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 خانم رئیس، بسیار زیاد تشکر. 

 یم گرفتند  که  هنگایم  
ی
انر کردم، مردم افغانستان آمادگ ر  برای   ۲۰۰۱که پس از سال  آخرین بار در این شورا سخبر بار در چهارمی 

  ۲۸رفته شده بود، به تاری    خ گانتخابات ریاست جمهوری به پای صندوق های رای بروند. این انتخابات طوری که در نظر  

اک در روز انتخابزار شد. گسپتامبر بر  ان اشبر ر ر بود که تهدیدات امنیتر و بسیج اندک رای دهندگان در بعضر مب   پائی 
ً
ات نسبتا

 اکتوبر اعالن شود ویل تا هنوز اعالن نشده است.  ۱۹. قرار بود که نتایج ابتدانی به تاری    خ از عوامل آن بود ساحات، 

ر تاخب  اینست که اطمینان حاصل شود که روند انتخابات تا حد امک ان شفاف و با اعتبار باشد و حتر دلیل نخست برای چنی 

هم تمام شود. از دید تخنییک، انتخابات ریاست جمهوری امسال در مقایسه زمان بیشبر  این حصول اطمینان به قیمت رصف  ر  گا 

فت چشم ی داشت و از شفافیت بیشبر برخوردار بود. به نظر یم رسد که استفاده گبا انتخابات های قبیل در افغانستان پیشی ب 

یک رای دهند گستاز د انی در شناسانی و جلو گاه های تشخیص بایومبر م گان موثریت به رسر ر ی از تقلب داشت و سایر میکانب  ب 

زار کننده انتخابات را قادر سازد که آرای تکراری و تقلتر را شناسانی گهای ارزیانر در طول روند انتخابات باعث شد تا نهاد های بر 

یس به مراتب بیشبر از انتخابات های قبیل به معلومات و آن را نر اعتبار سازد. کاندید ا ها و سایر نهاد های ذیربط سیایس دسبر

 داشتند. 

ونییک را انتقال و فورم های نتایج را در حضور نمایند  ان کاندیدا ها گپس از روز انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات مواد الکبر

ونییک منتقل شدند، مورد ارزیانر قرار  گنتایج که به  و ناظرین جمع آوری کرد. معلومات و فورم های  
رفته و در سیستم گونه الکبر

ونییک که تصدیق   ایجاد شده استتفتیش الکبر
ً
یک تکراری به منظور شناسانی جدیدا ، وارد گردید. تشخیص معلومات بایومبر

ونییک تکمیل گردید.  رای دهندگان تکراری و برریس معلومات در فورم نتایج جمع آوری شده و سیستم تصدیق تفتیش الکبر

ر آرای تقلتر از روند شمارش بود.  
 آرای تقلتر احتمایل و خارج ساخیر

کمیسیون شکایات انتخابانر هدف اسایس این امر شناسانی

ر به بیش از   شکایت مربوط به روز انتخابات رسید  ۴۰۰۰نب 
ی
  کرد. گ

این انتخابات بدون مشکالت نبود. بعضر از کاندیدا ها و حامیان شان در مورد مسایل تخنییک روند انتخابات و باوجود آن،  

زار کننده انتخابات گبطور لفظر و یا نوشتاری، میان نهاد های بر و های متعدد، چه  گفتگرانر کردند.  گنبود معلومات عمویم ابراز ن

امر باعث توقف روند تفتیش و بازشماری آرا در هفت والیت توسط تعدادی از کاندیدا ها شد. رفت. این  گکاندیدا ها صورت  و  

  ۱۵دیروز به تاری    خ    شمار باز  د تفتیش و  همچنان این امر منجر به تاخب  بیشبر در اعالن نتایج ابتدانی گردید. با آنهم، باآلخره رون

 آغاز شد. اکنون انتظار داریم که نتایج ابتدانی به زودی اعالن شود. دسامبر 
ً
 در هفت والیت مجددا
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ر الملیل به پیمانه وسیع در رایزنر و مشوره دیه دخیل بودند و در  ان بی 

در این روند، کارشناسان تخنییک ملل متحد و کمیشبر

ان و یا در سطح سکرتریت، همکاری نزدیک  با کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخابانر چه در سطح کمیشبر

ی  قرار داشتند.  کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخابانر به نمایش گذاشتند، ابراز سپاس نموده که  من از رهبر

 در میان نهاد های ذیدخل دیدم که مالکیت افغان ها باید در طول روند انتخابات 
ً
و آن را استقبال یم کنم. من این حس را قویا

ی افغان ها باید در صحنه سیایس  افغانستان نهادینه شود. من از تمام نهاد های ذیدخل یم حفظ شده و این مالکیت و رهبر

 به شکایات از مجاری مناسب حقوقر 
ی
خواهم که با نهاد های انتخابانر همکاری نمایند تا مسئولیت های شان به شمول رسیدگ

 قرار گرفتند 
ی
، من از کاندیدا ها و طرفداران و ساختاری، را به گونه کامل انجام دهند. بعد از اینکه شکایات انتخابانر مورد رسیدگ

شان یم خواهم که نتایج را بپذیرند. هنگایم که روند انتخابات با اعتبار تکمیل شود، این نقطه عطفر در تاری    خ ایجاد سیستم 

 سیایس مردیم کشور خواهد بود. 

 خانم رئیس، 

ر را باالی مردم ملیک افغانستان تحمیل یم کند. سه رب  ع  ین تعداد تلفات ملیک از ده سال  ۲۰۱۹جنگ تلفات سنگی  شاهد بیشبر

، ما شاهد کاهش اندک در  بدینسو که یوناما روند ثبت منظم تلفات ملیک را آغاز کرد، یم باشد. در طول ماه های اکتوبر و نوامبر

 در مورد حمالت عمدی باالی افراد ملیک و افزایش در تلفات ملیک کاقر نیست. من   ویل این مجموع این آمار بودیم
ً
مشخصا

، نگران هستم. افزایش خشونت ها به منظور تقویت   موقف نایسی از مواد منفجره تعبیه شده غب  انتحاری و عملیات های هوانی

بول است. تالش های بیشبر از سوی طرف های درگب  در گفتگو های صلح که باعث تلفات زیاد افراد ملیک یم شود، غب  قابل ق

 باید روی دست گرفته شود تا تلفات ملیک کاهش یابد. 

ر متاثر ساخت، کارمندان علیه  افزایش تهدیدات همچنان،  امداد رسان در افغانستان که خانواده ملل متحد را در ماه گذشته نب 

ر سفر برایم مایه تشویش یم باشد. با ابراز تاثرات عمیق، یم  خواهم از مرگ یک کارمند ملل متحد، انیل راج، یادآوری کنم که حی 

در موتر ملل متحد در کابل به قتل رسید. آقای راج یک کارمند نهایت توانا و مسلیک بود و همکارانش وی را دوست داشتند. 

 حس یم شود. همچنان، با ابراز تا
ً
لم، یم خواهم از مرگ داکبر تیتسو ناکامورا مرگ وی در خانواده ملل متحد در افغانستان شدیدا

دوستانه در افغانستان بود. متاسفانه، از آخرین گزارش   ر بر مردم افغانستان و جامعه بشی به سنگی  یاد آوری کنم زیرا ترور وی رصر

ویل برای حمله توجیه معقمن بدینسو، حمالت خشونت بار باالی کارمندان امداد رسان با این دو رویداد خالصه نیم شود. هیچ  

ر الملیل  –بر کارمندان امداد رسان   وجود ندارد.  –چه امداد رسان افغان یا بی 

ر مایه نگرانر من یم  ر حقوق بشی در افغانستان و آنانیکه دارای دیدگاه متفاوت سیایس هستند، نب  افزایش تهدیدات علیه مدافعی 

باشد. به عنوان مثال، یک عضو کمیسیون مستقل حقوق بشی افغانستان در اوایل امسال توسط طالبان به قتل رسید؛ و دو تن  

ر حقوق بشی به گونه خودرس  انه توسط ریاست امنیت میل هنگایم بازداشت شدند که با جرات ادعا ها مبتر بر سوء از مدافعی 

 قرار یم دادند. هدف قرار دادن و حمله بر همچو نمایندگان جامعه مدنر 
ی
استفاده جنش از اطفال در والیت لوگر را مورد رسیدگ

 غب  قابل پذیرش است. 
ً
ی آنانر را که ما به همکاری نزدیک خود با طیف وسییع کامال از مقامات ادامه یم دهیم تا حقوق بشی

ر نمائیم. در این راستا، یم خواهم از اینکه کمیسیون   تامی 
برای ایجاد یک جامعه عاالنه تر و مساوی تر تالش یم کنند، بیشبر

 یک بار دیگر جایگاه "
ً
ا  " را کسب کرد، استقبال کنم. Aمستقل حقوق بشی افغانستان اخب 

 خانم رئیس، 

ین موضوع برای  جدید خواهد بود. هر چند ما منتظر  حکومتنتیجه انتخابات ریاست جمهوری هر چه که باشد، صلح مهمبر

نتایج انتخابات هستیم، تالش ها برای صلح متوقف نشده است. گفتگو ها میان ایاالت متحده و طالبان از رس گرفته شده 

ر االفغا  است.  ر تالش ها برای ادامه گفتگو های بی  نر جریان دارد. رئیس جمهور غتر دیدگاه خود در مورد صلح را در کنفرانس بی 
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الوزارنر کشور های قلب آسیا در استانبول بیان کرد. این تالش ها نمایانگر اشتیاق قوی همه به ویژه مردم افغانستان برای صلح 

 یم باشد.  

فت های قابل مالحظه در آن   موضوعات کلیدی مطرح شد در جریان تالش های قبیل در روند صلح،  که نیاز است تا پیشی

د. این موارد شامل کاهش خشونت عرصه ها  دستاورد حفظ آتش بس، و همچنان شناسانی راه های سازگار برای و  صورت گب 

 و رفاه مردم افغانستان حیانر یم 
ی
، عدالت و حکومتداری یم شود. این موضوعات برای زندگ ها در عرصه های حقوق بشی

م جامیع ر ر جهت، نیاز است که روند صلح تحت مالکیت افغان باشد. حکومت جدید مکلف است تا میکانب  را  باشند. از همی 

 منعکس گردد. ایجاد کند که در آن دیدگاه ها و منافع تمام اقشار جامعه به شمول زنان و جوانان به گونه عادالنه 

ده در منطقه و فراتر از آن دارد. این یک موضوع کلیدی است که ثبات   مفهوممگر، همه ما یم دانیم که صلح در افغانستان   گسبر

منطقه را متاثر یم سازد. همچنان، این موضوع برای تالش های جهانر در راستای مبارزه با گروه های دهشت افگن به شمول 

فرصت ها برای انکشاف رسی    ع و   شاخه خراسان دولت اسالیم عراق و شام ]داعش[ بسیار حیانر یم باشد. صلح در افغانستان

ی اتصال  ی اتب  و، اسبر ک را برای مردم و کشور های منطقه مساعد یم سازد. از ایبر بیشبر در منطقه را فراهم ساخته و منافع مشبر

ده یم باشد. تمایم تالش های صلح که توسط افغان ها و سایر جناح های ذیدخل به شمول کشور  صلح نیازمند حمایت گسبر

ک گردد. های منطق  هماهنگ و به نحوی باشند که باعث ایجاد مسایع مشبر
ً
 ه روی دست گرفته شده، باید قویا

 جناب رئیس، 

اک زنان در تمام فعالیت ها در جامعه افغانستان تاکید نمایم. در این راستا، من از افغانستان و  یم خواهم روی اهمیت اشبر

ابراز قدردانر نموده و از آن استقبال یم کنم. همچنان، من  ‘ن در افغانستانگروه دوستان ز ’دولت شایه انگلستان بابت ایجاد

اک زنان در روند نوامبر  ۲۵ای را به تاری    خ که پارلمان افغانستان مقرره متوجه شدم   به منظور حفظ و تروی    ج حقوق زنان و اشبر

ی آنها در روند صلح و صلح تصویب نمود. این ها نمایانگر تعهد قوی برای حمایت از زنان افغان به و  یژه در امر تروی    ج سهمگب 

ان یم باشند.  ده علیه زنان و دخبر  به خشونت های دوامدار و گسبر
ی
 رسیدگ

 به عنوان 
ی
وری یم باشد. بدین منظور، من حضور بانو عایشه خرم را که به تازگ ر مهم و رصر ر صدای نسل آینده نب  در نظر گرفیر

ر شد . من یم دانم که ایشان با جدیت در استقبال یم کنمه و در کنار من نشسته است، به گریم نماینده جوانان افغانستان تعیی 

ده مربوط به جوانان افغانستان دخیل بوده و انتظار شنیدن سخنان شان در بخش های بعدی این نشست را دارم.   مسایل گسبر

 خانم رئیس، 

دوستانه و انکشاف دراز مدت اقتصادی، نیاز به ادامهفوری افغانستان برای رفع نیازمندی های  ی مساعدت های تمویل بشی

ر  الوزارنر در  ر کنفرانس بی   دایر گردد. این نخستی 
ر الوزارنر کنندگان خارجر دارد. ما انتظار داریم که سال آینده کنفرانس مهم بی 

 این آخرین کنفرانس برای تعهد مساعدت ها برای حکومت    مورد انکشاف افغانستان برای
ً
جدید خواهد بود. همچنان، احتماال

فت معتر  ۲۰۲۴متباقر زمان دهه تحول که در سال  ختم یم شود، خواهد بود. در اینجا الزم به ذکر یم دانم که به منظور پیشی

موضوعات کلیدی چون مبارزه با خصوص لموس را در مهای مثبت و گام دار در عرصه انکشاف و اصالحات، افغانستان باید  

دوستانه، ملل متحد با نهاد های دولتر فساد اداری و پاسخگونی به شمول معافیت از مجازات بردارد.   در عرصه کمک های بشی

ولسوایل در   ۴۰۱ولسوایل از مجموع    ۳۷۱میلیون تن را در    ۷،۱به تعداد   ۲۰۱۹ایل ختم و غب  دولتر کار یم کند و توقع دارد که  

تحت پوشش قرار دهد که این رقم فراتر از هدف ساالنه خواهد بود که از خشکسایل شدید متاثر شدند. امیدوار  ،افغانستان

  ۷۳۳میلیون تن را تحت پوشش قرار دهیم و به منظور نیل به این هدف، امیدوار هستیم که     ۷،۱هستیم که سال آینده حداقل  

 دست آوریم. ما خواهان همکاری شما هستیم و از آن قدردانر یم کنیم.  میلیون دالر امریکانی به
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 خانم رئیس، 

ر الملیل  فرصت آن را دارند تا به چالش های کلیدی از آنجانی که افغانستان در انتظار دولت جدید است، کشور و همکاران بی 

  
ی
، نموده  رسیدگ و عوامل مناسب برای رقم زدن آینده بهبر برای کشور را تروی    ج نمایند. صلح، انکشاف، کاهش فقر، حقوق بشی

 به این موضوعات در سال های آینده موفق به 
ی
و پاسخگونی از مسایل کلیدی یم باشند. برای اینکه کشور در راستای رسیدگ

وری اینست که  شود که نتایج آن منعکس کننده اراده واقیع مردم افغانستان بوده و انتخابات معتبر برگزار در آید، هدف رصر

کای ذی یت طرف های ذیدخل به ویژه کاندیدا ها قابل قبول باشد. ملل متحد به همکاری با رسی ر  دخلبرای اکبر افغانستان و بی 

 الملیل ادامه یم دهد تا به صلح، ثبات و رفاه در افغانستان نایل آیند. 

 . بسیار زیاد تشکر 

 * * * 

مردم و حکومت  ، که در میان سایر خدمات کلیدی، مسایع جمیله به خرج یم دهد   یوناما، مطابق به دستور کار خود به عنوان یک ماموریت سیایس
ی از استقاللیت، بیطرقر و  افغانستان را همکاری یم کند.   مسایع جمیله اقدامات دیپلوماتیک است که ملل متحد به گونه عامه یا خصویص و با بهره گب 

د. یوناما در روند صلح و مصالحه همکاری یم کند؛ حقوق بشی  ش منازعات روی دست یم گب  ی از بروز، تشدید و یا گسبر به   صداقت خود برای جلوگب 
ی های مسلحانه را نظارت کرده و آن را تروی    ج یم بخشد؛ شمول محافظت افراد مل  حکومتداری خوب را تعمیم یم بخشد؛ و همکاری های  یک در درگب 

 نمایند  اینمنطقوی را تشویق یم کند. 
ی

ر   جامعه جهانر را  ملل متحد کمک های گ  .  یم کند  گبرای توسعه افغانستان هماهن نب 

 


