ی
رسمنش برای افغانستان
االکبوف ،رسپرست نماینده خاص
گزارش مخترص رامز ر
به شورای امنیت سازمان ملل متحد
نیویارک ۲۳ ،جون ۲۰۲۲
[طوریکه ارائه شد]
***

آقای رئیس،
ر
سخن ران کنم ،نهایت سپاسگذار یم باشم.
از اینکه برایم فرصت دادید تا به عنوان رسپرست یوناما امروز از کابل به این شورا
ر
سخن ران افتتاحیه تان ایراد نمودید ،دیروز ر
زمی لرزهی مرگبار صبح زود هنگایم که مردم در خواب بودند،
طوریکه شما در
ً
ی
والیت پکتیکا را تکان داد .تا اکنون ،طبق آخرین معلومان که به دست ما رسیده ،تقریبا  ۸۰۰تن از ر
بی رفته و بیش از یک
هزار و چهار صد تن مجروح شده اند که مجروحیت ر
اکن شان جدی یم باشد و چندین هزار خانه تخریب شده و از ر
بی رفته
است .عملیات جستجو و نجات در جریان است ،و توقع یم رود که ر
منان تلفات و تعداد محالت آسیب دیده یط روز های
ی
زمی لرزه ،فعاالن ر
ر
ر
مسئولی حاکم مساعدت های عاجل را تدارک دیدند،
بشی همراه با
بیشن شود .به تعقیب این
آینده
ر
طب ،بسته های کمک ،ادویه جات،
رهنی [این عملیات] را به عهده دارد و آمبوالنس ها،
چنانچه که وزارت دفاع ر
تجهنات ر
ی
تیم های سیار صیح و لوازم اضطراری به شمول خیمه ،کمپل ،ترپال های پالستیک و مواد غذان را ارسال نمودند .تیم های
ی
ی
هماهنک و شکل دیه مساعدت های ر
بشدوستانه
ارزیان موسسات در خالل چند ساعت به محل رسیدند و برای
مشنک
ر
کمک نمودند.
ر
نخستی امداد رسانان به شمول
در جریان  ۲۴ساعت ،من از ساحات آسیب دیده دیدن خواهم کرد ،با خانواده های متاثر،
گروه های زنان جامعه ر
ی
مدن که تالش یم کنند تا اطمینان حاصل گردد که مساعدت ها به زنان و دخنان یم رسد ،مالقات
یم نمایم و در مجموع از تالش ها برای مساعدت حمایت یم کنم .من با روسای موسسات سازمان ملل متحد که مساعدت
ً
مستقیما به جوامع و مردم افغانستان ارائه یم کنند ،آنجا خواهم بود ،و در ساحه با نهاد های رفایه از جامعه ر
مدن
ها را
ی ً
ر
گرفته تا جامعه جهان مشنکا کار خواهم کرد .تالش های آنها چشمگن و قابل ستایش یم باشد .من از فعالیت های قهرمانانه
ر
قدردان یم کنم.
آنها یط دو روز گذشته
مطمی هستم که همه تان موافق هستید که تراژیدی دیروز یادآور خطرات ن شماری است که در حال ر
ر
حاض مردم
من
ر
افغانستان با آن مواجه است .مراتب تسلیت عمیق خود را به مردم افغانستان ،خانواده ها و عزیزان آنانیکه جان های شان
ر
مجروحی این حادثه شفای عاجل خواهانم.
را از دست دادند ،ابراز نموده و برای
آقای رئیس،
باوجود آن ،گزارش مخترص امروز من روی سایر موارد اضطراری متمرکز خواهد بود که مردم افغانستان امروز با آن مبارزه
زمی لرزهی روز چهارشنبه فقط یک از آنها بود .این [موارد] عبارتند از :وضعیت حقوق ر
دارند و ر
بشی .بحران اقتصادی.
نیازمندی های عاجل ر
ر
مسئولی حاکم.
بشی موجود .و باآلخره ،نیاز برای تعامل دوامدار با
بشی آغاز نمایم .وضعیت حقوق ر
اجازه دهید تا با حقوق ر
بش در افغانستان کماکان شکنند یم باشد .به رغم اعالن عفو
معتن ر
ر
مبب بر
مسئولی حاکم که [عفو عمویم] رعایت یم شود ،یوناما کماکان ادعا های
عمویم و تکرار اطمینان از سوی
ر
کشتار ،بدرفتاری و سایر خشونت هان را دریافت کرد که هدف آن افراد وابسته به حکومت قبیل افغانستان بود .همچنان،
ر
یر
ر
مخالفی
داشی ارتباط با
مسئولی حاکم علیه افراد متهم به
معتن خشونت ادامه داد که توسط
یوناما به دریافت ادعا های ر

مسئولی حاکم باید اقدامات ب ی
ر
ر
مسلح و شاخه خراسان داعش ارتکاب یافته است.
چنی خشونت
یشن روی دست گنند تا از
ر
ر
ها جلوگنی صورت گند و ثابت کنند که هنگایم که چنی [خشونت ها] ارتکاب میابد ،عاملی آن پاسخگو قرار یم گنند.
بسی فضای ر
مدن در کشور ،به گونهی ی
گسنده مانع رعایت حقوق ر
مسئولی حاکم با رسکوب کردن افراد ناراض و ی ر
ر
بشی
اسایس مانند آزادی تجمعات صلح ر
آمن ،آزادی عقیده و بیان شده اند.
ً
مشخصا حقوق و آزادی های زنان و ی
دخنان افغانستان را هدف قرار داده ،سهمگنی شان در حیات
این ممنوعیت ها کماکان
اجتمایع ،سیایس و اقتصادی را محدود یم سازد .این [محدودیت ها] شامل وضع ممنوعیت شدید باالی مکاتب متوسطه
ی
مبب بر وضع محدودیت بر پوشانیدن صورت زنان یم باشد که در این مورد خانم دیبورا ر ر
دخنان و تصمیم ر
الین ،نماینده قبیل
ر
رسمنش با جزئیات به شما گزارش داده است .هزینه این پالیش ها برای اقتصاد بسیار هنگفت یم باشد .به گونهی مثال،
ر
هزینه روان-اجتمایع منع تعلیم غن قابل محاسبه یم باشد .زنان به طور گرویه به نحوی از جامعه طرد شده اند که در
جهان سابقه ندارد.
اجازه دهید به این شورا اطمینان دهم که یوناما صدای رسا و شنوا برای حفظ حقوق مردم افغانستان به ویژه حقوق زنان و
دخنان ی
ی
باق خواهد ماند.
آقای رئیس،
ی
مهمنین موضوع در افغانستان به
موضوع دوم که یم خواهم به آن ربندازم بحران اقتصادی موجود یم باشد .شاید این یگانه
ً
ی
بدبخب باشد .اقتصاد افغانستان از ماه آگست بدینسو تقریبا ۴۰ – ۳۰
عنوان عامل بالقوهی منازعات و همچنان عامل
درصد تقلیل یافته است؛ عواید و درامد  ۳۰ – ۲۰درصد کاهش یافته ،در حالیکه در تعداد خانواده هان که از خارج برای
پول دریافت یم کردند  ۵۰درصد کاهش یافته است .این امکان وجود دارد که بیکاری امسال به  ۴۰درصد برسد – در سال
بیب های وجود دارد که ر
 ۲۰۲۱این رقم  ۱۳درصد بود – و پیش ر
منان فقر ایل ختم سال  ۲۰۲۲به  ۹۷درصد افزایش خواهد
ی
یافت .ی
بیشن هشدار دهنده است که  ۸۲درصد خانواده ها اکنون قرضدار هستند ،در حایل که وخامت وضعیت
حب این
اقتصادی فرصت کیم را برای کاهش قروض فراهم یم سازد .منابع اندک که ر
اکن خانواده ها را کمک کرد تا از مشکالت زمستان
و وضعیت اضطراری عبور نمایند ،اکنون رو به ختم شدن است.
ر
اگر اقتصاد احیاء نگردد و رشد ر
انسان مواجه
معب دار و دوامدار نداشته باشد ،پس مردم افغانستان یک بار دیگر با بحران
ً
یم شوند؛ احتماال زمینه برای مهاجرت های گرویه مساعد یم شود و ررسایط برای افراطیت و درگنی های مسلحانه تازه
فراهم یم گردد.
در ر
عی زمان ،افغانستان به پیمانهی وسیع در مقابل تغینات اقلییم و تکان های جیوپولیتیک در آینده آسیب پذیر یم باشد.
ی
ی
ر
روستان افغانستان ،جائیکه ر
منان تولیدات ر
آموزیس
پائی بوده و خدمات
این عامل در صدر فقر شدید و عقب ماندگ مناطق
ر ً
اکنا وجود ندارد ،قرار دارد .اجازه دهید خییل واضح بیان کنم که این مشکالت ریشه تمایم چالش های اجتمایع-
و صیح
اقتصادی و سیایس است که افغانستان در گذشته با آن مواجه بوده و اکنون با مواجه یم باشد .اگر کسب نتایج اجتمایع و
ی
رسیدگ قرار گنند .در حال ر
ر
حاض،
معی مورد
اقتصادی متفاوت در افغانستان در نظر است ،این موضوعات باید در زمان
ر
دومی خشکسایل متوایل یط دو سال است ،در حالیکه سایر موارد اضطراری – مانند سیالب
افغانستان در حال تجربه کردن
ر
و شیوع امراض ،و همچنان هجوم ملخ ها و امراض موایس (که جوامع و خانواده های زمیندار را متاثر یم سازد) – آسیب

پذیری های از قبل موجود را عمیق تر و شدیدتر یم سازد – حاالنکه از حوادث طبییع مانند ر
زمی لرزه اخن هیچ یادآوری نیم
کنم.
ی
روستان افغانستان باید در اولویت توجه قرار گند و تمرکز روی
بدون در نظرداشت آنچه که ما انجام یم دهیم ،مناطق
ی
ی
غذان باشد تا از زنجنهی گرسنک جلوگنی صورت گند .ما باید در احیای ریشه های اقتصادی کمک
سیستم زراعت -مواد
ی
ر
ر
دهاقی و تولید کنندگان مواد غذان با بازار های محیل نهفته است.
تامی ارتباط میان
کنیم که در ایجاد زنجنهی ارزش و
این به نوبهی خود در کاهش کار باالی اطفال ،بهبود وضعیت صیح ،و ایجاد فضای توانا برای انکشاف و تغین اجتمایع
مساعد واقع خواهد شد .همچنان ،این امر زمی نه را برای زراعت بدیل برای کشت خشخاش فراهم یم سازد و به ما فرصت
ً
مسئولی حاکم وضع شده استفاده نمائیم .ر
ر
حی انجام این
یم دهد تا از ممنوعیت کشت خشخاش و تریاک که اخنا از سوی
امر ،ما باید کماکان به توجه ر
کاق به پاک سازی ی
گسنده مواد منفجر ناشده از دوران جنگ ادامه دهیم .این رویکرد تصاعدی
ر
مسئولی حاکم برای احیای اقتصاد ارائه شده و برای آسیب پذیر ترین ها مساعد واقع خواهد شد.
توسط
ی
ر
روستان از طریق رویکرد منطقوی تطبیق یم کند که
چنی رویکرد ها را در مناطق
تیم کشوری سازمان ملل متحد از قبل
ً
حمایت های تخنیک و مایل را مستقیما به جوامع محیل و تشبثات کوچک منتقل یم سازد ،زیرساخت های کوچک محیل را
احیاء یم کند ،و عواید اولیه را برای تعدادی از آسیب پذیر ترین ها در جامعه فراهم یم نماید .باوجود آن ،تمویل این گونه
فعالیت ها جهت احیای اقتصاد تا اکنون نهایت محدود بوده است .ما نیازمند حمایت یم باشیم.
آقای رئیس،
رهنی ارشد سازمان ملل متحد به رسارس کشور سفر یم کنیم و با آسیب پذیر ترین افراد جامعه
هنگایم که من و سایر تیم ر
ر
مالقات یم نمائیم ،گفتگو های آنها تاثنات دراز مدت از خود به جا یم گذارند .اجازه دهید تعدادی از آنها را با شما رسیک
سازم.
ی
حیان که از طریق مساعدت های ر
بشدوستانه برای شان فراهم شده،
خانواده های افغانستان متواضع بوده و از کمک های
سپاسگذار یم باشند؛ باوجود آن ،در جریان قسمت اخن بحران چهل ساله ،همه سه خواست واضح ،ساده و صادقانه دارند:
-

ی
ی
بیشن داشته باشند تا بتوانند به زندگ شان ادامه دهند.
آنها کار یم خواهند ،و یم خواهند درامد
ی
آنها مساعدت های دراز مدت برای بحران اقتصادی یم خواهند – مساعدن که ابزار باوقار برای بقاء و فرصت برای
یر
نگریسی به آینده را برای آنها فراهم سازد.
آنها مصئونیت یم خواهند نه تنها برای خود شان بلکه برای عزیزان شان ،و این مصئونیت به ر
معب آزادی حرکت
برای مردان و زنان یم باشد.

ی
عملیان فعیل باید در ی
تحقق این موارد ی
دسنس ما باشد.
حب در فضای
بشی ی
بشی ر
منان مساعدت ن سابقه را برای بحران ر
با حمایت سخاوتمندانهی تمویل کنندگان ،جامعه ر
گسنده در افغانستان
ر
هماهنگ نموده است.
بشدوستانه حداقل یک نوع مساعدت ر
از ماه جنوری ایل اخن ماه اپریل  ،۲۰۲۲ررسکای ر
بشی را به  ۲۰میلیون تن فراهم
نمودند که شامل  ۱۹.۳میلیون فرد آسیب پذیر با نیازمندی های اسایس ۲۴۷۰۰۰ ،برگشت کنندگان فرامرزی۷۵۰۰۰ ،
مهاجر و  ۹۵۰۰۰فرد متاثر از سیالب ها و سایر رویداد های اقلییم یم شود.
ی
غذان برای بیش از  ۱۹میلیون تن؛ مراقبت های صیح برای بیش از  ۵میلیون تن؛ تداوی سوءتغذیه  ۳میلیون طفل زیر
مواد
پنج سال و خانم های باردار و شنده؛ آب ،حفظ الصحه و کمک های صیح برای  ۳.۳تن؛ مساعدت های تعلییم برای

ی
محافظب برای بیش از  ۲میلیون تن فراهم شد.
 ۳۷۴۰۰۰طفل؛ رسپناه و لوازم خانه برای  ۱.۲میلیون تن؛ و مساعدت های
ر
جهان صورت گرفت.
همه اینها از طریق مساعدت های سخاوتمندانهی جامعه
به رغم این دستاورد ها ،بحران های ر
بشی وجود دارد و نیازمند حمایت دوامدار در طول سال های  ۲۰۲۲و  ۲۰۲۳خواهد
تی گریفیتس گزارش مفصل پنامون نیازمندی های ر
بود .آقای مار ر
بشی را امروز به شما ارائه خواهد کرد.
چهارم ،آقای رئیس،
ً
ی
مشکالن که ر
تشی ح کردم ،ما قویا معتقد هستیم که به خاطر مردم افغانستان و همچنان امنیت منطقه و جهان،
به رغم
ی
اسن ر
اتنی تعامل و گفتگوی دوامدار یگانه مسن در پیش رو یم باشد.
ر
رسمنش در امور سیایس رتنیک بگویم؛
اجازه دهید تقرر سفن مارکوس پوتزل از آلمان را به عنوان معاون جدید نماینده خاص
رسمنش سازمان ملل متحد مقرر شده ،مسئولیت رهنی ی
ر
ر
اسناتنی تعامل سیایس را به عهده خواهد
موصوف که از جانب
ر
داشت.
ً
یر
دانسی آن مهم خواهد بود؛ طالبان کماکان قدرت را تقریبا به گونهی انحصاری در اختیار دارند.
عناض متعدد وجود دارد که
ر
ر
مخالفی مسلح به پیمانهای وسیع نایس از عدم شمولیت سیایس یم باشد .فضای عمویم امنیت به گونهی
ظهور و تداوم
روز افزون غن قابل پیش ر
ر
مخالفی سیایس مسلح به ویژه
بیب یم باشد .ما شاهد درگنی ها میان ننوهای حکومت حاکم و
در والیت های پنجشن و بغالن و همچنان شاهد حمالت مواد منفجرناشده تعبیه شده و ترور های هدفمند علیه اهداف
ر
ر
ر
مسئولی حاکم
مخالفی مسلح علیه
مخالفی سیایس مسلح و شاخه خراسان داعش هستیم .حمالت
حکومت حاکم از سوی
ر
در ماه یم نسبت به ماه اپریل دو برابر شد .تعداد حمالت شاخه خراسان داعش در مجموع در مقایسه با عی زمان در سال
گذشته کاهش یافته است ،ویل حوزه جغر ی
افیان شان به  ۱۱ولسوایل افزایش یافته در حایل که در گذشته شش ولسوایل بود.
ما احتمال ن ی
ثبان فزاینده را رد نیم کنیم اگر حقوق مردم رعایت نشود و اگر آنها خود را در دولت شان مشاهده نکنند.
ر
اتنی ما در ماه آینده در صدد تروی ج ر ر
ی
اسن ر
ر
ایزن و شمولیت سیایس در دراز مدت خواهد بود .در ر
مسئولی
عی زمان ،ما با
ی
ر
جهان و طالبان در رابطه به حقوق
حاکم در تماس هستیم تا هماهنک در روابط مان را افزایش بخشیم .هرچند که جامعه
ی
بش ،حقوق زنان و حقوق سیایس با هم خییل فاصله دارند ،مگر ی
ر
نکان است که یم توانیم در راستای بهبود زندگ افغان ها و
ی
مشنک مانند مبارزه با مواد مخدر و پاکسازی ماین ها ،همکاری ی
ی
بهن داشته باشیم .طرح
همچنان رسیدگ به نگر ران های
آجندای منافع ی
مشنک برای اعتماد سازی و کاهش سوء تفاهم ها کمک خواهد کرد .این تعامل یم تواند شامل همکاری هان
ً
مستقیما به نیازمندی های اولیه ر
بشی افغان ها پرداخته و در ر
عی حال ،در موارد که مقدور باشد ،از محض عرضه
گردد که
ی
ر
ر
کمک های بشدوستانه فراتر رفته و در زمینه پایداری ساخی معیشیت شهروندان عادی افغانستان طبق نیاز های اولیه
ر
بشی طوری که در باال ذکر شد ،کمک کند.
آقای رئیس،
بیشن یم باشد .اما ما باید تحمل داشته باشیم .این ی
ی
کمنین ر
چالش های ر
چنی
صن و حوصله
پیشو چشمگن بوده و نیازمند ر
است که مردم افغانستان مستحق آن یم باشند .ما همواره معتقد هستیم که این تنها راه برای منفعت آنها و منفعت جامعه
ر
جهان یم باشد.
از توجه تان تشکر
پایان

