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افتتحت اجللسة الساعة .10/10
إقرار جدول األعمال

أُقر جدول األعمال.
الحالة في أفغانستان
تقريــر األميــن العــام عــن الحالــة فــي أفغانســتان وآثارهــا
على السالم واألمن الدوليين ()S/2018/165
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :وفقا للمادة  37من
النظام الداخلي املؤقت للمجلس ،أدعو ممثلي كل من أسرتاليا٬
أفغانستان ٬أملانيا ٬مجهورية إيران اإلسالمية ٬إيطاليا ٬باكستان٬
بلجيكا ٬تركيا ٬كندا ٬واهلند إىل املشاركة يف هذه اجللسة.
وأرحب باسم اجمللس مبعايل السيدة جويل بيشوب وزيرة
خارجية أسرتاليا.

08/03/2018

وأود أن أوجه انتباه أعضاء اجمللس إىل الوثيقة S/2018/165

اليت تتضمن تقرير األمني العام عن احلالة يف أفغانستان وآثارها
على السالم واألمن الدوليني.
واجمللس على استعداد للشروع يف التصويت على مشروع
القرار املعروض عليه .وأطرح مشروع القرار للتصويت عليه اآلن.

أجرى التصويت برفع األيدي.
املؤيدون:
املؤيدون :االحتاد الروسي ٬إثيوبيا ٬بولندا ٬دولة بوليفيا
املتعددة القوميات ٬بريو ٬السويد ٬الصني ٬غينيا االستوائية٬
فرنسا ٬كازاخستان ٬كوت ديفوار ٬الكويت ٬اململكة
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ٬هولندا٬
الواليات املتحدة األمريكية

الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية  ):نتيجة التصويت هي كما
ووفقا للمادة  39من النظام الداخلي املؤقت للمجلس،
يلي :نال مشروع القرار  15صوتا مؤيدا .اعتمد مشروع القرار
أدعو مقدمي اإلحاطات التالني إىل املشاركة يف هذه اجللسة،
باإلمجاع بوصفه القرار .)2018( 2405
السيد تاداميتشي ياماموتو ،املمثل اخلاص لألمني العام ورئيس
وإذ أشري إىل املذكرة األخرية جمللس األمن بشأن أساليب
بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان .والسيدة
حبيبة سرايب ،نائبة رئيس اجمللس األعلى للسالم يف أفغانستان ،عمله ( ،)S/2017/507أود أن أحث مجيع املشاركني األعضاء
والسيدة مرمي صفي ،املديرة التنفيذية ملنظمة حبوث السياسات وغري األعضاء يف اجمللس ،على اإلدالء ببياناهتم يف مدة مخس
دقائق أو أقل .وحتث املذكرة  ٥٠٧مقدمي اإلحاطات أيضا
العامة والدراسات اإلمنائية.
على اإلجياز والرتكيز على املسائل الرئيسية .وحنث مقدمي
ووفقا للمادة  39من النظام الداخلي املؤقت للمجلس،
اإلحاطات أيضا إىل اقتصار مالحظاهتم األولية على  ١٥دقيقة
أدعو سعادة السيدة جوان أدمسون ،القائمة باألعمال بالنيابة
أو أقل.
يف وفد االحتاد األورويب لدى األمم املتحدة إىل املشاركة يف هذه
وأعطي الكلمة اآلن للسيد ياماموتو.
اجللسة.
السيد ياماموتو (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أشكركم،
يبدأ جملس األمن اآلن النظر يف البند املدرج يف جدول
سيديت الرئيسة ،على عقد هذه اجللسة بشأن أفغانستان يف
أعماله.
اليوم الدويل للمرأة .وأود أن أعرب عن تقديري ملبادرة الوزيرة
معروض على أعضاء اجمللس الوثيقة  S/2018/198اليت
كاغ بقيادة وفد النساء اليوم وأن تشجع األعضاء اآلخرين
تتضمن نص مشروع قرار مقدم من هولندا.
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على أن حيذوا احلذو نفسه .ويسرين أيضا غاية السرور انضمام
السيدة سرايب والسيدة صفي إىل الوفد األفغاين اليوم .ومها
امرأتان مهنيتان متميزتان يف عملهما الرامي للنهوض بالسالم
يف أفغانستان.
وشهد أعضاء اجمللس بأنفسهم بأمهية حقوق املرأة ومتكينها
أثناء زيارهتم األخرية إىل كابل .وأنا على يقني من أهنم قد
أعجبوا بقدر ما أعجبت بصمود املرأة األفغانية اليت حتافظ على
النسيج االجتماعي ،وسأتطرق إىل برنامج املرأة والسالم واألمن
خالل إحاطيت هذه.

S/PV.8199

تؤدي إىل تعميق االنقسامات يف اجملتمع .ويتعني على القادة
السياسيني وضع املصلحة الوطنية فوق مصاحلهم احلزبية .وتوفر
الوحدة الوطنية األساس الوحيد الستمرار الدعم الدويل املقدم
إىل أفغانستان ولتنفيذ اإلصالحات الفعالة .ويتطلب حتقيق
االستقرار السياسي إشراك اجلميع .وينبغي حل املأزق السياسي
الذي طال أمده فيما يتعلق مبنصب حاكم والية بلخ على
وجه السرعة من خالل املفاوضات .وجيب أال يؤدي ذلك إىل
تقويض سلطة حكومة الوحدة الوطنية أو عرقلة التقدم احملرز
حنو االضطالع باملهام احلكومية الرئيسية .وتتيح االنتخابات
املقبلة فرصة أخرى لضمان سيادة الوحدة واالستقرار ومتثيل
سائر اجلماعات.

ويف األسبوع املاضي استضافت أفغانستان املؤمتر الثاين
لعملية كابل بشأن التعاون يف جمايل السالم واألمن .ويؤيد
ولدى زيارة أعضاء اجمللس إىل أفغانستان يف كانون الثاين/
مجيع املشاركني يف املؤمتر الدعوة إىل إجراء حمادثات مباشرة
بني احلكومة وحركة طالبان دون شروط مسبقة .وتتفق مجيع يناير بعثوا رسالة واضحة وقوية مفادها أنه ال بد من إجراء
األطراف املعنية مبا فيها طالبان على أن أي تسوية سياسية عن االنتخابات الربملانية يف عام  ٢٠١٨واالنتخابات الرئاسية عام
 .٢٠١٩وقد أُحرز منذ ذلك احلني تقدم سريع بشأن األعمال
طريق التفاوض هي السبيل إىل إهناء النزاع.
التحضريية لتسجيل الناخبني .وتواصل اللجنة االنتخابية
وعرض الرئيس أشرف غين السلم على طالبان دون
املستقلة ،حتت قيادة رئيسها اجلديد ،العمل جاهدة يف
شروط مسبقة ووضع مسارا للمفاوضات مقرتنا مبجموعة من
االستعدادات االنتخابية ،إال أن اجلداول الزمنية ما تزال ضيقة.
املقرتحات احملددة بغية هتيئة حيز مالئم لبدء احملادثات .وال يزال
وقد سلّم رئيس اللجنة يف أحد أول بياناته بأن من املرجح أن
عرض املفاوضات مطروحا على الطاولة .ويتحتم اآلن على
تؤجل االنتخابات إىل ما بعد التاريخ احلايل املقرر هلا يف متوز/
طالبان تقدمي عرضها اخلاص هبا والشروع يف حمادثات مباشرة
يوليه  ٢٠١٨إال أنه سيتم إجراؤها هذا العام ما دامت األعمال
مع احلكومة ألجل وضع حد ملعاناة الشعب األفغاين .وحجة
التحضريية مل تؤجل وأنه سيبدأ تسجيل الناخبني يف املوعد احملدد
طالبان أهنا لن جتري حمادثات مع احلكومة األفغانية ألن النزاع
يف نيسان/أبريل.
ليس بني األطراف األفغانية وهو ال خيفي حقيقة أن عشرات
وجيب على اللجنة االنتخابية املستقلة أيضا أن تركز
اآلالف من أفراد الشعب األفغاين يقتلون ويشوهون كل عام يف
على اجملاالت اليت ميكنها اإلجناز فيها مع طلب املساعدة من
املواجهات املباشرة بني طالبان والقوات احلكومية.
الوكاالت احلكومية األخرى يف اجملاالت اليت حتتاج إىل تسريع
ويتطلب صنع السالم والتواصل مع املعارضني التحلي
العمل فيها مثل تعيني موظفي تسجيل الناخبني .وجيب على
بالعزم والشجاعة وحتقيق الوحدة الوطنية قبل كل شيء .وإذ
سلطة التسجيل املدين املركزية األفغانية اآلن أن تفعل كل ما يف
انظر إىل التطورات األخرية يف السياسة احمللية ،أجد لزاما علي
وسعها لتمكني املواطنني األفغان املؤهلني من التسجيل هبدف
أن أعرب عن شعوري بالقلق إزاء بعض اإلجراءات اليت قد
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التصويت عن طريق إصدار بطاقات هوية املواطنني ،املعروفة
يف أفغانستان باسم ( )tazkerasملاليني األشخاص الذين
مل حيصلوا عليها.
والتواصل مع اجلمهور مسألة مهمة .فالناخب األفغاين
سيحتاج إىل فهم أمهية اإلدالء بصوته ،حىت وإن كانت لديه
خماوف جدية بشأن النظام االنتخايب نتيجة لتجارب سابقة.
واألمم املتحدة تعمل مع املفوضية لكفالة مشاركة املرأة يف كل
مراحل االنتخابات  -كمرشحة ومنظمة للحمالت االنتخابية
وناخبة.

08/03/2018

وحنن نقدر مسامهة البلدين .وينبغي أال يغيب عن بالنا أن
 ١,٥مليون شخص قد عادوا إىل أفغانستان يف عامي ٢٠١٦
و  .٢٠١٧واحلكومة األفغانية رحبت بعودة مواطنيها ،ولكن
هذه األعداد الغفرية بال شك تضغط على قدرة احلكومة على
تقدمي اخلدمات .ولألسف ،فإن الضمانات اليت تكفل للعائدين
احلصول على األرض واملسكن واخلدمات األساسية مل تتحقق.
ونعتقد أنه ال بد من معاجلة تلك الفجوة قبل تشجيع املزيد من
املواطنني على العودة إىل وطنهم طواعية .ومن املمكن ،بل من
املرجح أن يعود مئات اآلالف من األفغان قادمني من باكستان
هذا العام وحده .ويف حني أن دوائر املعونة الدولية تعد خططاً
طارئة لتقدمي مساعدة قصرية األجل ،فإن املسؤولية عن محاية
املواطنني ورفاههم تقع على عاتق الدولة .وببساطة ،ال ميكن
لغري الدولة أن توفر األراضي وتضمن حقوق امللكية وتقدم
اخلدمات بشكل مالئم وكاف.

والقانون اجلنائي اجلديد ،الذي دخل حيز النفاذ يف ١٤
شباط/فرباير ،يعزز امتثال أفغانستان للمعايري الدولية حلقوق
اإلنسان والعدالة اجلنائية ،وهو معلم بارز يف إصالح نظام العدالة
اجلنائية يف البلد .ونرحب حبرارة بدخوله حيز النفاذ .وقد أدت
بعثة األمم املتحدة دوراً مهماً يف صياغة هذا القانون .ويسرين
وفيما يتعلق باالستثمار وحتسني االقتصاد األفغاين ،يسرين
أن أعلن اليوم ،يف اليوم الدويل للمرأة ،أن جملس الوزراء األفغاين
قد اعتمد التعديل الالزم للقانون اجلنائي لضمان استمرار العمل أن أشري إىل االحتفال يف أفغانستان مؤخراً بوضع حجر األساس
جبميع األحكام الواردة يف قانون القضاء على العنف ضد املرأة ،لبناء خط أنابيب تركمانستان  -أفغانستان  -باكستان -
مبا يوفر للمرأة األفغانية احلماية القانونية املستمرة من العنف .اهلند .ومن خالل هذا اخلط الذي ميتد ملا يقرب من ٢ ٠٠٠
كيلومرت ،سيمكن نقل  ٣٣بليون مرت مكعب من الغاز الطبيعي
واملرأة تتأثر بالنزاع بشكل مفرط .فقد بلغ عدد القتلى
من تركمانستان إىل باكستان واهلند عرب أفغانستان .ومل يكن
واجلرحى من اإلناث يف العام املاضي أكثر من  ١ ٢٠٠امرأة،
بدء العمل يف هذا املشروع جناحاً للتعاون والتكامل اإلقليميني
معظمهن نتيجة للقتال الربي واهلجمات االنتحارية .ويساورين
فحسب ،بل كان أيضاً بداية لتنفيذ مشروع طويل األمد يف
القلق بوجه خاص إزاء الزيادة يف عدد الضحايا املدنيني النامجة
أفغانستان سيسهم إسهاما كبريا يف اعتمادها على الذات
عن الدولة اإلسالمية يف إقليم خراسان ،فهي توسع انتشارها
اقتصادياً.
اجلغرايف إىل ما وراء منطقة سيطرهتا احلالية يف شرق أفغانستان
وبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان تقدر
إىل مشاهلا .وحنن نرصد هذه التطورات بعناية بالغة يف ضوء ما قد
يرتتب عليها من آثار مزعزعة لالستقرار يف الشمال وما وراءه .اعتماد اجمللس لوالية متجددة للبعثة .لدينا مهام كبرية تنتظرنا
هذا العام ،مبا يف ذلك جهود السالم واالنتخابات القادمة
وأود أن أنتقل إىل مسألة أخرى ذات أمهية ملحة ،وهي
واملؤمتر الوزاري بشأن أفغانستان ،الذي تتطلع األمم املتحدة
مسألة الالجئني والنازحني .فقد استضافت باكستان وإيران
إىل استضافته مع حكومة أفغانستان يف جنيف يف  ٢٨تشرين
الالجئني األفغان بسخاء لعقود ويف أوقات صعبة للغاية،
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الثاين/نوفمرب .وال بد يل أيضا من اإلشارة إىل اجملاالت احلامسة
حلقوق اإلنسان واإلصالح ،مبا يف ذلك ما يتعلق جبهود مكافحة
الفساد .وإذ نعمل مع شعب وحكومة أفغانستان ومن أجلهما،
فإننا ننتظر من جملس األمن أن مينحنا والية واضحة.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أشكر السيد ياماموتو على
إحاطته اإلعالمية.
أعطي الكلمة اآلن للسيدة سرايب.
السيدة سرابي (تكلمت باإلنكليزية) :إنه لشرف يل حقاً
أن أكون هنا اليوم لتمثيل املرأة األفغانية .وأشكر وفد هولندا
على إتاحة الفرصة يل للمشاركة يف هذه اجللسة.
وحيدوين أمل كبري يف أن يكون جملس األمن قد كون صورة
واضحة جدا بشأن احلالة خالل زيارته األخرية لكابل .وأشكر
اجمللس على حضوره لزيارتنا .ومن املؤكد أن ذلك سيهيئ فرصاً
جديدة للتأكيد جمدداً على دعم اجمللس لشعب أفغانستان،
وخاصة للمرأة األفغانية .فحياة املرأة يف أفغانستان شهدت
تغريا ملحوظا يف السنوات السبع عشرة املاضية ،وهناك عامالن
مسؤوالن عن هذا التغيري.
وأحد هذين العاملني يتمثل يف اجلهود الدؤوبة اليت تبذهلا
النساء أنفسهن وكفاحهن املستمر؛ أما العامل اآلخر فهو دستور
أفغانستان الذي يشتمل على مواد هامة لصاحل املرأة مكنتها من
املشاركة يف القضايا السياسية واالجتماعية يف البلد .وباإلضافة
إىل الدستور األفغاين ،الذي ينص على املساواة يف احلقوق بني
الرجال والنساء ،فقد انضمت أفغانستان يف  ٥آذار/مارس
 ٢٠٠٣إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.
وعالوة على ذلك ،اعتمدت قوانني بشأن القضاء على العنف
ضد املرأة ومنع التحرش اجلنسي.
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حقوقاً متساوية أمام القانون لكل من النساء والرجال .وباملثل،
فإن الدستور يكفل حصول املرأة على التعليم والرعاية الصحية
واإلدماج االجتماعي .وبعد مرور  ١٧عاما ،وضعت أفغانستان
من التشريعات والسياسات واخلطط الوطنية الرئيسية ما يزيد من
التزام احلكومة بتعزيز مشاركة املرأة ومساواهتا يف احلقوق.
وشغل املرأة األفغانية بعض املناصب الرئيسية لصنع القرار
على املستوى املركزي ومستوى املقاطعات أمر الفت للنظر.
كما أن حضور املرأة اليوم يف جملس الوزراء والربملان وجملس
الشيوخ وجمالس املقاطعات واجمللس األعلى للسالم وقطاع األمن
واجملتمع املدين أمر جدير باملالحظة أيضاً .وقد أنشئت وظيفة
نائب املدعي العام املعين مبنع العنف ضد املرأة ،وهناك حاليا
 ٢٤٢امرأة بني املدعني العامني العاملني يف خمتلف اإلدارات،
مبا فيها تلك املعنية بالقضاء على العنف ضد املرأة .وهناك أيضاً
 ٣٠٠قاضية يعملن على كفالة سيادة القانون ومنع العنف
ضد املرأة .وباإلضافة إىل ذلك ،هناك  ٨٠٠من اإلناث من
أصل  ٤ ٠٠٠حمام جنائي .وإىل جانب ذلك ،تعمل وحدات
االستجابة األسرية بنشاط يف مجيع املقاطعات األربع والثالثني.
وفيما يتعلق بقطاع األمن ،يعمل ما جمموعه  ٣ ١٤٤شرطية
يف وزارة الداخلية ،هبدف زيادة هذا العدد إىل  .٥ ٠٠٠وتقوم
 ١ ٥٠٠امرأة حاليا بدور نشط يف وزارة الدفاع.
وقد أدت املبادرات اليت اختذهتا احلكومة إىل حتقيق إجنازات
كبرية يف جمايل التعليم والتدريب ،مما ساعد على زيادة عدد
الفتيات امللتحقات باملدارس من  ٣,٥مليون فتاة يف عام ٢٠١٣
إىل  ٣,٦مليون يف عام  ،2015أي بنسبة  40يف املائة من
جمموع عدد الطالب امللتحقني باملدارس .والفتيات الصغريات
يواصلن الدراسة بالتعليم العايل بعد التخرج من املدرسة ،سواء
يف البلد أو يف اخلارج.

ولدى أفغانستان اليوم طائفة واسعة من السياسات الوطنية
وارتفع عدد األساتذة يف اجلامعات احلكومية من إىل
وااللتزامات الدولية لدعم متكني املرأة .ودستور أفغانستان يكفل  ٣ ١٥٩إىل  ٥ ٥٨٢خالل ثالث سنوات ،منهم  ٧٧٤إ ْم َرأة.
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ومن اجلدير بالذكر أن حكومة الوحدة الوطنية مل تقصر وجود
املْ َرأة يف وزارة شؤون املرأة فحسب ،وأن دور املرأة يف احلوكمة قد
توسع ليشمل مجيع اإلدارات .فعلى سبيل املثال ،من املكفول
أن متثل النساء  50يف املائة من املشاركني يف برنامج ميثاق
املواطن ذي األولوية الوطنية.

و  12عضوا يف اجلمعية العامة هم من النساء .كما أن هناك
 63امرأة يعملن كأعضاء يف جلنة السالم اإلقليمية البالغ
عددها  320عضوا .ويف الوقت احلاضر ،يتم متثيل املرأة على
مجيع املستويات يف اجمللس األعلى للسالم .ويف اجمللس األعلى
للسالم ،فإن القيادة ومجيع األعضاء  -مبن فيهم أنا شخصيا،
بصفيت نائبة للرئيس  -تتمسك دائما بفكرة أن السالم بدون
املشاركة اجملدية للمرأة هو أمر مستحيل ،وحترتم هذه الفكرة.
ولذلك ،حنن ملتزمون بتعزيز دور املرأة على مجيع مستويات
عملية بناء السالم ،وضمان مشاركتها يف املناصب القيادية
وضمان حقوقها.

املدين .على الرغم من أهنن ال يزلن يافعات ،إال أن مهارهتن يف
جمال الدعوة جديرة بالثناء .ويعمل ما يقرب من  2 000موظفة
بشكل نشط يف قطاع اإلعالم ،حيث تدير النساء ما يصل إىل
 50وسيلة من وسائل اإلعالم املطبوعة واملرئية والسمعية.

كما أنشأ اجمللس األعلى للسالم جملسا استشاريا للمرأة،
حيث ستلتقي نساء ريفيات من  ٣٤مقاطعة ،باإلضافة إىل
أعضاء جلنة السالم يف املقاطعات ،على أساس فصلي لتقاسم
شواغلهن وأفكارهن املتعلقة بتحسني عملياتنا .وحنن ملتزمون
بزيادة عدد األعضاء اإلناث يف اللجنة من اثنني إىل ثالثة يف
كل مقاطعة.

يف متوز/يوليه  ،2015أطلقت حكومة أفغانستان خطة
عملها الوطنية األوىل بشأن تنفيذ القرار .)2000( 1325
وتتضمن اخلطة مسألة التعاون مع الوكاالت احلكومية األخرى
ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمات الدولية ،من أجل تنفيذ
القرار  .)2000( 1325وتضم قيادة احلكومة  3وزيرات
ويعتقد اجمللس األعلى للسالم ،كما أعتقد أنا شخصيا،
و  11امرأة يف منصب نائب وزير ،ولكن اجلدير بالذكر هو
أن السالم االجتماعي ميهد الطريق أمام السالم السياسي .وهلذا
وجود عدد كبري من النساء يف مستوى اإلدارة الوسطى.
لقد أحرزت املرأة األفغانية تقدما كبريا يف املؤسسات السبب ،أطلقنا شبكة السالم النسائية ،اليت نسميها “أمهات
الصغرية واملتوسطة احلجم .على سبيل املثال ،مت إنشاء الغرفة السالم” .وقد اكتملت اآلن املرحلة األوىل ،وستبدأ املرحلة
التجارية للمرأة من أجل متكني ودعم النساء األفغانيات يف الثانية قريبا ،يف أواخر آذار/مارس .وستعمل الشبكة على
األعمال التجارية .حنن فخورون بنمو دور املرأة يف اجملتمع إحداث تغيريات يف عقلية الناس من العنف إىل السالم.

ومتثل مشاركة املرأة يف الرياضة إجنازا ملموسا آخر .ويتجاوز
عدد الفتيات األفغانيات املشاركات يف األلعاب الرياضية اآلن
ويف املؤمتر الثاين لعملية كابل ،تشاطرت احلكومة األفغانية
 12 000فتاة ،وقد استطعن الفوز ،خالل السنوات الثالث
األخرية ،ب ـ  50ميدالية خارج البلد .وقد مت متثيل الرياضيات من خريطة الطريق للسالم .وقد عرض الرئيس األفغاين أشرف غين
النساء متثيال جيدا يف خمتلف األلعاب الرياضية ،ال سيما بطولة إجراء حمادثات مع حركة طالبان بدون شروط مسبقة .وأضاف:
كأس جبل باميان للسالم لسباق الدراجات اهلوائية.
“سيتم االعرتاف حبركة طالبان كحزب سياسي يف
هيكل الدستور ومن قبل احلكومة األفغانية إذا امتثلت
وتشارك املرأة مشاركة فاعلة يف عملية السالم .ومن بني
لسيادة القانون واحرتمت حقوق املرأة ،وهي إحدى
جمموع أعضاء اجمللس األعلى للسالم البالغ عددهم  65عضواً،
األولويات االسرتاتيجية لشركاء أفغانستان الدوليني”.
تتبوأ منصبا قياديا ،و  4أعضاء يف السلطة التنفيذية
هناك إمرأة ّ
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كما أن أحد املواضيع املذكورة يف االقرتاح هو وضع آلية
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أشكر السيدة سرابيعلى
من أجل حقوق وسالمة مجيع املواطنني يف أفغانستان ،وال سيما إحاطتها اإلعالمية.
النساء ،وفقا للدستور.
أعطي الكلمة اآلن للسيدة صفي.

هذه هي إجنازات املرأة األفغانية ،ولكن ال تزال هناك
بعض التحديات ،وسأسلط الضوء على أمهها فقط .أوال،
ال يزال مستوى العنف ضد املرأة مرتفعا للغاية يف مجيع أحناء
أفغانستان .ثانيا ،هناك نقص يف الوعي ويف سيادة القانون
حول تنفيذ املساواة بني اجلنسني .ثالثا ،من الصعب احلصول
واليوم ،بصفيت إحدى بناة السالم وعضوة يف جمتمع
على التعليم العايل ،ال سيما بالنسبة للفتيات املتزوجات وهن
البحوث يف أفغانستان ،أود أن أتطرق إىل االجتاهات احلالية
يافعات وال ميكنهن مواصلة تعليمهن .رابعا ،ما زالت احلمالت
واألوضاع على أرض الواقع واملسائل الرئيسية املتعلقة بعملية
االنتخابية للنساء ،ال سيما يف املناطق الريفية ،تشكل حتديا.
السالم األفغانية .إن وجهات النظر اليت سأتبادهلا مع اجمللس
أود أن أقدم التوصيات التالية.
اليوم قد مت التوصل إليها بعمق بعد مشاورات عرب عقد من الزمن
جيب أن نكفل أن حقوق املرأة غري قابلة للتفاوض على توليت قيادهتا كجزء من جهودنا يف منظمة أحباث سياسات
أي مستوى من مستويات احلوار السلمي .جيب أن نقطع ودراسات التنمية ،مع قطاعات خمتلفة وأفراد من اجملتمع والنساء
تعهدا بإدراج املشاركة اهلادفة للمرأة يف مجيع اخلطط على طاولة األفغانيات الشجاعات الصامدات.
املفاوضات ويف صنع القرار يف عمليات السالم واملصاحلة .وجيب
لقد شهدت أفغانستان تقدما كبريا منذ العام .2001
أن نضمن أن النساء األعضاء يف جلان السالم اإلقليمية ،لديهن ويتجلى ذلك يف ظهور جيل جديد مشرق ونابض باحلياة من
القدرة على التفاوض وممارسة الضغط .كما جيب علينا أن نكفل الشباب ومتثيل املرأة يف مجيع قطاعات اجملتمع األفغاين وتعزيز
ختصيص ميزانيات حمددة وكافية ،وما يقابلها من آليات التمويل ،نظام حكم دميقراطي واعد .قبل سبعة عشر عاما ،حل األمل
من أجل التنفيذ الفعال خلطة العمل الوطنية بشأن قرار  1325حمل اليأس عندما بدأ األفغان سلوك الطريق حنو مستقبل سلمي
( ،)2000وإشراك املرأة يف املبادرات املتصلة بتحسني سبل ومستقر يصبح فيه النزاع ذكرى بعيدة .وقد رحبنا باالستثمار
العيش واملشاريع اجملتمعية بغية تعزيز النتائج اإلمنائية والتصدي وااللتزام الدوليني من أجل دعم هذا األمل.
للمخاطر.
ولكن بينما أتكلم هنا ،جيب أن أقول ألعضاء اجمللس إن
وتتوقع املرأة األفغانية من شركائها الوقوف إىل جانبها ،هذا األمل يتالشى .فقد أصبح مسرح النزاع أكثر إرباكاً وتعقيدا
وإحالل السالم واألمن والقضاء على تفشي ظاهرة اإلرهاب ،وفتكا .يف عام  ،٢٠٠١كنا نقاتل مجاعة واحدة؛ أم اآلن
ألنه إذا كنا حنن الضحايا األساسيني اليوم ،فبالتأكيد ستكون فإننا نقاتل أكثر من  ٢٠منظمة إرهابية دولية وإقليمية .وقد
أخريات غداً هن الضحايا القادمة.
أصبحت املناطق اآلمنة ميادين قتال متتد من من املناطق الريفية
إىل املناطق احلضرية .إن حركة طالبان ،وشبكة حقاين املنتسبة
السيدة صفي (تكلمت باإلنكليزية) :أشكركم سيديت
الرئيسة ،على إتاحة هذه الفرصة يل ملخاطبة اجمللس اليوم.
أود أن أشكر هولندا ،بوصفها رئيس اجمللس هلذا الشهر ،على
دعويت لتشاطر وجهات نظري بشأن عملية السالم األفغانية.
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هلا ،واملقاتلني املنتسبني إىل تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق
والشام يستهدفون حاليا املدنيني ،مبن فيهم النساء واألطفال.
ويف عام  ،٢٠٠٩قتل  ٢٨٥إمرأة نتيجة للنزاع الدائر.
وكما ذُكر من قبل ،ارتفع ذلك العدد إىل  1.224يف عام
 .٢٠١٧وهذا أمر يبعث على القلق الشديد .وينبغي أال ننسى
مقتل شكرية ذات التسعة أعوام يف العام املاضي عندما مسافرة
مع عائلتها من والية غزين إىل كويتا حيث أوقفهم املتمردون
واحتجزوهم مث قطعوا رؤوسهم الحقا .لقد أدى ذلك احلادث
إىل احتجاجات يف مجيع أحناء البلد وأوضح متاما أن األفغان لن
يتساحموا يف اإلفالت من العقاب مع الذين يستهدفون املدنيني.
وعلى الرغم من أ ّن طالبان تلتزم مبدونة قواعد السلوك
املتعلقة حبماية املدنيني ،ال تزال اجلماعة تواصل شن اهلجمات
يف املناطق املكتظة بالسكان ،غري مكرتثة حبياة املدنيني .إنين
أناشد جملس األمن واجملتمع الدويل أن يضمنا عدم املس بالعدالة
االنتقالية يف السعي إىل حتقيق السالم واملصاحلة .لقد أظهر لنا
اتفاق السالم مع احلزب اإلسالمي ،الذي مت التوقيع عليه يف
أيلول/سبتمرب  ،٢٠١٦أنه ميكن إحالل السالم يف أفغانستان.
غري أنه ّبي لنا أيضا مدى السهولة اليت تقوم هبا اجلهات
الفاعلة بتهميش حاجة اجملتمع إىل تضميد اجلراح واستبعاد املرأة
ومشاركة اجملتمع املدين ،واختاذ اخلطوات اليت تعزز ثقافة اإلفالت
من العقاب يف السعي لتحقيق السالم.
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وكما وصفت السيدة سرايب قبل قليل ،بلغت اجلولة الثانية
من عملية كابول ذروهتا يف األسبوع املاضي عندما قدمت
احلكومة األفغانية حلركة طالبان للمرة األوىل عرضا مفصال
للسالم .وعلى الرغم من وجود توافق وطين يف اآلراء منذ
وقت طويل على احلاجة إىل السالم بني األفغان ،ال تزال هناك
شواغل خطرية ومتباينة بشأن أفضل السبل للمضي قدما يف
سبيل إحالل السالم .وال تزال هناك أسئلة أساسية بشأن ما إذا
كان الوقت قد حان إلجراء تلك املفاوضات .ما هي اخلطوط
احلمراء للتفاوض؟ وكيف ستبدو العدالة يف التسوية النهائية؟
وكيف ستحظى حقوق املرأة بالدعم واحلماية؟ وكيف ستُضمن
مشاركة املرأة على مجيع املستويات يف تنفيذ ورصد أي اتفاق يتم
التوصل إليه؟ وما هو الطريق إىل األمام بعد التوصل إىل اتفاق
السالم ،وماذا سيعين ذلك السالم بالنسبة ملختلف قطاعات
اجملتمع األفغاين؟

بالنسبة للنساء ،من احلتمي أن حتدد الدولة نوع السالم
الذي سينشأ من املصاحلة .إ ّن النتائج اليت توصلنا إليها تبني أن
النساء يعتقدن أن مستقبل حقوقهن يرتبط ارتباطا وثيقا بنتائج
عملية السالم .لقد أخربتنا حبيبة من مقاطعة قندوز أنه ال ينبغي
أن تكون املكاسب اليت حتققت يف األعوام الـ  ١٧املاضية يف
جمال متكني املرأة ،وحرية التعبري ،وحقوق اإلنسان والقيم املدنية
مفتوحة للتفاوض .وفيما يتعلق مبسألة إعادة إدماج املقاتلني
السابقني والنساء ،ال سيما أولئك الذين يعيشون يف املناطق
وعلى الرغم من أ ّن التحديات األمنية ال تزال املصدر الريفية ،فقد أعربوا عن خشيتهم من تصعيد العنف وزيادة قمع
الرئيسي للقلق ،لكنها ليست السبب الوحيد لليأس يف صفوف املرأة .ومما يبعث على بالغ القلق أيضا هو كيفية رصد الذين
األفغان .فالنتائج اليت توصلنا إليها مؤخرا تشري إىل أن انعدام أُعيد إدماجهم بعد التوصل إىل اتفاق السالم.
األمن وعدم االستقرار السياسي يسريان جنبا إىل جنب ،ومها
إن خطة العمل لقد أطلقتها احلكومة األفغانية يف عام
احملركان الرئيسيان لألفغان الفارين .وللمرة األوىل يف تاريخ
 ٢٠١٥بشأن القرار  ،)2000( 1325املتعلق باملرأة والسالم
أفغانستان ،نشهد اآلن الشابات األفغانيات غري املتزوجات
واألمن ،تتيح إمكانات كبرية لتعزيز مشاركة املرأة يف مجيع
يشكلن جزءا كبريا ممن يشرعون يف الرحلة اخلطرية خارج البالد.
اجملاالت املتصلة بالسالم واألمن .غري أن تنفيذها ال يزال يعاين
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يف اخلتام ،تبني لنا جتارب املاضي أن دعم أي عملية السالم
بقيادة وملكية أفغانية ليس كافيا ملنع اإلرهاب ومكافحته.
وعندما سألنا النساء على املستوى الريفي عما شاهدنه كعقبة
أمام حتقيق السالم يف أفغانستان ،ركزت مجيعهن تقريبا على
التدخل اإلقليمي .إن على جملس األمن واجملتمع الدويل أن
يقنعا باكستان باملشاركة البناءة يف مجيع اجلهود الرامية إىل احلد
من التهديد الذي يشكله اإلرهاب ،ودعم احلوار بني األفغان
من أجل السالم.

من نكسات ،مما جيعل صوت املرأة جمرد رمز عند مستويات صنع
القرار .فعلى سبيل املثال ،رغم أن الوحدات املعنية باملسائل
اجلنسانية قد أُ ْدخلت يف اهلياكل القانونية ملعظم الوزارات ،إالّ
أهنا تفتقر إىل األدوات الالزمة وامليزانية الضرورية لتنفيذ والية
القرار  .)2000( 1325لقد حان الوقت لتوسيع نطاق أدوار
املرأة من جمرد احلضور إىل املشاركة النشطة ،والتشاور واإلدماج.
ويتعني على بعثة األمم املتحدة للمساعدة يف أفغانستان
واحلكومة األفغانية ومنظمات اجملتمع املدين أن تعمل معا من
أجل حتديد العوائق واعتماد تدابري ملموسة وحقيقية لسد تلك
لقد أعرب شركاء أفغانستان الدوليون مرارا وتكرار عن
الثغرات .حينئذ فقط ميكننا هتيئة احليز الذي تتمكن فيه املرأة ،نيتهم وإرادهتم للوقوف مع شعب أفغانستان إلحالل السالم
بصورة رمسية أو غري رمسية ،من االضطالع بدورها.
واألمن واالستقرار على حنو دائم .واليوم ،أحث احلاضرين على
وهناك أيضا فرق كبري بني شعارات امللكية احمللية وكيفية الوقوف إىل جانبنا وليس خلفنا.
التنفيذ الفعلي هلا .إن الطابع االنتقائي للمجلس األعلى للسالم
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أشكر السيدة صفي على
يف اختيار السرود اليت يدرجها يف خطته للسالم واجلهات املدنية إحاطتها اإلعالمية.
الفاعلة اليت يقرر التواصل معها واألولويات اليت خيتار الرتكيز
أعطي الكلمة اآلن ملمثل أفغانستان.
عليها كلها بالعديد من الناس إىل التشكيك يف مشروعيته
السيد سايكال (أفغانستان) (تكلم باإلنكليزية) :امسحوا
ومصداقيته وحياده.
يل أن أبدأ بتهنئة هولندا على توليها رئاسة جملس األمن،
على الرغم من إحراز تقدم حقيقي وهادف ،ال تزال
وأن أشكركم ،سيديت الرئيسة ،على عقد مناقشة اليوم بشأن
احلكومة األفغانية ضعيفة مع تزايد العبء املايل واألمين
أفغانستان ،واليت تتصادف مع اليوم الدويل للمرأة .إننا نشيد
واالضطرابات الداخلية .لذلك جيب علينا أن ندرك أن أي
اليوم باإلسهامات اهلامة للمرأة يف تعزيز االستقرار وبناء
تغيريات يُقرتح إدخاهلا على الدستور نتيجة التفاق السالم جيب
اجملتمعات املزدهرة .إهنا مناسبة للرتكيز على ما يتعني القيام به
أال تقوض حقوق مجيع املواطنني األفغان وحرياهتم .وأناشد
من أجل متكني املرأة للتصدي للتحديات الكثرية اليت تواجهها،
جملس األمن أن يراقب عن كثب إدخال أي تعديالت على
ال سيما يف حاالت الصراع وما بعد انتهاء الصراع.
الدستور ،ويكفل أن يكون تسلسل أنشطة وعروض صنع
ويسرين أن معايل السيدة جويل بيشوب ،وزيرة خارجية
السالم مدعومة بتدابري بناء الثقة من حركة طالبان ،وأخريا،
تيسري زيادة التفاعل بني اجمللس األعلى للسالم واجلهات الفاعلة أسرتاليا ،ستنضم إلينا يف وقت الحق ،وأن زميليت العزيزة،
املتنوعة يف اجملتمع األفغاين لضمان متثيل مجيع السرود ودعمها السيدة حبيبة سرايب ،نائبة رئيس اجمللس األعلى للسالم يف
أفغانستان ،والسيدة مرمي صفي بني ظهرانينا اليوم .وأشكر
من خالل توافق اآلراء الوطين.
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املمثل اخلاص لألمني العام ،السفري تاداميشي ياماموتو على
إحاطته اإلعالمية.

بشكل مجاعي وتوصلهم إىل توافق يف اآلراء بصورة أفضل بشأن
تعزيز تركيز مشاركتهم على املسائل الرئيسية املتصلة باألمن
واالستقرار والتنمية يف أفغانستان .ونود أن نتقدم باالمتنان
اخلاص إىل صديقي وزميلي السفري خريت عمروف على جهوده
الشخصية يف ذلك الصدد كرئيس للمجلس خالل شهر كانون
الثاين/يناير.

يف صفوف املدنيني .وعلى الرغم من ذلك ،استمر من دون
توقف إصالح نظام احلكم والتنمية االقتصادية .وجيري حوار
وطين بني خمتلف القوى السياسية بشأن املسائل اليت تتسم
بأمهية حامسة يف وحدتنا واستقرارنا السياسي ،ويف جناح جهودنا
السلمية واألعمال التحضريية إلجراء انتخابات برملانية شفافة
ويف موعدها هذا العام.

ويف اآلونة األخرية ،شهدنا تدابري جديدة على الصعيد
الدويل لتغيري املعادلة وتعزيز التعاون احلقيقي والبناء يف جمال
مكافحة اإلرهاب .ويف ذلك الصدد ،فإن القرارات األخرية ،مبا
يف ذلك ختفيض املعونة املالية املقدمة إىل الدولة املعنية وإدراجها
يف قائمة املراقبة لفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية ،متثل حماولة
جديدة لتشجيع العمل احلقيقي صوب اهلدف اهلام املتمثل يف
دحر اإلرهاب على حنو فعال .وحيدونا األمل يف أن يستمر هذا
االجتاه وتكون االستجابة لتلك التدابري إجيابية ،من أجل حتقيق
السالم واألمن يف أفغانستان واملنطقة.

ويف ضوء ذلك ،كانت زيارة اجمللس إىل كابل من  13إىل
 15كانون الثاين/يناير وجلسته الرفيعة املستوى يف  19كانون
الثاين/يناير بشأن األمن والتنمية يف أفغانستان ووسط آسيا
(انظر  )S/PV.8162عالمتني واضحتني على الدعم الدويل يف
أعلى مستوياته .وحنن ممتنون جلميع أعضاء اجمللس على التزامهم

وبعد أيام من زيارة اجمللس وعقب جلسة اجمللس الرفيعة
املستوى يف  19كانون الثاين/يناير مباشرة تقريبا ،شنت األطراف
اإلقليمية الراعية لإلرهاب ،وذلك من خالل وكالء مدربني على
أعمال العنف ،موجة جديدة من اهلجمات اإلرهابية .ومستوى
الوحشية يف تلك اهلجمات الشنيعة واخلسيسة كان مروعا .فقد

تتيح جلسة اليوم فرصة أخرى لتقييم احلالة العامة يف
أفغانستان .ويسرين أن أشري إىل أنه خالل األشهر الثالثة
املاضية ،حظيت ضرورات األمن يف أفغانستان وحتقيق االستقرار
والتنمية باملزيد من االهتمام الدويل ،مع الرتكيز بوجه خاص على
وخالل زيارة جملس األمن إىل كابل ،ناقش طائفة من
معاجلة األسباب اجلذرية للصراع وتعزيز قدراتنا األمنية والدفاعية،
بالتوازي مع اجلهود الرامية إىل وضع خطة سالم يغلب عليها املسائل السياسية واالقتصادية واالجتماعية مع قيادة أفغانستان
يف احلكومة والربملان والسلطة القضائية واجمللس األعلى للسالم
الطابع العملي.
إ ّن قواتنا األمنية ،بفضل دعم أفضل من الشركاء الدوليني ،واألحزاب السياسية واجملتمع املدين .ومثة طلب مشرتك يتعلق
قد زادت من الضغط على اجلماعات اإلرهابية يف مجيع أحناء باختاذ اجمللس إلجراءات فعالة للتصدي لرعاية اجلماعات اإلرهابية
البلد .ومع ذلك ،رغم أ ّن الداعمني اإلقليميني لإلرهاب قد ومشكلة مالذاهتا اآلمنة على املستوى اإلقليمي كمتطلبات ذات
واجهوا الضغط الدويل واالنتكاسات يف الريف ،ما زالوا حياربون أولوية من أجل حتقيق األمن واالستقرار يف أفغانستان .وذلك
يف املناطق الريفية ،كما يتبني من جهودهم لتخطيط هجمات ما أبرزته السيدة صفي هنا اليوم .كما يتجلى يف التقرير األخري
عنيفة يف املراكز احلضرية اليت ترتفع فيها أعداد اإلصابات لألمني العام بشأن احلالة يف أفغانستان (.)S/2018/165

ما فتئت تؤكد أفغانستان أن شراكتنا مع اجملتمع الدويل
رصيد اسرتاتيجي للنهوض باألهداف املشرتكة املتمثلة يف إحلاق
اهلزمية باإلرهاب وحتقيق االستقرار.
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شن مسلحون من شبكة حقاين التابعة حلركة الطالبان هجوما
على فندق إنرتكونتيننتال يف كابل ،وقتلوا  18شخصا ،مبن فيهم
 14من الرعايا األجانب ،وأصابوا الكثريين .وشهد األسبوع
التايل هجومني وحشيني آخرين  -هجوما يف جممع جالل آباد
للمنظمة غري احلكومية الدولية إلنقاذ الطفولة ،حيث قتل 27
شخصا واآلخر نفذ عن طريق لسيارة إسعاف حمملة باملتفجرات
انفجرت بالقرب من مستشفى مدين رئيسي يف قلب كابل.
وأسفر االنفجار عن تدمري املركبات واملتاجر واملباين اجملاورة،
وقتل  105من املدنيني على األقل وإصابة  235آخرين.
واستخدام سيارة إسعاف يف هذا اهلجوم البشع جرمية حرب
مبوجب القانون الدويل ،مبا يف ذلك القانون الدويل اإلنساين.
وقد أدان اجمللس اهلجومني وأشار إىل ضرورة حماسبة اجلناة
ومدبري اهلجومني ومموليهما .لكن ،وبالرغم من مجيع األدلة
اليت تربط اهلجومني باجلهات اإلقليمية الراعية لإلرهاب ،السؤال
املطروح مرة أخرى هو مىت ميكن حتقيق ذلك؟
وعقدت أفغانستان يف األسبوع املاضي املؤمتر الثاين
لعملية كابل بشأن التعاون يف جمايل السالم واألمن .ومثل ذلك
تطورا رئيسيا يف سياق جهود السالم الرامية إىل إهناء النزاع
وحتقيق السالم العادل واملوثوق الذي يتوافق مع تطلعات مجيع
األفغان .وحتقيقا ملطالب شعبنا بإهناء العنف ،أجرى الرئيس غين
اتصاال بالطالبان على حنو غري مسبوق ودعا إىل إجراء حمادثات
مباشرة بدون شروط مسبقة .وإذا تلقت دعوته استجابة
إجيابية ،سيمنح أفراد حركة الطالبان الفرصة ليصبحوا مواطنني
عاديني ،وللتنافس بشكل سلمي يف احلياة السياسية من خالل
اإلجراءات الدميقراطية ،وسيتم إعفاؤهم من تدابري اجلزاءات اليت
يفرضها جملس األمن وسيستفيدون من فوائد التدابري اإلجيابية
األخرى .ويف املقابل ،سيتعني عليهم التخلي عن مسار العنف
الذي انتهجوه طويال .وعالوة على ذلك ،فإن عملية السالم
يف أفغانستان هتدف إىل محاية حقوق شعبنا ،ال سيما النساء،
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وتوسيع نطاقها ال تقليصها .وقد حان الوقت اآلن ليستجيب
أفراد حركة الطالبان باإلجياب ويغتنمون الفرصة التارخيية املعروضة
عليهم .لقد أهلمنا مستوى الدعم املقدم من اجملتمع الدويل
خلطة السالم اجلديدة .وجدد املؤمتر الدعوة إىل اختاذ تدابري
ملموسة ملكافحة اإلرهاب ،وفقا لاللتزامات املنصوص عليها
يف اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب وخمتلف
قرارات جملس األمن ملكافحة اإلرهاب .وحيدونا األمل يف أن
تعتمد الدول اليت فشلت يف ذلك املسعى هنجا جديدا يقوم
على التزامات صرحية لصاحل حتقيق األمن اإلقليمي.
ولفرتة طويلة للغاية ،ظلت املناقشات بشأن اإلرهاب
الذي ترعاه الدول خارج احملافل الدولية ،مبا يف ذلك يف األمم
املتحدة .وال يعرف باقي العامل ،خارج شبكات االستخبارات،
إال القليل عن سلوك هذا اجلانب من جوانب اإلرهاب على
الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية .لقد انتهجت اجلهات
اإلقليمية الراعية للجماعات اإلرهابية املصدرة إىل بلدنا يف اآلونة
األخرية أساليب جديدة باستخدام احلرب النفسية وحماولة تشويه
احلقائق .واستجابت لألدلة الدامغة على التواطؤ يف تيسري الدعم
اللوجسيت واملالذ اآلمن لإلرهابيني بأساليب فاشلة للخطاب
املضاد ،متهمة أفغانستان “بتوفري املالذات اآلمنة لإلرهابيني”.
وسعت باستغالل الديناميات السياسية الدميقراطية يف أفغانستان
إىل غرس بذور الشقاق يف صفوف شعبنا ،وظلم الجئينا بربطهم
باإلرهاب وتصوير هجماهتم اإلرهابية املدبرة على أهنا حرب
أهلية.
ويف الوقت نفسه ،وفقا آلخر تقرير لألمم املتحدة ،فقد
تكبدنا أكثر من  10 000من اخلسائر يف صفوف املدنيني
سنويا خالل األعوام األربعة املاضية ،ويرجع ذلك أساسا إىل
اهلجمات اإلرهابية املدبرة خارج حدودنا .وهم يف يأسهم
ال يتورعون عن تنفيذ تلك احملاوالت احملفوفة باملخاطر لالعتداء
والتالعب بالصداقات الصلبة والقائمة يف العالقات الدولية
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إلخفاء األدلة على رعايتهم لإلرهاب والتشويش على احلقائق
وتشويه الواقع يف املنتديات اإلقليمية والعاملية.

وصانعات سالم ونشطاء يف اجملتمع املدين وسفريات ،وكلهن
يعملن كعناصر استباقية لتنمية أفغانستان .وقبل أسبوعني ،ويف
حدث تارخيي ،مثل الرئيس التنفيذي عبد اهلل عبد اهلل أفغانستان
يف الدورة االفتتاحية جمللس حقوق اإلنسان يف جنيف .ويرمز
ذلك إىل التزام أفغانستان الشامل مببادئ حقوق اإلنسان
العاملية .وعلى الرغم من التقدم احملرز ،فإننا ندرك أن إجنازاتنا يف
جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها حتتاج إىل تعزيز ،كما ورد
يف تقرير األمني العام فيما يتعلق باخلسائر يف صفوف املدنيني
اليت وثقتها بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان،
واليت أشرت إليها آنفا.

وإذ نتصدى للتحديات األمنية ،فإننا نعمل على بلوغ
األهداف اهلامة املنصوص عليها يف االتفاق الذي تقوم عليه
حكومة الوحدة الوطنية يف أفغانستان والذي شهد عليه ورحب
به اجملتمع الدويل .وهذا أمر ضروري من أجل الوحدة الوطنية
واالستقرار السياسي ،وكذلك لنجاح خطة السالم اجلديدة.
وجيري االضطالع باجلهود يف إطار املعايري الالزمة إلجراء حوار
واسع النطاق بغية تعزيز املصاحل الوطنية األفغانية ،متشيا مع روح
دستورنا .إن هدفنا العام يتمثل يف النهوض بالوحدة الوطنية
وتعزيز التماسك االجتماعي والشمول لتحقيق جمتمع عادل
وسلمي يقوم بشكل كامل على سيادة القانون ،حىت يتسىن
لشبابنا حتقيق تطلعاهتم الوطنية .وحنن على ثقة بأن جهودنا
ستسفر عن نتائج إجيابية يف القريب العاجل.

وعلى الرغم من كل الصعاب ،فقد تقدمت أفغانستان
بثبات على طريق التعاون االقتصادي وزيادة الرتابط اإلقليمي
وحتقيق الرخاء املشرتك .لقد وسعنا عالقاتنا املتعددة األبعاد مع
جرياننا يف وسط آسيا ،مما أدى إىل العديد من االتفاقات يف
جماالت التجارة واالتصال والتعاون االقتصادي .وافتتاح الرئيس
عبد الغين والقادة ومسؤولني كبار من باكستان وتركمانستان
واهلند للجزء األفغاين من خط أنابيب تركمانستان  -أفغانستان
 باكستان  -اهلند يف هريات ،بعد أكثر من عقد من العملالتحضريي ،قد ولد حوافز جديدة للتعاون وفرصاً لتعزيز الثقة
املتبادلة .وباإلضافة إىل ذلك ،مثة مشاريع إقليمية أخرى هتدف
إىل تعزيز اإلنتاجية والتعاون االقتصادي لتحقيق مكاسب
مشرتكة .وحنن نتطلع إىل املؤمتر الوزاري القادم بشأن أفغانستان،
الذي سيعقد يف طشقند.

ويف ضوء تزايد األنشطة اإلرهابية يف مجيع أحناء العامل ،فقد
حان الوقت إلجراء مناقشات صرحية لرعاية األطراف اإلقليمية
لإلرهاب املصدر إىل بلدنا وإطالعكم على املزيد عن سلوكها.
إن عملية كابل ال تقتصر على التواصل مع الطالبان؛ بل تتعلق
بإهناء النزاع وحتقيق السالم واحلفاظ على النظام الدميقراطي،
وهو ما ضحى من أجله العديد من األفغان وحلفاؤنا بأرواحهم.
وعالوة على ذلك ،جيب عدم السماح ألفراد حركة الطالبان
بإساءة استخدام الفرصة املقدمة إليهم كما فعلوا يف املاضي.

ومبناسبة اليوم اخلاصة ،أؤكد من جديد التزام حكومة
ونود توسيع العالقات مع مجيع الشركاء ،مبا يف ذلك األمم
الوحدة الوطنية بتمكني دور املرأة يف مجيع جوانب اجملتمع
املتحدة .وحنن ممتنون لدور املساعدة األساسي الذي تقوم به
والسياسة.
بعثة األمم املتحدة ،والذي كان حافزاً إلحداث التغيري يف حياة
وقد اشتملت اإلحاطة اإلعالمية اليت قدمتها السيدة
شعبنا .ونرحب بتجديد والية البعثة من خالل اختاذ القرار
سرايب على منظور واضح للتقدم احملرز من حيث مرجعيات
 ،)2018( 2405ونؤكد مرة أخرى على ضرورة تنفيذ هنج
اسرتاتيجيتنا الوطنية والقرار  )2000( 1325والتحديات اليت
توحيد أداء األمم املتحدة لتحقيق الكفاءة املثلى واالتساق.
تنتظرنا .لدينا اآلن وزيرات ونواب وزراء إناث ونائبات يف الربملان
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وامسحوا يل أن أكرر اإلعراب عن تقديرنا للريادة واجلهود املتفانية
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أديل اآلن ببيان بصفيت
للممثل اخلاص لألمني العام ياماموتو  -وهو صديق عزيز.
وزيرة التجارة اخلارجية والتعاون اإلمنائي يف مملكة هولندا.
وتظل مكافحة الشبكة غري املشروعة لالجتار باملخدرات
وغسل األموال ومتويل اإلرهاب أولوية رئيسية بالنسبة لنا.
وانطالقا من خطة العمل الوطنية ملكافحة املخدرات ،فقد واصلنا
عمليات االجتثاث ،وبلغت املضبوطات من املواد األفيونية أعلى
مستوياهتا منذ عام  .٢٠١٢وسنواصل العمل على زيادة التعاون
مع حلفائنا لتعزيز وكاالت إنفاذ القانون ذات الصلة ،وتعزيز
منذ فرتة طويلة ،يويل اجمللس االنتباه إىل املرأة والسالم
تبادل املعلومات االستخباراتية وإنشاء آليات فعالة للحد من واألمن .ويف  ٣١تشرين األول/أكتوبر  ،٢٠٠٠اختذ اجمللس
االجتار باملخدرات.
القرار  )2000( 1325بشأن هذا املوضوع حتديداً .وكانت
وباإلضافة إىل ذلك ،ال تزال عمليات إعادة الالجئني هولندا آنذاك ،أيضاً ،عضواً غري دائم يف اجمللس ،وأسهمنا
إىل الوطن من البلدان اجملاورة مستمرة .ونعمل بالتعاون الوثيق بنشاط يف اعتماده (انظر  .)S/PV.4213وميثل هذا القرار إطاراً
مع مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني سياسياً ،مما يوضح أنه بدون املرأة ،لن يكتب للسالم فرصة
لتقدمي املساعدة واخلدمات اليت تشتد إليها حاجة تلك الفئة لالزدهار .وهو أيضاً اعرتاف واضح بأن النساء والفتيات كثرياً
املستضعفة .وندعو إىل استمرار الدعم الدويل خلطة االستجابة ما يعانني ويستضعفن بشكل خاص يف أوقات احلرب والنزاع،
اإلنسانية املشرتكة للفرتة من  ٢٠١٨إىل  ،٢٠٢١واليت تتطلب ولكن األمر يتعلق أيضا بدور املرأة وقيادهتا ومسؤوليتها يف حتقيق
 ٤٣٧مليون دوالر لعام  2018ملساعدة  ٢,٨مليون شخص السالم الدائم.
يف حاجة .بيد أن األمن والسالم الدائم يهيئان حلوالً أساسية
ومت تشجيع مجيع البلدان على أن تضع كل منها خطة عمل
ملعاجلة هذا التحدي اإلنساين ،ويتطلبان التزاماً وعم ً
ال شاملني وطنية .وقد فعلت ذلك أقلية من  ٧٣بلداً ،مبا فيها وعلى وجه
على الصعد الوطنية واإلقليمية والعاملية.
اخلصوص أفغانستان ،بشبكة قياداهتا النسائية األفغانية النشطة
إننا نناقش احلالة يف أفغانستان يف يوم تارخيي مهم .ففي
مثل هذا اليوم قبل ١١٠أعوام ،نظمت  ١٥ ٠٠٠عاملة مسرية
يف شوارع مدينة نيويورك للمطالبة حبقوقهن .ولذلك ،يشرفين
بصورة خاصة أن أتكلم أمام جملس األمن اليوم ،الذي يصادف
اليوم الدويل للمرأة.

أخرياً ،ويف غضون أسبوعني من اآلن ،يصادف يوم ٢١
آذار/مارس بداية النوروز  -السنة األفغانية اجلديدة .ونبدأ هذا
الربيع اجلديد باألمل والعزمية والثقة .ومع تكثيف الضغوط الدولية
ملعاجلة األسباب اجلذرية للعنف يف بلدنا ،تقف قواتنا الدفاعية
واألمنية قادرة ،مثلما كانت دائماً ،على محاية أفغانستان والدفاع
عنها ضد اإلرهاب الدويل .وبالنظر إىل ذلك ،فقد اختذنا خطوة
تارخيية حنو استعادة السالم الدائم يف بلدنا .ويف هذا السياق،
نتطلع إىل استمرار شركائنا الدوليني ،مبا يف ذلك اجمللس ،يف
الوقوف إىل جانبنا يف هذا املسعى.

1806396

للغاية .ولكن ،على مستوى العامل ،ال تزال هناك فجوة كبرية
بني املعايري احملددة للمرأة والواقع املرير الذي تواجهه ،خصوصا
ولكن ليس حصراً ،يف حاالت النزاع .وال يزال هناك افتقار
كبري إىل املفاوضات اليت تؤدي فيها املرأة دوراً جمدياً ،ناهيك
عن الدور القيادي ،ولكن القرار  )2000( 1325ال يتعلق
باملشاركة السياسية أو التمثيل السياسي فحسب .فهو يتعلق
أيضاً حبماية النساء والفتيات من العنف اجلنسي والعنف القائم
على نوع اجلنس ،وخاصة يف حاالت النزاع .وتلك مسؤوليتنا
مجيعا  -ليس الدول األعضاء واألمم املتحدة واملنظمات غري
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احلكومية فحسب ،بل املواطنني عموماً .وينبغي أال يكون هناك واالعتداءات العنيفة والفقر والفساد والتمييز ،وقبل كل شيء،
أي جمال للتهاون ،ناهيك عن اإلفالت من العقاب .جيب عدم قلة الفرص املتاحة للشباب  -اجليل اجلديد .لذلك ،ومبا أننا
جددنا للتو والية بعثة األمم املتحدة من خالل اختاذ القرار
التسامح مطلقاً يف كل احلاالت بغض النظر عن الظروف.
وبالنسبة للمرأة يف أفغانستان ،هناك أيضاً بصيص من  )2018( 2405باإلمجاع ،أود أن أتقدم بتوصيتني.
أوال ،ال ميكننا بناء السالم إال من خالل مفاوضات شاملة
األمل .ففي أيام امللكة ثريا ،يف عام ُ ،١٩١٩سح للمرأة
األفغانية بالتصويت بشكل كبري يف وقت مبكر مقارنة بالعديد تقودها حكومة أفغانية جامعة .واألداة الصحيحة لذلك -
من البلدان األخرى .ويف أفغانستان العصر احلديث ،دافعت عملية كابل  -قائمة بالفعل .ويقودها ويتوىل زمامها األفغان،
سيدة أفغانستان األوىل روال غين عن حقوق املرأة بنجاح .إننا وهي آلية للسالم واملصاحلة .إهنا تستحق دعمنا .وبادرة السالم
نسمع عن قاضيات ونساء يف احلكومة كوزيرات ونواب وزراء اليت قدمتها احلكومة األفغانية يف األسبوع املاضي يف املؤمتر
ونائبات يف الربملان وشرطيات ،كما ذكر آنفا .ويف الفرتة من الثاين لعملية كابل كانت خطوة هامة يف االجتاه الصحيح.
عام  ٢٠١٣إىل عام  ،٢٠١٧تضاعف معدل حمو األمية بني الرسالة واضحة إذن .فاألفغان يأخذون بزمام املبادرة ،وسنواصل
اإلناث تقريبا .غري أن اإلحصاءات تبني أيضا أنه ال يزال هناك دعمهم .إن أفغانستان حتتاج إىل جهاز أمين فعال واتفاق
الكثري مما يتعني إجنازه ،ال سيما بالنسبة للنساء والفتيات يف سالم عملي وشامل .وهذه ليست باملهمة اليسرية ،وستتطلب
الشجاعة السياسية واملثابرة واملساعدة املستمرة.
املناطق الريفية.
ثانيا ،ينبغي للمجتمع الدويل أن يركز طاقته على دعم
لقد باعت املنتجة واملخرجة السينمائية الشجاعة رويا
سادات جموهرات زواجها وشقتها لصنع فيلم يتحدث عن عدم حمادثات السالم.
املساواة بني اجلنسني ،وخيرج بقضية العنف ضد املرأة على وجه
ومن الواضح أن احلل جيب أن يكون سياسيا .ولن يكون
التحديد إىل العلن ،وهو قرار شجاع .وتبني لنا نساء حتلني ممكنا بدون االلتزام احلقيقي واملشاركة البناءة من مجيع الشركاء
بالشجاعة يف الفيلم أنه باملثابرة واإلرادة ميكن عمل كل شيء اإلقليميني،ويتوقع من البلدان املاحنة أن توحد جهودها يف هذا
تقريباً .لكن بالنسبة لكثري من النساء األفغانيات ،ال تزال الصدد .ويف أغلب األحيان ،يكون لدى املاحنني  -وهنا يتعني
أوضاعهن سيئة للغاية حبيث ال ميكن التغلب عليها بأنفسهن .علينا أن ننظر إىل أنفسنا  -أهداف أو أغراض موازية وأحيانا
ويف مواجهة العنف واإلقصاء والتمييز ،ستظل املرأة حباجة إىل متضاربة .ومع ذلك ،هناك حل واضح :حيث حتدد احلكومة
دعمنا وإىل أن مند هلا يد املساعدة املطلوبة يف مسعاها.
األفغانية األولويات وتقوم البعثة بتنسيق استجابة واحدة لألمم
ومن الواضح أن الكثري من التغيريات اإلجيابية ،اليت ذُكر املتحدة على حنو فعال ،وبشكل جامع وفعال.
بعضها يف وقت سابق من هذا الصباح ،قد حدثت يف أفغانستان
ثالثا ،لكي خترج أفغانستان بشكل مستدام من دوامة
منذ سقوط نظام طالبان .ويف الوقت نفسه ،ال تزال إصالحات النزاع ،مثة حاجة إىل اتباع هنج متكامل حقا ،هنج يعزز االتساق
كثرية ضعيفة وأحياناً هشة ،وال ميكن عكس مسارها بأي حال بني مجيع القطاعات :السياسية واألمنية واإلمنائية وحقوق
من األحوال .وكما ال خيفى علينا مجيعا ،ال تزال أفغانستان اإلنسان وهذا هام بالنسبة جلميع اجلهود .ويتطلب هذا تفكريا
تواجه العديد من املشاكل ،مبا يف ذلك ارتفاع مستويات العنف خالقا ،مبا يف ذلك يف منظومة األمم املتحدة ومن جانبها،
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يكون مدعوما الدعم يف املقام األول ليس من جملس األمن يرغب هبما شعبها بقوة من دون حترير املرأة األفغانية وتبين
فحسب ،ولكن أيضا من الدول األعضاء .وينبغي لنا أن نعمل وساطتها.
معا يف منع نشوب النزاعات ودعم السالم الدائم واالزدهار
وإنين أؤيد البيان الذي سيدىل به يف وقت الحق باسم
الشامل للجميع.
االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه .كما أود أن أشكر املمثل

ستظل مملكة هولندا شريكة موثوقة وبناءة ألفغانستان ،اخلاص ياماموتو على إحاطته اإلعالمية الشاملة وأن أعرب عن
ال تركز على القطاع األمين فحسب ،بل على نطاق أوسع ،تقديري للتدخالت البالغة األمهية اليت قدمتها السيدة سرايب
وقد فعلنا ذلك على مدى  ١٧عاما .حنن نؤيد بقوة الصندوق والسيدة صفي.
االستئماين لتعمري أفغانستان ،وسوف نفي بوعدنا املتمثل يف
والسويد أحد املاحنني يف األجل الطويل ألفغانستان .وكنا
ختصيص  ٥٠يف املائة من دعمنا للميزانية ،بالتعاون الوثيق مع أحد املشاركني يف بعثة الدعم الوطيد ،وحنن نتابع التطورات عن
الشركاء اآلخرين.
كثب .واليوم ،سأكرس مداخليت على املسائل املتعلقة باملرأة.
أما وقد قلت كل ذلك ،سأختتم بياين اآلن .إن التقدم وهذا ال يعين أن اجلوانب األخرى من احلالة البالغة الصعوبة يف
احملرز يف أفغانستان على مدى السنوات الــ ١٧املاضية مثري أفغانستان قد أصبحت يف طي النسيان.
لإلعجاب .أود أن أشيد بعمل املمثل اخلاص لألمني العام
وعلى الرغم من حدوث حتسينات حقيقية يف متتع املرأة
ياماموتو واجلهود املتميزة والعمل الشاق الذي يقوم به فريقه .حبقوقها اإلنسانية خالل السنوات الـ  15املاضية ،فال تزال
أود أيضا أن أرحب ترحيبا كبريا بقرار األمني العام استضافة هناك حاجة للمزيد ،حيث تواصل املرأة األفغانية السعي إىل
املؤمتر الوزاري املعين بأفغانستان جبنيف يف  ٢٨تشرين الثاين /االضطالع بدورها يف اجملتمع .وهذه حلظة حامسة بالنسبة
نوفمرب .وإنين على ثقة بأن اجمللس سيواصل دعم اجلهود اليت ملشاركة املرأة يف رسم مستقبل أفغانستان.
تقودها أفغانستان من أجل بلوغ السالم ،وحتقيق االستقرار،
وإذ يستعد البلد لالنتخابات يف  ٢٠١٨و  ،٢٠١٩نتوقع
وتعزيز وتدعيم التنمية الشاملة للجميع اليت تستند إىل حقوق
من احلكومة وهيئات إدارة االنتخابات اختاذ مجيع اخلطوات
اإلنسان يف أفغانستان ،وهي عملية ينبغي أن تستهدف على
الالزمة لوضع وتنفيذ خطط أمنية وانتخابية مراعية لالعتبارات
وجه اخلصوص حتقيق مجيع األهداف والغايات.
اجلنسانية ،من أجل متكني بيئة حيث بوسع النساء والرجال
أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيس اجمللس.
على السواء أن يرتشحوا بأمان للمناصب االنتخابية ،ويقومون
السيدة سودير (السويد) (تكلمت باإلنكليزية) :سيديت حبمالهتم حبرية ويصوتوا ،ال سيما يف املناطق النائية واملناطق
الرئيسة ،أود أن أشكركم على عقد جلسة اليوم بشأن أفغانستان ،الريفية.
مع الرتكيز الالزم على اليوم الدويل للمرأة ،واملرأة والسالم واألمن.
أود أن أشيد باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا احلكومة لتحقيق
إن العالقة بني املساواة بني اجلنسني واجملتمعات اليت يعمها رؤيتها للسالم .وهذا أمر ضروري نظرا ألنه ،كما مسعنا ،جيب
السلم أمر واضح .ولن حتقق أفغانستان السالم والتنمية اللذين أن تتوقف أعمال العنف اليت ترتكبها اجلماعات اإلرهابية،
وال يوجد حل للنزاع سوى احلل السياسي .ونشيد باستضافة
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رابعا ،ينبغي أن تكون املرأة حاضرة يف كل أطياف اجملتمع
األفغاين .ويشجعنا حتسني املساواة بني اجلنسني يف األعمال
التجارية ،واجملتمع املدين ،واخلدمة املدنية والسلطة القضائية
والشرطة واجليش .وينبغي أال ختشى املرأة أبدا من اإلسهام يف
اجملتمع.

االجتماع الثاين لعملية كابل يف األسبوع املاضي .وقد قدمت
احلكومة خالل االجتماع خريطة طريق بناءة للسالم .إننا
ندعو حركة طالبان إىل الدخول يف حوار بشأن خريطة الطريق.
وسعيا إىل ضمان مشروعية عملية السالم ،فإهنا جيب أن تكون
شاملة للجميع وتتمسك جبميع اإلجنازات اليت حتققت على
مدى العقود املاضية .ومن املتوقع من اجلهات الفاعلة اإلقليمية
لقد كرست مقدمتا اإلحاطتني اإلعالميتني اليوم ،السيدة
اإلسهام يف مساعي السالم .وهذا أمر حاسم يف مكافحة سرابيوالسيدة صفي ،قدرا كبريا من حياهتما املهنية على مشاركة
اإلرهاب ويف كسر احللقة املفرغة.
املرأة .وقد أثبتتا أن أفغانستان ال تفتقر إىل القيادات النسائية
ويف كل جلسة من جلسات اجمللس ،جيب أن نفكر يف القوية؛ ومع ذلك فهن ال جيلسن يف كثري من األحيان إىل
الكيفية اليت سيتم هبا حتويل خطة املرأة والسالم واألمن إىل تغيري الطاولة عندما يتم اختاذ قرارات حول السالم واألمن .وستواصل
حقيقي .وجيب علينا االستفادة من املعرفة بأن شعار “مزيد السويد القيام باحلوار والتدريب على الوساطة للجهات الفاعلة
من النساء يعين املزيد من السالم” هو صحيح بالتأكيد .وعلى النسائية احمللية من أجل بناء قدرهتا على القيادة يف جهود السالم
أساس مبادئ سياستنا اخلارجية فيما يتعلق بالشؤون النسائية ،واملصاحلة على الصعيد احمللي.
نود أن نسلط الضوء على أربعة مسائل تبدأ باإلنكليزية حبرف
أود أن أشيد مبملكة هولندا ،بصفتها القائمة بالصياغة،
“ :”Rاحلقوق ،والتمثيل ،واملوارد ،وتدقيق الوقائع .أود أن على اعتماد القرار  )2018( 2405اليوم وعلى الطريقة البناءة
أسلط الضوء بإجياز على اجملاالت األربعة حيث تزداد اجلهود اليت أدارت هبا املفاوضات .تؤدي بعثة األمم املتحدة لتقدمي
اليت ميكن أن حتدث تغيريا حقيقيا بالنسبة للمرأة األفغانية.
املساعدة إىل أفغانستان دورا بالغ األمهية يف دعم اجلهود الوطنية

أوال ،يتعلق األمر بالوصول املأمون إىل الرعاية الصحية الرامية إىل جعل عملية السالم شاملة وجامعة يقودها ويتوىل
زمامها األفغان .وينطبق ذلك أيضا على أدوار املرأة وعلى خطة
والتعليم.
ثانيا ،األمر يتعلق باالستثمار يف املرأة ،ال سيما يف إطار العمل الوطنية بشأن قرار .)2000( 1325
إن اجمللس حباجة اآلن ملساندة ودعم بعثة األمم املتحدة
خطة العمل الوطنية بشأن املرأة والسالم واألمن ،وفقا للقرار
لدى اضطالعها بعملها يف هذا الوقت احلرج .جيب أن يتم دعم
.)2000( 1325
ثالثا ،إن العنف ضد النساء والفتيات األفغانيات هو انتهاك الوالية اجملددة اآلن باملوارد الكافية واملستدامة لتمكني البعثة من
جسيم حلقوق اإلنسان اخلاصة هبن ،وجيب إهنائه .ويف هذا االضطالع بواليتها.
وبعد سنوات من النزاع والعنف ،بلغت أفغانستان هدفا
الصدد ،تدعم السويد منظمة نساء من أجل النساء األفغانيات،
اليت تعمل على مكافحة العنف القائم على نوع اجلنس بتوفري مرحليا جديدا .وبيننا وبني االنتخابات قاب قوسني أو أدىن،
واخلطوط العريضة للطريق إىل السالم مطروحة على الطاولة.
املالجئ وتقدمي املشورة لألسر والوساطة.
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إ ّن بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان آلية
وجيب حتقيق السالم بالكامل مع املشاركة اجملدية للمرأة
أساسية يف دعم أفغانستان يف التعايف من الصراع .واستمرار
األفغانية.
السيدة أندرييفا (اململكة املتحدة) (تكلمت باإلنكليزية) :وجود البعثة وما يتحلى به موظفوها من تصميم وبراعة ومهارة
أود أن أعرب عن تقديري لزمالئي اهلولنديني على جهودهم لدعم الشعب األفغاين إشارة قوية على التزام اجملتمع الدويل.
ترحب اململكة املتحدة بقرار األمني العام استضافة املؤمتر
الدؤوبة من أجل التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن القرار اهلام
الذي اختذ اليوم .)2018( 2405 ،أود أيضا أن أشكر مجيع الوزاري املعين بأفغانستان يف جنيف يف  ٢٨تشرين الثاين/
مقدمي اإلحاطات اإلعالمية ،واملمثل اخلاص لألمني العام ،نوفمرب .إ ّن تنفيذ استنتاجات االستعراض االسرتاتيجي وتقرير
السفري ياماموتو ،على إحاطته اإلعالمية وعلى اجلهود املتواصلة األمني العام الصادر يف آب/أغسطس )S/2017/696( ٢٠١٧
سيمكنان البعثة من أن تكون على أكرب قدر ممكن من الكفاءة
اليت يبذهلا وفريقه يف ظل ظروف صعبة.
يسعدين أن أتشاطر واألعضاء املوجودين يف قاعة اجمللس والتكيف مع تغري الظروف .ويسرين أن أرى أن ذلك يتجسد
مع العديد من النساء اليوم الدويل للمرأة .ويسرين بصفة خاصة يف القرار ( )2018( )2405الذي اختذ اليوم ،وآمل أن يرسل
أننا نناقش مسألة أفغانستان اليوم ،كما كان يل شرف قضاء إشارة قوية إىل أفراد البعثة املثابرين يف عملهم والذين نؤيدهم
عدد من السنوات يف أفغانستان عملت خالهلا على دعم تعليم تأييدا تاما.

الفتيات األفغانيات وعلى مستقبل املرأة األفغانية يف الربملان .وكما
أثبتت السيدة صفي والسيدة سرايب يف إحاطتيهما اإلعالميتني،
تضطلع املرأة بعمل حيوي يف ضمان مستقبل أفغانستان ،ويتعني
علينا الوقوف إىل جانبها .ال ميكن ألفغانستان إحالل السالم
الدائم بنصف سكاهنا فقط .ويتعني على األمم املتحدة أن
تواصل القيام بدور قوي يف تعزيز حقوق املرأة ومحايتها يف مجيع
أحناء أفغانستان وأن تستمر يف دعم احلكومة األفغانية يف تنفيذ
خطة عملها الوطنية بشأن املرأة والسالم واألمن.

ما فتئت والية بعثة األمم املتحدة لدعم السالم واملصاحلة
يف أفغانستان تكمن يف صميم البعثة .ولن يتحقق ذلك على
حنو مستدام إال من خالل عملية سياسية بقيادة وملكية أفغانية،
وتتسم باملصداقية والشمولية يتسىن فيها جلميع األفغان بصرف
النظر عن خلفياهتم تسوية املظامل عن طريق احلوار .وبالطبع،
ينبغي أن تكون شاملة ليكون السالم مستداما .إن الرتكيز
الشديد على مشاركة املرأة يف السالم واألمن يف جتديد هذه
الوالية حيظى برتحيب خاص.

إ ّن ضمان املساءلة واملساواة يف الوصول إىل العدالة للجميع
أمر أساسي للسالم واالستقرار الطويل األجل .ونرحب باعتماد
أفغانستان القانون اجلنائي املنقح وبالوضوح الذي جيلبه معه.
ونشجع احلكومة األفغانية على ضمان تنفيذه تنفيذا تاما وفقا
لقانون القضاء على العنف ضد املرأة ،الذي نأمل أن يستمر
تطبيقه لكفالة متتع املرأة األفغانية باحلماية واملساءلة اللتني
تستحقهما.

إننا إذ نأخذ الشمولية يف االعتبار نثين كثريا على العرض
اجلريء الذي قدمه الرئيس غين والرئيس التنفيذي عبد اهلل،
وحكومة الوحدة الوطنية يف أفغانستان يف االجتماع األخري
لعملية كابل بشأن التعاون يف جمال السالم واألمن .ونرحب
باملصداقية واملرونة واالنفتاح اليت يتسم هبا العرض ،مما يتيح
حلركة طالبان الفرصة لتكون جزءا من العملية السياسية لتحقيق
السالم .وعلى الرغم من أن اجمللس مل يتمكن من إدراج تلك
التطورات األخرية يف جتديد الوالية ،آمل أن جند فرصة أخرى
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هلن وجلميع حفظة
للموافقة عليها ،وتقدمي دعمنا التام لتلك اجلهود اليت يتوىل واألطفال .وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألقدم ّ
السالم اإلناث أمسى آيات التقدير.
زمامها األفغان.
أود أن أشكر السيد ياماموتو على إحاطته اإلعالمية،
أخريا ،جيب على األمم املتحدة أن تقوم بدور متني يف
دعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة .إ ّن إجراء االنتخابات ،يف وأشكر السيدة سرايب والسيدة صفي على عرضيهما .لقد
هذا العام والعام املقبل ،فرصة للبلد لنقل تطلعاته إىل األحزاب استمعت الصني بعناية إىل البيان الذي أدىل به ممثل أفغانستان.
السياسية .وتلك االنتخابات نقطة حامسة ميكن من خالهلا
إن السالم واالستقرار يف أفغانستان يؤثران بصورة مباشرة
أن تتجدد الثقة السياسية وحتقيق االستقرار .ونشيد بالتقدم على رفاه الشعب األفغاين ،وكذلك على األمن واالستقرار
الذي أحرزته اللجنة االنتخابية املستقلة يف أفغانستان من أجل واالزدهار يف املنطقة .وينبغي للمجتمع الدويل أن يواصل
اإلصالح االنتخايب ونشجعها على مضاعفة جهودها الرامية إىل تقدمي الدعم القوي إىل أفغانستان كي تتصدي للتحديات يف
ضمان إجناز تسجيل الناخبني وفقا لألطر الزمنية املتفق عليها .اجملاالت السياسية واالقتصادية واألمنية .إن الصني بصفتها
وحيدونا األمل يف أن تدعم البعثة تلك اجلهود دعما تاما.
صديقا تقليديا جماورا ألفغانستان ،تدعم ذلك البلد يف حتقيق

يف اخلتام ،نؤيد تأييدا كامال بعثة األمم املتحدة ،ونرحب
بتجديد واليتها اليوم .وبوصفنا أعضاء يف اجمللس ،نؤيد بصورة
مجاعية أمهية مشول اجلميع فيها ،مبا يف ذلك النساء ،ودعم حقوق
اإلنسان وتعزيزها .وحنض مجيع األطراف على االخنراط بصورة
جمدية يف العملية السياسية لتحقيق السالم الدائم واالستقرار
لشعب أفغانستان.
السيد ما جاوشو (الصني) (تكلم بالصينية) :أود أن أرحب
بكم يف نيويورك ،سيديت الرئيسة ،وأشكركم على ترؤسكم هذه
املناقشة املفتوحة اليوم.
اليوم يصادف اليوم الدويل للمرأة؛ وأود يف البداية ،أن
أهنئكم ،سيديت الرئيسة ،وغريكم من الزميالت املوجودات
هنا مبناسبة هذه العطلة .ويف هذه املناسبة اخلاصة ،جيب أن
نتذكر اإلناث ذوات اخلوذ الزرق اللوايت خيدمن قضية حفظ
السالم .وكما يعلم اجمللس ،عندما يسعى الشعب الصيين إىل
حياة أفضل ،فاملرأة حتتل نصف األفق إن املرأة الصينية تساهم
يف السالم العاملي .ويف هذه اللحظة بالذات ،يوجد يف جوبا،
يف جنوب السودان ١٤ ،امرأة من حفظة السالم يعملن جبد
يف سالح املشاة ،حتت إمرة قائدة الفريق ،ملساعدة النساء
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السالم واألمن واالستقرار والتنمية يف أقرب وقت ممكن .إذ
أ ّن أفغانستان بلد مهم يف على مسار مبادرة احلزام والطريق.
فالقرار  ،)2018( 2405الذي اعتمده اجمللس قبل حلظات،
يشري مرة أخرى إىل أنه يتعني على مجيع األطراف أن تستفيد
من مبادرة “حزام واحد طريق واحد” لتعزيز التنمية االقتصادية
والتعاون اإلقليمي يف أفغانستان ومساعدة أفغانستان على حتقيق
االستقرار واالزدهار ،وينبغي بذل اجلهود املتضافرة إلجياد جمتمع
ذي مستقبل مشرتك للبشرية من خالل احلوار والتنسيق .وفقا
لألحكام الواردة يف قرارات جملس األمن ذات الصلة ،ستواصل
الصني العمل مع مجيع األطراف ملساعدة أفغانستان على
االستفادة من مزاياها النسبية على الصعيد الوطين ،واملشاركة
يف التعاون والرتابط االقتصادي على الصعيد اإلقليمي وحتقيق
التنمية االقتصادية واالجتماعية.
إ ّن تعزيز املصاحلة الوطنية السبيل الرئيسي حلل املسألة
األفغانية .وتؤيد الصني تأييدا تاما عملية السالم واملصاحلة ذات
القيادة وامللكية األفغانية .ونثين على احلكومة األفغانية للجهود
اليت تبذهلا لتعزيز حمادثات السالم .كما ندعم احلكومة األفغانية
يف إعالن خطتها للمصاحلة يف أقرب وقت ممكن والتوصل إىل
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اتفاق بشأن املصاحلة الوطنية مع اجلماعات املتمردة املسلحة ،جمالس املقاطعات األفغانية املقبلة .وستواصل الصني دعم البعثة
واملمثل اخلاص السيد ياماموتو يف جهودمها.
مبا فيها حركة طالبان ،والبدء يف عملية السالم.
السيد ميثا  -كوادرا (بريو) (تكلم باإلسبانية) :نشكركم،
يف شباط/فرباير شاركت الصني هبمة يف االجتماع الدويل
بشأن عملية كابل .وسنواصل بذل اجلهود احلثيثة من أجل سيديت الرئيسة ،على عقد جلسة اليوم .ونشكر أيضا السيد
تاداميتشي ياماموتو على إحاطته اإلعالمية عن احلالة يف
الدفع قدما بعملية السالم واملصاحلة يف أفغانستان.
وحنن على استعداد لالنضمام إىل اجملتمع الدويل يف هتيئة أفغانستان.
ونرحب على وجه اخلصوص بالسيدة سيغريد كاغ ،القائمة
بيئة خارجية مؤاتية إلجراء حمادثات السالم بني احلكومة وحركة
الطالبان واإلسهام يف حتقيق السالم واالستقرار الدائمني يف بأعمال وزير اخلارجية ووزير التجارة اخلارجية والتعاون اإلمنائي يف
هولندا .إننا حنيي مجيع النساء مبناسبة اليوم الدويل للمرأة ،ونؤكد
أفغانستان.
إن حتسني احلالة األمنية ميثل أمرا أساسيا لتحقيق االستقرار من جديد التزامنا خبطة اجمللس املتعلقة باملرأة والسالم واألمن.
يف أفغانستان .وتدعم الصني البلد يف تعزيز بناء القدرات يف إهنا خطة تعزز محاية املرأة يف حاالت النزاع وأثناء األزمات
قطاع األمن .وقد اضطلعنا بدور نشط يف التعاون اإلقليمي اإلنسانية ،ومتكينها ،ومشاركتها يف جهود بناء السالم وحفظ
يف جمال مكافحة اإلرهاب .ففي تشرين الثاين/نوفمرب  2017السالم .ونشكر السيدة حبيبة سرايب والسيدة مرمي صفي على
،عقدت الصني وأفغانستان وباكستان مشاورات على مستوى إحاطتيهما اإلعالميتني وعلى جهودمها املبذولة لدعم حقوق
نواب وزراء اخلارجية بشأن مكافحة اإلرهاب .وجنري اآلن املرأة ومشاركتها وعلى قيادهتما على الطريق املؤدي إىل حتقيق
مشاورات بشأن مذكرة تفاهم ثالثية ملكافحة اإلرهاب والتعاون .السالم الدائم يف البلد.
ويف كانون األول/ديسمرب ، 2017استضافت الصني أول
حوار لوزراء اخلارجية مع وزيري خارجية أفغانستان وباكستان.
وحنن مستعدون ملواصلة االستفادة من آليات مثل منظمة
شنغهاي للتعاون وجمموعة االتصال اخلاصة بأفغانستان.
والتعاون مع بلدان املنطقة ،مبا يف ذلك أفغانستان وباكستان
ومكافحة اإلرهاب والتصدي للمخاطر النامجة عن اإلرهاب
واحلفاظ على السالم واالستقرار اإلقليميني.

وخالل زيارة اجمللس إىل أفغانستان يف كانون الثاين/يناير،
متكنا من رؤية اجلهود احملمودة اليت تبذهلا احلكومة والسيدة
األوىل يف أفغانستان واملنظمات النسائية من أجل تعزيز السالم
واالستقرار .وإذ جندد والية بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة
إىل أفغانستان ،نود أن ننوه مبا تبذله من جهود لدعم املرأة
األفغانية .كما نود أن ننوه باجلهود اليت تبذهلا هولندا بصفتها
قائمة على الصياغة لتعزيز واليتها يف دعم اخلطة الوطنية املتعلقة
باملرأة والسالم واألمن وإبراز أمهية متويل تنفيذها.

ختاما ،أود أن أشري إىل أن الصني تثين على بعثة األمم
إن بريو تويل اهتماما وثيقا للتطورات املستجدة يف
املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان على عملها وتدعم
دورها اإلجيايب يف مساعدة أفغانستان على حتقيق عملية سياسية أفغانستان وتعرب عن قلقها حياهلا .وندين أعمال العنف
تكفل األمن الوطين وتعزز التنمية االقتصادية وترسخ قدرات املستمرة اليت يرتكبها اإلرهابيون ،وال سيما اهلجومان اللذان
احلوكمة وتقدم الدعم إىل االنتخابات الربملانية وانتخابات وقعا مؤخرا يف كابل وجالل أباد ،ونعرب عن تعاطفنا وتضامننا
مع الضحايا .ونرى أن من األمهية مبكان إجراء حتقيقات يف
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تاداميتشي ياماموتو على إحاطته اإلعالمية .وإذ حنتفل باليوم
الدويل للمرأة ،فإن التفكري مليا يف الدور اهلام الذي تؤديه املرأة
يف السالم والتنمية ويف جممل العملية السياسية يف أفغانستان ويف
أماكن أخرى ،أثناء مناقشتنا اليوم ،جيعل األمر حسن التوقيت
وأكثر أمهية.

اهلجومني ومعاقبة اجلناة وفقا لسيادة القانون واإلجراءات
القانونية الواجبة على مجيع األعمال واألنشطة اإلرهابية .وجيب
حماسبة حركة طالبان ،مبا يف ذلك شبكة حقاين وتنظيم القاعدة
وتنظيم داعش على اجلرائم اليت ترتكبها .ونعتقد أيضا أن من
األمهية مبكان تعزيز اجلهود الرامية إىل التصدي للفساد وإيالء
اهتمام خاص لالجتار غري املشروع باملخدرات .ويف كثري من
ونشكر الرئاسة اهلولندية على اختاذ هذه املبادرة ،وحنن
احلاالت ،تستفيد اجلماعات اإلرهابية من هذه اآلفات وتقوض سعداء برؤيتك ،سيديت الوزيرة ،ترتأسني شخصيا مناقشة اليوم.
املؤسسات وتتسبب يف وهن النسيج االجتماعي للبلد.
ونشكر السيدة حبيبة سرايب ،نائبة رئيس اجمللس األعلى للسالم
وبالنظر إىل التدهور الواضح للحالة األمنية يف أفغانستان ،يف أفغانستان ،والسيدة مرمي صفي ،املديرة التنفيذية ملنظمة
فإننا نسلط الضوء على أمهية احلفاظ على االستقرار بغية حبوث السياسات العامة والدراسات اإلمنائية ،على إحاطتيهما
إحراز تقدم يف تعزيز احلوار السياسي واملصاحلة الوطنية وإجراء اإلعالميتني.
انتخابات شاملة للجميع يف عامي  2018و  2019وحتقيق
ال تزال أفغانستان تواجه حتديات متعددة ومعقدة ألمنها
سالم دائم .وتؤيد بريو عملية كابل اليت وضعها األفغان ويتولون واستقرارها وتنميتها .وما برح شعبها يتكبد مثنا باهظا جراء عدم
زمام قيادهتا ،وتدعم زيادة مشاركة النساء والشباب .ونرحب االستقرار والعنف اللذين يعاين منهما البلد .وكما يربز تقرير
باجلهود الرامية إىل بدء مفاوضات السالم .ونأمل أن يلتزم األمني العام ،فإن النساء واألطفال هم الذين يشكلون أضعف
النظراء حبسن نية بعملية املصاحلة.
شرائح اجملتمع.
ونود أن نشدد على أمهية الدعم والتعاون على الصعد
الدولية واإلقليمية والثنائية للعملية األفغانية .وننوه على وجه
اخلصوص باجلهود اليت تبذهلا البعثة والدعم املقدم من دول
وسط آسيا وكذلك املبادرة اليت قدمتها مجهورية الصني الشعبية
بإقامة حوار ثالثي مع أفغانستان وباكستان.

ويف اخلتام ،وبينما حنتفل بالنساء وكفاحهن ،نود أن نشدد
على كلمات األمني العام أنطونيو غوترييش :مشاركة املرأة جتعل
اتفاقات السالم أكثر متانة واجملتمعات أكثر قدرة على الصمود
واالقتصادات أكثر قوة.
السيدة غوادي (إثيوبيا) (تكلمت باإلنكليزية) :نود أن
نشكر األمني العام على تقريره الشامل ( )S/2018/165بشأن
احلالة يف أفغانستان وأنشطة بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة
إىل أفغانستان .كما نشكر املمثل اخلاص لألمني العام السيد
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وحنيط علما باجلهود اليت تبذهلا احلكومة من أجل حتسني
حمنة املرأة األفغانية ،مبا يف ذلك عن طريق تنفيذ قانون القضاء
على العنف ضد املرأة ،فضال عن االلتزام بالقرار 1325
( )2000بشأن املرأة والسالم واألمن .وعلى النحو املبني يف
تقرير األمني العام ،نعتقد أن تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن
املرأة والسالم واألمن سيقطع شوطا طويال يف تعزيز املشاركة
الكاملة والفعالة للمرأة األفغانية يف املساعي اليت يبذهلا البلد
لتحقيق السالم واملصاحلة.
ونود مرة أخرى أن نغتنم هذه الفرصة لإلعراب عن تعاطفنا
وتضامننا مع شعب أفغانستان وحكومتها يف أعقاب اخلسائر
يف أرواح األبرياء ،مبن فيهم النساء واألطفال ،نتيجة للهجومني
االنتحاريني األخريين يف كابل وجالل أباد .ونأمل يف حماسبة
الذين ارتكبوا تلك اجلرائم البشعة.
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وما من شك يف أن األمن واالستقرار يف األجل البعيد يف خالل إشراك ومشاركة مجيع أصحاب املصلحة املعنيني ،أساسياً
أفغانستان ال ميكن كفالتهما إال من خالل هنج شامل وجامع لضمان إجراء االنتخابات يف الوقت املناسب وبنجاح.
وعملية سياسية واملصاحلة اليت يقودها ويتوىل زمامها األفغان.
وبدون منو وتطور اقتصاديني مستدامني وشاملني ،ال ميكن
ويف ذلك الصدد ،جتدد الدعوة اليت وجهتها احلكومة األفغانية التصدي بفعالية لتحديات السالم واألمن اليت تواجهها
إلجراء حمادثات السالم غري املشروطة مع حركة طالبان وحتديد أفغانستان .وهلذا السبب فإن حكومة الوحدة حباجة إىل الدعم
إطار للسالم قدم يف املؤمتر الثاين لعملية كابل أمور مشجعة .املنسق والشامل من جانب اجملتمع الدويل للنهوض بإصالحها
ونؤيد تأييدا تاما عملية السالم واملصاحلة اليت يقودها ويتوىل السياسي وأولوياهتا اإلمنائية الوطنية ،على النحو املتوخى يف
زمامها األفغان ونقدر عرض احلكومة حتقيق السالم مع حركة اإلطار الوطين للسالم والتنمية يف أفغانستان .ومن احليوي
طالبان .وحيدونا األمل يف أن تستجيب الطالبان لذلك بشكل استمرار اجملتمع الدويل يف مشاركته وتنفيذ خمتلف التزاماته املرتتبة
إجيايب وتدخل يف حمادثات مباشرة مع احلكومة بغية التوصل إىل عليه يف هذا الصدد.
تسوية سياسية واستعادة السالم واألمن الدائمني يف أفغانستان.
وبالنظر إىل مجيع النقاط اليت ذكرهتا ،فإن اجلهود اليت
إن دعم أصحاب املصلحة على املستويني اإلقليمي والدويل تبذهلا بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان لتعزيز
أمر أساسي لنجاح عملية السالم .وحنن نرحب باإلعالن املعتمد ودعم مبادرات حمادثات السالم واملصاحلة واحلوار ودعم التنمية
يف  28شباط/فرباير ،الذي يؤكد من جديد دعم اجملتمع الدويل االجتماعية واالقتصادية ،مع االحرتام الكامل لسيادة البلد
لعملية كابل للسالم واملصاحلة اليت تتوىل زمامها أفغانستان وقيادته ،تظل مهمة للغاية .ولذلك ،فإننا نرحب باختاذ القرار
ويقودها األفغان ،ويؤكد من جديد االلتزام باملكافحة الضرورية  )2018( 2405باإلمجاع ،الذي جيدد والية البعثة لعام آخر.
لإلرهاب من أجل إحالل السالم الدائم واألمن واالستقرار
السيدة فرونيتسكا (بولندا) (تكلمت باإلنكليزية) :إمسحوا
واالزدهار يف أفغانستان.
يل أن أبدأ بتوجيه الشكر إليكم سيديت الرئيسة ،لرتؤسكم
وفيما يتعلق باحلالة السياسية يف البلد ،فإن التوتر بني القصر جلسة اليوم .وحنن نقدر ذلك كثريا .وأود أيضا أن أشيد مبملكة
الرئاسي ومجعية اإلسالم أمر مثري للقلق ،مما قد يقوض حكومة هولندا على جهودها كقائمة بالصياغة العتماد القرار 2405
الوحدة الوطنية ويؤثر على الرتتيبات السياسية اهلشة بالفعل )2018( ،اليوم .وأقدر حضور مقدمي اإلحاطات اإلعالمية
كما أشار إىل ذلك تقرير األمني العام .ونأمل أن حيل الطرفان وهم :املمثل اخلاص ياماموتو ،والسيدة سرابيوالسيدة صفي.
النزاع بالطرق السلمية وبسرعة وأن يعيدا توجيه جهودمها حنو وقد رصدت إحاطاهتم اإلعالمية العديد من التطورات اإلجيابية،
التصدي للتحديات املتعددة اليت تواجه أفغانستان.
وينبغي لنا أن نستمر على هذا املنوال .وامسحوا يل بعرض بعض
إن إجراء انتخابات دميقراطية وبرملانية سلمية وداخلية أفكار بولندا.
ضمن اإلطار الزمين احملدد أمر يف غاية األمهية ،ونالحظ أنه قد
إن بولندا تؤيد بقوة الدور األساسي لبعثة األمم املتحدة يف
مت إحراز بعض التقدم يف التحضري لالنتخابات .وسيكون تسريع دعم اجملتمع األفغاين ،وتعزيز حقوق اإلنسان ورصدها ،وتشجيع
هذه اجلهود وبناء ثقة الشعب األفغاين يف العملية االنتخابية من السالم واملصاحلة وتقدمي مساعدة قيّمة حلكومة أفغانستان .وأود
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أن أؤيد بيان االحتاد األورويب ،الذي سيتم اإلدالء به يف وقت
الحق.

إجراءات واضحة بشأن كيفية زيادة عدد النساء يف قيادة وإدارة
قطاع األمن .وال ميكن أن تتم العملية بدون املشاركة النشطة
ملنظمات اجملتمع املدين اليت تقودها النساء .ويف هذا الصدد،
فإننا نعرتف بالدور اهلام الذي تؤديه هيئة األمم املتحدة للمساواة
بني اجلنسني ومتكني املرأة وغريها من كيانات األمم املتحدة يف
دعم متكني املرأة األفغانية .عالوة على ذلك ،نود أن نغتنم
هذه الفرصة لتسليط الضوء على األثر اإلجيايب واألمهية املستمرة
لاللتزامات الدولية اليت مت التعهد هبا يف قمة وارسو حللف الناتو
يف عام  2016وتأثريها اهلام على األمن والتنمية واالستقرار يف
أفغانستان.

إن القتال ضد حركة طالبان يؤثر بشكل كبري على النساء،
حيث يشكلن  12يف املائة من الضحايا املدنيني جراء النزاع.
وبالتايل ،فإن حقوق املرأة هي اليت تنتهك أكثر من غريها جراء
وجود حركة طالبان يف اجملتمعات احمللية .ويف الوقت نفسه ،غالباً
ما حتصل النساء على وصول أفضل إىل جمموعات ومواقع معينة،
وميكنهن مجع معلومات هامة حول التهديدات اليت يتعرض
هلا األمن .كما ميكنهن حتسني عالقة قوات األمن باجملتمعات
احمللية ،وميكنهن الكشف عن العالمات املبكرة للتطرف ،حيث
أهنن غالباً ما يشكلن األهداف األوىل لألصوليني .ومع ذلك،
ال تؤدي املرأة األفغانية دورا هاما يف صنع القرار ،مبا يف ذلك
كيفية مكافحة حركة طالبان على الصعيدين احمللي والوطين.
وحنن نقدر حقيقة ازدياد النسبة املئوية للنساء يف جملس السالم
األعلى لتبلغ  20يف املائة ،مبا يف ذلك على مستوى رفيع ويف
جلان السالم اإلقليمية يف املقاطعات الـ  34يف أفغانستان .ومع
ذلك ،فإن أصوات النساء مفقودة يف احملادثات واملفاوضات
الفعلية.

وال تزال محاية املدنيني واالمتثال اللتزامات القانون اإلنساين
الدويل تشكل مشكلة خطرية ،مما يؤدي إىل معاناة األبرياء من
آثار الصراع العسكري يف أفغانستان .وكما أظهر التقرير السنوي
لعام  2017عن هذه املسألة ،ال يزال هناك جمال كبري للتقدم.
وتؤيد بولندا بقوة اجلهود اليت تبذهلا بعثة األمم املتحدة ،للحد
من اإلصابات يف صفوف املدنيني ،وال سيما بني األطفال،
الذين يتأثرون بشدة جراء الذخائر غري املنفجرة.

ونرحب بعملية كابل بشأن التعاون يف جمايل السالم
واألمن ،كإطار مستقبلي جيمع بني عدد من املشاركني اإلقليميني
والدوليني ،مبا يف ذلك األمم املتحدة واالحتاد األورويب .ونعتقد
أن املبادرة ستعطي دفعة جديدة للجهود وتؤدي إىل تسوية
سلمية وفورية للصراع .ويف هذا السياق ،وبعد التشاور ،بالطبع
مع العضوات يف اجمللس األعلى للسالم ،فإننا ندعو احلكومة
األفغانية إىل اختاذ إجراءات واضحة لكيفية إشراك النساء يف
مفاوضات السالم مع حركة طالبان وأطراف أخرى يف الصراع.

وتشكل انتخابات اجملالس النيابية واحمللية القادمة مهمة
كبرية للنظام السياسي األفغاين يف طريقه إىل حتقيق نتائج
أساسا
شاملة وشفافة .وتأمل بولندا أن ينشئ الربملان اجلديد ً
تشريعيًا قويًا للتنمية املستدامة يف البلد .وفيما يتعلق بالدعم
التقين ،نشجع البعثة على تقدمي املساعدة الالزمة بناء على
طلب السلطات األفغانية .وتظل املشاركة الواسعة للنساء ،سواء
كمرشحات أو كناخبات ،تشكل أولوية قصوى بالنسبة لنا.
يف اخلتام ،أود مرة أخرى أن أشيد بعمل بعثة األمم املتحدة،
وال سيما السيد ياماموتو.

وبينما نعرتف باجلهود اليت تبذهلا احلكومة األفغانية لتعزيز
السيد تانوه  -بوتشوي (كوت ديفوار) (تكلم بالفرنسية):
إشراك املرأة يف قطاعي الشرطة واألمن ،ال تزال هناك حتديات إن بلدي يقدر حضوركم الفعلي سيديت الرئيسة ،لرئاسة جلسة
كثرية يف هذا اجملال ،وهناك حاجة للمزيد من العمل لوضع اليوم ،وهو اليوم الدويل للمرأة .كما نرحب حبضور السيدة جويل
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بيشوب ،وزيرة خارجية أسرتاليا ،والسيدة أنيكا سودر ،نائبة وزير وعلى الرغم من الشعور باألمل املنبثق عن االجتماع الثاين
لعملية كابل ،ال يزال يساور وفد بلدي القلق إزاء استمرار وجود
اخلارجية يف السويد ،يف جلسة هذا الصباح.
ويشكر وفد بلدي السيد ياماموتو ،املمثل اخلاص لألمني بعض التوترات السياسية يف البلد .ولذلك فهو حيث األطراف
العام ورئيس بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان ،على إعطاء األولوية للحوار ملصلحة الشعب األفغاين.
ومبناسبة االحتفال باليوم الدويل للمرأة ،الرامي إىل تعزيز
على اإلحاطة اإلعالمية املمتازة اليت قدمها بشأن احلالة يف
أفغانستان .كما نود أن نعرب عن امتناننا الصادق للسيدة حبيبة حقوق املرأة ومكافحة عدم املساواة ،حتيي كوت ديفوار املرأة
سرايب ،نائبة رئيس اجمللس األعلى للسالم يف أفغانستان ،والسيدة األفغانية حتية حارة على مسامهتها اهلامة يف عملية املصاحلة
مرمي صفي ،املديرة التنفيذية ملنظمة األحباث املتعلقة بالسياسات وجهود إحالل السالم يف بلدها ،يف سياق اجتماعي وسياسي
العامة والدراسات اإلمنائية ،على تدخليهما املهمني ،والتزامهما صعب أحيانا ،ما زال يشكل فيه اجلدال بشأن مكانة املرأة يف
املستمر بإمساع صوت املرأة ،يف العملية الدميقراطية اليت يشهدها اجملتمع موضوعا شديد احلساسية.
بلدمها.
ويدعو بلدي اجملتمع الدويل وجملسنا إىل إعطاء املرأة األفغانية
تشجب كوت ديفوار وتدين موجة العنف وسلسلة
اهلجمات الفتاكة اليت عانتها أفغانستان مؤخرا .إن اهلجمات
الثالث اليت وقعت بني  20و  27كانون الثاين/يناير يف كابل
وجالل أباد تدعونا مجيعا إىل دفع اجمللس إليالء اهتمام مستمر
للحالة يف البلد ،نظرا لتأثريها على استقرار املنطقة بأكملها.

الوسائل الالزمة لتعزيز مكانتها يف اجملتمع وتعزيز مشاركتها يف
املبادرات اإلقليمية والدولية من أجل السالم ،ويف الوقت نفسه،
تعزيز محاية حقوقها األساسية .ويرحب وفد بلدي ،حتقيقا لتلك
الغاية ،باعتماد القانون املتعلق بالقضاء على العنف ضد املرأة
وبإطالق احلكومة األفغانية يف متوز/يوليه  2015خطة عمل
وطنية لتنفيذ القرار  ،)2000( 1325بشأن املرأة والسالم
واألمن .وتدعو كوت ديفوار إىل إنشاء آلية لتمويل اخلطة من
أجل إعطاء املرأة األفغانية املكانة اليت تستحقها يف توطيد بلدها
ملؤسساته الدميقراطية.

وعلى الرغم من احلالة األمنية املثرية للقلق ،ترحب كوت
ديفوار بعقد املؤمتر الثاين لعملية كابل بشأن السالم واملصاحلة،
يف  28شباط/فرباير يف كابول ،بوصفه خطوة هامة على طريق
السالم واملصاحلة يف أفغانستان .ويرى بلدي يف مد الرئيس
ويف اخلتام ،حيث وفد بلدي اجملتمع الدويل على دعم
أشرف غين يده إىل طالبان خطوة حامسة صوب مفاوضات
صرحية بني احلكومة وحركة طالبان .وما زالت كوت ديفوار اجلهود اليت تبذهلا حكومة أفغانستان من أجل إعادة السالم
واثقة من أن هذا العرض للسالم سيفضي إىل بدء عملية سالم واالستقرار الدائمني يف أفغانستان.
حقيقية شاملة.
السيدة تاتشكو (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلمت
ونود كذلك أن نرى تقييما للتقدم احملرز يف جمال السالم باإلنكليزية) :أشكركم جزيل الشكر ،الوزيرة كاغ ،على اغتنامكم
والتدابري املشرتكة ملكافحة اإلرهاب يف أفغانستان واملنطقة .مناسبة اليوم الدويل للمرأة لتسليط الضوء على أمهية إشراك
ويشجع بلدي ،يف ذلك الصدد ،أصحاب املصلحة األفغان املرأة يف العملية السياسية يف أفغانستان .وباإلضافة إىل ذلك،
على االخنراط يف حوار مفتوح ،استنادا إىل إجنازات دستور عام يسرين حقا أن أراكم ،السيدة الوزيرة ،ترتأسون جملس األمن اليوم
 ،2004مبا يف ذلك احرتام حقوق املواطنني ،وال سيما النساء .بالنيابة عن هولندا .إنين أشعر باإلهلام وأنا انظر حول طاولة
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اجمللس إىل القيادات النسائية اليت مجعتموها هلذه املناقشة ،وآمل وحنن نعيد تأكيد التزامنا بدعم املفاوضات املباشرة بني احلكومة
أن يكون هذا األمر مبثابة تذكرة بأنه يتعني علينا مجيعا أن نفعل األفغانية وحركة طالبان.
املزيد من أجل ضمان متثيل املرأة متثيال كامال ومتكينها يف جهود
إن الشعب األفغاين اليوم جاهز للسالم .وهو يفهم أن
تعزيز السالم واألمن يف امليدان.
اتفاق السالم سيتطلب تنازالت من كال اجلانبني ،لكنه لن
وأشكر املمثل اخلاص ياماموتو على إحاطته اإلعالمية وعلى
قيادته املستمرة ،فضال عن كل اجلهود اليت يبذهلا فريقه دعما
للسالم والتنمية االقتصادية يف أفغانستان يف بيئة صعبة للغاية.
ونعرب مرة أخرى عن تقديرنا لتقرير لألمني العام ()S/2017/696
عن االستعراض االسرتاتيجي لبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة
إىل أفغانستان؛ ونرحب باختاذ القرار  )2018( 2405اليوم،
لتجديد والية بعثة األمم املتحدة ،وتأييد النتائج والتوصيات اليت
انتهى إليها االستعراض االسرتاتيجي .إننا واثقون من أن هذا
سيمكن البعثة من مواصلة عملها بفعالية وكفاءة قدر اإلمكان،
ونتطلع إىل تقرير تنفيذ األمني العام لتوصيات االستعراض
االسرتاتيجي يف أقرب وقت ممكن.

يضحي بسالمته أو محايته القانونية أو حقوقه اإلنسانية لتحقيق
السالم .وهو لن يعود إىل قهر وعزلة أواخر التسعينات .ويقع
على طالبان التزام بأن تشرح كيف ستنسجم مع اجملتمع األفغاين
الذي يتقدم بسرعة ،حيث الرجال والنساء األفغان أحرار يف
التعبري عن آرائهم واختيار قياداهتم ويف املساعدة على صياغة
اإلصالحات احلكومية .إن اجملموعات والبلدان اليت توفر لطالبان
واملتمردين املسلحني اآلخرين األسلحة أو األموال أو الدعم
السياسي ال تعمل إال على تأجيج النزاع واملناخ الذي يتيح
لإلرهاب االستمرار والنمو .وال ميكننا أن ننجح إذا ما مسح
للوضع الراهن باالستمرار .إننا جندد دعوتنا إىل جريان أفغانستان
لالنضمام إىل جهودنا من أجل التوصل إىل حل للنزاع.

كما نشكر السيدة سرايب والسيدة صفي على مشاطرتنا
آرائهما بشأن العمل اهلام الذي تقومان به يف إشراك املرأة يف
العملية السياسية يف أفغانستان واجملتمع بوجه عام .وسأعلق
على ذلك بشكل أوسع الحقا.

ومن املهم للغاية كذلك ،باإلضافة إىل مسامهة عملية كابل
يف حتقيق السالم على الصعيد الوطين ،أن نواصل دعم دور
اجملتمع املدين يف بناء وتعزيز توافق يف اآلراء على عملية السالم
عرب مجيع عناصر اجملتمع األفغاين .ويتيح لنا اليوم الدويل للمرأة
فرصة طيبة للتأكيد على تلك اجلهود .إن لدى مبادرة السيدة
سرايب مع اجمللس األعلى للسالم يف أفغانستان املعاد تنشيطه،
الذي أنشأ شبكة من النساء يف عواصم احملافظات من أجلس
تعزيز املصاحلة ،قدرة على بناء قاعدة دعم عريضة من أجل
السالم.

وتشيد الواليات املتحدة بالقادة األفغان على اختاذهم
موقفا شجاعا يف مؤمتر عملية كابل يف األسبوع املاضي .فقد
أعادوا تأكيد التزامهم الواضح بالسالم واستعدادهم للمشاركة.
وتقع املسؤولية اآلن على طالبان يف الرد على ذلك االلتزام ويف
الربهنة على استعدادها إلجراء حمادثات .لقد كانت الرسالة يف
لقد أثلجت صدر السفرية هيلي املناقشات اليت جرت مع
كابل واضحة .فالباب إىل السالم مفتوح؛ وجيب على حركة
طالبان أن ختتار الدخول من ذلك الباب .إن موقف الواليات املسؤولني األفغان بشأن وضع املرأة يف أفغانستان ،خالل زيارة
املتحدة ،كما ُبـ ِّي يف اسرتاتيجية جنوب آسيا ،ال لبس فيه  -جملس األمن إىل أفغانستان يف كانون الثاين/يناير .وحنن حنث
السبيل الوحيد إلهناء النزاع هو من خالل تسوية تفاوضية .احلكومة على مواصلة تعزيز الدور املتنامي الذي تضطلع به املرأة
يف اجملتمع األفغاين وسالم أفغانستان والعملية السياسية ،مبا
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يف ذلك كمشاركة نشطة يف االنتخابات املقبلة يف أفغانستان ،أفغانستان ،والسيدة مرمي صفي ،املديرة التنفيذية ملنظمة حبوث
ناخبة ومرشحة على السواء .وتؤيد الواليات املتحدة إجراء السياسات العامة والدراسات اإلمنائية ،على إحاطتيهما اهلامتني
انتخابات يف موعدها وذات مصداقية وشفافة لربملان أفغانستان يف هذه القاعة اليوم بشأن وضع املرأة األفغانية.
يف  2018والختيار الرئيس يف  .2019والشعب األفغاين
وحنتفل اليوم بكل مشاعر الصدق بـ  ٨آذار/مارس باعتباره
وحده هو القادر على اختيار القادة الذين ميثلونه والعمل معا يوما هاما جلميع نساء العامل ألنه يرمي إىل حتقيق املساواة بني
من أجل هتيئة وإدامة الظروف املواتية للسالم .وستكون تلك اجلنسني ومتكني النساء والفتيات  -وهو ما مل يتحقق حىت اآلن
االنتخابات هامة للغاية يف السعي إىل حتقيق االستقرار السياسي وال يزال أكرب حتد عاملي يف جمال حقوق اإلنسان يف عصرنا.
يف أفغانستان.
وقد أعاد األمني العام أنطونيو غوترييش تأكيد تلك الفكرة يف
وختاما ،تشجعنا دالئل التقدم اليت نشهدها يف أفغانستان
واجلهود الشجاعة اليت تبذهلا احلكومة األفغانية .وسنظل ملتزمني
بدعم ذلك التقدم ،مبا يف ذلك من خالل عمل اجمللس.

السيدة ميلي كولِفا (غينيا االستوائية) (تكلمت
باإلسبانية) :أبدأ بالرتحيب مبعايل السيدة سيغريد كاغ ،وزيرة
التجارة اخلارجية والتعاون اإلمنائي.

وجهها يف عام  ٢٠١٨بشأن هذا اليوم اهلام .وذكر
الرسالة اليت ّ
أيضا أن لدينا اليوم فرصة لتحويل املشاعر إىل إجراءات من أجل
متكني املرأة يف مجيع السياقات ،بل لإلشادة بالناشطات الالئي
يعملن بال كلل للدفاع عن حقوق املرأة وتشجيع النساء على
حتقيق إمكاناهتم كاملة.

وتشيد مجهورية غينيا االستوائية أميا إشادة  -من خالل
تأييد جتديد والية بعثة األمم املتحدة  -بالدور احلاسم الذي
تضطلع به البعثة ومجيع وكاالت األمم املتحدة يف دعم الشعب
األفغاين وتعزيز السالم واملصاحلة وضمان تعزيز حقوق اإلنسان
واملساعدة على حتسني مصداقية العمليات االنتخابية ونزاهتها
ومشوهلا واستدامتها ،فضال عن حتسني تنسيق املساعدة املقدمة
من اجملتمع الدويل إىل أفغانستان.

ونرحب مجيعا حبضوركم يف هذه القاعة ،سيديت الرئيسة.
وأود أيضا أن أهنئ هولندا على اختيار عقد مناقشة بشأن بعثة
األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان يف  ٨آذار/مارس،
اليوم الدويل للمرأة .وتعرب حكومة غينيا االستوائية للجميع عن
أصدق مشاعر االمتنان والتهاين للمبادرة العظيمة حبشد النساء
العامالت يف جمال األعمال احلرة إىل هذه القاعة يف اليوم الدويل
ويشري آخر تقرير لألمني العام ( )S/2018/165إىل اخنفاض
للمرأة .فمجرد وجودهن حيفزين على توجيه رسالة إىل مجيع
حكومات العامل وقادته ،وخاصة حكومة أفغانستان .فإذا كان عدد املدنيني الذين فقدوا أرواحهم بنسبة  ٩يف املائة مقارنة
بوسع النساء اجللوس معنا هنا اليوم ،فإن املرأة األفغانية قادرة بعام  .٢٠١٦ومع ذلك ،فإننا نشعر بالقلق نظرا الستمرار
اإلحصاءات املروعة من الوفيات واجلرحى بني املدنيني يف عامي
على ذلك أيضا.
وأود أيضا أن أعرب عن شكرنا للسيد تاداميتشي ياماموتو 2017 ،و  .2018ونشعر باالنزعاج الرتفاع معدالت قتل
املمثل اخلاص لألمني العام ورئيس بعثة األمم املتحدة لتقدمي النساء وإصابتهن ،إضافة إىل إحلاق األذى الشديد باملدنيني
املساعدة إىل أفغانستان ،على إحاطته السنوية الشاملة واملفصلة بواسطة اهلجمات االنتحارية بالقنابل وغريها من اهلجمات
بشأن محاية املدنيني يف النزاع املسلح يف أفغانستان .ونشكر باألجهزة املتفجرة املرجتلة اليت تؤثر بشكل غري متناسب على
السيدة حبيبة سرايب ،نائبة رئيس اجمللس األعلى للسالم يف النساء والفتيان والفتيات .وما تزال اهلجمات على األماكن
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العامة على النحو الذي شهدناه يف تلك اليت ُشنت يف كانون للجميع ،مبا فيها التدابري اليت تتيح املشاركة الكاملة واآلمنة
الثاين/يناير مثرية للقلق الشديد بشكل خاص .وعليه ،ندعو للمرأة.
مجيع أطراف النزاع إىل اختاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية
ويف حني ارتفعت نسبة متثيل النساء يف اجمللس األعلى
السكان املدنيني ،وخاصة النساء واألطفال ،وفقا للقانون الدويل للسالم من  ٩إىل  ٢٠يف املائة ،مبا يف ذلك يف أعلى املستويات،
اإلنساين والقواعد األساسية حلقوق اإلنسان.
فإن من املؤسف أيضا ،عدم إشراك النساء يف أي من احملادثات

وال يزال العنف اجلنسي واجلنساين ضد النساء والفتيات
يف أفغانستان ُّ
يعد أحد الشواغل العاملية .وعلى الرغم من أن
العنف اجلنسي واجلنساين ،مبا يف ذلك ممارسة باتشا بازي
(اسرتقاق األطفال واستغالهلم جنسيا) قد ُحظر إال أن تلك
اجلرائم ما زالت تُرتكب لألسف دون معاقبتها قانونيا على حنو
مناسبّ .
ويشكل بدء نفاذ القانون اجلنائي خطوة إىل األمام إال
أننا حنث احلكومة األفغانية على كفالة تنفيذه ،فضال عن إنفاذ
القانون املتعلق بالقضاء على العنف ضد املرأة واالمتثال له.

احلقيقية ،مبا يف ذلك أثناء عملية كابل يف العام املاضي ويف
احملادثات اليت جرت يف مسقط .وبالتايل ،حيث وفد بلدي
حكومة أفغانستان على ضمان املشاركة النشطة للمرأة يف
احلوارات واحملادثات املقبلة بشأن السالم واألمن ،فضال عن
متثيلها على النحو األمثل يف مجيع مؤسسات الدولة وأن يكون
هلا دور هام يف صنع القرار السياسي  -كما هو احلال يف
سياسات رئيس مجهورية غينيا االستوائية ،السيد أوبيانغ نغيما
مباسوغو.

وترحب حكومة غينيا االستوائية باجلهود اجلارية اليت تبذهلا
احلكومة األفغانية يف السعي إىل اسرتاتيجيات مناسبة لوضع
حد للعنف وحتقيق السالم املستدام .ويدل على تلك اجلهود
النداء الذي وجهته احلكومة يف  ٢٨شباط/فرباير لبدء حمادثات
السالم مع حركة طالبان ،وبالتايل السعي إىل إنشاء إطار للسالم
يف املؤمتر الثاين لعملية كابل للتعاون يف جمايل السالم واألمن.
ويسعى القرار  )2017( 2344الذي اختذه اجمللس يف 17
آذار/مارس ( ٢٠١٧انظر  )S/PV.7902إىل دعم اجلهود اليت
تبذهلا حكومة أفغانستان يف الوفاء بالتزاماهتا املعلنة يف املؤمترات
املعقودة يف لندن وكابل وبون وطوكيو فيما يتعلق بتعزيز احلكم
الرشيد وسيادة القانون ،من بني أمور أخرى .وحيث القرار البعثة
أيضا على التعاون يف تنفيذ األحكام الدستورية واملعاهدات
الدولية بشأن متتع املرأة بكامل حقوقها ،مبا يف ذلك اتفاقية
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،فضال عن دعم
جهود احلكومة الرامية إىل كفالة إجراء عملية انتخابية شاملة

ويف اخلتام ،أود أن أشدد على أنه جيب علينا مجيعا
اغتنام الفرص املتاحة لنا يف مجيع السياقات للمشاركة هبدف
إحداث حتول يف حياة النساء يف مجيع أحناء العامل .وقد حانت
اللحظة احلامسة للسعي إىل املساواة بني اجلنسني يف خطة التنمية
املستدامة لعام  ٢٠٣٠وتغيري حياة املرأة األفغانية يف مجيع
أبعادها ومظاهرها .وبالتايل ،يدعو وفد بلدنا حكومة أفغانستان
وبعثة األمم املتحدة إىل مواصلة عملهما بنشاط واستمرار لكفالة
التنفيذ الفعال خلطة العمل الوطنية املتعلقة باملرأة والسالم واألمن
عن طريق وضع اسرتاتيجيات وآليات لتمويل ميزانية اخلطة يف
الوقت املناسب.
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وكما قال جون ف .كيندي:
“ال أقول أن الرجال متساوون يف قدراهتم وطبائعهم
ودوافعهم ،بل أقول أنه ينبغي إعطاء كل واحد منهم
فرصة عادلة لتطوير مجيع إمكاناته ومواهبه احملتملة”.
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السيد نيبنزيا (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية) :إن
ترؤسكم جلسة جملس األمن يف اليوم الدويل للمرأة ،سيديت
الرئيسة ،حيمل قيمة رمزية وهننئكم ومجيع نساء العامل يف هذه
املناسبة .ونتذكر النداء الذي وجهه ممثلكم الدائم لرؤية أكرب
عدد ممكن من النساء يف جلسة اليوم ،وميكننا أن نرى دلي ً
ال على
ذلك يف هذه القاعة .إن غياب النساء عن وفد بلدي ال يعين
بأي حال من األحوال عدم االحرتام ،ناهيكم عن كراهية ذلك.
لقد أيدنا القرار  ،)2018( 2405الذي اقرتحته هولندا،
إن  ٨آذار/مارس هو يوم عطلة رمسية يف روسيا .وتعطل مجيع بشأن متديد والية بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل
نسائنا اليوم يف إجازة ،وحنن نعمل من أجلهن.
أفغانستان ،مع األخذ يف االعتبار أمهية وجود األمم املتحدة
ونود أن نشكر السيد ياماموتو على تقريره الشامل بشأن هناك .تقوم البعثة بالكثري للبلد ،ولكنها غري قادرة حبكم تعريفها
احلالة الراهنة يف أفغانستان والسيدة سرايب والسيدة صفي على على أن تكون دواء شافياً لكل مشاكل أفغانستان .ونأمل أن
إحاطتيهما اإلعالميتني املثريتني لالهتمام .ومن جانبنا ،نود أن يؤدي القرار إىل حتسني فعاليتها .ولكن من املؤسف أيضاً أنه
خالل االتفاق على النص قد مت جتاهل عدد من الشواغل
نديل بالتعليقات التالية.
ما زلنا نشعر بالقلق إزاء الوضع األمين يف أفغانستان .وقد الرئيسية للوفد الروسي ،وال سيما تلك املتعلقة بتعزيز تنظيم
أكدت بعثة جملس األمن إىل كابل أن احلالة من هذه الناحية الدولة اإلسالمية مواقعه يف أفغانستان كما ذكرت للتو .وكما
ال تزال صعبة للغاية .ويف أواخر كانون الثاين/يناير ،لألسف ،أظهرت التجربة ،فإن احملاوالت الرامية إىل التقليل من حجم هذه
هزت البلد سلسلة من اهلجمات اإلرهابية الدموية اليت أودت املشاكل إىل أدىن حد ميكن أن تكون له عواقب وخيمة.
ّ
يرتبط التهديد اإلرهايب مبشكلة املخدرات ارتباطاً ال ينفصم.
حبياة حوايل  ٢٠٠من املدنيني األفغان وأدت إىل جرح أكثر
من  ٤٠٠منهم .ومل تتباطأ أعمال خمتلف املنظمات اإلرهابية .ومتثّل املخدرات مصدراً مالياً مهماً لإلرهابيني األفغان .ووفقاً
ويستمر نشاطها اإلرهايب ،وهي تشن املزيد من اهلجمات للدراسة االستقصائية عن األفيون يف أفغانستان لعام ٢٠١٧
املنهجية يف خمتلف أحناء البلد وقد أحكمت السيطرة الكاملة أو اليت أجراها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،
كانت هناك يف العام املاضي زيادة كبرية  -أكثر من  ٦٠يف
اجلزئية على نسبة كبرية من أراضيها.
ويتمثل أحد العوامل اخلطرية لتدهور احلالة يف نشاط املائة  -يف جمال زراعة املخدرات يف أفغانستان ،وارتفع إنتاج
تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام .إن اجلهاديني يزيدون األفيون إىل أكثر من  ٨٠يف املائة ليصل إىل مستوى قياسي،
باستمرار أعداد املقاتلني يف مشال أفغانستان ،مما حيول املنطقة مبا يف ذلك يف املقاطعات الشمالية .ال يزال اإلجتار باملخدرات
ّ
إىل نقطة انطالق ملزيد من التوسع ،مبا يف ذلك حنو وسط آسيا .أيضاً ميثّل مشكلة خطرية يف أفغانستان نفسها ويف الدول
ومثة ظاهرة تبعث على القلق بشكل خاص وهي إنشاء تنظيم اجملاورة هلا .وحنث التواجد العسكري هناك على أن يويل اهتماماً
ُ
الدولة اإلسالمية يف أفغانستان شبك ًة مذهلة من معسكرات أكرب هلذه املسألة ،مبا يف ذلك عن طريق التعاون مع املنظمات
التدريب ،يشمل املتدربون فيها مواطنني من دول وسط آسيا اإلقليمية مثل منظمة معاهدة األمن اجلماعي ومنظمة شنغهاي
وروسيا .ومن املؤسف أنه مل يُفتح أي حتقيق بشأن الطائرات
العمودية غري املوسومة اليت تنقّل أعضاء تنظيم الدولة اإلسالمية
وتزودهم باألسلحة يف مشال أفغانستان .فهذه مشكلة ال ميكن
جتاهلها .وينبغي إجراء حتقيق دقيق يف هذه احلالة وإهناء هذه
املمارسة فوراً .إن تطهري املناطق الشمالية للبلد من العناصر
اإلرهابية سيحتاج إىل اختاذ تدابري أكثر حزماً بكثري.
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للتعاون .وجيب أن ّ
نتذكر أن عملية القنال ،اليت نُفذت برعاية
منظمة معاهدة األمن اجلماعي ،تعرقل دروب هتريب املخدرات
األفغانية منذ عام  ،٢٠٠٣وقد مت بفضلها ضبط مئات األطنان
من املخدرات املتاجر هبا بصورة غري مشروعة واآلالف من
األسلحة النارية .وقد عملت وكاالت إنفاذ القانون من أكثر
من  ٢0دولة والعديد من املنظمات الدولية معاً لتحقيق ذلك.

08/03/2018

واألنشطة اليت يضطلع هبا فريق االتصال املعين بأفغانستان التابع
ملنظمة شنغهاي للتعاون .وحنيط علماً بنتائج االجتماع الثاين
لعملية كابل يف  ٢٨شباط/فرباير والدعوة اليت وجهها السيد غين
رئيس أفغانستان إىل حركة طالبان لبدء احلوار .ونأمل أن تعقب
ات عملية لتحقيق ذلك.
النداءات السياسية خطو ٌ
تقف أفغانستان على أعتاب دورة انتخابية جديدة .ونؤيد
التأكد من أن االنتخابات الربملانية والرئاسية ،اليت ينبغي أن
تكون عام ً
ال موحداً قوياً للشعب األفغاين يف البلد ،ستعقد يف
الوقت احملدد .ولتحقيق ذلك ،ينبغي لكل القوى السياسية يف
أفغانستان أن تصطف على خط متوازن يتجنب استقطاب
اجملتمع والتعدي على حقوق األقليات الوطنية .إن حل النزاع
األفغاين ،مثل حاالت األزمات يف أجزاء أخرى من العامل،
يقتضي من اجلهات الفاعلة الرئيسية كفالة أن تتقاطع جهودها
حقاً ،وحنن مستعدون هلذا التعاون.

وتبقى احلقيقة لألسف أن الوجود املطول والواسع النطاق
للوحدات األجنبية يف أفغانستان مل يؤد إىل حتسن يف احلالة
العسكرية والسياسية .وعالوة على ذلك ،فإن توسيع سلطة
األفراد العسكريني األجانب قد أدى إىل زيادة يف عدد الضحايا
املدنيني ،وهناك بيانات عن ذلك يف تقارير األمم املتحدة.
ونعتقد أن الرتكيز على القوة وحدها خطأ .وال نرى أي بدائل
للعملية السياسية هتدف إىل حتقيق املصاحلة الوطنية ،وإذا قُ ّدر
لتلك العملية أن تكون فعالة فإهنا ينبغي أن تكون شاملة
للجميع .تؤدي احملاوالت الرامية إىل هتميش بلدان معينة يف
السيدة كاردونا موسكوسو (دولة بوليفيا املتعددة
املنطقة إىل نتائج عكسية .وينبغي أن يُ ّشجع
ُ
أصحاب املصلحة القوميات) (تكلمت باإلسبانية) :أود أوالً أن أرحب بالسيدة
اخلارجيني ثقافة حسن اجلوار والتعاون وتفهماً ألمهية البعد زيغريد كاغ ،القائمة بأعمال وزير اخلارجية ووزيرة التجارة
اإلقليمي للتسوية يف أفغانستان.
اخلارجية والتعاون اإلمنائي يف مملكة هولندا ،إىل جملس األمن،
إننا نؤمن إمياناً راسخاً بأن مفتاح االستقرار يف أفغانستان بصفتها رئيسة هلذه املناقشة اهلامة اليوم بشأن بعثة األمم املتحدة
يكمن يف جهود التفاوض اليت ميكن أن متهد الطريق للشروع لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان .وأود أيضاً أن أشكر وفد بلدها
يف عملية مصاحلة وطنية يقودها األفغان أنفسهم ،يف أقرب ملا يقوم به من أجل ضمان اختاذ قرار اليوم .)2018( 2405
وقت ممكن ،وحنن على استعداد للمساعدة يف هذا األمر .ونشكر أيضاً السيد تاداميتشي ياماموتو ،املمثل اخلاص لألمني
إن مبدأ الشراكة املتساوية والنزيهة الذي يأخذ بعني االعتبار العام ورئيس بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان،
مصاحل مجيع أصحاب املصلحة يف املنطقة ،والذي هو مبثابة والسيدة حبيبة سرايب ،نائبة رئيس اجمللس األعلى للسالم،
أساس لنموذج موسكو واآللية املستأنفة لفريق االتصال املعين والسيدة مرمي صفي ،املديرة التنفيذية ملنظمة حبوث السياسات
بأفغانستان التابع ملنظمة شنغهاي للتعاون ،هو األساس األمثل العامة والدراسات اإلمنائية ،على إحاطاهتم اإلعالمية.
للشروع يف عملية التفاوض .ونؤيد مبادرة أوزبكستان لعقد مؤمتر
يشرفين أن أمثل املرأة البوليفية اليوم .فاملرأة يف بلدي رمز
وزاري بشأن التسوية األفغانية يف طشقند يومي  ٢٦و  ٢٧للتصميم والقوة ،ومها صفتان مل ينتبه إليهما منذ وقت طويل.
آذار/مارس ،الذي نراه بوصفه جزءا من تطوير منوذج موسكو فلنتذكر أن اليوم ليس يوما لالحتفاالت ،لكنه يوما إلحياء
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ذكرى الكفاح لتحقيق حقوق املرأة .وبوليفيا حتيي النساء على
قوهتن ،وال سيما يف املضي قدما يف حاالت النزاع كما هو
احلال بالنسبة للمرأة األفغانية .وجيب أن نقدر أعماهلن كافة
ال اليوم فحسب  -مبناسبة اليوم الدويل للمرأة .وجيب دائما
ترمجة هذا التقدير ال يف جمرد كلمات بل يف شكل إجراءات
ملموسة لتمكني املرأة .ذلك هو السبيل األمثل لتكرميهن.
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وكما ورد يف تقرير األمني العام ( ،)S/2018/165فقد
تفاقم عدم االستقرار السياسي وأوجد شعورا بانعدام األمن يف
اجملتمع ،وال سيما بني سكان كابل الذين استهدفوا مبوجة من
اهلجمات االنتحارية يف كانون الثاين/يناير .وسيستمر التهديد
احملتمل لألمن واالستقرار يف أفغانستان ما دام خطر التنظيمات
اإلرهابية ،مثل تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام  -إقليم
خراسان  -الذي كان مسؤوال عن العديد من اهلجمات األخرى
ال يف كابل فحسب ،بل يف والية ننكرهار الشرقية  -موجودا
يف إقليم خرسان ويواصل مقاومة اجلهود اليت تبذهلا القوات
املسلحة األفغانية والدولية .وتعرب بوليفيا عن إدانتها بأشد
العبارات جلميع أعمال اإلرهاب أيا كانت اجلماعة أو الكيان
الذي يسعى إىل فرض أيديولوجيته.

إن دور املرأة من العناصر ذات األولوية يف تطوير اجملتمع
األفغاين ووحدته .وملشاركة املرأة يف العملية احلالية أمهية خاصة
نظرا ألهنا غالبا ما تكون املسؤولة بشكل أساسي عن أسرهتا يف
السعي لضمان رفاه أفرادها .لكنها اآلن تتوىل األدوار القيادية
يف السعي إىل حتقيق السالم يف أفغانستان .إن إدماجنا يف مجيع
اجملاالت ليس ضروريا لتحقيق التنمية املستدامة فحسب ،بل
كما نعرب عن قلقنا إزاء اجلمود الذي طال أمده يف احلوار
لتحقيق السالم واألمن اللذين نسعى جاهدين لتحقيقهما يف
جملس األمن ويف املنظمة ويف مجيع أحناء العامل .وكما قالت نائبة السياسي بني حكومة الوحدة الوطنية األفغانية وحزب اجلمعية
اإلسالمية السياسي .ونعتقد أن الوقت قد حان لتتخذ األطراف
رئيس اجمللس األعلى للسالم يف أفغانستان ،فإن
“حتقيق السالم بدون املشاركة اهلادفة للمرأة أمر املعنية خطوات استباقية ومتضي قدما هبدف إجراء انتخابات
عام  .2018ونشجع اجلهود اليت تبذهلا حكومة مجهورية
مستحيل”.
أفغانستان اإلسالمية مع جرياهنا يف منطقة وسط آسيا لتعزيز
وتود بوليفيا أن تشدد مرة أخرى على الزيارة اليت قام هبا
آليات وبرامج التعاون اإلقليمي واألقاليمي والدويل من أجل
جملس األمن إىل كابل يف كانون الثاين/يناير ،حيث متكنا من
حتقيق السالم واالستقرار والتنمية املستدامة يف األجل البعيد
مشاهدة الشعب يعمل على إعادة بناء بلده .وقد أكدت تلك
وكذلك اإلجراءات الرامية إىل تشجيع الرتابط وربط سياسات
الزيارة من جديد التزامنا ببعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة
التجارة والتمويل وحتسني اهلياكل األساسية والتجارة فيما بني
إىل أفغانستان ،وكذلك باالضطالع باألنشطة املشرتكة الرامية
بلدان وسط آسيا وأفغانستان ومناطق أخرى .وحيدونا األمل يف
إىل تنفيذ اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب
أن تتخلص أفغانستان من عدم االستقرار الذي تعاين منه لتوفر
من أجل منع التطرف العنيف .لكن ال بد أن نعرب عن قلقنا
البيئة املستقرة الالزمة إلجراء انتخابات شفافة وشاملة للجميع
العميق إزاء زيادة وترية حوادث العنف اليت بدأت هذا العام
يف املستقبل القريب.
بسبب العديد من اهلجمات ضد املدنيني ،ثلثهم تقريبا من
وتشريد الكثري من األسر يف األشهر القليلة املاضية دون
األطفال .ومن الضروري املضي قدما يف املفاوضات لتجنب
أي إمكانية آنية لعودهتا إىل ديارها يف أمان وكرامة مسألة جيب
مواصلة تقويض التسوية السلمية يف املنطقة.
على جملس األمن أن يواصل منحها األولوية .ويف ذلك الصدد،
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ندعو بلدان املنطقة إىل تكثيف االلتزام بتبادل املعلومات والوثائق علما بأمهية التحليل الشامل ملوضوع اليوم من منظور املرأة على
اليت ستضمن عودة هؤالء األشخاص بصورة طوعية ومستنرية حنو ما اقرتحته رئاسة مملكة هولندا.
وكرمية وآمنة ودائمة إىل مواطنهم األصلية ،وضمان عدم تكرار
وتثين كازاخستان على اإلجراءات اليت اختذهتا حكومة
الظروف اليت تؤدي إىل عودهتم إىل انعدام األمن أو إىل املناطق أفغانستان ،وهي السعي إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني داخل
غري املناسبة هلم بأي مثن .وبناء على ذلك ،تعتقد بوليفيا أن اخلدمات العامة؛ واعتماد خطة العمل الوطنية ،اليت تشمل وضع
حتقيق النجاح يف الربامج واملنتديات واملشاريع دون اإلقليمية سياسة حلماية املرأة أثناء األزمات؛ وإنشاء حماكم خاصة ملكافحة
واإلقليمية واألقاليمية والدولية جيب أن يكون من خالل االحرتام العنف املوجه ضد املرأة ،إضافة إىل اعتماد قانون القضاء على
املطلق لزيادة متثيل املرأة على مجيع مستويات صنع القرار يف العنف ضد املرأة والقرار  )2000( 1325بشأن املرأة والسالم
اآلليات واملؤسسات اإلقليمية والدولية والوطنية يف منع نشوب واألمن .ونشكر السفري سيكال ممثل أفغانستان على بيانه.
النزاعات وإدارهتا وحلها وفقا للقرار .)2000( 1325
وكما يعلم اجلميع ،ستعقد كازاخستان اخلريف املقبل مؤمترا
وختاما ،نرى أنه ال يوجد أي حل عسكري للحالة يف بشأن توسيع نطاق حقوق املرأة يف أفغانستان سيغطي اجملاالت
أفغانستان ،ونؤيد أي مبادرة من شأهنا أن تعزز احلوار الشامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية ذات الصلة يف البلد؛ وتبادل
الذي يقوم على أساس احرتام السيادة واالستقالل والسالمة الدروس املستفادة يف جمال حتقيق املساواة بني اجلنسني؛ وتنفيذ
اإلقليمية للبلدان األخرى .وعليه نؤيد متاما عملية كابل بقيادة التوصيات من أجل توسيع نطاق حقوق املرأة يف البلد .وأود
حكومة أفغانستان الرامية إىل حتقيق السالم واألمن واالستدامة أن أبلغ اجمللس أن كازاخستان قد اختذت مبادرة باالستمرار
يف البلد مبا حيقق الفائدة جلميع األفغان.
يف املشاركة يف متويل برنامج التعليم للمواطنني األفغان بالتعاون
السيد فاسيلنكو (كازاخستان) (تكلم بالفرنسية) :أود مع االحتاد األورويب والشركاء اآلخرين .ويف إطار برنامج التعليم
بداية أن أشكر الوفد اهلولندي على عقد جلستنا ملناقشة احلالة الذي مجع  50مليون دوالر ،سيواصل حوايل  1 000من
يف أفغانستان .وأود أيضا أن أعرب عن امتناين للممثل اخلاص املواطنني األفغان تلقي تعليمهم يف اجلامعات يف كازاخستان
لألمني العام السيد ياماموتو والسيدة سرايب والسيدة صفي على خالل الفرتة من  2010إىل .2021
إحاطاهتم اإلعالمية املفصلة.
يعكف االحتاد األورويب حاليا على اإلعداد لتمويل اجلزء
وأشدد على رمزية انعقاد هذه املناقشة يف  8آذار/مارس األول من مشروع متصل باملسألة سينفذ باالشرتاك مع هيئة
 مبناسبة اليوم الدويل للمرأة .وأغتنم هذه الفرصة ألحيي مجيع األمم املتحدة للمرأة .وسيكون هدفه توفري التعليم لإلناث منالطالب األفغان يف كازاخستان.
النساء ونتمىن هلن كل السعادة واحلب واالزدهار.

وتقوم املرأة بدور رئيسي ال يف منع نشوب النزاعات
فحسب ،بل يف تسويتها وصون السالم وحتقيق التنمية .وندرك
أمهية الدور الذي يؤديه اجملتمع املدين ،بفضل مشاركة املرأة على
مستوى متزايد يف اجملاالت االجتماعية للحياة يوميا .وحنيط
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ونشعر بقلق بالغ إزاء العنف ضد املرأة يف أفغانستان،
فضال عن تزايد عدد الوفيات النامجة عن اهلجمات اإلرهابية
والضربات اجلوية الواسعة النطاق اليت يقوم هبا اجليش .وكما ورد
يف تقرير األمني العام ( ،)S/2018/165فقد بلغت نسبة النساء
حوايل  ١٢يف املائة من العدد اإلمجايل للضحايا.
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أوال فيما يتعلق بالصلة بني األمن والتنمية ،حنن مقتنعون
ونؤيد األشكال الف ّعالة من التعاون اإلقليمي والعاملي،
فضال عن جهود األمم املتحدة يف أفغانستان .ونرحب باحللول بأنه لتحقيق السالم واألمن الدائمني يف البلد ،من األساسي
اليت وضعتها بعثة األمم املتحدة واليت هتدف إىل احلد من عدد تنفيذ الربامج اإلمنائية.
الضحايا يف صفوف املدنيني ،وحتسني مستوى املعيشة وتطوير
وتتمثل الركيزة الثانية يف اتباع هنج إقليمي .ويف سياق
اجملاالت التعليمية والطبية .وحنض مجيع البلدان املعنية على تزايد عوملة الصراعات ،سيمكن هذا النهج اجلديد من مواجهة
املشاركة يف تنفيذ التوصيات ذات الصلة.
التحديات والتهديدات العابرة للحدود ،ألنه يستحيل إجياد
أود أن أذكر أنه بفضل مبادرة كازاخستان خالل رئاستها
للمجلس ،مت تنظيم زيارة ألعضاء اجمللس إىل أفغانستان عقدوا
خالهلا اجتماعات مع ممثلي الربملان األفغاين واملنظمات النسائية،
برئاسة السيدة األوىل ،روال غين .وينبغي أال ننسى أن عدد
اهلجمات اإلرهابية آخذ يف االزدياد ،كما يتضح من اهلجمات
اليت شنتها حركة طالبان وتنظيم داعش يف كانون الثاين/يناير يف
كابول وجالل آباد.

حلول هلذه املشاكل داخل حدود دولة واحدة فقط .والدليل
على ذلك كان البدء يف  ٢٣شباط/فرباير يف هريات الكربى
مبشروعني :خط األنابيب الذي سيمر عرب تركمانستان –
أفغانستان – باكستان – اهلند ،واملشروع الثالثي األطراف للطاقة
الكهربائية الذي سيولد  500كيلوفولط ويربط بني تركمانستان
وأفغانستان وباكستان فضال عن مد كابالت األلياف الضوئية
وبناء السكك احلديدية اليت تربط بني مزار الشريف وهريات.

ونرحب بالعملية الثانية ،الذي شارك فها وفد كازاخستان.
ونعتقد أنه ينبغي لنا أن ندرس بعناية شديدة فكرة بدء
مفاوضات السالم مع حركة طالبان ،على النحو الذي اقرتحه
فخامة الرئيس أشرف غين .ومن احليوي النظر يف اجلوانب التالية
يف هذه املفاوضات :االعرتاف حبركة طالبان بوصفها حزبا
سياسيا ،وفرض وقف إطالق النار ،وتنفيذ تدابري بناء الثقة يف
املرحلة االنتقالية اليت ستمهد الطريق أمام إجراء االنتخابات؛
وتنقيح الدستور أو إدخال تعديالت عليه؛ ومعاجلة املظامل
وتطبيق القانون؛ وإطالق سراح بعض األعضاء يف حركة طالبان
من السجن ورفع أمساء البعض اآلخر منهم من قوائم جزاءات
األمم املتحدة .إن التحديات السياسية واالقتصادية واألمنية اليت
ما زالت تواجه أفغانستان تتطلب استمرار دعم بلدان املنطقة
واجملتمع الدويل واألمم املتحدة ،وال سيما جملس األمن.

أما الركيزة الثالثة فهي املبدأ املتمثل يف أمم متحدة واحدة.
إن تزايد عدد الصراعات والتحديات املعاصرة يتطلب مزيدا
من التنسيق والكفاءة يف عمل األمم املتحدة ،سواء يف املقر
أو على الصعيد اإلقليمي ،ال سيما بالنظر إىل التخفيضات يف
ميزانية املنظمة .وبدون هذا التنسيق سنشهد جتزؤا يف الربامج
واملشاريع ،وهي مسألة ميكن تفاديها عن طريق توحيد جهود
خمتلف اهلياكل واهليئات يف املنظمة العاملية من أجل حتقيق
التنمية املستدامة بطريقة شاملة وليس بطريقة جمزأة ،تركز على
منطقة بعينها.
أود أن أختتم بياين بقول مأثور كازاخستاين:
“املرأة هتز املهد بيد يف الوقت نفسه تدير العامل
باليد األخرى”

السيد العتيبي (الكويت) :يف البداية ،نرحب برئاستكم
تواصل كازاخستان تعزيز منوذج للتنمية املستدامة يتألف
هلذه اجللسة اهلامة .نشكر املمثل اخلاص لألمني العام ورئيس
من ثالث ركائز.
بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة يف أفغانستان ،السيد
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تاداميتشي ياماموتو ،والسيدة حبيبة سارايب ،نائبة رئيس اجمللس
األعلى للسالم ،والسيدة مرمي صفي ،مديرة منظمة الدراسات
والسياسات والبحوث اإلمنائية ،على إحاطاهتم القيمة.
أود هنا أن أعرب عن تقدير دولة الكويت ملا تبذله بعثة
األمم املتحدة يف أفغانستان وللدور احليوي الذي يضطلع به
السيد ياماموتو ،وما يقدمه مجيع موظفي األمم املتحدة يف
أفغانستان من جهود خملصة وتفا ٍن يف العمل دعما لشعب
أفغانستان يف ظل الظروف الصعبة اليت مير هبا ،كما نرحب
بالقرار  )2018( 2405الذي اختذه جملس األمن يف بداية
هذه اجللسة لتمديد والية البعثة.
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املرأة بفعالية يف االنتخابات املقبلة .ومع اقرتاب موعد تلك
االنتخابات الربملانية ،نالحظ ،بكل أسف ،تصاعد حالة
التوتر السياسي بني خمتلف األحزاب واالئتالفات السياسية
األفغانية ،األمر الذي وضع حكومة الوحدة الوطنية حتت
مزيد من الضغوطات ،وأدى إىل تأخري تنفيذ أجندة اإلصالح
الوطنية .ثانيا ،الوضع األمين ،تدعم دولة الكويت النداء الذي
وجهه األمني العام لألمم املتحدة من أجل العمل على جتنب
التهديدات يف أفغانستان وأسيا الوسطى ،إال أننا نالحظ مع
القلق عدم استقرار الوضع األمين يف أفغانستان ،حيث يستمر
الصراع بني احلكومة األفغانية والقوات املعادية هلا يف معظم
أرجاء البالد.

لقد عانت أفغانستان طوال أربعة عقود من أوضاع أمنية
وسياسية غري مستقرة وصعبة ،انعكست سلبا على حياة املواطن
األفغاين .فهذه األوضاع السياسية الدقيقة اليت متر هبا أفغانستان
حاليا تتطلب من كافة احلكماء وقيادات األحزاب السياسية يف
أفغانستان تغليب املصلحة الوطنية على املصاحل احلزبية من أجل
ضمان حياة آمنة وكرمية للمواطنني األفغان بعد سنني طويلة
إن هذه األرقام تؤكد صعوبة املهمة امللقاة على عاتق
من احلروب والنزاعات .يتطلب األمر منا أيضا يف جملس األمن
االستمرار يف تكثيف اجلهود لدعم العملية السياسية والتشجيع احلكومة األفغانية واجملتمع الدويل ،ال سيما يف ظل استمرار حركة
طالبان وتنظيم داعش يف شن اهلجمات اإلرهابية على املدنيني
على إجراء االنتخابات الربملانية والرئاسية يف موعدها املقرر.
أود أن أتطرق يف كلمايت للمواضيع الرئيسية التالية :أوال ،العزل .فاجلميع يدرك ما تتسبب به تلك اهلجمات اإلرهابية من
الوضع السياسي ،نرحب باجلهود اليت تبذهلا للجنة االنتخابية سقوط العديد من الضحايا املدنيني ،حيث سجلت بعثة األمم
املستقلة ،وما أحرزته من تقدم يف التحضري لالنتخابات املتحدة للمساعدة يف أفغانستان سقوط  10 453من الضحايا
الربملانية املزمع عقدها يف شهر متوز/يوليه املقبل ،على الرغم املدنيني ما بني قتيل وجريح جراء أعمال العنف خالل العام
من االضطرابات الداخلية اليت شهدهتا أفغانستان مؤخرا ،حيث املاضي فقط ،باإلضافة إىل إحلاق الضرر باملنازل واملمتلكات
واصلت عملها من خالل تعيينها جمللس إداري جديد وإعداد ونزوح العديد من األسر وتشريدها.
من اجلدير بالذكر أن األمم املتحدة سجلّت 23 744
حادثا أمنيا يف أفغانستان خالل العام  .2017و  63يف املائة
من تلك احلوادث األمنية كانت نتيجة للنزاعات املسلحة يف
أفغانستان ،يف حني ارتفعت نسبة العمليات االنتحارية مبقدار
 50يف املائة باملقارنة مع عام .2016

قوائم انتخابية وربطها بأماكن االقرتاع ،واعتماد البطاقات
الوطنية ،كجزء من عملية التسجيل لالنتخابات ،آملني يف أن
تسهم تلك التحضريات يف مشاركة واسعة من خمتلف فئات
الشعب األفغاين ،مبا يف ذلك أمهية الرتكيز على تشجيع مشاركة
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ثالثا ،حقوق اإلنسان ،عندما نتكلم عن موضوع حقوق
اإلنسان ،ال بد لنا من أن نستذكر أن موعد جلستنا اليوم
يتواكب مع يوم املرأة العاملي ،فاملرأة واألم حتديدا هي نصف
اجملتمع ،وهي اليت تساهم بشكل كبري يف تربية جيل جديد
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قادر على حتمل مسؤولياته .ومن هذا املنطلق ،وإمياننا منا
بالدور الكبري الذي تؤديه املرأة يف جمتمعاتنا ،فإن ضمان إعطاء
املرأة كامل حقوقها املدنية والسياسية ،إمنا هو مطلب أساسي
جلميع دول العامل ،مبا يف ذلك أفغانستان اليت اختذت حكومتها
خطوات تسهم يف حتسني املساواة بني اجلنسني يف جمال اخلدمة
املدنية .كما نرحب بإقرار الربملان األفغاين لقانون جديد مناهض
للعنف ،والذي ينتظر توقيع الرئيس عليه من أجل البدء بتطبيقه.
إن اجلهود اليت تبذهلا حكومة أفغانستان يف تنفيذ قانون
منع العنف ضد املرأة ،وكذلك تنفيذها لقرار جملس األمن
 )2000( 1325بشأن املرأة والسالم واألمن ،جهود مقدرة
حق قدرها ،وجديرة بالثناء ،وكلنا ثقة مبواصلة احلكومة األفغانية
جلهودها يف هذا اإلطار ،ملا فيه مصلحة اجملتمع األفغاين.
يف اخلتام ،تؤمن دولة الكويت بأن حتقيق السالم واالستقرار
الدائمني يف أفغانستان واملنطقة يأيت من خالل تسوية تفاوضية
دبلوماسية .فاحللول العسكرية ،على مر التاريخ ،مل ِ
تأت بأية
حلول دائمة مؤدية إىل السالم .وعليه ،حنث مجيع األطراف
على املشاركة البناءة يف اجلهود الدبلوماسية الرامية إىل حتقيق
السالم ،هبدف تعزيز مصاحل ورفاه الشعب األفغاين .كذلك نرى
أنه ال بد من أن يواكب تلك اجلهود الدبلوماسية استثمار كبري
وحقيقي يف قطاع الرتبية والتعليم .فاإلصالح احلقيقي للمجتمع
يبدأ باالستثمار يف منظومة التعليم .فكم من شعوب العامل
تعرضت بلداهنا للدمار من جراء احلروب والنزاعات واستطاعت
أن تعود إىل ركب الدول املتقدمة ،بعد أن قررت االستثمار يف
جيل املستقبل من خالل ختصيص مواردها يف قطاع التعليم،
من دون التمييز بني رجل وامرأة .ولعل القول املأثور للرئيس
الراحل نيلسون مانديال ،رئيس جنوب أفريقيا األسبق ،هي أبلغ
ما ميكن استذكاره يف ختام كلميت ،عندما قال“ :إن التعليم
أقوى سالح ميكن لنا استخدامه لتغيري العامل”.
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السيدة غيغين (فرنسا) (تكلمت بالفرنسية) :أود أن أبدأ
كلميت بتوجيه الشكر احلار إىل مجيع املتكلمني ،ال سيما السيدة
سرابيوالسيدة صفي ،على إحاطتيهما اإلعالميتني املفيدتني.
كما أود أن أشكر هولندا على أخذ زمام املبادرة بعقد هذه
املناقشة اهلامة يف  ٨آذار/مارس ،مبناسبة اليوم الدويل للمرأة،
الذي جيري أيضا االحتفال به باللغة الفرنسية ،كما مسعنا من
السفري فاسيلنكو .إن بلد سيمون دي بوفوار وماري كوري
وسيمون فايل  -بلدي  -يأخذ هذا اليوم على حممل اجلد .وقد
جعل الرئيس ماكرون تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة ،القضية
الرئيسية يف واليته اليت مدهتا مخس سنوات أود أن أديل اليوم
بأربع مالحظات بشأن احلالة يف أفغانستان.
املالحظة األوىل تتعلق باحلالة األمنية اهلشة ،اليت وصفتها
لنا السيدة صفي ،واليت جتلت بشكل خاص يف اهلجمات
اإلرهابية اليت وقعت مؤخرا يف كابل وجالل أباد ،وتأثريها على
السكان األفغان .وتدين فرنسا بشدة تلك اهلجمات اإلرهابية
اليت استهدفت املدنيني األفغان مرة أخرى ،وال سيما النساء
واألطفال .ونكرر اإلعراب عن تعاطفنا ودعمنا لضحايا ذلك
العنف اجلبان والكريه ،وألسرهم.
وكما يؤكد تقرير األمني العام ( ،)S/2018/165فقد ازداد
مستوى العنف يف أفغانستان يف األشهر األخرية نتيجة للتهديد
املستمر الذي تشكله حركة طالبان وزيادة وجود تنظيم داعش،
وهو ما ذكره السيد ياماموتو للتو .وتدعو فرنسا مجيع األطراف
إىل محاية املدنيني ،وترحب باجلهود اليت تبذهلا السلطات
األفغانية يف هذا الصدد ،فضال عن العزم الذي تبديه قوات
األمن األفغانية يف حرهبا ضد اإلرهاب .وترحب فرنسا أيضا
بااللتزامات اليت تعهدت هبا مجيع البلدان اجملاورة ألفغانستان
والشركاء الدوليون اآلخرون يف  28شباط/فرباير يف كابل،
بزيادة تعاوهنا مع السلطات األفغانية من أجل مكافحة التهديد
املزدوج املتمثل يف اإلرهاب واجلرمية املنظمة عرب الوطنية .واجلهود
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اجلارية اليت تبذهلا حكومة أفغانستان وشركاؤها الدوليون من
أجل مكافحة االجتار باملخدرات ،تستحق تركيزا خاصا وينبغي
مواصلة تعزيزها ،مبا يف ذلك يف إطار مبادرة ميثاق باريس.
ومتوت النساء من جراء العنف اإلرهايب يف أفغانستان،
لكنهن يقعن أيضاً ضحايا ألنواع أخرى من العنف املتصل
بالنزاع األفغاين .وحنن ندين على وجه اخلصوص عمليات إعدام
النساء اليت أمرت هبا حماكم طالبان واحلاالت العديدة للعنف
اجلنسي ،اليت مت التحقق من وقوع أكثر من  170حالة منها
يف عام  .2017ونرحب بإطالق احلكومة األفغانية خطة عمل
للقضاء على ظاهرة الزواج املبكر للفرتة من عام  2017إىل عام
 ،2021ونأمل أن يساعد ذلك على إهناء تلك املمارسة واسعة
االنتشار على حنو يدعو لألسف.
ثانيا ،أود أن أشري إىل اجلهود اجلارية للتوصل إىل حل
سياسي دائم للنزاع يف أفغانستان .ومنذ مناقشتنا األخرية يف
كانون األول/ديسمرب ( 2017انظر  ،)S/PV.8147مت إحراز
تقدم يف عملية سالم اليت تقودها أفغانستان .إن االقرتاح
الذي قدمه الرئيس أشرف غين حلركة طالبان يف مؤمتر عملية
كابول الثاين يف  28شباط/فرباير املتمثل يف إجراء حمادثات
سالم دون شروط مسبقة ،يشكل تطورا إجيابيا .وإىل جانب
البلدان واملنظمات الدولية املشاركة يف عملية كابل ،تؤيد فرنسا
اقرتاح السالم هذا ،الذي يعرض االعرتاف حبركة طالبان كقوة
سياسية .ومع ذلك ،نريد أيضا أن نؤكد على مطالبتنا حلركة
طالبان بنبذ كل أشكال العنف .وترحب فرنسا باجلهود اليت
تبذهلا السلطات األفغانية للتوصل إىل توافق وطين واسع النطاق
دعما القرتاح السالم ،وتشجعها على مواصلة السري على هذا
الطريق ،ال سيما من خالل العمل على ضمان متاسك حكومة
الوحدة الوطنية ،وجتنب إغراء العودة إىل اجملتمعات احمللية أو
اجلماعات العرقية ،فضال عن ضمان املشاركة النشطة للمرأة
على مجيع مستويات صنع القرار.
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فيما يتعلق بتلك النقطة األخرية ،ينبغي لنا أن نالحظ
التقدم الكبري الذي مت إحرازه ،ال سيما يف زيادة عدد النساء
يف اجمللس األعلى للسالم ،كما ذكرت السيدة سرايب اليوم.
إن التنفيذ التدرجيي خلطة العمل الوطنية املتعلقة باملرأة والسالم
واألمن ،يعد أمرا أساسيا يف هذا الصدد .وقد حان الوقت
لتحقيق قفزة نوعية وضمان مشاركة املرأة األفغانية مشاركة
كاملة يف مجيع عمليات صنع القرار .وعلى سبيل املثال ،ينبغي
أن يبدأ ذلك بتوسيع املشاركة يف األمانة املشرتكة للمجلس
األعلى ،حيث يشارك فيه حاليا ثالث نساء فقط .وال ميكن
أن يكون هناك سالم دائم بدون مشاركة املرأة األفغانية بصورة
نشطة وفعالة يف العملية ،وجيب أن يكون ذلك جزءاً ال يتجزأ
من التوافق الوطين الذي مت التوصل إليه خالل مؤمتر كابول
الثاين .أخريا ،حتث فرنسا مجيع الشركاء يف أفغانستان ،وال سيما
جرياهنا ،على دعم وتيسري عملية السالم الشاملة تلك .وينبغي
جمللس األمن أن يكون متاحا لدعم تلك العملية.
ومالحظيت الثالثة تتعلق باالنتخابات اليت متثل أولوية عليا
أخرى بالنسبة ألفغانستان يف عامي  2018و  .2019وعلى
الرغم من إحراز تقدم يف اإلصالحات االنتخابية واألعمال
التحضريية اليت تقودها اللجنة االنتخابية املستقلة ،فال يزال
هناك شوط طويل أمامنا .وتشجع فرنسا احلكومة األفغانية على
مواصلة جهودها لالضطالع مبسؤولياهتا ،بدعم من بعثة األمم
املتحدة لتقدمي املساعدة يف أفغانستان وشركائها الدوليني ،من
أجل ضمان إجراء انتخابات حملية وبرملانية حرة وشفافة وشاملة
للجميع ،قبل هناية العام .ويف هذا الصدد ،وكما يؤكد القرار
 ،)2018( 2405الذي اختذناه للتو ،من الضروري كفالة أن
تكون املرأة قادرة على املشاركة الكاملة يف العمليات االنتخابية
كناخبات ومرشحات .ويعين ذلك جتديد اجلهود الرامية إىل
التأكد من أن يفهم الناس أمهية تصويت كل فرد ،مبا يف ذلك
من خالل محالت التوعية .كما تعين تلك املشاركة وجوب محاية
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ومساعدة النساء الاليت يقررن الرتشح ،وضرورة تشجيع النساء
السيدة بيشوب (أسرتاليا) (تكلمت باإلنكليزية) :بعد
الاليت ال جيرؤن على الرتشح كي يقمن بذلك.
عقود من الصراع ،تواصل قوات األمن الوطنية األفغانية بذل
ويف هذا اليوم 8 ،آذار/مارس ،نأمل أيضا أن تفضي رغبة تضحيات يومية يف جهودها حلماية جمتمعاهتا ،بينما تستمر
السلطات األفغانية يف إعطاء املرأة املكانة اليت تستحقها إىل معاناة الشعب األفغاين من ويالت اإلرهاب والنزاع .وال بد أن
يواصل اجملتمع الدويل الوقوف إىل جانب الشعب األفغاين يف
تكافؤ فرص الوصول إىل التعليم.
جهوده لدحر اإلرهاب وحتقيق التنمية السلمية.
واملالحظة الرابعة واألخرية تتعلق بأمهية الدعم الدويل،
إن الكفاح ضد األيديولوجية املتطرفة جلماعات مثل طالبان
وخاصة بعثة األمم املتحدة ،ألفغانستان .وعقب زيارة اجمللس
إىل كابل يف كانون الثاين/يناير ،يأيت اختاذ القرار  2405هو أمر وجودي لكثري من اجملتمعات .وال مكان يف عاملنا لعقيدة
ال آخر على دعم حتدد النساء والفتيات كمواطنني من الدرجة الثانية ،وحيث
( )2018باإلمجاع ،بتجديد والية البعثة ،دلي ً
اجملتمع الدويل الثابت ألفغانستان .ومن خالل تأييد توصيات تتحطم آمال الفتيات الصغريات وأحالمهن بفعل أيديولوجية
االستعراض االسرتاتيجي الذي أجري يف صيف عام  ،٢٠١٧حترمهن من التعليم واالحرتام واإلرادة احلرة .ومثة أسباب كثرية
ميكن هذا القرار البعثة من الرتكيز جمدداً على مهامها األساسية تدفعنا لدعم احلكومة األفغانية؛ وإن كان من أمهها تأمني رفاه
النساء والفتيات يف املستقبل يف ذلك البلد اجلميل.
دعماً جلهود السالم واإلعداد لالنتخابات.
ويف هذا اليوم الدويل للمرأة ،نلتزم جمدداً بالنساء والفتيات
وأشيد بالعمل الرائع الذي قام به وفدكم ،سيديت الرئيسة،
يف أفغانستان اللوايت يتحلني بالشجاعة .وسنواصل أسرتاليا
يف إجراء املفاوضات وأهنئكم على هذه النتيجة املمتازة.
التزامها القوي بإحلاق  300فرد ببعثة الدعم الوطيد اليت
أخرياً ،أرحب بقرار األمني العام باستضافة املؤمتر الوزاري
تقودها منظمة حلف مشال األطلسي للتدريب وتقدمي املشورة
القادم يف جنيف يف تشرين الثاين/نوفمرب ،بعد عامني من
واملساعدة لقوات األمن األفغانية ،إىل جانب التزامنا بتقدمي
مؤمتر بروكسل للماحنني .وسيربهن ذلك مرة أخرى على التزامنا
 ١٠٠مليون دوالر سنوياً دعماً هلا .وتكرر احلكومة األسرتالية
اجلماعي والدائم بالسالم واألمن والتنمية يف أفغانستان.
إدانتها ألعمال الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش)
وامسحوا يل يف اخلتام أن أؤكد جمدداً دعم فرنسا الكامل واجلماعات املستوحاة من داعش والقاعدة واجلماعات اإلرهابية
للحكومة األفغانية يف السعي إىل حتقيق سالم دائم جلميع األخرى ،مبا يف ذلك يف أفغانستان .ويف شباط/فرباير ،أدرجت
األفغان نساء ورجاال ،وملوظفي األمم املتحدة الذين يعملون يف أسرتاليا الدولة اإلسالمية  -والية خراسان يف إطار العقوبات
ظروف بالغة الصعوبة.
املالية اليت تستهدف مكافحة اإلرهاب.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أود أن أذكر مجيع املتكلمني
ومنذ عام  ،٢٠٠١تلتزم أسرتاليا أيضا بتنمية أفغانستان،
بأن يقصروا بياناهتم على ما ال يزيد على مخس دقائق بغية متكني مبا يف ذلك توفري  ١,٣٤بليون دوالر كمساعدة إمنائية .فالنمو
اجمللس من إجناز عمله بسرعة.
االقتصادي املستدام هو السبيل إىل انتشال املزيد من األفغان
من براثن الفقر .وحنن نشهد تقدماً ُيرز ،حيث تتوفر للنساء
أعطي الكلمة اآلن لوزيرة خارجية إسرتاليا.
والفتيات اآلن فرص للتعليم واملشاركة االقتصادية ،يف حني جيري
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تدوين حقوقهن يف قوانني أفغانستان .وجيب أن حتصل املرأة
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
على عوائد السالم بنفس القدر مع الرجل ،على األقل ،يف أملانيا.
أفغانستان ،ونؤيد مشاركة النساء يف االنتخابات املقبلة ،سواء
السيدة بورشل (أملانيا) (تكلمت باإلنكليزية) :أود أن
كمرشحات أو مواطنات ميارسن حقوقهن الدميقراطية .وهناك أشكر السيد ياماموتو ،املمثل اخلاص لألمني العام؛ والسيدة
حاجة إىل مزيد من العمل لضمان أن يتمكن األفغان من حتقيق حبيبة سرايب ،نائبة رئيس اجمللس األعلى للسالم يف أفغانستان؛
قدراهتم ،مبن فيهم النازحون بسبب األزمة اإلنسانية املستمرة .والسيدة صفي ،املدير التنفيذي ملنظمة حبوث السياسات العامة

وتواصل أسرتاليا دعم اجلهود اليت تبذهلا أفغانستان إلعادة والدراسات اإلمنائية ،على إحاطاهتم اإلعالمية الشاملة.
إدماج النازحني والعائدين وتلبية االحتياجات اإلنسانية واإلمنائية
تؤيد أملانيا البيان الذي سيديل به املراقب عن االحتاد
ُ
ملواطنيها .واليوم ،أعلن عن تقدمي حزمة للدعم اإلنساين بقيمة األورويب.
 ٦٠مليون دوالر ملساعدة الالجئني يف أفغانستان والنازحني
يف البداية ،أود أن أثين على حكومة الوحدة الوطنية لعقد
واجملتمعات املضيفة هلم يف أفغانستان وباكستان .وستواصل
املؤمتر الثاين بشأن عملية كابل يف  28شباط/فرباير ،وذلك رغم
أسرتاليا دعم اجلهود اليت تبذهلا أفغانستان يف التصدي للتحديات
سلسلة اهلجمات الوحشية اليت وقعت قبل أسابيع قليلة .وهذا
املستمرة لألمن الغذائي والسالمة واالحتياجات الصحية،
دليل على شجاعة الشعب األفغاين .وما من حل عسكري
وال سيما للنساء واألطفال املستضعفني.
حمض هلذا النزاع .فبعد سنوات عديدة ،مل حتقق طالبان أيا من
إن أفغانستان حتتاج إىل السالم الدائم لتحقيق إمكاناهتا أهدافها ،ولن يتحقق هلا ذلك أبداً .وكل ما ميكنها عمله هو
األكيدة اليت ال ميكن أن تتحقق إال من خالل املفاوضات إطالة أمد بؤس شعبها.
واحلوار .واملؤمتر الوزاري ،الذي سيعقد يف جنيف يف تشرين
واحلل املستدام الوحيد يتمثل يف التوصل إىل سالم تفاوضي
الثاين/نوفمرب  ٢٠١٨،سيهيئ الفرصة ألفغانستان للتقدم صوب
بدون خاسرين .والعرض الذي قدمه الرئيس عبد الغين بالدخول
التوصل إىل تسوية سياسية وإيالء األولوية الحتياجاهتا اإلمنائية
يف حمادثات مع طالبان دون شروط مسبقة ميثل خطوة هامة
وبناء الثقة الدولية .وتسلم احلكومة األسرتالية بالتزام احلكومة
صوب التقدم يف إطار عملية سالم أفغانية .وقد أعرب املشاركون
والشعب يف أفغانستان وشجاعة قوات األمن األفغانية يف
يف مؤمتر كابول عن دعمهم الكامل هلذا العرض؛ واألمر مرتوك
عزمها على إهناء النزاع .ونعرب أيضا عن تقديرنا لإلسهامات
اآلن لطالبان لالستجابة.
القيمة من مجيع وكاالت األمم املتحدة والشركاء الدبلوماسيني
وعالوة على ذلك ،تشجعنا اخلطوات املتخذة لإلعداد
واملوظفني التابعني هلم يف أفغانستان.
لالنتخابات الربملانية وانتخابات جمالس املقاطعات .وقد أعطى
والشعب األفغاين ،شأنه شأن كل الشعوب ،يريد العيش يف
عرض مفهوم تسجيل الناخبني وتعيني عضو جديد يف جلنة
سالم وأمن ،والسعي إىل حتقيق مستوى أعلى من املعيشة .وحنن
االنتخابات املستقلة األفغانية دفعة جديدة للعملية .وتأجيل
من الشركاء املوثوقني والدائمني يف الكفاح من أجل بلوغ ذلك
االنتخابات من متوز/يوليه إىل موعد الحق يف عام  ٢٠١٨يبدو
اهلدف .والرجال والنساء والفتيات والفتيان واألسر األفغانية
يعولون علينا مجيعا.
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أمراً واقعياً .ومع ذلك ،ال بد من تسريع األعمال التحضريية
لالنتخابات إلجراء االنتخابات يف غضون هذا العام.

وأود أن أشيد باعتزام احلكومة األفغانية على زيادة نسبة
متثيل املرأة يف اخلدمة املدنية إىل  ٢٤يف املائة حبلول هناية هذا
العام ،مبا يتماشى مع خطة العمل الوطنية ألفغانستان بشأن
قرار  .)2000( 1325ويف الوقت نفسه ،أود أن أشدد بصفة
خاصة على أمهية إنفاذ القانون املتعلق بالقضاء على العنف
ضد املرأة .فالكثري من احلاالت املبلغ عنها ال تزال مل تسمع
هبا احملاكم املختصة .ويف هذا السياق ،أود أيضا أن أشكر بعثة
األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان على عملها املمتاز
يف متابعة حالة حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء البلد ،ويف اآلونة
األخرية من خالل تقريرها السنوي عن محاية املدنيني.

يف البعثة بعد الواليات املتحدة.

وأود أن أختتم بياين بدعوة مجيع املشاركني يف هذه
اجللسة إىل عرض ألحد األفالم يف البيت األملاين اليوم .وكتدبري
ملموس على إبراز دور املرأة يف هذا اليوم اهلام ،نفخر بأن نقيم
العرض الدويل األول للفيلم الوثائقي“ :حنن نساء أفغانستان:
ثورة صامتة” .ويسرنا أن أفغانستان وكندا وهولندا سيحضرون
ليدعموا احلدث كمضيفني.

وكما أشار األمني العام يف تقريره ( ،)S/2018/165فقد
شهد عام  2017أعلى معدل يف عدد احلوادث املتصلة باألمن
على اإلطالق .وحنن نشجب بشدة سقوط ذلك العدد الكبري
من األرواح يف صفوف املدنيني  -وال سيما أرواح كثري من
األطفال  -وندين سلسلة اهلجمات الوحشية بصفة خاصة اليت
ارتكبتها عناصر مناوئة للحكومة يف بداية هذا العام .وقوات
األمن األفغانية تواصل الوقوف على خط املواجهة يف هذه املعركة
ضد اإلرهاب .وإننا نشيد باإلصالحات املتوخاة يف قطاع األمن
وال تزال أملانيا تدعم بعثة األمم املتحدة ووكاالت األمم
اليت هتدف إىل حتسني الكفاءة املهنية للجيش الوطين األفغاين،
خاصة من خالل تقاعد عدة مئات من اجلنراالت وتقدمي جيل املتحدة العاملة يف أفغانستان .نرحب بتمديد والية بعثة األمم
املتحدة اليوم .ومن املهم جدا أن يوافق جملس األمن على نتائج
جديد من القادة العسكريني.
وبغية تدريب قوات األمن الوطنية األفغانية وتقدمي املشورة االستعراض االسرتاتيجي من أجل منح البعثة أساسا موثوقا
واملساعدة هلا ،تعتزم أملانيا زيادة عدد قواهتا اليت تلتزم بتقدميها لتخطيط التعديالت الالزمة .وعلى غرار ما حدث يف مناسبات
ضمن بعثة الدعم الوطيد بواقع  ٣٠٠فرد تقريباً ،ليصل اإلمجايل سابقة ،أود أن أشدد على ضرورة اإلدماج التام للمهام اهلامة
إىل  ١ ٣٠٠جندي .وسنصبح عندئذ ثاين أكرب مساهم بقوات لوحدة سيادة القانون امللغاة اآلن يف األنشطة األساسية للبعثة.
ونرحب أيضا باجلهود اإلضافية املبذولة لتعزيز اإلطار
القانوين ومكافحة الفساد .وقد تساعد تعديالت القانون اجلنائي
اليت أُقرت مؤخراً يف احلد من جرائم احلرب ،واعتماد القانون
املتعلق باإلعالن عن أصول املسؤولني واملوظفني احلكوميني
وتسجيلها سيؤدي إىل إحراز تقدم ملحوظ يف مكافحة الفساد
وتعزيز سيادة القانون إذا ما مت تنفيذه بشكل صحيح.

الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
ونشكر مملكة هولندا على جعل املرأة والسالم واألمن حمور تركيا.
السيد سينيرغولو (تركيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن
تركيز مناقشة اليوم .وهذا الرتكيز هو موضع ترحيب كبري وهو
أشكر املمثل اخلاص ياماموتو ،ومقدمي اإلحاطات اإلعالمية
يتسم باألمهية ليس فقط ألن اليوم هو اليوم الدويل للمرأة.
اآلخرين على بياناهتم الذي أدلوا هبا ،والسفري سايكل على
كلمته .كما نشكر األمني العام على تقريره (.)S/2018/165
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وإذ حنتفل اليوم باليوم الدويل للمرأة ،فقد حان الوقت أن تكون أكثر مشوال للجميع من أجل التغلب على التوترات
لالعرتاف بالتفكري يف اإلجنازات اهلائلة للنساء والفتيات العرقية وحشد الدعم من مجيع شرائح اجملتمع األفغاين يف هذه
األفغانيات .ومن املشجع حقا رؤية أن النساء والفتيات يف الفرتة احلرجة.
أفغانستان ُمكنات ويشاركن يف خمتلف جماالت احلياة .وهن
إن زيادة التعاون فيما بني بلدان املنطقة أمر هام من
يسهمن يف حتقيق املستقبل املزدهر الذي يعمه السالم ويناضلن أجل جناح أفغانستان .وتتمثل رؤيتنا ألفغانستان يف بلد مسامل
من أجل ذلك .فهن حباجة إىل املساعدة والدعم من اجملتمع ومستقر يتمتع بعالقات تعاون جيدة مع جريانه ،ويأيت يف صميم
الدويل.
املشاريع اإلقليمية الكربى .وحنن على ثقة بأن هذا التعاون ميكن
وال ميكننا أن نؤكد بقوة مبا فيه الكفاية على احلاجة إىل أن يتحقق من خالل احلوار واملشاركة األقوى .وبناء على ذلك،
تدعيم اإلجنازات اليت حتققت على مدى الــ ١٧عاما املاضية يف ستواصل تركيا اإلسهام يف جهود التعاون اإلقليمي ،مبا يف ذلك
أفغانستان .وهذا يتطلب الدعم املستمر من اجملتمع الدويل إىل من خالل عملية قلب آسيا  -اسطنبول.
احلكومة األفغانية والشعب األفغاين .ومن هذا املنطلق ،نشيد
ويف اخلتام ،أود أن أؤكد جمددا التزام تركيا بالوقوف إىل
بزيادة االهتمام الذي يوليه جملس األمن للحالة يف أفغانستان .جانب األشقاء األفغان يف سعيهم من أجل مستقبل أفضل،
كما نشيد بالدور الذي تؤديه بعثة األمم املتحدة للمساعدة ما دامت هناك حاجة إىل مساعدتنا.
يف أفغانستان يف الوقوف مع الشعب األفغاين وتنسيق جهود
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
أصحاب املصلحة الدوليني يف أفغانستان .وسنواصل دعم
إيطاليا.
أنشطة البعثة وجهودها .ويف هذا السياق ،نرحب باختاذ القرار
السيد المبرتيني (إيطاليا) (تكلم باإلنكليزية) :يف البداية،
 )2018( 2405الذي جيدد والية بعثة األمم املتحدة.
أود أن أهنئ مملكة هولندا على توليها رئاسة جملس األمن .حنن
إن أفغانستان متر مبرحلة أخرى تتسم باألمهية احلامسة.
فخورون للغاية بالتعاون الوثيق بني بلدينا يف إطار فرتة عضويتنا
وال يزال من األمهية مبكان التصدي للتحدي املتمثل يف إرساء
يف اجمللس اليت اقتسمناها .أود أن أقول إنه يسعدين شخصيا أن
السالم واالستقرار واألمن بشكل مستدام يف البلد .ومن هذا
أراكم يف هذا املنصب ،سيديت الرئيسة.
املنطلق ،كانت تركيا ممثلة يف مؤمتر عملية كابل الثانية ،املعقود
تؤيد إيطاليا البيان الذي سيدىل به املراقب عن االحتاد
يف  ٢٨شباط/فرباير .ويف ذلك االجتماع ،أكدنا جمددا أنه ميكن
حتقيق السالم الدائم يف أفغانستان من خالل عملية يقودها األورويب .وأوّد أن أديل اآلن ببعض املالحظات بصفيت الوطنية.
ويتوىل زمامها األفغان .كما ندعو مجيع اجلماعات يف أفغانستان
كما أننا نرحب اليوم باعتماد القرار )2018( 2405
إىل أن تنبذ العنف ،وأن تعرتف حبكومة أفغانستان املشروعة ،بشأن جتديد والية بعثة األمم املتحدة للمساعدة يف أفغانستان
وأن يصبحوا جزءا من احلياة السياسية يف البلد .ونأمل أن يكون إذ تؤدي البعثة دور حيويا يف الشراكة بني أفغانستان واجملتمع
الذي وجهه الرئيس غين يف االجتماع إىل إجراء مفاوضات الدويل يف مواجهة التحديات املعقدة للغاية والظروف الصعبة
سالم دون شروط مسبقة سيلقى ردا إجيابيا من الطالبان .ويف على أرض الواقع .إننا نقدر وندعم بقوة مسامهة بعثة األمم
الوقت نفسه ،نعتقد أيضا أن حكومة الوحدة الوطنية حباجة إىل املتحدة اليت ترتاوح من جهودها الرامية إىل تيسري عملية السالم
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إىل املسائل الدقيقة اليت تدور حول العمليات االنتخابية
واإلصالح.
وندين بأشد العبارات اهلجمات اإلرهابية اليت حدثت
يف أفغانستان ،وعاصمتها يف األسابيع املاضية .ونتقدم بتعازينا
القلبية إىل حكومة أفغانستان وإىل أسر الضحايا .وال تزال
حدة النزاع على القلق البالغ ،مع ما هلا من آثار مأساوية على
السكان ،إذ تستمر بعثة األمم املتحدة يف اإلبالغ املنتظم عن
اخلسائر يف صفوف املدنيني وتقييمها .ويف هذا السياق الصعب،
نرحب بعرض السالم الشجاع الذي طرحه الرئيس غين يف املؤمتر
الثاين للعملية ،املعقود يف األسبوع املاضي .وهذا العرض ميثل
دليال ملموسا على أن السلطات األفغانية قد عقدت العزم على
السعي لتحقيق هدف السالم من خالل احلوار مع اجلماعات
املتمردة.
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ضمان احلقوق املنصوص عليها يف الدستور واملكاسب املدنية
واالجتماعية األوسع نطاقا اليت حتققت يف السنوات الــ١٦
املاضية ،ومحايتها والنهوض هبا .وحنن نقدر أميا تقدير التزام
احلكومة يف هذا الصدد ،وهو ما ينبغي أن ينعكس يف خريطة
الطريق من أجل السالم.
كما سيتم تعزيز دعم الشعب األفغاين لعملية السالم
باالتساق الالزم بني خمتلف اجلماعات السياسية ،فضال عن
قدرة احلكومة على تلبية احتياجات السكان من خالل سن
اإلصالحات الالزمة .ومن املؤكد أن كفالة عقد االنتخابات
الربملانية والرئاسية املقبلة الوقت املناسب وعلى حنو شفاف
يشمل اجلميع .ستسهم إسهاما هاما يف حتقيق هذا اهلدف.
وال يزال اإلرهاب والتطرف العنيف يشكالن عقبة هائلة
يف طريق السالم .إن بذل جهودا مشرتكة وحامسة للتصدي
هلذا التهديد اخلطري لألمن واالستقرار يف أفغانستان يظل عامال
رئيسيا .وتواصل إيطاليا القيام بدورها يف هذا الصدد يف إطار
بعثة الدعم الوطيد من خالل اإلسهام بشكل كبري يف تعزيز
قدرات قوات الدفاع واألمن الوطنية األفغانية.

إن اقرتاح حكومة الوحدة الوطنية املقرتح يتيح فرصة سياسية
لعملية السالم واملصاحلة ،اليت جيب استكشافها ومتابعتها بكامل
طاقاهتا الكامنه .ولذلك ،نأمل أن تدرك حركة طالبان أمهية هذه
الفرصة بقبول الدعوة اليت وجهتها احلكومة إىل اجللوس إىل
طاولة املفاوضات بروح من احلوار املخلص ،مع اهلدف املشرتك
ومع ذلك ،ولكي يتم النجاح الكامل يف دحر اجلماعات
املتمثل يف إهناء النزاع ،مما ميهد السبيل إىل مستقبل يسوده اإلرهابية ،من الضروري أيضا حتقيق تعاون وثيق وحقيقي بني
السالم والرخاء ألفغانستان وشعبها.
أصحاب املصلحة اإلقليميني .وينطبق ذلك أيضا على مكافحة
حنن ندرك أن إجياد الظروف املالئمة لعملية سالم جمدية الشبكات اإلجرامية العابرة للحدود الوطنية واالجتار باملخدرات.
ليس مبهمة سهلة .وجيب بذل كل جهد ممكن من أجل تطبيق ولذلك ،فإننا نشجع مجيع اجلهود الرامية إىل إحراز تقدم ملموس
خريطة الطريق .حتقيقا هلذا اهلدف ،سيكون من املهم التوصل يف جمال احلوار البناء والتعاون الفعال بني البلدان اجملاورة على
إىل توافق يف اآلراء واسع النطاق على الصعيد الوطين دعما أساس التفاهم املشرتك بأنه ميكن هلذا النوع من التعاون املفيد
لعملية السالم .ولذلك ،فإننا نقدر ونشجع التزام احلكومة للجميع أن حيقق فوائد ملموسة جلميع األطراف.
واملؤسسات ذات الصلة مبواصلة وتعزيز جهودها للوصول إىل
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
مجيع عناصر اجملتمع األفغاين على أساس هنج جامع حقا.
باكستان.
ويف هذا السياق ،من الضروري أن تعطى املرأة األفغانية
فرصة أداء دور نشط وأساسي ،أوال وقبل كل شيء من أجل
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السيدة لودهي (باكستان) (تكلمت باإلنكليزية):
تنعقد هذه املناقشة يف مرحلة حامسة من تاريخ النزاع احلايل
يف أفغانستان الذي بدأ قبل  17عاما .وتدين باكستان بقوة
املوجة األخرية من اهلجمات اإلرهابية يف أفغانستان .وال ميكن
أن يكون هناك أي مربر هلذه اهلجمات اليت تتسبب يف مقتل
وتشويه األبرياء من األطفال والنساء والرجال.
يرسم تقرير األمني العام ( )S/2018/165صورة مأساوية
قامتة للحالة يف أفغانستان  -استمرار املأزق السياسي الذي
يهدد وحدة البلد ،واقتصاد منهار ويف تدهور مستمر ،والفساد،
وإنتاج املخدرات واالجتار هبا ،وبيئة أمنية شهدت يف عام
 2017زيادة قدرها  67يف املائة يف الغارات اجلوية وزيادة
يف اهلجمات اإلرهابية وأعلى رقم يسجل يف عدد اخلسائر يف
صفوف املدنيني يف أفغانستان .وعالوة على ذلك ،فإن استمرار
وجود أعداد كبرية من اجلماعات اإلرهابية واملقاتلني اإلرهابيني
األجانب يف أفغانستان يشكل هتديدا لالستقرار الطويل األجل
يف أفغانستان ويف الدول اجملاورة ،مبا يف ذلك يف بلدي واملنطقة
بكاملها.

08/03/2018

ونوافق على االنضمام إىل حمادثات السالم .بيد أن املهمة
أمامنا معقدة وصعبة وحساسة .وقبل كل شيء ،فإن اغتنام
الفرصة يتطلب إدراكا بأن اللجوء إىل املزيد من اإلجراءات
وتصاعد القوة العسكرية لتحويل ساحة املعركة سيثري تصاعدا
يف اهلجمات من جانب املتمردين وسيقوض إمكانية الشروع يف
عملية السالم املتوخاة بدال من النهوض هبا .فعقب  17عاما،
يستحسن أن تكون احلكومة األفغانية واحللفاء يف التحالف
وكذلك حركة طالبان قد تعلموا أنه ال ميكن فرض انتصار
عسكري على اجلانب اآلخر .وجتدد تصعيد القوة سيفرض
املزيد من املعاناة على الشعب األفغاين.
ثانيا ،يف حني أن احملادثات ستقودها أفغانستان ويتوىل
زمامها األفغان ،جيب على األطراف األخرى املعنية ،مبا فيها
الواليات املتحدة ،أن تشارك وتسهم يف عملية التفاوض.

ثالثا ،ظلت بعض القوى اإلقليمية واألطراف األفغانية على
الدوام معادية للمصاحلة بني احلكومة األفغانية وحركة طالبان
األفغانية .وجيب على اجملتمع الدويل أن يتصدى جلهدها املتوقع
الرامي إىل تقويض عملية السالم اليت حددها الرئيس أشرف
ويف ظل هذه احلالة املضطربة ،فإن اقرتاح الرئيس أشرف غين.
غين األخري القيام بعملية كرمية من احملادثات دون شروط مسبقة
رابعا ،هناك قلق متزايد وواسع النطاق إزاء الزيادة السريعة
مع حركة طالبان يتيح فرصة لبناء وإطالق عملية سالم ذات يف وجود داعش يف أفغانستان .ويشري تقرير صدر مؤخرا إىل
مصداقية .وما فتئت باكستان تدعو على مدى أكثر من عقد أن احلكومة األفغانية تسيطر على  18يف املائة من مناطق البلد
إىل استعادة السالم يف أفغانستان من خالل تسوية على أساس ولديها نفوذ يف  38يف املائة أخرى .ولألسف ،بقية املناطق
التفاوض بني كابل وحركة طالبان األفغانية .كما دعم اجملتمع غري خاضعة لسيطرة احلكومة .ويف املناطق اليت ال ختضع ألي
الدويل هدف التوصل إىل تسوية عن طريق التفاوض تعززها سلطة حكومية وغري متنازع عليها يف مشال وشرق أفغانستان،
عملية مصاحلة يقودها ويتوىل زمامها األفغان باعتبارها السبيل تعزز داعش واجلماعات املنتسبة هلا وجودها وهتدد أفغانستان
األفضل والوحيد من أجل حتقيق السالم واالستقرار واالزدهار وجرياهنا .والقضاء على تنظيم داعش واجلماعات املنتسبة له
بشكل دائم يف أفغانستان.
جيب منحه أولوية عالية يف السعي إىل حتقيق سالم دائم يف
وستضطلع باكستان بدورها يف تشجيع إطالق عملية املنطقة.
تفاوض كرمية .ونؤكد وجندد مناشدتنا حركة طالبان نبذ العنف،
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خامسا ،إن قوة اجلماعات اإلرهابية املتنوعة والعصابات إلكرتونيا .وجيب أن يدعم هذا املشروع من اجملتمع الدويل
اإلجرامية يف أفغانستان ال ميكن تدمريها يف الوقت الذي وأفغانستان بشكل نشط.
ال تزال حتصل على تدفق مستمر من اإليرادات املتأتية من إنتاج
وقد وفر بلدي للشعب األفغاين ،إخواننا وأخواتنا ،ضيافة
املخدرات واالجتار هبا .جيب على احلكومة األفغانية والشركاء ودعما غري مسبوقني على مدى العقود العديدة املاضية من
الدوليني قطع الصلة بني إنتاج املخدرات واإلرهاب.
عملهم ومأساهتم بفعل احملنة الداخلية والتدخالت العسكرية

ولباكستان ،بلدي ،أكرب مصلحة يف حتقيق السالم األجنبية .ونواصل استضافة أكرب وجود طويل األمد لالجئني يف
واالستقرار يف أفغانستان .إن بلدي قد عاىن بشكل خطري العامل وقد أرجأنا إعادهتم مرة أخرى لدواعي الرأفة.
نتيجة عقود احلرب والعنف واإلرهاب من البلد اجملاور لنا .وعلى
وأخريا ،إذ تعمل باكستان واحلكومة األفغانية والتحالف
مدى األعوام األربعة املاضية ،جنحت باكستان يف عكس تيار معا لتطوير مسار العمل متفق عليه من أجل حتقيق السالم
اإلرهاب عن طريق تنظيم أكرب محلة مستدامة ملكافحة اإلرهاب واالستقرار يف أفغانستان ،من الضروري أن متتنع مجيع األطراف
يف أي مكان يف العامل ،حيث نشرنا ما يزيد عن  200 000عن محالت التشهري واإلكراه .وال ميكن كفالة تعاون باكستان
من قواتنا .وستستمر احلملة حىت يتسىن هزم مجيع اإلرهابيني من من خالل ممارسة الضغط أو الرتهيب.
دون استثناء.
ويف اخلتام ،أود أن أنقل رسالة من حكوميت وشعيب
إن التهديد الذي يشكله اإلرهاب يف باكستان يأيت أساسا إىل شقيقاتنا يف أفغانستان .إننا نقف معهن لدعم حقوقهن
من خارج حدودنا .وكما أشار قائد جيش باكستان اجلنرال وحريتهن .إننا نعترب االعتداء على حقوقهن هتديدا حلقوقنا بل
قمر باجوه يف املالحظات يف مؤمتر ميونخ األمين الذي عقد حلقوق املرأة يف كل مكان .وحنن معا يف السعي إىل حتقيق هدفنا
مؤخرا ،من أصل  131من اهلجمات اإلرهابية على أراضينا ،املشرتك املتمثل يف كفالة حياة كرمية وحياة من احلرية لكل فتاة
مت التخطيط لـ  123منها وتدبريها وتنفيذها من أفغانستان .وكل امرأة ،أينما كانت.
وهذا حيدث على الرغم من وجود أقوى حتالف عسكري يف
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
أفغانستان .ونريد أن نرى القضاء على املالذات اآلمنة اليت
كندا.
يعمل فيها اإلرهابيون ضد بلدي.
السيد بونسر (كندا) (تكلم بالفرنسية) :أود أن أشكرك،
كما أن باكستان تطلب التعاون الفعال من جانب كابل
سيديت الرئيسة ،على إتاحة هذه الفرصة يل ملخاطبة جملس
وقوات التحالف لتأمني والسيطرة على احلدود الطويلة بني
األمن بشأن احلالة يف أفغانستان يف هذه املناسبة اخلاصة لليوم
باكستان وأفغانستان .ولدى بلدي ما يقرب من  1 000من
الدويل للمرأة .تشكر كندا بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة
املراكز احلدودية ،لكن على اجلانب اآلخر ال يوجد سوى 220
إىل أفغانستان على إطالع الدول األعضاء على التقدم احملرز
نقطة حدودية .ويف مسافة متتد  648كيلومرتا ،ال توجد نقطة
يف البلد .ونود حتديدا أن نشكر السيد ياماموتو ،املمثل اخلاص
حدودية أفغانية واحدة .لكن املسؤولية عن احتواء اإلرهاب
لألمني العام ،على إحاطته اإلعالمية وعمله الدؤوب لصاحل
واحلركة العابرة للحدود على الصعيد اإلقليمي ملقاة على عاتق
أفغانستان.
بلدي .وختطط باكستان ملراقبة ورصد احلدود مع أفغانستان
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لكندا بشأن املرأة والسالم واألمن تقر بأن السالم يكون أكثر
استدامة واستقرارا وشامال للجميع وعندما تشارك املرأة بنشاط
يف هذه العمليات .وهلذا السبب ،جيب إعطاء املرأة دورا بارزا يف
مفاوضات السالم على مجيع املستويات ويف مجيع األماكن .مبا
أن املرأة حاليا تشغل أقل من ثلث املقاعد الربملانية يف أفغانستان،
من املهم جدا أن نضمن مشول النساء بصورة جمدية كمرشحات
وناخبات لديهن اطالع يف االنتخابات املقبلة.

وأود أن أنضم إىل اآلخرين يف اإلعراب عن خالص التعازي
لشعب أفغانستان يف أعقاب اهلجمات العنيفة اليت وقعت مؤخرا
يف كابل ويف مجيع أحناء البلد .إننا نشعر باألسى واحلزن من
عدد اخلسائر يف صفوف املدنيني جراء هذه اهلجمات ،وخاصة
النساء واألطفال .وبالرغم من أن ما يشري إليه التقرير األخري
لبعثة األمم املتحدة من  9يف املائة اخنفاض يف عدد اإلصابات
آخر موضوع سأتناوله اليوم هو حقوق اإلنسان .إن تعزيز
بني املدنيني يف  - 2017مقارنة بعام  - 2016حتسن ،فإن
حقوق اإلنسان ومحايتها ،مع الرتكيز على النساء والفتيات ،يف
وقوع أي ضحايا من املدنيني أمر غري مقبول.
سأتطرق اليوم إىل ثالثة مواضيع :عملية السالم واملصاحلة صميم مشاركة كندا يف أفغانستان .وعلى الرغم من التقدم احملرز
واملشاركة اجملدية للمرأة يف مجيع جوانب اجملتمع األفغاين والتقدم يف جمال حقوق املرأة ،ال تزال النساء يف وضع غري مؤات يف
أفغانستان باملقارنة مع الرجال .فالعنف مستمر ،وعالوة على
احملرز يف جمال حقوق اإلنسان.
ذلك ،ال تزال املرأة مهمشة على حنو غري متناسب وجيري بشكل
أوال ،يف أعقاب االرتفاع احلاد يف أعمال العنف األخرية،
متعمد استهداف اجملموعات اإلثنية والدينية ،والصحفيني،
من الضروري اآلن أكثر من أي وقت مضى أن تقوم احلكومة
والناشطني يف جمال حقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين.
األفغانية واألطراف املتمردة املسلحة ومجيع أطراف النزاع إىل
وهذا أمر مؤسف ومل مير من دون أن يلتفت إليه أحد.
اجللوس إىل الطاولة املفاوضات لبدء عملية سالم حقيقية.
ال تزال كندا ملتزمة بالنهوض حبقوق مجيع املواطنني
ويف هذا الصدد ،حنث طالبان وغريها من اجلماعات
األفغان عن طريق املساعدة على حتسني نظم احلكم ،وزيادة
املتمردة على وقف استخدام العنف واالخنراط يف عملية السالم
قدرة املؤسسات األفغانية وتلبية االحتياجات األساسية للشعب
عن طريق التفاوض .وجيب أن يكون السالم واملصاحلة يف
األفغاين ،وال سيما النساء والفتيات .ويشمل ذلك دعم قوات
أفغانستان بقيادة وملكية أفغانية .وتأييدا لذلك ،تثين كندا على
األمن الوطين األفغانية .وحتسني احلصول على التعليم اجليد
احلكومة األفغانية على عقد عملية كابل يف  28شباط/فرباير
واخلدمات الصحية؛ وزيادة تعزيز الفرص االقتصادية .عالوة
وعلى جريان أفغانستان على جهودهم الرامية إىل العمل مع
على ذلك ،ما فتئت كندا من كبار املسامهني يف اللجنة األفغانية
حكومة أفغانستان من أجل تعزيز السالم واالستقرار يف املنطقة.
املستقلة حلقوق اإلنسان ،ويف طليعة املدافعني عن حقوق
ذلك يقودين إىل نقطيت الثانية ،وهي بالتحديد إشراك اإلنسان يف ذلك البلد.
املرأة يف مجيع جوانب اجملتمع ،مبا يف ذلك عمليات السالم.
وكان من دواعي سرورنا أن نرى أن جملس األمن جدد
لتحقيق مستقبل سلمي ومستقر ومزدهر ،جيب إشراك املرأة،
والية بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة يف أفغانستان لفرتة
على قدم املساواة مع الرجل ،يف عملية صنع القرار على مجيع
إضافية مدهتا  ١٢شهرا .وميكن للمجلس أن يعول على كندا
مستويات السياسة واجملتمع واالقتصاد .إن خطة العمل الوطنية
بوصفها شريكا ملتزما مبساعدة األفغان على إجياد مزيد من
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اإلنصاف والعدالة وحتقيق مستقبل مستدام للجميع .وسنواصل
دعم أفغانستان يف جهودها الرامية إىل حتقيق السالم واالستقرار
يف املنطقة.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
اهلند.
السيد أكبر الدين (اهلند) (تكلم باإلنكليزية) :منذ بداية
هذا العام ،يوجد تركيز أكرب يف جملس األمن على املسائل
املتصلة بأفغانستان .إن الزيارة اليت قام هبا أعضاء اجمللس إىل
أفغانستان ،واملناقشة اليت جرت على املستوى الوزاري والرتابط
اإلقليمي بشأن أفغانستان (انظر  ،)S/PV.8162وتركيز رئيس
جلنة اجلزاءات املفروضة مبوجب القرار  )2011( 1988بشأن
احلالة يف البلد كلها تبشر باخلري بالنسبة لالهتمام الذي يقتضيه
تدهور احلالة يف أفغانستان.
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نرحب بالتحديد برتكيز اجمللس على الصالت بني التطرف
واإلرهاب وإنتاج املخدرات ،واالستغالل غري القانوين للموارد
الطبيعية يف أفغانستان .فالزيادة يف زراعة اخلشخاش يف املناطق
الواقعة حتت سيطرة طالبان ومشاركة طالبان فعليا يف مجيع
جوانب جتارة األفيون توحي بأهنا أشبه بتكتالت املخدرات.
وحيدونا األمل يف أن حيسن اجمللس استخدام جمموعة األدوات
املتاحة له للتصدي لشبكات املخدرات واإلرهاب واجلرمية العابرة
للحدود الوطنية.

على الرغم من جهود اجملتمع الدويل ،مل يتم ردع من
يقدمون الدعم لإلرهابيني الذين يوقعون الضرر بأفغانستان.
فال تزال املالذات اآلمنة اليت تقدم الدعم إىل اخلطط الظالمية
للمنظمات اإلرهابية مثل حركة طالبان ،وشبكة حقاين ،وتنظيم
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام ،وتنظيم القاعدة ،ومجاعة
لشكر طيبة وجيش حممد .يف الواقع ،جيب التصدي للتحديات
أشكركم ،سيديت الرئيسة ،على متابعة ذلك االجتاه احلميد
اليت يشكلها اإلرهاب عرب احلدود انطالقا من مالذات آمنة يف
وعلى تنظيم مناقشة اليوم .نشكر أيضا السفري ياماموتو ،املمثل
أفغانستان إىل منطقتنا.
اخلاص لألمني العام ،على تبادل الرؤى بشأن آفاق السالم
اليوم يصادف اليوم الدويل للمرأة ،نشارك فيه مع التسليم
صور
اليت أمامنا يف  .٢٠١٨ونقدر أيضا البيان البليغ الذي ّ
اخلطوات اليت قطعتها املرأة األفغانية وما يتعني القيام به يف هذا بأن املرأة رمبا األكثر تضررا من النزاع الذي طال أمده ومن
العنف يف أفغانستان .وعلى الرغم من استمرار الصراع،
الصدد.
قطعت أفغانستان شوطا طويال منذ أيام طالبان اليت خفضت
أبرز تقرير األمني العام ( )S/2018/165ما كنا خنشاه .كان
مرتبة النساء إىل مواطنني من الدرجة الثانية يف إطار النظام
عام  ٢٠١٧أسوأ عام من حيث عدد الضحايا يف صفوف
االستبدادي .مل تعد النساء حبيسات منازهلم وحيققن تقدما
املدنيني واحلوادث األمنية يف أفغانستان .لقد أُزهقت آالف
يف مجيع القطاعات ،من التكنولوجيا إىل الرياضة ومن العمل يف
األرواح الربيئة النفيسة ألبناء أفغانستان اليت وقعت فريسة
وسائط النقل إىل اخلدمة املدنية .وكما مسعنا يف وقت سابق،
العنف األخرق .ويف هذا السياق ،نرحب باختاذ القرار 2405
فهن ملتزمات مبواصلة الكفاح من أجل القيام بدور هام يف بناء
( ،)2018الذي ميدد والية بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة
جمتمع تقدمي وينعم باالستقرار .لقد حققت املرأة األفغانية
إىل أفغانستان ،تأكيدا للهدف اجلماعي املتمثل يف دعم الشعب
الكثري يف العقدين األخريين .وال ميكننا أن نسمح بإهدار هذه
األفغاين .إن الشعب األفغاين الشجاع جيب أال نفقد األمل،
املكاسب.
وحنن الذين منثل اجملتمع الدويل ،جيب أال نفقد الرمحة.
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منذ عام  ،٢٠٠٢استثمرت اهلند يف أفغانستان ما يزيد
على ملياري دوالر إلعادة بناء البلد وتنميته .وانصب الرتكيز
الرئيسي يف عملنا على حنو  ٥٥٠مشروعا من مشاريع التنمية
اجملتمعية العالية األثر اليت تشمل جماالت من قبيل التعليم والصحة
والزراعة والري والطاقة .ومجيع تلك املشاريع هلا تأثري مباشر على
حتسني حياة مجيع املواطنني األفغان ،مبن فيهم الفتيات والنساء،
وال سيما بالنسبة ملشاريع يف قطاعات الرعاية الصحية والتعليم.
لقد اضطلعت املنظمات النسائية اهلندية غري احلكومية
بأنشطة خمتلفة يف أفغانستان ،من قبيل التدريب املهين للمرأة
األفغانية يف اهلند ،فضال عن إنشاء مراكز للتدريب املهين للمرأة
يف خمتلف مقاطعات أفغانستان .وتعمل تلك املنظمات منذ
قرابة عقد من الزمان مع النساء الفقريات العامالت وإرساهلن
إىل اهلند حلضور دورات لتدريب املدربني .ومت حىت اآلن ،تدريب
 ١٥٠امرأة من املدربات يف اهلند كجزء من اهلدف املتمثل يف
تدريب  200امرأة حىت أيار/مايو  .٢٠١٨وباإلضافة إىل ذلك،
مت متدريب أكثر من  ٣ ٠٠٠امرأة أفغانية يف كابل واملقاطعات
األخرى يف أفغانستان ملساعدهتن على إنشاء منظمات نسائية
للمساعدة الذاتية يف كابل .وخالل السنوات الثالث املاضية ،مت
تدريب زهاء  5.000من التلميذات األفغانيات يف إطار خمتلف
برامج املنح الدراسية للتعليم العايل .وعالوة على ذلك ،مت تدريب
العديد من النساء الريفيات من أفغانستان يف كلية بريفوت يف
راجستان ،باهلند ،يف جمال اإلمداد بالكهرباء باستخدام الطاقة
الشمسية .وسنواصل عملنا يف امليدان ملساعدة النساء والفتيات
يف أفغانستان على االعتماد على أنفسهن ومتكينهن من
االضطالع بدور ف ّعال يف إعادة بناء بلدهن.

08/03/2018

جديدا من أجل السالم ،واقرتحت على طالبان هنجا ملموسا
لالنضمام إىل التيار الرئيسي .إن احلكومة األفغانية مستعدة
عرفت نفسها
للسالم على الرغم من أن اجلماعات املسلحة قد ّ
وأثبتت لنا مجيعا أهنا ال جتنح إىل الصلح .إن تلك اجلهود اليت
تبذهلا احلكومة األفغانية وتدعو فيها اجلماعات املسلحة إىل
وقف العنف واالنضمام إىل عملية السالم واملصاحلة الوطنية،
توفر احلماية حلقوق مجيع األفغان ،مبن فيهم النساء واألطفال
واألقليات ،وهي جهود جديرة بدعمنا الكامل .ومع ذلك،
ينبغي أن يكون واضحا أيضا للمعارضة املسلحة بأنه لن يكون
هناك تسامح مع الذين يواصلون العنف .إن أي عنف حباجة
إىل استجابة قوية .ويقتضي األمر إسكات البنادق اليت ال تعرف
للصلح سبيال.
إن شجاعة الشعب األفغاين ال تقهر ،وروح الشباب
األفغاين وقوة أحالمهم مدعاة للفخر اجلماعي ملنطقتنا.
واهلند ملتزمة مبواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز تلك الروح
عن طريق دعم مجيع املبادرات الرامية إىل إهناء العنف واستعادة
السالم.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
مجهورية إيران اإلسالمية.
السيد خوشرو (إيران) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أعرب
عن تقديرنا للرئاسة اهلولندية على تنظيم مناقشة اليوم .كما
أشكر سفري أفغانستان على بيانه .وأود أن أشكر السيد
ياماموتو ،املمثل اخلاص لألمني العام يف أفغانستان ورئيس بعثة
األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان ،على إحاطته
اإلعالمية بشأن آخر تقرير لألمني العام (.)S/2018/165

إذا أردنا احلفاظ على اإلجنازات اليت حققتها النساء
ولألسف ،فإن األمن ما زال هو التحدي الرئيسي الذي
والفتيات األفغانيات ،يتعني على اجملتمع الدويل أن يواصل تقدمي
دعمه الكامل لعملية سالم ومصاحلة بقيادة وملكية أفغانية .لقد تواجهه أفغانستان .ووفقا ملا ذكره األمني العام يف تقريره ،فقد
وجهت مؤخرا حكومة الوحدة الوطنية األفغانية مرة أخرى نداء انتهى عام  ٢ ٠١٧مسجال أعلى مستويات احلوادث األمنية
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على اإلطالق ،إذ استمرت موجة من اهلجمات املميتة واملعقدة ،حيقق النجاح ألفغانستان والبلدان اجملاورة هلا ،مبا يف ذلك دول
وال سيما اهلجمات الرئيسية الثالثة يف كابل ،اليت خلفت املئات وسط آسيا واجملتمع الدويل بصفة عامة.
من القتلى طوال شهر كانون الثاين/يناير  .٢٠١٨وقد ظل
وعلى مدى أكثر من ثالثة عقود ،استضافت إيران ماليني
تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام  -والية خراسان قادرا الالجئني األفغان ،وقد تقامست معهم السلع واخلدمات املدعومة
على الصمود من الناحية التشغيلية ،مما يزيد من تفاقم احلالة اليت متس احلاجة إليها ،مبا يف ذلك السلع األساسية ،والصحة
األمنية املتقلبة .فقد استمر النزاع بني احلكومة واإلرهابيني ،العامة والتعليم العام .ويف هذه السنة وحدها ،توفر املدارس لدينا
فضال عن اجلماعات املتطرفة ،يف معظم أحناء البلد.
التعليم حلوايل  ٤٠٠ ٠٠٠من الطالب األفغان غري احلاملني

وتواصل إيران دعمها لتعزيز األمن واالستقرار والتنمية
الشاملة واملستدامة يف أفغانستان .وهي تدعم أي دعوة إىل
عملية سالم ومصاحلة يقودها األفغان ويتولون زمامها وختضع
لسيطرهتم .ويف هذا السياق ،اتفقنا على املشاركة يف عملية
كابل  -وأيدنا اإلعالن اخلتامي يف شباط/فرباير من هذا العام
 ويف عمليات مماثلة للمساعدة يف حتقيق السالم واألمن يفأفغانستان.
وتقود حكومة الوحدة الوطنية األفغانية مكافحة اإلرهاب،
وال سيما ضد حركة طالبان ،وتنظيم القاعدة وداعش واجلماعات
املرتبطة هبا ،فضال عن غريها من اإلرهابيني واجلماعات املتطرفة
واجملرمني .وحتتاج احلكومة األفغانية إىل الدعم من اجملتمع الدويل
يف حرهبا تلك ،ويف التصدي ملا تواجهه من حتديات أمنية
واقتصادية وسياسية.
وميثل تعزيز تعاوننا اإلقليمي مع أفغانستان أولوية وخطوة
رئيسية حنو توطيد السالم وحتسني احلالة االقتصادية يف املنطقة.
ويف هذا الصدد ،أود أن أعرب عن خالص تقديري لكازاخستان
على مبادرهتا بتنظيم املناقشة الوزارية بشأن الشراكة اإلقليمية
يف أفغانستان ووسط آسيا باعتبارها منوذجا للربط بني األمن
والتنمية ،أثناء رئاستها جمللس األمن يف كانون الثاين/يناير.
وينبغي للعامل ال يعترب احلالة يف أفغانستان فرصة للمنافسة ،بل
إلرساء السالم واألمن واالستقرار عن طريق التنمية  -وهو هنج
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للوثائق .ومن هذا املنطلق ،نرحب باحلث على زيادة اجلهود
الرامية إىل تعزيز عملية التعاون االقتصادي اإلقليمي ،مبا يف
ذلك التدابري الرامية إىل تيسري الرتابط اإلقليمي والتجارة واملرور
العابر .وعلى مدى عقد من الزمن ،مولت إيران ما جمموعه
أكثر من  ٣٠٠مشروع إمنائي ،مبا يف ذلك يف جمايل اإلعمار
وبناء البنية األساسية تبلغ قيمتها  ٥٠٠مليون دوالر .ولتلك
املشاريع القدرة على تغيري املنظورات االقتصادية اإلقليمية وميكن
أن تساعد على تعزيز الرخاء واالستقرار يف أفغانستان.

وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،ازداد حجم التجارة عرب
مينائي بندر عباس وتشاهبار اإليرانيني يف أوائل عام ،٢٠١٧
مما يشكل حتوال كبريا يف إمكانية وصول أفغانستان إىل األسواق
والتجارة الدولية .إن النتائج اليت خلصت إليها الدراسة
االستقصائية عن األفيون يف أفغانستان لعام  2017اليت أجراها
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ،مشرية إىل أن
إنتاج األفيون قد ازداد بنسبة  ٨٧يف املائة ،تثري القلق نظرا ألن
املخدرات توفر مصدرا رئيسيا للدخل للجماعات اإلرهابية.
وعليه ،يتعني على اجملتمع الدويل أن يدعم املشاريع واألنشطة
اإلقليمية والدولية ذات الصلة ،مبا يف ذلك تلك اليت تضطلع هبا
أفغانستان ومجهورية إيران اإلسالمية وباكستان يف إطار املبادرة
الثالثية ملكافحة املخدرات.
ونؤكد من جديد دعمنا للبعثة ووكاالت األمم املتحدة يف
جهودها الرامية إىل تقدمي املساعدة إىل يف جمايل التنمية وإعادة
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اإلعمار يف أفغانستان من خالل خطة شاملة .ومن الضروري
احلفاظ على ملكية احلكومة األفغانية والشراكة معها من أجل
استخدام أفضل إمكانات البعثة ومنظومة األمم املتحدة لتقدمي
اخلدمات الالزمة يف اجملاالت ذات األولوية ،بناء على مشورة
من احلكومة الوطنية.
واعرتفت اجلمعية العامة رمسيا ،يف قرارها  ،253/64بيوم
ويتفل
 21آذار/مارس من كل عام بوصفه اليوم الدويل للنريوزُ .
بيوم النريوز “ -يوم جديد”  -يف العديد من البلدان ،مبا يف
ذلك أفغانستان .وقد كان النريوز مبثابة إهلام مشرتك للسالم
واملصاحلة ألكثر من  ٣٠٠مليون شخص يف مجيع أحناء العامل.
وعشية النريوز ،أود أن أعرب عن أطيب التهاين ألبناء شعب
أفغانستان الشقيق ،متمنيا هلم عيد نريوز سعيد ،ونؤكد هلم دعم
إيران الكامل هلم يف مساعيهم لتحقيق السالم واالزدهار يف
البلد.

08/03/2018

وقعت يف كابل وخلفات املئات من الضحايا ،فضال عن اهلجوم
الذي شن على املنظمة الدولية إلنقاذ الطفولة يف جالل آباد.
وأود أن أعرب عن خالص التعازي للشعب األفغاين واحلكومة
األفغانية يف أعقاب اهلجمات املروعة ضد املدنيني وأفراد األمن.
وأؤكد جمددا التزام االحتاد األورويب الثابت بالوقوف إىل جانب
أفغانستان يف مكافحة اإلرهاب ،الذي يشكل هتديدا عامليا.
ويدعو االحتاد األورويب إىل إجراء حتقيق متعمق يف هذه اجلرائم
وحتديد اجلناة ،الذين جيب أن يقدموا للعدالة.
ويقر االحتاد األورويب بقوة بالدور احلاسم الذي تؤديه بعثة
األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان ومجيع وكاالت
األمم املتحدة يف دعم الشعب األفغاين .ويود االحتاد األورويب
أن يقم عالقة أوثق وأقوى مع بعثة األمم املتحدة ،سواء يف
امليدان أو يف احملافل الدولية ،من أجل مصلحة أفغانستان يف
هناية املطاف.

ويؤيد االحتاد األورويب تأييدا تاما عملية سالم يقودها
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للمراقبة
ويتوىل زمامها األفغان ،من شأهنا أن جتمع مشل كل األفغان
الدائمة عن االحتاد األورويب.
السيدة أدامسن (تكلمت باإلنكليزية) :سيديت الرئيسة ،ومتهد الطريق إىل مستقبل أفضل ألفغانستان واملنطقة بأسرها.
يسرين أن أراكم تتولون الرئاسة يف اليوم الدويل للمرأة ،ويف أي ويرحب االحتاد األورويب باالجتماع الثاين لعملية كابل بشأن
التعاون يف جمال السالم واألمن ،املعقود يف  ٢٨شباط/فرباير،
يوم آخر.
باعتباره خطوة هامة حنو حتقيق السالم واملصاحلة.
يشرفين أن أتكلم باسم االحتاد األورويب ودوله األعضاء.
يشيد االحتاد األورويب جبميع اجلهات اليت جعلت هذا
تؤيد هذا البيان مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا،
املؤمتر ممكن االنعقاد وهي :احلكومة األفغانية والشعب األفغاين
واجلبل األسود ،وصربيا ،والبوسنة واهلرسك ،فض ً
ال عن أوكرانيا،
واملشاركون واجلهات الفاعلة اإلقليمية والشركاء الدوليون .ويف
ومجهورية مولدوفا ،وجورجيا.
هذا االجتماع ،قدمت احلكومة األفغانية عرض سالم هاماً
وأود أن أشكر األمني العام على تقريره الشامل وجديراً بالرتحيب إىل حركة طالبان .ونشجع حركة طالبان على
( )S/2018/165واستعراضه االسرتاتيجي .كما أشكر املمثل اغتنام ذلك العرض ونتوقع أن يؤدي إىل إنشاء عملية سالم
اخلاص ياماموتو على إحاطته اإلعالمية.
حقيقية.
وأود أن أعرب عن عميق األسى يف أعقاب اهلجمات
ويف  ٨شباط/فرباير ،عقد االحتاد األورويب اجتماعه األول
اإلرهابية يف كانون الثاين/يناير ،وال سيما اهلجمات الثالث اليت للجنة املشرتكة بني االحتاد األورويب وأفغانستان يف إطار اتفاق
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املعجلة
الشراكة من أجل التعاون والتنمية .وبدأ نفاذ اتفاق التعاون
ويدعو االحتاد األورويب إىل املزيد من اإلجراءات ّ
بصفة مؤقتة اعتباراً من األول من كانون األول/ديسمرب  ٢٠١٧وامللموسة من أجل تنفيذ اسرتاتيجية مكافحة الفساد اليت
وهو حيدد عالقة ثنائية رمسية .وقبل انعقاد اللجنة املشرتكة ،اعتمدت ،مبا يف ذلك إنشاء آلية رصد مستقلة.
اجتمعت املمثلة السامية لالحتاد األورويب فيديريكا موغرييين مع
وفيما يتعلق باالنتخابات ،فقد أحرز بعض التقدم بشأن
وزير املالية األفغاين إكليل حكيمي وشدداً على التزامهما القوي تعيني قيادة اللجنة االنتخابية املستقلة وبشأن تسجيل الناخبني.
بإحالل السالم واالستقرار يف أفغانستان.
وجيب التعجيل باألعمال التحضريية لالنتخابات الربملانية

إن احرتام حقوق اإلنسان ،واملشاركة الكاملة واملتكافئة واالنتخابات احمللية .وال يزال االحتاد األورويب والدول األعضاء
للمرأة ،واالنتخابات الدميقراطية ال تزال حمور تركيز االحتاد فيه ملتزمني بدعم العملية االنتخابية األفغانية .وقد التزم االحتاد
األورويب يف حواره مع السلطات األفغانية واألعمال اليت يقوم هبا األورويب مببلغ  ١٥,٥مليون يورو هلذا الغرض.
االحتاد األورويب يف البلد .ويف الواقع ،تشكل حقوق اإلنسان اآلن
ويواصل االحتاد األورويب وأفغانستان االخنراط يف حوار
جزءاً ال يتجزأ من احلوار ّ
املنظم بني االحتاد األورويب وأفغانستان شامل بشأن اهلجرة .إن تنفيذ برنامج العمل املشرتك للمضي
يف اإلطار الذي ذكرته للتو .ويف عام  ،٢٠١٧ظلت حالة قدماً مبسائل اهلجرة بني أفغانستان واالحتاد األورويب هو جزء
حقوق اإلنسان هشة ومثرية للقلق يف أفغانستان .وكانت هناك من تلك املناقشة ،مع التخطيط املشرتك للعديد من اإلجراءات
إجنازات إجيابية مع اعتماد التشريعات املتعلقة حبقوق اإلنسان ،املتعلقة بالتعاون على معاجلة منع اهلجرة غري النظامية ،وإعادة
مثل قانون العقوبات املنقّح وقانون محاية حقوق الطفل.
املهاجرين غري النظاميني ،ومكافحة التهريب واالجتار بالبشر،
وقد لوحظ أيضاً إحراز تقدم يف تنفيذ خطة العمل الوطنية وأنشطة التوعية بشأن اهلجرة غري املشروعة.
عم ً
ال بالقرار  )2000( 1325ويف القضاء على العنف ضد
وال تزال املفوضية األوروبية تدعم أفغانستان من خالل
املرأة ،الذي أعدت أفغانستان له اسرتاتيجية تنفيذ .ولكن يتعني الربامج اخلاصة بالالجئني األفغان يف البلدان اجملاورة مببلغ يصل
القيام بأكثر من ذلك .ويسعد االحتاد األورويب أن مؤمتر عملية إىل حوايل  ٢٠٠مليون يورو .وهدفنا هو دعم عملية عودة ميكن
كابل شددت على ضرورة احملافظة على اإلجنازات اليت حتققت التنبؤ هبا وقابلة لإلدارة وآمنة وطوعية وكرمية للمهاجرين األفغان.
يف جمال حقوق املرأة يف السنوات األخرية .وعالوة على ذلك،
يف عام  ،2017وثَّقت بعثة األمم املتحدة لتقدمي
فإن االنتخابات املقرر إجراؤها يف عامي  ٢٠١٨و ٢٠١٩
املساعدة إىل أفغانستان إصابات يف صفوف املدنيني بلغ عددها
جيب أن تكفل مشاركة النساء كمرشحات أو ناخبات أو
 10 453إصابة ،ما ميثل اخنفاضاً بنسبة  9يف املائة باملقارنة
موظفات ،ومن مث احلفاظ على حقوقهن املتساوية يف املواطنة.
مع عام  .2016وال يزال استمرار ارتفاع أعداد االشتباكات
وتظل عقوبة اإلعدام موضوعاً للنقاش ،ويكرر االحتاد املسلحة وما هلذه االشتباكات من تأثريات على املدنيني يشكل
األورويب دعوته إىل وقف اختياري هلا .وعلى اجلانب اإلجيايب ،مصدر قلق بالغ.
نشري إىل أن عدد اجلرائم اليت تنطبق عليها عقوبة اإلعدام ،يف
وحنن حباجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إىل مواصلة
قانون العقوبات اجلديد ،قد تراجع كثرياً.
محاية الدور احليوي للوكاالت اإلنسانية وإىل احرتام حيادها
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واالزدهار يف أفغانستان .وقد قدمت بلجيكا مسامهات منتظمة
وكبرية إىل الصندوق االستئماين لتعمري أفغانستان وسوف
تواصل االستثمار يف أمن الشعب األفغاين ،ال سيما من خالل
زيادة وجودها يف أفغانستان من  50جندياً إىل حوايل  ١٠٠من
اجلنود يف الشهر املقبل.

وحيزها اإلنساين يف معاجلة االحتياجات األكثر إحلاحاً للفئات
األكثر ضعفاً .ونظراً للتهديد الذي تشكله األلغام واألجهزة
املتفجرة املرجتلة بأعدادها الكبرية ،يشجع االحتاد األورويب
أفغانستان أيضاً على احملافظة على الوترية احلالية إلزالة األلغام.
ونؤيد اجلهود اليت تبذهلا بعثة الدعم الوطيد اليت تقودها منظمة
حلف مشال األطلسي لتقدمي املزيد من التدريب واملشورة
وتود بلجيكا أن تعرب عن تأييدها للبيان الذي أدىل به
واملساعدة لقوات األمن واملؤسسات األفغانية.
املراقب عن االحتاد األورويب ،وال سيما من خالل تسليط الضوء
ويهول االحتاد األورويب الزيادة احلادة يف إنتاج األفيون على الدور األساسي الذي تضطلع به بعثة األمم املتحدة لتقدمي
يف أفغانستان بنسبة  ٨٣يف املائة يف عام  ٢٠١٧مقارنة بعام املساعدة إىل أفغانستان وغريها من وكاالت األمم املتحدة يف
 ،٢٠١٦وفقاً ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية .دعم الشعب األفغاين ،وتعزيز السالم واملصاحلة ،ورصد حقوق
ويظل إنتاج املخدرات واالجتار غري املشروع التحديني الرئيسيني اإلنسان وتعزيزها ،وتنسيق املساعدة اليت يق ّدمها اجملتمع الدويل.
الكبريين اللذين يواجههما االستقرار الطويل األجل واستدامة ونثين أيضاً على حكومة أفغانستان على انضمامها إىل اتفاقية
الدولة ،مع توفري قدر كبري من األموال إىل القوات املناهضة حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها
مفرطة الضرر أو عشوائية األثر وبروتوكوالهتا اخلمسة يف  ٩آب/
للحكومة والشبكات اإلجرامية.
ويف اخلتام ،فإن االجتماع األخري لعملية كابل املعنية أغسطس  ،٢٠١٧مظهرة بذلك التزامها مبعاجلة املسائل اليت
بالسالم واألمن كان عرضاً واضحاً للسالم قُ ّدم إىل حركة تشملها االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا.
طالبان ،ونتوقّع أن يؤدي هذا العرض اآلن إىل إنشاء عملية
سالم حقيقية يقودها األفغان ويتولون زمامها .ويواصل االحتاد
األورويب النظر يف بعثة األمم املتحدة شريكاً رئيسياً يف ذلك.
تؤدي البعثة دوراً قيماً يف كفالة أوسع دعم دويل ممكن لعملية
يقودها األفغان ويتولون زمامها .وسيواصل االحتاد األورويب دعم
هذه اجلهود بكل الوسائل املتاحة له.

الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
بلجيكا.
السيدة فان فليربيرغه (بلجيكا) (تكلمت بالفرنسية):
أوالً وقبل كل شيء ،كما فعل اآلخرون قبلي ،أود أن أتقدم
بأحر تعازينا إىل الشعب األفغاين وحكومته على اهلجمات
املرّوعة ضد املدنيني األفغان واملوظفني األمنيني .وتؤيد بلجيكا
بقوة اجلهود اليت يبذهلا اجملتمع الدويل لضمان األمن واالستقرار
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وأود أن أشكر املمثل اخلاص ياماموتو والسيدة سرايب
والسيدة صفي على إحاطاهتم اإلعالمية وجهودهم الدؤوبة
لتحقيق السالم الدائم يف أفغانستان .وأوّد أن أشكرك ،سيديت
الرئيسة ،على تنظيم هذه املناقشة الفصلية بشأن أفغانستان يف
هذا اليوم امليمون ،اليوم الدويل للمرأة ،وبعد أسبوع فقط من
انعقاد املؤمتر الثاين الناجح جداً لعملية كابل .اآلن هو الوقت
األنسب ملناقشة املرأة والسالم واألمن يف أفغانستان.
ولألسف ،ال تزال املرأة تعاين من عواقب النزاع .يف العام
املاضي ،زاد عدد الوفيات من اإلناث بنسبة  ٥يف املائة مقارنة
بالعام السابق .وهذا مأساوي بشكل خاص ،نظراً ألن املرأة
حتمل أيضاً مفتاح املزيد من السالم واألمن .وتبني الدراسات أن
زيادة مشاركة املرأة تؤدي إىل زيادة فعالية املساعدة اإلنسانية،
واتفاقات سالم أكثر استدامة وإىل االنتعاش بعد انتهاء النزاع.
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وهناك عالقة مباشرة بني مستوى تعليم املرأة والتنمية املستدامة.
إن التشجيع على حقوق املرأة ومشول اجلميع ليس مسألة لياقة
سياسية أو مناقشة معنوية بل وصفة للنجاح ثبت مفعوهلا .وهذا
هو السبب يف أن خطة املرأة والسالم واألمن تستحق كل الدعم
الذي ميكننا تقدميه بشكل مجاعي.

احلياة العامة .ويتعني على النساء القيام بدورهن بصفة ناخبات
وناشطات ومرشحات سياسيات .ونأمل أن جيعل بذل جهود
متضافرة من جانب احلكومة واللجنة االنتخابية املستقلة واجملتمع
املدين ،بدعم من البعثة ،من إحراز تقدم حقيقي يف هذا اجملال
أمراً ممكناً.

ونغتنم هذه الفرصة لإلشادة بالتقدم الذي أحرزته حكومة
أفغانستان .وتُعزى الزيادة املذكورة أعاله يف عدد وفيات اإلناث
أساساً إىل التفجريات االنتحارية اإلرهابية .وقد تراجع عدد
اإلصابات اليت تعزى إىل القوات احلكومية بنسبة  ١٩يف املائة.
لقد تعهدت أفغانستان بالتزامات واضحة ووضعت خطة عمل
بشأن املرأة والسالم واألمن .وبات املزيد من النساء يشغلن
مناصب حكومية هامة .ونرحب أيضاً باملرسوم الصادر مؤخراً
والذي يؤيد القانون املتعلق بالقضاء على العنف ضد املرأة،
ونتطلع إىل تنفيذه.

كما أدت املرأة أيضاً دوراً يف النجاح الذي حققه مؤخراً
االجتماع الثاين لعملية كابل ،بصفتها عضواً يف اجمللس األعلى
للسالم أو من خالل الدعم املقدم من املنظمات النسائية لعرض
السالم املطروح على الطاولة.

تؤيد بلجيكا تأييداً كام ً
ال إعالن عملية كابل وهتنئ
حكومة أفغانستان حلصوهلا على دعم وطين ودويل واسع النطاق
على عرض سالم ملموس وسخي .واألمر اآلن مرتوك حلركة
طالبان للرد .ونشيد أيضاً حبكومة أوزبكستان على تنظيم مؤمتر
دويل بشأن السالم والتنمية يف أفغانستان يف طشقند يف هناية
ال ينكر أحد التحديات الكبرية والشوط الطويل الذي هذا الشهر .إن الدعم الدويل وال سيما الدعم اإلقليمي لعملية
يتعني قطعه .وستكون هناك حاجة إىل بذل جهود متواصلة السالم والتنمية يف أفغانستان أمر ال غىن عنه من أجل حتقيق
لزيادة مشاركة املرأة األساسية يف التعليم والعمل وصنع القرار .تقدم مستدام.
وستكون االنتخابات املقبلة فرصة هامة لزيادة مشاركة املرأة يف
رفعت اجللسة الساعة .13/50
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