األمــم املتحـدة

S/2018/11

جملس األمن

Distr.: General
5 January 2018
Arabic
Original: English

رسااة م مخر اام  ٢٢كااةن ا األ/ديسمرب ا  ٢١٠٢م جهاام ا األم ا ا عااةم ماان اني ل ا
ا دائ أل/ر/غ اي /ا رب مد /اني لكم انيتحدة مطةنية ا عظ ى /أمر نادا ا ما ة يم اد
األمم انيتحدة
يف هذه الرسالة ،حتيل أوروغواي والسويد ،بصفتهما الرئيسني املشاركني لفريق اخلرباء غـ الريـ
املعــاب رملـرأة والســمن واألمــا ،ورلتعــاو الو يــق مــا املمة ــة املتحــدة ،مــذكرة مــوئعة الــا و ــائا ا ئتمــا
املعقود يف  5كانو األول/ديسمرب  7102بشأ أفغانستا (انظر املرفق).
ونرئو ممتنني تعميم هذه الرسالة ومرفقها رالتبارمها و يقة ما واثئق جمةس األما.
(تو يا) إلبيو ر/سيللي
السـف
(تو يا) أولوف سك غ
السـف
(تو يا) ما يو رامكر/فت
السـف

)18-00202 (A

100118

**1800202

100118

S/2018/11

مرفااا ا رسااة م انيخر اام  ٢٢كااةن ا األ/ديسمرب ا  ٢١٠٢اني جهاام ا األم ا ا عااةم ماان
اني لا ا ا ا ا ا ا ا اادائ أل/ر/غ ا ا ا ا اي /ا رب ا ا ا ا مد /اني لك ا ا اام انيتحا ا ا اادة مطةنيا ا ا ااة ا عظ ا ا ا ااى
/أمر ندا ا م ة يم د األمم انيتحدة
فرم ااا ا ا ا امس غا ا ا ر ااي انيعا ا ابنيا ارأة /ا رب اا:م /األم اان ما ا جا /ق ااةئ ا جت ااة انيع ا ا س
 5كةن ا األ/ديسمرب  ٢١٠٢بمأا أفغةنربتةا
يف  5كانو األول/ديسـمرب  ،7102القـد فريـق اخلـرباء غـ الريـ املعـاب رملـرأة والسـمن واألمـا
ائتماالــا بشــأ ا الــة يف أفغانســتا  .واســتما أالمــاء جمةــس األمــا إ إ ــا تني ــدمهما املم ــل اخلــا
لألمني العان ألفغانستا ورئيس بع ة األمم املتحدة لتقـد املسـاالدة إ أفغانسـتا  ،مداميتشـ ومـاموتو،
ومديرة شؤو قوق اإلنسا رلبع ة ،دانييل بيـل .والقـا اإل ـا تني ،ركـعئ أسـعةة أالمـاء اىةـس الةـ
مشاركة املرأة ووئود اخلربة اجلنسانية يف البع ة نفسها ،ودور املنظمائ النسائية احملةية والـدالم الـذي حتتـا
إليــمب ،يفــا يف تلــهت يف تفاالموــا مــا ا ومــة الة ـ الصــعيديا احملة ـ والــو اب ،ودور العالمــاء الــدينيني يف
تيس التغي ال قايف اإلجيايب يف البةد.
وأ ةــا مقــدما اإل ــا تني أالمــاء اىةــس الة ـ معةومــائ د ــة بشــأ التطــورائ الرئيســية منــذ
ا ئتمــا الــذي القــده فريــق اخل ـرباء غ ـ الريـ يف تش ـريا ال ــا /نوفمرب ( 710٢انظــر .)S/2016/1059
فعة سبيل امل ال ،التعمت ا ومة بتنفيذ خطة المةها الو نية بشأ املرأة والسمن واألما يف الدة افل
هام ــة خ ــمل األش ــهر القةية ــة املاك ــية ،يف ــا يف تل ــهت يف إ ــار ترش ــحها لعم ــوية جمة ــس ق ــوق اإلنس ــا .
وتتمما اخلطـة ،الـت تقودهـا وةارة اخلارئيـة وتشـمل  71وةارة خمتةفـة ،خطـوأ أسـاأ وأهـدافا ل ـ  01مـا
مؤشـ ـ ـراوا ،يف ـ ــني أن ـ ــمب يـ ـ ـعال جي ـ ــري وك ـ ــا املؤشـ ـ ـرائ ال ـ ـ ـ  72املتبقي ـ ــة يف ـ ــيغتها النهائي ـ ــة .ومن ـ ــذ
آب/أغسطس  ،710٢كانت هناك منا شائ بشأ امليعانية ،ول ا مل يـتفق الةـ آليـة يويةيـة بعـد .ودالـا
املشاركو إ مساءلة ا ومـة الـا تنفيـذ خطـة العمـل الو نيـة بشـأ املـرأة والسـمن واألمـا ،والـدن ئعـل
املنا شــة ــول التمويــل مــربرا لمــعو التنفيــذ وكــعو مشــاركة املـرأة يف المةيــائ الســمن واألمــا الرئيســية.
والةـ الصــعيد الــو اب ،توئـد  07امـرأة كــما أالمـاء اىةــس األالةـ لةسـمن البــال الــددهم  ٢7المـوا،
وهو ما مي ل ةودة الا السنة السابقة ،كما ةادئ النسبة املعوية لةنساء يف جمالس السمن يف املقا عائ ما
 2يف املائـ ــة إ  77يف املائـ ــة .ومـ ــا تلـ ــهت ،توئـ ــد سـ ــو  3نسـ ــاء و  22رئـ ــم يف األمانـ ــة املش ـ ـ كة
لةمجة ــس األالة ـ لةس ــمن ،وهن ــاك ك ــذلهت ي ي ــل ك ــعيل لةم ـرأة وس ـ م ــو ف ال ــدالم يف ه ــذه ا ياك ــل.
ويوا ــل الفريــق العامــل املعــاب رملـرأة والســمن واألمــا ،وهــو منتــد وتمــا فيــمب رنتظــان الــوةارائ ا وميــة
وكياانئ األمم املتحدة وم نظمائ اىتما املد وسفارائ البةدا املاحنة ،التنسـيق يف ييـا هـذه املسـائل،
أبسـاليا لةــت تقــد مـدخمئ لةقيــان ،خــمل السـنة املاكــية ،بوكــا اسـ اتيجية و نيــة بشــأ م افحــة
التطرف العنيو.
وشهدئ أون األمم املتحدة السنوية املفتو ة ما أئـل املـرأة والسـمن واألمـا القـد  03ـوارا يف
املقا عــائ والعا ــمة ،يف شــهري تش ـريا األول/أكتــوبر وتش ـريا ال ــا /نوفمرب  ،7102وانصــا تركيعهــا
الة التحـدوئ الـت تعـ ش مشـاركة املـرأة يف ا نتاـارئ الراسـية والربملانيـة املقبةـة يف الـان  .710٢وردا
الةـ أسـعةة ــول دور العالمـاء الــدينيني ،ظـت البع ــة أنـمب ــد وئهـت إلــيهم الـدالوة إلــيهم مـرارا مــور
مشاورائ ،وأ أ ـد رئـال الـديا ـدن الركـا يتـألو مـا  02نقطـة بشـأ ال يفيـة الـت حتـ ن شـا الشـريعة
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قوق املرأة يف ا نتاارئ وحتميها وأالد ور ة الا تلهت والممها الةـ ييـا املسـائد يف و يـة نن رهـار،
وه ـ وا ــدة مــا أك ــر املنــا ق افظــة .ومــا األمهيــة يف ــا أ يوا ــل اىتمــا الــدو ا ـوار مــا هــذه
األ ـوائ ودالمهــا وتععيعهــا .ويف ومــة أفغانســتا  ،توئــد ســو وةيــرة وا ــدة و ــد ا ــت وةيــرة
أخــر إ ئانــا ا ــاب الشــر مرشــحا الــوةاريني اقخـريا الــذيا ــدمت أيــاوهم مــؤخرا إ جمةــس النـواب
إل راره ــا ،ول ــا رف ـ تل ــهت .ويف ــني أ اإل ــم ائ ال ــت تنف ــذها وةارة الداخةي ــة ،أي التغي ـ ائ يف
املرافــق وإنشــاء جمــالس لةشــر يائ وآليــائ لتقــد الش ـ او بشــأ ا التــداء اجلنس ـ  ،ــد ســاالدئ الة ـ
ممـاالفة الــدد اىنـدائ يف الشــر ة الو نيـة األفغانيــة ،مـا وئــود خطـ ملمــاالفة العـدد مــرة أخـر ةــول
الــان  ،7171فــن نس ـبتها املعويــة اإلياليــة ت ـعال منافمــة .ومي ــا رويــة اوــاه مما ــل يف اجلــي الــو اب
األفغــا و ــد عــر الــدد ياسـ مــا المــابطائ يف الــان  ،710٢ول ــا املـرأة تـعال ي ــل بــني  0و  7يف
املائــة مــا تةــهت القــوة ،ويعــد تلــهت بعيــدا مــا هــدف وةارة الــدفا املتم ــل يف بةــو نســبة  01يف املائــة .وتنفــذ
ا ومــة تــداب لتشــجيا النســاء الة ـ تقــد ةبــائ لةعمــل يف اخلدمــة املدنيــة والة ـ التصــدي لةتحــر يف
م ا العمل ،وي ل النساء اليا  7725يف املائة ما مو ف اخلدمة املدنية يف أفغانستا .
وجيري اليا التشاور بشأ مشاريا انو األسـرة و ـانو تسـوية املناةالـائ املدنيـة و ـانو تنظـيم
الوسا ة وم افحة التحر  -وه ييعها هامة قوق املرأة  -بني وةارة العدل ووةارة شؤو املرأة ووةارة
الصحة العامة ومنظمائ اىتما املد  ،ما تةقـ املـدخمئ واملشـورة التقنيـة مـا األمـم املتحـدة .ومل تنفـذ
الة ـ حنــو ســةيم ئحــة الــان  7105بشــأ القمــاء الة ـ ممــايقة امل ـرأة ،ومل يبــدأ أي مــا الةجــا الوةاريــة
أو جلـا املقا عــائ املعنيــة يف افحــة التحــر العمــل بعـد .ويف آتار/مــارأ ،االتمــد أخـ ا ــانو العقــورئ
اجلديد ويشمل تعريفا متقدما وشامم لمغتصاب ،ويعرف ئرميـة ”رتشـا رةي“ ،ويقـنا ئـرائم ا ـرب.
بيــد أ اىتمــا الــدو يشــعر رلقةــق إةاء ــذف فصــل بشــأ العنــو كــد النســاء والفتيــائ ،نظ ـرا إ أ
مستقبل انو الان  7112بشأ القماء الة العنو كد املـرأة يعتمـد الةـ املش يفـرالني يف الربملـا  ،يـ
ك ـ ـ ا م ــا يعـ ـ ش الة ـ ـ الق ــانو ويطع ــا في ــمب .وتك ــر مق ــدما اإل ــا تني أن ــمب توئ ــد اق ــاكم خا ــة
(ديوا خا ) لةقماء الة العنـو كـد املـرأة يف  05مقا عـة وتوئـد و ـدائ ادالـاء الـان لةغـرش نفسـمب
يف  33مقا عــة ،وأ النســاء يشـ ةا  07يف املائــة مــا ــوة العمــل يف احمل مــة العةيــا ،و  70يف املائــة مــا
ييا القماة يف أفغانستا  ،و  05يف املائة ما مو ف م تا املدال العان.
ويف الان  ،7102كانت معظم المـحاو مـا النسـاء ـد ـتةا خـمل اشـتباكائ بريـة أل القتـال
يقــا الــادة يف منــا ق سـ نية يف هجمــائ انتحاريــة وهجمــائ معقــدة ،م ــل تفجـ الســيارة الــذي و ــا يف
 30أور/مايو يف كابل ،والذي أود ياة ما يقل الـا  051شاصـا وكـا وا ـدا مـا أشـد ا ـواد
فت ــا من ــذ ال ــان  ،7110وبس ــبا الغ ــارائ اجلوي ــة أل العنا ــر املناوئ ــة لةح وم ــة حتتمـ ـ رملن ــاةل .ويف
مــا يقــل الــا نــس مناســبائ منفصــةة ،و قــت البع ــة ــا ئ إالــدان لنســاء نفــذوا ــاكم تــديرها ركــة
البا  ،و الة وا دة فق مت التحقق منها لعنو ئنس متصـل رلنـعا  .غـ أ مراكـع ايـة األسـرة ـد
أبةغــت ال ـ ا العدي ــد م ــا ــا ئ العن ــو اجلنس ـ خ ــمل األرر ال م ــة األو م ــا الس ــنة ،يف ــا يف تل ــهت
 020الة اغتصاب .وكانت وفيائ األمهائ ه األالة يف العامل ،سيما وسـ الشـارئ والفتيـائ،
ويعد إغمق العيادائ بسبا اشتداد القتال ،مق ان رلقيود املفروكة الة ركة النساء يف ك ـ مـا أحنـاء
البةد ،القبة خط ة تع ش سبل صو ا الة اخلدمائ الصـحية .ووفقـا ملنظمـة األمـم املتحـدة لةطفولـة،
تش ـ التقــديرائ إ أ مــا يقــل الــا ة ـ الفتيــائ يــعوئا بــل ســا ال امنــة الشــرة ،ويف نيســا /أبريل
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 ،7102أ ةق ــت
(.)7170-7102

وم ــة أفغانس ــتا خط ــة العم ــل الو ني ــة لةقم ــاء الة ـ ال ــعوا املب ــر وةوا األ ف ــال

وتش ل النساء اليا نسبة  0523يف املائة ما املو فني يف البع ة ،بـعودة ـدرها  7يف املائـة الـا
السـنة السـابقة .ويـ اول تلـهت مـا  33يف املائـة الةـ مسـتو كبـار املـو فني و  31يف املائـة مـا املــو فني
الــدوليني إ  2يف املائــة مــا املــو فني الــو نيني .ورغــم االتمــاد تــداب خا ــة ،مل يتحســا العــدد بســبا
اخنفــاش معــد ئ الشــغور يف الو ــائو الو نيــة .وخــار كــابول ومـعار الشـريو وهـرائ ،ينــدر أ تــتم ا
امل ـرأة مــا العمــل خــار املنــعل ،بــل إ بع ـ النســاء هنــرب أســرها أو ئ ـ ا ا أب ــا يعمةــا يف األمــم
املتحــدة .وأو ـ آخــر اس ـ تعراش اس ـ اتيج بنقــل القــدرة ا ستشــارية اجلنســانية لةبع ــة مــا دائــرة قــوق
اإلنسا إ م تا املم ل اخلا لألمني العان ،يشيا ما رار جمةس األما  ،)7105( 7737و د أدر
هذا النقل ،الذي يشمل و يفة برتبة ف 5-وو يفة برتبة ف 3-وو يفة و نيـة وا ـدة ،يف ميعانيـة البع ـة
لسنة .710٢
ودالــت هيعــة األمــم املتحــدة لةمســاواة بــني اجلنســني وي ــني امل ـرأة (هيعــة األمــم املتحــدة لةم ـرأة)،
بصــفتها أمانــة فريــق اخلـرباء غـ الريـ  ،أالمــاء اىةــس ا ــاليني واملقبةــني إ الــدفا الــا الصــياغة ا اليــة
امل تعةقــة رمل ـرأة والســمن واألمــا يف و يــة املفاوكــائ املقبةــة ،والــا األ ــان املتعةقــة رخلــربة اجلنســانية يف
املفاوكائ املتعةقة رمليعانية ،ومتابعة تنفيذ التو يائ املتصـةة رملنظـور اجلنسـا الصـادرة الـا بع ـة التقيـيم
التقــاب الــذي أئرتــمب املديريــة التنفيذيــة لةجنــة م افحــة اإلرهــاب يف أفغانســتا يف الــان  ،7102و ــد ال يفمــم
تقريرها الة فريق اخلرباء غ الري  .كما دالت هيعـة األمـم املتحـدة لةمـرأة إ ةودة ال كيـع الةـ مشـاركة
امل ـرأة يف احملــاداثئ الفعةيــة  -يفــا يتجــاوة الــدد النســاء يف اىةــس األالة ـ لةســمن  -و ايــة املــدافعني الــا
قوق اإلنسا لةمرأة .و د شجا م تا املم ـل اخلـا لألمـني العـان املعـاب رلعنـو اجلنسـ يف ـا ئ
الن ـعا األم ــم املتح ــدة الة ـ ا س ــتفادة ال امة ــة م ــا ـرار جمة ــس األم ــا  )710٢( 7330يف استعراك ــها
لمس اتيجية الو نية مل افحة التطرف العنيو والة وديد اجلهود املبذولة ملعاجلة النقص يف اإلبم الـا
العنو اجلنس املتصل رلنعاالائ وموا ةة ر ده.
و د التعن الرئيسا املشاركا يفتابعة التو يائ.
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