
 گزارش روزا اتونبایوا، نمایندۀ خاص رسمنشی ملل متحد برای افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد 

 ۲۰۲۲دیسامبر  ۲۰نیویارک، 

 ( ارائه شد وریکهط)

 خانم رئیس! 

افغانستان  عنوان نمایندۀ خاص رسمنشی ملل متحد تا حد امکان از بخش های مختلف ه این سمت بنخست من در سه ماه  

از همه تحتبازدید نموده  افغان ها بود که در فقر شدید و عدم    تأثت    ام. آنچه که مرا بیشتر  از   بسیاری 
ی

بیچارگ قرار داد 

 یم  نسبت بهاطمینان  
ی

 یم تنها  بسیاری به من گفتند که آنها    ،در جریان بازدیدم از رسارس کشور   کنند.   آینده زندگ
ی

کنند.    زندگ

ی ارائه خواهد کرد. افغانستان فراتر از نیازمندیهمکارم   ن گریفیس جزئیاتر را در مورد وضعیت بشی های عاجل یک    مارتی 

 کشور است که تا هنوز هم از اثر چندین دهه جنگ آسیب دیده است.  

ول کشور را در دست دارند، اما ب ستر که در داخل  طور رضایت بخش قادر به مقابله با گروه های تروریه  طالبان عمدتأ کنتر

داعش و حمالت ی خراسان  شاخهطور مشخص شدیدآ نگران فعالیت های اخت   ه  نمایند نیستند. ما ب  افغانستان فعالیت یم

ن اقامت   باالی سفارت های فدراتیف روسیه و پاکستان و همچنان حمله باالی هوتیل که در آن تعداد زیادی از اتباع کشور چی 

ان ت   . یم باشیم  ،داشتند  ن لفات ملیک ناشی از این حمله قابل توجه بود. با این حال، احساس عدم امنیت و آزادی گشت و  مت 

تبادل آتش اخت  میان افغانستان و پاکستان هستیم.    یه. از جانب دیگر، ما شدیدآ نگران ادامکماکان وجود دارد گذار برای مردم  

 کنیم.    استقبال یمها تالش ها برای کاهش تنش   همهما از 

جمهوریت    یه سیاستمداران دور هرچند    هیچگونه مخالفت سیاش قابل توجیه با طالبان در داخل افغانستان وجود ندارد. 

باالی مردم در   چنداتن تاثت   از جمله منتقدان رسسخت هستند، اما پراگنده اند و اظهارات شان    ،برند   رس یمه  که در تبعید ب

ورت به   ن االفغاتن را رد کرده و ادعا یمداخل افغانستان ندارد. طالبان ضن کنند که حکومت آنها از    هرگونه گفتگو های بی 

 کافن برخوردار است.  
ی

همچنان به  توضیح دادم، یوناما    شما   فارموال به  – همانطوریکه در نشست ماه اکتوبر هریریا  نمایندگ

ده تر ادامه یم  ش تالش های  گستر
ی

چنان به تعامل با بسیاری از شخصیت  دهد. ما هم در همه سطوح جهت مشوره و نمایندگ

طالبان در افغانستان ادامه یم  ههای جامع دهیم. ما معتقدیم که تنها راه برای آینده افغانستان بیشتر از    مدتن و سیاش غت 

ت گرا که در آن از همه افغان ها،   ی یک    به ویژهطریق سیاست کتر د و در تصمیم گت   صورت گت 
ی

زنان و اقلیت ها نمایندگ

جامعه  و    است. واضح است که اکنون وضعیت اینطور نیست. عالوه براین، رسانه ها امکان پذیر  دای واقیع داشته باشند،  ص

برند و همچنان صدای آنها از طریق تهدید و ارعاب و گایه هم به   مدتن در حال حاضن از محدودیت های مایل جدی رنج یم

 حاکم خفه میشود. ی اداره  گرانه توسط ادارات امنیتر   وسیلۀ اقدامات رسکوب

ان  به  با توجه ن  طالبان، رسکوب صدا های مخالف تآسف بارتر است. ما شاهد    یه افزایش پالیش های اجتمایع سختگت  فرامی 

  که  متعدد هستیم  
ً
یت  ،بدینسونومتر ماه  ۹برای زنان زیان بار است. زنان از تاری    خ مشخصا ن به اکتر پارک های عمویم،   از رفیر

فضای سیاش آنها محدود  فضای اجتمایع آنها هم اکنون به اندازۀ  حمام های عمویم و سالون های ورزشی منع شده اند.  



ی شامل پوهنتون نخواهد شد. این   شده است. ممنوعیت مکاتب ثانوی به این معتن است که تا دو سال آینده هیچ دختر

ی طالبان ناپسند است. این تصمیم مورد انتقاد همه جهان اسالم قرار گرفته است. این  تصمیم در میان افغانها و حتر رهتر 

باعث آسیتر  امروز  جهاتن را تضعیف کرده است. اما این تصمیم به قوت خویش بافر مانده و  جامعه  تصمیم روابط طالبان با  

ن احساس خواهد شد. ی آینده  شود که در  یم  نت 
   طوالتن

دستور داده است که قضات در صورت    رهتر طالبان،  که مال هبت هللا آخندزادهکردند  طالبان اعالم  ،  نومتر   ۱۳تاری    خ  ه  ب

ایط یع اجرا نمایند. یوناما    الزم  موجودیت رسی ن رسی اعدام و مجازات جسماتن موسوم به حدود و قصاص را مطابق به قوانی 

ن مجازات از زمان به قدرت رسیدن طالبان بدینسو عمیل شده است. با   شواهدی را ثبت و مستند سازی نموده است که چنی 

 علتن شده است.   ایطور فزاینده ه گونه مجازات ب  دستور رهتر طالبان، تطبیق اینصدور آنهم، از زمان 

ن الملیل از این مجازات جسماتن ب بشی از سوی طالبان رد و ضد اسالیم خوانده شده است.    عنوان نقض حقوقه  انتقادات بی 

یع را مانند بسیاری از کشور های اسالیم اعمال نمایند و به گونه  ن رسی که از  تطبیق شود    یما از طالبان خواسته ایم که قوانی 

ن حکم قص  ات، ، طبق گزارشدسمتر   ۷تاری    خ  ه وارد کردن درد، منجمله مجازات جسماتن اجنتاب شود. ب اص در مالء عام  اولی 

اک    ،صورت گرفته بود، عمیل شد. در جریان تطبیق این حکم  ۲۰۱۷در برابر یک قتل که در سال   اعضای ارشد طالبان اشتر

ی را که به مقامات حاکم تأکید نمود ن ن الملیل    ، اینجا تکرار یممنموده بودند. من چت  نمایم: مجازات اعدام با اصول قانون بی 

 کند.    نمایند انتقاد یم د. ملل متحد از همه کشور های که این حکم و مجازات جسماتن را اعمال یمحقوق بشی سازگاری ندار 

در مورد یک سلسله موضوعات وجود دارد. ما، منحیث  جدی  یوناما و مقامات حاکم اختالف نظر های  میان  است که  واضح  

ی و   ن الملیل حقوق بشی گفتگو یم نقض  مشخص  موارد  ملل متحد، با طالبان در مورد نگراتن های حقوق بشی نماییم.    قانون بی 

 ]موضوعات  سلسله  ما در مورد یک  
ً
و  وجود دارد  گفتگو ها  دوام  ، اما تمرکز بر  نیم بینیمبا طالبان    [چشم به چشممستقیما

اناعم از    –جاتی که همه  ،  بهتر برای افغانستان  یتا آرزوی آینده باشد  وجود داشته  باید   و پشان بتوانند    زنان، مردان، دختر

 با 
ی

 .  محقق گردد   – و مساوی داشته باشند  عزت زندگ

 خانم رئیس،  

فت های مثبت، به ویژه در بخش اقتصادی وجود دارد.    با آنهم، یک سلسله پیشی

کاهش یافته است، عالیم نگران کننده از افزایش فساد    ایطور قابل مالحظهه  سطح فساد در مقایسه با نظام جمهوریت ب

در سطح محیل وجود دارد. مقامات حاکم از جمع آوری عواید بیشتر در ده  کوچک خصوص فساد  ه ش ماه گذشته، بیط ش

و    ۲۰۲۱درمقایسه با آنچه که در زمان جمهوریت در سال    ، درصد کاهش اقتصادی  ۲۰عیل رغم      ۲۰۲۲ماه نخست سال  

با این عواید و با کاهش مصارف حکومت، طالبان توانسته اند بودجه عملیاتر  ختر داده اند.    ، جمع آوری شده بود  ۲۰۲۰

ن نمایند و اعالم کرده اند که منابیع برای آغاز بعضن از پروژه های انکشافن در اختیار دارند.    خویش را تأمی 



ن اقتصادی حفظ   پس از وخامت شدید  نمایند.  طالبان همچنان توانسته اند ثبات اقتصاد بزرگ را عیل رغم فعالیت بسیار پایی 

  میلیارد   ۷.۱یک سال قبل، پول افغاتن در کل با ثبات بافر ماند. صادرات در سال جاری به سطح تاریخن  وضعیت اسعار یط  

 .ملیون دالر در زمان جمهوریت افزایش یافته است ۷۰۰دالر در مقایسه با حدود 

ی اقتصادی را تطبیق یم اداره  مقامات   ی اتت 
. آنها باالی سکتور های مانند   متمرکز یم باشد ید که روی خودکفاتی  نما  حاکم استر

  دهند رسمایه گذاری یم   زراعت، آبیاری، زیربنا، مدیریت منابع آب، معادن و صنایع که اساس رشد اقتصادی را تشکیل یم

ن  و تا حعنوان محرک کلیدی رشد اقتصادی شناساتی نموده اند  ه  نمایند. طالبان سکتور خصویص را ب  های فعالی 
دی به نگراتن

ن سکتور و سازمانهای خصویص، از جمله اطاق تجارت  ه  . یوناما بگو یم باشند سکتور خصویص پاسخ  طور منظم با فعالی 

ن الملیل است.   هزینۀ بلند انتقاالت پویل بی 
 زنان در تماس بوده است. مانع اصیل رسمایه گذاری بیشتر

ن الملیل به    شد از حد انتظار بوده است، باید متذکر    تر طالبان مؤثر در حالیکه مدیریت اقتصادی   که مراجع تمویل کنندۀ بی 

ادامه یم  جمیعت  از نصف  بیشتر  بطور    تغذیه  است،  نیاز  دوستانه  بشی های  ارائه کمک  پرداخت  برای  نقد که  پول  دهد. 

 را به اقتصاد تزریق یم
ی

مستقیم نقدینگ  تواند بسیار بدتر باشد.   وضعیت در افغانستان یم نماید. بدون این کمکها، تصویر   غت 

دهد طالبان ممنوعیت کشت تریاک و سایر مواد مخدر را که در ماه اپریل اعالن    در نهایت، شواهدی وجود دارد که نشان یم

هیم بود تا  نمایند. ما قادر نخوا  شد با تخریب مزارع که قبل از اعالن ممنوعیت و بعد از آن کشت گردیده بودند تطبیق یم 

ن اراده  تطبیق واقیع این ممنوعیت را تا اوایل سال آینده تأیید نماییم، اما   قابل ستایش است. با آنهم،  مسئله  در قبال این  داشیر

ن انفرادی بجا خواهد گذاشت، زیرا برنامه های    باالی عواید دهاقی 
معیشت کمتر به اجرا گذاشته  بدیل  این ممنوعیت تآثت  منفن

 شده اند.  

 نم رئیس،  خا

د،    صورت نگت 
ی

    این انکشافاتدرصورتیکه به نگراتن های واقیع افغان ها رسیدگ
ً
مثبت اقتصادی ممکن است پایدار  نسبتا

کای همکار را در  نومتر   ۸ایل  اکتوبر    ۱۱تاری    خ  از  بافر نماند.    والیت که برای حصول اطمینان از    ۱۲، یوناما جلسات رسی
ی

  نمایندگ

اک ۵۱۹. ما با تعداد راه اندازی نمود  ،تمام جوامع افغانستان و سکتور ها انتخاب شده بودند زن   ۱۸۹شمول ه ، بکننده  اشتر

 هاتی که  گفتگو   گان  مقامات حاکماز نمایند تن    ۸۳و  
ان،  شامل ممنوعیت تعلیم  شد  از سوی مردم مطرح    نمودیم. نگراتن دختر

کمبود مراکز صخ، مشکالت رواتن مردم، فقر و عدم مصئونیت اقتصادی، تبعیض علیه اقلیت های مذهتر بود. طالبان به 

 ننموده اند و در بسیاری موارد تصامیم آنها این وضعیت را بدتر کرده است
ی

 . این موضوعات رسیدگ

کای همکار، افغان ها نت  از رویکرد   ناامید اند. آنها تمایل شانرا برای پروژه هاتی اما در جریان مباحث رسی  
که    جامعه جهاتن

.  ابراز کردند است، و بیشتر مشارکتر و مشورتر و همچنان بیشتر انکشاف محور  درازمدت تر اند و شامل پول در برابر کار اند 

ب تمویل کننده  ایط موجود، مراجع  آنهم، در رسی فزایندهه  با  ارائه  طور  از  فراتر  تماییل  ندار ای  دوستانه  تا  نکمک های بشی د. 

ن سایر نگراتن های مطرح شده از سوی جامعه  ان از مکتب محروم بافر بمانند و مقامات حاکم به نادیده گرفیر زمانیکه دختر



مانیم. در یوناما، ما در حال انجام یک بازنگری داخیل جهت ارزیاتر آنچه در    جهاتن ادامه دهند، ما در یک بن بست بافر یم 

این ارزیاتر پیشنهاداتر را در مورد مأموریت آیندۀ ما به همراه خواهد    ای تطبیق مأموریت ما مؤثر نبوده است، هستیم. راست

داشت. اما ما بطور کیل معتقدیم که تعامل با مقامات حاکم باید به نویع ادامه یابد. همانطوریکه که دیروز خود شما از کارکنان  

دوستانه شنیدید، افغان ها خواستار مشارکت دوامدار جامعه جهاتن هستند و معتقد اند که فقط از طریق تعامل  اناث بشی

ات مثبت بمیان آمده میتواند.    با مقامات حاکم تغت 
 بیشتر

دوستانۀ حفظ حیات ارائه گردد، به خواسته های   تمرکز یوناما باید روی مردم افغانستان بافر بماند، به آنها کمک های بشی

ن الملیل    امیدی  –داده شود، و با حضور ما    حقوق و آزادی های اساش صداتی آنها برای   داده شود که افغانستان از جامعۀ بی 

وی نخواهد شد. ما به این اهداف و تالش برای حفظ فضای تعامل مثبت با طالبان متعهد هستیم. اما ما باید این کار را   ن متن

، حوصله مندی و درک درست  از انکشاف وضعیت انجام دهیم. مثل همیشه، ما منتظر حمایت و    با احساس واقیع گراتی

 راهنماتی این شورا هستیم.  

 

 تشکر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


