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قای تدامیچی یاماموتو، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان به شورای گ
 
زارش مختصر  ا

 امنیت ملل متحد
 

 ]همانطوریکه ارائه شد[
 

 ۲۰۱۹مارچ  ۱۱نیویورک، 
 
* * *  

 رئیس.خانم  با تشکر فراوان

که مراتب تسلیت و همدردی قلبی خود را نسبت از  پیش از اینکه سخنانم را در مورد افغانستان شروع کنم، اجازه می خواهم
 در حادثه خطوط هوای  ی ایتیوپیا ابراز بدارم.  ،دستن رفتن جان های زیادی، از جمله همکارانم در سازمان ملل متحد

 خانم رئیس،

 حاال می خواهم به موضوع افغانستان بپردازم. 

 لح و انتخابات بودیم. سه ماه اخیر شاهد انکشافات قابل مالحظه ای در راستای ص

و است شده  رفتهگروی دست در افغانستان  گابتداء موضوع صلح. تالش های بیشتری برای پایان بخشیدن به چندین دهه جن
 این تالش ها پیشرفت های ملموسی داشته است.  

و ها گفتگ وهای مستقیم و فشرده خود ادامه می دهند. یک تعداد کشور ها در تسهیل این گفتگ و طالبان به  امریکا ایاالت متحده
وهای گفتگ ان از گزار شد، اشتراک کنند گروه بین المللی تماس که در اواخر جنوری در لندن بر گهمکاری نموده اند. در جلسه 

و ها زمینه مذاکرات مستقیم بین گفتگ ی کردند که این جاری بین طالبان و ایاالت متحده امریکا استقبال نموده و ابراز امیداور 
ان افغانستان و طالبان در مسکو گنمایند  از در اوایل فبروری، نشستی بین برخیحکومت افغانستان و طالبان را مساعد سازد. 

 گاه ها و افکار یک دیگان میسر ساخت که از دید گزار شد که فرصتی برای اشتراک کنند گبر 
 
اهی حاصل کنند. گر  در مورد صلح ا

علی الرغم این تماس ها، طالبان هنوز نپذیرفته اند که با حکومت بطور مستقیم مذاکره نمایند. اینجانب بر این ضرورت مبرم تاکید 
 می کنم طالبان باید با حکومت وارد مذاکرات مستقیم شوند.
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ن 
 
ینده کشور و مردم ا

 
. مرکزیت افغانستان در روند صلح الزم و ضروری است و این روند باید قرار داردمحور روند صلح در تعیین ا

ن کشور، قرار داشته باشد. 
 
مهم در مورد صلح بین حکومت وهای گفتگ الزم است که تحت مالکیت مردم افغانستان منجمله زنان ا
دن و انسجام مذاکرات صلح که در یرد. همه شمول بوگی می کند و طالبان صورت گافغانستان که از اقشار مختلف جامعه نمایند 

ن از همه اقشار نمایند 
 
یرد، در موفقیت مذاکرات صلح نقش حیاتی دارد. ما مطلع شده ایم که حکومت فعاًل مشغول گی صورت گا

مشورت های وسیع به منظور ایجاد ساختاری برای پیشبرد مذکرات، از جمله تشکیل تیم مذاکره کننده می باشد، ایجاد چنان 
مین خواهد کرد. ساختار 

 
ایجاد چنین تیم مذاکره کننده ای برای پیشبرد روند ی همه شمول بودن و انسجام مذاکرات صلح را تا

زاری لویه گه را در اواخر ماه اپریل صادر کرد. ما امیدواریم که بر گزاری لویه جر گصلح حیاتی است. دیروز رئیس جمهور فرمان بر 
 ح از طریق یک روند همه شمول کمک کند. صل نه در ایجاد اجماع ملی پیراموگجر 

که تمام تالش های بین المللی، از جمله تالش های منطقوی،  این ضرورت را درک کنیم، ما باید در میان این تالش ها برای صلح
موافقتنامه به منظور تامین پایداری روند صلح و تطبیق در حمایت از روند صلح تحت مالکیت و رهبری افغانستان منسجم شود. 

سازمان ملل متحد از  ی صلح، حمایت و همکاری های جامعه بین المللی، مخصوصًا کشور های منطقه الزم و ضروری است.
رفته شده است، استقبال می کند، اما روی این گتالش ها و ابتکارات مختلفی که از سوی برخی کشور های ذیعالقه روی دست 

ی و در حمایت از تالش های صلح تحت مالکیت و رهبری گالش های سازنده باید در هماهنضرورت تاکید می کند که تمام این ت
ن توافق صورت در ژنو ذشته گهمانطوریکه در ماه نومبر سال  ،یردگافغانها صورت 

 
رفت. در این راستا، طبق معلومات گروی ا

 زار نماید.گرا بر ما، حکومت افغانستان در نظر دارد که سومین نشست پروسه کابل در مورد صلح 

 خانم رئیس،

تعداد ک ثیری از شهروندان در مورد احتمال معامله شدن  یرانی های جدی و مشروعگدر راستای صلح، ما باید نها حین تالش 
ورد ها

 
مده استگکه طی هجده سال  ی  یدست ا

 
سازمان ملل متحد نیز بسیاری از این را زیر نام صلح، درک کنیم.  ذشته بدست ا

زادی بیان منجمله حق رسانه ها، فضای مناسب برای فعالیت موثر گرا دارد، مخصوصًا نرانی ها گن
 
ران سرنوشت حقوق زنان، ا

ی مؤثر به این گبه منظور رسید است که تمام این مسائل باید در هرنوع موافقتنامه صلح تضمین و محافظت شود.   جامعه مدنی
روه ها و اقشار جامعه متنوع افغانستان از جمله زنان، جوانان، گن تمام اگمسائل، روند صلح باید همه شمول باشد و نمایند 

ن، مشارکت با مفهوم داشته باشند. ما باید در مورد حقوق قربانیان و مسائل عدالت انتقالی گعلماء، بزر 
 
ان محلی و سیاسی در ا

 نیز فکر کنیم. 

خود برای محافظت از حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی شان  اه های زنان افغان که عزم واضحگبه خصوص، ما باید قویًا از دید 
ن دادخواهی کنیم. من تعهد 

 
ورده اند، ابراز داشتند، تحت هر موافقتنامه صلح حمایت کرده و برای ا

 
را که به سختی به دست ا

مین مشارکت زنان را می ستایم. در ادامه این اقدامات، ما باید اطمینان حکومت 
 
حاصل کنیم که مشارکت افغانستان نسبت به تا
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زنان تقویت شده و تنوع می پذیرد. همین قسم، الزم است که مشارکت نسل جوان افغانستان نیز تامین شود. جوانان افغان 
زادی نکسانی خواه

 
ورد: امنیت بهتر، ا

 
ذار، فرصت های بهتر تعلیمی گشت و گد بود که بیشترین نفع را از صلح بدست خواهند ا

 . و تحصیلی و اشتغال

 خانم رئیس،

ام مهمی در راستای تقویت گما انتظار داریم که این انتخابات زار کند. گقرار است افغانستان امسال انتخابات ریاست جمهوری بر 
ن، اماگبر سیاسی باشد.  مردم ساالر نظام

 
یز خواهد گچالش بران ، بسیارزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعیین شده ی ا

ذشته اعتماد مردم نسبت به نهاد های مدیریت کننده گسترده در جریان انتخابات پارلمانی ماه اک توبر سال گبی نظمی های  بود.
راء نیز ادامه یافت و اعالم نتایج نهائی انتخابات با . ه استانتخابات را خدشه دار ساخت

 
این مشکالت در طول دوره شمارش ا

خیر افتاده است.  ذشت چندین ماه،گ
 
 یچنانچه این مشکالت افزایش یافت، نهاد های ذیدخل سیاسی بطور روز افزونهنوز به تا

انتخابات ریاست  و معتبر زاری به موقعگنسبت به توانائی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در بر 
 جمهوری ابراز تردید کردند.

ردید و گنون انتخابات طی یک فرمان تقنینی در مشورت با اشخاص و نهاد های ذیدخل تعدیل رانی ها، قاگدر پاسخ به این ن
زینش کمیشنران جدید و رؤسای داراالنشاء های هر دو کمیسیون در اوایل ماه مارچ با اشتراک جامعه مدنی، احزاب گپروسه 

برای اعاده اعتماد مردم نسبت به پروسه های  هر دو کمیسیون حاال بایدزاری شد. گسیاسی، و کاندیدان ریاست جمهوری بر 
درست کاری و تشریک مساعی این دو نهاد انتخاباتی و نیز حمایت تمام نهاد های دولتی، مخصوصًا انتخابات در کشور کار کنند. 

تعهد سیاسی باید  تمام کاندیدان و فعالیننیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان از این دو نهاد انتخاباتی، امر حیاتی است. 
مداخله به کار ادامه دهند.  گونهذارند تا این کمیسیون ها بتوانند فارغ از هر گکنند که استقاللیت این دو کمیسیون را احترام می 

ماده است که با این دو کمیسیون نو تشکیل کار کند. 
 
 سازمان ملل متحد ا

جدی  رانیگنموجود مایه زاری انتخابات باقی مانده است، چالش های تخنیکی و سیاسی گاکنون که کمتر از پنج ماه به روز بر 
نکمیشنران جدید باید تصامیم عاجلی در مورد تطبیق تعدیل قانون انتخابات اتخاذ کنند که . است

 
، اصالحات، از جمله مطابق ا

ید و استفاده از تکنالوژی بایومتریک
 
عالوه بر انتخابات ریاست جمهوری، قانون در مورد . تغییر سیستم انتخابات باید بوجود ا

نیز حکم  –انتخابات شوراهای والیتی، انتخابات شوراهای ولسوالی و انتخابات پارلمانی والیت غزنی  -ر  گزاری سه انتخابات دیگبر 
یا تقویم فعلی انتخابات امکان بر 

 
زاری چهار انتخابات بطور هم زمان در گمی کند. کمیشنران باید این موضوع را بررسی کنند که ا

احتمااًل کمیشنران انتخاب سختی در پیش خواهند داشت: اینکه انتخابات ریاست جمهوری و یاخیر.  میسر می سازدماه جوالی را 
ن بر  معینه ایرا در وقت 

 
با علم بر زار کنند؛و یا تمام اصالحاتی که در تعدیل قانون انتخابات تصریح شده است را تطبیق کنند گا

نکه این کار بر 
 
خیر خواهد انداخت. گا

 
ملل متحد به کار خود زاری انتخابات ریاست جمهوری را برای مدت قابل مالحظه ای به تا
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که روند انتخابات به شکل معتبر، شفاف، و همه شمول  شودبا نهاد های ذیدخل افغانستان ادامه خواهد داد تا طمینان حاصل 
نهاد ها و اشخاص ذیدخل افغانستان باید این را کاماًل درک کنند که مسئولیت و مالکیت نهائی انتخابات اما، زار خواهد شد. گبر 

 بردوش مردم افغانستان است. 

 خانم رئیس،

مار یوناما، سال گی اتفاق می افتد که کماکان تلفات ویرانگتمام این جریانات در بهبوهه جن
 
ری بر افراد ملکی وارد می کند. طبق ا

مخصوصًا، هدف د. افغانستان بو گبار ترین سال جنگمر کشته،  ۳۸۰۴مورد از جمله  ۱۰۹۹۳با مجموع تلفات ملکی  ۲۰۱۸
ولت ونه حمالت توسط داعش/والیت خراسان دگتلفات برخاسته از این ی است. گقراردادن افراد ملکی بطور عمدی جنایت جن

درصد تلفات ملکی ناشی از کشتار  ۵۰ه و بیشتر از افزایش یافت ۲۰۱۷بیشتر از دو برابر نسبت به سال  ۲۰۱۸اسالمی در سال 
ذشته، شمار اطفال گسال ران کننده است. گباالی اطفال نیز ن گتاثیرات مخرب جنرا تشکیل می دهد.  ۲۰۱۸هدفمند در سال 
اطفال و هزاران مورد مجروحیت اطفال، از جمله از  گمورد مر  ۹۰۰ای افزایش یافت؛  به میزان بی سابقه گکشته شده در جن

اطفال در برابر استخدام و استفاده از سوی طرف های منازعه نیز ثبت و تایید شده است.  گاثر مواد انفجاری باقی مانده از جن
سیب پذیر باقی مانده اند. 

 
 ا

مار و ارقام نیز نمی تواند 
 
ی برای تعداد ک ثیری گما نباید واقعیت های تلخ زند را نشان دهد.  گهزینه واقعی انسانی جناما، همین ا

رقم افراد زیر خط فقر  –ی می کنند گامروز، بیش از نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر زند یاد ببریم. از از مردم در افغانستان را 
ی گذشته، خشکسالی های شدید، شرایط زند گطی سال افت. افزایش ی ۲۰۱۸درصد در سال  ۵۴به  ۲۰۱۴درصد در سال  ۳۷از 

این بدین غذائی اند.  کمبود موادن در این کشور به شدت دچار نسامیلیون ا ۱۳.۵ذشته سخت تر کرده است؛ گرا نسبت به 
نها روزانه 

 
کمتر از یک وعده غذاء حیات به سر می برند. حکومت افغانستان، در همکاری با نهاد های سازمان  بامعنی است که ا

نچه که در توان دارد انجام می دهد. گملل متحد در افغانستان، برای رسید 
 
سازمان ذشته، گسال ی به این نیازمندی های عاجل، ا

میلیون  ۶۱۲ردید، و امسال ما به گ یلدرصد تمو ۷۸ا صادر کرد که ی به نیاز های بشردوستانه ر گملل متحد پالن خود برای رسید 
زاری می گذشته ابراز سپاسگان در سال گدر حالیکه از کمک های سخاوتمندانه تمام تمویل کننده دالر نیاز خواهیم داشت. 

غاز شده است و تا اکنون فقط 
 
امیدوارم ردیده است. گویل درصد تم ۴کنم،خاطر نشان می سازم که پالن امسال بسیار به کندی ا

خیر 
 
که شورای امنیت از جامعه بین المللی بخواهد که کمک های مالی خود را افزایش دهند تا به این وضعیت بحرانی بدون تا

 یرد. گی صورت گرسید 

، میزان ۲۰۱۸ر مسئله مواد مخدر است. باوجود کاهش در تولید مواد مخدر در سال گاقتصادی دی –اجتماعی  گیک چالش بزر 
ذشته سروی  ی گرچه طی چند سال گابلند کشت و زرع خشخاش و قاچاق تریاک هنوز هم یک چالش جدی برای ثبات کشور است. 

درصد جمعیت بالغ کشور بطور منظم از  ۱۰استفاده از مواد مخدر انجام نشده است، اما قراین نشان می دهد که میزان در مورد 
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عرضه و تقاضا به عنوان مسئولیت مشترک ی این مشکل پیچیده، باید کل زنجیره  حلبه منظور مواد مخدر استفاده می کند. 
ن و جامعه بین المللی مورد رسید 

 
 یرد.گقرار  یگافغانستان، همسایه های ا

ن در ادامه راه، افغانستان و 
 
 گجستجوی فرصت ها برای توسعه کمک های انکشافی در دوره ی بعد از جنشرکای بین المللی ا

غاز کرده اند. به منظور کمک به صلح پایدار، این 
 
ورد های موجود را تقویت کرده و مزایای ملموسگرا ا

 
 یونه کمک ها باید دست ا

لل متحد کماکان متعهد است که به چنانچه که وضعیت سیاسی متحول می شود، خانواد مبرای نیازمندان در پ ی داشته باشد. 

 پشتیبانی خود از کشور در بخش های امور بشری و اهداف انکشافی ادامه دهد. 

 خانم رئیس،

ن فرا رسیده است که جامعه بین المللی افغانستان را به دیده نو ببیند و دوباره بسنجد که چ
 
می توانیم در ما ونه گاینک زمان ا

وردن صلح سهم 
 
اقتصادی و ترویج -یریم و با مردم و حکومت افغانستان در راستای بهتر کردن شرایط اجتماعیگبتالش ها برای ا

ی گرسید هم چالش ها و هم فرصت های بی سابقه متعددی را به همراه خواهد داشت.  ،احتمااًل امسال توسعه و انکشاف کار کنیم.
  یری از فرصت ها، ایجاب تالش های منسجم جامعه بین المللی به رهبری افغانستان را خواهد کرد. گبهره  و به چالش ها

 یک جهان سپاس.

   

* * *  

 

می دهد، ماموریت دارد تا با دولت افغانستان و مردم  چ به خر  ‘مساعی جمیله’یوناما به مثابه یک ماموریت سیاسی که از جمله سایر خدمات کلیدی 
تدابیر دیپلوماتیکی است که ملل متحد با توجه به استقاللیت، بیطرفی و صداقت خود به گونه علنی و  ‘مساعی جمیله’افغانستان همکاری نماید. 

می گیرد. یوناما در روند صلح و مصالحه همکاری می خصوصی و به منظور جلوگیری از بروز، افزایش یا گسترش مناقشات بین المللی روی دست 
کند؛ حقوق بشری به شمول مصئونیت افراد ملکی در درگیری های مسلحانه را نظارت و ترویج می نماید؛ حکومتداری خوب را ترویح می کند؛ و 

 جامعه جهانی را نیز حمایت می کند.  همکاری های منطقوی را تشویق می کند. این ماموریت همچنان مساعدت های انکشافی منسجم از سوی

 


