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   شورای امنیت        مجمع عمومی 
 سال هفتاد و دوم        نشست هفتاد و دوم 

  ۳۹شماره 
 
 *موقتجندای ا

 وضعیت افغانستان
 

 در افغانستان  ملل متحدهیئت معاونت  ژیکیتااستر  بررسیدرباره  ویژهگزارش 

 گزارش سرمنشی عمومی 

 

I.  مقدمه 

 است شده ارائه امنیت شورای( ۲۰۱۷سال ) ۲۳۴۴شماره  قطعنامه ۷گراف ا ر اپ با در مطابقتاین گزارش   .۱
ن طی در که

 
 با را ( یوناما) افغانستان در ملل متحد هیئت معاونتدر مورد  ژیکیتااستر  بررسی تا خواست من از شورا  ا

 موسسات بین بهتر همکاری  از اطمینان جهت حصول کار تقسیمبهبود  منظور  به یوناما و کارای  ی موثریت ارزیابی هدف
 مورد در منپیشنهادات  و ژیکیتااستر  بررسی های یافته یدربردارنده گزارش این. انجام دهم متحد ملل مربوط به
ن ماموریت می باشد عمیق بررسی اساس بر یوناما ساختار تشکیالتی و ها اولویت وظایف،

 
 . ا

تعداد  با ۲۰۱۷ جون ماه اوایل و می ماه در عراق، برای من خاص نماینده رهبری  به ژیکیتااستر  بررسیتیم  .۲
 سیاسی، احزاب و پارلمان کلیدی اعضای ،کابینه اعضای ،هاجرایی رئیس جمهور، رئیس جمله ازافراد ذیدخل  از زیادی
 برنامه و ی وجهیها صندوق ،دفاتر  ،تمویل کنندگان و ماتیکودیپل نمایندگان ،زنان های هگرو  مدنی، جامعه هاینهاد 
 انجام جامع بررسی همچنین بررسی این. کرد دیدار رکانیوی و افغانستان در دولتی غیر های سازمان و ی ملل متحدها

 از  انجام شده داخلی های ارزیابی ،(مراجعه شود A / 66/728-S / 2012/133 به) ۲۰۱۲ سال در شده
 
تاکنون  سالن ا

                                                           
* A/72/150. 
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فرستاده  امنیت شورای به ۲۰۱۵که در سپتامبر  افغانستان در ملل سازمان جانبه سه بررسی کمیسیون نهای  ی گزارش و
 ۱۴ تاریخ به کابل از منمشاهدات شخصی  ،سرانجام(. مراجعه شود S / 2015/713به ) ه استگرفت نظر در را شد، 
 طی  که در ،۲۰۱۷جون 

 
 یوناما ارشدی رهبر  همچنین و عبدهللا، عبدهللا هاجرایی رئیس و غنی اشرف جمهور  رئیس با نا

 .گزارش بازتاب یافته استدر این ، مالقات کردم ،بودند شدهمنازعات بیجا  اثر در که افغان های  ی و

ماده جهت ژیکیاسترات بررسیدر پیشنهادات  .۳
 
 همانیعنی  ،۲۰۲۰ سال پایان تا ملل متحد اقدامات سازی  ا

سپرده  وارساو و بروکسل در ۲۰۱۶ سال های نشستکه در  نظامی و مالی تعهداتانجام  برایتعیین شده  زمانمدت 
 یاد باید. کمک می کند افغانستان در منسجم المللی بین مشارکتبه  نتیجتا  در گنجانیده شده که  ،شد

 
که  وری کنما

ترتیب  یوناما نقش و وضعیت مورد در جامع بررسی یک از پس ویافته  اختصاص افغانستان بهپیشنهادات  اینهرچند 
 . می باشد جهان جاری  وضعیت رد ملل متحد برای من گسترده تر دیدگاه بامطابق پیشنهادات مذکور  اند، شده

صلح ایجاد ای از مبنای درک گستردهبر جلوگیری از منازعات و صلح پایدار اولویت این پیشنهادات روی  در ،مشخصا  
کیدساختاری عوامل اقتصادی، اجتماعی و و در نظرگرفتن تاکید بر عوامل سیاسی  و

 
این . صورت گرفته است تا

مراجعه  A / 70/95-S / 2015/446به ) های صلح عملیاتمستقل عالی رتبه هیئت  های توصیه با همچنینپیشنهادات 
ن روی هماهنگی  که( A / 70/357-S / 2015 / 682)سرمنشی قبلی ملل متحد  یتطبیق گزارش و( شود

 
 درها  تالشدر ا

کید متحد مللخانواده  اسرتسر 
 
 کشورهای برای سیستم یک عنوان به متحد ملل درباره اینکه من عزم با و ،داشت تا

 .دارند ، مطابقتشود ارائه تر موثر و منسجم روشاز طریق  عضو

 

II. پیش زمینه   

سیسبدو  از .۴
 
ترتیبات  نامه موافقتکه در  گذار روند ازش حمایت اساس بر یوناما نقش ،۲۰۰۲ سال در یوناما تا

لمان بنشهر  در ۲۰۰۱ دسمبر در که دولت دائمی نهادهای مجددجهت ایجاد  افغانستان در موقت
 
و به نام  امضا ا

 با جنگ از پس وضعیت به گذار مبنای بر موافقت نامهاین  اجرای. ه استشد تعریف ،است معروف بن نامه موافقت
تلقی نمی  رفاه و صلح به دستیابی برای جدی مانع یک عنوانبه  و یردصورت گ اقدام بایدشان  یهمسلح که عل ینمخالف

زادی و بشر حقوقرعایت گسترده  اساسی، قانون تصویبشاهد  بعد، های سال در. بودشد، در نظر گرفته شده 
 
 های ا

حکومتی  و دولتیادارات  موثریت افزایش و ایجاد و پارلمانی و ی جمهور  ریاست دموکراتیک انتخابات ،بیشتر مدنی
 رهبری  تحت شورشیان ،ساحات این درها  پیشرفت علیرغم. شد حمایتقویا   یوناما توسط فرایندها این تمام. بودیم
  تحت تسلط در به شروع ۲۰۰۶ سال از پس به خصوص طالبان

 
ن. در کردندمناطق  وردنا

 
 سال در فغانستانا، مقابل ا

میزمسالمت  انتقالبا  ۲۰۱۴
 
 های مسئولیت انتقال ئیس جمهور بعدی، ور  به منتخب جمهور  رئیس یک ازقدرت  ا

تالنتیک پیمان سازمان رهبری به  المللی بین امنیتی نیروهای از امنیتی
 
 امنیتی وی دفاعملی  نیروهای به( ناتو) شمالی ا

 وارد مرحله جدیدی شد.  افغانستان

ن های فعالیت محدوده و ماموریت و کرد تغییر افغانستان وضعیتتغییر  همزمان با یوناما نقش .۵
 
 گسترش ا

 حاکمیتبا قبول اصل  .استکاهش در حال  ۲۰۱۱ سال ازپس  ماموریت قدرت گسترش، ایمرحلهبه تعقیب . یافت
 با هماهنگی دررا  حمایتی نقشای فزاینده طور  به یوناما افغانستان، دولتی نهادهایافزایش ظرفیت  و افغانستانملی 

 دولت دار، معنی و واقعیهای  پیشرفت این وجود با حال، این با. رده استک ایفا حکومتی، نهادهای های اولویت
. است المللی بین جامعه به متکی شدت به یامنیت حمایت لحاظ به هم و مالی نظر از هم حاضر حال در افغانستان

برای  کههزینه هنگ فت  وجود با و شود می تامین خارجیگان کنند  تمویل توسط دولت بودجۀ درصد ۶۰ از بیش
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 یستندموثر ن یبه اندازه کاف ها بندی دستهو  کالنمنافع  نهادهای دولتی در زمان بحران میان ،به مصرف رسیدنهادسازی 
  .شود می خشونت وضعیت حفظ باعثناخوداگاه  امر این که

زیر  طالب شورشیان توسط دولت مشروعیت کهانجام می شود فضای  ی  در داخلی سیاسی های رقابت این .۶
 توان می را  گری شورش که شد می بینی پیشچنین  بن نامه موافقت اجرای نخست سالهای در. استسوال قرار گرفته 
  تحت کنترل در
 
ن ورد یا از گسترشا

 
 سیاسی حل راهبه  بنابراین،. خالف این فرضیه را ثابت کرد بعدی تحوالت. کاست ا

غاز جهت ها تالش. نیاز است
 
داشته  کمی نتایج کنون تا اما گرفته صورت گذشته سال چند طیبه این هدف  مذاکرات ا

 . است

 و می شناسند رسمیت به اساسی را  قانون که کسانی میان ضعیف سیاسی اجماعاز طریق  کهکلی ی وضعیت در .۷
، ملل متحد در استتعریف شده  ،کنند می رد را  قانون این که کسانی توسط مستمر شورش و فزاینده های خشونت

 توصیهشدیدا   من. می باشد ماموریت های فعالیتتجدید  مستلزمچنین فعالیت  انجام. چنین وضعیت فعالیت دارد
ینده، سال چند در ماموریت نهای  ی هدف که کنم می

 
خودک فائی  و پایدار صلح به دستیابی برای ها تالش یتمام از حمایت ا

 .باشد افغانستان

 و یوناما چگونه اینکه مورد درپیشنهاداتی را  و قرار داده تحلیل و تجزیه مورد را  وضعیتتژیک یاسترا بررسی .۸
 و ثبات با افغانستان یک: واکنش نشان دهند، ارائه کرد بایدهدف کلی  به دستیابی جهت ملل متحد گسترده سیستم
ن در که خوب، همسایگی روابطحفظ  با مرفه

 
 .باشد دسترساساسی برای همه قابل  خدمات ورعایت شده  بشر حقوق ا

 

III.   ژیکیتااستر  بررسییافته های اصلی 

 است این ،می باشد بعدی های توصیهمبنای سایر  که افغانستان فعلی وضعیت مورد در کلیدی مشاهدات .۹
 بر تمرکز برای کافی ثباتچنانچه وضعیت پس از جنگ نیازمند  ندارد قرار جنگ از پس وضعیت در افغانستان که

 جنگ در  که است کشوری  افغانستان اما ،می باشد محور  توسعه های فعالیت و نهادسازی 
 
های  هنشانن جریان دارد و ا

 این درگیری در  کاهش ازکمی 
 
 این استمبین  تنها صورت نگرفته بل یپیشرفت که نیست معنا بدان یندارد. ا ن وجودا

 دستاوردها بودن پایداراین وضعیت همچنان بلکه  روبروستکنونی  منازعاترات یاثتبا چالش های  افغانستان نه تنها که
 یادالز به . کند می تهدید نیز را 

 
 ملل تمرکز اما دهد، می رخمنازعه  جریان در توسعه و سازی نهاد هم هنوز  کهاست وری ا

 .شدبا گزارشاین  بعدی های بخش باید باالیمتحد 

ی قابل بشر  حقوق و بشردوستانه اقتصادی، -اجتماعی امنیتی، سیاسی، های چالش با همچنان افغانستان .۱۰
 جمع  جمله از کالن اقتصاد های شاخص که حالی در. است مواجه توجهی

 
 میان در فقرمگر  ،رشد کرده عوایدوری ا

 به میان  موجب شهرنشینیروند  تسریع و جمعیت سریع رشد. افزایش یافته است شهری  و روستای  ی جمعیت
 
 مدنا

نان را جوانان شهرنشین تشکیل می دهد  و ی بیکار 
 
افراط  رشد برایرا  زمینهو این امر انحراف جوانان شده که اک ثر ا

 خدمات ،ابتدای  یتعلیمات  به نابرابر دسترسی و بیکاری  افزایش جمله از اجتماعی شاخص چندین. گرائی مساعد می ساد
 دوستانه بشر های کمک نیازمندکه  های جمعیت. مطلوبیت قرار دارنددر سطح پایینی از  همچنان عدالت و بهداشتی
 زنان اما است، گرفته صورت زنان مشارکت و حقوق ارتقایراستای  در مهمی های پیشرفت. است یافته افزایشهستند، 

 یک عنوان به فساد. هستند کشور  اقتصادی و اجتماعی سیاسی، های حوزه در ی نابرابر  همکاران همواره افغانستان در
موجب  نتیجه، درکه شده  گرفته نظر در دولتی نهادهای به مردم اطمینان و اعتبار تقلیل در راستای کلیدی  عامل

 .کند می کمک صلح ایجاد و ثبات به خوب حاکمیت و پاسخگوی  ی بهبود دیگر، سوی از. ات می شودمنازعافزایش 
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 انتخابات برگزاری  و افغانستان برای پیشرو  اساسی قانون بر توافق بن، پروسه اولیه تطبیق از بزرگی دستاورد .۱۱
 تقلبای از گسترده اتهامات دلیل به اعتماد کاهش وجود با. بود مقننه و هاجرایی قوه های بخشیدن به مشروعیت برای
 هدف دستیابی به برای. پافشاری دارند اساسی قانون اجرایبر  ن شدیدا  افغانستا مردم امروز پیشین، انتخابات در

 انتخابات و ۲۰۱۸ سال در شده ریزی  برنامه صورتهمان  به پارلمانی انتخابات که است مهم داخلی، سیاسی انسجام
 .شوند نگریسته معتبر ایدیده به افغان دهندگان رای توسط فرایند دو هر و شده برگزار ۲۰۱۹ سال در جمهوری  ریاست

 تاسیس انتخابات نتایج ات در مورداعتراض از پس ۲۰۱۴ سال در سیاسی توافق با که ملی وحدت حکومت . ۱۲
 ۳۱مورخ  تروریستی حمله ناشی از یگسترده تلفات مانند سیاسی و امنیتی تحوالت .دارد قرار تنش تحت همچنان شد،
میز خشونت های درگیری  و ۲۰۱۷ می

 
 را  سیاسی نخبگان میان اصطکاک امنیتی، نیروهای و معترضین میانبعدی  ا

 بازیگران حضور ی مالحظه قابل کاهش به منجر همچنین حمله این. شده است مردم نارضایتی باعث وکرده  تشدید
 خیابانی یگسترده اعتراضات طریق از فزاینده طور  به عمومی های نارضایتی. شد المللی بین توسعوی و دیپلماتیک

 به را  خود تعهد هاجرایی رئیس و جمهور  رئیس که حالی در. گردید بیشتر ثباتی بی موجباین امر  کهشدند نمایش داده 
 ،ی قومیها صف بندی همراه به اغلب ،حزبی تعهدات و سیاسی های گیری  موضع اند، کرده اعالم ملی وحدت حکومت

 .است یافته افزایش ،رو  پیش جمهوری  ریاست وپارلمانی  انتخابات از پیش

 رهبری  به گلبدین،شاخه  اسالمی حزب و افغانستان دولت میان صلح توافقنامه قسمی اجرای و مذاکره .۱۳
قای دوباره ظهور  که حالی در. بود مهمی ددستاور  بود، دولتمخالفین شدید از  قبال   که حکمتیار، گلبدین

 
 حکمتیار ا

با توجه  مدنی جامعه نمایندگان همچنین و افغان سیاسی بازیگران از برخی میان در نگرانی موجب تسیاس صحنه در
ن  قومی جنبه و بشر حقوقبه عرصه های 

 
اتخاذ  برای افغان رهبران توانمندی نشان دهنده توافقنامه این است، شدها

 به  برای دسترسی به صلح که ی استسختتصامیم 
 
 .نیاز است نهاا

 نفوذ تحت طالبان قادر بهچنانچه در طول چند سال گذشته بدتر شده است، یتیامن تیوضع ،به طور کلی .۱۴
طالبان ممکن است  ندگانیاز نما یکه برخ یاند. در حالشده کشور  بیشتری از یکنترل بخش ها یو تا حد قرار دادن
نها  یاحساس م گرید یدهند، برخ صیرا تشخ یاسیسحل  راه کیبه  ضرورت

 
 نی. اباالی  ی دارند ینظام توانکنند که ا

 شیافزاحاکمیت را دارند  ی  یرا که توانا ی  یشده است که طالبان قلمرو  فیصیک بن بست فرسایشی تو به عنوان تیوضع
خراسان،  والیت -شام عراق و  ی. ظهور حکومت اسالماندخود کرده حاکمیت  میمناطق شروع به تحک یداده و در برخ

اضافه کرده است. گروه موجود  دهیچیپ تیوضع بهرا  یو خطرناک دیابعاد جدولی  ت،کوچک اس هرچند هنوز هم نسبتا  
 باحال کار  دارند، در یاغلب منشاء خارج  که یالملل نیو ب یامنطقه یها یجاه طلب با ا  بعض گوناگون یستیترور یها

مواد مخدر، سالح و قاچاض  ،ی  یگسترش افراط گرا برای ی و فرامرز  یمحل ی  یجنا یشبکه ها از در حال جریانی روابط
 اردیلیم ۳از  شیب ۲۰۱۶در سال  مواد مخدر دیشود که تول یزده م نی. تخمهستندمرزها در طول  مز یترور یمال نیتام
نبوده است  دالر

 
 .بوده است یانشورشوی حمایمنابع  که اک ثر ا

ناتو، در حال حاضر مراکز قاطع حمایت  تیمشاوران مامور  تیافغانستان با حما یتیو امنی دفاعملی  یروهاین .۱۵
از ترک وظیفه میزان اند. اگذار کرده ن وطالبا را به ی  یمناطق روستابسیاری از دارند، اما  اریرا در اخت ها شهرعمده 

در حال . باعث تضعیف روحیه می شود که این امراست باال  غیر قابل تحملیبه شکل  یدفاعملی  یروهاینصفوف 
توانمند  از طریق ،به منظور تغییر وضعیت قاطعحمایت  تیو مامور  یدفاعملی  یروهایبرنامه چهار ساله توسط نحاضر 

 دفاعی برای حفظ تداوم خود ملی ساختن نیروهای 
 
 در  ضدحملهه شکل مبارزه بغاز جهت ا

 
شده  تدوین ندهیدو سال ا

 دولت است. یو اراده قو یالملل نیمداوم جامعه ب تیامر مستلزم حما نیاست. ا
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از  شیب ونامای، ۲۰۱۶شود. در سال  یم ملکی افراد ژهیافغانها، به وغیرقابل پذیرش موجب تلفات منازعه  .۱۶
بی پیشینه است، همچنان گذشته  یسال هادر مقایسه با را که  مرگ(مورد  ۳،۴۹۸ ) افراد ملکیتلفات مورد  ۱۱،۰۰۰

 نیبدتر یزخم ۱۵۰۰۰کشته و   ۶۰۰۰از  شیبثبت با  ۲۰۱۶سال . ثبت کردرا کودکان  تلفات ی دردرصد ۲۴ شیو افزا
شده را متحمل  ینیتلفات سنگ زانیبه همان م زیافغانستان بوده و احتمال دارد که طالبان ن یتیامن یروهاین یسال برا
از  شیب کهیند در حاله اشد بیجادر داخل کشور  منازعاتنفر در اثر  ۶۵۰،۰۰۰حدود  ،۲۰۱۶. در سال باشند

 گیری در ، ۲۰۱۷بازگشتند. تا کنون در سال  رانیا یاسالم ی و جمهور  تاناز پاکس یقانونبدون اسناد  مهاجر ۶۲۰،۰۰۰
 قابل توجهئی بی جازنان و کودکان و  ژهیبه و افراد ملکیبی پیشینه تلفات و باعث شدت یافته  از نقاط کشور  ی ار یدر بس
 .است شده

 انیپا یبرا نهیصلح با طالبان، تنها گز میدولت و مخالفان مسلح از جمله مذاکرات مستق انیمذاکرات صلح م .۱۷
جمهور چشم انداز خود را  سی، رئ۲۰۱۷سال  لیدر افغانستان است. در اوا نیمسلحانه خون یدادن به جنگ ها

کابل در مورد  پروسهکنفرانس دولت ، جون ۶خ یتاربه در کابل ارائه کرد و  یالملل نیبگان کنند  تمویل برایصلح  درباره
 برگزار کرد. یالملل نیو ب یاابتکارات مختلف منطقه ی رهبر  در دست گرفتن یرا برا یتیامنهمکاری های صلح و 

در حال از  بود، هیاول یها تیموفق یدیاز عوامل کل یکیدر افغانستان که  یالملل نیحال، توافق ب نیبا ا .۱۸
 ی تحت رهبر  صلح چندجانبه ی مواز  ابتکاراتیک جا کردن  یاست. کنفرانس کابل نشان دهنده عزم دولت برا بین رفتن

 ازیمتعدد در مورد ن یعموم یها هیاعالم رغمیبه بهبود دارد. عل ضرورتدر منطقه تالش ها حال،  نی. با اها بود افغان
 یامنطقهمشترک منافع تفاهم که برای ثبات  ایجادنه به منظور افغانستان  در ایمنطقه گرانیباز ،یامنطقه ی به همکار 

 .هستنددخیل  درین کشور  خودمشخص منافع خاطر به بلکه الزم است، 

در  ملل متحد سیستمو  – وناماینقش همزمان  لیتعدمند از ین ،مذاکرات قیاز طر روند صلح یانتقال به سو .۱۹
م کیکننده  تیاز حما –مجموع 

 
 روند صلح متعلق به افغانحامی ه بن، پس از جنگ بتوافقات پس از  زیبرنامه صلح ا

 باشد.  با طالبان میشامل مذاکرات مستق دیبا تیکه در نها است ها

 ملل متحدپذیرفتن ارزش افزوده ، سوی پاسخ دهندگان از کیژیاسترات بررسی یها افتهی نیسازنده تر انیدر م .۲۰
ن  یو دسترسدر گرد هماوری طرفین  ونامایتوانائی  ژهیطرف، و به و یب گریباز کیبه عنوان 

 
جناح به تمام ماموریت ا

گزارش  ،یاختالفات انتخاباتحل و فصل  نهیدر زم ژهیبه و در گذشتهبه گونه مثال، این توانائی بود. ذیدخل  یاسیس
قانون و  تیحاکم جینقض حقوق بشر و ترو  ومربوط به محافظت  در مسائلشامل ساختن طرفین درگیر و  یده

خواسته شود تا  ونامایاز احتمال دارد که  ،۲۰۲۰سال الی  یزمان گزارش دهاز بوده است.  دیمف یالملل نیب یهنجارها
 منطقه عمل کند. دولت و مخالفان مسلح و در نیدر دولت، بمتعارض منافع مختلف در طرف یبمیانجی  کیبه عنوان 

IV. اولویت های ستراتیژیک: اولویت صلح 

ملل متحد جهت توانمند سازی یک افغانستان  کلیهدف  مطابق به و ستانافغانملی اصل حاکمیت  رعایت با . ۲۱
تر ملل متحد در افغانستان باید  ، اولویت های ستراتیژیک یک ماموریت سیاسی ویژه و سیستم وسیعمرفهبا ثبات و 

 شود:موارد زیر را شامل 

، که در کنار سایر ایجاد نهاد هائیدولت و حمایت از  داخل)الف( کار با تمام فعالین جهت ترویج انسجام در 
 ؛ندنکد اختالفات سیاسی را میانجیگری نموارد، بتوان
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ن در راستای ایجاد شرایطی که در)ب( حمایت از همه تالش ها  
 
ختم  برایبتوان به یک راه حل سیاسی  ،ا

 منازعه؛ های همه طرف بابه شمول حفظ ارتباطات  ،جنگ دست یافت

هنگی با اولویت های دولت که از طرف تمویل کنندگان در کانفرانس بروکسل در سال   
 
 ۲۰۱۶)ج( در هما

ایجاد شرایط اقتصادی و اجتماعی کار در راستای خدمات ضروری برای مردم افغانستان و  از عرضه حمایت تایید شده،
 .از طریق مذاکرات شودصلح  زمینه ساز نهایتاخود ک فائی شده و  به منتجکه بتواند 

نگسازمان ملل متحد، در پی . ۲۲
 
ر تونائی هایش داز   رفته وگبهره  خود نورماتیفنقش  باید ازاولویت ها،  یری ا

وردن طرف ها، گ
 
زادی های اساسی تمام  کهترتیبات سیاسی و قانونی  روی توافق نظربرای ایجاد ردهم ا

 
از حقوق بشر و ا

. و تقویت کند را ترویج نستانبودن موسسات افغا و هم شمول و پاسخگوی  یکنند استفاده نماید  افغان ها محافظت
کید 

 
وردن یک سلسله ، نیاز بهمنازعهصلح و جلوگیری از  رویتا

 
 .تشکیالتی یوناما خواهد داشتتغییرات در ساختار  ا

یس یوناما در تمام عرصه های سیاسی، حقوق بشر ئنقش رهبری استراتیژیک نماینده ویژه ام در افغانستان و ر  .۲۳
کار دو تا از ماموریت، مسوولیت خواهد داشت کلی رهبری در پیشبرد  ،می باشد.  نماینده ویژه امامر الزمی  و توسعه

نان انسجام  کماکان نظارت کرده و  توسعه محور  سیاسی و محور  ،محور ماموریت
 
در تطبیق اولویت های فعالیت های ا

نماید. نماینده ویژه در مورد نحوه استفاده از منابع ملل متحد تامین  است را  شده مطرح ستراتیژیکی که در این گزارش 
ن در 

 
گزارش خواهد داد. این امر نیاز به  ی که به او سپرده شده است، به منماموریت تحقق راستایبه بهترین نحو ا

نانشفافیت و  بیشتر بین موسسات ملل متحد هماهنگی
 
ن موسساتو نهاد های رهبری کننده ی  کار ا

 
ی ، صندوق هاا

  خواهد داشت. تمویل کنندگان  نیزو  ی ملل متحدو برنامه هاوجهی 

V. نقش سیاسی تقویت شده 

فعالیت  حمایت از تالش های صلح در تمام خواهد کرد که بهایجاب مشخص شده  اولویت های استراتیژیک . ۲۴
کید اینجانب ، مطابق یوناما اساسی  های

 
منازعات و ایجاد صلح و فصل ، حل منازعهجلوگیری از  بر ادغام تدابیربه تا

الزمی می سازد نیز  را  اداری  یساختار  اولیت ها داشتن یکاین . ارجحیت بیشتر داده شود کار ملل متحد محور در سه 
موریت را تقویت ن

 
 ،اصول بشردوستانه رعایت ضمنو، تا حد امکان  توسعه بخش ،و یوناما مودهکه ظرفیت سیاسی ما

سهم  خاص منصلح تحت رهبری نماینده را قادر سازد که در راستای تالش های  فعالیت های بشردوستانه ملل متحد
 .یندکمک نما ه وگرفت

در امور  خاص رهبری خواهد شد که موصوف مشاور ارشد نمایندهخاص سیاسی توسط معاون نماینده  بخش . ۲۵
، خاصو تحت هدایت مستقیم نماینده  با مشورت در)بخش سیاسی(،  خاصمعاون نماینده  سیاسی خواهد بود.

نها در حال حاضر در سراسر  فعالیت هایخواهد کرد. مختلف در بخش سیاسی را رهبری فعالیت های 
 
اصلی که برخی از ا

: )الف( حمایت از توحید گردد، قرار ذیل است سیاسی بخشدر داخل ایجاب می کند که  و است پراگندهماموریت 
؛ )ج( حمایت از روند صلح و ۲۰۱۹و  ۲۰۱۸ های ثبات سیاسی داخلی؛ )ب( حمایت از انتخابات معتبر در سال

این مصالحه به رهبری افغان ها؛ و )د( بهبود در همکاری های منطقوی در اطراف افغانستان به هدف برقراری صلح در 
ن فعالیت هاهمه ی  .کشور 

 
 بهغیر مستقیم،  بطور  و اول دستیابی به دو اولویت استراتیژیک بطور مستقیم مربوط به ا

 .می شود دستیابی به اولویت سوم

ثبات سیاسی داخلی، یوناما باید تالش های خود را برای رسیدگی به افتراق سیاسی داخلی که ثبات  در رابطه با . ۲۶
، و دست یافتن به اجماع مورد نیاز برای مذاکرات صلح را تشدیددولت را تهدید، خطوط گسست سیاسی و قومی را 

توجه و پایداری نهادهای افغانستان، یوناما باید همه شمول بودن برای اطمینان از  تر می سازد، ازدیاد بخشد. مشکل
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معی را باید محیط سیاسی پایدار و جا یوناما .مبذول بداردمشارکت زنان و جوانان در پروسه های سیاسی خاصی به 
ن، 

 
ص و نهاد های ذیدخل مختلف با اشخاو  رعایت می شود حاکمیت قانون و نورم های قانون اساسیترویج کند که در ا

نهادهای دولتی و بهبود مشروعیت برنامه های اصالحی دولت و به منظور جلب حمایت از  ارتباطات گسترده ای
 . ، بر قرار نمایدشفافیت و پاسخگوی  ی

تالش  منجمله از،عام قابل قبول وانتخابات معتبر  زاری گبر از  ،به درخواست دولتنظر  باید، این ماموریت  .۲۷
، این کاریکی از مولفه های اصلی  حمایت نماید. ،و همه شمول بودن روند انتخابات شفافیتها برای تقویت پایداری، 

بویژه کمیسیون مستقل انتخابات و  ،مشوره فنی به نهاد های مدیریتی انتخاباتی ارائه ظرفیت و کمک در ارتقای
ن ها می باشد. فوظای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، در اجرای

 
باید از نهادهای انتخاباتی در  یوناما مستقل ا

نان سعی می کنند که در محور روند بهبود یافته انتخاباتی،  ارتباطات شانفعالیت های 
 
و درک اجماع در زمانیکه ا

ه بین قوی میان نهادهای ملل متحد و جامع انسجامچنین تالش های  ی مستلزم  .ایجاد کنند، نیز حمایت کند سیاسی
تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و  -در حال حاضر حمایت ملل متحد از انتخابات  می باشد. در سطح وسیع تر المللی

متشکل از تیم انتخاباتی که  از طریق یک  –تعیین شده است  ۲۰۱۸جوالی  ۷شورای ولسوالی اخیرا انتخابات 
را تایید می کنم که عناصر  مشترکاین رویکرد  من. تامین می شود است،ملل متحد  ییوناما و برنامه انکشافان گنمایند 

ورده
 
تطبیق این برنامه  ؛شامل گردد نیز و می تواند سایر نمایندگی های ملل متحد را  است سیاسی و تخنیکی را گرد هم ا

 . تمویل خواهد شدتمویل کنندگان  کامل از مجرای کمک های بصورت کماکان

ستان، از جمله مذاکرات با طالبان، باید متعلق به افغان ها باشد؛ با این وجود، منطقه روند صلح در افغان . ۲۸
 پروسهو جامعه وسیع جهانی نیز در کمک به ایجاد شرایط برای صلح از نقش و نفوذ برخوردار می باشند. در کنفرانس 

یید کرد که "یوناما با ظرفیت قوی  ۶ بتاریخ کابل
 
واند همکار کلیدی در این روند باشد". می تتر جون، رییس جمهور تا

 بی طرفکه دخیل بودن یک بازیگر اظهار نموده اند ملی و بین المللی   اشخاص و نهاد های ذیدخل به همین ترتیب،
بنابراین، در صورت درخواست، یوناما  مانند ملل متحد ضرورت است تا به چنین روندی اعتبار و مشروعیت بخشد.

میانجیگری، اقدامات اعتماد سازی، عدالت انتقالی، حفاظت از حقوق بشر و افراد  مشورت در زمینهارائه باید از طریق 
حمایت  تحت رهبری افغان ها روندمخالفان مسلح، از  ختنارزش ها و نورم های بین المللی و دخیل سا ترویجملکی، 

بتکارات گ فتگوی ملی مانند گ فتگوی مردم کند. مشارکت عمومی نیز یکی از جنبه های اصلی این پروسه خواهد بود و ا
ن  در محور در مورد صلح، ابزار مهمی خواهد بود که افغانستان 

 
تا اطمینان حاصل گردد را شکل داد تالش ها می توان ا

و ساحات دوردست،  ها به شمول باشندگان روستا ،که دیدگاه های مردمانی که به گونه سنتی به حاشیه رانده شده اند
 .دسهیم ساخته شو در سطح عالی منجمله زنان و جوانان در این روند مهم سیاسی

به عنوان بخشی از تالش های این نهاد برای ایجاد محیطی که به روند صلح سودمند باشد، یوناما باید به  .۲۹
ایجاد اجماع عمومی در  هدف د را بهاین شورا فعالیت های خو در زمانیکه حمایت از کار و ظرفیت شورای عالی صلح

موزش کارمندان و اعضای شورای عالی  .ادامه دهد ،سراسر کشور بازنگری می کند
 
این مامول احتماال می تواند شامل ا

این ماموریت همچنین  صلح، مساعدت به طرح روند و ارایه تخصص های سیاسی و فنی در اجرای توافقات صلح باشد.
دولت با جامعه مدنی، رهبران جامعه، گروه های زنان و بزرگان مذهبی در فعالیت  کار مشترکمی تواند برای تقویت 

 شمول ، این ماموریت می تواند به همکاران محلی در ترویج یک رویکرد دولتدر حال حاضرهای ایجاد صلح کار کند. 
را در سطح محلی با تقویت انسجام نهایتا، دفاتر ساحوی یوناما می توانند کار خود  .کمک کندصلح  نسبت به روند

ماده سازی برای یک روند صلح به سطح باال، بر مبنای 
 
که از ابتکارات صلح جاری به  دانش و تجاربیاجتماعی در ا

مده است، افزایش دهند.
 
در ساحه می باشد )به فصل هشتم  یوناما این امر مستلزم ابقا و حفظ حضور گسترده دست ا

یوناما می  .ادغام کارمندان سطح ساحوی در فعالیت های که برای ماموریت اولویت دارد مراجعه صورت گیرد(،  با
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مدت روی ارتقای تالش های میانجیگری، در صورتی که از طرف دولت درخواست صورت گیرد، تمرکز  -تواند در میان
  نماید.

 حمایت و انسجام بیشتر بین المللی ایجابهمکاری و گ فتگوهای منطقوی، روند صلح افغانستان در خصوص  .۳۰
نچه بیشتر

 
نقش بیشتری برای باید  ،این مامولبه برای تحقق بخشیدن  .را می کند استوجود مدر حال حاضر  که از ا
 ،توصیه می شود که یوناما رتقا بخشد.تا بتواند همکاری های دوجانبه و چند جانبه را حمایت و ا داده شودملل متحد 

سیاپروسه قلب  حمایت خود را از گ فتگوها و ابتکارات منطقوی، به ویژه ،در همکاری نزدیک با دولت
 
استانبول که -ا

برای صلح و همکاری های  ،کابل پروسهروی امنیت و همکاری های منطقوی برای یک افغانستان امن و با ثبات و 
در مطابقت با اولویت های دولت، این امر مستلزم تالش های مجدد، منجمله همکاری بیشتر با امنیتی  افزایش دهد. 

سیای مرکزی باید استوار باشد تا  بتوان انسجام منطقوی را 
 
مرکز منطقوی ملل متحد روی دیپلوماسی پیشگیرانه برای ا

این حفظ شود.  رات صلح باید تمرکزدر مبارزه علیه تروریسم ارتقا بخشید، در حالیکه روی جلب حمایت از مذاک
 ماموریت نیز باید، روی دو دفتر ارتباطی خود در جمهوری اسالمی ایران و پاکستان بیشتر اتکا نماید.

وردن طرف گدر خود  توانای  یاز  با استفاده پروسه های ایجاد شده ی منطقوی، یوناما بایداین از  جدا .۳۱
 
رد هم ا

 رویبا تمرکز بیشتر یوناما موازی باید  پروسهکند. این  تالشافغانستان  در موردبرای تحکیم مجدد اجماع منطقوی ها، 
شتی دولت باید فرصتی را برای ایجاد اعتماد بین افغانستان و به پیش برده شودترویج صلح 

 
. استراتیژی صلح و ا

ن همسایگان
 
ورده و فضای  ی را برای همکاری بهتر ا

 
 در سطح منطقه ایجاد کند. بمیان ا

در مطابقت با تقاضای همکاری های بیشتر و استفاده موثرتر از منابع ملل متحد، یوناما، طوری که در باال  . ۳۲
باد موقعیت دارد، کار کند. 

 
سیای مرکزی ملل متحد که در عشق ا

 
ذکر شد، باید با مرکز منطقوی دیپلماسی پیشگیرانه ا

نرا دارد، مرکز منطقوی به یمن ماموریت منطقوی اش
 
سیای مرکزی را همراه با سازمان  توانائی ا

 
که اجالس پنج کشور ا

های منطقوی ذیربط و سایر دست اندرکاران کلیدی تدویر نماید، تا روی یک رویکرد منسجم تر منطقوی بحث نموده و 
نان را ترغیب کند تا نهایتا از روند صلح حمایت کنند.

 
 ا

ظرفیت  ممکن است بهولویت استراتیژیک که قبال ذکر شد، بخش امور سیاسی یوناما در حمایت از سه ا . ۳۳
گاهی عامه جامعه مدنی، مسائل  تخصصی

 
در زمینه های میانجیگری، مصالحه، حاکمیت قانون )قانون اساسی(، ا

، در سیاسی ش، بخ. در صورتیکه مناسب باشدضرورت پیدا کند مربوط به عدالت انتقالی و گروه های مسلح و امنیت
م و یز میانجیگری، مصالحه، عدالت انتقالی، مبارزه علیه ترور عرصه هایتخصص ملل متحد در  کنار سایر مسائل،از
استفاده فعاالنه از ساختار های موجود،  بامی تواند  بیشتر را . حمایت رفتگاستفاده بهره خواهد  رژیم های تحریمی

وردملل متحد  در سطح کل سازمان مانند تيم مشاوران ارشد ریاست امور سیاسی و به کار گرفتن تخصص
 
 .بدست ا

، منازعات . جلوگیری ازتشکیل می دهد به یک ظرفیت تحلیلی قوی در ماموریتاساس این فعالیت ها را نیاز   .۳۴
 از تجزیه و تحلیل دقیق و به موقعهمه و همه وابسته به  و تطبیق استراتیژی های موثر صلحمدیریت منازعات و طرح 

ثیر گذ مواضعدرک  نیز، و منازعهو بازیگران اصلی  در حال تحولتنش های 
 
نان ار رویو عوامل تا

 
این  .، می باشدا

مده ا گدر محور جنکه  می شوداقتصاد سیاسی  روشنی از شامل درک مسئله
 
را و فصل منازعه حل  ست وبوجود ا

ن در  که توصیه می کنم ،. در این زمینهکرده است تردشوار 
 
یوناما سیاسی  داخل بخشظرفیت تحلیلی با رویکرد فراگیر ا

 شود. نجانیدهگ

موزش و مساعدت، توصیه می کنم  .۳۵
 
ن به مشاوره، ا

 
به دلیل کاهش حضور نظامی بین المللی و تغییر نقش ا

یک پست مشاور ارشد نظامی باید در بخش امور سیاسی ابقا شود تا با نیروهای  لغو گردد.یوناما نظامی  تواحد مشاور 
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و بتواند همکاری کند  ماموریت این بخش و بصورت کل در تجزیه و تحلیلدر نظامی بین المللی ارتباط قایم نموده و 
 تهمچنین توصیه می کنم که واحد مشاور  ارایه نماید. مشورت های استراتیژیک را در امور نظامی به رهبری این ماموریت

تا در  ایجاد شود ظرفیت کوچک تری از حاکمیت قانون در بخش امور سیاسی پولیس و واحد حاکمیت قانون لغو شوند.
 فساد مشوره دهد. مبارزه علیه مورد مسایل حقوقی  از جمله عدالت و اقدامات

ت ارشد افغان و دست اندرکاران بین المللی مطرح شد و از سوی برخی پیشنهادی که از سوی برخی از مقاما . ۳۶
ن در جریان بررسی استراتیژیک مخالفت صورت گرفت، 

 
از فرستاده ی عالی رتبه منطقوی  امکان توظیف یکدیگر با ا

ماده نمی  .بود ملل متحدسوی سازمان 
 
فشار های  باشد.معتقدم که زمان و شرایط در حال حاضر برای این طرح کامال ا

در حال افزایشی که باالی نماینده ویژه ام در کابل که ناشی از سیاست های داخلی و تحوالت انتخاباتی می باشد می 
 د.گردتواند زمینه ساز تقسیم کار در مراحل بعدی 

VI.  هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان و تیم کشوری ملل متحد: تطبیق برنامه های
 یجاد صلحانکشافی به مقصد ا

سومین اولویت استراتیژیک برای ارتقا و حفظ تالش های سیاسی که برای تامین صلح مدنظر گرفته شده،  . ۳۷
ایجاد  حمایت ازاین امر مستلزم تضمین انسجام حمایت در هماهنگی با اولویت های دولت و  حیاتی می باشد.

برای انکشاف پایدار  ۲۰۳۰ت، در مطابقت با اجندای اجتماعی در طوالنی مد-ساختارهای اساسی برای توسعه اقتصادی
 می باشد.

رئیس جمهور افغانستان در مورد فعالیت نمایندگی های ملل متحد و ضرورت هماهنگی بهتر با اولویت های  . ۳۸
نها کر . این نگرانی را می توان در میان سایر دست اندرکاران افغان نیز مشاهده ه استدولت، اظهار نگرانی نمود

 
د. ا

نچه که به عنوان هزینه های باالی  ی داد و ستد
 
، بهبود شفافیت، تقویت تمرکز یاد می کنند همچنین بر ضرورت کاهش ا

کید ورزیدند.
 
ر نمایندگان دولت، به ویژه کسانی سای بر ظرفیت سازی ملی و کاهش تعداد دست اندرکاران برای دولت، تا

 که در توافق کامل با این نمایندگی ها قرار دارند، از کار نمایندگی های مختلف  سک تور که از وزارتخانه های 
ْ
راضی کامال

بر عالوه، شماری از تمویل کنندگان بین المللی خاطر نشان ساختند که نمایندگی های ملل متحد  به نظر می رسند.
این، توصیه می کنم که وظایف ماموریت برای  بنابر .می باشندم و قابل اعتماد برای همکاری های توسعوی وسیله ی مه

در هماهنگی با برنامه ها موثر  تطبیقهماهنگ ساختن کار توسعوی بین المللی و ترویج هماهنگی بیشتر باید روی 
یید   ۲۰۱۶ اولویت های ملی که از سوی تمویل کنندگان در کنفرانس بروکسل سال

 
در  کهه گونه ردد،بگتمرکز  گردیدتا

 زیر شرح داده می شود.

هنگ کننده مقیم/ هماهنگ کننده مساعدت های  یوناما دوم بخش . ۳۹
 
توسط معاون نماینده ویژه/ هما

و رهبری و نظارت  بخشبشردوستانه رهبری می شود که در مشورت و تحت هدایت نماینده ویژه ام مسئولیت کار این 
  تحت ملل متحد تطبیق برنامه هایمسوول اطمینان از  بخشمتصدی این  تیم کشوری ملل متحد را بر عهده دارد.بر 

هنگ کننده مقیم/ در این رابطهاولویت استراتیژیک سوم خواهد بود. 
 
، توصیه می شود که معاون نماینده ویژه/ هما

اصلی و شخص رابط با دولت و به عنوان مرجع  کهود مسوولیت داده شباید بشردوستانه  کمک های هماهنگ کننده
و به صورت جداگانه در ظرفیت خود منحیث هماهنگ کننده  ،تمویل کنندگان بین المللی از طرف تیم کشوری 

این توصیه به تعهد نمایندگی ها، برنامه ها اما، عملی شدن  .عمل کند بشردوستانهکمک های جامعه  با ،بشردوستانه
ن ی وجهیو صندوق ها

 
 .خواهد داشتبستگی  ها سیستم ملل متحد، بورد رهبری و تمویل کنندگان ا
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به عوض پرداختن به شماری از فعالیت های محدود که شامل پروژه ی در مورد زنان در پولیس مردمی می  . ۴۰
استراتیژیک  هایی گهماهنباید بر  بخشاین است،  گردیده تکمیلتمویل کنندگان  به حمایتباشد که  اکنون این پروژه 

و تقویت شده ی  دوامدار توانای  ی یوناما شامل شود قرار ذیل است: دوم بخشوظایف اصلی که باید در  تمرکز نماید.
هماهنگ سازی تالش های ملکی جامعه بین المللی در افغانستان، منجمله ترویج حمایت منسجم تر از اولویت های 

اقدامات اصولی بشردوستانه در جای  ی که مردم نیازمند  عین حال، حفظو در  رهبری تیم کشوری ملل متحد، ؛ ودولت
بطور غیر و  مهر دوی این وظایف مستقیما در دستیابی به اولویت استراتژیک سو .مساعدت های بشر دوستانه اند

 .کمک خواهد کرددستیابی به اولویت های اول و دوم  درمستقیم 

، نقش یوناما را در هماهنگ کردن کمک های بین المللی، از جمله تیم بررسی استراتیژیک طرف های صحبت . ۴۱
هنگی بین  تمویل کنندگان، با ارزش خواندند.

 
هنگ کننده  تقویت هما

 
با افزایش مسئولیت های معاون نماینده ویژه/ هما

ریاست مشترک بتواند نقش خود را در  که شته باشدباید دا را این امکان مقیم/ هماهنگ کننده بشردوستانه، یوناما 
 موثر تر ایفا نماید. انسجامبورد مشترک نظارت و 

، فعالیت های تسلسلحداک ثر تاثیر و برای انکشاف جهت حصول اطمینان از رویکرد متمرکز مقصد  به  .۴۲
منعکس کننده بوده و  افغانستان انکشافصلح و ملی نزدیک با چارچوب در همخوانی سازمان ملل متحد باید  انکشافی

جندای سالبه ویژه و  اهداف جهانی سازمان ملل متحد
 
 موسسات، ۲۰۱۶. در سال باشد پایدار انکشافبرای  ۲۰۳۰ ا

کمک های و که شامل هزینه انکشافی  کردندمصرف در افغانستان امریکای  ی را  دالرمیلیارد  ۱،۳ متحد سازمان ملل
موزش، زراعتموضوعی )عرصه در شش این مصارف درصد  ۹۰از  بیشتر. نیز می شود بشردوستانه

 
عودت ، صحت، ا

. با این استشده مصرف مختلف  موسساتتوسط  بوده که (فعالیت های نورماتیفو ادغام مجدد، حاکمیت قانون و 
از تشکیل حکومت قبل حال، این چارچوب تا حدودی متفاوت از چارچوب کمک های انکشافی ملل متحد است که 

 مساواتاقتصادی، خدمات اساسی اجتماعی، انکشاف متوازن  ذیل استوار بود: و بر پنج پایه بودشده  طرح فعلی 
 .حکومتداری حسابدهو  ،قانون حاکمیتاجتماعی و سرمایه انسانی، عدالت و 

با گزارش من در همخوانی که  در برابر اولویت های ملیپاسخگو گسترده  سیستمیک اطمینان از  حصول برای   .۴۳
، چارچوب کمک های انکشافی ملل باشد (۲۰۱۷سال سازمان ملل متحد )انکشافی سیستم موقف در مورد تغییر 

چنین در نظر گرفته  حکومت تایید شود، بازبینی گردیده است.از سوی این که هدف با و  حکومتبا ره مشو در متحد 
ولیت های شان بطور ئکه مسنهاد های  د داشت تا با سایرنهاد رهبری کننده خواهموضوعی یک  عرصههر شده است که 

بطور باید موسسات . کنند هماهنگی واضح تعریف شده باشد و در مطابقت با بازدهی مربوط شان مساعدت نمایند،
 نیزمکای. چنین رویکرد می تواند مای ارایه خدمات بهتر در نظر داشته باشندگزینه بحیثبرنامه های مشترک را گسترده 

ن موازی را های برنامه تطبیق های 
 
معامالت هزینه های و کاهش  برای تقویت ظرفیت های ملیتقلیل بخشیده و از ا

بین فعالیت های انکشافی و  بیشترهماهنگی در کار تامین می تواند همچنان رویکرد این . استفاده ابزاری صورت گیرد
های فعالیت و مسئولیت های هماهنگ کننده  محیط و اصولعین زمان در و بشردوستانه در افغانستان کمک کند 

 .نه را کامال  احترام و رعایت نمایدبشردوستا

 لای تمویهنگ کنندهتالش های هماحمایت از ممکنه مزایای هماهنگی استراتژیک، یه کردن تقوبرای  . ۴۴
سیاسی  بخشدر همکاری نزدیک با فعالیت قرار گیرد. ارزیابی  بیشتر موردممکن صلح  تخصص برای ایجاد با گانکنند 
مشوره دهی در مورد و رویکرد تواند شامل  ، در میان سایر موارد، میاین تالش هاصورت گیرد که  حقوق بشر واحدو 

بخصوص ، ويژه بر همخوانیبا تمرکز  محلیبرنامه های سازمان ملل متحد در سطوح ملی و های ایجاد صلح در سراسر 
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یندهاحتمالی حمایت از یک توافق نامه صلح  برای 
 
صلح  ایجادساختار اینگونه . باشدو حمایت از چنین رویکرد ها  در ا

 .افزایش دهدنیز نظارت و هماهنگی بورد مشترک ت را برای حمایت از می تواند ظرفیت ماموری

ن ساحوی واحد حکومتداری در کابل و دفاتر ادامه حضور همچنین توصیه می شود که   .۴۵
 
شود. تالش های قطع ا

یک گروه کوچک از نورماتیف ممکن است از توصیه های متداری محلی حکوحسابده برای ترویج موثر و حکومت 
در دفاتر موجودیت کارمندان دوم( بهره مند شود. حتی بدون بخش در دفتر مرکزی یوناما ) متخصص ناسانکارش

موریت ساحوی شات دفاتر گزار از طریق هم می توانند باز کارشناسان تعداد ، این ساحوی
 
گاهی حاصل نمایندما

 
 .ا

 ی بشردوستانه و تیم کشور کمک های هماهنگ کننده  /مقیم در حالیکه معاون نماینده ویژه/ هماهنگ کننده   .۴۶
و برنامه  وجوه، سازمان ها، پاسخگو می باشند ا  مشترک اولویت های افغانستانسهمگیری در و  اجراملل متحد برای 

کنندگان تمویل و روسای موسسات به و نیز را به عهده داشته ها اجزای برنامه تطبیق مسئولیت های سازمان ملل متحد 
توضیح کند حکومت به  تاانتظار می رود از تیم کشوری ملل متحد  این، باشند. با وجودمی پاسخگو ای شان مربوطه

که بدارد توضیح بتواند سهم داشته و همچنان  و اجتماعی افغانستان یاقتصاد در پیشرفتدر کل چگونه این تیم که 
 است.رسیده مصرف  ا بهفیجغراسک تور ها و بر اساس چطور وجوه مالی 

، بودجه و جدول زمانی صالحیت هادارای این واقعیت که هر یک از این نهاد ها است که واضح  مسئلهاین   .۴۷
و برنامه های سازمان ملل متحد وجوه ، میان موسسات هماهنگین به چالش کشیدباعث ، هستند شان خودمربوط به 
ترغیب ، اک ثرا  ستکنندگان متکی ا تمویلکمک مالی اساس که فعالیت های شان بر  یموسسات. عالوه بر این، می شوند
که ممکن است همیشه با اولویت های مندرج در چارچوب را در نظر گیرند گان کنند  تمویلکه اولویت های  ندمی شو

ای تشکیل دهنده ، همبستگی بیشتر میان بخش هموردصلح و توسعه ملی افغانستان مطابقت نداشته باشد. در این 
بسیج به شمول )همخوانی می تواند مقیم، تیم هماهنگ کننده و تمویل کنندگان هنگی قوی ویژه هما ، بهاین بخش

مبنی بر کند. در این راستا، من از تعهد اخیر رئیس جمهور تقویت ( و هماهنگی با اولویت های ملی را تمویل کنندگان
  .سازمان ملل متحد استقبال می کنم ی کشور تیم نشست های در ای اشتراک دوره

VII.  اعتبارحقوق بشر: بیطرفی و 

ن  سیستم بخشاحد حقوق بشر یوناما سومین و  .۴۸
 
یکی بخش مشخصا  سازمان ملل را نمایندگی می کند. گزارش ا

موریت به عنوانبه باورمندی از عوامل اصلی 
 
بیطرفانه به شدهی . گزار می باشدبیطرف در افغانستان  فعالین یکی از ما

. ثابت نمایدبیطرف جناح کمک کرده تا یوناما را به عنوان یک  با طرفین منازعهارتباط عالی و کیفیت با و گونه مسلسل 
ینده شده از غیرنظامیان ارزشمند ثابت محافظت خصوص گ فتگو با عناصر مسلح، به ویژه طالبان، در 

 
نیز است، در ا

برای مذاکرات سیاسی مهم تر فراهم ی بیشتر را وروددر های باقی خواهد ماند و ممکن است بحیث یک عنصر مهم 
مهم پیشرفت بشردوستانه نیز همچنان فعالین کمک های دسترسی به در مورد بشردوستانه های و گ فتگو گ فتمان . سازد

از محافظت و  شدهینظارت، گزار اولویت بخشیدن به به  واحد حقوق بشر همچنان تااست نیاز خواهد بود. بنابرین، 
 محومسلحانه؛ ترویج برابری جنسیتی و  اتمتاثر از منازع ظت از کودکانفحامغیرنظامیان در منازعات مسلحانه؛ 
دامه دهد. این واحد همچنین ا درگیری ها؛ و جلوگیری از شکنجهناشی از  تیخشونت علیه زنان و خشونت جنسی

تیم کشوری ملل دوستانه بشری های  برنامهطرح  دارد تا حقوق بشر را در داخل تیم کشوری ملل متحد/مسئولیت 
 .حقوق بشر سازمان ملل متحد را ارتقاء و تقویت نماید دقیقارزیابی های بشمول رعایت پالیسی متحد، 
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ظرفیت نهادهای ارتقای رای باید تالش های خود ب حکومتاولویت های  در مطابقت بایوناما در عین حال،    .۴۹
حمایت از حقوق بشر در  ختنو نهادینه سا دادهگسترش را  ،ملی، به ویژه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 نهاد ها را موسسات و سایر داخلی  یهانهاد باید همکاری خود با همچنان . یوناما نماید نهادهای امنیتی کشور را ترویج
دوباره نبوده بلکه به تنظیم منابع اضافی نیازمند . این امر را پیگیری نمایندزارش حقوق بشر تقویت کند تا توصیه های گ

 خواهد انجامید.واحد حقوق بشر 

( شورای امنیت در مورد زنان، صلح و امنیت و همچنین توصیه ۲۰۱۵سال ) ۲۲۴۲با قطعنامه  بقتمطادر    .۵۰
در امور من قصد دارم پست مشاور ارشد  ،عملیات صلح سازمان ملل متحدخصوص مستقل در عالیرتبه های هیئت 

ریت مامو ردیف سایر . این ساختار که یوناما را در انتقال بدهم خوداز واحد حقوق بشر به دفتر نماینده ویژه را  یجنسیت
قادر خواهد ساخت تا را به طور موثر  یجنسیتدر امور مشاور ارشد قرار خواهد داد،سراسر جهان در های ویژه سیاسی 

موریت و در  ی به رهبر 
 
نانژیک و سیاسی یاستراتمشوره های واحدها  تمامما

 
سازنده برای ترویج مشارکت  را ارایه کند زیرا ا

متداری های حکو نمایندگی زنان در ساختاربخشیدن از جنگ، حل منازعات و روند سیاسی و بهبود  برای جلوگیری زنان 
جنسیت ضرورت است تا تعمیم موضوع ظرفیت کارکنان در خصوص  ، نیاز است تاماموریتسطح در . کار می نمایند

فعال توظیف شده  یاحد هاکه در تمامی وتوسط کارشناسان امور جنسیتی  یجنسیتدر امور تالش های مشارو ارشد 
 تقویه و حمایت شود.به گونه موثر ، اند

VIII.  ملل متحد در افغانستانساحوی هئیت معاونت  حضور 

 دفتر( و شش را تحت پوشش قرار می دهدمتعدد  والیاتکه )ساحوی ناما دارای شش دفتر یو ،در حال حاضر  .۵۱
یوناما ساحوی  حضور می باشد. ( دارند ژیکیاهمیت استرات است که به طور خاص یها والیت )که شامل برخی ازوالیتی 
حمایت از افغان ها در سراسر کشور است. این در راستای سازمان دوامدار این و پایبندی  اتتعهدمشهود ترین یکی از 

 های  دفاتر در سراسر کشور فعالیت
 
نمایند می تطبیق ماموریت را حمایت می کنند،  اجراءدر تمام کشور را دهی گاهی ا

کنندگان و شرکای بین المللی تمویل که  فتژیک دریایمی دهند. تیم بازنگری استراتگزارش و به دفتر مرکزی ماموریت 
نان، از مزایای بیشتر رئیس جمهور هرچند  حمایت می نماینددفاتر کامال  از فعالیت های این مانند همکاران محلی 

 
به ا

 .، تردید داشتمحلیماموریت در ترویج حکومتداری فعالیت های در خصوص ویژه 

هزینه و امنیت،  تور هایاک فحفظ حضور گسترده در سراسر کشور، با توجه به در خصوص واضح  مزایای . ۵۲
غاز شد،  ۲۰۱۴سال که در بین المللی جامعه . با کاهش حضور وجود دارد

 
والیان تا افراد ، از در سطح محلهمکاران ا

خرین دارندیوناما حضور ادامه  رایامید زیادی باظهار داشتند که به کرات ، محل
 
تعهدات نشانه به ؛ حضور ملل متحد ا

جاییکه  صدق می کند اقلیت های قومیمسکونی در مناطق مشخصا   فک تور بین المللی به افغانستان است. این  رمدادوا
برای انتقال نگرانی ها به ابزاری حضور دارد و به او به عنوان بین المللی  نهاد بحیث یگانهسازمان ملل متحد اغلب 

امر مشخصا  در این . تلقی می شودیا بی تفاوت  فعالنهاد غیر بعضی اوقات به عنوان نگاه می شود و مرکزی حکومت 
 .مواجه استبا چالش و بوده متفاوت حاکمیت ملی دولت زیرا است مرتبط شرایط کنونی نیز 

خود صلح محلی برنامه های که از طریق کردند اشاره وی یوناما از روند مذاکره به نقش حماینیز  یمحلهمکاران  . ۵۳
. عالوه بر این، یوناما می تواند شده نمی تواندبه سادگی اجرا بدون حضور ساحوی این نقش و بازی می کند ساحه در 

نممکن است در عرصه های که توجه رهبران محلی را به 
 
حیثیت گونه ویژه ه بجلب می کند و ، نادیده گرفته شوند غیر ا
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. این یک تالش مهم اما نامرئی است که تاثیر واقعی را دارددر کابل  ذیربطهای  و وزارتمحلی بین جوامع/مقامات رابط 
ن هرچند مقیاس دارد، 

 
 .استدشوار ا

ن به علت و مناطق از شورشیان پاکسازی می شوند نچه چنا  .۵۴
 
یا و صلح قناعت بخش روند یا اگر دسترسی به ا

تش بس در سطح محل افزایش 
 
نجا یابد، می ا

 
در را . یوناما نقش مهمی داردعادی حالت حمایت از بازگشت به به نیاز ا

 سایر بامشترک حضور نیست و نیازمند بدون حضور ساحوی مقدور نیز امر ایفا می کند. این ها چنین تالش اجرای موثر 
 .و برنامه های سازمان ملل استوجوه ، نهاد ها

گاهی دهیبا توجه به پیامدهای    .۵۵
 
ژیک تعدادی از یبالقوه امنیتی، تیم بازنگری استراتتهدیدات ، هزینه و ا

. بر اساس این معیارها، فته استگر ات امنیتی در نظر هزینه و مالحظکارائی داشت، موثریت، سناریوها را با در نظر 
تیکه وضعیت ، در صور والیتاین دسترسی به زیرا  )والیت فراه( را ببندد یتیوالمی کنم که یوناما یک دفتر پیشنهاد من 

موریهمچنان سازمان ملل متحد و مقر . عالوه بر این، پذیر استهرات انجام ساحوی دفتر طریق اجازه دهد، از 
 
ت ما

اینکه بدون  والیتی باقیمانده مورد غور قرار می دهددر پنج دفتر توسط کارمندان داخلی را بیشتر  وظایفاجرای امکان 
والیتی احتماال  زمینه را برای  سازی دفاترملی هرچند . به مخاطره بیاندازدنیت کارمندان را ئوتطبیق ماموریت و یا مص

و  ی نظیر نظارت سیاسی و حقوق بشر وظایف ویژه کند، می سازمان ملل تسهیل موسسات با سایر مشترک حضور 
موریت گزینه شودممکن است بسیار حساس  یو ارتباط یهمچنین فناوری اطالعات

 
. در نهایت، توصیه می شود که ما

ی ی  با ایجاد گروه های کوچک تر و چند رشتهبعدی در سال های ساحوی را دفتر کاهش پست های بین المللی در شش 
مشخص  استقالل عملباید ، به استثنای کارکنان حقوق بشر که باشندمهارت دارای چندین که کارکنان به طور جداگانه 

 .مورد بررسی قرار دهد، داشته باشند

، مشاهدات و باشندیوناما ساحوی حضور  بیشترکاهش فوری و خواخان کشورهای عضو  در صورتیکه  . ۵۶
به این امر نه که صورت گیرد، چند مرحله ، کاهش قابل توجه دفاتر باید در ال  مالحظات متعددی اعمال می شود. او

موریتلوژستیکی اداری و هزینه هنگ فت دلیل 
 
 میرسانی مناسب، ضروری و پیام  برداشت ها به دلیل تا  عمدبلکه  ما

خواهد تعبیر افغانستان رای به طور همزمان به عنوان کاهش تعهد جامعه بین المللی بمتعدد دفاتر کردن . بسته باشد
یندهروند سیاسی، به ویژه وضعیت باید به توجه الزم ،  تصمیم گیری حین شد. 

 
شود.  ۲۰۱۹-۲۰۱۸ انتخابات ا

باقی مانده یوناما تمام دفاتر اطمینان حاصل شود که تا الزم است تاجائیکه وضعیت امنیتی جازه می دهد،  ،همچنین
ن 
 
مبنی بر  تصمیماساسا  ، ثانیا  . دهدمی قرار پوشش می کنند تحت زندگی مختلف افغانستان اقوام مناطقی را که در ا

تیکه در صور ریه ، پرداخت پول خطقراردادبه هزینه های چون فسخ ، با توجه ثالثا  بستن دفاتر غیرقابل برگشت است. 
هزینه ها برای مصارف، و سایر  ،باشندقابل استفاده مجدد  کهانتقال تجهیزات و وسایل قابل تطبیق باشد، مصارف 

نی فوری  ال  احتما ناشی از بستن دفاترجوی  ی  صرفه. یکبار می باشند بستن دفاتر
 
 .نخواهد بودو ا

IX.  ماموریتامنیت و پشتیبانی از 

مین امنیت  . ۵۷
 
افغانستان در حضور ملل متحد در افغانستان است. وضعیت امنیتی برای  یپیش شرط الزمتا

توظیف شده ارائه وظایف و فعالیت های در سازمان ملل متحد  را برایچالش های عملیاتی و همچنان دشوار است 
ورد.

 
توسط انتحاری از اثر حمله د در کابل سازمان ملل متح (کمپوندمحوطه دفتر ) ، چندا  اخیر  ماموریت بوجود می ا

سیب دید ۲۰۱۷ می ۳۱به تاریخ الری 
 
. تعدادی از سفارتخانه ها مجبور را متاثر ساخته استکه جامعه بین المللی  ا
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، یوناما اکنون. تا به بیرون انتقال دهند وارد گردید، تاسیسات شانبه که به دلیل خسارات فراوان  شانراشدند کارکنان 
روز  ات . با این حال، تهدیدمانند سابق ادامه می دهدخود وظایف مجبور به کاهش تعداد کارکنان خود نشده و به 

قوی لی احتمادر برابر انفجار تاسیسات تقویت  ، بشمولامنیتی سازمان مللترتیبات تغییرات بیشتر در  نیازمندافزون 
 است. ، باشد که ساحه تخریب گسترده داشتهتوسط شورشیان 

به سپرده شده اجرای درست وظایف و فعالیت های اطمینان از به منظور حصول مورد نیاز تدابیر  امنیتی   .۵۸
ترتیبات درصد بودجه یوناما به هزینه مربوط به  ۲۴، میالدی ۲۰۱۷در سال  می باشد.هنگ فت هزینه نیازمند ماموریت 

 هزینه هاصرفه جوئی هزینه های مشترک و ، کاری همبرای افزایش  یها. بنابراین، فرصت شداختصاص داده  یامنیت
مورد بررسی قرار گیرد. چنین فرصت از پیش باید بیشتر ملل متحد  و برنامه های وجوه، موسساتبشمول هزینه های 

کار محل  استفاده بیشتر ازبشمول منابع، شریک ساختن و امنیتی استفاده از خدمات مشترک مانند نیروهای  شامل ها
موزش  های چون در زمینه ری هاکااز این هم. برخی می باشد ،مشترک

 
ترمینال واحد ، ها ، مرکز عملیاتیامنیتمسایل ا

 طبیخدمات  واحداست. ایجاد خدمات صورت گرفته از قبل در سراسر کشور دفاتر مخابره هوای  ی در فرودگاه کابل و 
و منطقی برای همه کارکنان سازمان ملل واحد  طبیمراقبت های از نیز باید به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود تا 

 .اطمینان حاصل گرددمتحد 

تنظیم را روی دست گرفته که شامل موارد ذیل می شود:  هااز اقدامات صرفه جوی  ی در هزینه شماری ما یونا  .۵۹
جلوگیری منظور ه ببشر دوستانه سازمان ملل کمک های هوای  ی  خدماتدفتر ام بیشتر با و ادغهوای  ی تجهیزات مجدد 
صول هزینه های وو حمل و نقل زمینی؛ و طبی خدمات بشمول ، حمایویخدمات دهی  سمت؛ ها فعالیت از تکرار

نیاز است بنابر دالیل مالی و امنیتی، . می شودارایه ملل متحد و برنامه های  وجوه، موسساتبه که خدمات بهتر برای 
مورد متحد و برنامه های ملل وجوه ،  موسساتیوناما و توسط محل کار استفاده مشترک از برای بیشتر فرصت های تا 

  .بررسی قرار گیرد

X. گیری  نتیجه 

مددرخواست شورای امنیت برای بررسی استراتیژیک یوناما  از اثراز فرصتی که من   .۶۰
 
، استقبال کردم. بوجود ا

برای که ف اصلی جامعه جهانی بوده اهدمرفه یکی از اایجاد یک افغانستان باثبات و  بخاطرسال تالش  ۱۵برای بیش از 
ن به مصرف رسیده و ملل متحد و منابع زیادی  ی زیاد صورت گرفتهتالش هاکار این 

 
ایفا کرده است.  را  نقش مهمیدر  ا

ژیک نشان می ی. همانطور که بررسی استراتمی کردتغییر  ، بایداوضاع و با گذشت زمانتغییر ، با با این حال، این نقش
ن فرا رسیده تازمان یکبار دیگر دهد، 

 
ی وجودبه  تغییردر افغانستان متحد ملل  فعالیتدر نحوه  ا

 
 .دا

نی. فراتر از رنج های قرار دارد فزاینده و ناامنی شکنندگی یمرحلهبار دیگر در یک افغانستان   .۶۱
 
که به مردم  ا

افغانستان وارد می شود، منازعات مسلحانه مانع تالش ها برای پیشرفت سیاسی و اقتصادی می شود که در نهایت ثبات 
ینده امیدبخش نیاز دارندمردم افغانستان داشته باشد؛ ادامه  ایمبرای درا تضمین می کند. این وضعیت نمی تواند 

 
. به ا

وردن تمام تالش های مشترک ما تحقق بدون یک روند صلح، پایداری و 
 
زیر سوال افغانستان، به ثبات و رونق بخاطر ا

 .خواهد رفت

 ماموریت شده، در وظایف بعدیژیک که در این گزارش ارائه یاسترات بررسی توصیه می کنم که یافته های  .۶۲
هئیت معاونت برای عراق و رئیس  خودنماینده ویژه یان کوبیش،  از. من همچنین می خواهم گنجانیده شوندیوناما 
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نماینده ویژه من برای افغانستان و رئیس تادامیچی یاماموتو، ژیک و یانجام بررسی استرات از بهر ملل متحد برای عراق
در شان حمایت و مشارکت  خاطره بملل متحد در افغانستان  سونلماموریت، و همچنین تمام پر  رهبری از بهر  یوناما

به ویژه همتایان افغان تشکر کنم، که مخاطبان . من همچنین می خواهم از تمام ابراز امتنان نمایم ژیکیبررسی استرات
. توصیه های من برای کردندارائه  اتیژیکبررسی استر ت خود را در مورد نقش یوناما برای اهداف یاسخاوتمندانه نظر

موریت  ترتیباتتمرکز و 
 
ینده ما

 
طرف های دیدگاه بسیاری از دربر گیرنده متحد سازمان ملل مربوط به و نهادهای یوناما ا

صلح، ثبات و رفاه، با وجود در راستای نقش مهم یوناما در حمایت از پیشرفت افغانستان ذیدخل  است که در مورد 
عامل  و یوناما حکومتبه ویژه میان  ژیکی، تقویت همکاری استراتحرکت به پیش. ابراز نمودندجتناب ناپذیر، موانع ا
در افغانستان دوامدار  انکشاف و برقراری صلحدر امر برای تضمین اجرای موثر حمایت جامعه بین المللی کلیدی 

  .محسوب می شوند
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