ها تحقیق و یافته های بیش از  ۷۰۰گزارش نظارتی ۱۰ ،روش بهرت را برای نهاد های کمک
کننـده و ادارات تطبیـق کننـده ایجاد کرده اسـت که مـی تواند به ایاالت متحده کمک کند تا به اهـداف حفاظت از وجوه مالیه
دهنـدگان برسـد و در عیـن حـال از وضعیـت نـا امید کننده مـردم افغانسـتان بکاهد .این راهـکار ها که در موارد اساسـی خالصه
میشوند ،عبارتند از:
۱ .یک هدف روشن برای کمک تعیین کنید.

۲ .ارصار داشـته باشـید که هر نهادی که بودجه ایاالت متحده را دریافت می کند باید کار شـان کامالٌ شـفاف باشد تا ما بدانیم
پول ما کجا رفته و چگونه استفاده شده است.
۳ .سطح قابل تحمل ریسک را تعیین کنید و در صورت افزایش آن ،آماده متوقف ساخنت یک فعالیت باشید.

۴ .نحوه استفاده از پول را پیگیری کنید و مرتباً ارزیابی کنید که آیا واقعاً فعالیت ها به مردم کمک می کنند یا خیر.

۵ .معیارهـای واضـح و مرتبـط را تعییـن کنید که نتایج واقعی را اندازه گیری کند ،نه فقط اینکه چقدر دالر به مرصف رسـیده یا
چند فرد در برنامه ای رشکت کرده است.
۶ .اگر فعالیتی به گونه ضعیف به پیش می رود ،اصالحات بیاورید و یا آماده متوقف ساخنت آن فعالیت باشید.

۷ .موجودیت ناظران یک نهاد ثالت رضوری است ،اما دولت ایاالت متحده باید در ارزیابی و معیار های آنها کوشا باشد.

۸ .بـا وضعیـت عینـی در حـال تحول خود را عیار کنید چون یک راه حل برای متام مشـکالت و رشایـط ،منی تواند ممد واقع
شود.
۹ .به دنبال فرصت های فعال برای مرشوط ساخنت کمک ها باشید.

۱۰ .به دنبال فعالیت های باشید که افغان ها می توانند در نهایت بدون حامیت بیرونی ادامه دهند.

بحث در مورد هر یک از این روش های بهرت در بخش اول این گزارش ظاهر می شود.
در ایـن ربـع ،سـیگار مصاحبـه ها و کار میدانی را در حامیت از پنج درخواسـت کانگرس برای ارزیابی عوامل فروپاشـی دولت
افغانسـتان و نیـرو هـای دفاعـی و امنیتـی ،وضعیـت فعلی بودجـه اختیاری ایـاالت متحده ،و خطـرات در حال ظهور بـرای مردم
افغانستان انجام داد.
سیگار عالوه بر این گزارش ،هشت محصول دیگر را نیز نرش کرد .کار سیگار تا کنون تقریباً  ۳.۹۳میلیارد دالر رصفه جویی هزینه
را برای مالیه دهندگان امریکایی شناسایی کرده است.
سیگار سه گزارش بررسی عملکرد را در این ربع نرش کرد .گزارش اولی نشان داد که قوماندانی عقد قرارداد های اردوی ایاالت
متحده از اینکه کار رشکت خصوصی تامین امنیت میدان هوایی بگرام مطابق رشایط قرارداد باشد ،حصول اطمینان منی کرد و
احتامالً  ۸۵۰۰۰۰دالر اضافی را برای خدمات این رشکت پرداخت کرده اسـت .گزارش دوم بررسـی عملکرد ،نسـخه طبقه بندی
ناشـده گزارش محرم جنوری  ۲۰۲۱در مورد تالش های وزارت دفاع ایاالت متحده برای حصول اطمینان از پایدار ماندن قوای
ش های جاری وزارت خارجه ایاالت متحده برای ماین روبی در
هوایی افغان بود که اکنون از بین رفته است .گزارش سومی تال 
افغانستان را ارزیابی کرد و دریافت که این وزارت پیرشفت های داشته ،اما نظارت به موقع را انجام نداده است.
سـیگار همچنان پنج بازرسـی مالی پروژه های متویل شـده از سوی ایاالت متحده برای بازسازی افغانستان را تکمیل کرد که در
نتیجه  ۷۰۵۰۴۱۲دالر هزینه های مورد سـوال را در نتیجه کاسـتی های کنرتول داخلی و مسـایل مربوط به عدم رعایت قرارداد ها
شناسایی کرد .این بازرسی های مالی شامل طیفی از موضوعات از جمله برنامه حامیت وسایل نقلیه زمینی اردوی ایاالت متحده
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در افغانستان ،کمک های تخنیکی اداره ایاالت متحده برای انکشاف بین املللی به رشکت آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان ،و
برنامه مشارکت اداره ایاالت متحده برای انکشاف بین املللی برای افزایش برابری و توامنند سازی زنان افغان میشود.
در طول این دوره گزارشدهی ،تحقیقات جنایی سیگار منجر به یک مورد اعالم جرم و  ۵۵۰۰۰دالر اخذ جریمه های جنایی شد.
با وجود تغییرات در افغانستان ،سیگار به محافظت از منافع مالیه دهندگان ایاالت متحده ،آموخنت و به کارگیری درس های ۲۰
سال بازسازی ،و به حداکرث رساندن تاثیر کمک های در نظر گرفته شده برای مردم رنج دیده افغانستان ،ادامه می دهد.
با احرتام،

جان اف .ساپکو
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خالصه اجرایی
ایـن گـزارش کار نظارتـی سـیگار را خالصه منـوده و تحوالت را در چهار بخش عمده تالش های بازسـازی در افغانسـتان
از اول اکتوبر الی  ۳۱دسـمرب  ۲۰۲۱پیشـکش میکند*.
در طـول ایـن دوره گزارشـدهی ،سـیگار  ۹تفتیـش ،ارزیابـی و دیگـر محصـوالت را منتشر کـرد کـه تلاش هـای ایاالت
متحـده بـرای ایجـاد نیـرو هـای امنیتـی افغان ،بهبـود حکومتـداری ،تسـهیل توسـعه اقتصـادی و اجتامعی و مبـارزه با
تولیـد و فـروش مـواد مخـدر را ارزیابـی می کنـد .در ایـن دوره ،تحقیقات جنایی سـیگار منجر به یک مـورد اعالم جرم
و  ۵۵۰۰۰دالـر اخـذ جریمـه های جنایی شـد.

مرور اجاملی سیگار

yگـزارش دومی نسـخه طبقـه بندی ناشـده گزارش محرمانـه جنوری
 ۲۰۲۱در مورد تالش های وزارت دفاع ایاالت متحده برای حصول
اطمینان از پایدار ماندان قوای هوایی افغانسـتان اسـت که اکنون از
بین رفته است.

در این ربع ،سـیگار سـه گزارش بررسی عملکرد و پنج گزارش بازرسی
مالی را نرش کرد.

yگـزارش سـومی تلاش هـای جـاری وزارت امـور خارجـه ایـاالت
متحده را برای ماین روبی در افغانسـتان ارزیابی کرد و دریافت که
ایـن وزارت پیرشفت های داشـته اسـت اما نظارت بـه موقع را انجام
نداده است.

بازرسی ها و تفتیش ها

yاولین گزارش بررسـی عملکرد نشـان داد که قوماندانی عقد قرارداد
هـای اردوی ایـاالت متحده از اینکه کار رشکـت خصوصی تامین
امنیـت میـدان هوایـی بگرام مطابـق رشایط قـرارداد باشـد ،حصول
اطمینـان منـی کرد و احتامالً  ۸۵۰۰۰۰دالر اضافی را برای خدمات
این رشکت پرداخت کرده است.

پنج گزارش بازرسـی مالی  ۷۰۵۰۴۱۲دالر هزینه های مورد سـوال را
در نتیجه کاسـتی های کنرتول داخلی و مسـایل مربوط به عدم رعایت
قرارداد ها شناسایی کرد.

وقایع کلیدی ۱ ،نومرب  ۳۰ – ۲۰۲۱جنوری ۲۰۲۲
 ۲۸اکتوبر:

نومرب

انتونی بلینکن ،وزیر خارجه ایاالت متحده اعالم کرد که کشورش  ۱۴۴میلیون دالر کمک برشدوستانه اضافی به افغانستان ارایه کرده است.

 ۱۲نومبـر :انتونـی بلینکـن ،وزیـر خارجـه ایاالت
متحـده اعلام کـرد کـه قطـر حافـظ منافـع ایـاالت
متحده در افغانستان خواهد بود.

 ۱۱دسـمبر :بانک جهانی انتقال  ۱۰۰میلیون دالر
از صنـدوق بازسـازی افغانسـتان را بـه یونیسـف و
 ۱۸۰میلیـون دالر را به برنامه جهانی غذا ،برای ارایه
کمک مستقیم به افغان های نیازمند اعالم کرد.

دسمرب
 ۳دسمبر :فرمان طالبان ازدواج های اجباری را در
افغانسـتان ممنـوع می کنـد و حق زنان بیـوه را برای
ارث بردن اموال شوهران متوفی شان ایجاد می کند.
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خالصه اجرایی
تحقیقات

درس های آموخته شده

در طـول این دوره گزارشـدهی ،تحقیقات جنایی سـیگار منجر به یک
مورد اعالم جرم و  ۵۵۰۰۰دالر اخذ جریمه های جنایی شد .سیگار کار
روی دو دوسیه جدید را آغاز و  ۱۱دوسیه دیگر را بسته کرد و مجموع
تحقیقات در حال انجام را به  ۶۵دوسیه رسانید.

برنامـه درس های آموخته شـده سـیگار بـه کار روی گزارشـی در مورد
نقـش پولیـس در منازعـه و یک گزراش دیگر در مورد پرسـونل ،ادامه
داد و هر دو گزارش در اواخر سال جاری به نرشمیرسد.

یکی از نکات برجسته تحقیقات این ربع ،محکوم شدن سید اسامعیل
امیـری بـه  ۱۵ماه حبس و پرداخـت  ۵۰هزار دالر جریمه اسـت .امیری
مالـک یـک رشکت قردادی و همچنان مشـاور اسـت که می خواسـت
در پیونـد بـه یک قـرارداد اعامر برج هـای برق ،با فریبـکاری از دولت
افغانستان بیش از  ۱۰۰میلیون دالر به دست بیاورد.

*

تحقیق و ارزیابی
بخـش تحقیـق و ارزیابـی سـیگار پنجـاه و چهارمین «گـزارش ربع وار
خود را به کانگرس ایاالت متحده نرش کرد».

طوریکه در اساسـنامه سـیگار ذکر شـده ،این اداره می تواند در مورد محصوالت کاری و رویداد های نیز گزارش تهیه کند که پس از  ۳۱دسـمرب ۲۰۲۱تا تاریخ چاپ این گزارش انجام
شـده یا اتفاق افتاده اسـت .مگر اینکه طور دیگر بیان شـده باشـد ،متام نرخ تبادله افغانی به دالر امریکایی که در این گزارش به کار رفته ،با اسـتفاده از اوسـط نرخ تبادله شش ماه اخیر که
از طریق د افغانستان بانک ( )www.dab.gov.afبه دسرتس قرار گرفته ،سنجش شده است .معلومات نرخ تبادله اسعار در این گزارش از  ۲جنوری  ۲۰۲۲ذکر شده است.

 ۲۶دسمبر :فرمان طالبان زنان را از سفر بیش از ۴۵
ی کند مگر اینکه "یکی از
مایل ( ۷۲کیلومرت) منع م 
اعضای مرد خانواده" آنها را همراهی کند.

 ۱۱جنوری :قرص سـفید  ۳۰۸میلیون دالر کمک های برشدوسـتانه دیگر
را برای افغانسـتان اعالم کرد؛ ملل متحد درخواسـت کمک مالی  ۵میلیارد
دالر را برای طرح پاسخ برشدوستانه افغانستان در سال  ۲۰۲۲آغاز کرد.

جنوری
 ۲۲دسـمبر :وزارت خزاییـن ایـاالت متحـده مجـوز های
عمومـی جدیـد را منتشر کـرد و شـورای امنیت ملـل متحد
معافیت تحریم این سازمان را برای بهبود ارسال کمک های
برشدوستانه و سایر کمک ها به افغانستان ،ایجاد کرد.

 ۲۶جنـوری :ملـل متحد چارچـوب تعامل
انتقالـی را اعلام کـرد کـه خواسـتار کمـک
اضافی  ۳.۶میلیارد دالر برای افغانستان است.
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خالصه بازسازی
بخش سوم گزارش این ربع خالصه ای از وقایع کلیدی این دوره گزارشدهی و همچنان برنامه ها
و پروژه های بازسازی افغانستان در این بخش ها می باشد :متویل بودجه ،امنیت ،حکومتداری
و توسعه اقتصادی و اجتامعی.
کاهش وقایع امنیتی

yبه طور کلی وقایع امنیتی در افغانستان در مقایسه با میزان قبل از فروپاشی
دولت سابق در ماه اگست  ۲۰۲۱کمرت است.
yشاخه خراسان گروه داعش به حمالت با تلفات باال علیه مساجد شیعیان
و نیرو های امنیتی طالبان در شـهر های بزرگ افغانسـتان و اطراف آن ،از
جمله قندز در شامل ،کابل ،و شهر قندهار در جنوب ادامه داد.
yهیبـت الله آخونـد زاده ،رهرب منزوی طالبان ،اولیـن حضور علنی خود را
پس از سـال ها در والیت جنوبی قندهار برای رسـیدگی به گزارش های
مربوط به قوماندانان بدرفتار طالبان انجام داد.

افغانستان با بحران های اقتصادی و برشدوستانه مواجه
است
yبرنامه انکشـافی ملل متحد و صنـدوق بین املللی پول تخمین زده اند که
اقتصـاد افغانسـتان بـر اسـاس تولید ناخالـص داخلی  ۲۰تـا  ۳۰درصد در
سال  ۲۰۲۱کاهش خواهد یافت.

yدر دسـمرب  ،۲۰۲۱برنامـه جهانـی غذای ملـل متحد تخمیـن زد که ۲۲.۸
میلیـون افغـان با خطر سـو تغذیـه حاد روبرو انـد که  ۸.۷میلیـون تن آنان
به قحطی نزدیک شـده اند .سـازمان جهانی صحت تخمین زده است که
یـک میلیـون کودک افغان در زمسـتان امسـال در معـرض خطر مرگ در
نتیجه گرسنگی قرار دارد.

کمک های بین املللی به افغانستان در حال تکامل است
yدر  ۲۲دسـمرب ،وزارت خزاییـن امریـکا انـواع فعالیـت هـای مجاز تحت
مجـوز هـای ایاالت متحده را گسترش داد و شـورای امنیـت ملل متحد،
معافیـت از تحریـم های این سـازمان را برای تسـهیل ارسـال کمک های
برشدوستانه و سایر کمک ها به افغانستان ایجاد کرد.

yدر  ۱۱جنـوری  ،۲۰۲۲قصر سـفید  ۳۰۸میلیـون دالـر کمـک هـای
برشدوسـتانه اضافـی ایـاالت متحده را به افغانسـتان اعالم کـرد .در هامن
روز ،ملـل متحـد درخواسـت کمک مالـی  ۵میلیارد دالـری را برای طرح
برشدوسـتانه خود در افغانسـتان در سـال  ،۲۰۲۲که بزرگرتین درخواست
کمک یک کشور در تاریخ ملل متحد است ،آغاز کرد.

yدر  26جنـوری ،ملـل متحـد درخواسـت اضافـی  ۳.۶میلیارد دالـری را به
عنـوان بخشـی از چارچوب تعامـل انتقالی خود اعالم کـرد .در مجموع،
این چارچوب خواسـتار بیش از  8میلیارد دالر کمک های برشدوسـتانه و
سایر کمک ها برای افغانستان شده است.

بودجه بازسازی ایاالت متحده

yاعتبـارات جمعـی بـرای بازسـازی و فعالیت هـای مرتبط در افغانسـتان از
سـال مالـی  ،۲۰۰۲بـه  ۱۴۵.۸۷میلیـارد دالـر به دلیـل برنامه ریـزی مجدد
بودجه در ربع منتهی به  ۳۱دسمرب  ۲۰۲۱کاهش یافت.
yاز  ۱۱۲.۰۰میلیـارد دالـر ( ۷۷در صـد مجمـوع) اختصاص یافته به شـش
حسـاب بزرگ بازسـازی فعـال که در این ربع مورد بررسـی قـرار گرفت،
حدود  ۳.۶۹میلیارد دالر برای پرداخت احتاملی باقی مانده است.
yدفرت هامهنگی امور برشدوسـتانه ملل متحد گزارش داد که کمک کننده
گان  ۱.۶۷میلیارد دالر را برای برنامه های برشدوسـتانه افغانسـتان در سـال
 ۲۰۲۱کمـک کردنـد .ایـاالت متحـده بیشترین مبلـغ را کـه بالـغ به ۴۲۵
میلیـون دالـر میشـد ،کمـک کرد .میزان ایـن کمک ها به مراتب بیشتر از
کمک های برشدوستانه سال های قبل بود.

yآخریـن گـزارش هزینـه جنـگ وزارت دفـاع امریـکا به تاریـخ  ۳۰جون
 ،۲۰۲۱گفته که تعهدات جمعی آن برای افغانسـتان ،از جمله تالش های
جنگ و بازسـازی ایاالت متحده به  ۸۳۹.۸میلیارد دالر میرسـد .بازسازی
جمعی و تعهدات مرتبط گزارش شـده توسـط وزارت امـور خاجه ،اداره
ایـاالت متحده برای انکشـاف بین املللی و سـایر نهاد هـای غیرنظامی به
 ۴۹.۷میلیارد دالر رسیده است.
yپروژه هزینه های جنگ در موسسـه واتسون دانشگاه براون هزینه جنگ
افغانسـتان را  ۲.۲۶تریلیون دالر تخمین زده اسـت .این رقم شـامل هزینه
های وزارت دفاع و نهاد های غیرنظامی در افغانسـتان و پاکسـتان ،بخشی
از هزینـههای وزارت دفاع از سـال  ،۲۰۰۱هزینـه های صحی و معیوبین
رسبازان ،و هزینه های قروض مربوط به جنگ است.
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نکات برجسته ربع وار
"سونامی گرسنگی" :خطر قحطی گسرتده در این زمستان
پیشبینی ها
به گفته برنامه جهانی غذا ،بیش از نیمی از جمعیت افغانستان
بـا "سـونامی گرسـنگی" روبـرو اسـت 1.آخرین مطالعـه طبقه
بنـدی مدغـم مرحلـه مصونیـت غذایـی ( )IPCنشـان داد که
نزدیـک بـه  ۱۹میلیـون افغـان در مـاه سـپتمرب و اکتوبـر عدم
مصونیـت حـاد غذایی را تجربه کردند ،و نیاز به "اقدام فوری
برای نجات جان  ،کاهش شکاف های غذایی و محافظت از
معیشـت آنها" محسوس اسـت 2.این گزارش همچنان تخمین
می زند که  ۲۲.۸میلیون افغان در زمسـتان امسـال در سـطوح
احتاملی تهدید کننده زندگی در نتیجه گرسنگی خواهند بود
کـه  ۸.۷میلیون نفـر از آنها با رشایط نزدیک به قحطی مواجه
خواهنـد شـد 3.سـازمان جهانی صحـت و برنامـه جهانی غذا
تخمیـن میزنند که  ۳.۲میلیون طفل زیر  ۵سـال در افغانسـتان
در زمسـتان امسـال از سـو تغذیه حاد رنج خواهند برد و یک
4
میلیون تن آنان در معرض خطر مرگ قرار خواهند داشت.

عوامل
بر اسـاس مطالعه طبقـه بندی مدغم مرحلـه مصونیت غذایی
( ،)IPCوضعیـت اضطـراری برشدوسـتانه نتیجـه ترکیبـی از
عوامـل ،از جمله خشکسـالی بی سـابقه ،افزایـش قیمت مواد
غذایـی ،بیجاشـدگان داخلـی ،و رکـود شـدید اقتصـادی و
فروپاشـی خدمات عامه پس از بازگشـت طالبان به قدرت در
5
ماه اگست است.
سـازمان غذا و زراعت ملل متحد به خشکسـالی که از اواخر
سـال  ۲۰۲۰رشوع شـد بـه عنوان منشـا ایـن بحران اشـاره می
کنـد 6.برخی از مقامات برشدوسـتانه معتقدند که این بدترین
خشکسـالی در یک نسـل اسـت و انتظار می رود بارش های
7
کمرت از حد متوسط تا اوایل سال  ۲۰۲۲ادامه داشته باشد.
از جملـه  ۳۴والیـت افغانسـتان ۲۵ ،والیـت در سـال ۲۰۲۱
از خشکسـالی متضرر شـد کـه باعـث کاهـش  ۲۰در صدی
برداشـت غله جات نسـبت به سـال قبل شـد .به همین ترتیب،

“افغانستان با طوفانی از گرسنگی و
فقر مواجه است که من در بیش از
 ۲۰سال حضور در برنامه جهانی غذا
هرگز مانند آن را ندیده بودم”.
— مری الن مک گرورتی ،مسـوول برنامه جهانی غذای ملل
متحد در افغانستان
منبع :برنامه جهانی غذا۱۵" ،میلیون افغان تا کنون در سال  ۲۰۲۱کمک
غذایی از سوی برنامه جهانی غذا ملل متحد دریافت کرده اند؛ کمک
های بیشرت در حالی نیاز است که اقتصاد در حال فروپاشی می باشد".
۲۰۲۱/۱۴/۱۲

 ۶۴در صـد از مالـداران در افغانسـتان در سـال جـاری در
پرورش حیوانات شان مشکل داشتند و کمبود آب و چراگاه
را بزرگرتیـن نگرانـی خـود عنـوان کردنـد 8.تخمیـن زده مـی
شـود که  ۴۰درصد از کل محصوالت در سـال  ۲۰۲۱از بین
رفته باشـد 9.با توجه به اینکه  ۸۰درصد معیشـت افغانسـتان به
زراعـت و مالداری وابسـته اسـت ،خشکسـالی نـه تنها باعث
کاهش محصوالت زراعتی و تولید غذا در رسارس کشور شد،
10
بلکه عواید خانواده ها را برای میلیون ها افغان کاهش داد.
بـه گفتـه سـازمان غذا و زراعـت ملل متحـد ،بحران ناشـی از
خشکسـالی "با زوال اقتصادی و تعلیق کمکهای انکشـافی
بیـناملللـی" پـس از تسـلط طالبـان در اگسـت  ۲۰۲۱تغییـر
کـرد 11.گـزارش طبقـه بنـدی مدغـم مرحله مصونیـت غذایی
( )IPCتوضیح میدهد که چگونه سـقوط جمهوری اسلامی
"بـه اختلاالت قابـل توجهـی در امـور مالـی عامـه ،خدمات
و کمـک هـای بیـن املللی منجـر شـد و تاثیـرات عظیمی بر
اشتغال ،به ویژه برای زنان داشت ".اعضای نیرو های متالشی
شـده دفاعـی و امنیتـی افغـان اکنـون بـدون کار انـد و هزاران
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“افغانستان اکنون اگر بدترین نه ،اما
یکی از بدترین بحرانهای برشدوستانه
در جهان را دارد و مصونیت غذایی
کامالً از هم فروپاشیده است .در
زمستان امسال ،میلیون ها افغان مجبور
خواهند شد میان مهاجرت و گرسنگی
یکی را انتخاب کنند ،مگر اینکه ما
بتوانیم کمک های نجات خود را
افزایش دهیم و یا اینکه بتوانیم اقتصاد
را احیا کنیم .ما در حال شامرش
معکوس برای بروز فاجعه هستیم و اگر
اکنون اقدام نکنیم ،یک فاجعه کامل
منتظر ما خواهد بود”.
— دیوید بیسلی ،رییس عمومی برنامه جهانی غذا
منبع :برنامه جهانی غذا" ،نیمی از جمعیت افغانستان در حالی با گرسنگی حاد
روبرو اند که نیاز به کمک های برشدوستانه به میزان بی سابقه افزایش یافته
است۲۱/۲۵/۱۰ ".

کارمنـد ملکـی دیگـر معاشـات شـان را دریافـت منیکننـد.
 ۶۶۴۲۰۰بیجاشـده داخلی در سـال  ۲۰۲۱فشـار بر بازار کار
افغانسـتان و منابع غذایی در مراکز شهری را تشدید کرد .این
گـزارش همچنـان بیـان می کند که  ۹۵در صـد از افغان ها در
سـال  ۲۰۲۱از کاهش ،یا کاهش قابل توجه درآمد خود خرب
12
دادند.
کاهـش درآمـد خانواده ها با افزایش شـدید و ناگهانی قیمت
غذا همزمان شد .قیمت آرد گندم بین جون تا سپتامرب ،۲۰۲۱
حـدود  ۲۸در صـد افزایش یافـت ،در حالی که قیمت روغن
13
پخت و پز  ۵۵در صد نسـبت به سـال قبل افزایش داشـت.
قیمـت کـود کیمیایـی نیز از  ۲۵تا  ۳۰در صد نسـبت به سـال
قبـل افزایش یافته اسـت .ایـن افزایش قیمت ها نتیجه شـوک

هـای طـرف عرضـه و سـقوط ارزش پـول ملـی افغانسـتان –
افغانـی اسـت .بیـن مـاه اگسـت و نومبر  ،۲۰۲۱ارزش افغانی
در برابـر دالـر امریکایـی  ۱۲.۵در صـد کاهـش یافـت که در
نتیجـه افزایش قیمت متـام اقالم مواد غذایی ،به ویژه واردات
را تشـدید کرد 14.خانواده ها نه تنها با درآمد از دسـت رفته یا
کاهـش یافتـه دسـت و پنجه نـرم میکنند ،بلکه قـدرت خرید
شـان نیـز کاهـش یافتـه اسـت .در پـی بحـران نقدینگـی در
افغانسـتان ،محدودیتهای وضع شده از سوی طالبان مقدار
برداشت پول از بانک را  ۴۰۰دالر برای هر فامیل در هر هفته
تعییـن کـرده اسـت 15.افزایـش قیمت مـواد غذایـی و کاهش
درآمد خانواده ها طوفانی بزرگ برای گرسـنگی و سـو تغذیه
ایجاد کرده است.

تاثیرات
در نومبر  ،۲۰۲۱کمیتـه بیـن املللـی صلیـب رسخ اعالم کرد
که سـو تغذیه حاد شـدید و متوسـط نسـبت به سـال قبل ۳۱
در صـد در والیـت قندهـار در حالـی افزایش یافته اسـت که
سـایر مناطـق افغانسـتان بـا افزایـش مشـابه روبرو انـد .صلیب
رسخ یـک منونـه از واقعـات ابتال به سـو تغذیه ،سـینه بغل و
کاهش آب بدن کودکان را ذکر کرد که در یکی از شـفاخانه
های محلی قندهار از اواسـط اگسـت تا سپتمرب دو برابر شده
اسـت 16.همین گونه ،سـازمان داکرتان بدون مـرز گزارش داد
که مرکز تغذیه آن در شـفاخانه ساحوی هرات شاهد افزایش
 ۴۰در صدی بیامران بین ماه می تا سپتمرب  ۲۰۲۱بوده است.
وضعیـت همچنان رو بـه وخامت بود و تا نومرب  ،۲۰۲۱تعداد
بیماران در مرکز تغذیه شـفاخانه سـاحوی هرات بـه دو برابر
سـو تغذیـه حاد :عبـارت از دریافت ناکافی مواد مغذی رضوری ناشـی
از کاهـش ناگهانـی دریافـت غـذا یـا کیفیـت رژیـم غذایی اسـت که به
نـام "ضایـع شـدن" نیـز شـناخته مـی شـود .سـو تغذیـه حـاد پیامـد های
فیزیولوژیکی جدی دارد و خطر مرگ را افزایش می دهد.
منبع :لنرت ال ،وازنی ک ،بوتو زی ای" .مدیریت سو تغذیه حاد شدید و
متوسط در کودکان "،در بلک آر ای ،لکشمی ناراین آر ،تیمرمان ام و دیگر
ادیتور ها .صحت والدت ،مادر ،نوزاد و کودک :اولویت های مدیریت
بیامری ،ویرایش سوم ،جلد ،۲۰۱۶/۵/ ،۲ .فصل .۱۱
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ظرفیـت آن رسـید 17.اداره حامیـت از کـودکان ملـل متحـد
(یونیسـف) همچنیـن تعـداد کارمنـدان برنامه تغذیـه خود در
افغانسـتان را در اکتوبر سـال گذشته دو برابر کرد تا سو تغذیه
کـودکان را کاهـش دهـد .تنها در مـاه اکتوبر ،یونیسـف برای
 ۳۰۰۰۰کودک زیر پنج سال که از سو تغذیه حاد شدید رنج
18
می بردند ،تداوی نجات بخش ارایه کرد.
با این حال ،گزارش طبقه بندی مدغم مرحله مصونیت غذایی
( )IPCکـه در مـاه اکتوبـر منتشر شـد ،پیشـبینی کـرد کـه ۳.۹
میلیون افغان "در سال  ۲۰۲۱به خدمات درمان سو تغذیه حاد
نیـاز خواهند داشـت که شـامل یـک میلیون کـودک زیر پنج
سـال مصاب به سو تغذیه حاد شدید ۲.۲ ،میلیون کودک زیر

پنـج سـال مصاب به سـو تغذیه حـاد متوسـط ،و  ۷۰۰۰۰۰زن
باردار و شیرده میشود 19".در ماه نومرب ،سازمان جهانی صحت
همچنـان هشـدار داد کـه حد اقل یـک میلیون کـودک اگر تا
پایان سال  ۲۰۲۱درمان فوری دریافت نکند ،در معرض خطر
20
مرگ ناشی از سو تغذیه شدید قرار خواهد گرفت.
ناامیدی و گرسـنگی باعث شـده اسـت که برخـی از خانواده
های افغان به فروش فرزندان خود متوسل شوند تا پول کافی
برای سـیر کردن اعضای دیگر خانواده خود به دسـت آورند.
مقامـات ملـل متحـد نگران هسـتند کـه این مـوارد در رسارس
کشـور اتفاق میافتد و به ویـژه دخرتان جوان در معرض خطر
21
ازدواج زودهنگام و کار قرار می گیرند.

بررسی نصاب تعلیمی جمهوری اسالمی توسط طالبان
انتقادات طالبان از نصاب تعلیمی جمهوری
اسالمی
طالبـان گفتـه اند که در حال تهیه یـک نصاب تعلیمی جدید
بـرای سـال  ۲۰۲۲انـد که با تغییرات در برخـی از مضامین در
22
رشوع سال تعلیمی جدید در  ۲۲مارچ به همراه خواهد بود.
در حالی که وزارت خارجه امریکا به سـیگار گفته که با هیچ
مدرکـی بر نخورده که نشـان دهنده فعال شـدن چنین نصابی
باشد ،اما گزارش دسمرب  ۲۰۲۰کمیسیون معارف طالبان که از
برنامه های درسی مکاتب جمهوری اسالمی انتقاد کرده بود،
مـی توانـد نوع تغییـرات آموزشـی را که ممکن اسـت اعامل
شـود ،منایـان کنـد" 23.کمیتـه بررسـی نصـاب تعلیمـی مدرن
مکاتـب" طالبان گفت که متام کتاب های درسـی جمهوری
اسالمی را از صنف اول تا ششم به طور کامل بررسی کرده و
اصول و رهنمود های اصلی را برای تغییر متام نصاب درسی
24
مکاتب ابتداییه و عالی ارایه کرده است.
در این گزارش  ۱۲موضوع مکرر از دروس تحت جمهوری
اسلامی بیان شده اسـت که طالبان معتقدند با ارزش های که
بـه بـاور آنهـا باید به کـودکان آمـوزش داده شـود ،همخوانی
25
ندارد .بر اساس گزارش طالبان:

۱ .دروس تدریس شده با اسالم و رشیعت سازگار نبود.
۲ .دروس تدریس شده دارای مشکالت اخالقی بود.

۳ .دروس تدریس شده در تضاد با سنت های افغانی بود.

۴ .دروس مکاتب ،فرهنگ های خارجی را بازتاب می داد.
۵ .دروس بـه جـای شـخصیت هـای اثرگـزار از افغانسـتان،
شخصیت های غربی و رشقی را میستود.
۶ .دروس ،سـنت ها و اعامل غیر اسلامی (مانند موسیقی،
تلویزیون و دموکراسی) را ترویج می کرد.
۷ .دروس با آزادی و استقالل افغانستان در تضاد بود.

۸ .قهرمانـان ملی افغانسـتان مورد بی اعتنایـی ،نادیده گرفته
شدن یا تحقیر قرار میگرفتند.
۹ .چهـره هـای طرفـدار غرب و "دسـت نشـانده" در تاریخ
افغانستان به عنوان قهرمان معرفی میشدند.
۱۰ .دموکراسـی و اصـول اصلی آن ارزش هـای مهمی تلقی
می شدند
۱۱ .افغانستان و جغرافیای جهان اسالم نادیده گرفته میشد.

۱۲ .حقایـق تاریخـی انکار میشـد (مثلاً طالبـان بگونه منفی
26
معرفی میشدند).
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طالبان :نصاب تعلیمی با «ارزشهای اسالمی»
همخوانی نداشت
موضـوع اصلی گـزارش ،متایل به حذف "نفـوذ خارجی" از
نصاب تعلیمی مکاتب اسـت .طالبان به دنبال تعریف مجدد
مفاهیمـی ماننـد "آزادی"" ،حقوق برش"" ،صلـح" و "برابری"
در تفسـیر سـنت اسلامی هسـتند و آمـوزش مـی دهنـد کـه
27
چارچوب رشیعت تنها راه دسـتیابی به این ارزش ها اسـت.
در ایـن گزارش آمده اسـت که متن ها و تصاویر مغایر با این
ارزش ها از جمله موسـیقی و تصاویر آالت موسـیقی باید از
28
دروس مکاتب حذف شود.
ایـن گزارش همچنـان از آموزش "جنـگ" و "جهاد مقدس"
بـه عنوان مفاهیم متامیز ،ایجاد دروس جدید درباره "اشـغال
ش های میهنی در دانشآموزان
وحشـی امریکا" و القای ارز 
حامیـت میکنـد .معلمان "باید روحیـه جهـاد و آزادی را در
29
ذهن و قلب دانش آموزان ترویج و تشویق کنند".
بسـیاری از تغییراتـی کـه در ایـن گـزارش طالبان درخواسـت
شـده اسـت به نحـوه تصویر ارایه شـده از زنـان و دخرتان در
کتـاب هـای درسـی مربوط می شـود .ایـن گزارش نسـبت به
تصویر زنان با لباس غربی ،تصاویر دخرتان جوان بی حجاب
و "برهنگی" در ورزش ابراز خشـم می کند .این گزارش بیان
میکنـد کـه حقـوق زنـان بایـد در چارچـوب حقوق اسلامی
آموزش داده شـود و دیدگاههای غربی متجاوزانه اسـت ،اما
جزییـات بیشتری ارایه منیکنـد .این گزارش همچنان اشـاره
میکنـد که نصـاب تعلیمی کنونی به صورت نادرسـت به زنان
"حق مطلق آموزش [بدون] محدودیت یا رشایط" میدهد .اما
دیدگاه طالبان را در مورد آموزش مناسب برای زنان توصیف
منـی کنـد 30.دختران اجـازه تحصیـل در مکاتـب ابتدایی را
دارند و زنان به تحصیل در دانشگاه های خصوصی ادامه می
دهند ،اما آنها از رفنت به بیشتر مکاتب متوسـطه محروم شده
31
اند و در دانشگاه های دولتی با محدودیت های روبرو اند.

هیچ مشـکلی در مضامیـن کمپیوتر ،فزیـک ،ریاضی ،کیمیا
یـا بیولـوژی پیدا نکرده امـا نگرانی های متعـددی را در مورد
مضمـون تاریـخ بیان کرده اسـت .بـه گونه مثـال ،این گزارش
معتقـد اسـت کـه درس ایجـاد ملل متحـد باید تاکیـد کند که
این سـازمان "آزاد و مستقل" نیست ،بلکه "یک شبکه و ابزار
تحـت کنترول کفـار اسـت کـه مسـلامنان را اداره کـرده و از
32
اتحاد باز داشته است".
در پایـان ،ایـن گـزارش پیشـنهاد به حذف مضامیـن هرن های
زیبـا ،مطالعـات مدنـی و فرهنـگ از نصـاب تعلیمـی میکند.
مضامیـن مدنـی از صنـف هفتـم الـی دوازدهـم در نصـاب
تعلیمی جمهوری اسلامی تدریس می شـد؛ گـزارش طالبان
بـا متام کتـاب های مرتبـط به ایـن مضامین مشـکل دارد .در
گزارش طالبان آمده است که "معرفی سازما ن ها ،دموکراسی،
قانون اساسـی ،حقوق برش ،انتخابات" و مضامین دیگر مرض
و مخـرب انـد .هنر هـای زیبـا و فرهنگ بـه عنـوان مضامین
غیـر رضوری یـا "بی فایـده" توصیف می شـوند .این گزارش
پیشنهاد می کند که هر دو مضمون باید با مضمون جدید در
33
زمینه زراعت جایگزین شوند.
اداره ایـاالت متحـده بـرای انکشـاف بیـن املللـی بـه سـیگار
گفـت کـه طالبـان در حـال ایجـاد قواعـد بـرای دانشـجویان
دختر انـد که در دانشـگاه های دولتی تحصیل مـی کنند ،اما
هنـوز چیـزی مشـخص ارایه نکـرده اند .آنها خاطر نشـان می
کننـد که دانشـجویان دخرت اجازه ادامه تحصیل در دانشـگاه
هـای خصوصی را دارند ،البته بـا میزان حضور کمرت .گزارش
هـا همچنـان نشـان میدهـد کـه طالبـان در برنام ه های درسـی
دانشـگاههـای خصوصـی مداخله منیکنند ،امـا قصد دارند
34
برنامه های درسـی دانشـگاه هـای دولتی را بازنگـری کنند.
به معلامن افغان در سـطوح ابتدایی و متوسـطه نیز گفته شـده
است تا زمانی که طالبان برنامه درسی خود را تکمیل کنند ،به
35
تدریس برنامههای درسی فعلی ادامه دهند.

ب های
این گزارش به تعدادی از مشـکالت مشـخص در کتا 
درسـی جمهوری اسلامی اشـاره میکنـد که انعـکاس دهنده
 ۱۲نگرانـی ذکـرشـده در بـاال اسـت .کمیتـه بررسـی طالبـان
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یادداشت های پایانی
	.1

برنامه جهانی غذا" ،نیمی از جمعیت افغانستان در حالی با
گرسنگی حاد مواجه اند که نیاز های برشدوستانه به میزان بی
سابقه افزایش یافته اند۲۰۲۱/۲۵/۱۰ "،؛ برنامه جهانی غذا" ،بر
اساس هشدار یک گزارش ،افغانستان قرار است به بدترین بحران
برشدوستانه جهان مبدل شود۲۰۲۱/۲۵/۱۰ "،؛ برنامه جهانی غذا،
"افغانستان :برنامه جهانی غذا در حالی درخواست کمک مالی
میکند که کودکان با گرسنگی روبرو هستند.۲۰۲۱/۳/۱۲ "،

	.2

طبقه بندی مدغم مرحله مصونیت غذایی ( ،)IPCتجزیه و
تحلیل عدم مصونیت غذایی حاد افغانستان ،سپتمرب  ۲۰۲۱تا
مارچ  ،۲۰۲۲نرش شده در اکتوبر .۲۰۲۱

	.3

طبقه بندی مدغم مرحله مصونیت غذایی ( ،)IPCتجزیه و
تحلیل عدم مصونیت غذایی حاد افغانستان ،سپتمرب  ۲۰۲۱تا
مارچ  ،۲۰۲۲نرش شده در اکتوبر ۲۰۲۱؛ نیویارک تایمز" ،در
آستانه فروپاشی اقتصادی ،افغانستان گرفتار گرسنگی شده
است.۲۰۲۱/۴/۱۲ "،

	.4

برنامه جهانی غذا" ،نیمی از جمعیت افغانستان در حالی با
گرسنگی حاد مواجه اند که نیازهای برشدوستانه به میزان بی
سابقه افزایش یافته اند۲۰۲۱/۲۵/۱۰ "،؛ رویرتز" ،سازمان جهانی
صحت می گوید ،یک میلیون کودک افغان در معرض خطر
مرگ ناشی از سو تغذیه حاد اند۲۰۲۱/۱۲/۱۱ "،؛ طبقه بندی
مدغم مرحله مصونیت غذایی ( ،)IPCتجزیه و تحلیل عدم
مصونیت غذایی حاد افغانستان ،سپتمرب  ۲۰۲۱تا مارچ ،۲۰۲۲
نرش شده در اکتوبر .۲۰۲۱

	.5

طبقه بندی مدغم مرحله مصونیت غذایی ( ،)IPCتجزیه و
تحلیل عدم مصونیت غذایی حاد افغانستان ،سپتمرب  ۲۰۲۱تا
مارچ  ،۲۰۲۲نرش شده در اکتوبر .۲۰۲۱

	.6

سازمان غذا و زراعت ملل متحد" ،اگر زراعت در افغانستان از
هم فروبپاشد ،ما با خطر بروز یک فاجعه روبرو می شویم"،
.۲۰۲۱/۱۱/۱۱

	.7

گروه بین املللی بحران" ،فراتر از کمک های اضطراری:
جلوگیری از فاجعه انسانی در افغانستان ،۲۰۲۱/۶/۱۲ "،ص.۴ .

	.8

طبقه بندی مدغم مرحله مصونیت غذایی ( ،)IPCتجزیه و
تحلیل عدم مصونیت غذایی حاد افغانستان ،سپتمرب  ۲۰۲۱تا
مارچ  ،۲۰۲۲نرش شده در اکتوبر .۲۰۲۱

	.9

برنامه انکشافی ملل متحد" ،افغانستان :چشم انداز اجتامعی-
اقتصادی  ۲۰۲۱/۳۰/۱۱ "،۲۰۲۲-۲۰۲۱ص.۱۶ .

 	.10سازمان غذا و زراعت ملل متحد" ،اگر زراعت در افغانستان
از هم فروبپاشد ،ما با خطر بروز یک فاجعه روبرو هستیم"،
.۲۰۲۱/۱۱/۱۱
 	.11سازمان غذا و زراعت ملل متحد" ،اگر زراعت در افغانستان از
هم فروبپاشد ،ما با خطر بروز یک فاجعه هستیم.۲۰۲۱/۱۱/۱۱ "،

 	.12طبقه بندی مدغم مرحله مصونیت غذایی ( ،)IPCتجزیه و
تحلیل عدم مصونیت غذایی حاد افغانستان ،سپتمرب  ۲۰۲۱تا
مارچ  ،۲۰۲۲نرش شده در اکتوبر  ۲۰۲۱ص.۲ .
 	.13طبقه بندی مدغم مرحله مصونیت غذایی ( ،)IPCتجزیه و
تحلیل عدم مصونیت غذایی حاد افغانستان ،سپتمرب  ۲۰۲۱تا
مارچ  ،۲۰۲۲نرش شده در اکتوبر  ۲۰۲۱ص.۲ .
 	.14طبقه بندی مدغم مرحله مصونیت غذایی ( ،)IPCتجزیه و
تحلیل عدم مصونیت غذایی حاد افغانستان ،سپتمرب  ۲۰۲۱تا
مارچ  ،۲۰۲۲نرش شده در اکتوبر  ۲۰۲۱ص.۲ .
 	.15طبقه بندی مدغم مرحله مصونیت غذایی ( ،)IPCتجزیه و
تحلیل عدم مصونیت غذایی حاد افغانستان ،سپتمرب  ۲۰۲۱تا
مارچ  ،۲۰۲۲نرش شده در اکتوبر  ۲۰۲۱ص۲ .؛ گروه بین املللی
بحران" ،فراتر از کمک های اضطراری :جلوگیری از فاجعه
انسانی در افغانستان ،۲۰۲۱/۶/۱۲ "،ص.۹ .
 	.16کمیته بین املللی صلیب رسخ" ،افغانستان :فاجعه ای خشمگین
و ساخته انسان به رنج عظیم خانواده های افغان اشاره دارد"،
.۲۰۲۱/۲۲/۱۱
 	.17داکرتان بدون مرز" ،افزایش سو تغذیه در هرات با نزدیک
شدن سیستم صحی به نقطه شکست۲۰۲۱/۱۰/۱۱ "،؛ وال
اسرتیت ژورنال" ،در حالی که افغانستان در فقر فرو می رود،
برخی کودکان شان را برای زنده ماندن به فروش میرسانند"،
.۲۰۲۱/۱۶/۱۰
 	.18یونیسف" ،گزارش وضعیت برشدوستانه افغانستان از  ۱تا ۳۱
اکتوبر  "،۲۰۲۱صفحه .۲-۱
 	.19طبقه بندی مدغم مرحله مصونیت غذایی ( ،)IPCتجزیه و
تحلیل عدم مصونیت غذایی حاد افغانستان ،سپتمرب  ۲۰۲۱تا
مارچ  ،۲۰۲۲نرش شده در اکتوبر  ۲۰۲۱ص.۳ .
 	.20سازمان جهانی صحت ،گزارش وضعیت اضطراری افغانستان (۱۴
نومرب  ،)۲۰۲۱ص.۵ .
 	.21وال اسرتیت ژورنال" ،در حالی که افغانستان در فقر فرو می
رود ،برخی کودکان شان را برای زنده ماندن به فروش میرسانند"،
۲۰۲۱/۱۶/۱۰؛ صدای امریکا" ،ملل متحد کمک ها را از طریقه
هوا به کابل انتقال داده هشدار میدهد که افغانستان در حال
فرورفنت بیشرت به بحران است۲۰۲۱/۳/۱۱ "،؛ برنامه جهانی غذا،
"افغانستان :برنامه جهانی غذا در حالی درخواست کمک مالی
میکند که کودکان با گرسنگی حاد روبرو اند.۲۰۲۱/۳/۱۲ "،
 	.22نیویارک تایمز" ،واقعیت دشوار جدید برای زنان و دخرتان افغان
در مکاتبی که توسط طالبان اداره می شوند.۲۰۲۱/۲۷/۱۰ "،
 	.23وزارت خارجه ایاالت متحده ،جواب به ارزیابی۲۰۲۲/۱۴/۱ ،
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یادداشت های پایانی
 	.24امارت اسالمی افغانستان (طالبان)" ،گزارش کمیته بررسی نصاب
تعلیمی مکاتب مدرن۲۰/۲۰/۱۲ ،"،؛ ترجمه شده توسط
۲۰۲۱/۲۳/۱۱ Link Translations, Inc.
 	.25امارت اسالمی افغانستان (طالبان)" ،گزارش کمیته بررسی نصاب
تعلیمی مکاتب مدرن۲۰/۲۰/۱۲ ،"،؛ ترجمه شده توسط
۲۰۲۱/۲۳/۱۱ Link Translations, Inc.
 	.26امارت اسالمی افغانستان (طالبان)" ،گزارش کمیته بررسی نصاب
تعلیمی مکاتب مدرن۲۰/۲۰/۱۲ ،"،؛ ترجمه شده توسط
۲۰۲۱/۲۳/۱۱ Link Translations, Inc.
 	.27امارت اسالمی افغانستان (طالبان)" ،گزارش کمیته بررسی نصاب
تعلیمی مکاتب مدرن۲۰/۲۰/۱۲ ،"،؛ ترجمه شده توسط
۲۰۲۱/۲۳/۱۱ Link Translations, Inc.
 	.28امارت اسالمی افغانستان (طالبان)" ،گزارش کمیته بررسی نصاب
تعلیمی مکاتب مدرن۲۰/۲۰/۱۲ ،"،؛ ترجمه شده توسط
۲۰۲۱/۲۳/۱۱ Link Translations, Inc.
 	.29امارت اسالمی افغانستان (طالبان)" ،گزارش کمیته بررسی نصاب
تعلیمی مکاتب مدرن۲۰/۲۰/۱۲ ،"،؛ ترجمه شده توسط
۲۰۲۱/۲۳/۱۱ Link Translations, Inc.

 	.31اداره ایاالت متحده برای انکشاف بین املللی – دفرت تعلیم و
تربیه ،پاسخ به متاس داده ها از سوی سیگار۲۰۲۱/۱۷/۱۲ ،؛
صدای امریکا" ،مکاتب دخرتانه در نتیجه تالش های منحرص به
فرد در یکی از والیات افغانستان بازگشایی شد۲۰۲۱/۱/۱۲ "،؛
بی بی سی نیوز" ،افغانستان :طالبان ممنوعیت آموزش متوسطه
برای دخرتان را تایید کردند۲۰۲۱/۸/۱۲ "،؛ بی بی سی نیوز،
"افغانستان :ناامیدی دخرتان در نتیجه ممنوعیت آموزش متوسطه
توسط طالبان۲۰۲۱/۸/۱۲ "،
 	.32امارت اسالمی افغانستان (طالبان)" ،گزارش کمیته بررسی نصاب
تعلیمی مکاتب مدرن۲۰/۲۰/۱۲ ،"،؛ ترجمه شده توسط
۲۰۲۱/۲۳/۱۱ Link Translations, Inc.
 	.33امارت اسالمی افغانستان (طالبان)" ،گزارش کمیته بررسی نصاب
تعلیمی مکاتب مدرن۲۰/۲۰/۱۲ ،"،؛ ترجمه شده توسط
۲۰۲۱/۲۳/۱۱ Link Translations, Inc.
 	.34اداره ایاالت متحده برای انکشاف بین املللی – دفرت تعلیم و
تربیه ،پاسخ به متاس داده ها از سوی سیگار.۲۰۲۱/۱۷/۱۲ ،
 	.35نیویارک تایمز" ،واقعیت دشوار جدید برای زنان و دخرتان افغان
در مکاتبی که توسط طالبان اداره می شوند.۲۰۲۱/۲۷/۱۰ "،

 	.30امارت اسالمی افغانستان (طالبان)" ،گزارش کمیته بررسی نصاب
تعلیمی مکاتب مدرن۲۰/۲۰/۱۲ ،"،؛ ترجمه شده توسط
۲۰۲۱/۲۳/۱۱ Link Translations, Inc.
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سیگار
اداره رس مفتش ویژه برای
بازسازی افغانستان
2530 Crystal Drive
Arlington, VA 22202
www.sigar.mil
SIGAR 2022-QR-1

موارد ضیاع ،تقلب ،یا سؤاستفاده را میتوان از طریق شامرۀ مستقیم یا هات الین سیگار گزارش بدهید
از طریق تلیفون :ایاالت متحده
شامره رایگان۸۶۶۳۲۹۸۸۹۳ :
۳۱۲۶۶۴۰۳۷۸ :DSN

متام پیام های صوتی ،در جریان ساعات کاری ،به دری ،پشتو ،و انگلیسی.

از طریق فکس۷۰۳۶۰۱۴۰۶۵ :

از طریق ایمیلsigar.hotline@mail.mil :

از طریق ویب سایتwww.sigar.mil/investigations/hotline/report-fraud.aspx :

سیگار

موارد ضیاع ،تقلب یا سؤاستفاده را گزارش بدهید

