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 جملس األمن  اجلمعية العامة
 السنة الثانية والسبعون  الدورة الثانية والسبعون

   من جدول األعمال 39البند 
      احلالة يف أفغانستان

 واألمن الدولينياحلالة يف أفغانستان وآاثرها على السلم   
 تقرير األمني العام   

  
 مقدمة - أوال 

، (20١7) 2344وقــعال س ــم األمــن  68/١١يُقــد ه اــلا التقعيــع عمــا مقــعال امم  ــ  ال امــ   - ١
 ال لين طُ ب إيل ف هما تقدمي تقعيع كل ثاث  أشهع عن التطولات يف أفغانستان. 

ويتضمن الا التقعيع م  ومـات مسـتلم   عـن أن ـط  األمـم املتحـدة يف أفغانسـتان، كـا يف  لـ   - 2
ل امهــوا املبلولــ  يف ااــال الس االــا وســا ت املســاعدة اننســان   والتنم ــ  و قــو  اننســان، منــل  ــدو 

ه التقعيـع أيضـا مـوجزا عـن (. ويقـد   A/71/932-S/2017/508) 20١7 زيعان/يون ه  ١5 يفتقعيعي السامق 
 ،التطولات الس اال   واألمن   العئ س   واأل داث انق  م   والدول   املتص   أبفغانستان. ويف غضـون  لـ 

تقعيــــع عــــات عــــن ا الــــت عاة ا الــــتات  ا لب  ــــ  األمــــم املتحــــدة  20١7 آب/أغســــطم ١0 ــــدل يف 
 (. A/72/312–S/2017/696أفغانستان )إىل ملساعدة تقدمي ال
 

 ةاهلامالتطورات  - اثنيا 
موعـ  مـن ال يصـ ات الس االـ   مـن س ةواجهت  لوم  الو دة الوطن   م الض  جهرية متزايـد - 3

. 20١8 اليت أ ـبحت أك ـع ن ـاطا يف ت باـ  املسـاندين يف أعقـاب انعـان عـن موعـد ا نتيـا ت ل ـاه
، اللي يضم شيصـ ات ق اايـ  مـن األ ـزاب الس االـ   العئ سـ   “أفغانستان إنقا س م ”وأوجد تلوين 

يف  سموعــات منتســب ،  نضــاف  إىل انســتانأفغال اثــ ، كت ــ  م الضــ  ع ــ  قاعــدة اعــم أغ بهــا يف  ــال 
موعـدا لانتيـا ت  20١8عوز/يول ـه  7أععى من الب د. وأع نت ال  ن  ا نتيام   املستق   اتليخ  حناءأ

، كـا يف  لـ  اوطـوات هلـاالربملان   وانتيا ت سالم املقاط ات، وأ عزت تقدما يف األعمـال التحضـريي  

https://undocs.org/ar/A/RES/68/11
https://undocs.org/ar/S/RES/2344(2017)
https://undocs.org/ar/A/71/932
https://undocs.org/ar/A/72/312–S/2017/696
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ال م  ـ  ا نتيام ـ ، ع ـل الـعغم مـن االـتمعال م ـاعع الت ـل  لـدى ال ـ ب.  العام   إىل حتسـ  مصـداق  
احلالــ  األمن ــ  متق بــ  ل غايــ ، إ  تباالــت احللومـــ  و عكــ  طالبــان الســ طعة ع ــل عــدا مــن املعاكـــز  وظ ــت

احمل  ــ  عـــال الملــتة امل ـــمول   لتقعيـــع، مــا وقـــوو ضـــحا  مــن امـــانب . وأ ل عـــدا مــن احلـــوااث األمن ـــ  
 آب/ ١بالزة إاان  واال   النطا ، و  ال ما اهل وه ا نتحالي ع ل مس د ش  ا يف مدين  اـعات يـوه ال

آب/أغســـطم، واهل ـــوه ا نتحـــالي  5إىل  3أغســـطم، وعم  ـــات القتـــل اممـــاعا يف و يـــ  الـــعمل مـــن 
آب/أغسـطم، يف  ـ  أج ـت نملـم احلـوااث امليـاوز مـن تزايـد  25ع ل مس د ش  ا يف كامل يف 

 التوتع الطائملا وت اظم  دة ا نتقاا ال  ين جتاه احللوم  مسبب عده قدلهتا ع ل تـوفري األمـن. واالـتمعت
مــن النــزاو، مــا االــتمعال التملــاو عــدا ان ــا ت يف  ــملوز اــ  ء املــدن    مصــولة مملعطــ م ــا ة املــدن   
ـــن  وأظهـــعتوت ـــعيدام.  الت ـــاون يف م ـــت ااـــا ت. يف ال اقـــات مـــ  أفغانســـتان و كســـتان مـــواال حتس 

املت ـــداة األطـــعاز،  ووا ـــ ت أفغانســـتان م ـــالكتها انق  م ـــ  ع ـــل املســـتوى ال نـــائا ومـــن عـــال احملافـــل
الـــ ما مـــا اول آالـــ ا الوالـــطل اومـــم. و  ُلـــعوز أي تقـــده م حـــو  حنـــو إطـــا  عم  ـــ  ل ســـاه مـــ   و 

 احللوم  و عك  طالبان.
 

 التطورات السياسية - ألف 
اهل ــــوه  األزمــــ  الس االــــ   الناشــــا  عــــن يف شــــهع ع مــــت ع  ــــه الســــامق ــــدل تقعيــــعي الــــدولي  - 4

أ ل/مـايو. وقـد أالــملع  3١يف ق ـب مدينـ  كامـل يف  الـلي نملــلا نتحـالي الواالـا النطـا  مواالـط  شـا ن  
الا اهل وه عن مظااعات منااض  ل حلوم  اليت اهتمهـا املتظـااعون  ل  ـز عـن  ايـ  مواطن هـا. وزاات 

ع ـل يـد مسـ ول   أهنـم قت ـوا يُـزعمعدا من املتظااعين أثناء ا  ت اجات،  صعوالج  الا التصول م د م
احملت ـــ  أن يـــواي د ـــاة عـــدا مـــن األعضـــاء القت ـــل مـــن أمن ـــ . وكـــاا ا ـــوه   ـــق ع ـــل جنـــازة أ ـــد 

، كـــن فـــ هم الـــعئ م التنمل ـــلي عبـــد   عبـــد  ، ووزيـــع الس االـــا العئ ســـ   يف  ـــزب امم  ـــ  انالـــام  
مم  ـ  انالـام   إىل اهتـاه املنتمـ  إىل ابـالزين  لـ   لساالـ  ال  ـدا ـا  الـدين ل  . وقـد  ،اوالج  

عبــد الســ د ال ــوالو يف كامــل. ولفــت  إغــا احللومــ  ع نــا  لتــأمع، وأاى إىل مظــااعات شــ ب   مطولــ  و 
ين يف امم  ــــ  انالــــام  . ويف   ا الــــتقال ، مــــعغم مطالبــــات  ــــلا ال ــــان مــــن م ــــت األعضــــاء البــــالز 

قت ــت قــوات األمــن وأثنــاء  لـ  شـوالو كامــل، احلــواجز يف آعــع  لقـوة مــ  احللو  أزالــت زيعان/يون ـه،  20
األفغان ــ  أ ــد احملت ــ  وأ ــامت نســ  آعــعين مــنهم يــعو ، األمــع الــلي أاى إىل  ــاوز مــن تصــاعد 
ال نــ . للــن ت ــ  امليــاوز   تتحقــق، وأفســحت عط ــ  ال  ــد الــيت أعقبــت هنايــ  شــهع لمضــان الطعيــق 

النســ . غــري أن أ ــداث اــلا ال ــهع أالــملعت عــن حتــول شــديد يف املنــا  الس االــا، أمــاه فــتة مــن اهلــدوء 
غـــــــين واألعضــــــــاء العئ ســـــــ   يف  ــــــــزب  أشـــــــعز  ـــــــا به  ـــــــدو م حــــــــو  يف ال اقـــــــات مـــــــ  الــــــــعئ م

 انالام  .  مم   ا
ويف الا الس ا  الس االا واألمين، ظهـعت اينام ـ  ال االـ   جديـدة تتم ـز متك ـز السـ ط  ااعـل  - 5

عبـــد   إىل توافـــق يف اشلاء م ـــان  والســـ دغـــين  الســـ د لومـــ  الو ـــدة الوطن ـــ   ـــول الـــعئ م. وتو ـــل 
. وعـال الامقا مصدلا ل ياز م  الين الـزع م شل ت العف    املستوى، اليت يف املنا ب الت   نات 

 داع  ـــ  ولئـــ م جديـــد جديـــد ل، كـــن فـــ هم وزيـــع جـــدا الملـــتة امل ـــمول   لتقعيـــع، عـــ  الـــعئ م عـــدة وزلاء
ل مديعيــ  املســتق   ل حلــم احمل ــا، واالــتبدل   ــا اململوضــ  التســ   يف ال  نــ  املســتق   ل  ــا  اناالي 

وا ــ ت الســ ط  الت ــعي     لاء  ــ ب ، إ عم  ــ  املوافقــ  الربملان ــ  ع ــل الــوز  ظ ــت وللــنواودمــ  املدن ــ . 
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كقـــــائم  أتك ــــد  ـــــا  اهتا يف مواجهـــــ  الســـــ ط  التنمل ليــــ ، واـــــالم  ال ـــــا عـــــدا مــــن الـــــوزلاء مهـــــامهم  
  لن ام .   ألعمال

وازااا تــوتع ال اقــات مــ  الــعئ م و ــزب امم  ــ  انالــام   يف أعقــاب مواجهــ  عن ملــ  يف مــزال  - 6
والقــوات املوال ــ  حلــاكم و يــ  ،  عضــو س ــم الو يــ ، عا ــ  مومنــدآب/أغســطم مــ  ١4ال ــعي  يف 

م ــخ، عطــا نــول، الــلي اــو أيضــا الــعئ م التنمل ــلي حلــزب امم  ــ  انالــام  . وأالــملع احلــااث عــن تبــاال 
نطا  النـال مـ  القـوات املوال ـ  ل حـاكم وامماعـات املسـ ح  املنتسـب  إىل احلـزب انالـاما، الـيت تـدعم 

إىل عهــدة املديعيــ  الوطن ــ  للمــن، الــيت ظــل  ــا  ــ  الســ د مومنــد نــد. ويف وقــت   ــق، نُقــل مومالســ د 
 آب/أغسطم. ١7ليخ انفعاج عنه يف ات
ال اقـــات متـــوتعة أيضـــا مـــ  الـــعئ م و ـــزب جنـــب  م    ـــا، الـــلي   يـــزال زع مـــه، عبـــد  وظ ـــت - 7

ب ا  ت ـــاز الت ســـملا وا عتـــداء امنســـا ق ـــد قـــعال ا هتـــاه مســـب ،العشـــ د اوالـــتم، النائـــب األول ل ـــعئ م
. وع ل العغم من االتمعال ال ائ ات  ـول 20١6 ع ل منافم ال االا يف ت عين ال ا /نوفمرب  املزعوم
عوز/يول ـه، ظـل يف أنقـعة،   ـل يت قـل  ١7اوالتم الوش ل ، وإ باط حماول   لا الصـدا يف الس د عواة 
عوز/يول ـــه، مـــدأت انجـــعاءات التمه ديـــ  ل محاكمـــ  يف  9يف أ ل/مـــايو. و  ١9الطـــ  منـــل   ـــاجلمس ـــا ال

 القض   املعفوع  ضد النائب األول ل عئ م وتس   متهم  آععين، و  ا ل أي منهم أماه احمللم .
ــــوه  22ويف  - 8 ــــ  املســــتق   ي ــــ  ا نتيام  ــــت ال  ن ــــه، أع ن ــــه  7 زيعان/يون  موعــــدا  20١8عوز/يول 

يــا ت ســالم املقاط ــات. وكــان هلــلا انعــان أثــع يف   ــد األطــعاز الملاع ــ  لانتيــا ت الربملان ــ  وانت
الس اال  ، ووفع منافل جديدة ل ن اط الس االا، كا يف  ل  م  امماعات، الـيت اعـت الـامقا إىل ا ـا  
تدامري غري االتولي   التبدال  لومـ  الو ـدة الوطن ـ . ويف األالـام ا التال ـ ، شـعو عـدا مـن ال يصـ ات 

. وتو ـدت مواقـ  اـله ا ئتافـات إىل عـوة ا نتيـا تماعات امل ال ض  يف مناء حتالملـات هتـدز وام
انتقــاا احللومــ ، وتــداول الوضــا األمــين وا قتصــااي، فضــا عــن تصــولات تزايــد   ــولامل الضــ  الناشــا  

 تعك ز الس ط  ااعل القصع العائالا.
الســ د  زيعان/يون ــه، عنــدما  ــع   29يف  وأع نــت أكــرب  اعــ  جديــدة عــن ت ــل  ها يف أنقــعة - 9

ا ئـتاز مـن أجـل إنقـا  ”عن ت ل ل  حممد حمقق، النائب ال ا  ل عئ م التنمل لي،و  نول الس دو  اوالتم
شيصــ ات مــن  ــزب امم  ـــ  انالــام  ، و ــزب و ــدت إالـــاما  تتحــد يف ظ ـــه، الــلي “أفغانســتان

 طاج ـــ ال أعـــداا كبـــرية مـــن املنا ـــعين مـــن  اعـــاتمـــعاه أفغانســـتان، و ـــزب جنـــب  م   ـــا، ويســـتند إىل 
تطـولا م حوظـا جـدا،  لنظـع إىل  نـب . وشلل الت ـاون مـ   ـزجل امم  ـ  انالـام   وجةزال اهلوزم  و األو 

اتليــخ الطــعف  الطويــل يف التنــافم، والــلي شــامه ال نــ  أ  ــا . و ــ  اشن، عبــا التحــال  قاعــدة اعمــه 
نــول جتم ــا نظمــه الســ د م مــا ال يصــ ات امل الضــ  األعــعى. وتــزع    ــات ال ــمال  ، م نمــا لــاول إقامــ 

ه عنـــــ تشــــيكن للـــــن غامــــ 3 000آب/أغســـــطم  ضــــعه  ـــــوايل  ١ا ئــــتاز يف مـــــزال ال ــــعي  يف 
ل  . ونُظ  م   د آعع يف  والس دعبد  ،  الس دال يص ات البالزة يف  زب امم    انالام  ، م ل 

الـلي يتـال  مـن معملـان   مـن الـو  ت ال ـعق   الـافعوا  “س ـم ال ـع ”تـا  جال أ ا يف نملـم يـوه افت
النــول. م ــد أن سموعــ  أعــعى مــن ال يصــ ات  الســ دم ــد  لــ  إىل مــزال ال ــعي  نجــعاء حمــاا ت مــا 

(، الــلي يضــم عــداا مــن “حمــول ال ــ ب األفغــا ”امل الضــ  أع نــت عــن ت ــل ل حمــول مــعاه أفغانســتان )
 م وزلاء إاالة كعزاي السامق .املس ول  من س 
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ومـــدت سموعـــات أعـــعى أيضـــا متحمســـ  م ـــد انعـــان عـــن موعـــد ا نتيـــا ت. وقـــده س ـــم  - ١0
احلماي  وا التقعال يف أفغانستان، اللي يضم عمع اوازاي، وزيع الداع    السامق، وعبد العالول ال از، 

دي،  ـاحل ملـاء. و مل ـل، عقـد أنـوال احلـق أزع م اااادين السامق، م ا ت ع ن  ، وشعو يف الس ا حل د 
اوالــتم  منهـا السـ د زعـ م امبهـ  الوطن ـ  امديـدة، عـدة اجتماعـات مــا شيصـ ات م الضـ   لزة أعـعى،

س م احلماي  وا التقعال يف أفغانسـتان. وا ـل ا ئـتاز الس االـا املسـمل احلـزب انالـاما  عنن و ومم  
عوز/يول ـــه، أع ـــن م الـــم  6ملـــا مـــ عع  ـــحملا م قـــوا يف فأيضـــا عطـــوات حنـــو التحضـــري لانتيـــا ت. 

 عكــ  ق ــب الــدين  فصــ لو  املســ لاحلــزب انالــاما ألفغانســتان  تو  ــداحلــزب، ق ــب الــدين  لمت ــال، 
أن احلــزب امديــد ال وا ــل اعــم النظــاه الس االــا.  أيضــاالتــاما ل حــزب انالــاما. و كــع و  الــلي يتزعمــه

 الو  ت.  اكل  زم   مستق   يف ال ديد منوما  ل ،   يزال الان الملص ان من احلزب لتملظان  
ب ــد أن فواخنملــت   ــم املظــااعات يف ال ــوالو وكــلل   ــدهتا عــال الملــتة امل ــمول   لتقعيــع.  - ١١
عكـ  ا نتملاضـ  مـن أجـل التغ ـري الـيت حل ـاه ا  ت اج ـ  اوان/يون ـه من شـوالو كامـل يف أواعـع  زيع  زي تأ

مـن امل السـ   قسـاهما أ إلالاء ت اونتوج ه تعك زاا إىل ال عوو يف  احلعك  يه من ع  ها الطاج  ، أعاات
اهلــزالة  اعــ  عوز/يول ــه، اجتمــا الــعئ م مــا ن ــطاء  عكــ  التنــويع الــيت هتــ من ع  هــا  23الس االــ  . ويف 

ـــــيت  ووعـــــد ـــــ  يف املعتمل ـــــات الوالـــــطل ال ـــــ  م ـــــتك   التل ـــــاز فـــــعت التنم   هلـــــزالةا ت ـــــللإبن ـــــاء من
 .اللاهنا أغ ب  
 آب/ 7ومـــدأت ا الـــت دااات التقن ـــ  والت ـــغ     عقـــب انعـــان عـــن موعـــد ا نتيـــا ت. ويف  - ١2

ون يف أنســـب الــتلمعاكــز ا قــتاو  أنأغســطم، أط قــت ال  نــ  ا نتيام ــ  املســتق   تق  مـــا ل تاكــد مــن 
يف ااتم ـــات احمل  ـــ . وكســـاعدة مـــن األمـــم املتحـــدة، قـــدمت ال  نـــ   كـــليف املبـــا  ال امـــ  ودمـــ    املواقـــا
آب/أغســـطم لســـ ط  ال ـــعاء الوطن ـــ  موا ـــملات تـــعتبي متلنولوج ـــا التســـ  ل الب ـــومتي ل نـــاعب ،  ١4

اـــله التلنولوج ـــا. تنـــاء  قآب/أغســـطم يف عم  ـــ  مناقصـــ  حمـــدواة  ١7م نمـــا شـــععت اـــله الســـ ط  يف 
ومملضـــل إعـــااة تســـ  ل النـــاعب  األفغـــان املـــ ا    الـــتيداه التلنولوج ـــا الب ومتيـــ ، الـــتتملن ال  نـــ ، 

 ألول معة، من  ا قوائم الناعب   سب معاكز ا قتاو. 
وا ــ  قــ . ووفقــا وعيطــ  الطعيــق او  تــزال القــعالات الس االــ   العئ ســ   نجــعاء ا نتيــا ت م     - ١3

قـــعالات م ـــان الـــدوائع ا نتيام ـــ ،  فهـــا ت ـــملعوز/يول ـــه،  5 ل  نـــ  ا نتيام ـــ  املســـتق  ، املقدمـــ  يف 
واالــتيداه التلنولوج ــا ل تحقــق مــن النــاعب ، وإاالة ا قــتاو والنتــائ ، وطعائــق عويــل ال م  ــ  ا نتيام ــ . 

 ت ــللها يف إلااة احللومــ  وقــدلهتا ااتمــا املــد مــن أ ــزاب ومنظمــات  عــدةويف الوقــت نملســه، أمــدت 
ــــــ  وال ــــــلو  ــــــ   ع ــــــل تنظــــــ م انتيــــــا ت  ات مصــــــداق  ، د ــــــ  ال ــــــواغل األمن  م ــــــان االــــــتقال   من

 املستق  .  ا نتيا ت
اململاوضـــات مـــ  احللومـــ  و عكـــ  طالبـــان. واالـــتمع اا ـــم  يف  ملـــزو  ُلـــعوز أي تقـــده م حـــو   - ١4

يــد كــعمي ع   ــا، يف تنقــ ج االــتات   ته وعطــي عم ــه، و لــ  ضــمن األع ــل ل ســاه، مق ــااة لئ ســه امد
امهات املاحنـ  الدول ـ  يف ن سـان/أمعيل. م ل ها اللي ُععة ع ل انطال ال اه لعؤي  العئ م غين ل ساه 

ووا  ت الب     والاا العمسا ما طالبان، يف إطـال امهـوا العام ـ  إىل إ ـاا  ـل ال االـا ل نـزاو املسـتمع. 
إاماج ال  ن  التنمل لي  امل تك  املسـ ول  عـن تنمل ـل اتملـا  السـاه مـ  احللومـ  واحلـزب انالـاما  وقد مت

العام   إىل اعـم منـاء  اايف إطال جهوا ،اللي يقواه ق ب الدين يف اا م األع ل ل ساه. ويسعت الب   
ت ملــــ  عــــال الملــــتة الســــاه ع ــــل املســــتوى احمل ــــا، ثــــاث مبــــاالات الــــاه حم  ــــ  تغطــــا الــــت و  ت  
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إجـــعاء  ــوال مـــ  ال ــ و  مــن مقـــاط ت  يف و يــ  قنـــداال، وال ســ   مـــن  ، كـــا يف  لــ امل ــمول   لتقعيــع
 امل اولات ما ال يص ات الدين   املستق   يف و ي  عوالت.

 
 األمن - ابء 

متصــا   ــاا  5 532و مــا اــوااة يف   ــا أحنــاء الب ــد. والــ  ت األمــم املتحــدة نــزا االــتمع ال - ١5
يف  3، واــو مــا ا ــل ز اة منســب  20١7آب/أغســطم  3١ زيعان/يون ــه إىل  ١5 ألمــن يف الملــتة مــن 

املتحــدة  ، كانــت األمــم20١7آب/أغســطم . ود ــول هنايــ  20١6املائــ  مقالنــ   لملــتة نملســها مــن عــاه 
لســن . وي ــزى  ــاا  متصــا  ألمـن عــال األشــهع ال مان ــ  األوىل مــن ا ١6 290قـد الــ  ت أك ــع مــن 

يف املائـــ  مـــن سمـــوو احلـــوااث  64االـــتمعال التملـــاو األعـــداا أالاالـــا إىل ا شـــتباكات املســـ ح ، الـــيت ع ـــل 
ز املستوى الق االا لاشتباكات املس ح  . وقد عز  20١6يف املائ  منل عاه  5األمن  ، واليت زاات منسب  

اهل مـات غـري املتنـاظعة حنـو  ـي مـن ل ـاه التحـولو الواضـج يف النـزاو منـل أوائـل ا 20١7اللي شهده عاه 
 املناوئــ أك ــع يتســم  شــتباكات مســ ح  مطولــ  يف ك ــري مــن األ  ــان مــ  احللومــ  والقــوات تق  ــدي نــزاو 

ات  الـتيداه أجهـزة التمل ـري املعجت ـ  واهل مـات التمل ـري هلا. واخنملضت اهل مات غري املتناظعة، من قب ـل 
، 20١6يف املائـ  مقالنـ   لملـتة نملسـها مـن عـاه  3ا عتطـاز، منسـب  ا نتحالي  وا غت ا ت وعم  ـات 

للنهــا ظ ــت الســبب العئ ســا ل  ــا ت يف  ــملوز املــدن  . وشــهدت املنطقــ  ال ــعق   أكــرب عــدا مــن 
 احلوااث، ت  ها املنطق  امنوم  .

  ـ  ل ملاالـب توا ل تطول النزاو كلل  مسبب القعال ا التات  ا اللي ا لته احللومـ ، نتو  - ١6
ع ــل الــدفاو عــن املعاكــز الســلان   وإعاقــ   متك ــز موالااــاالــيت  ققتهــا  عكــ  طالبــان يف املنــاطق العيمل ــ ، 

توط ــد الــ طعة طالبــان ع ــل املنــاطق ا الــتات    . وقــد أاى اــلا التغ ــري إىل تزايــد عــدا ا شــتباكات مــن 
يــــ . و نضــــاف  إىل  لــــ ، فــــ ن ز اة واهل اكـــل األالاالــــ   احل و  تأجـــل الســــ طعة ع ــــل عطــــوط ا تصــــا 

الق ــــاه كزيـــد مـــن اهل مـــات املتلــــعلة يف  هلـــا تإ لـــاه الـــ طعة طالبـــان ع ـــل م ــــت املنـــاطق العيمل ـــ  أات ـــ
 أفغانستان.  ال

و افظت  عكـ  طالبـان ع ـل قـدلهتا ع ـل التنـافم ع ـل األلاضـا يف   ـا أحنـاء الب ـد، ممـا أجـرب  - ١7
،   تقــم طالبــان 20١6ل حملــا  ع ــل الوضــا الــعاان. و ــاز عــاه  احللومــ  ع ــل  صــ ك مــوالا كبــرية

 يأبي حمـــاو ت لئ ســـ   ل ســـ طعة ع ـــل عا ـــم  مـــن عوا ـــم الـــو  ت منـــل انعـــان عـــن عم  ـــ  منصـــول 
طالبـان مـن اجت ـا  عـدة معاكـز مقاط ـات والسـ طعة   عكـ  اهل وم   يف ن سان/أمعيل. ومـا  لـ ، علنـت

يف و يــــ  فــــال ب  جلــــ  ت ــــوله يف و يــــ  غــــول الغعم ــــ ، وكواســــتان وغولمــــا ع  هــــا مصــــولة موقتــــ ، كــــا يف  
ال مال  ، وجا  ع ل يف و ي  ملت ا ال عق  . واالت اات قـوات الـدفاو واألمـن الوطن ـ  األفغان ـ  السـ طعة 
ع ــل ت ــوله وكواســتان يف غضــون أالــبوو، يف  ــ  تبــدلت الســ طعة ع ــل جــا  ع ــل ثــاث مــعات عــال 

مول   لتقعيـــع. ويف ال ـــمال ال ـــعقا، فعضـــت  عكـــ  طالبـــان ضـــغوطا شـــديدة ع ـــل مقاط ـــات الملـــتة امل ـــ
انـدعوي يف و يـ   -أ ا وشريين اتغاب وعواجه البزموش ع ل طول الطعيق ال اه م منـ   تواول قعمقول

ملــت  عكــ  طالبــان ا ماهتــا ع ــل املقاط ــات املتانــ  ل ا ــميت و يــيت قنــداال فــال ب. ويف امنــوب، ك   
عوز/يول ـه، االـت اات القـوات األفغان ـ   ١7قنـداال. ويف  - ل لع كـاه وكـلل  ع ـل الطعيـق ال ـاه كامـلو 

يفواليةةةةةةد اليتةةةةةةةت يطةةةةةةبن مةةةةةة  ةةةةةة  ةةةةةة      ط ةةةةةة   يتةةةةةةة يالســــــ طعة ع ــــــل مقاط ــــــ  نــــــوائا  ل ــــــزا
 .٢٠١٦يألول/أنتوب تش ين
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القطــاو األمــين  ــدز ز اة قــدلة  ووا ــ ت احللومــ  تنمل ــل عطتهــا ل ســنوات األلمــا م ــان إ ــا  - ١8
القــوات احللوم ــ  وملافحــ  الملســاا وحتســ  الق ــااة األمن ــ  ومواءمــ  ال م  ــات مــا أاــداز الس االــ  ال امــ ، 

. ويف إطــال اــله اوطــ ، أُ ن منقــل 20١7واــا عطــ  أُقــعت كوجــب املعالــوه العائالــا الصــاال يف أ ل/مــايو 
أغســــطم، لُفــــا  آب/ 20زالة الداع  ــــ  إىل وزالة الــــدفاو. ويف الســــ ط  ع ــــل شــــعط  احلــــدوا األفغان ــــ  مــــن و 

 30 000فعقـ  إىل ف  ـق ادفـه مضـاعمل  عـدا أفـعااه إىل مـن مستوى القوات اوا   ل     الوطين األفغـا  
. ومـــا  لـــ ، ظ ـــت احللومـــ  تواجـــه حتـــد ت متزايـــدة مســـبب ز اة م ـــد ت 20١7 فـــعا د ـــول هنايـــ  عـــاه

 األفغا  وال عط  الوطن   األفغان   نت    ان ا ت واهلعوب من اودم  فضـا عـن التناقك يف ام   الوطين
 الضباط. و  ال ما ع ل مستوى املبتدئ  منالص و ت يف أتم  ااندين امدا، 

و يـ  ععاالـان يف م ظمهـا م ويف      تزال عم  ات تنظ م الدول  انالام   يف ال ـعا  وال ـاه - ١9
مقتصعة ع ل شـع  أفغانسـتان، فقـد أع ـن مسـ ول ته عـن مـا  ا مـات كبـرية يف   ـا أحنـاء الب ـد عـال 

القــدلة ع ــل إعــاز وجــواه يف مقاط ــ  ُكنــع، وعــج يف إعــااة إن ــاء الملــتة امل ــمول   لتقعيــع. وعــزز التنظــ م 
ن قامــت قــوات األمـن األفغان ــ  متطهرياــا. ويف أمــاكن يف منــاطق مــن و يـ  ننلعاــال الــيت الـبق أ ال م  ـات

 تنظ م يف و يـيت جـوزان والـعمل ال ـمال ت ، وكـلل  يف و يـيت لأععى، أفاات تقاليع عن أن ط  مزعوم  
الواقـا  هلب منتسـب  يف املنـاطق اوالجـ  عـن م ق ـتجااعات وغول الغعم ت ، مما ي ري إىل أن التنظ م لكا 

 يف ال ع .

أات عدة  وااث أمن    لزة عال الملتة امل ـمول   لتقعيـع إىل مزيـد مـن تـداول ثقـ  اممهـول و  - 20
 آب/ ١يف التت بــــات األمن ــــ  الــــيت تتيــــلاا احللومــــ . وأاى اهل ــــوه ع ــــل مســــ د شــــ  ا يف اــــعات يف 

 شيصـــا، و قـــل إاانـــ  واالـــ   النطـــا  مـــن اممهـــول األفغـــا  وااتمـــا 90أغســـطم إىل مقتـــل أك ـــع مـــن 
الدويل ع ل  د السواء. وشنت  عك  طالبان ومن يسمون أنملسـهم منتسـب  إىل تنظـ م الدولـ  انالـام   

و يــــ  الــــعمل، ممــــا أاى إىل وقــــوو مععاالــــان ا ومــــا ع ــــل منطقــــ  مــــريزا أو نــــ  يف مقاط ــــ   ــــ اا  مو يــــ 
  وااعـــــاءات آب/أغســــطم مـــــا امل    ــــ ات املوال ــــ  ل حلومـــــ  احمل  ــــ 5إىل  3يف الملــــتة مـــــن  اتاشــــتباك

ة لتقــدمي املســاعدة دـوااث قتــل  ــاعا االــتهدفت املـدن  . وأشــال حتق ــق   ــق أجعتــه م  ـ  األمــم املتحــد
 يقـــل عـــن ، كـــا يف  لـــ  م  ـــ  لتقصـــا احلقـــائق أوفـــدت إىل املنطقـــ  املتضـــعلة، إىل أن مـــا  إىل أفغانســـتان

فــعاا عــاجزون عــن القتــال. وكمــا اــو شيصــا قت ــوا يف اهل ــوه، مــن م ــنهم عــدا كبــري مــن املــدن   أو أ 36
ال ـــ   . ووقـــا ا ـــوه آعـــع ع ـــل مســـ د  يف  ـــملوزاحلـــال يف اـــعات، كانـــت أغ ب ـــ  ان ـــا ت املوثقـــ  

 .هعن تنظ م مس ول تهالمدن ا، وأع ن  28آب/أغسطم أاى إىل مقتل  25ش  ا يف كامل يف 

الـلي عقـد يف معوكسـل  لنـاتو()ا ألط سـاويف م عع القم  لـوزلاء الـدفاو يف منظمـ    ـ   ـال ا - 2١
عـــاه هنايـــ   أتك ـــدام ا لتـــزاه جتـــاه أفغانســـتان  ـــ  اوشـــعكاؤا املنظمـــ  زيعان/يون ـــه، كـــعل   ملـــاء  29يف 

، وأع ن عدة   ملاء عن ز اة مسامهتهم مقوات يف م    الـدعم الوط ـد التام ـ  ل نـاتو. ومـا  لـ ، 2020
آب/أغســـطم، وعقـــب  2١ســـتو ت املـــا ون  ـــا. ويف   تـــزال أعـــداا القـــوات املنت ـــعة أقـــل مل ـــري مـــن امل

 ن لئـ م س االات ف ما يت  ق ينوب آال ا، أعاألمعيل   ل الو  ت املتحدة أجعته ا نتهاء من االت عاة 
 و ـــدات الـــو  ت املتحـــدةاالـــتات     جديـــدة ألفغانســـتان وأن عـــن  ،تعامـــب او لـــد ،الـــو  ت املتحـــدة

 الظعوز السائدة ع ل ألة الواقا. التبقل يف أفغانستان، ع  ا ما

الـــ   يف كامـــل يف الدم وما “املنطقـــ  اوضـــعاء”ويف أعقـــاب اهل ـــوه ا نتحـــالي الـــلي وقـــا قـــعب  - 22
املدينـــ . وقــد عملضـــت عــدة م  ـــات  والــيأ ل/مــايو، لف ـــت احللومــ  مســـتوى التت بــات األمن ـــ  يف  3١
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وه، ممــا أاى إىل نقصــان إ ــايل م حــو  يف ام وماالــ   مســتو ت ماكهــا الــوظ ملا يف ال ا ــم  م ــد اهل ــ
ماكهــــا احلضــــول الــــدويل. وظ ــــت م  ــــ  األمــــم املتحــــدة لتقــــدمي املســــاعدة إىل أفغانســــتان مــــزواة ملامــــل 

. وعــال الملــتة امل ــمول   لتقعيــع، وق ــت نســ   ــوااث ت ــعة هلــا موظملــون يف األمــم املتحــدة، الــوظ ملا
ط ـق الـعا  آب/أغسـطم، أُ  ١3اعتطـاز. ويف  و ـااثُ من م نها ثاث   وااث تعا ب و ـااث جنـائا 

 و ي  ملت ا.  زيعان/يون ه يف 8قد اعتطملا يف  اثن  من موظملا األمم املتحدة كا 
 

 التعاون اإلقليمي - جيم 
الت ـاون،   ــل  حتسـنأظهـعت ال اقـات ال نائ ــ  مـ  أفغانسـتان و كســتان م ـت الـد ئل ع ــل  - 23

يف  ،يـا ، وان لتحس  ال اقات. وعال ز لة قاه  ا وزيع عالج   الص  ا ل كل من الب دين عطوات
 زيعان/يون ـــه، اتملقـــت أفغانســـتان و كســـتان ع ـــل إن ـــاء آل ـــ  ملعاقبـــ  األزمـــ  لاتصـــا ت يف  25و  24

ث ــ  ع ــل املســتوى الــوزالي. ويف أن ــات الب ــدان ال اثــ  آل ــ   ــوال ثانت  ــ  لــلل ،  ــا ت الطــوال ، و 
عوز/يول ـــه، ع نـــت  كســـتان الـــملريا جديـــدا لـــدى أفغانســـتان، واـــو منصـــب ظـــل شـــاغعا ل ـــدة أشـــهع.  2

عوز/يول ــه إىل  4إىل  2وعقــب ز لة قــاه  ــا وفــد مــن س ــم ال ــ و  يف الــو  ت املتحــدة يف الملــتة مــن 
ات إالــــاه أ ا وكامــــل، اتملقــــت أفغانســــتان و كســــتان ع ــــل تســــ ري عم  ــــات أمن ــــ  منســــق  ضــــد امماعــــ

ــــــــــو  ت ــــــــــ  ع ــــــــــل طــــــــــول احلــــــــــدوا، ع ــــــــــل أن تضــــــــــط ا ال املتحــــــــــدة  لع ــــــــــد والتحقــــــــــق. ويف  انلاام 
هتم نــــا جــــاعوا، مــــز لة إىل كامــــل يف إ ــــدى أوىل  ،آب/أغســــطم، قامــــت وزيــــعة عالج ــــ   كســــتان ١5

 ملناق   البل مناء ال ق  املتباال .أفغانستان ل اهتا إىل اوالج،   ل اجتم ت معئ م 

املت ــدا األطــعاز، مــن عــال آل ــات مــن قب ــل عم  ــ  تملاع هــا ع ــل الصــ  د احللومــ  ووا ــ ت  - 24
 م  ـ  هلـله الآب/أغسـطم اجتمـاو عـرباء  8إىل  6قد يف اهلا يف الملتة مـن االطنبول. وعُ  - ق ب آال ا

 م ان الت الة والملعت الت الي  وا الت مالي ،   ل أكد امل الكون مـن جديـد التـزامهم مت زيـز الت ـاون يف
لوم  ن تعك زا متزايدا ع ل عاقتها مـا اول آالـ ا الوالـطل اومـم، احلسايل ا قتصاا والتوا ل. ولكزت 

زال الــعئ م تعكمانسـتان   ــل وق ــا ، عوز/يول ـه 3ملــا ف  ـل قــاه الـعئ م م ــدا مـن الــز لات إىل املنطقـ . 
جــعاء  ــوال ثاثــا مــ  أفغانســتان عوز/يول ــه، زال اوشــان  ن 6عــدة اتملاقــات ثنائ ــ  يف ســال النقــل، ويف 

 و كستان وطاج لستان.

ومدأت اململاوضات من جديد م ان اتملـا  الت ـاون ال نـائا ال ـامل ا الـتات  ا مـ  أفغانسـتان  - 25
و هوليـــ  إيــــعان انالـــام  ، الــــلي يهـــدز إىل حتســــ  الت ـــاون يف ســــا ت األمـــن وا قتصــــاا والاجاــــ  

 زيعان/يون ه، عقد ا جتمـاو األول ومـم مـان تقن ـ  يف طهـعان. ومـا  ١8 و ١7وال قاف  والت   م. ويف 
عوز/يول ــــه، يف املــــ عع الــــدويل م ــــان ملافحــــ   3 لــــ ، ظ ــــت امل ــــاه مســــال  عــــاز مــــ  الب ــــدين. ويف 

ــــ م  ــــ ، انتقــــد لئ ــــ  والتام  ــــعان انالــــام  ، ال وا ــــ  العم   ــــ  إي ــــاء الســــدوا يف  ، ســــن لو ــــا  هولي من
وأات اله املا ظات إىل لا ف ل ش   يف أفغانستان،   ل انط قـت مظـااعات يف شـوالو  أفغانستان.

ــمــدن اــعات وكامــل وقنــداال وجــال أ ا. وفُ  ة  ــق أفغانســتان يف إاالة عت املا ظــات ع ــل أهنــا تقــو  س  
نظـــريه طهـــعان ل ت ـــاول مـــا  أعـــععوز/يول ـــه، زال مست ـــال األمـــن الـــوطين  ن ـــ   24موالااـــا املائ ـــ . ويف 

آب/أغســـطم،  ضـــع الـــعئ م غـــين معاالـــم تنصـــ ب  5م ـــان املســـائل املت  قـــ  كلافحـــ  انلاـــاب. ويف 
 العئ م لو ا  يف طهعان. 
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 حقوق اإلنسان - اثلثا 

النـزاو املســ ج. عوز/يول ـه، أ ـدلت الب  ــ  تقعيعاـا نصـ  الســنوي عـن  ايـ  املــدن   يف  ١7يف  - 26
 زيعان/يون ـــه، إ ــــا ت يف  ــــملوز  30كــــانون ال ا /ينــــايع و   ١، يف الملــــتة مــــا مـــ  وقـــد وث قــــت الب  ـــ 

جعلــا(، و لــ  ع ــل قــده املســاواة مــا  3 58١قتــ ا و  ١ 662إ ــام  ) 5 243املــدن   م ــ  عــدااا 
. وأاى ال نـــ  املتصـــل 20١6أعـــداا ان ـــا ت يف  ـــملوز املـــدن   املوثقـــ  يف الملـــتة نملســـها مـــن عـــاه 

يضاً إىل تدمري البل ال    واملنـازل واملمت لـات وت ـعيد اش ز مـن اأُلالـع وتق  ـد احلصـول ع ـل  لنـزاو أ
يف املائـــ  مــــن   ــــا ان ــــا ت يف  67عـــدمات الت  ــــ م والصــــح  وغرياــــا مـــن اوــــدمات. وعــــزت الب  ــــ  

إىل عنا ـع  يف املائـ  ١9 يف املائ  إىل  عك  طالبان، و 43 ملوز املدن   إىل عنا ع مناوئ  ل حلوم  )
يف املائــ   ١8 يف املائــ  إىل تنظــ م الدولــ  انالــام   مو يــ  ععاالــان(، و 5 مناوئــ  ل حلومــ  سهولــ  اهلويــ ، و

يف املائـــ  إىل القـــوات  2 يف املائـــ  إىل قـــوات األمـــن الوطن ـــ  األفغان ـــ ، و ١5) إىل قـــوات موال ـــ  ل حلومـــ 
يف املائــ  إىل  ١0ح  موال ــ  ل حلومــ (، وت ــزى نســب  يف املائــ  إىل  اعــات مســ  ١ ال ســلعي  الدول ــ ، و

موال ـ  هلـا، مناوئ  ل حلوم  وقـوات عنا ع معي  م  تباال إطا   ل غري حمدا املصدل عال اشتباكات 
 قص  عرب احلدوا.يف املائ  إىل  ١ ، ويف املائ  إىل متمل عات سهول  املصدل من   ملات احلعب 4 و

 وائا وغري امل عوو ألالال ب األجهزة املتمل عة املعجت   من جانب ال نا ـع وأاى ا التيداه ال  - 27
املناوئـــ  ل حلومـــ  يف املنـــاطق املااولـــ   ملـــدن  ، و  الـــ ما اهل مـــات ا نتحاليـــ   لقنامـــل واألجهـــزة  ات 

 يف املائ  40جعلا(، أي  ١ 483 قت ا و 596إ ام  يف  ملوز املدن   ) 2 079 ملائج الضغي، إىل 
 ت ا شـــتباكات الربيـــ  مـــ  القـــوات املوال ـــ  ل حلومـــ  مـــن   ـــا ان ـــا ت يف  ـــملوز املـــدن  . وشـــل  

 ١ 375قتــــ ا و  434وال نا ــــع املناوئــــ  هلــــا الســــبب العئ ســــا ال ــــا  ل  ــــا ت يف  ــــملوز املــــدن   )
. 20١6اه عــ مـنيف املائــ  مقالنـ  مـنملم الملـتة  23جعلـا(. وزاات ان ـا ت يف  ـملوز النسـاء منسـب  

جعلـا(، واــو مـا ا ــل نســب   ١ ١4١قتــ ا و  436إ ـام  يف  ــملوز األطملـال ) ١ 557قـت الب  ــ  ووث  
 يف املائ  من سموو ان ا ت يف  ملوز املدن  . 30

 اا  معتبطـا  لنـزاو االـتهدز  32قت الب    ، وث  20١7وعال األشهع الست  األوىل من عاه  - 28
الصــح   أو ال ــام   يف ســال الععايـــ  الصــح   أو كــان لــه أثــع ع  ــه، ممـــا أاى إىل الو ــول إىل اوــدمات 

 الـــ  اعتطـــاز ملـــدن  . ووقـــا  ١8جعلـــا( و  3١قتـــ ا و  27إ ـــام  يف  ـــملوز املـــدن   ) 58وقـــوو 
عاال حممـــد ااوا عـــان يف كامـــل يف ع ـــل مست ـــملل الـــ ن  م ظـــم ان ـــا ت أثنـــاء اهل ـــوه املعكـــب الـــلي ُشـــ

قـــت الب  ـــ   ـــدوث ز اة يف اهل مـــات واحلـــوااث الـــيت أثـــعت ع ـــل املعافـــق الت   م ـــ  ووث   آ ال/مـــالم. 8
مــن عــاه  يف العمــا األول   ــاا ١4 ــاا  مقامــل  24وال ــام   يف ســال الت  ــ م،   ــل مت التحقــق مــن 

، 20١7. واالتهدفت الـت   ـوااث م ـلل مباشـع مـدالم ل بنـات. وعـال العمـا ال ـا  مـن عـاه 20١7
و ـــول املســـاعدات اننســـان  ن وعـــزي    هـــا إىل  اعـــات امل الضـــ  منـــا لالب  ـــ  الـــب    ـــوااث  قـــتوث  

 تنظ م الدول  انالام   مو ي  ععاالان. إىل  عك  طالبان ووا دةإىل  منها الت  :املس ح 

مـــــن جانــــب عنا ــــع مناوئـــــ  فــــ   ١5 مــــنهمفـــــ ،  2١وحتققــــت الب  ــــ  مـــــن جتن ــــد واالــــتيداه  - 29
ـــ  انالـــام   مو يـــ  ععاالـــان، ومـــ ١١ل حلومـــ  ) مـــن جانـــب  عكـــ  طالبـــان،  3 ن جانـــب تنظـــ م الدول

مـن جانـب سموعـ  مسـ ح  سهولـ  اهلويـ (.  ١ من جانب قوات الدفاو واألمن الوطن ـ  األفغان ـ ، و 6 و
بـل مت التحقق منهم    اشن( ممن جنـدوا مـن ق   ١0ف  ) 50ن ما يصل إىل أب تمل دوت قت الب    تقاليع 

نظ م الدول  انالام   مو ي  ععاالان يت قون تدليبا اين ا وعسلع  يف و ي  غول. ووا ـ ت الب  ـ  توع ـ  ت
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 27قــــــــوات األمــــــــن الوطن ــــــــ  األفغان ــــــــ  وتــــــــدليبها ع ــــــــل  ايــــــــ  األطملــــــــال يف النزاعــــــــات املســــــــ ح . ويف 
دة يـوه وا ـد م ـان ملـ  ـ تدليب يف عقد اولة منظم  األمم املتحدة ل طملول الب    و  اشتكتآب/أغسطم، 
  عط  يف مدين  كامل.ال من لؤالاء اوائع ١7 ملائدة قو  الطملل لـ

وظــل مســتوى حتق ــق ال دالــ  وا نتصــاز ل نســاء منيملضــا يف عضــم االــتمعال انت ــال ال نــ  ضــد  - 30
املـعأة. وظــل تنمل ـل عطــ  ال مـل الوطن ــ  م ـان املــعأة والسـاه واألمــن مط اـا ع ــل الـعغم مــن امهـوا الــيت تعكــزت 

ل ــاه مل امــ  قضــا  ع ـل إ ــا  القــوان  والـدعوة م ــان ال نــ  ضــد املـعأة والتحــعش، وت زيــز ملتــب املـدعا ا
م  ــون او ل املط ـوب لتنمل ــل عطــ  ال مــل الوطن ــ   83.0ال نـ  ضــد املــعأة. ومــن املب ــ  املـنقج الــلي يقــدل مـــ 

م ن م ــد املب ــ  املتبقــا مــن   يــ م  ــون او ل متــا ، يف  ــ    3١.2م ــان املــعأة والســاه واألمــن انــا  مب ــ  
ضـد املـعأة يف   ـا الـو  ت  لقضـاء ع ـل ال نـ ال ـاه امل ن ـ   ا اعـاء امهات املاحن . وتوجـد اشن و ـدات 

ووا  ت وزالة الداع    امهوا املستمعة العام    .منها ع ل األقل مدع   عام  وا دة 27،   ل يضم 34 الـ
 إىل ت زيـــز م ـــالك  املـــعأة يف القطـــاو األمـــين، و  الـــ ما توظ ملهـــا وتعق تهـــا لتبـــوؤ منا ـــب ق اايـــ . وف مـــا يت  ـــق
ك الك  املعأة يف عم  ات الساه واملصاحل ، أض ملت الت نساء أعع ت إىل عضوي  اا م األع ـل ل سـاه، 

 عضوا. 52من أ ل  ١3إىل  مما لفا ال دا ان ايل ل  ضوات

آب/أغســطم، مـــدأت ال  نــ  األفغان ـــ  املســتق   امل ن ـــ  دقــو  اننســـان حتق قــا وطن ـــا  ١6ويف  - 3١
حا  النـزاو املسـ ج وانلاـاب. والـتقده الب  ـ  الـدعم التقـين م ـان انطـال امل  ـالي م ان  ايـ   قـو  ضـ

آب/أغسطم، تعأم وزيع ال دل فعيقا عـاما  22ان ا ت يف  ملوز املدن  . ويف عن ب ا ت  ا الو 
م ـــتكا مـــ  الـــوزالات مل ملـــا  الـــت عاة التو ـــ ات الـــيت قـــدمتها منـــ  منااضـــ  الت ـــليب يف ما ظاهتـــا 

  نـ  يف الوتام   ع ل التقعيع الدولي ال ـا  ألفغانسـتان وإعـداا تقعيـع متام ـ  وعطـ  عمـل لتقـداهما إىل ا
. ومـــا زالـــت امهـــات الملاع ـــ  يف ااتمـــا املـــد  تت ـــعة ل تا ـــب والتهديـــد مـــن جانـــب 20١8أ ل/مـــايو 

 طات احمل  ـ  ف مـا يت  ـق  ـله ال نا ع املناوئـ  ل حلومـ ، وت ـا  أيضـا افتقـالا إىل الت ـاون مـن جانـب السـ
التهديـــدات. والـــ  ت الب  ــــ   ـــااث تعا ـــب أل ــــد املـــداف   عـــن  قــــو  اننســـان يف و يـــ   اغــــ م 

امهات الملاع   يف ااتما املـد  يف و يـ  اـعات. والـ  ت الب  ـ  أيضـا  ـااث  ى دو ااث تعا ب ن
هتديــد ضــد  ــحملا حم ــا مــن جانــب ال نا ــع املناوئــ  ل حلومــ  يف و يــ  فــعاه. ويف عوز/يول ــه، أععمـــت 
جهـــات فاع ـــ  يف ااتمـــا املـــد  عـــن ق قهـــا إزاء م ـــعوو القـــانون امديـــد م ـــان الت م ـــات وانضـــعا ت 

هــا يف م ــت املنــاطق، ولــدا أيضــا دة ا  ت اجــات وتنظ متت  ــق كــ اجــات الــلي لــدا شــعوطا وا  ت
 الت امل ما ا  ت اجات. يفالقوات األمن     ال ط
 

 تنفيذ عملية كابل وتنسيق املساعدة اإلمنائية - رابعا 

امل ـت  ل تنسـ ق عوز/يول ه، عقدت  لوم  الو دة الوطن ـ  ا جتمـاو ال  ـعين ل م  ـم  9يف  - 32
ــــ  ــــا اوــــات ووزيــــع املال  ــــلي تعأالــــه مم   ــــل، ال ــــز ع ــــل  ،والع ــــد يف كام ــــل  ل مــــل،   ــــل مت التك  إك  

 ا لتزامــــات املت  قــــ   ن ــــا  والتنم ــــ  قبــــل اجتمــــاو للبــــال املســــ ول  مقــــعل يف وقــــت   ــــق مــــن عــــاه
اضـــــ   ل مســـــاءل ،  قـــــ  . وف مـــــا يتصـــــل كوضـــــوو احللومـــــ  الداقعاط ـــــ  املتســـــم   ل ـــــملاف   واو20١7

املتل مـــون ع ـــل املســـتوى الـــوزالي التحضـــريات لانتيـــا ت، وإ ـــا ات اودمـــ  املدن ـــ ، واحلوكمـــ  اون 
الوطن ـــ ، وان ـــا ات القضـــائ   واألمـــن، وم ـــالك  ااتمـــا املـــد ، وملافحـــ  الملســـاا. وعـــال ج ســـ  

الســـ  ، و ق ـــوا التزامـــات احللومـــ   صـــوت تقـــدمي اوـــدمات، تنـــاول املتل مـــون أمه ـــ  ان ـــا ات امل  
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متقــدمي اوـــدمات األالاالـــ   إىل الســـلان ال ائـــدين وامل ـــعاين ااع  ـــا. وف مـــا يت  ـــق منمـــو القطـــاو اوـــات 
واهل اكــل األالاالــ  ،  ــدا امل ــالكون يف النقــاش تــدامري تعمــا إىل حتســ  م اــ  األعمــال الت اليــ ، والتزمــت 

 طاو اوات يف األشهع املقب  .احللوم  إبعطاء األولوي    ت اجات الق

ويف إطــال امهــوا العام ــ  إىل حتســ  ال ــمول  ، ا ــلت احللومــ  عطــوات نشــعا  ااتمــا املــد   - 33
، مـدأ مم  ـو ااتمـا املـد  ال مـل “شـعاك  احللومـات املنملتحـ ”يف عم  ات التنم ـ  وان ـا . ويف إطـال 

وال ملاف   وملافح  الملساا. وعم ت الب    ع ل ت سري  ع ل وضا عط  عمل وطن   لت زيز احللم العش د
م الك  ااتما املد  يف اجتمـاو اا ـم امل ـت  ل تنسـ ق والع ـد،   ـل أكـد امل ـالكون ع ـل اول أكـرب 
ل م تما املد  يف ل د ا لتزامات املتباال  من جانب احللوم  وااتما الدويل. كما اعت ا الـتات     

آب/أغســـطم، إىل ق ـــاه ااتمـــا املـــد   ١3صـــول ع ـــل امل  ومـــات، الـــيت االـــُته ت يف الوطن ـــ  م ـــان احل
ووالائي انعاه مدول يف ت زيز الوعا ال ـاه دـق املـواطن  يف احلصـول ع ـل امل  ومـات، وكـلل  يف ل ـد 

 تنمل ل قانون احلصول ع ل امل  ومات.

ألمن ـــ  وانااليـــ . ويف ج ســـ  إ اطـــ  ومقـــا النمـــو ا قتصـــااي مط اـــا يف ظـــل االـــتمعال التحـــد ت ا - 34
عوز/يول ه، أفاا  ندو  النقد الدويل ددوث اخنملاة طمل   يف تقديعات النمو ا قتصااي  ١١ُعقدت يف 

يف املائـــ  ع ــل التـــوايل. غـــري أن الصـــندو    يتوقـــا أن  3يف املائـــ  و  2.5لتصـــبج  20١8و  20١7ل ــاما 
لاـداز اللم ـ  األعـعى، الـيت تمل ـد التقـاليع أن التقـده يـتم ف هـا ت ثع اله التنق حات ع ل حتق ـق احللومـ  ل

ع ل املسال الصح ج. وع ل العغم من االتمعال اخنملاة النمو، تمل د التقاليع أبن حتص ل انيعااات احمل  ـ  قـد 
جتــاوز األاــداز احملــداة ع ــل الــعغم مــن تبــاط  االــتاه م ــت مــنج الت ــغ ل مــن امهــات املاحنــ . والــتتط ب 

 و ت العئ س   يف مع م  احللوم  ما الصندو  إجعاءات من جانب الربملان يف األشهع املقب  .األول

ووا ــ ت احللومــ  إعطــاء األولويــ  مهوااــا العام ــ  إىل ملافحــ  الملســاا، و  الــ ما ع ــل  ــ  د  - 35
ع ـــل آب/أغســـطم، ان قـــد اا ـــم الـــوطين األ ١6 زيعان/يون ـــه و  22الس االـــات. فملـــا الملـــتة مـــا مـــ  

. 20١7لسـ ااة القــانون وملافحــ  الملسـاا ألمــا مــعات، م ـد مقائــه عــاما عـال النصــ  األول مــن عــاه 
واعتمد اا م معائال  الـعئ م عطـي ان ـا  امل السـا ل محلمـ  ال   ـا، وملتـب املـدعا ال ـاه، ووزالة 

مــــــ  م ـــــــعوو ال ــــــدل، ونقامــــــ  احملــــــام  األفغان ــــــ  املســــــتق  . ويف أواعــــــع آب/أغســــــطم، عممــــــت احللو 
يف م ـان أفغانسـتان امل قـوا االتات   تها مللافح  الملساا، واـو أ ـد ا لتزامـات امل  نـ  يف مـ عع معوكسـل 

إىل  6. ويف الملـتة مـن 20١7ن ه ، وكان من املقعل اعتمااه د ول  زيعان/يو 20١6 /أكتومعاألول ت عين
الملســاا يف قطــاعا الــدفاو واألمــن  آب/أغسـطم، وعــال مــ عع م ــت  ااه ثاثــ  أ ه م ــان ملافحــ  8

يف أفغانسـتان، وقـ ا املــدعا ال ـاه مــلكعة تملـاام مـا وزالة الــدفاو، ومديعيـ  األمــن الـوطين، ووزالة الداع  ــ ، 
 هتدز إىل وضا آل ات م تك  مللافح  الملساا يف امل السات األمن  .

ع ـــل  ـــ  دي احملاكمـــات  متهمـــا 86قضـــ   ضـــد  2١وقـــد مـــت  معكـــز ال دالـــ  ملنااضـــ  الملســـاا يف  - 36
الـــن   20ا متدائ ـــ  واعـــاوى ا الـــتاناز. وت ـــمل نتـــائ  اـــله القضـــا  إاانـــ  لـــواء واحللـــم ع  ـــه  لســـ ن ملـــدة 

ــل املمســبب الغــ  يف الوقــوا والــعق  م ــدات. و  يــزال أمــن مــوظملا  عكــز ا ــل شــاغا مســتمعا، و ــ  اشن   ينمل 
ي ألــــزه وزالد الداع  ـــ  والتنم ـــ  احلضــــعي  وملتـــب املـــدعا ال ــــاه  زيعان/يون ـــه، الـــل 6املعالـــوه العائالـــا املــــ ل  

 األمن  . واملديعي  الوطن   للمن  نالهاه يف  اي  موظملا املعكز ضد التهديدات
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عوز/يول ـه أنظمـ  العقامـ  اـالم  30وع ل    د مساءل  احللوم  احمل   ، أ ـدلت احللومـ  يف  - 37
ــــ   الــــو  ت، الــــيت منحــــت اولا قــــو  ــــ  والل ــــا ت احللوم  اــــالم الــــو  ت يف معاقبــــ  اناالات التنمل لي

األعــعى. ووافــق الــعئ م ع ــل حتســ  التنســ ق مــا ســالم الــو  ت مــن عــال تنظــ م اجتماعــات إق  م ــ  
 الم حلضول اجتماعات س م الوزلاء.اامنتظم ، واعوة مم ل عن 

 
 املساعدة اإلنسانية - خامسا 

دن ون يعز ــون حتــت وطــاة النــزاو املســتمع. فملــا الملــتة مــن منتصــ   زيعان/يون ــه إىل مــا مــع  املــ - 38
شـــيك ع ـــل الملـــعال مـــن ا لاـــم مســـبب القتـــال، ل صـــل  32 300آب/أغســـطم، ُأجـــرب أك ـــع مـــن  ١5

شــيك. وقــد أثــع الت ــعا الــداع ا  202 000إىل أك ــع مــن  20١7عــاه  يفال ــدا ان ــايل ل م ــعاين 
ي ، وشهدت و  ت مغان وقندز يف ال مال، وننلعاـال يف ال ـع ، وألزكـان و  34من أ ل  30ع ل 

وقنداال يف امنوب أع ل مستو ت الت ـعا. ويف  ـ  اخنملـت ال ـدا ال ـاه للشـيات امل ـعاين  ملقالنـ  
 ، فقد تعكت احلال  األمن   املتايـ  ال ديـد مـن ااتم ـات احمل  ـ  ل م ـعاين يف20١6منملم الملتة من عاه 

  ــــ وضــــا مــــا مــــع  يــــزااا ا اشــــ ،  ــــل   توجــــد أي إملان ــــ  آن ــــ  ل  ــــواة إىل منــــاطقهم األ ــــ   . و 
ـــك منـــه  235أغســطم، م ـــ  سمـــوو عويـــل ال مـــل اننســـا  يف أفغانســـتان /آب 3١ م  ـــون او ل، ُعص  
 م  ون او ل ألن ط  مدلج  يف عط  ا الت ام  اننسان  . ١8١ مب  

واة الطوع ــ  الــلي تنملــله مملوضــ   األمــم املتحــدة ل ــ ون الاجاــ ،  صــل ويف إطـال مــع م  ال ــ - 39
مــن الاجاــ  األفغــان املســ    الــلين عــااوا إىل أفغانســتان عــال  ١4 000ع ــل املســاعدة أك ــع مــن 

يف املائـ  مـنهم عائـدين مـن  كسـتان. وقـد  صـل كـل وا ـد  98الملتة امل مول   لتقعيع. وكان أك ع مـن 
 او ل يف املتوالي لدفا تلال   النقل وا  ت اجات اننسان   الملولي . 200ع ل مب   من ال ائدين 

واالتمع تع  ل األفغان غري احلام   ل و ئق الازمـ  وعـواهتم الت قائ ـ  مـن  كسـتان،   ـل م ـ   - 40
مـن  ١4 653شيصـا )  ١5 567آب/أغسـطم  3١ زيعان/يون ـه و  ١5عدا الوافدين يف الملـتة مـ  

يف املائــــ  مــــن سمــــوو الوافــــدين مــــن  ١9مــــن املــــع   (، واــــو مــــا ا ــــل نســــب   9١4افــــدين ت قائ ــــا، و الو 
كــانون ال ا /ينــايع، التملــا ال ــدا ان ــايل ل  ائــدين غــري احلــام     ١. ومنــل 20١7 كســتان عــال عــاه 

 ــه عــال شيصــا، منيملضــا مــلل  عمــا كــان ع  83 505ل و ئـق الازمــ  القــاام  مــن  كســتان ل ب ــ  
شيصـــا. وعـــال الملـــتة امل ـــمول   لتقعيـــع، ُوث  ـــق  ١3١ 033عنـــدما م ـــ   20١6نملـــم الملـــتة مـــن عـــاه 

ــــــعان  هوليــــــ  مــــــن الوافــــــدين مــــــن  86 906و ــــــول  مــــــن الوافــــــدين ت قائ ــــــا،  29 044)انالــــــام   إي
من املع   (. ومن م  سموو السـلان ال ائـدين، قـدمت املنظمـ  الدول ـ  ل ه ـعة املسـاعدة  57 862 و

إيـعان  هوليـ  مـن ال ائـدين مـن  4 295يف املائـ (، وإىل  93من ال ائدين من  كستان ) ١8 8١8إىل 
ب/أغســطم، آ 3١ زيعان/يون ــه و  ١5يف املائــ ( عــال ت ــ  الملــتة. ويف الملــتة مــا مــ   5)انالــام   

مــن  995مــن ال ائــدين مــن أولو   ملقالنــ  مــــ  479قــدمت املنظمــ  الدول ــ  ل ه ــعة املســاعدة أيضــا إىل 
. وع ــل  ــ  د آعــع، قــده مــع م  األغليــ  ال ــاملا يف الملــتة مــن 20١6ال ائـدين يف نملــم الملــتة مــن عــاه 

ن وامل عاين ااع  ا مسبب من ال ائدي ١١7 940منتص   زيعان/يون ه إىل آب/أغسطم املساعدة إىل 
النزاو يف أحناء  ت مل  من الب د، وتتوا ل تق  مات التحقق امل تك  م  احللوم  واألمم املتحدة مـن أجـل 

 حتديد املزيد من األشيات امل عاين ااع  ا يف الب د لتقدمي املساعدة هلم.



 
A/72/392 

S/2017/783 

 

12/16 17-15798 

 

املتحـــدة  كــا ت األمـــم، قـــدمت و 20١7آب/أغســـطم  ١5 زيعان/يون ــه إىل  ١5ويف الملــتة مـــن  - 4١
مــن األشـيات امل ــعاين. ويف   ـا أحنــاء الب ـد، ت قــل  67 527وال ـعكاء يف ااـال اننســا  املسـاعدة إىل 

م  ــــون شــــيك املســــاعدات اننســــان   يف   ــــا  5.7املقــــعل البــــال   ام  ــــون شــــيك مــــن أ ــــل ال ــــد 2.2
/يون ـه. ومـا  لـ ، فقـد االـتمع تسـ  ل الق ـوا القطاعـات يف الملـتة مـن كـانون ال ا /ينـايع  ـ  هنايـ   زيعان

ل عال الملـتة امل ـمول   لتقعيـع مـا سموعـه  اململعوض  ع ل إملان   إيصال املساعدات اننسان  ،   ل اُل   
ل  40  ـــاا  منـــل كـــانون  2١4 ـــاا  أث ـــعت ع ـــل األمـــم املتحـــدة وال ـــعكاء يف ااـــال اننســـا ، كمـــا اُلـــ   

، منظم  انغاثـ  اللاثول ل ـ اا  غري  لوم   منظم ال ام   يف مقدما امل ون    من ال ا /ينايع. وقُتل ثاث
، 20١7 آب/أغسـطم. ومنـل مدايـ  عـاه ١4وأ  ب اثنان يعو  يف ا وه ع ل معكبتهم يف و ي  غول يف 

الصــحا مــن ال ــام   يف ســال تقــدمي امل ونــ  وُجــع  نملــم ال ــدا. ويســتمع تضــعل ال ــام   يف ااــال  ١2قُتــل 
 ااثــ  يف الملــتة امل ــمول   لتقعيــع، ل صــل  26واملعافــق الصــح   م ــلل كبــري نت  ــ  النــزاو،   ــل اُلــ  ت 

. ويف الملــتة مــن  زيعان/يون ــه إىل آب/أغســطم، 20١7اــله الملــتة مــن عــاه  ااثــ   ــ   88اامــوو إىل 
ا يف و يـ  لغمـان  ـال كامـل، أجربت  اعات مس ح  ال  عات من املعافق الصح   ع ل إغا  أموا ا م قت

ويف و ييت فعاه و اغ م الواق ت  يف الغعب يف حماول  نلغاه املنظمات غـري احللوم ـ  الـيت تـديع اـله املعافـق 
ع ل حتسـ  اوـدمات املقدمـ  إىل مقـات ا اـله امماعـات. ويقـد ل إ ـايل عـدا األشـيات الـلين ُ عمـوا يف 

ايــ  الصــح   نت  ــ  هلــله األالــال ب دــوايل نصــ  م  ــون شــيك يف م ــت األ  ــان مــن احلصــول ع ــل العع
. ووا ـــــل ال ـــــعكاء يف ااـــــال اننســـــا  تطـــــويع طعائـــــق  ت ملـــــ  لتقـــــدمي املســـــاعدة اننســـــان   إىل 20١7 عـــــاه

ااتم ــات احمل  ــ  احملتاجــ  مصــعز النظــع عــن طــعز النــزاو املســ طع ع  هــا، كمــا زااوا جهــوا التوع ــ   ملبــاا  
 و  ال ما احل اا وا التقال الت غ  ا. اننسان  ،

لقــد أ ــعز مــع م  القضــاء ع ــل شــ ل األطملــال تقــدما كبــريا،   الــ ما يف و يــ  قنــدز ال ــمال  ،  - 42
ـــوالاة منـــل شـــباط/فربايع  ـــواء احلـــا ت امديـــدة ال من ـــا . وللـــن ال ـــدوى احمل  ـــ  يف  20١7  ـــل مت ا ت

 ـ ل األطملـال يف م إ ـام  ـا ت  نـمرب احلدوا أات إىل ظهول املنطق  امنوم   نت    احلعك  املتلعلة ع
ا منــد وقنــداال وزامــل. و  تــزال إملان ــ  احلصــول ع ــل التط ــ م يف املنطقــ  امنوم ــ  ضــ  مل . ويف و  ت 

عوز/يول ــه، أاى فــعة  ظــع ع ــل  ــات التط ــ م يف يــوه التحصــ  ع ــل املســتوى اون الــوطين يف ألمــا 
طملـــــل آعـــــع يف  60 000طملـــــل، إضـــــاف  إىل  64 000إىل ت ـــــلل الو ـــــول إىل مقاط ـــــات يف قنـــــداال 

 املناطق ال عق   وامنوم   ال عق   وال مال   ال عق  .

 جــــعاءات املت  قــــ   أللغــــاه نقــــل املســــ ول   عــــن إاالة مــــع م  ل األمــــم املتحــــدة ووا ــــ ت اائــــعة - 43
تنســ ق انجــعاءات املت  قــ   أللغــاه واهل اــ  الوطن ــ   مديعيــ انجــعاءات املت  قــ   أللغــاه يف أفغانســتان إىل 

األفغان   ناالة اللوالث. والتستمع الدائعة يف اعم مناء القدلات لل تا امل الست . ووا ـل كـل مـن اائـعة 
تنظ م الوم توع ـ   مليـاطع يف  انجعاءات املت  ق   أللغاه وال عكاء يف سال انجعاءات املت  ق   أللغاه

ــــ  لتنب ــــه ال ائــــدين إىل عطــــع األلغــــاه األلضــــ   معاكــــز  ــــ  ومعاكــــز ال بــــول، و ل  ــــعز املســــاعدات النقدي
واملتمل عات من   ملات احلعب واألجهزة املتمل ـعة املعجت ـ  امله ـولة املـزواة مصـملائج ضـغي. ويف الملـتة مـن 

ل. و نضـاف  إىل مـن ال ائـدين ت ق ملـا مـن اـلا القب ـ 40 444عوز/يول ـه، ت قـل  3١ زيعان/يون ه إىل  ١
 لـ ، أع ــن ال ــعكاء يف سـال انجــعاءات املت  قــ   أللغـاه، متنســ ق مــن اائـعة انجــعاءات املت  قــ   أللغــاه 

ـــــو  ـــــلل  علـــــن  20  تنســـــ ق انجـــــعاءات املت  قـــــ   أللغـــــاه ، ع ـــــو مديعي ـــــا مـــــن األلغـــــاه، وم ستم ـــــا حم  
ك  ـــومتا   ١5.34ع ـــل مســـا   تب ـــ   شـــيك مـــن التحـــع  دعيـــ  ااعـــل ستم ـــاهتم احمل  ـــ  20 000 حنـــو
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الـــا   ل قتـــال،  30١ قـــا لللغـــاه، و  3 378معم ـــا. ومـــا  لـــ ، ت ـــري التقـــديعات إىل مقـــاء  ـــوايل 
مــن ااتم ــات احمل  ــ . وا ــل متوالــي م ــدل ضــحا   ١ 464م ــدا  ل عمايــ  م ــو ، كــا يــ ثع ع ــل  42 و

، الــــــلي 20١7 /ينــــــايع إىل  زيعان/يون ــــــه احلــــــوااث ال ــــــهعي  املســــــ    عــــــال الملــــــتة مــــــن كــــــانون ال ا
ضــح   يف ال ــهع، ز اًة  ملقالنــ   ملتوالـي ال ــهعي ل ــدا الضــحا  املسـ    عــال الملــتة مــن  ١82 م ـ 

ضـح   يف ال ـهع. وت ـزى الغالب ـ  ال ظمـل  ١64، اللي م   20١6كانون ال ا /ينايع إىل  زيعان/يون ه 
ملتمل ــعات مــن   ملــات احلــعب واألجهــزة املتمل ــعة املعجت ــ  امله ــولة يف املائــ ( مــن اــله احلــا ت إىل ا 97)

ــــ ،  ــــ  األفغان  ــــع م  املســــاعدة املدن  املــــزواة مصــــملائج ضــــغي، ولــــ م إىل األلغــــاه األلضــــ  . وك ــــزء مــــن م
 عــالالــاعدت اائــعة انجــعاءات املت  قــ   أللغــاه ضــحا  اهل مــات الواالــ   النطــا   ملتمل ــعات املعجت ــ  

حـــــــالي مســـــــ الة مملييـــــــ  يف كامـــــــل يف مول   لتقعيـــــــع، كـــــــن يف  لـــــــ  ضـــــــحا  اهل ـــــــوه ا نتالملــــــتة امل ـــــــ
 أالعة  زه املساعدة الملولي . 550أ ل/مايو، عندما ت قت  وايل  3١
 

 مكافحة املخدرات - سادسا 
آب/أغســــطم، أجــــعت الــــ طات إنملــــا  القــــانون  26 زيعان/يون ــــه و  ١يف الملــــتة الواق ــــ  مــــ   - 44

ك  وغعامــا   569عم  ــ  مــن عم  ــات ملافحــ  امليــدلات، أات إىل مصــاالة  629سموعــه األفغان ــ  مــا 
ك  وغعاه مـن   25.4ك  وغعاما من األف ون، و   4 84١ك  وغعاما من املولف ، و   9 644من اهلريوين، و 
 ، ك  وغعاما من السائ  الل م ائ   الص ب  7 868ك  وغعاما من احل   ، و   2 867امل  اممل تام ، و 

أل  من األقـعات )امليـدلات ا  ـطناع  (.  722لتا من السائ  الل م ائ   السائ  ، و  20 338و 
قط ــ   34معكبــات و  ١03 تــربات لت ه ــز اهلــريوين، وضــبي  ثاثــ وإضــاف  إىل  لــ ، فقــد مت تملل ــ  

ــــات ملافحــــ  امليــــدلات، ألقــــا القــــبت ع ــــل مــــا سمو  ١77الــــا  و  ــــاء عم   عــــه ااتملــــا حممــــو . وأثن
 من امل تبه ف هم، يف    أ  ب عنصع وا د من قوات الدفاو واألمن األفغان   يعو . 708
واالــتمع الت ـــاون انق  مـــا يف ســـال ملافحـــ  امليــدلات عـــال الملـــتة امل ـــمول   لتقعيـــع،   ـــل  - 45

ل آب/أغســـطم اجتمـــاو م ـــان الســـائ  يف أملـــاد، ملازاعســـتان، يف إطـــال الملعيـــق ال امـــ 30ُعقـــد يف 
. وجعى، يف الا ا جتماو، االت عاة ألما  ـا ت، ومـدأ إجـعاء لاالتيبالات امل ين  لسائ انق  ما 

حتـع ت اقتملائ ـ  ع ـل املســتوى انق  مـا. ووا ـ ت وزالة الصــح  ال امـ ، مـدعم مــن ملتـب األمـم املتحــدة 
الدول ــ  ل ــاج ا ضــطعا ت  امل ــين  مليــدلات وامعاــ ، ال مــل للــا تُ تمــد ع ــل الصــ  د الــوطين امل ــايري

لتـــب ومنظمـــ  الصـــح  ال امل ـــ . ويف إطـــال اـــله املالنا ـــ  عـــن ت ـــاطا امليـــدلات الـــيت وضـــ ها كـــل مـــن 
ال م  ـــ ، أط قـــت الـــوزالة م ـــعوعا جتعيب ـــا شل ـــ ف لضـــمان امـــواة، يهـــدز إىل حتســـ  عـــاج ا ضـــطعا ت 

 النا   عن ت اطا امليدلات.
 

 دعم البعثة - سابعا 
يف املائ ، مقالنـ  ك ـدل  ١١، يف  دوا 20١7عوز/يول ه  3١كان م دل ال غول يف الب   ،     - 46

يف املائـ  مقالنــ  كتوالـي م ــدل ال ـغول املو ــد  4يف املائــ  ل مـوظمل  الــدول  ، و  ١4ال ـغول امل تمــد البـال  
املمنو ــ  ل ب  ــ  لت  ــ  مزيــد مــن  يف املائــ  ل مــوظمل  الــوطن  . وع ــل الــعغم مــن التــدامري اوا ــ  7.5البــال  

املوظملــات الوطن ــات واالــتبقائهن، فــ ن ع ــ  هن   يــزال متــدن ا جــدا، ع ــل الــعغم مــن ز اة إ ال ــ  مقــدالاا 
، كانــــت نســــب  ع  ــــل 20١7عوز/يول ــــه  3١حــــ  ف. لملــــتة امل ــــمول   لتقعيــــع الســــامق  مقالنــــ يف املائــــ ،  3
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يف املائـ   36(نو  دول ال  وظملمن امليف املائ  ) 30ع ل النحو التايل: ان ث للل فا  من فاات املوظمل  
مــن مــوظملا يف املائــ  ) 7(، و وظملــون الملن ــ  الـوطن  مــن امليف املائـ  ) 8 (ن ومـن متطــوعا األمــم املتحــدة )

  ــــ  م ١55أغســــطم، أوفــــدت الب  ــــ   آب/ ١5  زيعان/يون ـــه و ١5(.ويف الملــــتة الواق ــــ  مــــ  العتبـــ  احمل  ــــ 
م  ـ  اتصـال مـن امانـب اشعـع  4١7م    عن طعيق امو، فضا عـن االـتقبال  ١3اتصال عن طعيق الرب و 

 قاه عاهلا مم  و املقاط ات مز لة امللاتب امل دان   التام   ل ب   .
ومــدأت الب  ــ  التيطــ ي نعــااة ت ــل ل ا ل هــا وماكهــا الــوظ ملا مــن أجــل مواءمــ  م زان تهــا  - 47
وإضــاف   .ل ب  ــ  مــا التو ــ ات الــوالاة يف تقعيــعي اوــات املت  ــق   الــت عاة ا الــتات  ا 20١8 ل ــاه

إىل  لــ ، فقــد االــتمع االتل ــاز فــعت إضــاف   ل ت ــال  يف املواقــا مــ  الب  ــ  ووكــا ت منظومــ  األمــم 
تعشـــــ د  املتحــــدة و ــــناايقها ومعاسهــــا، ولتحســــ  إجــــعاءات االــــتااا التلــــال  . ووا ــــ ت الب  ــــ  أيضــــا
 عدمات الدعم، كا يف  ل  اودمات الطب   وعدمات النقل الربي، فضا عن األ ول اموي .

 
 املالحظات - اثمنا 

ما زلت أش ع  لق ق إزاء الوضا األمين يف أفغانستان. فا عتداءات اليت وق ـت يف و يـ  اـعات  - 48
ب، وال ا ـــم  كامـــل، والـــيت أالـــملعت عـــن غـــعب الب ـــد، وو يـــ  الـــعمل يف ال ـــمال، وو يـــ  ا منـــد يف امنـــو 

مصــعو ع ــعات األشــيات وإ ــام  عــدا آعــع يــعو ، كانــت ك امــ  تــلكري  ــال   وســائع الملاا ــ  الــيت 
. فــا يــزال آ ز األفغــان ُي ــع اون كــل شــهع، ويملقــدون يف أفغانســتانخي ملهــا النـــزاو يف  ــملوز املــدن   

ى فـــعالام مـــن ال نــ . ويف الوقـــت الـــلي يوا ـــل ف ـــه الــبل ع  ـــهم، وينملصـــ ون عـــن ستم ــاهتم احمل  ـــ  لـــد
ش ب أفغانستان إمداء ش اع  ومعون  فائقت  يف مواجه  ال دائد، ف ن حمنته ع ل تلكعة، كما او احلـال 

 اهلدز العئ سا اللي  ب أن توجه إل ه   ا امهوا. او اائما، أبن حتق ق الاه اائم   مد أن يلون
إزاء عـده إ ـعاز تقـده م مـوم حنـو إلالـاء عم  ـ  ل سـاهن  ل  الق ق أيضايساو ويف الا الصدا،  - 49

فهـــله ال م  ـــ  تظـــل ت ـــلل ضـــعولة م حـــ  ل غايـــ  تواجـــه أفغانســـتان. وكمـــا  كـــعت يف املاضـــا، فـــ ن احلـــل 
ال سلعي ل م  ا ل نزاو: فالساه   الن حتق قه إ  عن طعيق مملاوضات مباشعة م  احللوم  و عك  

أن ت ــلل جـــزءا مــن عم  ــ  الـــاه شــام   مم ــا األفغــان ويقوااـــا األفغــان ويتولــون زمـــاه طالبــان،  ــب 
أا ب يم ا األطعاز إىل هت ا  م ا  الـن ف هـا إجـعاء اـلا احلـوال. وإ  أ  ـة األمه ـ   إنيناملباالة ف ها. و 

 م  ـ  كامـل املت  قـ  احلامس  لب دان املنطق  يف التحع   وب عم  ـ  السـاه، فـ ن التـزاه احللومـ  املسـتمع م
 لت ــاون يف ســـال الســـاه واألمـــن، وا اتمـــاه الـــلي أمـــداه شـــعكاء أفغانســـتان كوا ـــ   املبـــاالة، يســـتحقان 

ا الــت عاة ا الــتات  ا ل ب  ــ  الصــاال مــه تل  ــ ، فــ ن األمــم  20١7 عــاهيف التاي ــد. وم ــد أن أجــعي 
مـــل لســـ ااة أفغانســـتان، أن تـــدعم ال ـــ ب املتحـــدة، مـــن جانبهـــا، مســـت دة متصـــم م مت ـــدا و  ـــتاه كا

 ــالك  األفغــا  يف الــ  ه إىل الســاه. فــا الــن وضــا هنايــ  هلــلا النـــزاو الطويــل واملل ــ  إ  مــن عــال امل
 األطعاز. امل تزم  مم ا

ــــ ،  - 50 ــــ  أمن ــــ  متق ب ــــ  ق قــــا عا ــــا. وإن ا عتــــداءين  ي ــــريويف ظــــل م ا ازا ا عــــدا اهل مــــات الطائمل 
يف آب/أغســــــــطم، ويف كامــــــــل  ١ع ــــــــل اثنــــــــ  مــــــــن مســــــــاجد ال ــــــــ     يف مدينــــــــ  اــــــــريات يف  انلاــــــــام  

آب/أغسطم، ال لين أالملعا عن مقتل ال  عات من املدن   أثناء أاائهم ل صاة، مها من أعمال ال نـ   25
يف  الــيت   يقب همــا الضــمري اننســا  ضــد أق  ــ  اين ــ . فم ــل اــله اهل مــات   يقتصــع أتثرياــا ع ــل التســبب

م ـــا ة إنســـان   كبـــرية، مـــل يت ـــدى  لـــ  إىل تصـــ  د التـــوتعات مـــ  الطوائـــ  الدين ـــ . ويف أعقـــاب م ـــل اـــله 
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احلــوااث، فــ ن الت بــري عــن التضــامن مــن جانــب الزعمــاء الــدين   األفغــان مــن  ت ــ  الطوائــ  اــو أمــع يــ    
وقـت  أفغانسـتان اشن، وأك ـع مـن أيالصدل، ويقده أم    الن أن يتب ها غريام من أفـعاا الطوائـ . وحتتـاج 

 الت ع ه. مضل، إىل مظااع التضامن الوطين يف مواجه  التهديدات امل تك  واحملاو ت املغعض  لز اة
وإن إعــان ال  نــ  ا نتيام ــ  املســتق   عــن موعــد نجــعاء ا نتيــا ت الربملان ــ  وانتيــا ت ســالم  - 5١

لــدا اــدفا اامــا الــن أن يســهم يف توط ــد الداقعاط ــ  يف أفغانســتان. ويف  20١8املقاط ــات يف عوز/يول ــه 
فــ ن موعــد ا نتيــا ت   ــ  أن امــداول الزمن ــ  اــا جــداول طمو ــ ، وتتضــمن ااتمامــا متضــافعا ومســتمعا،

ال  نــ  واحللومــ  التزامــا متحســ  مصــداق   ال م  ــ  ا نتيام ــ ، مــن كــل مــن يظــل قــاما ل تحق ــق، وقــد أمــدت  
عــال تنمل ــل عــدة إ ــا ات لئ ســ  . ويف  ــال مت تنمل ــل إاعــال مطاقــات ا قــتاو الب ومتيــ  وقــوائم ا قــتاو 

. وأي ل ب ـــدال  ــلل حتســ نات لئ ســ   ل نظــاه ا نتيــاجل  اوا ــ  ملــل معكــز مــن معاكــز ا قــتاو، فــ ن  لــ 
يف م اـ  ال االـ    قنـاة ل ت بـري السـ ما عـن امل الضـ  الس االـ   الـتوفع 20١8انتيا ت  ات مصداق   يف عـاه 

وأ  أش ا امل السات ا نتيام   ع ل توال ا نطا  أن طتها التوعويـ  مم ـا أ ـحاب  م لل متزايد.متق ب  
 زيز الدعم ال اه لانتيا ت ول م    ان ا  ا نتياجل.املص ح  من أجل ت 

ــــدأت  اعــــات امل الضــــ  تل  ــــ  ن ــــاطها  - 52 ومــــا حتــــول ا نتيــــا ت إىل واقــــا م مــــوم، فقــــد م
ل حلومـ . وظهـول حتالملـات ال االـ    الس االا، وأ بحت، يف ك ري من احلا ت، أك ـع جـعأة يف انتقاااـا

ت ـاج ال ـبام  ، مهـا مـن ا ئـل ازا ا   ويـ  ال قافـ  الداقعاط ـ  جديدة، إىل جانب االتمعال  عكات ا  
احلدي ـــ  ال هـــد يف أفغانســـتان. غـــري أن التصـــعلات التحعيضـــ   لـــب ت ال يصـــ ات الس االـــ   تـــ اي إىل 
تملاقم التوتعات ا جتماع  ، والن أن تنسـ  التوافـق الس االـا اهلـ  الـلي ا  ـه الدالـتول. وإ ا   يوضـا 

لات، ف هنا قد ت اي إىل زعزع  االتقعال النظاه الس االا. وللل  ف نين أشدا ع ل أمه    د لت   التصع 
حت ا   ا أ حاب املص ح  معو  املس ول  ، لضمان االتمعال الت بري عن امل الضـ  الس االـ   الـ م ا، ويف 

 .الب دإطال ال م  ات الدالتولي  والداقعاط   يف 
  تقــــدما يف عطتهــــا ان ـــــا   ،  ، فقــــد  ققــــت احللومــــوع ــــل الــــعغم مــــن التحــــد ت اهلائ ــــ - 53
الــ ما يف ســال ملافحــ  الملســاا. ومــن ال نا ــع العئ ســ   يف اــلا الصــدا عمــل معكــز ال دالــ  ملنااضــ   و 

، لكنـــا اامـــا يف إطـــال امهـــوا ال امـــ  مللافحـــ  20١6الملســـاا الـــلي أ ـــبج، منـــل إن ـــائه يف أواعـــع عـــاه 
ن اناا ت الصـاالة مـ ععا دـق مسـ ول  لف  ـا املسـتوى، فـ ن املعكـز انفات من ال قاب. وكمـا يتبـ  مـ

ي اجل م لل متزايد قضا  تتسم  لت ق د. وإنين أثين ع ل احللوم   التمعالاا يف إعطاء األولوي  ألن ط  
ــــاء املصــــداق   لــــدى الســــلان.  ــــيت ت ــــلل عنصــــعا  امســــا يف جهوااــــا العام ــــ  إىل من ملافحــــ  الملســــاا، ال

لوم  أيضا تملاع ها املنتظم والبناء ما ال عكاء يف التنم  ، ع ل حنو ما تب   م ععا يف اجتمـاو ووا  ت احل
اا ــم امل ــت  ل تنســ ق والع ــد، يف عوز/يول ــه. والــتقوه األمــم املتحــدة، مــن جانبهــا، كضــاعمل  جهوااــا 

ان ائ ــــ ، أو كملالــــ   العام ــــ  إىل التنســــ ق مــــ  امهــــات املاحنــــ ، الــــواء مــــن أجــــل حتســــ  اتســــا  أن ــــطتها
 مواءمتها ما األولو ت اوا   ل حلوم  وز اة ف ال   تنمل لاا.

و  تــزال أعــداا ق االــ   مــن املــدن   تقــا مــ  قت ــل وجــعيج مــن جــعاء اهل مــات ال  ــوائ   وغــري  - 54
ـــز اة اللبـــرية  ـــد أنـــين أ  ـــة أيضـــا مق ـــق ال يف عـــدا املتناالـــب  الـــيت تعتلبهـــا عنا ـــع مناوئـــ  ل حلومـــ . م 

الضحا  املدن   من جعاء الغالات اموي  اليت ت نها القوات املوال   ل حلوم . وأ ك ع   ا أطـعاز النـزاو 
كســ ول اهتا املت  قــ  دمايــ  املــدن   أثنــاء ال م  ــات ال ســلعي ، وأؤكــد ع ــل ضــعولة احملاالــب  عــن انتهاكــات 

سـا . ويف اـلا الصـدا، أشـ ا احللومـ  ع ـل أن تُقـع القانون الدويل حلقو  اننسان والقانون الدويل انن
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. وأل ــــب متصـــديق  لومــــ  لمس ـــا الس االــــ  الوطن ـــ  ملنــــا اوســـائع يف  ــــملوز املـــدن   والتيمل ــــ  منهـــا
اــا مملعطــ  الضــعل أو الــن اعتبال اتملاق ــ   ظــع أو تق  ــد االــت مال أالــ ح  تق  ديــ  م  نــ  أفغانســتان ع ــل 

 ملتمل ـعات  املت  ـقالربوتوكـول اوـامم ، كـا يف  لـ  كـو ت امل حقـ   ـاالربوتو ع ل   ا و ، ع وائ   األثع
 من   ملات احلعب.

ويف الوقــــت الــــلي تنظــــع ف ــــه احللومــــ  يف ك مل ــــ  تنمل ــــل التو ــــ ات الــــيت قــــدمتها منــــ  منااضــــ   - 55
ألفغانسـتان، أشـ ا احللومـ  ع ـل الوفـاء  ال ـا  الت ليب يف ما ظاهتا اوتام   ع ل ا الت عاة الـدولي

وغـــريه مـــن ضـــعوب  الي  تملاق ـــ  منااضـــ  الت ـــليب لتصـــديق ع ـــل الربوتوكـــول ا عت ـــ امل  نـــ  لتزاماهتـــا 
 ،تملاق ـ ا الـحب التحملظـات الـيت أمـدهتا ع ـل وع ل ، امل ام   أو ال قوم  القاال   أو الاإنسان   أو امله ن 

ع ــل ا ــا  تــدامري ف الــ  ل تنمل ــل امت ــا  لدالــتول أفغانســتان و لتزاماهتــا  وأشــ ا   ــا امل الســات الوطن ــ 
 القانون   الدول  .

ولغــم التحــد ت اللبــرية الــيت ت ــتة الــب ل املــعأة يف أفغانســتان، ف هنــا ماضــ   يف عزمهــا العاالــخ  - 56
 ل، أثبــت احللومــ  أهنــا ع ــل حتق ــق امل ــالك  اللام ــ  وع ــل قــده املســاواة يف احل ــاة ال امــ . ويف اــلا املســ

ز اة ع  ــل املــعأة يف اا ــم األع ــل ل ســاه وامهــوا املتضــافعة الــيت تبــلهلا  ت ــللشــعي   ــاا  وم تــزه. و 
يف اــلا الصــدا. وإنــين أ ــل   إ ام ــ تتطــولا احللومــ  وشــعكاؤاا ل تصــدي ل  نــ  ضــد النســاء والملت ــات

ع ــل  لقضــاء  امل ن ــ  الــو  ت وو ــداتا ال ــاه املــدعاحللومــ  ع ــل ا ــا  تــدامري م موالــ  لت زيــز ملتــب 
وع ل تنمل ل عط  ال مل الوطن   املت  ق   ملعأة والساه واألمن، موالـائل منهـا  صـ ك  ،ال ن  ضد املعأة

ل  نــ  وم ــالك  املــعأة يف عم  ــات  ل مت عضــاتمــوالا كاف ــ  للملالــ  المل ال ــ  يف تــوفري ال دالــ  وا نتصــاز 
 الساه واملصاحل .

أ ل/مــــايو م موالــــ  لــــدى  3١و  تــــزال تــــداع ات التمل ــــري ا نتحــــالي الــــلي وقــــا يف كامــــل يف  - 57
األفغــان وشـــعكائهم الـــدول   ع ــل  ـــد الـــواء. فملـــا أعقــاب  لـــ  ا عتـــداء، الــلي وقـــا يف والـــي املدينـــ  

دا  لقعب من املنطق  الدم وماال  ، قامت عدة م  ات ام وماال   متق  ك وجوااـا،   ـل أتثـع مـلل  عـ
 الــدول الــلي ت ايــه األمــم املتحــدة يف امل ــدان يتســممــوظملا التنم ــ  م ــلل عــات. ويف ظــل اــلا املنــا ، 

. وأوا أن أعـــــعب عـــــن امتنـــــا  ل حلومـــــ  ع ـــــل جهوااـــــا العام ـــــ  إىل حتســـــ  أمـــــن الســـــ   أكـــــرب مه ـــــ أب
ــن الب  ــ  ووكــا تو الدم وماالــا،  مــن  هــاومعاس هاو ــناايقمنظومــ  األمــم املتحــدة  الــيت يعاعــل يف مــلهلا عل 

 موا    ال مل ملامل طاقتها.
 ب  ـ ، لو عي  ال ا تنمل ل التو  ات الوالاة يف تقعيعي اوات املت  ق   الت عاة ا التات  ا  - 58

  ل تس ل الب    إىل إعااة ت ـل ل وضـ ها احلـايل. و صـوت التحملظـات الـيت أععمـت عنهـا احللومـ ، 
اا  األالاالـ   ل سـ ااة الوطن ـ  األفغان ـ ، والق ـااة الوطن ـ ، وامل ل ـ  الوطن ـ ، أن املب أؤكد شيص اأوا أن 

الــيت حتــدا عمــل الب  ـــ ، اــا نملســها   تتغــري. وأوا أن أشـــلع الب  ــ  وموظمل هــا ع ــل مـــا قدمتــه مــن اعـــم 
 لاالت عاة، وأن أععب عن تقديعي ل حلوم  ع ل ت اوهنا عال ا الت عاة.

 ـــا مـــوظملا األمـــم املتحـــدة ال ـــام   يف أفغانســـتان وإىل مم  ـــا اوـــات، وأتوجـــه  ل ـــلع إىل   - 59
اتاام  ا  ماموتو، ملا يبدونه من تملان متوا ل، يف ظل ظعوز   ب ، مـن أجـل الوفـاء  لتــزاماتنا اعمـا 

 .ل  ب أفغانستان
 


