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انر خانم دیبورا لیونز، نماینده خاص رسمنشی ملل متحد برای افغانستان  سخنر

 در شورای امنیت ملل متحد 

 

 ۲۰۲۲جنوری  ۲۶رک، و نیوی

 ]طوری که ارائه شد[ 

* * * 

 

، سفراء و همکاران، ء رئیس شورا  و  نخست وزیر   ، رسمنشی

  حضور شما در نشست امروز بیانگر اهمیت   
ی

ی[ نگرانی های  افغانستان برای جامعه جهانی و همچنان ]نشان دهندههمیشگ

آینده فزاینده  به  رابطه  در  ما  همه  محبوبه  ای  دوستم،  با  همراه  است که  افتخار  جای  برایم  واقع  در  و  باشد.  یم  این کشور  ی 

 از جامعه مدنی رساج این جا هستم و به پیام مهم او به  
ی

 گوش فرا یم دهم.    ، نمایندگ

و  انسانی  بحران  جریان  در  د که  سیر تعهد  متحد  ملل  سازمان  افتاد،  طالبان  وهای  نیر دست  به  گست  آ ماه  در  هنگایم که کابل 

  یمندانه رسدرگیم سیایس، ]در کشور[ باقی یم ماند و از مردم افغانستان حمایت یم کند. تمرکز اسایس کار ما با همکاری سخاوت

آنچه که  تمویل کنندگان   بر  عالوه  بخشیم.  بهبود  ممکن  حد  تا  را  سخت  زمستان  جریان  در  ی  بشی وخیم  وضعیت  تا  بود  این 

ی اکنون   ی گزارش در مورد آنچه که توانستیم کسب نمائیم،  اظهار کرد، یم خواهم با ارائهرسمنشی ]سازمان ملل متحد[ همیر

 آغاز کنم. 

سال   ختم  طو ۲۰۲۱ایل  اشاره کرد،  ،  رسمنشی  های  ری که  به    اسایسکمک   
ً

شامل  میلیون    ۱۸تقریبا شد که  فراهم  جمعیت 

میلیون یم   ۱۱به  ۲۰۲۰میلیون تن یم شود. این رقم در سال  ۱.۵میلیون و مساعدت های صیح برای  ۱۰مواد غذانی برای 

ویروس کرونا  هنگایم  رسید،   شیوع  و  خشکسایل  ساختکه  مجبور  را  دوستانه  بشی رسانان  مدد  قبل  بود از  اهداف    ه  از  فراتر  تا 

دوستانه برای  ی شان فعالیت نمایند. سال گذشته،  پالن شده  ثانوی    ۲۰۰۰بیش از  مساعدت های بشی مرکز صیح ابتدانی و 

تمام والیات   ات صیح ابتدانی توریدی یم شود.    ۴۵۰فراهم شد، که شامل  در  ی ن تجهیر
ُ

به دلیل  ت  
ً

ش مساعدت ها قسما گسیی

قادر   دوستانه  بشی مساعدین  و  بوده  امنیتی  وضعیت  های  شدند  بهبود  بخش  به  سال  تا  برای  س  کشور که  دسیی قابل  غیر  ها 

یس داشته باشند.    بود، دسیی

 آقای رئیس،  

دوستانه کماکان  بشی های  نیازمندی  دانند،  یم  همه  طوری که  ویل  باشد،  یم  ما  های  دستاورد  بیانگر  شد  فوق گفته  در  آنچه 

  
ً

تقاضا  شدیدا ی  بشی بحران  به   
ی

رسیدگ برای  سال گذشته  امریکانی که  دالر  میلیارد  یک   
ً

تقریبا دارد.  اکنون  نمودیموجود   ،۴.۴  

ی  ی  دیگر باید جهت ارائه میلیارد دالر امریکانی   که در پیشنهاد روی آن افزوده شود چنانچه    ۲۰۲۲سال  در  مساعدت های بشی

است.   شده  مشخص  ما  باخیر  وضاحت  منظور  تمام  یشیی به  برای  تمویل کنندگان  است که  مبلغی  با  برابر   
ً

تقریبا مبلغ  این   ،

 غیر قابل دوام یم باشد. از این جهت،    این  . یم کرد ی عملیانی دولت جمهوری در یک سال مرصف  بودجه 
ً

در دراز مدت کامال

ی خواهیم بود    –تعزیرانی هستیم  ما همزمان خواهان تقلیل   اقتصاد  ی کامل خدمات اسایس شده و  ائهار مانع  که    –و در آینده نیر

 و عدم فعالیت بانک ها، ما با وضعیت فوق العاده 
ی

 را کماکان مختل یم سازد. به دلیل بحران اقتصاد نقدینگ
ی

مواجه    اینقدینگ
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یس کامل به آن ندارند تا بتوانند خانواده های شان را تغذیه نمای  ند و کار و  هستیم چنانچه مردم در بانک پول دارند ویل دسیی

ند.    بار شان را به پیش بیر

 آقای رئیس و اعضای شورا،  

ی و صدور بنابر دالیل  تصویب قطعنامه معافیت   جواز های اخیر توسط ایاالت متحده در دسمیر گذشته، باعث اطمینان   بشی

دوستانه  ما فراهم ساخت. همچنان، خرسندم از اینکه اعالم یم دارم    یخاطر شد که ]این امر[ زمینه را برای فعالیت های بشی

ا در کابل به راه انداختیم، و برای  اینج  ،که ما چارچوب انتقایل فعالیت ملل متحد واحد برای افغانستان را بعد از ظهر امروز 

را به هشت میلیارد دالر    ۲۰۲۲این مبلغ مجموع پول تقاضا شده برای سال  تقاضا یم کنیم.  دیگر  میلیارد دالر امریکانی    ۳.۶آن  

و   جامع  ی  ی اتیر اسیی این  رساند.  انسانر بخش    همه گیر یم  مانند    نیازمندی های اسایس  اسایس  خدمات  تا  یم کند  معرقی  را 

 حفظ و نگهداری زیرساخت ها را فراهم یم سازد،  یحت و معارف را فراهم نموده، همچنان زمینهص
ی

و معیشیت و هماهنگ

اجتمایع های  نیازمندی  روی  ویژه  تمرکز  با  را  و  -اجتمایع  زنان  به  دسیایس  ها  رسمایه گذاری  این  بخشد.  یم  تروی    ج  ان،  خیی

ادامه از  ی  جلوگیر و منظور  ی  بشی وضعیت  وخامت  ایجاد   ی  هدف  به  واقع  برای    در  اقتصادی  ثبات  ان کاقی  ی افزایش  میر مهار 

ان فقر که ما شاهد آن هستیم ی ی زمان    دوامدار میر اطمینان حاصل گردد که مساعدت های تمویل کنندگان  یم باشد، و در عیر

د.     اصیل جای دیگر به مرصف نیم رسد یا مورد سوء استفاده قرار نیم گیر

ی از ادار  ی برحال  که  ی  ه ویل با آنهم، یم دانیم که تمویل کنندگان تا زمانی که تصور بهیی یم خواهند ایجاد کنند، بدست  مسئولیر

ی از خود نشان بدهند که این موقف شان قابل درک است. بسیاری از تمویل  نیاورند، تماییل ندارند که   انعطاف پذیری بیشیی

با   تردید داشتند که  خزان گذشته  در  برحال  کنندگان  ی  استحکام  مسئولیر سبب  مبادا  برقرار کنند که  تماس  شکیل  آنها    ادارهبه 

وعیت بخشیدن به رژیم آنها تلقی گردد. تمویل کن  به هدف کمک به افغانها،  شود ویا نویع مشی
ً

ا ندگان این تردید خود را اخیر

تمویل   است که  واضح  اما،  اند.  دارند، کنار گذاشته  پیش  در  سختی  زمستان  و  برند  یم  رنج  ی  بشی دوامدار  بحران  یک  از  که 

از  و  نیستند  راضی  افغانستان  در  سیایس  های  فت  پیشی از  هنوز  اند،  مواجه  خود  عامه  افکار  با  مراقب    کنندگان، که  نزدیک 

ی هستند.   یظهور نشانه های دلگرم کننده   بیشیی

 اعالمیه    –بنابراین، امیدواریم که یط چند ماه آینده، ما شاهد اتخاذ اقدامات عمیل واضح  
ً

از جانب طالبان باشیم   –نه رصفا

ی از تعامل و مشارکت با جامعۀ جهانی در   "، که نشان دهد که آنها متعهد به انتخاب مسیر آینده هستند. منظورم از "مسیر

این  مجموعه باشد که  داشته  قرار  صدر  در  بشی  حقوق  آن،  در  است که  جانب  دو  هر  توافق  مورد  و  روشن  تعهدات  از  ای 

وعیت   وعیت داخیل گردد که آن مشی ی مجدد افغانستان به جمع کشور های جهان از طریق کسب مشی تعهدات منتج به پیوسیی

 ستان و آمال و آروز های جمعیت آن، تکیر اقوام این کشور و هویت سنتی اسالیم آن سازگار باشد.  با تاری    خ معارص افغان

برحال   ی  توافق  مسئولیر شامل  اقدامات  این  اند که  نموده  اتخاذ  حکومت  یک  عنوان  به  موثرتر  عملکرد  منظور  به  را  اقدامانی 

 از عواید خودشان تمویل یم شود، پرداخ   ایهروی بودج
ً

ت معاشات مامورین دولت، کاهش فساد، جمع آوری منظم  که کامال

شود.   یم  خصوض  سکتور  با  تعامل  برای  تالش ها  و  سال گذشته  ختم  در  افغانی  پول  مدیریت موفقانۀ کاهش ارزش  عواید، 

بانی کردند  ی میر خونر  سازماندیه  با  هفته گذشته  آنها  اقتصادی که  خود   ،کنفرانس  اقتصادی  دیدگاه  آنها  بود که  برای    فرصتی 

سکتور   واقغ  تعایل  و  رشد  برای  ویل  بیان کنند.  را  خصوض  سکتور  ی  رهیر به  رشدی  اساس  بر  خود کفانی  به  ی  یافیی دست 

خصوض، نیاز است که عدم اطمینان نسبت به آینده به پایان برسد، فضای با ثبانی از پالیش ها بوجود آید، چارچوب قابل  

د.  اعتماد حاکمیت قانون برقرار گردد و جم گاه و تعلیم یافته شکل گیر  عیت آ

به   مدنی  جامعه  و  سیایس  ی  فعالیر با  تر  وسیع  مشوره  از  هانی  نشانه  بعضی  سیایس،  ساختار  بودن  شمول  همه  خصوص  در 

مشاهده یم رسد. مقامات ارشد طالبان با نمایندگان اقلیت های قویم دیدار هانی داشته اند ویل تا امروز هیچ نتیجۀ مشهودی 
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ان  از شمولی ی ماه با برخی از رهیر ت بیشیی اقوام در ساختار حکومتداری دیده نشده است. وزیر خارجۀ ادارۀ فعیل در اوایل همیر

ی   فعالیر و  طالبان  رتبه  بلند  هیئت  یک  ی  بیر اسلو  در  ای  جلسه  ی  نیر هفته گذشته  البته،  و  مالقات کرد.  تهران  در  سابق  سیایس 

ک آنها تاکید گردیده بود که، من از آن نقل قول جامعه مدنی افغانستان از داخل و خارج کشو  ر برگزار گردید. در اعالمیۀ مشیی

هیئت   است که  ذکر  شایان  است."  افغانستان  مشکالت  تمام  حل  راه  یگانه  افغانها  ی  بیر ک  مشیی همکاری  و  "تفاهم  یم کنم، 

ده تایید کرد. و حاال باید به آن عمل کنند.    طالبان این اعالمیه را بطور گسیی

 خواهم با اغتنام از این فرصت از نخست وزیر ناروی و تیم شان بخاطر این ابتکار به موقع آنها سپاسگزاری کنم که البته  یم

صورت   شمول  تسهیل گفتگوهای همه  هدف  به  بلکه  طالبان  به  بخشیدن  وعیت  به قصد مشی نه  آنها  اقدام  این  دانم که  یم 

ی شدند.    گرفته بود که در این کار موفق نیر

غیر قابل انکاری وجود دارد که نشان یم دهد فضای از تهدید و ارعاب در حال  جانب دیگر، اینجا در داخل کشور شواهد    از 

ی است که در آن وضعیت حقوق بشی  رو به وخامت گذاشته است. این وضعیت نشان یم دهد که تحکیم  ظهور و شکل گیر

با  تاق جمعیت  ول  به کنیی منجر  شاید  حکومت  نیازمندی  دار  به  پاسخگونی  و  تفاهم  جای  به  وحشت  و  ترس  ایجاد  به  توسل 

 یم  
ی

های مردم گردیده باشد. افغانها امروز با ترس متفاوت از تریس که آنها یط چندین دهه جنگ با آن رو به رو بودند، زندگ

برای کسانی ک ندارد. با وجود اعالم عفو عمویم  ی از واقعیت کم  ی ی چیر حکومت قبیل کار کرده ویا از  کنند که این ترس نیر ه در 

ی از قتل و کشتار، ناپدید شدن اجباری و سایر تخلفات علیه افراد بدست یم   آن دفاع نموده بودند، ما کماکان اتهامات معتیر

ی سیایس   قوه قضائیه قرار ندارد. افزون بر این، ما شاهد واقعات روز افزون گرفتاری و توقیف مخالفیر
ی

،  آوریم که تحت رسیدگ

فضای   افزون  روز  شدن  تنگ  شاهد  ما  هستیم.  یم کنند،  بلند  را  خود  نارضایتی  صدای  و کسانی که  مدنی  جامعه  نمایندگان 

جانب  رسانه از  ها  فشار  سبب  به  ی  نیر و  اقتصادی   
ً

قسما آن  دلیل  هستیم که  حاکم  ای  ی  پخش  مسئولیر برای  ها  رسانه  باالی 

شود. و باید به این شورا تاکید نمایم که ما همچنان نسبت به رسنوشت چندین    گزارش هانی است که در آن از آنها کمیی انتقاد 

فعال زن که از خانه هایشان ربوده شدند و سپس ناپدید گردیدند، به شدت نگران هستیم. هیچ افغانی نباید با ترس دق الباب  

نگهدار شدن خانه نگران رسنوشت و محل  نباید  خانوادۀ   کند و هیچ 
ی

یوناما  اش در شب زندگ نگهداشته شود.  ی عزیزان اش 

دیگر با   های  رویداد  و  رویداد  این  خصوص  برحال  در  ی  را  مسئولیر قضایا  این گونه  ترغیب یم کند که  را  و آنها  است  تماس  در 

ی آن را پاسخگوی اعمال شان قرار دهند. ما به این کار مان   تحقیق نموده در مورد معلومات واضح و روشن ارائه کنند و عاملیر

ی برحال ادامه خواهیم داد. و انتظار دارم که تماس های قوی ما با    منتج به نتاییحر در این زمینه گردد.  مسئولیر

 آقای رئیس،  

طالبان چطور یم توانند تعهد روشتی از خود نسبت به رویسی از حکومت داری مبتتی بر اعتماد، نه ترس، نشان بدهند، البته  

یم  را  رویسی  ی  چنیر آنها   
ً

واقعا های    اگر  است که گفتگو  شده  دیر  هم  اکنون  ی  همیر آنها  برای  نخست،  ند؟  پیش گیر در  خواهند 

پروسه  ی  چنیر از  جهانی  جامعۀ  آغاز کنند.  آشتی میل  پروسه  مورد  در  را  پروسه وسیغ  ی  چنیر اما  خواهد کرد  حمایت  باید  ی  ای 

 توسط آنها شک
ً

ل داده شود. همه شمول بودن نظام، بنابر این،  توسط افغانها در داخل و خارج از کشور آغاز گردیده و کامال

وعیت داخیل برای کشور  نباید هرگز یک خواست خارخر پنداشته شود، بلکه به آن باید به عنوان یک منبع داییم و مهم مشی

هنوز  تا  ویل  است  شده  ختم  جنگ   
ً

فعال برای  شود.  دیده  آن،  در  ثبات  تداوم  برای  حیانی  عنرص  و  افغانستان  چون   متنویع 

 روی  
ً

 مردم از جنگ و تمرکز جوامع و افراد رصفا
ی

صلح تحکیم نیافته است. ثبات نستر فعیل از بسیاری جهات نایسی از خستگ

ی برای حکومتداری به شکیل که سبب تقویت  و    این صلحبنابرین،  زندن ماندن شان است.   این ثبات شکننده است و اگر تدابیر

شود  حسابدیه  و  و    ، اعتماد  نگردد  مردم  اتخاذ  واقغ  های  نیازمندی  شان    – روی  دولت  در  مشارکت  حق  و  نیاز  جمله    – از 

 تمرکز نشود، یم تواند هر آن، از هم بپاشد.  
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اخیر   اعالمیۀ  از  ما  است.  ان  دخیی آموزش  مهم  بسیار  مسئله  برحال  دوم،  ی  در  مسئولیر ی  سنیر تمام  در  ان  دخیی اینکه  بر  مبتی 

اس بر خواهند گشت،  به مکتب  برای  رسارس کشور  اند که   کرده 
ی

آمادگ اعالم  الملیل  ی  بیر تمویل کنندگان  برخی  یم کنیم.  تقبال 

وری مشوق های مایل پرداخت خواهند کرد، ویل ادامۀ این کمک های مایل در آینده   ی افغان برای ماه های جنوری و فیر معلمیر

تصمیم   به   
ی

بستگ  
ً

برحال  احتماال ی  ز مسئولیر در  شان  تعهدات  عمیل کردن  خصوص  داشت.  در  خواهد  ان  دخیی تعلیم  مینه 

برای   تخنیگ  های   
ی

آمادگ خصوص  در  دۀ  فشی جلسات  معارف  وزارت  و  یونیسف  دهم که  یم  شما گزارش  به  خوشحالم که 

خود با   ان و پشان افغان در ماه مارچ داشته اند. یوناما به دیدار های  تمام دخیی به روی  ی برحال  بازگشانی مکاتب  در  مسئولیر

 در  مورد تحصیالت  
ً

ی ادامه یم دهد؛ تحصیالت عایل یگ از سکتور های حیانی اما از چشم افتاده است که مخصوصا عایل نیر

   سال گذشته بسیار پویا بوده است اما از اثر بحران های اقتصادی اخیر صدمات ویرانگری دیده است.   ۲۰جریان 

تروریستی   های  مهار کردن گروه  برای  طالبان  وعدۀ  نر  در  باید  طالبان سوم،  جانب  از  تری  مفهوم  با  اقدامات  افغانستان  در 

رسد که   یم  نظر  به  اکنون  تا  ام  قبیل  زمان گزارش  از  د.  برحال  صورت گیر ی  انجام  مسئولیر در  داعش  توانانی  اند که  تالش کرده 

جودیت  حمالت بزرگ را محدود سازند ویل حمالت کوچک تر به خصوص علیه اقلیت های مذهتر هنوز هم جریان دارد. مو 

ی الملیل به خصوص منطقوی است. تمایل   گروه های متعدد تروریستی در افغانستان کماکان یک موضوع عمده مورد نگرانی بیر

ی برحال   ی زمان،  مسئولیر برای مبارزه با این تهدید در تمام سطوح هنوز بطور قانع کنندۀ به مشاهده نرسیده است. ویل در عیر

م برای  ظرفیت طالبان  به  است  ک الزم  مشیی منافع  به  توجه  با  شود.  نگریسته  واقع گرانی  با  حدی  یک  تا  این گروه ها  با  بارزه 

همکاری  برای  ها  عرصه  از  یگ  تواند  یم  این  شود،  ایجاد  اعتماد کاقی  اگر  تهدید،  این  با  مبارزه  امر  در  جهانی  جامعه  و  طالبان 

ی برحال جامعه جهانی و را میان بالقوه   د آورد. این کار مکالمات جدید و دیالوگ جدید را یم طلبد.  وجو ه افغانستان بمسئولیر

 آقای رئیس، 

گست گذشته تا کنون در قبال افغانستان   یم خواهم در این قسمت از رویکرد محتاطانه ویل سازندۀ که کشور های منطقه از آ

گزارش رسمنشی سازمان ملل    مختلف دایر شده است که تفصیل آن در اشکال اتخاذ کرده اند، یاد کنم. جلسات متعددی در 

جلس  آوری،  یاد  خور  در  جلسات  این  از  یگ  است.  آمده  اسالیم  ای  همتحد  همکاری  سازمان  عضو  های  خارجه کشور  وزرای 

بانی  ی میر به  وجیه    بود که  صندوق  موافقت کرد که  اظهار  اسالیم  های  همکاری  سازمان  برگزار گردید.  دسمیر  ماه  در  پاکستان 

سازمان   بیشیی  مشارکت  از  ما  بگمارد.  افغانستان  برای  خاض  نماینده  و  تاسیس کند  افغانستان  به  دوستانه  بشی های  کمک 

 مؤثر استقبال یم کنیم
ً

یک واقعا ی برحال  و امیدواریم که این سازمان با ما و    همکاری اسالیم به عنوان یک رسی افغانستان مسئولیر

ک، کار نماید.   ان و طیف وسیغ از مسائل مشیی ، تعلیم دخیی در خصوص موضوعات همه شمول بودن حکومت، حقوق بشی

انستان، سفیر خوشحالم به شما خیر بدهم که من جلسه بسیار پر دستاوردی با نماینده ویژۀ سازمان همکاری اسالیم برای افغ

 طارق عیل بخیت داشتم و ما یکجا با هم مشغول تهیه و تدوین آجندای جامع همکاری ها هستیم. 

 آقای رئیس،  

دهیم یم  ادامه  خود  خدمات  به  و  مانیم  یم  باقی  افغانستان  در  ما  اینکه  بر  مبتی  آگست  ماه  در  متحد  ملل  معتی    ، تعهد  بدین 

د قرار  خونر  وضعیت  در  اکنون  ما  تسهیل کننده  است که  نقش  و  داده  ادامه  افغانستان  مردم  به  خود  های  به کمک  اریم که 

ی   ی بکنند ایفا بکنیم و به عنوان پل ارتبایط بیر ی برحال برای کسانی که یم خواهند کمک بیشیی ی الملیل در  مسئولیر و جامعه بیر

خود  پیشنهادات  ایشان  نمود،  یاد  متحد  ملل  منشی  رس  طوری که  نمائیم.  عمل  در    آینده  آینده  سیایس  ماموریت  مورد  در 

ی    ح خواهند کرد. این پیشنهادات استوار بر یک اجماع فرضی مبتی بر این است که به نفع هیچ کش   افغانستان را عنقریب تشی

در   فت  پیشی به  منتج  تواند  یم  طالبان  با  دوامدار  تعامل  بلکه  باشد،  افغانستان  در  فعیل  نظام  سقوط  شاهد  بود که  نخواهد 

ی  راستا ی مورد مذاکره گردد که جوابگوی خواست های مردم افغانستان، منطقه و بقیه جهان باشد. به امتحان گرفیی ی مسیر

 این فرضیه وظیفۀ ما در ماه های آینده خواهد بود.  
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 آقای رئیس،  

اک کنندگان اشیی عایل  سطح  و  امروز  جلسۀ  یم کنم.  سپاسگزاری  دادید،  من  به  فرصتی که  از  دیگر  بار  یک  به    من  جلسه  این 

های مخلصانۀ ما است که  آرزو مردم افغانستان نشان یم دهد که درد و آالم آنها نادیده گرفته نیم شود. این نشست بیانگر 

چشم انتظار   یک صلح عزتمند و مسئوالنه تبدیل شود. ما  بتواند به  بوجود آمده است  جنگ فعیل  ی  یافیی با پایان  فرصتی که 

 ریت آیندۀ یوناما در هفته های آینده باقی یم مانیم و به حمایت شما باور داریم.  تصمیمات شما در مورد مامو 

 تشکر

 پایان 


