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 زگردیم

 «های سازمان ملل در افغانستانبررسی فعالیت »

 افغانستان کیمطالعات استراتژ توتیانست

  1398جدی/دی  12

 

ای هبررسی فعالیت»عنوان  تحتستراتژیک افغانستان میزگردی را انستیتوت مطالعات ا 1398جدی  12شنبه، پنچبه روز 

سال  40های سازمان ملل در افغانستان در بررسی فعالیتمیزگرد،  کرد. هدف از برگزاری برگزار« سازمان ملل در افغانستان

محمود صیقل، نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل؛ دکتر داوود علی نجفی، آقای بود.  2001از سال بعد ویژه گذشته به

ادی، عضو وم سجیزراعتی دانشگاه ویخننگن؛ دکتر عبدالق های تعلیماتزاده، معاون برنامهوزیر پیشین ترانسپورت؛ مسعوده مهدی

های بشری ملل متحد برای افغانستان از سخنرانان این مجلس نمایندگان و توبی لینزر، مسوول اداره هماهنگ کننده کمک

 .عهده داشت بهمیزگرد بودند. گردانندگی برنامه را ناصر صدیقی، پژوهشگر میهمان انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان 

 

سخنان آنها به شکل متن پیاده نموده است که نکات کلیدی  صحبت موضوع مختلف ابعاد گرد سخنرانان پیراموندر این میز

 گردیده است.

 ،افغانستان یکتوت مطالعات استراتژگزاری از انستیضمن سپاس :نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل ،ود صیقلمحم

و پارلمان جهان خواند  آوردهای بزرگ بشررا یکی ار دست در مورد اهمیت سازمان ملل در جهان امروزی صحبت کرده و آن

 بنام سازمان ینهاد صیقل افزود: آقای کنند.های متفاوت را مطرح میچون تمام کشورهای عضو پیرامون مسائل مختلف دیدگاه

توسط فاتحان جنگ جهانی دوم )آمریکا، انگلستان، اتحاد جماهیر شوروی، فرانسه و چین( امروز  ملل هفتادو پنج سال قبل از 

. دباشنعضو دائم شورای امنیت سازمان ملل می هاریزی گردید و  این کشورها از امتیازات ویژه برخوردار شدند که تمام آنطرح
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ضو شورای امنیت گیری های پنج عبخاطریکه موضع ی عضو شده استوگوهای زیاد میان کشورهاباعث گفت حق وتو دارند که

  نقش کلیدی دارد. در صلح و ثبات دنیا

 

 را به پنج برهه زمانی تقیسم نمود. افغانستان در چهل سال گذشته  در آقای صیقل نقش سازمان ملل

نیت ملل مشورای ا در آن زمان عضو دائمشوروی  اتحاد جماهیر :نقش ملل متحد بعد از تجاوز اتحاد جماهیر شوروی -1

. بعد از عدم های شورای امنیت در مورد اشغال افغانستان شدگیریمانع تصمیممتحد بود و حق وتو داشت و در آن 

ای پیرامون موضوع جلسه 1980و در جنوری  مسئله به مجمع عمومی سازمان ملل راجع شد توافق در شورای امنیت، 

شوروی از افغانستان نیروی خواهان خروج فوری و بدن قید و شرط  ،عضو برگزار شد که اکثریت کشورهایافغانستان 

 وگوها و مذاکرات گفتمجمع عمومی باعث این تصمیم  اجرایی ندارد، امات های اجالس عمومی الزامیفیصله چون گردید

 نامهبه موافقتدوازده دور مذاکرات در طی هفت سال منتج  نتیجهو در  شدمسئله افغانستان  دبین کشورها در مور

ی تاکید باالی خروج نیروهای شورو نامه. در این توافقآمریکا و شوروی شد ضمانتجینوا بین افغانستان و پاکستان با 

 وجو شود.حل برای برقراری صلح را در افغانستان جستبود تا راه

های سازمان ملل تالش کرد بخش: با خروج قشون سرخ، نقش ملل متحد بعد از خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی -2

رو شد و بالخره های درگیر  روبهنامه تطبیق شود ولی طرح صلح عملی نبود چون مخالفت جدی جناحدیگر موافقت

  به ناکامی انجامید.

پاکستان تالش کرد تا  ،در زمان حکومت مجاهدین: بعد از سقوط داکتر نجیب و معضل مجاهدین نقش ملل متحد -3

های خود صالحیت ان را یک موضوع درون کشوری جلوه دهد و شورای امنیت این مسئله را از حیطهبحران افغانست

دانست ولی چین یکی از کشورهای عضو دائم شورای امنیت که روابط نزدیک با پاکستان داشت در این زمینه خارج می

 نقش ایفا کرد که تا امروز همچنان ادامه دارد.

از سوی سازمان ملل بخصوص   2001تا  1994های  : جنایات طالبان بین سالطالبان نقش ملل متحد بعد از ظهور -4

نستان توسط سازمان ملل اسالمی افغاحکومت  المللیبین بخش مسائل حقوق بشری آن جدی دنبال نشد اما اعتبار
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را  یایهطالبان تالشحفظ گردید و نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای مذاکره بین حکومت اسالمی افغانستان و 

 .ها بودتالشهمین در کشور ترکمنستان محصول 1999انجام داد که مذاکره عشق آباد 

: حوادت نهم و یازدهم سبتامبر امنیت جهان و افغنستان تا امروز نقش ملل متحد بعد از حادثه نهم و یازدهم سبتامبر -5

سازمان ملل میزبان مذاکرات  2001د، در آخر سال تر عمل کربار سازمان ملل متحد قاطعو این را باهم گره زد

قطعبر اساس تصویب یک ملل متحد امنیت شورای  2002نامه بن شد، در مارچ که منجر به موافقتاالفغانی بود بین

ه بود ک نامه بنتطبیق کامل مواد موافقت آنو هدف اصلی از ایجاد  ایجاد گردیدیوناما در افغانستان نمایندگی  نامه

های جهانی کننده کمک تر نقش هماهنگسازمان ملل بیش ،، در کنار آنشامل نهادسازی و توسعه در افغانستان بود

ا با افغانستان میزبانی کرده است  که آخرین آن نوامبر سال را ایفا کرد که ملل متحد چندین کنفرانس ردر افغانستان 

 بود. 2018

 شود. مه یوناما هر سال تمدید میقطعنا آقای صیقل در آخر گفت: 

 

 

انستان، ک افغیضمن اظهار قدردانی از انستیتوت مطالعات استراتژ وزیر پیشین ترانسپورت ،نجفی داوود علی داکتر 

 در انتخابات افغانستان نقش سازمان ملل. وی کرد آغاز ملل متحد در انتخابات افغانستان پیرامون نقش سازماناش را سخنان

 را به دو بخش تقسیم کرد.  2001بعد از 

بخش اول: نقش یوناما پس از امضای موافقه بن تا ختم اجندای این موافقتنامه که برگزاری اولین انتخابات پارلمانی کشور 

 بود. و بخش دوم: نقش یوناما پس از تشکیل کمسیون انتخابات افغانستان در مطابقت با قانون اساسی.

همتای بین »به عنوان  2005به عنوان کارمند و بعد از ماه می سال  2003ه عنوان کسی که از سال در بخش اول، من ب

انتخابات افغانستان کار نمودم، باورمند هستم که سازمان ملل   در« المللی ریاست داراالنشاه دفتر مشترك تنظیم انتخابات

گیری در بخش انتخابات نداشته است. پس تاسفانه کارکرد چشممتحد به رغم انتظارهای زیاد مردم افغانستان از این نهاد، م

. این دفتر از توافق بن، دفتر مشترك تنظیم امور انتخابات، با همکاری مستقیم سازمان ملل متحد در افغانستان ایجاد گردید

م در نمود، و نقش مستقی ول درجه اول انتخابات افغانستان ایفای وظیفهلین انتخابات پارلمانی به حیث مسوتا برگزاری او

 امور تخنیکی، عملیاتی، اجرایی وحتی استخدام کارمندان داشت.
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بخش دوم: نقش یوناما در انتخابات پس از تاسیس کمیسیون مستقل انتخابات، در این بخش اصل بر آن بود که یوناما نقش 

تانی انتخابات را مدیریت نمایند؛ اما چون نظارتی، و همکاری تخنیکی، در روند انتخابات داشته باشد و مسئولین افغانس

کرد تا در کمیسیون مستقل انتخابات نیز اعمال نفوذ یوناما همیشه در انتخابات به صورت مستقیم نقش داشت، تالش می

 نموده و نقش بازی نماید.

کند، باید در عی مصرف میانتقاد جدی من در آن زمان این بود که امکاناتی را که یوناما در امور انتخابات به صورت مقط

اختیار کمیسیون مستقل انتخابات گذاشته شود، تا زیربناهای اساسی انتخابات تنظیم و آماده گردد. به عنوان مثال، یکی از 

دهندگان بود که هیچ طرح های آن زمان دفتر ملل متحد )یوناما( در بخش ثبت هویت افراد، استفاده از کارت ثبت نام رای

زی و چارچوب ارزیابی تخنیکی برای تثبیت هویت افراد نداشت. کمسیون انتخابات بعد از انتخابات پارلمانی دیتابیس مرک

در همکاری با وزارت داخله پروژه آزمایشی ثبت   و قبل از برگزاری دومین انتخابات ریاست جمهوری،

زی نمود. نتایج آن را در وزارت امور خارجه با اندارا در برخی والیات راه   دهندگان و تذکره الکترونیکیرای بایومتریک

حضور مسئولین نمایندگی سازمان ملل متحد و دونرها من شخصا شریک ساختم و تاکید کردم که ما برای شفافیت در 

دهندگان در یک دیتابیس مرکزی برای تثبیت و شناسایی هویت افراد پروسه انتخابات نیازمند سیستم ثبت بایومتریک رای

ودند. گان آن را تایید نمهای سازمان یافته مسدود شود. اکثر اشتراك کنندههنده هستیم تا با استفاده از آن، جلو تقلبدرای

تنها کشوری که با این طرح نظر مخالف داشت، ایاالت متحده آمریکا بود. باالخره این طرح اجرا نگردید ومتاسفانه مشکالت 

دیده چنان ناباقی مانده و میکانیزم های تضمین کننده شفافیت در آن هم  غانستاندهندگان در انتخابات افثبت نام رای

 گرفته شده است.

 

از انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان  های تعلیمات زراعتی دانشگاه ویخننگنمعاون برنامهزاده، مسعوده مهدی

سازمان ملل در  بعد از آن و عضو سازمان ملل متحد شد 1946افغانستان در سال  تشکری کرد و گفت: برای برگزاری میزگرد

که به خروج نیروهای شوروی  1988از کنفرانس صلح جینوا در سال  نقش مهم بازی کرده است که بطور مثال قضایای افغانستان

های مختلف از قربانیان سازمان ملل بعد از سقوط طالبان افغانستان را در عرصه وی ادامه داد: برد.امنتوان میشد، از افغانستان 
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در حال حاضر سازمان ملل در انکشاف و خدمات . کمک و یاری رسانیده است افغانستان را جنگ گرفته تا مسائل انکشافی

 در عرصه سیاسی نقش سازمان ملل متحدچنین پیرامون وی هم در کشور دارد. داری نقش مهمو حکومت اجتماعی، تعلیم و تربیه

در حکومت جدید منجر به بود که  2001 دسامبردر بن کنفرانس که نمونه بارز آن صحبت کرد  طالبانسقوط رژیم بعد از 

های زاده، بعد از توافق صلح و تحکیم ثبات در افغانستان سازمان ملل در افغانستان به فعالیتبه باور خانم مهدی .افغانستان شد

 .خود ادامه خواهد داد

 مختلف هایآژانس مأموریت تحکیم هدف با متحد سازمان یک ایجاد در ملل سازمان که هاییچالش مورد درخانم مسعوده، 

 آن با افغانستان در ملل سازمان که هاییچالش از دیگر یکی که گفت وی. کرد صحبت ست،ا روبه رو افغانستان در ملل سازمان

 .شودمی اجرا افغانستان دولت همکاری با که است هاییپروژه کمال روست به رو

 ازی زمینهساز انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان برای فراهم ، نماینده مجلس نمایندگانسجادی عبدالقیوم دکتر

مان ساز منجمله یمللالهای بیندر باره فلسفه وجودی سازمان های خود راصحبت پیرامون چنین مباحث تشکری کرد. وی بحث

 باشد. ها سه تئوری بسیار عمده مطرح میدر باره چیستی سازمانآغاز کرده و گفت ملل متحد 

، صلح، جمعی برای تامین امنیتمکانی برای همکاری دسته بینانه سازمان ملل متحد راه خوشبا نگا تئوری لیبرالیستی: -1

 کند. کند و عملکرد این نهاد را مثبت ارزیابی میرفاه و توسعه جهانی با دیدگاه مثبت تحلیل می

مونی های بزرگ و قدرت هژلل متحد را ابزار دست قدرتالمللی و مهای بینبا نگاه بدبینانه سازمان :تئوری مارکسیستی -2

 داند می

های جهانی تحت ها سازمانشود، به باور اینکه اغلب کشورهای جهان سوم در چاچوپ آن تحلیل می :میانه تئوری -3

 ارد اینکند و در بعضی موگیرد و در برخی موارد ابزار گفتمان حاکم انجام وظیفه میهای بزرگ قرار میتاثیر قدرت

طرفانه برای تامین صلح، امنیت جهانی، حقوق شهروندی و  دموکراسی سازی تالش ای مثبت و بیگونه ها بهسازمان

 کنند.می

رجعی گو به کدام م، سازمان ملل متحد پاسخها پاسخ ارائه نماییمبه گفته آقای سجادی، هرگاه با نگاه مارکسیستی به پرسش

دهد. در نگاه لیبرالیستی و درت هژمون و برتر است چون پول در اختیار این سازمان قرار میده به قنیست و تنها حساب

 باشد. گوطرفانه عمل نماید و پاسخهای جهانی و ملل متحد در افغانستان بیتوان انتظار داشت که سازمانبینانه کامال میخوش

ر دارانه و میکانیزم نظارتی بشود، باید انتظار رفتار غیرجانبآن می وی ادامه داد، با دیدگاه جهان سومی که افغانستان نیز شامل

نابع م با توجه به اینکهاما از جانب دیگر  باشدگرایانه میصورت کامل انتظار آرمانرفتار نمایندگی ملل متحد در افغانستان به

های جهانی از جمله یوناما در افغانستان مطرح سازمانتوان به شکل نسبی تعریف شیوه نظارتی را برای ، میمشترك وجود دارد

 کرد.

توانیم یک میکانیزم نظارتی قوی را مطرح نماییم که شود: چگونه میدکتر سجادی عالوه کرد، در اینجا دو پرسش مطرح می

ها را به رسمیت ملی دولت ها نباشد و به عنوان یک ابر دولت عمل نکند و حاکمیتسازمان ملل متحد، دولت مافوق دولت

. طرفانه عمل نماید؟ی بید به گونهها  و اقدامات خوتوانیم مجبور نماییم تا در برنامهدوم، چگونه این سازمان را می بشناسد؟ و

نخست، در حوزه ارائه خدمات اجتماعی،  های مطرح شده در دو حوزه قابل بحث است.آقای سجادی عالوه کرد، پاسخ پرسش

اما در عرصه سیاسی متاسفانه توصیه سیاست  طرفی وجود داردامکان تعریف نظارتی و توصیه سیاست بیانکشاف و توسعه 

رو خواهد شد. بخش سیاسی در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد از ماده طرفی برای ملل متحد در عمل با مشکل روبهبی
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نیت خود را مکلف به تامین صلح و امنیت جهانی و خصوص شورای امملل متحد است که سازمان ملل متحد و به 52تا  39

به گفته آقای سجادی در بخش تعریف  .کندحمایت از غیرنظامیان، تامین حقوق شهروندی و جلوگیری از تروریزم تعریف می

 و ، چون در شرایط امروزی تعریف جامع و مشترك از تروریزمطرفانه برای سازمان ملل با مشکل جدی مواجه استسیاست بی

 تهدات مشترك وجود ندارد.

 بود. وی های بشری ملل متحد برای افغانستانمسوول اداره هماهنگ کننده کمک ،توبی لینزرسخنران آخر برنامه آقای 

ودو والیت من فرصت دیدار از بیست ، گفت:برای برگزاری برنامهقدردانی از انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان  اظهار ضمن

 صحبت تاجرانافغانستان را داشتم، در جریان اقامت در والیات با اقشار مختلف مردم از جوانان و اعضای جامعه مدنی گرفته تا 

 . وگذرد؟(است )چگونه میرسید و آن سوال اینای به نظر میکنندهکردم که سوال گمراهکردم و از آنها یک پرسش مطرح می

ینزر، آقای ل گفته. به ؟غییر کرده استچه ت گذشته سال یا ده کردم که امروز با پنجوگو پرسش دو را مطرح میدر جریان گفت

اما بدین معنا  کنند کشور در شرایط بهتر قرار دارددهد و فکر میرجیح میتنسبت به ده سال قبل  مردم شرایط امروزی را 

 و برخی نظریات، برخالف توافق بن ،نگران هستندامنیت  بین هستند، مردم در موردخوش وعاتنیست که مردم در تمام موض

 2017در اگست  بالخره ی این مسئله را نادیده گرفتجهان جامعه برای چندین سالدارد و  جریان و منازعه جنگافغانستان 

ارد بلکه در کشور جنگ جریان دارد و مردم گفت: به نظر من در شرایط منازعه پس از بن قرار ندسرمنشی فعلی ملل متحد 

اما خوشبختانه از دو سال به  های زیادی را خلق کرده استرو است که نبود  امنیت و صلح چالشافغانستان با مشالت زیاد روبه

 . های پیگیر برای برقراری صلح جریان دارداین طرف  تالش

 

ت بلکه این مذاکرا دانجامبه صلح در افغانستان نمیان در کشور سومی وگوهای یک کشور با طالببه باور آقای لینزر، گفت

ذاکره ، در هیت مها رهبری شودمذاکرات صلح باید توسط افغان االفغانی است که باعث صلح پایدار در افغانستان خواهد شد.بین

در آقای لیزر ادامه داد،  تمام اقشار جامعه باشد. زنان،  احزاب سیاس، ادیان و مذاهب مختلف و باید متشکل از  کننده افغانی
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اختالف داشته باشند و شاید یک یا دو سال زمان نیاز باشد تا موضوعات مورد بحث کننده باالی مذاکرهممکن دو طرف ابتدا 

لح پایدار ه یک صلذا برای رسیدن ب برسند و این یک امر طبیعی است.باالی موضوعات اختالفی بحث کنند و در نهایت به توافق 

. بعد از توافق صلح و تحکیم صلح در گیر خواهد بودو توافق باالی آن زمان وگوها شریک باشندباید تمام اقشار جامعه در گفت

 ما خواهید بود تا روی پروژه هایآنچنانی  یونو های مختلف پیشرفت خواهد و دیگر نیازمند کمکافغانستان، کشور در عرصه

تر خواهد شد و مردمان زیاد صاحب شغل گذاری خارجی بیشایهصلح سرمبرقراری د چون بعد از ن کار کندر بدخشازراعت 

  و امیدوارم این اتفاق بیفتد. خواهند شد

هیج سازمان و در هیچ مکانی ادعای کامل بودن را ندارد و این یوناما را نیز  در مورد نقش سازمان ملل متحد گفت:آقای لینزر 

کاری که ما در  ،ها انجام دهدتالش نهایی خود را برای بهبود وضعیت افغان که است تعهدگیرد اما سازمان ملل مدربر می

ها نستان کامیاب نبوده است اما در بعضی عرصه. باید بگویم سازمان ملل در تمام موارد در افغاویک سال اخیر انجام دادیمبیست

وارد توان همه مهای انتخاباتی و دیگر نهادها درست ولی نمیبعضی نواقص در مورد کمیسیون وی گفت: دیگر موفق بوده است.

یک نهاد  ند تا بهتر دارنهادهای انتخاباتی هنوز نیاز به کار و زمان بیشنادیده گرفت،  ل اخیر ساخته شده است راکه در بیست سا

با تمام ویژگی ها تبدیل شود، آنها هنوز قادر نیستند که نتیجه انتخابات را در یک شب اعالن نمایند. ولی آنها حاال سخت تالش 

 را به مردم اعالن نمایند.کنند تا یک نتیجه شفاف برای انتخابات ریاست جمهوری می

 سواالتی را  از میهمانان نیز مطرح کردند.گان برنامه در پایان برنامه اشتراك کننده

 


