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طلب إىل مجلس األمن الدولي لتأدية دوره في ضمان السلم واألمن الدوليين – الحاجة إىل

بعثة دولية إىل أفغانستان

 

إن مجلس األمن الدولي عىل إطالع كامل بالوضع المحفوف بالمخاطر الذي يواجه شعب أفغانستان

بل والدول المجاورة. وقد أبلغت المبعوثة الخاصة لألمم المتحدة ديبورا ليونز مجلس األمن عن

"العواقب الوخيمة" في أفغانستان. وأردفت "الصراع يعني المزيد من فقدان األمن في العديد من

البلدان األخرى، القريبة والبعيدة".

 

يطالب ميثاق األمم المتحدة في ظروف كهذه، باتخاذ تدابير مترابطة وفعالة لمواجهة هذا التهديد

للسلم واألمن الدوليين.

 

أدى اإلنسحاب غير المشروط لحلف الناتو وللواليات المتحدة األميركية من أفغانستان، إىل تعريضنا

نحن األفغان، إىل مجموعة واسعة من الصراعات والتقلبات. تمر األمة األفغانية بواحدة من أصعب

األوقات في تاريخها، مع أزمة إنسانية جسيمة بسبب الموجة الثالثة من كوفيد-19، وتفاقم الصراع

العنيف في جميع أنحاء البالد، وآثار الجفاف. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن 18.4 مليون أفغاني

عىل األقل بحاجة إىل مساعدات إنسانية. ويتزايد القتل اليومي للصحفيين، والموظفين الحكوميين،

وأفراد المجتمع المدني، والمدافعات عن حقوق اإلنسان، عىل يد حركة طالبان التي تواصل استخدام

العنف والرعب والتعسف لالستيالء عىل األراضي دون إبداء أي اهتمام بمتابعة المشاركة في

محادثات السالم. لقد نزحت مئات العوائل من قندوز وبََدخشان وتخار وزابُل وِهلمند، ويبذل اآلن

أعداد كبيرة من النساء مع أطفالهن محاوالت مستميتة للوصول إىل كابول عىل أمل الحصول عىل نوع

من األمان. ثمة حاجة ماسة إىل وقف إطالق النار واتخاذ تدابير إنسانية متنوعة إلنقاذ األرواح.

 

عوضاً عن االنسجام والتنسيق، ثمة فوضى بسبب اتباع مبادرات ثنائية مختلفة، في حين يغادر 

موظفو/ات السفارات وممثلو/ات المجتمع الدولي البالد. ويلحق هذا الغياب في التنسيق بين

الفاعلين الدوليين مزيداً من الضرر بعملنا، نحن الناشطات وبناة السالم، في بيئات بالغة الخطورة.

المجتمع المدني يتشظى وباتت أولوياته، في ظل يأس اللحظة الراهنة، هي التدافع للحصول عىل

تمويل، وعىل تأشيرات سفر، والهروب من البلد، والسعي وراء حلول لألفراد وأسرهم/هن.



تنسيق المبادرات المتنوعة المتخذة في بلدان أخرى بخصوص أفغانستان.

دعم وقف إلطالق نار يكفله مجلس األمن واالستفادة من النفوذ السياسي واالقتصادي واإلسالمي وغيره

من أشكال النفوذ لتحقيقه.

إنعاش عملية السالم، مع التزام أعضاء مجلس األمن بضمان هذه العملية.

ضمان أن تتبنى هذه العملية جميع القرارات المتعلقة بالنساء والسالم واألمن وتنفيذها.

وضع خطة منسقة مع أطراف المجتمع الدولي المشاركة بالفعل في أفغانستان لحماية ودعم المدنيين

والمدنيات من خالل تعزيز الدور التنسيقي لبعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إىل أفغانستان.

االستفادة من مستجدات الزيارة لتجديد تفويض البعثة وضمان تضمينه عبارات محددة تشير إىل

قرارات مجلس األمن بشأن النساء والسالم واألمن.

يلزمنا وجود قيادة، وكذلك استراتيجية متسقة. ندعو مجلس األمن إىل الوفاء بالتزاماته، بوصفه الهيئة

المكلفة بحفظ السلم واألمن الدوليين.

 

ونطالب كأولوية بأن يلتزم أعضاء مجلس األمن بزيارة أفغانستان لتقييم الحالة األمنية باعتبارها حالة إنسانية

طارئة، ألن المنطقة تشهد مزيداً من زعزعة االستقرار.

 

الهدف الرئيسي والقصير األمد من الزيارة هو:
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ينبغي للبعثة أيضا أن تزور المنطقة الخاضعة لسيطرة طالبان التي يُحرم فيها الناس من حقوق اإلنسان

األساسية. وهناك تقارير تفيد بأن عناصر طالبان يتزوجون باإلكراه فتيات من كل أسرة في مقاطعتي تخار

وبدخشان، ويحظرون تنقل النساء دون مرافق ذكر، ويمنعون الفتيات من االلتحاق بالمدارس بعد الصف

السادس.

 

عىل البلدان التي تدعم طالبان دعماً مباشراً وغير مباشر بوصفها دول أعضاء في األمم المتحدة االمتثال ألوامر

هذه المنظمة األممية واحترام القوانين اإلنسانية الدولية.

 
ً الوقت ضيق. وهذه فرصة لألمم المتحدة كي تستعيد دورها باعتبارها منظمة للسالم. نطلب منكم العمل معا

لمساعدتنا في بناء السالم وضمان استقرار أفغانستان ليتحقق فيها حماية حقوق اإلنسان للنساء والسكان

المهمشين/ات.

 

ولكم مني وافر االحترام

جميلة أفغاني

رئيسة فرع أفغانستان لرابطة النساء الدولية للسالم والحرية 

 


