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*** 

 جناب رئیس، 

مارتین   گزارشاین  تمرکز   آقای  توسط همکارم،  را که  من نظریاتی  است و  بوده  اقتصادی  و  انسانی  بر روی وضعیت 
گریفیتس، معاون سرمنشی دربخش هماهنگی فعالیت های بشردوستانه بیان شده است، کامال تایید می کنم. از زمان تسلط  

افغانستان طالبان در یک سال قبل، سازمان ملل متحد به طور استثنایی بر رسیدگی به   نیازهای بشردوستانه وانسانی در 
 تمرکز نموده است. وهمانطوریکه آقای گریفیتس گفت، نیازها در افغانستان همچنان قابل توجه است.

من قرار است تنها در طی چند هفته دیگر در مورد وضعیت کلی افغانستان به این شورا معلومات ارایه نمایم. عالوه بر این، 
زودی گزارشی از سرمنشي عمومی در مورد وضعیت افغانستان دریافت خواهد کرد. اما با توجه به این  شورای امنیت به  

 فرصت، میخواهم چند نکته یی در مورد وضعیت فعلی ارائه کنم.

نخست، اینکه رژیم کنونی افغانستان توسط هیچ یک از اعضای جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است. دالیل آن روشن  
حقوق بشر به ویژه حقوق زنان ودختران دارد، حکومت نماینده؛ وامنیت جمعی  جامعه بین المللی نورم های در مورداست. 

المللی خود پابند باشند، اما در عوض بر المللی است وطالبان باید به تعهدات بینبین المللی. افغانستان بخشی از این نظام بین
 اند، آنها درخواست به رسمیت شناختن میکنند.را تضمین کردهل ارضی خود واساس این واقعیت که کنتر

ل را در دست گرفته اند، بر اقتصاد افغانستان تأثیر گذاشته است. وثانیا، این که تحریم ها علیه طالبان از زمانی که آنها کنتر
نین خواستار اتخاذ این در گزارش های قبلی سرمنشی عمومی مستند شده است. سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد همچ

تدابیر برای اجازه به نفس کشیدن اقتصاد افغانستان شده است. اینها شامل تالش برای تسهیل دسترسی به دارایی های متعلق  
به بانک مرکزی افغانستان به نفع مردم افغانستان است. عالوه بر کمک های بین المللی که از نیازهای اولیه انسانی پشتیبانی  

عبارت دیگر مداخالتی که فراتر از ارائه کمک های بشردوستانه است، از انعطاف پذیری جوامع افغان حمایت  به   -می کند  
می کند. کمک های بشردوستانه یک راه حل بلند مدت نیست. کاهش فقر و همچنین ارائه مواد اولیه و خدمات اساسی باید 

ن بارها اعالم کرده اند که از سرگیری همکاری های اقتصادی  در نهایت به رشد اقتصادی پایدار متکی باشد. تمویل کنندگا
 در درجه اول به اقدام طالبان برای معکوس ساختن سیاست های عقب گرایانه بستگی دارد.

ثالثا، مقامات حاکم طالبان با تعداد فزاینده ای از چالش های حکومتی مواجه هستند. طالبان با نادیده گرفتن شایعات مداوم در  
اختالفات داخلی، خود را به عنوان یک نهاد حکومتی یکپارچه و منسجم معرفی می کنند. کابینه مستقر در کابل به مورد  

نتایج این جلسات به طور علنی توسط مقامات رسمی گزارش شده است. با این حال،    -طور منظم تشکیل جلسه می دهد  
های حاکمیت البان مستقر در قندهار همچنان نامشخص است. شیوهرابطه بین کابینه در کابل و هیبت هللا آخوندزاده رهبر ط

های های افغانی« اعالم شده است، حقوق و آزادی های سیاسی که مطابق با »اسالم و سنتگیری  با فرمان و از طریق تصمیم
ادامه تعطیلی مکاتب  مارچ مبنی بر    ۲۳ویژه برای زنان و دختران محدودتر کرده است، مانند اعالمیه    اساسی بشر را به

ثانوی آموزش برای دختران. امروز، افغانستان تنها کشوری در جهان است که دختران را از حق کامل تحصیل محروم می 
 کند.

 جناب رئیس، 



، از اثر یک سلسله  ۲۰۲۱اگست    ۱۵در سه هفته گذشته دیده شد که بیشترین تلفات افراد ملکی در یک دوره یک ماهه از  
مسئولیت اکثر آنها را بر عهده گرفت، بوده است. چنین حمالتی  -واد انفجاری تعبیه شده در کابل، که داعشحمالت توسط م

اغلب گروه های قومی و مذهبی خاصی را هدف قرار می دهند. ما خرسندیم از اینکه میشنویم که مقامات حاکم در حال 
 ای این جوامع انجام داد. بررسی هستند که چه کاری می توان برای تضمین امنیت بیشتر بر

یوناما در ماه جوالی گزارش خود را با عنوان "حقوق بشر در افغانستان" منتشر کرد که دوره ده ماهه از زمان تسلط طالبان  
جون امسال را تحت پوشش قرار می دهد. این منعکس کننده اولویت های حقوق بشر است که در مأموریت یوناما    ۱۵تا  

ن شده است. یوناما نقض حقوق بشر را با هدف قرار دادن گروه های خاص از جمله مقامات دولتی  توسط این شورا تعیی
سابق و اعضای نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان، افراد متهم به وابستگی به داعش و جبهه مقاومت ملی، جامعه  

مستند ساخته است. یوناما به ویژه در مورد گزارش   مدنی، رسانه ها و زنان، از جمله متهمان جرایم به اصطالح "اخالقی" را
های مربوط به اقدامات انجام شده توسط مسولین اداره "امر به معروف و نهی از منکر" که منجر به آزار و اذیت لفظی،  

قوق بدرفتاری، دستگیری خودسرانه مردم در حین انجام امور زندگی روزمره می شود، نگران است. حمالت علیه مدافعان ح
کارمندان رسانه و  اقدامات سیاسی گستردهبشر، ژورنالیستان  تأثیر  با  تأثیر   ای همراه  مقامات حاکم،  توسط  اتخاذ شده  تر 

آزادی رسانه  فعالیتوحشتناکی بر  افتتاحیه هفته گذشته کمیسیون تخلفات رسانهها و  داشته است. جلسه  ای یک  های مدنی 
 ای کار نمایند.های بیشتر فضای آزاد رسانهاقعاً برای جلوگیری از محدودیترویداد خوشایندی است، در صورتیکه و

که در افغانستان   یافغانستان از اتفاقات  گانیکنم. همسا  یقدردان  یفعل  تیبه وضع  یمنطقه ا  گیرسیدخواهم از    یدر آخر، من م

در سطح    یجلسات  لیافغانستان با تشک   گانی . همسامی کننداحساس خطر    وگاهی  –  می شوندمتاثر    به زودی  ،رخ میدهد

آباد، سپس در تهران    یوزرا ابتدا در اسالم    ی پاسخ دادند. سازمان همکاربه این وضعیت  پکن،    در   وبعداامور خارجه، 

خارجه در اسالم آباد برگزار کرد. ماه    یدر سطح وزرا ای را    ژهیو  یشد ودر اواخر سال گذشته نشست  جیبس  زین  یاسالم

  بامبارزه    تیطالبان برگزار شد. گفتگوها بر اهم  هیبلندپا  ئتیه  کیافغانستان در تاشکند با حضور    یالمللنیس بگذشته کنفران

اقتصاد  یهاتالشو    مزیترور توسعه  با مواد مخدر،  بشر   واحترام  ریفراگ  یارت دحکوم  ،هازیربنا  ی مبارزه    ی به حقوق 

ا  ژهیو  به  ،ومدنی از جمله آموزش دختران متمرکز بود. درک  بدانند  طالبان مهم است که    ی موضوع برا  نیحقوق زنان 

محاط به  کشور   ک یباشند. افغانستان    یالمللنیاز جامعه ب  یکه آنها بخش  می خواهندو جهان اسالم    منطقه یشرکا  گان،یهمسا

با منابع فوق العاده  یکشور نید وابسته است، اما همچنخو گانیبه همسا یتجار یرهایبه مس یدسترس یاست که برا هخشک 

 .جهان باشددر نهایت منطقه و ، فغانستاناتواند به نفع  یاز آن استفاده شود، م یاست که اگر به درست

 ،سیرئ یآقا

 افغانستانبه باور من،  توضیح خواهم کرد.  به شورا    شتریکشور را ب  تیکه اشاره کردم، چند هفته بعد، وضع  یهمانطور

اهداف  مداخالت به    ن یاز ا  کی   چیه  است.  افتهیبهبود ن  یخارج  یهاقدرت  ومداخالتجیوپولیتیکی    یجد   یهااز شوک  هنوز

نبوده است. با وجود   دیواغلب مف   رمنتظرهیدادند که غ  رییتغ  یرا به گونه ا  ستانآنها افغانای  اند. همه    افتهیدست نخویش  

 ونیازمند  ریپذ  بیآس  افته،یتوسعه ن  یگذشته مصرف شده است، افغانستان به طور قابل توجه  ی که در دهه ها  هنگفتیمنابع  

 .است یالملل نیب یکمک ها

 های   در سراسر کشور، به تعامل با مقامفتر ساحوی خویش  د  ۱۱  قیاز جمله از طر  ،ویوناماسازمان ملل متحد    های  مقام

  جیهدف ترو  ه را ب  یزنان و جامعه مدن  ،یمذهب  ی ، رهبران جامعه، گروه هاهای حاکم  مقام  نی ب  وتعامالتدهند    یادامه م  حاکم

 کنند.  یم تسهیل ها گونه ارتقای حقوق و آزادیهمین وجامع ، ریفراگ حکومتداری

در تطابق    ،از شریعتآنها    تفسیربنابر  که    لیدل  نیمبهم بوده اند، به ا  تعامل کنندخواهند    یتا چه حد م  هاین کدر مورد    طالبان

منطقه    های دخیل،طالبان، افغان  نیب  داریپا  یبه سمت گفتگو  رانه یمواضع سختگ   تبادلاز  بسیار حیاتی است که  .  باشد  آن  به

 نده ی . ثبات آداده شودقرار  ها  گفت وگو    نیچندر محراق    دی منافع همه افغان با.  گام های برداشته شوند  یالملل  نیب   وجامعه

 استوار است.   حکومتي  یتنوع کشور در تمام ساختارها  وانعكاسمردم افغانستان، حفظ حقوق آنها    یازهاین   نیافغانستان بر تام

 .میبه گذشته بپرداز نکهینه ا میرا بهبود ببخش ووضعیت می نگاه کن  ندهیهمه با هم به آ دییایب

 تشکر 


