
 
  

قای تنمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان به شورای امنیت ملل متحدمختصر گزارش 
 
 میچی یاماموتودا، ا

 [همانطور که ارائه شد]

 ۲۰۱۸دسامبر  ۱۷نیویارک، 

* * * 

قای رئیس،
 
 آ

 .باشم نیز تماسی دآشته بر نتایج کنفرآنس وزرآی ژنوو تمرکز نمایم  آمروز می خوآهم روی آنتخابات و صلح

 . آنتخابات بارهدر نخست 

. مردم آفغانستان برآی آنتخاب رئیس دآدندرآی  پارلمانیچهار میلیون نفر در آفغانستان در آنتخابات  تخمینا  بر، وآک ت ۲۰تاریخ  به
یندهدر  شان جمهور 

 
همچنان که مردم آفغانستان در مسیر آیجاد خوآهند کرد.  نیزخود رآ  مهمی سیاسی آنتخاب نیز سال آ

 .در آین مسیر آست آست ضروری  گام های ها تآین آنتخابادیموکرآسی قوی حرکت می کنند، 

شده  مآعالوالیت  ۲۹کنون، نتایج آتا  می گذرد.والیت  ۳۴ جملهوالیت آز  ۳۳تقریبا دو ماه آز زمان برگزآری آنتخابات پارلمانی در 
سهمیه بندی میزآن باالتر آز  آین رقم د کهنآز نمایندگان جدید رآ زنان تشکیل می دهدرصد  ۲۸آست. نتایج آولیه نشان می دهد که 

رآی رآی بحق آساسی خود  آز طالبان های تهدید برخالف که رآ می باشد. ما شجاعت و آرآده قوی مردم آفغانستان برآی زنان شده
 .ستایش می کنیمدهی آستفاد کردند، 

ماد  زمانی
 
عمدتا  آنتخابات آمنیت تامینو همچنین  آجرآ ،گی هاکه به آنتخابات سال جاری نگاه می کنیم، الزم آست بدآنیم که آ

 که ۲۰۰۵. در مقایسه با آنتخابات سال شدآنجام  ،کارشناسان بین آلمللی ورهتنها با کمک و مش ،ستانمردم آفغانخود توسط 
ن
 
در  مشاور به عنوآن کارشناس بین آلمللی  ۶۰تنها  ،سالآمکارشناس بین آلمللی مسئول آجرآی آنتخابات بودند،  ۵۵۰در آ

. ل شدقبمتدولت آفغانستان در سال جاری هزینه های بیشتری رآ نسبت به گذشته  نان،. همچبرگزآری آنتخابات کمک کردند
 کاهش یافت.در سال جاری  دآلرمیلیون  ۶۰به  ۲۰۱۴در سال  دآلرمیلیون  ۱۴۰بین آلمللی آز حدود  عهجامکمک های  همس

یید شده باعث تلفات  رویدآد ۱۰۸بود: بیش آز  وآقعیدر حوزه آمنیت، تهدیدآت 
 
رقم بیشترین که آین رقم،  شد فرد ملکی ۴۰۰تا

. در عین حال، بدینسو، بوده آست ۲۰۰۹سال  سیستماتیک تلفات ملکی آز آنتخابات آز زمان ثبت وآحد روز یک در ملکی تلفات
. ما ه آستبود ۲۰۱۴سال  رقم تلفات در در طول دوره آنتخابات آمسال در مقیاس با آفرآد ملکیتعدآد تلفات  که پذیرفتباید 
بین  یبدون حمایت قابل توجه به طورعمده خودشان آمسال آمنیت رآ که قدرآنی کنیم آمنیتیملی تالش های نیروهای  آز باید

 . تامین کردند دآشتند، ۲۰۱۴آلمللی که در سال 



 
  

ماد  پیشگیری  با آین حال، بی نظمی های عمده و قابل
 
 مدیریت کننده ی های نهاد آز سوی پارلمانیآنتخابات  برگزآری و  گی هادر آ

به خود رآ عملکرد آنتخابات ریاست جمهوری باید  برگزآری  پیش آزآنتخاباتی  نهادهایوجود دآشت. وآضح آست که آین  آنتخابات
برآی آنتخابات ریاست جمهوری غیر قابل  پارلمانیمدیریت آنتخابات  ضعفبهبود بخشند. بی نظمی ها و  مالحظه آیطور قابل 

 یتمام که می خوآهیمقویا  نیز آز حکومت و  یقبول خوآهد بود. ما آز کميسيون مستقل آنتخابات، کميسيون شکايات آنتخابات
ينده نمودهرآ آتخاذ الزم  آصالحی آقدآمات

 
 در حین تا  نمایند بیشتر تمرکزآصالحات  روی تکمیل، و در ماه های آ

 
برآی ها مادگی آ

 ی آنتخابات معتبر  کهآست  مهمتر آین شود. برطرفمورد رسیدگی قرآر گرفته و  مشکالت ۲۰۱۹سال  ریاست جمهوری  آنتخابات
مادگی آتخاذ آصالحات و  تطبیق بعد آز رآ

 
آز به تاسی بدون آصالحات مناسب  یآنتخابات نسبت به آینکه آر کردز برگ کافیهای آ

ینده آین کشور حیاتی آست.برگزآر نمود شده فرآگرفته شدهدرسهای 
 
 . آنتخابات ریاست جمهوری برآی آ

 ،به شکل معتبر آنتخابات ریاست جمهوری  برگزآری  در رآستایآفغانستان  نهاد های کمک به برآی نبه عنوآن بخشی آز تعهد ما
، دو کارشناس بین آلمللی رآ به عنوآن شکایات آنتخاباتیدر پاسخ به درخوآست رئیس جمهور و کمیسیون  ،سازمان ملل متحد

نقش کارشناسان بین آلمللی در کمیسیون مستقل آنتخابات  چنانما هم .معرفی خوآهد کرد آین کمیسیون رآی درحق فاقد  آعضای
یامی کنیم  مشخصو کرده رآ بازبینی 

 
 آست. ضرورتکارشناسان بیشتری  به که آ

قای رئیس،
 
 آ

ن رآ برعهده دآشتند  نوکنفرآنس وزرآی در ژ میزبانی مشترک نوآمبر  ۲۸تاریخ  بهدولت آفغانستان و سازمان ملل متحد 
 
 ۹۶که در آ

 کشور و سازمان شرکت کردند. جامعه بین آلمللی 
 
یید کرد که به کمک به آفغانستان برآی دستیابی به خود  مجددآ

 
بر آساس ک فائی تا

بهبود  ضمن آذغان به ضرورت برآیکنفرآنس در آفغانستان آدآمه خوآهد دآد.  حکومتو  آنکشافیپاسخگوی  ی متقابل بین شرکای 
قدردآنی  خگوی  ی متقابل و یک برنامه آصالحاتی وآقعی به خصوص برآی مبارزه با فساد آدآری،تعهد دولت به پاسآز  ،آصالحات

قرآر گرفت. یک آعالمیه مشترک و چهارچوب حسابدهی تاکید . آهمیت سک تور خصوصی و آرتباطات آقتصادی منطقه آی، مورد شد
رآ به تصویب رسید. 

 
 متقابل ژنو در پایان کنفرآنس به آتفاق آ

کلیدی کنفرآنس وزرآی ژنو آطمینان آز تدآوم حمایت بین آلمللی در مرحله پس آز صلح بود. جامعه بین  دستاورد هایآز  یکی دیگر
 آعالم کرد. ،توآفقنامه صلح با طالبانبه  یافتنبه آفغانستان در صورت دست ها آلمللی تعهد خود رآ نسبت به آدآمه کمک 

قای ر 
 
 ، ئیسآ

نطوریکه آمروز سال گذشته هرگز ۱۷مذآکره در  آز طریقآمکان ختم جنگ 
 
نبوده آست. آز جانب آفغان ها، یک  آست، میسر آ

س آجرآییه عبدهللا در کنفرآنس وزرآی ژنو آرآیه گردید. تیمی که آین مذآکرآت رآ با طالبان ئییس جمهور غنی و ر ئبرنامه صلح توسط ر 
جهت حمایت آز تالش های صلح که آز بخش گسترده صلح لی مشورتی به گونه مستقیم به پیش ببرد تعیین شده آست. بورد عا

یس جدید دآرآالنشای شورآی عالی صلح ئدسمبر، ر  ۹آعالم گردیده آست. بتاریخ  نیز ی آز سیاسیون آفغان نمایندگی می کنند
ن
 
 تآشترآک کنندگان  ،تعیین شد. در ژنو، جلسه آختصاصی در مورد صلح برگزآر گردید که در آ

 
دآشتند که تمام تالش اکید مجددآ



 
  

در موآزآت با تالش های صلح به   باید هماهنګ بوده و،ها منطقوی و همسایه بازیګرآنهای بین آلمللی، به شمول تالش های 
به موقع و مهم آست زیرآ شماری آز آبتکارآت آجماع نظر آین  تاکید مجدد روی. و مالکیت آفغانها به پیشر برده شود رهبری آفغان ها

طرف به عنوآن مثال، نماینده ویژه آیاالت متحده آمریکا برآی صلح مذآکرآتی رآ با  .رآی پیشبرد آین روند در حال آنجام شدن آستب
ن طرف ها نومبر نشستی در مسکو برگزآر شد ۹ به پیش برده آست؛ و در نهمختلف فعاال های

 
جهت بحث و  آز منطقه که در آ

. بسیاری آز کشورها در منطقه، منجمله همسایگان، حمایت خود رآ آز روند صلح که در ورزیدندآشترآک صلح ګ فتګو پیرآمون 
 آبرآز دآشتند.به نظر می رسد، حال ظهور 

فضای  و باید دقرآر دآر  حساسیدرک می کنیم که آین تحوالت در مرحله ی  آما، .نیز شده آست یوناما مایه دلګرمی آین تحوالت
برآبر آین تحوالت وآکنش در  ګیچگون نسبت بهیافته و  صلی فرآهم شود تا بتوآنند جایگاه آصلی خود رآسیاسی برآی بازیگرآن آ

غازحدآقل،  یا. گام کلیدی بعدی دیدآر نمایندگان دولت و طالبان می باشد تصمیم بګیرندآخیر 
 
نچه که در میانجیگری  آ

 
رسمی، آ

ن ها  طرفوآریم که حرکت فعلی آین . آمیدمی باشد"گ فتگو در مورد گ فتگو" نامیده می شود،
 
ها رآ بتوآند دور هم جمع کند تا آ

میزبا طیفی وسیعی آز موآرد برخورد شان  چګونګی
 
ن شامل آجندآ که برآی رسیدن به یک  رآه حل صلح آ

 
جستجو  رآ نیاز آست به آ

 .کنند

قای رئیس،
 
 آ

به جای تماس های پرآکنده صحبت کرده به سوی گ فتگو های ساختارمند و رسمی  ضرورت رفتندر آین مجلس من مکررآ در مورد  
غازین مرآحل روند صلح یک وآقعیت آګرچهست. در جریان آ. تالش های برآی آیجاد آین تغییر آم

 
 "جنگ و گ فتگو" آغلب در آ

ثیر  پیشرفت آقدآمات در میدآن جنگ می توآند باالیدر عین حال،  آست، آما
 
گذآر باشد. آز آینرو من تمام طرفین روند صلح تا
سیب به آفرآد ملکی ،منازعه رآ ترغیب می نمایم تا به دقت مالحظه کنند که چگونه می توآنند سطح خشونت

 
رآ کاهش  ،به ویژه آ

خوآهم دهند. من همه ی آین جوآنب رآ به آیجاد آعتماد و توآنمند سازی گ فتگوها ترغیب می کنم. به ویژه آز کشورهای منطقه می 
وردنکه در بوجود 
 
برآی گ فتگو ها کمک کنند تا مردم آفغانستان آز طریق آین مذآکرآت بتوآنند آختالفات دآخلی  ی مساعدفضا آ

 خود رآ حل و فصل نمایند.

ن با عبور آز تماس ها بسوی گ فتگو ها، ما می توآنیم منطق جنگ رآ کنار گذآشته و روی فرصت ها برآی صلح تمرکز نماییم. با آی
، به قرآر دآردو پتانسیل برآی رشد  آمیدآز  سرشار منطقه ی بتغییر، ما می توآنیم که مزآیای یک آفغانستان با ثبات رآ که در قل

، ګ فته آستجای هرآس آز تهدیدآتی که آز یک آفغانستان ناپایدآر ناشی می گردد، پیش بینی کنیم. قسمی که رئیس جمهور غنی 
همکاری آز منظر موقعیت و چشم  "محلی برآیبه  ""محل خطر یا میدآن جنگرآ به عنوآن  آفغانستانتا تصور مان آز نیاز آست 

آست. مانند تمام آین چنین لحظات، زمانی که دشمنان با  میسر شده لحظه آمید و آمکانآکنون تغییر دهیم.  "آندآز آسترآتژیک
میز برآی آفغانستان، آز آین فرصت  باشد.ز نیخطر لحظه ، آین لحظه می توآند نشینندمی  به گ فتگو یکدیگر

 
ینده صلح آ

 
برآی یک آ

 ها باید بهره جست و خطرآت رآ باید مدیریت کرد.  

قای ر 
 
 ،یسئآ



 
  

نفر می رسد.  ۸۰۰۰سپتمبر آمسال به  ۳۰جنوری و  ۱که شمار تلفات آفرآد ملکی بین  ه آستحقوق بشر یوناما گزآرش دآد بخش
ثبت  ګذشتهمورد، نظر به عین مدت که در سال  ۲۱۳۶. تلفات آطفال با آست در سال پار مشابه رقم تلفات آین شمار تلفات

 ۶۰تقریبا  صورت گیرد تا آین تلفات کاهش یابد. ذیدخلشده بود، بلند باقی مانده آست. تالش ها باید آز طرف تمام جوآنب 
 عمدیآفزآیش تلفات آفرآد ملکی ناشی آز هدف قرآر دآدن  زمینی می باشد.درصد آین تلفات ناشی آز حمالت آنتحاری و درگیری های 

ما همچنان آفزآیش قابل توجه تلفات آفرآد ملکی  .آستدولت در سال جاری برآی ما نگرآن کننده  مخالفآفرآد  توسط عناصر 
با  اشی آز حمالت آنتحاری و سایر حمالت مورد تلفات آفرآد ملکی ن ۱۵۱۳. یوناما رآ مورد توجه دآریمهوآی  ی  های ناشی آز عملیات

ن رآ دآعش/آستفاده آز موآد آنفجاری تعبیه شده 
 
 رآ نیز آسالمی عرآق و شام به عهده گرفته دولتکه در سال جاری مسوولیت آ

 به شیوه با توجه بیش آز سه برآبر آفزآیش رآ نشان می دهد. ،در سال گذشته دوره مشابهدر مقایسه با  رقم آین ثبت کرده آست.
 دولت نگرآن تهدیدآت دآعش/کماکان آسالمی عرآق و شام نفوذ خود رآ در سایر نقاط جهان گسترش دآد، ما  دولتی که دآعش/ 

 هستیم. آسالمی عرآق و شام 

قای ر 
 
 ،یسئآ

الم مرنج و قبل آز آختتام، باید 
 
ن مبتال آست، رآ که بخش عظیمی آز شهروندآن آفغانستان متدیآ

 
وری  به آ

 
علی رغم  .کنم یاد آ

 آقلیمی ترین کشورهای جهان باقی مانده و آز تغییرآت پیشرفت ها در عرصه آصالحات آقتصادی، آین کشور همچنان، یکی آز فقیر
سیب دیده آست.

 
میلیون نفر باید  ۴.۵ درد و رنجآز خشکسالی و خشونت رنج می برند و  انی آست کهآز مهمترین نگرآنی ها مردم آ

ن طرح برنامه وآکنش بشردوستانه برآی آفغانستان رآ صادر می کنند. خاتمه یابد. ملل
 
، حدود ۲۰۱۹برآی سال  متحد و همکارآن آ

مریکای  ی نیاز آست و آز جامعه جهانی درخوآست می کنم تا کمک  ۶۱۲
 
مالی فوری خود برآی آفرآدی که در های میلیون دآلرآ

 مبذول دآرد. رآ سرتاسر آفغانستان بدآن نیاز دآرند

 ا تشکر فرآوآنب

*** 

می دهد، ماموریت دآرد تا با دولت  چ به خر  ‘مساعی جمیله’یوناما به مثابه یک ماموریت سیاسی که آز جمله سایر خدمات کلیدی 
دیپلوماتیکی آست که ملل متحد با توجه به آستقاللیت،  تدآبیر ‘مساعی جمیله’آفغانستان و مردم آفغانستان همکاری نماید. 

بیطرفی و صدآقت خود به گونه علنی و خصوصی و به منظور جلوگیری آز بروز، آفزآیش یا گسترش مناقشات بین آلمللی روی 
گیری های دست می گیرد. یوناما در روند صلح و مصالحه همکاری می کند؛ حقوق بشری به شمول مصئونیت آفرآد ملکی در در 

مسلحانه رآ نظارت و ترویج می نماید؛ حکومتدآری خوب رآ ترویح می کند؛ و همکاری های منطقوی رآ تشویق می کند. آین 
 ماموریت همچنان مساعدت های آنکشافی منسجم آز سوی جامعه جهانی رآ نیز حمایت می کند. 

 

 


