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 نماینده خاص رسمنشی برای افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد روزا اوتونبایوا، 

 

 ۲۰۲۲مارچ  ۸نیویورک، 

 

 ]طوریکه ارائه شد[ 

 

*** 

 ، آقای رئیس

ان افغانستان دارم. ممنوعیت کار، تعلیم،  آرام بخش اندک  مصادف است با روز جهانی زن، ویل من پیام  امروز   به زنان و دختر

ی به  پارک ها و حمام ها برای زنان هنوز هم پا برجاست. طالبان ادعا یم کنند که کشور را متحد   سفر بدون محرم، و حتر رفتر

تفرقه تمامساخته اند، ویل آنها باعث  به  جنسیتر در کشور شده اند. در زمانیکه افغانستان  نیاز    ی عمیق  ی خود  وی بشر نتر

نگاران و سیاستمداران در خانه های شان دارد تا پس از چند دهه جنگ   ان، ساینس دانان، ختر دوباره التیام یابد، نصف از داکتر

ی رفته و استعداد شان غصب شده است. افغانستان تحت حاکمیت طالبان کماکان به رسکوب   قید هستند، رویا های شان از بتر

 جهان از نظر حقوق زنان باقر مانده است.   شده ترین کشور 

یم   ما  به  مسئلهطالبان  جنسیتر  تقسیم  این  اساس  گویند که  به  باید  یم گویند  آنها  شود.  یم   
ی

رسیدگ آن  به  و  نیست  مهم  ی 

اینست که   واقعیت  شوند.  قضاوت  شان  های  تاری    خ  دستاورد  به  عایل که  تحصیالت  و    ۲۰ممنوعیت  شد  اعالن  دسمتر 

دولتر که به تاری    خ  ممنوعیت کا دسمتر اعالن شد، پیامد های جدی برای مردم افغانستان و برای    ۲۴ر زنان در موسسات غتر

 کاهش  کمک های نقدی برای افغانستان  نداشته باشند،    کار   یاگر زنان اجازه   روابط میان طالبان و جامعه جهانی دارد. 
ً

احتماال

به گونه  ت میابد.  دولتر که  غتر موسسات  مثال،  متوقف  ی  را  شان  های  فعالیت  تا  اند  شده  مجبور  شوند،  یم  اداره  زنان  وسط 

ی کاهش   نتر است  نیاز  ها  مساعدت  این  از  حمایت  برای  نقد که  دالر  انتقال  ان  ی متر یابد،  ها کاهش  مساعدت  ان  ی متر اگر  سازند. 

امون مساعدت های بیشتر انکشاقی به شمول زیرساخت های کوچک و پا لییس ها به منظور کاهش  خواهد یافت. گفتگوها پتر

ی از اثر این ممنوعیت ها متوقف شده است.   ات اقلییم و همچنان مشارکت های سیایس در نظر گرفته شده نتر ات تغیتر تاثتر

ی این موضوع دشوار است  ما یم دانیم که طالبان نسبت به سایر حکومت ها دیدگاه متفاوت در برابر جهان دارند، ویل   دانستر

 کومتر که ارزش حکومت خواندن را دارد، بر ضد نیازمندی های نیم از جمعیت خود عمل یم کند.  که چگونه هر نوع ح

 آقای رئیس،  

این   از  ان  دختر آموزش  و  بشر  حقوق  زنان،  حقوق  از  ما  حمایت  واقع،  در  است.  بوده  افغانستان  مردم  روی  همواره  ما  تمرکز 

آن باشد.  یم  افغانستان  مردم  واضح  توقع  این  است که  ترین  جهت  مانده  عقب  نباید  شان  دارند که کشور  توقع  درستر  به  ها 

محدود   حقوق  این  نمودند که  تعهد  دوحه  توافقات  در  طالبان  بودند که  واقف  آنها  باشند.  زنان  حقوق  نظر  از  جهان  کشور 

 نخواهد شد.  

از   ا شماری  زیرا  استقبال کردند  طالبان  رسیدن  قدرت  به  از  حتر  آنها  ما گفتند که  به  ویل  زنان  شد،  جنگ  ختم  باعث  امر  ین 

 
ی

ی بهتر از ترس از مرگ اجتمایع خییل رسی    ع امید خود را از دست دادند. آنها یم گویند که حذف شان از زندگ  .  نیستغم انگتر
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بحران   ین  بزرگتر افغانستان  برند.  یم  رنج   
ً

شدیدا مختلف  طرق  از  افغانستان کماکان  است.  انسانی  مردم  مانده  باقر  جهان  در 

ی دارند.    ۲۸،  کشور  دو سوم جمعیتامسال   میلیارد   ۴.۶۲ها  این مساعدت  میلیون انسان، برای بقاء نیاز به کمک های بشر

ین تقاضای کمک برای یک کشور یم باشد.  رقم تا اکنون  این دالر امریکانی هزینه خواهد داشت که    نیم جمعیت،  بیشتر
ً

تقریبا

ایط قحیط یک قدم فاصله دارند.   میلیون تن، ناامتی غذانی را در حد بحران تجربه یم کنند. شش میلیون ۲۰  تن از رسر

یس   دوستانه ما را با چالش مو امنیتر روز افزون  مشکالت  و  پیچیده  دستر ممنوعیت باالی  اجه ساخته است.  فعالیت های بشر

دولتر یگانه مانع جدی کمک به جمعیت آسیب پذیر نیست. ما همچنان نگران هستیم که کارمندان   کار زنان در موسسات غتر

ی   ی منع خواهند شد. تا اکنون، ما شاهد تالش های طالبان برای منع کردن رفتر داخیل زن که برای سازمان ملل کار یم کنند، نتر

دولتر این محدودیت ها را به پیمانهزن به دفاتر سازمان ملل در پنج والیت بوده   انکارمند ای بیشتر تجربه  ایم. موسسات غتر

ایط غتر قابل قبول را   ی محیل رسر  متوقف کنیم زیرا مسئولتر
ً

یم کنند. در بعضی والیات، ما مجبور شدیم تا کمک رسانی را موقتا

ی کرده اند   وخیم شده است. . در مجموع، وضعیت انسانی در این اواخر برای توزی    ع این کمک ها تعیتر

ی موانع ایجاد شود، ، ۲۰۲۲در سال  دولتر توانستند به قبل از اینکه چنتر میلیون   ۲۶.۱سازمان ملل و همکاران موسسات غتر

نتیجهتن   در  در کشور  ده  یس گستر دستر دلیل  به   
ً

ا اکتر امر  این  نمایند که   
ی

سال  رسیدگ در  شد.  میش   ، بهتر امنیتر  وضعیت  ی 

ها که طالبان  ۲۰۲۳ محدودیت  سایر  و  زنان  باالی  ها  ممنوعیت  دارم که  هراس  من  یس  ،  دستر مانع  اند،  نموده  تطبیق   
ً

عمدا

یس بود. با وضع ممنوعیت طالبان باالی کار زنان در بلندتر   شاهد   ۲۰۲۲در آینده خواهد شد. دسمتر   ان موانع در دستر ی ین متر

شد مجبور  ما  ی  بشر ، کارمندان  دولتر غتر تا  موسسات  اند  را  نامساعد  های  حل  راه ه  ناقص    و 
ی

زندگ حفظ  تداوم  منظور  به 

ند شهروندان افغانستان  ی وضعیت مبهم . روی دست گتر  ندارد.  و تبرصه نیاز به توضیح چنتر

فزایندهن تهدیدات  مورد  در  روزافزون  های  دولتر که  گرانی  غتر موسسات  امنیت  و  ما  امنیت  علیه  داعش  خراسان  شاخه  ی 

کای تطبیق کننده ما هستند،   ی شده    ی عرضهما در عرصه توانانی  رسر خدمات را متاثر ساخته است. ما از امنیتر که تااکنون تامتر

ی متشکر    کامل به تهدیدات به وجود آمده را ندارند، نگران یم باشیم.    هستیم، ویل در مورد اینکه مسئولتر
ی

حاکم توانانی رسیدگ

  
ً

واضحا و  بود  خواهد  عضو  های  تر کشور  یکپارچه  و  تر  هماهنگ  توجه  نیازمند  تهدیدات  این  است که  این  کاهش  موضویع 

ی حاکم   ک جامعه جهانی با مسئولتر  دارند.  وجه مشتر

ی هستیم.   نتر ی  بشر حقوق  رعایت سایر  عدم  شاهد  ما  ان،  دختر و  زنان  حقوق  محدودیت  از  موارد  جدا  به  رسمنیسر  در گزارش 

توسط   سابق  امنیتر  وهای  نتر و  قبیل  حکومت  ی  مسئولتر شکنجه  و  توقیف  خودرسانه،  های  ی  دستگتر  ، فراقانونی های  قتل 

ی برحال پرداخته شده است. این موارد در تناقض ب   مسئولتر
ی

امون رسیدگ ا فرمان عفو عمویم طالبان قرار دارد. هیچ شفافیتر پتر

 ی روز افزون اتفاق یم افتد.  به تخلفات وجود ندارد، و به نظر یم رسد که خشونت به گونه

 در  همچنان،  
ً

ا ایم.  اجرا یم شود، بوده   هعامانظار  ما شاهد تطبیق دوامدار دستور رهتر طالبان در مورد مجازات فزییک که اکتر

ی الملیل شکنجه و بدرفتار محسوب یم شوند.    این گونه اعمال به اساس قانون بتر

و  برعالوه،   شهروندان  صدای  تا  دارد  نیاز  جامعه  هر  دارد.  وجود  ی  نتر مدنی  جامعه  و  ها  رسانه  سکتور  بیشتر  رسکوب  و  فشار 

 محالت از طریق دیالوگ و گفتگو شنیده شود نه از مجرای ارعاب و رسکوب.  
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 آقای رئیس،  

قبل،   سال  سال  یک  در  عمویم  های  ی  درگتر ختم  پیشنهاد کرد که  شورا  این  به  تا    ۲۰۲۱یوناما  است  مثبت  فرصتر  ]فضای[ 

ی  صلح   ی  گردد.  ایجاد  آمتر  مثمر بود و به ما امیدواری محتاطانه یم داد. ما ایجاد  حاکم  نشست های ابتدانی ما با مسئولتر
ً

نسبتا

جامعه  به  ی  پیوستر برای  طالبان  خواست  امون  پتر جهانی  جامعه  توقعات  و  شده  سازی  اعتماد  باعث  آغاز کردیم که  را  رایه 

 جهانی را توضیح یم داد.   

ه دست گرفت که  روی  را  تصامییم  همواره  طالبان  ی  رهتر بدینسو،  سال  یک  یم کرد.  از  نقض  را  الذکر  فوق  این    برایند دف 

 غتر که برای جامعه جهانی  آورد  تصامیم حکومتر را به وجود  
ً

شگفت زده  طالبان را مسئله و این   – یم باشد قابل پذیرش کامال

است تعزیرات  .  نساخته  وضع  و  محکوم کردن  بر  مبتی  ما  جمیع  دسته  های  ما  اعالمیه  سوی  ی  از  چنتر است.  نداشته  تاثتر 

 معتقد هستم که  ا
ً

عالمیه ها و تعزیرات ممکن مواضع طالبان در بسا موارد را شدیدتر ساخته باشد. از سوی دیگر، من کامال

ی طالبان و در رسارس این تحریک دسته  ی طالبان انتخاب کرده، موافق نیستند. در رهتر ای وجود دارد که با مستر فعیل که رهتر

نیازمندی   یم کند که  درک  دسته  د.  این  قرار گتر توجه  مورد  باید  مردم  واقیع  مستر  های  تغیتر  باعث  باآلخره  ]درک[  این  شاید 

شود؛ ویل وقت به رسعت در گذر است. بحران جهانی چند برابر یم شود. تقاضا از منابع تمویل کننده در حال افزایش است  

 د.  ندر حایل که این منابع در حال کاهش یم باش

د که احتمال انزوای آن کشور   یم نگرمبا نگرانی   اوضاعمن به این   . من از تکرار تاری    خ هراس دارم زیرا افغانستان تصامییم یم گتر

ی یوناما اینست ۱۹۹۰ی  را افزایش یم بخشد. با آنهم، برخالف دهه ر اتتر ، جهان خییل بیشتر روی افغانستان متمرکز است. استر

هم منطقه    –گفتگوی سیایس صادقانه و مستقیم میان طالبان و جامعه جهانی  موجود را برای  فضای سیایس  حد امکان  که تا  

 اعتماد کمتر وجود دارد.  در آن حفظ کند. ما در بن بست سیایس قرار داریم که   –و هم تمویل کنندگان 

 آقای رئیس،  

ی ح  از شما در افغانستان حضور دارد و روزانه با مسئولتر
ی

ی  یوناما به نمایندگ ، با فعالتر ی سیایس، با جامعه مدنی اکم، با مخالفتر

اثسکتور خصویص، و به پیمانه  ، در تماس هستیم.   هستند ی آنچه شکل گرفته  دار آینده ی وسیع با جوانان افغانستان که متر

د بلکه با مردم  سفر های زمیتی به تمام گوشه های کشور را انجام یم دهند تا نه تنها مساعدت فراهم نمایندفاتر ساحوی ما  

پیچیده   نهایت  وضعیت  نمایند.  ارائه  شما  به  را  موجود  وضعیت  مورد  در  ممکن  معلومات  ین  بهتر بتوانند  تا  باشند  تماس  در 

نیست که  شیک  هیچ  این  در  ویل  شود  یم  فراهم  رسد،  یم  نظر  به  آنچه که  از  بیشتر  امیدواری  برای  ایط  رسر  
ً

بعضا و  است، 

 . این تحوالت حفظ فضای الزم برای گفتگو را مشکل تر یم سازد.  یم باشند نگران ی و مایهمنفی بزرگتر و مشهود جریانات 

، در منطقه و فراتر از آن، خواسته   ی به خاطر جامعه جهانی لغو شوند. این موقف واضح و  است  جامعه جهانی که این فرامتر

است.   مبذو واحد  بیشتر  توجه  واقعیت  این  به  طالبان  هستیم که  امیدوار  از  ما  تر  مهم  و  شان  خود  نفع  به  این کار  ل کنند که 

نماید که   حاکم طرح  ی  با مسئولتر بحث  باید آجندای را برای  جهانی  جامعه  ی زمان،  نفع مردم افغانستان است. در عتر به  همه 

اعت باعث  دهد که  تشکیل  را  روندی  اساس  تواند  یم  عنرص  دو  این  دارد.  اهمیت  طالبان  برای  باشد که  موضوعانر  ماد  شامل 

 سازی شده و منتج به نتایج قابل قبول برای هر دو طرف یم شود. 

 در خاتمه، آقای رئیس، 

 از این شورا انجام دهد، ما امیدوار هستیم که برای یک سال  
ی

برای اینکه یوناما سهم خود را در تطبیق این رویکرد به نمایندگ

ی  را  ی ماموریت خود  مرور مستقالنهکر کردم، یوناما  دیگر به ما ماموریت داده شود. طوریکه در گزارش مخترص قبیل ذ  به رهتر

نتایج عمویم این است که ماموریت فعیل یوناما برای وضعیت فعیل  معاون اسبق نماینده خاص رسمنیسر روی دست گرفت.  
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 توضیح دادم، ما کماکان باور  به اندازه 
ً

داریم که به جز گفتگوی  ی کاقی قوی، متعادل و جامع است. به رغم چالش هانی که قبال

د را  افغانستان  مردم  حقوق  و  ها  نیازمندی  منظم که  و  صبورانه  هیچ گزینه  ر یکپارچه،  دهد،  یم  قرار  وجود  اولویت  دیگر  ای 

 ندارد.  

 

 تشکر


