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خانم ها و آقایان،
خانم رئیس،
ی
جهان در برابر ر
من هراس دارم که صب ر
اسب ژ
اتبی تعامل با مقامات طالبان در افغانستان رلبیز یم شود.
اکب اعضای جامعه
ر
یط چند ماه اخب انکشافات مثبت صورت گرفته است ،ویل این انکشافات بسیار اندک و بسیار بیط بوده و تحت الشعاع
ً
مشخصا ،ادامهی منع آموزش متوسطه برای ر
عوامل ی
منف قرار گرفته اند.
دخبان – که در جهان مثال ندارد – و محدودیت
های روز افزون باالی حقوق زنان عالییم است که نشان یم دهد طالبان در برابر بیش از  ۵۰درصد جامعه رن تفاوت بوده و
ی
ی
مسئولی برحال در
جهان قرار دهند .با آنهم ،یط گفتگوهای ما با اعضای متعدد
یم خواهند خود را در معرض انزوای
رهبان طالبان اظهار یم دارند که این تصمیم از سوی امب هیبت هللا اتخاذ و روی آن پایبندی صورت گرفته
سطوح مختلف ،ر
ر
و از سوی اطرافیان افرایط شان حمایت یم شود ،مگر اکب اعضای تحریک که قادر یا مایل به تغیب این روند نیستند ،این
نگهداشی زنان و ر
ری
فیصله را تحت پرسش قرار دادند.
دخبان در خانه نه تنها حقوق آنها را زیر پا میکند ،بلکه افغانستان را از
ر
سهمگبی قابل مالحظهی زنان و دخبان محروم یم سازد.
ی
بعض از دستاوردهان که طالبان ادعا یم کردند و یم پذیرفتند ی
نب در حال فرسایش است .در جریان چند ماه گذشته ،رویداد
ی
ی
ر
ر
تروریست مرگبار
جنان – و همچنان حمالت
امنیت که یوناما آن را نظارت یم کند – چه درگبی های مسلحانه یا وقایع
های
ر
ی
گرفی والیت خراسان
شخصیت های برجسته به گونهی متداوم افزایش یافته است .هشدار های قبیل ما در رابطه به قوت
دولت اسالیم (والیت خراسان داعش) از سوی طالبان رد گردید .ویل والیت خراسان داعش تنها یط چند ماه اخب نشان داده
ر
خارج ،و همچنان شلیک راکت ببون از
است که یم تواند ترور چهره های نزدیک به طالبان ،حمالت باالی سفارت های
ی
ی
مرز های افغانستان به منظور هدف قرار دادن همسایه ها را انجام دهد و در عی زمان برنامه فرقهای طوالن مدت شان
ً
علیه مسلمانان شیعه و اقلیت های قویم را کماکان تعقیب نمایند .ما مشخصا در مورد حملهی اخب در سفارت روسیه در
ر
حمالن که توسط والیت
کابل نگران هستیم که باعث کشته شدن  ۱۰تن به شمول یک دیپلومات رویس شد .افزون بر
هان که هیچ جناج مسئولیت آن را به عهده نگرفت ،باعث کشته و
خراسان داعش صورت گرفت ،تعدادی از رویداد
یی
ی
ر
ی
سبی کردن زندگ عادی و روزمره خود به ویژه در حال رفی به عبادتگاه ها بودند .من
هان شد که در حال ر
مجروحیت افغان ی
فرصت را غنیمت شمرده و تسلیت خود را به تمام قربانیان و اعضای خانواده های شان ابراز یم نمایم.
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ر
تروریست
رهب القاعده در قلب کابل و حمله باالی وی ،و همچنان حضور دوامدار سایر گروه های
موجودیت الظواهری ،ر
ی
ی
پرسش ها پبامون تعهد طالبان مبت بر مبارزه با تروریزم را تشدید نموده و خالی اعتماد جامعه جهان را عمیق تر ساخته
است .این پرسش ها هنوز هم بدون پاسخ ر
باق مانده است.
ر
ی
مسئولی برحال و گروه های مسلح مخالف در والیت های پنجشب ،بغالن،
امنیت
درگبی های مسلحانه میان نبوهای
کاپیسا ،تخار و بدخشان ادامه دارد .گزارش های دلخراش و همچنان ویدیو ها و تصاویر وجود دارد که احتمال نقض جدی
مسئولی برحال خواسته است تا ادعا ها ی
حقوق ژ
ی
مبت بر قتل
بشی را که در پنجشب ارتکاب یافته ،نشان یم دهد .یوناما از
ی
ی
اقانون در پنجشب را در مطابقت با معیار های ی
بی الملیل تحقیق نمایند.
مسئولی برحال اظهار نمودند که این ادعا
های فر
ها را مورد تحقیق جدی قرار خواهند داد .وضعیت این تحقیقات مشخص نیم باشد .یوناما این گزارش و سایر گزارش ها
پبامون نقض جدی حقوق ژ
بشی را کماکان به گونهی محتاطانه نظارت خواهد کرد.
خانم رئیس،
وضعیت اقتصادی در افغانستان کماکان شکنند یم باشد .هرچند طالبان ادعا یم کنند که ی
مبان صادرات را افزایش داده اند،
ی
افغان را حفظ نموده اند ،و جمع آوری کامل عواید را به منصهی اجرا گذاشته اند ،عاید رسانه در سطح سال ۲۰۰۷
ارزش ارز
بی برد .باوجود آن ،مشابه سایر ابعاد حکومتداری طالبان ،جزئیات این ادعا نبی
سقوط کرده – رشد اقتصادی  ۱۵ساله را از ی
ی
نقدینگ بوده که ژ
ژ
نامعلوم یم باشد.
نایس از انزوای افغانستان از سیستم
بخش از رکود اقتصادی برخاسته از مشکالت
ی
ی
جهان یم باشد .نقدینگ به پیمانهی وسیع وابسته به پول نقدی است که سازمان ملل متحد کماکان برای فعالیت
بانکداری
ً
های ژ
بشی وارد یم کند – باید تاکید کنم که این پول نقد نیازمندی های مردم افغانستان را مرفوع یم سازد و مستقیما در
ر
ی
مسئولی برحال قرار نیم گبد.
دسبس
حت این وجوه مایل ی
نب مبهم است .تا اکنون ،پالن مساعدت ژ
مگر ،ر
بشدوستانه  ۲۰۲۲از مجموع  ۴.۴میلیارد دالر مورد نیاز،
رصف  ۱.۹میلیارد دالر دریافت نموده است .این رقم ر
حت نصف مبلغ فوق نیست .افزون بر نیازمندی های روز افزون و
ً
ی
ر
ی
چنی خالء وجوه تموییل بیشب هشدار دهنده بوده با توجه به اینکه فصل زمستان تقریبا از
غذان،
وضعیت وخیم امنیت
ی
ژ
ژ
رس مبسد .در کوتاه مدت ،رسکای بشی به  ۶۱۴میلیون دالر نیاز دارند تا آمادگ های اولیه فصل زمستان را تمویل نمایند و
عالوه بر آن ،به  ۱۵۴میلیون دالر نیاز است تا مواد یرصوری به محالت انتقال داده شود قبل از آنکه راه ها از اثر رسما مسدود
شود.
ما ایجاد صندوق وجیه ایاالت متحده برای افغانستان را مالحظه نمودیم که نصف مبلغ هفت میلیارد دالر ذخایر افغانستان
به یک حساب بانگ در سویس منتقل یم شود تا از آن برای کمک به ثبات اقتصاد کالن افغانستان استفاده صورت گبد .به
ی
موقت در نظرگرفته شده تا زمانیکه اعتبار ر
ر
توانان های بانک
بیشب در مورد
ما اطالع داده شده است که این به عنوان راه حل
ی
ر
ر
مرکزی افغانستان در عرصهی اتخاذ تدابب محافظت در برابر پولشون و تمویل احتمایل گروه های تروریست کسب شود.
مگر این اقدامات ژ
بشدوستانه و اقتصادی پاسخگوی نیازمندی های دراز مدت مردم افغانستان نخواهد بود .تنها مساعدت
ژ
بشدوستانه نیم تواند جاگزین سیستم های عرضهی خدمات اسایس مانند صحت و آب باشد و نه مانع سقوط اقتصادی
یم شود .یوناما تمویل کنندگان را ترغیب یم کند که عالوه بر فعالیت های ژ
بشدوستانه ،رویکرد تکمییل را از طریق یک سلسله
ی
رسیدگ به نیازمندی های اسایس ژ
بشی به منظور رفع نیازمندی های مردم روی دست گبند تا از ظرفیت جوامع
پروژه های
ی
محیل استفاده صورت گبد ،مسایل اسایس ساختاری را مورد رسیدگ قرار دهد ،رشد اقتصاد را تروی ج نماید ،و در جستجوی
ً
حداقل رساندن تاثبات تغیب اقلیم – که مشخصا در افغانستان بسیار شدید است – باشد .تا اکنون ،اجماع کیل میان تمویل
ی
مسئولی برحال یا پبامون اینکه آیا طرح
کنندگان در مورد عرضهی مساعدت های تخنیگ محدود برای وزارت های ذیربط
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ی
یرساخت تکمیل گردند ،وجود ندارد .ر
ر
اکب تمویل کنندگان احساس یم کنند که طالبان در خصوص رسیدگ
پروژه های کوچک ز
ر
ر
.
به نیازمندی های جمعیت که تحت کنبول شان است ،نباید رفع مسئولیت شود این مسئولیت ها شامل طرح بودجه شان
به گونه شفاف تر یم باشد تا تمویل کنندگان ارزیان ر
بهب داشته باشند که چه نوع نیازمندی های اسایس مردم وجود دارد که
ر
ی
ی
مسئولی برحال نیم تواند به آنها رسیدگ نماید.
ی
ی
در ی
تعیی
عی زمان ،طالبان خود اظهار داشتند که متعهد به رشد سکتور خصویص یم باشند زیرا از وابستگ به کمک ها و
ژرسایط جلوگبی یم کند .مگر ،این امر نیازمند اقدامات عمیل است که تا اکنون روی دست گرفته نشده است و شامل
ر
ر
مکالمان با اعتبار ،و قوای کاری
حقوق واضح ،رسمایه گذاری های عامه ،سیستم بانکداری فعال ،خدمات انرژی و
چهارچوب
تحصیل کرده به شمول زنان یم باشد .دو روز قبل ،من در کابل با شماری از زنان تجارت پیشه که تصمیم گرفتند در افغانستان
ر
ی
جهان حمایت شده و
باق بمانند و به فعالیت های اقتصادی شان ادامه دهند ،مالقات کردم .این زنان باید توسط جامعه
فراموش نشوند.
همچنان ،سهمگبی سیایس و شفافیت در سطح تصمیم گبی وجود ندارد .ر
اکب افغان ها یم بینند که از آنها در سطوح
ی
ی
ی
حکومتداری نمایندگ صورت نیم گبد.
مسئولی معلومات اندک بدهد
میکانبم های سازگار برای شهروندان وجود ندارد تا به
و حداقل نشان دهد که طالبان یم خواهند [حرف های مردم] را بشنوند.
ی
ی
افغان به شمول
مسئولی محیل حکومت برحال و نمایندگان جوامع
یوناما از طریق دفاتر ساحوی همواره تالش یم کند تا
زنان را گرد هم جمع نماید تا ی
مبان نظرخوایه را بهبود بخشد.
یوناما در گز ژ
نش شد ،وضعیت حقوق ژ
بش که در جوالی امسال ژ
اریس پبامون حقوق ژ
بش در افغانستان پس از تسلط طالبان
در سال گذشته را توضیح داد .عالوه بر محدودیت چشمگب بر حقوق زنان و ر
دخبان و همچنان احتمال نقض حقوق ژ
بش
ی
ی
تحسی قرار گرفت ویل
جهان ،یوناما یوناما کماکان موارد نقض عفو عمویم را که طالبان اعالن کردند و [این کار شان] مورد
ً
قبال در منطقه خییل پویا بود ،با مشکالت ژ
نایس از ترس و
آن را به گونهی پیوسته تطبیق نکردند ،را ثبت نمود .رسانه ها که
محدودیت ها مواجه بوده در حالیکه جامعه ی
مدن کماکان زیر تهدید قرار داشته ،و وزارت امر بالمعروف و نیه عن المنکر
ی
ی
افغان شده است.
مسئولی برحال باعث ایجاد وحشت زیاد در جامعه
خانم رئیس،
پس از ترصف کابل ،امارت خود خواندهی طالبان توسط هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است .در ی
عی زمان ،جامعه
ً
ی
جهان ی
نب نخواست شاهد سقوط کشور باشد .مشخصا ،همسایه های افغانستان رویکرد واقعبینانه را روی دست گرفته و
ر
تجارن را عمیق ساخته و ثبات را ایجاد نمایند.
تالش کردند تا روابط اقتصادی و
ی
نخستی بار نمایندگان طالبان ،اعضای منطقه و تمویل کنندگان محیل را گرد هم
کنفرانس مورخ  ۲۶جوالی تاشکند که برای
ی
جمع کرد ،زمینه را برای تعامل مساعد ساخت و فرصت را برای جامعه جهان مهیا کرد تا موضع واحد خود را پبامون آنچه
ی
مسئولی برحال توقع دارند ،ابراز نماید .مایهی تاسف بود که هیئت طالبان از این فرصت استفاده نکرد تا این توقعات
که از
را به گونهی مثمر برآورده سازند .با آنهم ،ما معتقد هستیم که نشست تاشکند موثر بوده و باید ادامه یابد.
ً
ً
سبدند .این تعهدات ی
مسئولی برحال در مورد امنیت و عدم ممانعت مساعدت های ژ
ی
نب تدریجا از
اساسا،
بشدوستانه تعهد ر
بی رفت .ما با ابراز نگر یان شاهد توقیف سه ی
ی
زن که برای موسسات سازمان ملل متحد کار یم کردند ،در والیت کندهار توسط
ی
مسئولی برحال و همچنان گواه فشار های فزاینده باالی کارمندان
وزارت امر بالمعروف و نیه عن المنکر و ریاست استخبارات
ر
ی
و تاسیسات سازمان ملل متحد و سایر نهادها بودیم .در مجموع،مسئولی برحال موانع عملیان را ایجاد یم کنند که فعالیت
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ی
سازمان ملل متحد و ژرسکای ژ
جهان و شناخته شده را نقض یم
بشدوستانه را نهایت مشکل یم سازد و در بسا موارد ،اصول
کنند .
ی
افغان پاسخ ندهند و در فرصت بسیار محدود به گونهی مثمر با جامعه
اگر طالبان به نیازمندی های تمام اقشار جامعه
ی
ی
جهان تعامل ننمایند ،مشخص نیست که در آینده چه پیش خواهد آمد .چند پارچگ ،انزوا ،فقر و درگبی های داخیل بیشبر
ر
تروریست
از جمله سناریو های احتمایل است که منجر به مهاجرت های دسته جمیع و ایجاد فضای مناسب برای نهاد های
ر
ر
بیشب برای مردم افغانستان خواهد شد.
بدبخت
و همچنان
از این جهت ما باید تعامل داشته باشیم .هدف تعامل ما اینست که حکومتداری در افغانستان به نحوی تروی ج شود که به
ی
ی
تضمی شده نیست ،ویل تعامل مناسب و دوامدار
جهان رعایت شود .هرچند موفقیت
نفع مردم افغانستان بوده و نورم های
واقعبینانه ترین شانس برای نیل این اهداف یم باشد.
تشکر خانم رئیس از اینکه برایم فرصت دادید تا به این شورا گزارش ارائه نمایم .ما در یوناما در انتظار مواصلت خانم روزا
ژ
رسمنش به کابل هستیم .در ی
عی زمان ،برایم مایهی افتخار است که برداشت یوناما از وضعیت
اوتون بایوف ،فرستاده جدید
ی
چنی مقطع حساس را به شما منتقل یم نمایم.
در

