
 

 

 

 

 اظهارات معاون سخنگوی سازمان ملل متحد در مورد مشورت ها و بازدید از افغانستان 

 

به نمایندگی از سرمنشی سازمان ملل متحد، معاون سرمنشی سازمان ملل، آمنه محمد، مدیر   -  ۲۰۲۳  جنوری  ۱۷،  نیویارک

سرمنشی سازمان ملل از ریاست امور سیاسی، صلح و عملیات صلح، اجرایی دفتر زنان سازمان ملل، سیما باهوس، و دستیار  

اندازی مجموعه ای از مشورت های به سطح عالی در سراسر خلیج، آسیا و اروپا برای بحث در مورد   خالد خیاری، به راه 

ه پایدار ، اقدام  وضعیت افغانستان جهت تالش برای ترویج و حمایت از حقوق زنان و دختران، همزیستی مسالمت آمیز و توسع

 .نمودند

بازدیدها تاکنون چندین کشور همسایه، خلیج فارس و فراتر از آن را پوشش داده است. آنها همچنین با رهبری سازمان کنفرانس 

افغانستان   آباد و گروهی از سفرا/نمایندگان خاص  افغان در انقره و اسالم  اسالمی، بانک توسعه اسالمی، گروه هایی از زنان 

 .در دوحه دیدارهای داشتند مستقر

ارائه حمایت   ی  پایدار و همچنین نیاز به ادامه  در طی این بازدیدها، کشورها و شرکا به نقش حیاتی سازمان ملل در یافتن راه حل

ت های نجات دهنده، تاکید نمودند. آنها خواستار تشدید تالش ها برای رسیدگی فوری به این وضعیت شدند. مقامات دولتی بر اهمی 

 .صحبت جامعه بین المللی با یک صدا با رویکردی واحد تاکید کردند

نیاز به یک مسیر سیاسی احیا شده و واقع بینانه به طور مداوم روشن گردید و همه بر اصول اساسی، از جمله حقوق زنان و 

 .دختران برای تحصیل، کار و زندگی عمومی در افغانستان تاکید ورزیدند

 .سازد، موجود بودهای فعلی ممکن میمورد نیاز به یافتن تعادل مناسب که فوراً یک نتیجه مثبت را برای چالش ها در دیدگاه

اجماع روشنی در مورد حقوق زنان و دختران برای کار و دسترسی به آموزش در این دیدار ها مشهود بود. این احساس گسترده 

می در این موضوعات حیاتی است و باید با حمایت و همکاری کامل جامعه وجود داشت که رهبری منطقه و سازمان همکاری اسال

مورد    ۲۰۲۳المللی تقویت شود. پیشنهاد در مورد راه اندازی کنفرانس بین المللی زنان و دختران در جهان اسالم در ماه مارچ  بین

 .بررسی و در اصول مورد تایید قرار گرفت

قوی در مورد طیف وسیعی از مسائل از جمله    ن افغان مالقات کرد. آنها با ارایه شواهداز زناهای مختلف  این تیم همچنین با گروه  

برای   عالقهتأثیر عمیق اجتماعی و آسیب های روانی بر زنان و دختران در جامعه صحبت کردند. به طور کلی، حس عمیقی از  

 .بازگشت به یک افغانستان فراگیر، باثبات و مرفه وجود داشت

 .هیئت بلندپایه امروز برای ادامه تعامل وارد کابل شداین 
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