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/  تــشرين الثــاين ٢٨ إىل ٢١تقريــر بعثــة جملــس األمــن إىل أفغانــستان،         
  ٢٠٠٨نوفمرب 

  
  موجز  -أوال   

رئـيس جملـس األمـن األمـني العـام عـن            بلـغ   ، أ ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢١يف رسالة مؤرخة      - ١
وفــق ووفيمــا بعــد، . ٢٠٠٨نــوفمرب /بعثــة إىل أفغانــستان يف تـشرين الثــاين يفــاد اعتـزام اجمللــس إ 

ووزعـت علـى أعـضاء جملـس        ،  ٢٠٠٨أكتـوبر   /تـشرين األول   ٣١تـصاصات البعثـة يف      اخعلى  
. )إيطاليـا (تـريزي دي سـانتا غاتـا        جوليـو   البعثـة   ورأس  ).  هلذا التقرير  انظر املرفق األول  (األمن  

ــة اآلخــرون هــم  ــه بيــل : وأعــضاء البعث ــا (، بــول روبــرت تينــدربيوغو  )بلجيكــا(أوليفيي بوركين
 -، جـان    )كرواتيـا (، تومـا غـايل      )كوسـتاريكا (، ساؤول ويـسليدير     )الصني(زمنني   ، ليو )فاسو

اجلماهرييــة العربيــة (، أمحــد جربيــل )إندونيــسيا(ناتاليغــاوا . مــاريت م. ، م)فرنــسا(بــيري الكــروا 
، دوميــساين )االحتــاد الروســي (فدولغــو. ، قــسطنطني ك)بنمــا(، ألفريــدو سويــسكوم )الليبيــة

، ) لربيطانيا العظمى وأيرلندا الـشمالية     اململكة املتحدة (رز  ، جون ساو  )جنوب أفريقيا (كومالو  
  ).فييت نام(، بوي يت غيانغ ) األمريكيةالواليات املتحدة(زملاي خليل زاد 

نــوفمرب، / تــشرين الثــاين ٢٢ و ٢١، يــومي جممــوعتنيوغــادرت البعثــة نيويــورك يف     - ٢
، رئـيس أفغانـستان     كـرزاي يـد   وقابلت البعثـة الـرئيس مح     . نوفمرب/ين تشرين الثا  ٢٨وعادت يف   

صــبغة اهللا جمــددي  والنــواب يف الربملــان  الــشيوخي جملــسوعــددا مــن وزراء حكومتــه ورئيــسي
أعـضاء  أعـضاء الربملـان؛ و    غريهـم مـن      ورؤساء اللجان الربملانية، و    ؛ويونس قانوين، على التوايل   

؛ واألمــني العــام ملنظمــة اللجنــة األفغانيــة املــستقلة حلقــوق اإلنــسان واللجنــة االنتخابيــة املــستقلة
 وممثلــي القــوة الدوليــة   ، يف كــابول، وكــبري ممثليهــا املــدنيني  )النــاتو(حلــف مشــال األطلــسي   

للمــساعدة األمنيــة، وأعــضاء الــسلك الدبلوماســي، مبــن فــيهم اجملموعــة الثالثيــة للــدول التابعــة   
ت اجملتمــع املــدين، لالحتــاد األورويب، ورئــيس بعثــة الــشرطة التابعــة لالحتــاد األورويب؛ ومنظمــا 

واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية؛ وكبار موظفي بعثة األمم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة        
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ــم املتحــدة القطــري    ــق األم ــستان وفري ــضا هــ  . إىل أفغان ــة أي ــت  ريوزارت البعث ــث قابل ات، حي
حمـافظ  نـستان، و  موظفي املكتب اإلقليمـي التـابع لبعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل أفغا                 

لالطـالع علـى    (وأعـضاء فريـق إعـادة إعمـار املقاطعـات           ومسؤولني أفغـانيني آخـرين،      املقاطعة  
وكانت هذه الزيارة هـي الزيـارة الثالثـة الـيت           ).  املرفق الثاين  ، انظر الجتماعاتالربنامج الزمين ل  

 ،يف الـسابق  تني  وكان قد أوفـد إليهـا بعثـ       ،  ٢٠٠٢إىل أفغانستان منذ عام     األمن  لس   جم يقوم هبا 
  .٢٠٠٦نوفمرب / وتشرين الثاين٢٠٠٣نوفمرب /يف تشرين الثاين

وهـي ممتنـة أيـضا    . وأعربت البعثة عن امتناهنـا للـصراحة الـيت اتـسم هبـا مجيـع حماوريهـا                - ٣
بعثـة مـن    بـه ال  للزيـارة، ومـا قامـت       لغـرض التحـضري     بعثـة   الللتنسيق الوثيق بـني األمانـة العامـة و        

اتـسم  دعـم لوجـسيت وأمـين       ما قدمته القوة الدولية للمساعدة األمنية من        حمكم، فضال ع  تنظيم  
وتعرب البعثة أيضا عن امتناهنـا إلدارة األمـم املتحـدة لـشؤون             . بدرجة عالية من االقتدار املهين    

ه مـن جهـود فعالـة حلمايـة البعثـة أثنـاء وجودهـا               السالمة واألمن، وحلكومة أفغانستان، ملا بذال     
  .يف أفغانستان

  
  املسائل الرئيسية  -ثانيا   

  احلالة األمنية العامة    
أعرب جملس األمن تكرارا عن قلقه البـالغ إزاء الوضـع األمـين يف أفغانـستان، ال سـيما               - ٤

اليت تقوم هبا حركـة طالبـان ومنظمـة القاعـدة وغريمهـا مـن       العنف واإلرهاب إزاء تزايد أنشطة    
بـارزة للوضـع األمـين حـددهتا إدارة األمـم           ت  مسـا والحظـت البعثـة ثـالث       . اجلماعات املتطرفـة  

بـني مشـال أفغانـستان      ق  فـر وتتعلـق الـسمة األوىل باسـتمرار ال       . واألمنالسالمة  املتحدة لشؤون   
وحــسب تقيــيم اإلدارة، يــسود اهلــدوء  . الوضــع األمــين واملخــاطر تقلــب وجنوهبــا مــن حيــث  

وجـود بعـض عالمـات التـدهور        مـع   (املناطق الشمالية والشمالية الشرقية واملرتفعات الوسـطى        
ــة  ــاطق الغربي ــشرقية       يف حــني ُو،)يف املن ــة ال ــة واجلنوبي ــاطق اجلنوبي ــين يف املن صــف الوضــع األم

صــف الوضــع يف املنطقــة الوســطى، حيــث تقــع كــابول، بعــدم        وُو. بأنــه متقلــب والــشرقية 
ضـع يتـسم   وجـود و كلتامهـا إىل   والقوة الدولية للمـساعدة األمنيـة       وأشارت اإلدارة   . االستقرار

األجزاء الـشمالية مـن البلـد، حيـث يـسيطر           وب يف   يبعدم االستقرار بشكل متزايد يف بعض اجل      
رداك، املتـامختني  باإلضافة إىل تدهور الوضـع األمـين يف مقـاطعيت لوغـار و     أفراد قبائل البشتون،    

  .كابولل
ث األمنيـة منـذ     السمة الثانية يف الزيادة امللحوظة عاما إثـر عـام يف عـدد احلـواد              تمثل  تو  - ٥

يف عـداد احلـوادث االشـتباكات املـسلحة     ، وُتـدخل إدارة شـؤون الـسالمة واألمـن        ٢٠٠٣عام  



S/2008/782  
 

08-64542 3 
 

وسـجلت  .  املرجتلـة واهلجمـات االنتحاريـة      األجهـزة املتفجـرة   اسـتخدام   وحاالت االختطـاف و   
 حادثـة سـجلت يف هنايـة        ٦ ٧٩٢مقارنـة مبـا جمموعـه       وادث،   ح ٥٠٨،  ٢٠٠٣اإلدارة يف عام    

، ٢٠٠٥وكانـت األرقـام الـشهرية للحـوادث األمنيـة منـذ عـام               . ٢٠٠٨أكتوبر  /لتشرين األو 
 حادثـة  ٤٢٨البدايـة ألعمـال التمـرد،    عام  واألمن ةوهو العام الذي تعتربه إدارة شؤون السالم    

العـشرة األوىل مـن   يف األشـهر   حادثـة  ٧٤٠، و  ٢٠٠٧ حادثة يف عام     ٥٧٣ و   ٢٠٠٦يف عام   
خالفا للسنوات الـسابقة، الـيت      شؤون السالمة واألمن، فإنه     وحبسب تقدير إدارة    . ٢٠٠٨عام  

لوحظ فيها اخنفاض يف املعدل الشهري للحوادث يف الربع األخري مـن الـسنة بـسبب الظـروف                  
بــشكل ملحــوظ، ويعــود ذلــك إىل معــدل الزيــادة خــالل شــهور الــشتاء، لــن يــنخفض اجلويــة، 

ني، الـيت تتـيح أهـدافا ضـعيفة وجذابـة           املقاتلني األجانب، وتواصل عمليـة تـسجيل النـاخب        تدفق  
مجيع األطـراف علـى مواصـلة       للحكومة، فضال عن تصميم     متثل فرصة ساحنة للعناصر املناهضة      

  .خالل الشتاءأنشطتها 
األمهيــة يف زيــادة عــدد احلــوادث الــيت تــستهدف أوســاط   الــسمة الثالثــة ذات تمثــل تو  - ٦

ــا     ــى نط ــة عل ــسانية واألوســاط اإلمنائي ــساعدة اإلن ــعامل ــذه احلــوادث شــكل    . ق أوس وتتخــذ ه
ــل   ــى قواف ــق هجمــات عل ــساعدة      ومراف ــاملني يف جمــال امل ــساعدة، باإلضــافة إىل ختويــف الع امل

األمـم املتحـدة تتحـول إىل هـدف         أن  وترى إدارة شؤون السالمة واألمـن       . واختطافهم وقتلهم 
  .بشكل متزايد

املاضـية،    الـسنوات األخـرية    الدوافع وراء تزايد العنف خالل    للوقوف على   ويف حماولة     - ٧
: وهـذه العوامـل هـي   .  يف هـذا الـصدد   بشكل متكرر أربعة عوامـل رئيـسية      شىت  حدد حماورون   

تقدر بعثة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل     (تدفق املقاتلني اجملندين من خارج أفغانستان  ) أ(
النـسبة املئويـة    أن  يف حـني     يف املائة من املتمردين هم من خارج أفغانـستان،           ٢٠أفغانستان بأن   

عـدم وجـود    )ب(؛ ) دادافـار سـبانتا   الفعلية هي أعلى مـن ذلـك حبـسب تقـدير وزيـر اخلارجيـة              
ــسيق   ــل وتنـ ــافينيتكامـ ــذ  - كـ ــع آخـ ــان الوضـ ــسن ا وإن كـ ــسكرية  - يف التحـ ــود العـ  للجهـ

الســـتقرار؛ لتحقيـــق اضـــرورية ومجيعهـــا  واجلهـــود املتعلقـــة باحلوكمـــة والتنميـــة، ،والـــسياسية
وفرص العمالة علـى نطـاق واسـع، واقتـران ذلـك بوجـود       تعمري الأنشطة إعادة توافر عدم   )ج(

وجــود شــعور باإلحبــاط جتــاه األســاليب   ) د(عــدد كــبري مــن الــشباب العــاطلني عــن العمــل؛   
ــة   ــوات الدولي ــة للق ــا،التكتيكي ــك   مب ــني   يف ذل ــوع إصــابات ب ــدنيني نامجــة عــن   وق صــفوف امل

أن التمـرد   بأنـه مـن املهـم إدراك      لبعثـة اوزير اخلارجيـة    أبلغ  و. ليةالعمليات القتالية للقوات الدو   
يف االجتاهــات متجــذرة التأكيــد دوافــع سياســية  ولــئن كانــت هنــاك ب . لــيس حركــة متجانــسة 

املــستائني، القبليــة أفــراد اجلماعــات طائفــة متنوعــة مــن للطالبــان، فقــد انــضم إلــيهم  األصــولية 
  .ابات املخدراتباإلضافة إىل العصابات اإلجرامية وعص
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مـع التحليـل    يف الـرأي    القوة الدولية للمساعدة األمنية عن اتفـاقهم        من  وأعرب ممثلون     - ٨
الــذي توصــلت إليــه األمــم املتحــدة عــن تزايــد التوجهــات ســوءا مــن حيــث أعــداد احلــوادث،   

ومـن  . الذين يلقـون حـتفهم    دنيني  واألساليب التكتيكية املعقدة لعناصر التمرد، وتزايد أعداد امل       
ناحية أخرى، ذكرت القوة الدولية للمساعدة األمنية أن الوضع األمين يف كابول، على الـرغم               
ــل يف       ــسية تتمث ــع آخــذ يف التحــسن، وأن املــشكلة الرئي ــصورات اجلمهــور، هــو يف الواق مــن ت

ومــن التطــورات اإلجيابيــة األخــرى تزايــد قــدرات اجلــيش الــوطين  . اإلجــرام، ولــيس يف التمــرد
العمليات اليت تقوم هبا القوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة مبفردهـا             اآلن  يث أصبحت   األفغاين، ح 
  .أمرا استثنائيا

، وبعثـة األمـم املتحـدة       )ال سيما الرئيس ووزير اخلارجيـة     (وأكدت حكومة أفغانستان      - ٩
  على حـدوث حتـسن     ،لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان، والقوة الدولية للمساعدة األمنية، مجيعها        

زارداي رئـيس باكـستان آسـف علـي      كبري يف العالقات بني أفغانستان وباكستان إثـر انتخـاب           
وحمور هذه العالقة األفضل هو اإلدراك بأن احلكومتني تواجهان هتديـدا           . ٢٠٠٨يف أوائل عام    

  .مشتركا
  

   العسكري- القوة الدولية للمساعدة األمنية، واجليش الوطين األفغاين، والتنسيق املدين     
بــأن القـوة الدوليــة للمـساعدة األمنيــة   ملنظمــة حـل مشــال األطلـسي   أشـار األمــني العـام     - ١٠

وأكـد علـى الـدور املركـزي لألمـم املتحـدة يف             . لـس األمـن   ممنوحة مـن جم   تعمل يف إطار والية     
ألفغانـستان،  ار املمثل اخلاص لألمني العـام       شوقد أ . تقرارإزاء حتقيق االست  تفعيل النهج الشامل    

التنـسيق  إىل ضرورة حتـسني   على حد سواء،    إيدي، وممثلو منظمة حلف مشال األطلسي،       كاي  
وأصــر املمثــل اخلــاص علــى أن عــدم تــوفر القــدرات لــدى  . بــني العمليــات املدنيــة والعــسكرية

ـــ    ــوطين األفغاني ــن الـ ــوات األمـ ــدويل أو قـ ــع الـ ــى ةاجملتمـ ــاظ”، علـ ــيت مت  “ االحتفـ ــاطق الـ باملنـ
وقــع قيــام املنظمــات غــري احلكوميــة أو األمــم املتحــدة بتقــدمي جيعــل مــن الــصعب ت“ تطهريهــا”

ويدعم هذا التحليل اإلحاطة اليت قدمتها القـوة        . املساعدة يف أعقاب العمليات املناهضة للتمرد     
اجلاريــة  تنظــيم عمليتــها ، للمــرة األوىل،أنــه قــد متإىل الدوليــة للمــساعدة األمنيــة الــيت أشــارت 

املنـاطق بعـد    لتتمكن مـن االحتفـاظ ب      مقاطعة،   ١٦تركز على   واليت  باسم عملية تولو،    املعروفة  
ــة     . تطهريهــا ــوات الدولي ــد مــن الق ــشر املزي ــى ن ــة  . ويعتمــد النجــاح عل ــوة الدولي وذكــرت الق

للمساعدة األمنية أهنا مدركة متامـا لطبيعـة واليتـها املتمثلـة يف دعـم بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي           
ومن اجلوانـب األخـرى الـيت أحـرز فيهـا تقـدم،             . ر الوثيق معها  املساعدة إىل أفغانستان والتشاو   

اعتمــاد املبــادئ التوجيهيــة ومنظمــة حلــف مشــال األطلــسي،  والــيت أشــار إليهــا املمثــل اخلــاص  
  . العسكرية لقيام القوة الدولية للمساعدة األمنية بتقدمي املساعدة اإلنسانية- املدنية
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بــني بــأن التنــسيق مــع الــرأي القائــل ن اتفاقــه وأعــرب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام عــ   - ١١
قلـل مـن    يكثريا مـا    د حتسن، ولكنه الحظ أن العنصر العسكري        العنصرين املدين والعسكري ق   

إىل حـد كـبري   شأن الفهم املتعمق الذي تكنه البعثة للمجتمع األفغاين، والذي يعود الفضل فيـه       
هـو تكـرار تنـاوب    تقـويض هـذا الفهـم     بيد أن مـا أدى إىل . إىل وجود موظفني أفغان يف البعثة    

وحتتــاج املعلومــات االســتخبارية الــيت . وأفــراد قواهتــاوظفي القــوة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة مــ
وهـو  ستكمل مـن خـالل املعرفـة بـاجملتمع األفغـاين،            جتمعها القوات العسكرية الدوليـة إىل أن تُـ        

ــى    ــر مهــم عل ــان مــن إحب    أم ــه األفغ ــا يعاني ــسبب األســاليب   وجــه اخلــصوص لفهــم م اطــات ب
التكتيكية العسكرية الدولية، اليت يزيد مـن تفاقمهـا عـدم إمكانيـة اتـصاهلم بـالقوات العـسكرية           

  .الدولية ملعاجلة شواغلهم
بـسبب أنـشطة القـوات     أصـبح اسـتمرار وقـوع خـسائر يف األرواح بـني املـدنيني،               وقد    - ١٢

وأكـد الـرئيس كـرزاي أن املــشكلة    . العـسكرية الدوليـة، مـسألة سياسـية رئيـسية يف أفغانـستان      
بل يف وجـود جمموعـة مـن األسـاليب     خسائر يف األرواح بني املدنيني، تكمن يف جمرد وقوع      ال

ددا عـن   جمـ وأعـرب   . ، مثـل تفتـيش املنـازل والقـبض علـى املـواطنني األفغـان              املـشددة التكتيكية  
يف الوقــت حــذر و. تقــديره بــشكل عــام لــدور القــوات الدوليــة يف مكافحــة اإلرهــاب والتمــرد

حيظى فيه وجود اجملتمع الدويل يف أفغانـستان بقـدر هائـل مـن              ”نفسه، من أنه يف الوقت الذي       
ومــن بــني . ، فــإن هــذا التــصور قــد ال يــستمر إىل األبــد “الــشرعية يف أذهــان الــشعب األفغــاين

التغــيريات املطلوبــة بنــاء اجلــيش والــشرطة، والتوقــف عــن عمليــات القــصف اجلــوي والــدخول  
  .ىل منازل األفغانينيعنوة إ
اخلـسائر يف األرواح بـني   وتركز القوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة بـشكل واضـح علـى          - ١٣

ري غـ . هـذه اخلـسائر   تكتيكيني جديدين للحد من احتمـال وقـوع         املدنيني، وأصدرت توجيهني    
ني صـفوف    بـ  اخلـسائر أن القوة أكدت على أن عناصر التمرد مسؤولة عن الغالبية العظمى من             

االنتحاريــة واســتخدام األجهــزة املتفجــرة  بــسبب الــتفجريات املــدنيني يف أفغانــستان، ال ســيما 
 جهــاز منــها، واكتــشفت القــوة نــصفها ٣ ٠٠٠قــد زرعــت عناصــر التمــرد حــوايل و(املرجتلــة 

وتـسببت هـذه األجهـزة وغريهــا مـن اهلجمـات اإلرهابيـة الـيت قامـت هبــا         ). وقامـت بتفكيكهـا  
 مــدنيا ٨٧، مقارنــة مبقتــل ٢٠٠٨عــام اآلن خــالل  مــدنيا حــىت ٩٢٥ يف مقتــل عناصــر التمــرد

ــوا جــراء  ١٣١ عمليــات القتــال بــني القــوة والعناصــر املناهــضة للحكومــة، و   جــّراء   مــدنيا قتل
وأعربـت القـوة الدوليـة      .  وقوات اإلرهابيني  “احلرية الدائمة ”عمليات القتال بني قوات عملية      
ــة عــن شــعورها   ــاط للمــساعدة األمني ــائع   باإلحب ــها يف   ألن هــذه الوق ــرد تقــارير عن ــادرا مــا ت ن

بـني صـفوف    بـصورة متكـررة وقـوع خـسائر         ن حكومة أفغانستان تدين     ألالصحافة الدولية، و  
الغالبيـة العظمـى مـن      تتجاهـل   املدنيني، تنـشأ عرضـا أثنـاء عمليـات مكافحـة اإلرهـاب، لكنـها                
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، الـيت تـستهدف بـشكل منـتظم املــدنيني     الـيت تتـسبب فيهـا عمـدا عناصــر التمـرد     خلـسائر  هـذه ا 
  . باعتبار ذلك جزءا من استراتيجيتها

وأفــاد ممثلــو القــوة  . ومــن التطــورات اإلجيابيــة تزايــد قــدرات اجلــيش الــوطين األفغــاين    - ١٤
االسـتثناء؛  اآلن هي   الدولية للمساعدة األمنية بأن العمليات اليت تقوم هبا القوة مبفردها صارت            

ظمى من العمليات هي عمليات مشتركة، بل إن كثريا منها يقودهـا األفغـانيون        وأن الغالبية الع  
 يف املائــة مــن العمليــات هــي  ٦٠حمــاورون آخــرون البعثــة بــأن مــا يــصل إىل   بلــغ وأ. وحــدهم

يف الكفاءة القصوى اليت يتمتـع      وتكمن جوانب قوة اجليش     . عمليات تقودها العناصر األفغانية   
ــوده؛   ــا جن ــاط ضــعفه  هب ــة     وتكمــن نق ــوة الدولي ــه املؤســسية، وهــو جمــال ذكــرت الق  يف قدرات

ــا    ــة أن بإمكاهن ــدمي للمــساعدة األمني ــه  تق ــسامهة كــبرية في ــوام اجلــيش   . م ــغ ق ــا حويبل ــةالي  قراب
، ٢٠٠٨أكتــوبر / ووافــق جملــس التنــسيق والرصــد املــشترك، يف تــشرين األول . فــرد٨٠ ٠٠٠

وحـث  . ٢٠١٢يقـه حبلـول عـام     فرد، كهـدف يتـوخى حتق  ١٣٤ ٠٠٠على زيادة القوام ليبلغ    
  .٢٠١٠ عامليكون املوعد للتوسيع التعجيل هبذا الرئيس كرزاي على 

إنـــشاء أفرقـــة إعـــادة إعمـــار  العـــسكري  - ومـــن األدوات الرئيـــسية للتنـــسيق املـــدين   - ١٥
 أن أنشطة هذه األفرقـة حتظـى بقبـول حـسن            توالحظت البعثة خالل زيارهتا هلريا    . املقاطعات

وشـدد احملـافظ وأعـضاء جملـس املقاطعـة علـى أمهيـة مـشاريع               . تعـات يف هـريا    لدى قادة املقاط  
ويف الوقت نفسه، أُعـرب     . سريعة األثر اليت ينفذها فريق إعادة إعمار مقاطعة هريات        املساعدة  

ومل تــتمكن البعثــة مــن . مبجمــوع حجــم املــساعدة الدوليــة يتعلــق  مــاعــن بعــض الــشواغل يف 
هـذه  نظـرا إىل أن كـل فريـق مـن           إعـادة إعمـار املقاطعـات،        رؤية شاملة ألنـشطة أفرقـة     تكوين  

ــه األفرقــة هــو ذو طبيعــة خمتلفــة، ويعتمــد ذلــك علــى اجلهــة     الراعيــة وموقعــه داخــل  الوطنيــة ل
ــة      . أفغانــستان ومــع ذلــك أعربــت منظمــات اجملتمــع املــدين األفغــاين واملنظمــات غــري احلكومي

  .“إضفاء طابع أمين على التنمية”اهم يف الدولية عن شاغل عام يتمثل يف أن هذه األفرقة تس
  

  احلوكمة    
 املتمـردين يـسعون أساسـا إىل إضـعاف قـدرة احلكومـة والطعـن يف شـرعيتها،                   رغم أن   - ١٦

ــا  ــة،هوصــفجــرى كم ــق        للبعث ــر أساســي لتحقي ــة أم ــضا أن حتــسني احلوكم فمــن الواضــح أي
  . االستقرار يف أفغانستان

وشـدد الـرئيس كـرزاي علـى        . وكمـة الرشـيدة    البعثـة عـدة عوامـل تعـوق احل         حددتو  - ١٧
 تقليـــد  انعـــدام عقـــود مـــن احلـــرب، باإلضـــافة إىل    تـــوايل  انعـــدام القـــدرة اإلداريـــة نتيجـــة    

  . احلكومية السلطة
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ــةاتـــضح لو  - ١٨ ــا، حـــسبما   ألبعثـ ــة إحلاحـ ــاورون  ن أشـــد عوائـــق احلوكمـ ــه احملـ ــار إليـ أشـ
د احلكــومي املستــشري علــى  الفــسايتمثــل يف علــى حــد ســواء، احلكوميــون وغــري احلكوميــون

أنــه طبــق نظامــا الختيــار  ب وأبلــغ حــاكُم هــريات البعثــة . الــصعيدين الــوطين ودون الــوطين معــاً 
 وا هنـاك اشـتك    ني اجملتمـع املـدين الفـاعل      ممثلـي إال أن   . املسؤولني احلكوميني على أساس اجلـدارة     

  . من أن احملسوبية ما زالت حتكم معظم التعيينات
مــاين، مــدير املكتــب الــسامي للرقابــة، الــذي أُنــشئ منــذ ثالثــة أشــهر   ث ياســني عقــامو  - ١٩

ــ. إحاطــة إىل البعثــة بــشأن أنــشطة املكتــب بتقــدمي ملعاجلــة مــسألة الفــساد،    اتد أن حتقيقــوأكّ
 ارتباكـا دسـتوريا   سّبباالدعاء من اختصاص مكتـب النائـب العـام، وأن املكتـب الـسامي ال يـ          

رصد تنفيذ خطط مكافحة الفـساد يف كـل وزارة علـى            ب قومإال أن املكتب سي   . يف هذا الصدد  
.  الـشكاوى ويتـوىل جتهيـز هـذه    ، الناس امةحدة، ويتلقى كذلك الشكاوى بشأن الفساد من ع       

 بعـض وزراء    ةإقالبمؤخرا  قيامه  وأكد الرئيس كرزاي للبعثة عزمه التصدي للفساد، مشريا إىل          
  . يل الدولةو مسؤحكومته ألسباب تتعلق بالفساد، وكذلك إىل حماكمة بعض

. ومثة مشكلة رئيـسية ثانيـة تتمثـل يف عـدم وجـود حوكمـة فعالـة علـى الـصعيد احمللـي                       - ٢٠
ــة   ــوأُبلغــت البعث ــاك ب ــ ت كــبريةفجــواتأن هن ــاليم،    صلف ــة وحكــام األق ــة املركزي  بــني احلكوم

زهـا  فاهلياكل اإلدارية دون الوطنية تنقـصها املـوارد وتعو        .  التمويل تقدميوخصوصا فيما يتعلق ب   
وقـد تركـت هـذه      . القدرة علـى إقامـة العـدل وتـوفري األمـن وتقـدمي اخلـدمات علـى حنـو فعـال                    

لتقـدمي اخلـدمات، مثـل     أُنـشئت خصيـصا    احلوكمـة فراغـا مألتـه هياكـل       علـى مـستوى    الفجوة
اهلياكـل  ”د الرئيس كرزاي على األخطار الـيت متثلـها هـذه            وشّد. أفرقة إعادة إعمار املقاطعات   

  . املدى البعيد على“املوازية
، بـدور ريـادي يف      ٢٠٠٧أغـسطس   /واضطلعت مديرية احلوكمة احمللية، املنشأة يف آب       - ٢١

 رئـيس   طلـع وأ. تصدي ملسألة ضـعف اإلدارة علـى الـصعيد احمللـي          للاحلكومة  اجلهود اليت تبذهلا    
. ألساسـية مبـادرتني رئيـسيتني اختـذتا ملعاجلـة هـذه املـسألة ا            علـى   املديرية، جيالين بوبال، البعثة     

 إصالح عملية وضع السياسات، حيث سـتناط بالوحـدات احلكوميـة             يف وىلوتتمثل املبادرة األ  
أمــا املبــادرة . دون الوطنيــة مــسؤوليات أكــرب بكــثري يف جمــال وضــع الــسياسات وتنفيــذ الــربامج

برنـامج التوعيـة االجتماعيـة األفغـاين     فهـي تتمثـل يف   ، هي ذات طـابع أكثـر اسـتعجاال      ، و ةثانيال
ات، مـن  عـ ن اجملتمعات احمللية، من خالل إنشاء جمالس شورى على مـستوى املقاط     الذي سيمكّ 
 رأمسـال اجتمـاعي وإيـصال       تكـوين ، وسـيمكن أيـضا مـن        تنميـة الاملتـصلة ب   يف القضايا    املشاركة

تظلمات الناس وتويل مسؤوليات أكرب يف احلفاظ على األمن على الصعيد احمللـي، كمـا جيـسد                 
وأكــد أن ذلــك ال يعــين ). أدنــاه ٢٤الفقــرة انظــر (نميــة املركــزة للمقاطعــات ذلــك برنــامج الت



S/2008/782
 

8 08-64542 
 

ــة     ــوفري األمــن علــى صــعيد اجملتمعــات احمللي ــة لت ُينفــذ مــن املتوقــع أن  و. تــسليح ميليــشيات حملي
  . من البلداجلنويباجلزء يف تقع يف أربعة أو مخسة أقاليم الربنامج قريبا 

  
  الشرطة الوطنية األفغانية    

 البعثة، فـإن الـشرطة الوطنيـة األفغانيـة تعـد عنـصرا              ملا ذكره معظم احملاورين مع     اقوفو  - ٢٢
وذكـر  . رئيسيا من العناصر اليت ينبغي إصالحها يف إطار اهليكـل العـام لألمـن وسـيادة القـانون                  

ــن   ــدد م ــاورين ع ــؤالء احمل ــدريب       ه ــنقص يف الت ــساد وال ــن الف ــاين م ــت تع ــا زال ــشرطة م  أن ال
بتـدريب الـشرطة     يف اآلونـة األخـرية    كـثريا    اهتمام اجملتمع الـدويل      زيادةرغم  وذلك  واملعدات،  

ــا   . وجتهيزهــا، وحتــسني إدارة مرتبــات أفرادهــا  ــا غالي ــوقــد دفعــت الــشرطة مثن ها البــادي ضعفل
 وزيـر الداخليـة، فقـد قُتـل     وفقا ملا ذكـره و. عمليات املتمردينمتكررا ل، إذ صارت هدفا  للعيان
  .٢٠٠٨  عام يف الوطنية فردا من أفراد الشرطة٩٢٠
راء اإلصـالح   جـ  إ من أجل ن وزيرا جديدا للداخلية     أنه عيّ بوأبلغ الرئيس كرزاي البعثة       - ٢٣

 الوزير اجلديد، حنيف عطمار، فـإن لقيـادات اجملتمعـات            ملا ذكره  اووفق. الالزم جلهاز الشرطة  
طرائــق  الــوزير أربــع عــنيو.  يف برنــامج اإلصــالحا حموريــاألعمــال االســتخباراتية دورااحملليــة و
:  الـشرطة، وهـي كالتـايل       جهـاز   يف عمليـة إصـالح     هبا ميكن للمجتمع الدويل أن يساعد       حمددة

 تــوفري احلمايــة للمــدربني الــدوليني لــدى انتــشارهم )ب( زيــادة عــدد املــوجهني واملــدربني؛ )أ(
ــات؛        ــار املقاطع ــادة إعم ــة إع ــق أفرق ــن طري ــل ع ــق    )ج(خــارج كاب ــن طري ــشرطة ع ــل ال  متوي

وقـال  . املـسائل هبذه  تسريع وترية العمل فيما يتصل     )د(صندوق االستئماين للقانون والنظام؛     ال
 ةتغـيري نظـر  إشـارة ل بتدرك متام اإلدراك أهنـا يف حاجـة إىل أن تبعـث    السيد عطمار إن احلكومة    

 أنـه يتوقـع زيـادة    د، بصفة خاصة، علـى      وشّد. تها مساءل نظامحتسني  و ، الناس إىل الشرطة   امةع
  . الام بعثة الشرطة التابعة لالحتاد األورويب يف هذا اجملإسه
والتقــت البعثــة أيــضا رئــيس بعثــة شــرطة االحتــاد األورويب ضــمن جمموعــة أخــرى مــن    - ٢٤

إصــالح عمليـة   يف تــشارك بقـوة أكـد أن احلكومـة   قــد و. الحتـاد األورويب لاملمـثلني األساسـيني   
عـدد  ال توفري ملتزمة ب  الشرطةبعثة  وقال إن   .  وواعية بضرورة إحداث تغيريات واضحة     ،الشرطة

ــيال ــشرطة  مــن كل  خــبريا ١٢١  مــدربا و٢٦٩  واخلــرباء املــدنيني بالكامــل، وقوامــه  مــدريب ال
، فإهنـا تعمـل   وريثما يـتم ذلـك   ). مدنياخبريا   ٥٦  مدربا و  ١٢١ُنشر حىت اآلن ما قوامه       وقد(

ــة   ــة التــدريب بيــد  مــع وزيــر الداخلي ــّسق هــذا  . أنفــسهم فغــاناأل مــن أجــل جعــل عملي وقــد ُن
ه القيادة االنتقالية األمنية املـشتركة      تاملشروع مع مشروع التنمية املركزة للمقاطعات الذي نفذ       

ألفغانستان، وهو مشروع جيري يف إطاره إصالح الـشرطة علـى صـعيد املقاطعـات عـن طريـق                   
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هني هلـم  تفكيك وحدات شرطة املقاطعات وتـدريب أفرادهـا خـارج مقاطعـاهتم، وتـوفري مـوج               
  .عند عودهتم

  
  املصاحلة الوطنية    

ــة  القـــوات األفغانيـــة والدوليـــة  أدى العجـــز امللحـــوظ مـــن جانـــب   - ٢٥  عـــن إحلـــاق اهلزميـ
ــ ــّد. جــراء حمادثــات مــع اجلماعــات املتمــردة  إىل إ دعــوات إىل ظهــوراملتمردين، ب ــرئيس وق م ال

بعـض  لـيس غـافال عـن      إىل أنـه مـشريا كرزاي اخلطوط العريضة لرؤيته لعملية مـصاحلة وطنيـة،      
ــدوليون    ــشركاء ال ــها ال ــيت عــرب عن ــشواغل ال ــالنظر إىل . ال ــة حامســة  العجــز عــن إحلــاق وب  هزمي

خالل السنوات السبع األخرية، فقد اقترح الـرئيس أن يقـدم اجملتمـع الـدويل جـدوال       باملتمردين  
 يكـن هنـاك     ملوإذا  . زمنيا مؤقتـا لتحقيـق االسـتقرار وإهنـاء العنـف بـشكل هنـائي يف أفغانـستان                 

شجَّع الـشعب علـى الـسعي إىل حتقيـق االسـتقرار عـن طريـق بـذل                  ، فـسوف يُـ    جمال هلذا التوقع  
جـراء حمادثـات مـع أولئـك الـذين          إلر اإلعـراب عـن اسـتعداده        وكـرّ . مزيد من جهود املـصاحلة    

ــديهم اســتعداد   ــذل ر املمثــل اخلــاص لألمــني العــام   وكــّر.  العنــف وقبــول الدســتور األفغــاين  لنب
أن عملية املـصاحلة جيـب أن يقودهـا األفغـان، وأن تـستند إىل الدسـتور،                 ب  عن اعتقاده  اإلعراب

 اتفاقها يف الـرأي مـع     وأعربت القوة الدولية للمساعدة األمنية عن       . قوةالوأن ُتجرى من موقع     
  .قوةالاملمثل اخلاص بشأن أمهية القيام بأنشطة املصاحلة من موقع 

أمهيـة املـصاحلة    ب مـع إقـرارهم   اإلنـسان األفغانيـة،     وحذر بعـض أعـضاء هيئـات حقـوق            - ٢٦
جهـود املـصاحلة الـسياسية      تكـون   على املستوى الشعيب، من أن الكثري مـن األفغـان خيـشون أن              

ــاع” جمــرد ــر أصــولية يف أفغانــستان   “قن ــوا عــن  .  لتحــالف بــني احلكومــة والقــوى األكث وأعرب
كاســب يف جمــال حقــوق   مــا حتقــق مــن م إىل تقــويض هــذا التحــالف خــشيتهم مــن أن يــؤدي 

  .٢٠٠٢اإلنسان منذ عام 
  

  االنتخابات    
قـدرا كـبريا    ،  ٢٠٠٩، املقرر إجراؤهـا يف عـام         يف أفغانستان  االنتخابات املقبلة  دتستنف  - ٢٧
أبريـل  /ويف نيـسان  . مثـار نـزاع   جرائها  املوعد احملدد إل  أصبح  قد   و البلد؛سياسية يف   الطاقة  ال من

ــة االنتخابــات املــ  ٢٠٠٨ ــه بعــد    ، أعلنــت جلن ــوافقي الــذي مت التوصــل إلي ستقلة عــن القــرار الت
مشاورات مع الرئيس ورئيسي جملس األعيان وجملس النـواب وغريهـم مـن األطـراف األفغانيـة                 

، وهــو أن ُتجــرى االنتخابــات الرئاســية وانتخابــات اجملــالس   الرئيــسية مــن أصــحاب املــصلحة 
 مـا بـني  يف  طنيـة وجمـالس املقاطعـات   ، وانتخابـات اجلمعيـة الو  ٢٠٠٩اإلقليمية يف خريـف عـام     

، يــونس )جريغــاولــسي  (ويــرى رئــيس جملــس النــواب . ٢٠١٠خريــف عــام  وأواخــر صــيف
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 انتــهاء  موعــد شــهرين قبـل غـضون قـانوين، أن الدســتور يـنص علــى أن ُتجـرى االنتخابــات يف    
بعـض أوجـه الغمـوض يف هـذا الـشأن           والحظ آخرون وجـود     . مايو/ أيار ٢١والية الرئيس يف    

أنــه يعــارض فكــرة متديــد واليتــه لتتجــاوز حــدها  ب الــرئيس كــرزاي البعثــة لــغوأب. لدســتوريف ا
القــانوين، لكنــه أشــار إىل أن واليتــه، كمــا حــددها الدســتور يف مخــس ســنوات، قــد بــدأت يف  

 مـن تـأخري     حـدث ا  ملـ ، وذلك نتيجـة     ٢٠٠٤ مايو/، وليس يف أيار   ٢٠٠٤نوفمرب  /تشرين الثاين 
لجنـة، وهـي   الوقال إنه سـيقبل بـأي تـاريخ حتـدده     .  بعد الرتاعحلة ما ملريف االنتخابات األوىل    

  .اختاذ هذا القراريت خيوهلا القانون صالحية اهليئة الوحيدة ال
صعوبة إجـراء االنتخابـات     املتصلة ب عملية  الشواغل  ال  املزيد من  وسجلت اللجنة وجود    - ٢٨
 سـبيل املثـال، إن عمليـة التـسجيل          فقد قال املمثل اخلـاص لألمـني العـام، علـى          . الربيعفصل  يف  

 يف املنــاطق األقــل أمنــا إال يف أوائــل عــام  تــتم علــى حنــو جيــد، لــن  وإن كانــت تــسرياجلاريــة، 
وبالتايل، فليس من املؤكد أن يكون السجل املنقح للناخبني جـاهزا يف الوقـت الـالزم      . ٢٠٠٩

راء انتخابـات مبكـرة أمـرا       ن جيعـالن إجـ    ان آخر ومثة عامال .  الربيع  فصل إلجراء االنتخابات يف  
 الـذي يعتمـد      مـن البلـد،    اجلنـويب اجلـزء    احلاجـة إىل حتـسني احلالـة األمنيـة يف            ، ومهـا  غري واقعـي  

 واحلاجــة إىل تــأمني التمويــل الــالزم لالنتخابــات مــن  ،جزئيــا علــى نــشر قــوات دوليــة إضــافية 
  .اجلهات املاحنة الدولية

، وبعــض موظفيــه،  املــستقلة االنتخابــاتعزيــز اهللا لــودين، رئــيس جلنــةوقــام كــل مــن   - ٢٩
بـإبالغ البعثـة    فـيهم داود جنفـي، كـبري مـوظفي شـؤون االنتخابـات ورئـيس أمانـة اللجنـة،                     مبن
ــ ــار   أنب ــات يف أي ــاخ   /إجــراء االنتخاب ــن شــأنه أن حيــرم الن ــايو م ــصعب   م ــيت ي ــاطق ال بني يف املن

لجنـة أيـضا   الرت وذكّـ . األحـوال اجلويـة مـن حقهـم يف التـصويت       سـوء   إليهـا بـسبب      الوصول
االنتخابــات موعــد  الــيت ختــول للجنــة صــالحية تــأخري     ، مــن القــانون االنتخــايب  ٥٥باملــادة 

رئـيس اللجنـة   وقـال  . تهاك يف شـرعي يتـشك تـؤدي إىل ال   تأجيلها إذا كانت هناك عوامل قـد         أو
مـن  مـشاورات متواصـلة مـع الـرئيس واجلمعيـة الوطنيـة والقـادة الـسياسيني اآلخـرين                   جيري  إنه  
 يف األسبوع املقبـل      يف هذا الشأن   وقال إن اللجنة ستتخذ قرارا    .  للمسألة لتوصل إىل حل  جل ا أ

، آخذة يف االعتبار أحكام الدستور األفغاين واحلاجـة إىل ضـمان إجـراء انتخابـات              حنو ذلك أو  
  .حرة ونزيهة يف خمتلف أحناء البلد

  
  التعاون اإلقليمي    

 مــع جرياهنــا مــن بــني التطــورات اإلجيابيــة الــيت    أفغانــستاناتعالقــيف تحــسن الكــان   - ٣٠
 سـبقت   حسبمامع باكستان،   العالقات   البعثة، وال سيما      الزيارة اليت قامت هبا    لوحظت خالل 

البلــدان رى تــوشــدد الــرئيس كــرزاي علــى أنــه بــذل جهــودا كــبرية لــضمان أال . يــهاإلشــارة إل
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 وأكــد، شــأنه يف ذلــك شــأن وزيــر  .ا هتديــدا هلــستانأفغانــيف يف وجــود قــوات دوليــة اجملــاورة 
. ، وكـذلك مـع اهلنـد وباكـستان         اإلسـالمية   إيـران   مجهوريـة  اخلارجية، على العالقـة البنـاءة مـع       

أن ، وترتكــز علــى فكــرة مؤداهــا   هنــج إقليمــيهــي جــزء مــن أن هــذه العالقــات أيــضا وأكــد 
عـت البعثـة    وأُطل.  خصما سياسيا ألي بلد من بلدان املنطقـة        تنستان جسر اقتصادي وليس   اأفغ

على جمموعة من املبـادرات الـيت تـسهم يف تعزيـز التعـاون اإلقليمـي، مثـل املـؤمتر الـدويل بـشأن                   
نـوفمرب، وشـارك يف رئاسـته       / تشرين الثـاين   ١٩العودة وإعادة اإلدماج، الذي ُعقد يف كابل يف         

  .وزير خارجية أفغانستان ومفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني
  

  عونة وفعاليتها والتنمية االقتصادية تنسيق امل    
 يقـوض  املـساعدة الدوليـة   االنطبـاع بوجـود أوجـه قـصور يف إيـصال           نبـأ بلغت البعثة   أُ  - ٣١

الــصادر عــن مــؤمتر عــالن وقــد تــضمن اإل .ثقــة الــشعب األفغــاين يف احلكومــة واجملتمــع الــدويل
ــاريس يف ــران ١٢ بـ ــه/حزيـ ــام  ٢٠٠٨ يونيـ ــن األحكـ ــددا مـ ــة إىل ا عـ ــالراميـ ــه حلـ ــن أوجـ   د مـ
  . القصور هذه

لزيادة قـدرة بعثـة   اليت بذهلا هود  باجل  جملس األمن  وأبلغ املمثل اخلاص لألمني العام بعثة       - ٣٢
معـين  تعـيني مستـشار خـاص        مبـا يف ذلـك    ،  على التنسيق األمم املتحدة للمساعدة يف أفغانستان      

  صـــورة شـــاملة نظـــرا لغيـــاب  حمـــدودة  ال تـــزال هـــذه اجلهـــود  وقـــال إن  . فعاليـــة املعونـــة ب
ملاحنني ما زالوا غري مستعدين لتقدمي الـدعم        بعض ا ألن   و ، أفغانستان  إىل ملساعدات املقدمة عن ا 

ــسيق احل الكامــل  ــات التن ــةآللي ــسيق والرصــد   خب، والي ــشترك للتن ــد . اصــة اجمللــس امل اختــذت وق
ه أعـضاء  هذا اجمللـس ولكـن       يف أعمال  عددا من اخلطوات لتعزيز مشاركتها       أفغانستانحكومة  
  املمثـــل اخلـــاص أيـــضا وممـــا يـــثري قلـــق .األحـــوال يف مجيـــع  هـــذه اخلطـــوات مبثلـــهامل يقـــابلوا

علــى حــساب املنــاطق األكثــر اســتقرارا هــو مــا يــتم و. رتاعيف منــاطق الــتتركــز املــساعدات أن 
مثـل اخلـاص    أن يتـوىل امل   بقـوة    أيـد    الرئيس كـرزاي  وكان   .قد تكون عوائدها أكثر نفعا    حيث  

  .ستليب كل طلباتهعهد بأن حكومته وتشؤون التنسيق 
 اإلمنائيـة الوطنيـة األفغانيـة     سـتراتيجية الااملمثل اخلاص أن التقدم احملـرز يف تنفيـذ          ذكر  و  - ٣٣

ضـعف  يف ضـوء    ال سـيما    و،  يستغرق بعض الوقـت   تقدير تكاليف املشاريع    بدأ يتسارع ولكن    
 أن املـاحنني  يـة، أنـوار احلـق أهـادي      وأشـار وزيـر املال    . البريوقراطية للحكومة األفغانية  املعامالت  

 ضـروري إذا مـا أريـد    وهـو أمـر   ،خـالل املؤسـسات األفغانيـة   ما زالوا ميتنعـون عـن العمـل مـن       
  . أن تكون فعالةية ألفغانمنائية ا اإلستراتيجيةالل

ــقوســلط   - ٣٤ ــم املتحــدة القطــري    فري ــن     األم ــه م ــا يبذل ــى م ــوداألضــواء عل ــ لجه ذليل ت
ــة تحــديات ال ــاريس   يف اإلمنائي ــيت حــددت يف ب ــات ال ــة إحــدى  . ضــوء األولوي ــشكل الزراع   وت
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أفغانـستان  ، فـإن    غذيـة والزراعـة   ألل  األمم املتحـدة   ممثل منظمة فقا ملا ذكره    وو. هذه األولويات 
ــو ــا اتتـ ــااألرفر فيهـ ــاه  يضـ ــوارد امليـ ــة ومـ ــسني اإلل والتربـ ــي تحـ ــاج الزراعـ ــد نتـ ــد بعيـ   . إىل حـ

فمـن املمكـن أن ترتفـع       زيادة البـذور احملـسنة،      متت   وتوسيعها، و  شبكة الري فإذا ما مت إصالح     
ــة   ــستان مبقــدار الثلــث  يفاحملاصــيل الغذائي ــان ٣,٥ىل إصل ، وســرعان مــا تــ أفغان ــهكتار أطن  لل

  .مثانية أطنانإىل لتصل يف األخري الواحد 
أن اإليـرادات   التنميـة   فغانستان عـن    أىل مسؤولية   ته إ شاروذكر وزير املالية يف معرض إ       - ٣٥

املـسجلة قبـل بـضع      ئـة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل           ا يف امل  ٣,٢ نـسبة     مـن  تمية قـد ارتفعـ    احلكو
ــصل   ــنوات لتـ ــة  يف امل٧إىل سـ ــاائـ ــا إىل   حاليـ ــول هبـ ــدف يف الوصـ ــل اهلـ ــة يف ١٠، ويتمثـ   املائـ

، كـان إمجـايل   ٢٠٠٢فـي عـام    ف. مليـون دوالر ٩٠٠ أي على مـدى الـسنوات القليلـة املقبلـة،        
ــة األ  ــرادات احلكومـ ــة مريإيـ ــون دوالر١١٣كيـ ــصة .  مليـ ــت حـ ــات ال وكانـ ــايل تعريفـ يف إمجـ

  عــدد مــن اإلصــالحات الــضريبية   مــن املتوقــع أن خيفــض    ه غــري أنــ ،ئــةا يف امل٤٢اإليــرادات 
ــة مـــن  ــاد احلكومـ ــة اعتمـ ــوم اجلمركيـ ــزال . علـــى الرسـ ــغري وال يـ ــاع التـــصدير صـ ــسبيااقطـ    نـ

ــا بــني   ــدر م ــون دوالر ٦٠٠  و٥٠٠وي ــأتى ملي ــسجامــن  معظمهــا يت ــل  و.والفاكهــةد ال تتمث
  -  لــصادراتهحتقيــق القيمــة املــضافةالبلــد إىل القــدرة علــى يف افتقــار الرئيــسية  املــشاكلإحــدى 

  املعــّدة للتــصدير متكــن مــن تــصديرها   الفاكهــةمــن قبيــل االســتعانة بــآالت صــناعية لتجفيــف   
  دوالر باليـني  ٣,٤  قرابـة  جنيبالنقد األ ي  حتياط ويبلغ ا  .أسعارا أعلى أبعد جتد فيها    إىل أسواق   

  . ٢٠٠٢ يف عام مليون دوالر ١٨٠ مببلغمقارنة 
  

   احلالة اإلنسانية    
  متــدهورة للمــساعدة يف أفغانــستان صــورة حلالــة إنــسانية بعثــة األمــم املتحــدة  رمســت   - ٣٦

 عـدم قـدرة احلكومـة علـى التأهـب والتـصدي هلـا،              اقترنت ب  كوارث طبيعية جراء  يف أفغانستان   
تقريبـا منـاطق ال تـصلها املعونـات احلكوميـة           ئة من أفغانـستان     ا يف امل  ٤٠ة   فقراب .انعدام األمن و

مكتـب األمـم املتحـدة لتنـسيق املـساعدة      وسـيتوىل  . إمـا بـصفة دائمـة أو مؤقتـة        وغري احلكوميـة    
 مسؤولية تنسيق الـشؤون اإلنـسانية وإنـشاء مكاتـب يف مخـسة مواقـع                ٢٠٠٩اإلنسانية يف عام    

  . تب الرئيسي يف كابلميدانية، باإلضافة إىل املك
وارتفـع  . احلالـة اإلنـسانية    من تـدهور     ٢٠٠٨يف عام    إنتاج األغذية العجز يف   وقد زاد     - ٣٧

علـى تلبيـة احلـد األدىن مـن االحتياجـات الغذائيـة             ين  قـادر اللسكان غري   ا عدد ٢٠٠٥منذ عام   
ــسبة  ــةيف ٥بن ــسنة، ليــصل   املائ ــة يف امل٣٥إىل  يف ال ــل  . ائ ــاد ممث ــة والزراعــة منظمــة األوأف   غذي

عـدد الوفيـات     مـا يتجـاوز   هـو   ميوتون سنويا بسبب اجلوع والفقر، و     أفغاين   ٤٠ ٠٠٠بأن حنو   
  ئــــةا يف امل١٥٠  بنــــسبةأســــعار القمــــحوارتفعــــت .  مــــرة٢٥ مبعــــدل النامجــــة عــــن العنــــف
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  بنــسبة تتـــراوح نتـــاج الزراعــي  اإلويـــضاف إىل ذلــك اخنفــاض   . ٢٠٠٧ســبتمرب  /منــذ أيلــول  
 ٨,٨إىل اعتبــار ربنــامج األغذيــة العــاملي  ممــا حــدا بئــة بــسبب اجلفــاف،  ا يف امل٣٠  و٢٠بــني 
برنـامج األغذيـة    يعتـزم    و .يف عـداد املعرضـني للخطـر جـراء نقـص املـواد الغذائيـة               أفغاين   ماليني

  .٢٠٠٩فغانـــستان يف عـــام أىل إ طـــن متـــري مـــن املـــواد الغذائيـــة ٣٠٠ ٠٠٠العـــاملي تقـــدمي 
نـداء  الإىل أمهية متويـل       اجملتمع املدين  وص لألمني العام، وممثل   املمثل اخلا  و الرئيس كرزاي وأشار  

   باألغذيــة وهــو النــداء الــذي تبلــغ حاليــا     أفغانــستانه يف اآلونــة األخــرية لتزويــد   الــذي وّجــ 
  . يف املائة٥٠نسبة عدد الذين استجابوا له أقل من 

ــها  حاطــة ويف معــرض اإل  - ٣٨ ــيت قدمت ــني الوكــاالت   ال ــسيق ب ــة التن ــهيئ ــة األفغاةلإلغاث ، ني
وصـــول مــن شـــواغل إزاء  نظمـــات غــري احلكوميـــة  علـــى مــا يـــساور امل البعثــة  اهليئـــة  أطلعــت 

حتــدق بالعــاملني يف جمــال املــساعدات  املخــاطر الــيت وخباصــة يف ضــوء املــساعدات اإلنــسانية، 
رحـب  تو). أفغانيـا  ٢٥مـن بينـهم      شخـصا    ٣٠ حـىت اآلن     ٢٠٠٨عام  قتل منهم يف    (اإلنسانية  
املـوارد    تـوفري  أن تالحـظ  الكنـه والشؤون اإلنـسانية يف أفغانـستان،        مكتب ملفوضية    اهليئة بفتح 

  املنظمــــات وأوضــــحت .إىل زيــــادة التنــــسيق يف األمــــم املتحــــدة العمــــل بالــــدعوة يتــــوخمل 
 مزيـدا مـن االهتمـام       املنظمات غـري احلكوميـة الدوليـة      أنه ينبغي أن تويل     غري احلكومية األفغانية    

  .ا احمللينيبناء قدرات شركائهل
  

  مكافحة املخدرات     
ــة     - ٣٩ ــن االجتاهــات االجيابي ــيت أُم ــا ا ال ــةبلغــت هب ــساحة  حــدوث تقلــص يف لبعث ــة  م زراع

  يف املائــــة ووصــــول ٦إنتــــاج األفيــــون بنــــسبة واخنفــــاض ئــــة ا يف امل١٩  بنــــسبةاخلــــشخاش
درات زراعـة املخـ  ال يـزال اسـتمرار   و. مقاطعـة  ١٨ إىلاملقاطعات اخلاليـة مـن اخلـشخاش       عدد  

وذكـر وزيـر مكافحـة املخـدرات،        .  وإنتاجها يشكل موضوعا مـثريا للقلـق البـالغ         يف أفغانستان 
أن نــه يتوقــع أن النــهج املتبــع يف مكافحــة املخــدرات قــد ازداد تطــورا و أ يــداد،دوخخوديــداد 

ــتقلص يف عــام   ــراوح بــني اخلــشخاش مــساحة زراعــة  ٢٠٠٩ت ــسبة تت ــةا يف امل٣٠ و ٢٠  بن . ئ
حتـسن  ؛ و  أكـرب  جناحـا تـصيب   و زراعـة اخلـشخاش تبـذل يف وقـت أبكـر             أصبحت جهود منـع   و

 فيمـا يتعلـق     وأاحلـدود   طـول   التعاون مع الدول اجملاورة سواء يف إجـراء عمليـات تفتـيش علـى               
مراكـز  دامهـة  بذل مزيد مـن اجلهـود مل      بيد أن احلاجة تستدعي      .تبادل املعلومات االستخباراتية  ب

 وقـد اهتمـت   .من اخلـارج السالئف إىل أفغانستان  دخول  ة   واالجتار هبا وحرك   تنقية املخدرات 
لقوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة يف    املوسـع املنـوط بـا   دور الـ تعرف علـى   بـال البعثة بـصفة خاصـة      

 املخـدرات   مـن خـالل اسـتهداف أسـواق        ذلـك    غري املشروعة، مبـا يف     جمال مكافحة املخدرات  
قـرر  ،  ٢٠٠٨لعـام    متابعـة قمـة بوخارسـت        إطـار أنه، يف   بوأبلغت القوة البعثة     . تنقيتها ومواقع
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بقــوات طلــسي أن البلــدان املــسامهة  حلــف مشــال األ منظمــة البلــدان األعــضاء يفوزراء دفــاع 
نـشطة املخـدرات    التـصدي أل  طلـب مـن الـسلطات األفغانيـة،         ميكنها وفقا لتقديرها وبناء علـى       

  . تمردينعلى أن تكون مثة صلة واضحة بني األنشطة وبني املغري املشروعة 
  

  حقوق اإلنسان وسيادة القانون     
ن عـددا   بلغت بـأ  وأُ،  حالة حقوق اإلنسان يف أفغانستان    متباينة عن   لبعثة صورة   نقلت ل   - ٤٠

بعـض  ذكـرت  و. قـد أصـبحت عرضـة للخطـر     ٢٠٠٢ منـذ عـام     الـيت أدخلـت    من التحـسينات  
ــة    ــة األفغاني ــسياسيني أن بعــض املنظمــات غــري احلكومي ــداب يلجــأونال يعتربوهنــا شــعبية  ري إىل ت

أعضاء من اجملتمع األفغـاين حلقـوق اإلنـسان         وبوجه عام، يرى    . تنتهك حقوق اإلنسان  ولكنها  
ــاك أن ــضييق هنـ ــرة  يف  اتـ ــسياسي يف فتـ ــز الـ ــراء  احليـ ــا قبـــل إجـ ــات مـ   كاســـبوأن املاالنتخابـ

  .قد أصبحت معرضة للخطر إىل حد كبري حرية التعبري  جماليفققت حتاليت 
 االنتخابـات  يف ضـوء حرية التعبري القلـق بـشكل خـاص         الذي تتعرض له  تهديد  الثري  يو  - ٤١

ــة   وحــدها،احلكومــة ال تــأيت التهديــدات مــن  فقــا للمــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان،   وو. املقبل
، رغم إهنا استطاعت الضغط على موظفي وسائط اإلعالم اململوكـة الدولـة واعتقـال صـحفيني     

ــضا مــن القطــاع اخلــاص    ــأيت أي ــة ال تــسمح   . وإمنــا ت ــضا أن القــوات العــسكرية الدولي وورد أي
قـانون  ال حتتـرم  احلكومـة  وتتمثل املشكلة األساسية يف أن . للمراسلني بالسفر إىل مناطق الرتاع 

بالدفاع عن حريـة    ال يزال غري مهتم     اجملتمع الدويل   الذي وضعته بنفسها، وأن     اإلعالم  ط  وسائ
  .  اهتماما كافياالتعبري
فمــن ناحيــة يتوقــع مــن قــانون  . ق املــرأة أحــد مــصادر القلــق األخــرى تــشكل حقــوو  - ٤٢

منـع الـزواج القـسري      يف   أن يـساعد     ٢٠٠٨مـارس   / منـذ آذار  بدأ نفاذه   الزواج الذي   تسجيل  
 ومـن ناحيـة     .اجملتمعـات احملليـة   ، واستخدام الزواج وسيلة حلـل الرتاعـات بـني           وجاتوتعدد الز 

 تـأثرا   زمات االقتصادية واإلنسانية  د وعرضة للتأثر باأل   إىل حد بعي  املرأة ضعيفة   أخرى، ال تزال    
، بعـض التحـسينات يف جمـال صـحة األم         وبالرغم من حدوث    . غري متناسب مع تأثر الرجل هبا     

 يف احليـاة الـسياسية      هـا دورى  وقد تـردّ  .  عاما ٤٣ عنال يزيد   متوسط العمر املتوقع للمرأة     فإن  
 .اك علـى األقـل أربـع نـساء يف جملـس الـوزراء              هنـ  ت عندما كان  ٢٠٠٤منذ عام     األمر يف واقع 

 وأبلغـت البعثـة     . للقتل نفالنساء الالئي يقبلن مناصب عامة، يتعرضن للترهيب وبعضهن تعرض        
) ٢٠٠٠( ١٣٢٥تكثيـف اجلهـود مـن أجـل تنفيـذ قـرار جملـس األمـن              بأن مثة حاجـة إىل      أيضا  

  . بشأن املرأة والسالم واألمن
قضايا حقـوق   قضية رئيسية من    لعقاب والعدالة االنتقالية    مسألة اإلفالت من ا   وتشكل    - ٤٣

غـري أن أولويـة    .لعدالة االنتقاليةل، وافقت احلكومة على خطة عمل   ٢٠٠٥في عام   ف. اإلنسان
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ي ال يـزال الغمـوض      قـانون العفـو العـام الـذ       بـشأن   يف الربملـان    ها حجبتـه املناقـشة اجلاريـة        تنفيذ
   .يكتنف مآله

 قــضائي وإطــار نظــامتــرام حقــوق اإلنــسان بــشكل أساســي علــى  احيتوقــف وباملثــل،   - ٤٤
ــةقـــانوين   ال حيظـــى بالثقـــة، ومـــرّد ذلـــك القـــضائي يف أفغانـــستان لنظـــام اف.  يتـــسمان بالفعاليـ

ــة حقــوق اإلنــسان  وتقــول . إىل حــد بعيــد االنطبــاع الــسائد بأنــه فاســد أو عــدمي الكفــاءة    جلن
ــة املـــستقلة ــة األخـــرية أظهـــرت   إن دراســـات استقـــصائية أجريـــت يف األفغانيـ  نـــسبة أن اآلونـ

الـرئيس كـرزاي   قد الحـظ   و. ائة فقط  يف امل  ٢٥ األفغانيني الذين يثقون يف النظام القضائي تبلغ      
يف معــرض رده علــى هــذا األمــر أنــه مل حيــدث قــط أن عرفــت أفغانــستان نظامــا قــضائيا حيظــى 

، ليس أمـام    الوقت نفسه يف  و.  وأن إقامة نظام حيظى هبذه الثقة يستغرق عدة عقود          التامة بالثقة
ى لـــديهم   أســـرع وحتظـــ تتـــسم بطـــابع النـــاس ســـوى االســـتعانة باآلليـــات التقليديـــة الـــيت      

  .أكرب باعتراف
  

  مالحظات   -ثالثا   
  احلالة العامة    

: التفاؤل احلذر بالنسبة للمـستقبل     على   تبعثعناصر تقدم هامة    وجود  الحظت البعثة     - ٤٥
جملـس  يف  خـرية   ، التعيينـات األ   اوثانيـ  ؛لعالقات مع باكـستان   أوال، التحسن امللحوظ يف ا    فهناك  

مزيـدا مـن احليويـة والنـشاط كمـا هـو الـشأن          احلكومـة   تضفي علـى    الوزراء اليت من املتوقع أن      
يف  ١٩( زراعــة األفيــونقلــيص الكــبري يف مــساحة  تاليف جمــال مكافحــة الفــساد؛ وثالثــا،  مــثال 
، االلتـزام   ارابعـ و؛  ملتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة       أفاد بـه مكتـب األمـم ا        على حنو ما     )املائة

، مبـــا يف ذلـــك الـــشروع يف تنفيـــذ برنـــامج التوعيـــة االجتماعيـــة يف احملليـــةاحلوكمـــة بتحـــسني 
ــستان ــة؛      الرامــي أفغان ــة واجملتمعــات احمللي ــسلطات احلكومي ــني ال ــساإىل ســد الفجــوة ب ، وخام
وىل والثانية مـن مـشروع      ة يف املرحلتني األ    مليوين أفغاين دون وقوع حوادث أمني      قرابةتسجيل  

  .العام املقبلهذه املكاسب، وال سيما يف وجيب استثمار . تسجيل الناخبني
  

   احلالة األمنية    
. منيـة األزمـة   األ حالـة  بعـد    تبلـغ ، لكنـها مل     زداد تعقيـدا  حالـة أمنيـة تـ     تواجه أفغانـستان      - ٤٦
ــرى و ــز بــني    ت ــة أن مــن املهــم التميي ــع  التمــرد االبعث ــذي حتركــه دواف   اإلجــرامة وبــني سياســيل

 ال بـد مـن التـصدي لكلتـا املـشكلتني           بأنـه  علمـا    انعدام األمـن،  الذي هو السبب يف جانب من       
  .هـــذين العنـــصرين يف حالـــة أفغانـــستانالفاصـــل بـــني ط تبـــّين اخلـــأنـــه لـــيس مـــن الـــسهل بو
 بـــديالون قـــدم ال يم يف منـــاطق حمـــددة وأهنـــوجـــدون بكثـــرة ياملتمـــردينالحـــظ البعثـــة أن وت
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ــانطباعــا  حــىت وإن أشــاعوا للحكومــة    وحلــل هــذه املــشاكل، .يف كــل مكــانون منتــشرم أهنب
مـا هـو أسـوأ      في  الوقـوع  أو األمـل واإلحبـاط،      خيبـة فإنه من األمهية مبكان عدم االنقياد ملشاعر        

دويل  واجملتمع الـ   ينياألفغانذلك أنه جيب على     . بني أفغانستان وأصدقائها  االهتامات  هو تبادل   و
متكـني قـوات األمـن األفغانيـة        ال بـد مـن      و. روح الـشراكة   مضاعفة اجلهـود املـشتركة يف إطـار       

  تـسريع التقـدم   األفغـانيني ب  االسـتجابة لطلبـات     باجملتمع الـدويل ملتـزم      ولضمان استدامة التقدم،    
  اتـــــدرجييني يتحـــــسن لعـــــسكريني وااملـــــدنيبـــــني التنـــــسيق وقـــــد بـــــدأ . يف هـــــذا الـــــصدد

  .سنازداد حتوجيب أن ي
  

 احلوكمة وحماربة الفساد

 إحراز تقدم هائل يف اقتالع جذور الفساد وحتـسني احلوكمـة         بضرورة جلي   إدراكمثة    - ٤٧
وتعزيـز القـضاء األفغـاين      . ه العديد من احملاورين األفغان    سلم ب على مجيع املستويات، وهذا ما ي     

 مـن اجملتمـع الـدويل لزيـادة         كمـا أن هنـاك ترقبـاً شـديداً        . هو عنصر حاسم األمهية هلذه العمليـة      
وجــرى التأكيــد علــى أن . الــشفافية واالرتقــاء مبــستوى تنــسيق اجلهــود، وفقــاً إلعــالن بــاريس 

 أثنـاء انعقـاده    تعهـد هبـا   يبذل كل طرف يف مؤمتر باريس أقصى جهوده لتنفيذ االلتزامـات الـيت              
ور التنـسيقي  ونوهـت البعثـة وأشـادت بالـدعم الـذي تقدمـه احلكومـة للـد        . بأسرع وقت ممكن  
 قـدرة بعثـة األمـم     تعزيـز ، املمثـل اخلـاص لألمـني العـام، إضـافةً إىل      إيدييكاالذي يضطلع به  

 .ذلكب للقياماملتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان 
  

 االنتخابات

ُعرضت على البعثة جمموعة واسعة من اآلراء عن املناقـشة الدسـتورية املتعلقـة بالوقـت                  - ٤٨
 بالتحــديات املاليــة واألمنيــة كمــا أبلغــت. ٢٠٠٩ عــام يفإجــراء االنتخابــات الــذي يلــزم فيــه 

ــيت   ــة ال ــضاســتؤثر واللوجــستية اهلام ــى أي ــه   وعــد امل عل ــذي ميكــن أن جتــرى في ــاتال . االنتخاب
تـسجيل النـاخبني هـو مؤشـر إجيـايب، إال أنـه سـيكون مـن                 ل للمـرحلتني األولـيني   والنجاح العـام    

، يف مراحلـها النهائيـة، إىل منـاطق         وهـي تتقـدم   ني عـن كثـب      املهم رصد عملية تـسجيل النـاخب      
ــا  ــل أمان ــرىو. أق ــة    ت ــات حــرة ونزيه ــة أن إجــراء انتخاب ــر  البعث ــد شــرعية   أم ضــروري لتجدي

وبدا أن اللجنة االنتخابيـة املـستقلة ملتزمـة         . السلطات األفغانية ولكسب املزيد من ثقة الشعب      
زاي علـى أمهيـة إجـراء االنتخابـات يف       رئيس كـر  وقد شـدد الـ    . متام االلتزام بتحقيق هذا اهلدف    

 .مجيع أرجاء البلد
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 املصاحلة الوطنية

يف أوساط القـادة الـسياسيني وممثلـي اجملتمـع املـدين            املطروحة  الحظت البعثة الدعوات      - ٤٩
 لنبـذ العنـف والقبـول    تبـدي اسـتعدادها  ة للحكومة الـيت     وئ مع العناصر املنا   إلقامة حوار األفغان  

املـصاحلة   وأشارت البعثة إىل أن جملس األمن قـد شـجع علـى تنفيـذ بـرامج          . األفغاينبالدستور  
عرضـها  اليت تقودها أفغانستان ضمن إطار الدستور األفغـاين وبـاحترام تـام لتنفيـذ التـدابري الـيت             

وأكد من جديد عدد مـن      . قرارات ذات الصلة  الوغريه من   ) ١٩٩٩ (١٢٦٧لس يف قراره    اجمل
، أن أي حوار مع عناصـر مناوئـة للحكومـة جيـب أن جتريـه                 وزير اخلارجية  فيهممبن  احملاورين،  

 القوة، وأن نبذ العنف واحترام الدستور األفغاين جيـب أن يـشك           الالسلطات األفغانية من موقع     
 املفاوضــات عنــصراً مكمــالً ملكافحــة اإلرهــاب، تعــدو. اخلطــوط احلمــراء ألي عمليــة تفــاوض

 هلـــذه لعمـــل يف مرحلــة مــا لتكـــسب تأييــد اجملتمـــع الــدويل    وليــست بــديال هلـــا، وســيجري ا   
ومـع أن الكـثري مـن األفغـان     . وجيب أن تفضي هذه العملية إىل حتقيـق الدميقراطيـة     . املفاوضات

فــإن أيــا ممــن إهنــاء العنــف، هبــدف ، إىل إجــراء مناقــشات جــرت اإلشــارة إليــهحــسبما دعــوا، 
 . ان إىل السلطةعودة الطالبحتاورت معهم البعثة مل يبد رغبة يف 

  
 املدنينيبني  اخلسائر يف األرواح

املــدنيني يف بــني  اخلــسائر يف األرواحأعــرب جملــس األمــن مــراراً عــن قلقــه إزاء مجيــع     - ٥٠
وحسب آخر البيانات الـيت قامـت القـوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة بـإطالع البعثـة                   . فغانستانأ

 ن الـذين غالبـاً مـا يـستهدفون املـدنيني          ي املتمـرد  ىلإ خلـسائر  الغالبية العظمى هلـذه ا     تنسبعليها،  
أن القوة الدولية للمساعدة األمنية تـويل       بت البعثة   أبلغوقد  .  كجزء من استراتيجيتهم   عن عمد 

هـذه   بـني املـدنيني، وأن خطـوات اختـذت مـؤخراً لتقليـل       خـسائر اهتماماً أوثـق لتجنـب وقـوع        
هـــود تبـــذل للمواءمـــة بـــني البيانـــات   وتقـــدمي التعـــويض يف حـــال حـــدوثها، وأن اجل اخلـــسائر

 .اإلحصائية وبيانات األمم املتحدة
  

 التعاون اإلقليمي

وقد دأب جملـس األمـن علـى        . رحبت البعثة بالتحسن اهلام لعالقات أفغانستان جبرياهنا        - ٥١
. لتنميـة االقتـصادية اإلقليميـة     ل يكـون داعمـا يف الوقـت نفـسه         األمـن    إقليمـي إلحـالل   دعم هنج   

 وجرياهنـا بـشأن مـسائل حمـددة تعـزز           حكومة أفغانـستان  بني  القائم   البعثة بالتعاون    رحبتكما  
ورحـب  . العملية اهلادفة إىل حتسني مراقبة احلـدود، مثـل مكافحـة املخـدرات وعـودة الالجـئني               

 الـيت   مـن قبيـل املبـادرات      املعتزم تنفيذها لتعزيز التعـاون اإلقليمـي،         باملبادراتاحملاورون األفغان   
 . جملموعة الثمانيةاملقبلة فرنسا والرئاسة اإليطالية تنظمها
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 األمن الغذائي

ت البعثة بالتدابري غـري املـسبوقة الـيت جيـري اعتمادهـا لـضمان األمـن الغـذائي أثنـاء                    أبلغ  - ٥٢
شـواغل إزاء عـدم تـوفر التمويـل الـالزم لتقـدمي       مـا أعـرب عنـه مـن       وأشارت إىل   . فصل الشتاء 

وتـشجع البعثـة املـاحنني علـى تقـدمي تربعـاهتم عـن              . مـارس / شـهر آذار   عديف ما ب  املعونة الغذائية   
 . أو برنامج األغذية العامليأفغانستانطريق حكومة 

  
 اجملتمع املدين وحقوق اإلنسان

. مفيـدة للغايـة   كانـت    مع ممثلي اجملتمـع املـدين        أن االجتماعات اليت عقدهتا   ت البعثة   رأ  - ٥٣
 وتلقـت البعثـة إحاطـات     . املقبلـة بعثـات   الاالجتماعـات يف     الوقت الكايف هلـذه      ختصيصوينبغي  

مبـا أعـرب     يف جمـال حقـوق اإلنـسان، وكـذلك           ٢٠٠١منذ عـام    من تقدم عام    شاملة مبا أحرز    
قـوق اإلنـسان يف بعـض املنـاطق،        االجتاهـات فيمـا يتعلـق حب      مـسار   إزاء عكـس    عنه من شـواغل     

. نــسان واإلفــالت مــن العقــاب   ســيما حريــة التعــبري وختويــف املــدافعني عــن حقــوق اإل       وال
وشجعت البعثة السلطات األفغانية على تنشيط جهودها الرامية إىل التمسك حبقـوق اإلنـسان،        

كــررت اإلعــراب عــن و. حقــوق النــساء واألطفــال، ومكافحــة اإلفــالت مــن العقــاباصــةً خبو
نـسان وحثـت    التـام للجهـود اجلـسورة الـيت تبـذهلا اللجنـة األفغانيـة املـستقلة حلقـوق اإل         تأييـدها 

 .يزانية اللجنةالكامل ملتمويل الاحلكومة على 
  

 دور األمم املتحدة

رحبــت البعثــة بالــدعم القــوي الــذي تقدمــه اجلهــات الدوليــة الفاعلــة للــدور التنــسيقي   - ٥٤
الحظـت البعثــة أيــضاً  و. الـذي تــضطلع بــه بعثـة األمــم املتحــدة لتقـدمي املــساعدة إىل أفغانــستان   

ــة هلــذا الــدور قدمــه الــسلطات األفغاالــدعم الكامــل الــذي ت  زاي عــن وأعــرب الــرئيس كــر . ني
وحثـت البعثـة الـدول األعـضاء يف         . لألمـني العـام   ارتياحه التام للتعاون القائم مع املمثل اخلاص        

ا يلزمها من موارد مالية وبـشرية       مببعثة تقدمي املساعدة إىل أفغانستان      تزويد  األمم املتحدة على    
  .واليتها بلتمكينها من الوفاء
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  املرفق األول
 اختصاصات بعثة جملس األمن إىل أفغانستان    

  
ــد مواصــلة دعــم إعــادة   - ١ جهودمهــا  حلكومــة أفغانــستان وشــعبها يف   جملــس األمــن تأكي

يت  املكانـة الـ    وؤ، وتوطيد أسس السالم املستدام والدميقراطية الدستورية، وتبـ        مهابناء بلد إلعادة  
 ؛ هبما يف اجملتمع الدويلتليق

ــاً        - ٢ ــدويل ووفق ــة مبــساعدة اجملتمــع ال ــه احلكومــة األفغاني اســتعراض التقــدم الــذي أحرزت
التفاق أفغانستان يف مواجهة التحديات املترابطة يف جماالت األمن واحلوكمـة وسـيادة القـانون               
وحقوق اإلنسان والتنمية االقتصادية واالجتماعية، وكذلك بـشأن القـضية الـشاملة املتمثلـة يف               

  ؛حة املخدراتمكاف

ــرارات جملـــس األمـــن ذات الـــصلة، وال    - ٣ ــة تنفيـــذ قـ ــيم حالـ ــرار  تقيـ ــيما القـ  ١٨٠٦سـ
 التعهــدات وااللتزامــات املتبادلــة الــيت قطعهــا فــضال عــن، )٢٠٠٨ (١٨٣٣والقــرار ) ٢٠٠٨(

يونيـه   / حزيـران  ١٢ الـذي عقـد يف بـاريس، يف          ،املشاركون يف املؤمتر الدويل لـدعم أفغانـستان       
 ؛٢٠٠٨

واحملايـد الـذي تواصـل األمـم املتحـدة          الرئيـسي    علـى الـدور      ، يف هـذا الـسياق     ،التأكيد  - ٤
القيام به لتعزيـز الـسالم واالسـتقرار يف أفغانـستان، بقيادهتـا للجهـود املدنيـة الـيت يبـذهلا اجملتمـع                
الــدويل، واإلعــراب عــن الــدعم القــوي للجهــود الــيت يبــذهلا األمــني العــام، وممثلــه اخلــاص            

  لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان؛ن، والعاملون، نساًء ورجاالً، يف بعثة األمم املتحدةألفغانستا

استعراض تنفيذ الدور التنسيقي املعزز املسند إىل بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة                   - ٥
، )٢٠٠٨ (١٨٠٦إىل أفغانستان، وإىل املمثل اخلاص لألمني العام، مبوجب قرار جملـس األمـن           

عاة احلاجة إىل اتباع هنج متكامل واألخذ مببدأ تعزيز القيـادة األفغانيـة وسـيطرة األفغـان               مع مرا 
 على مقدراهتم؛

 استعراض اجلهود اليت تبذهلا الـسلطات األفغانيـة، مبـساعدة اجملتمـع الـدويل، للتـصدي                  - ٦
، للخطــر الــذي يتهــدد أمــن أفغانــستان واســتقرارها مــن قبــل حركــة طالبــان، وتنظــيم القاعــدة  

ــل        ــضالعني يف جتــارة املخــدرات ويف حتوي ــشرعية، واجملــرمني، وال ــسلحة غــري ال واجلماعــات امل
  السالئف الكيميائية؛ 

 اســتعراض الوضــع اإلنــساين يف البلــد، مبــا يف ذلــك الوضــع املتعلــق بــاألمن الغــذائي،       - ٧
 وآثاره على األمن واالستقرار؛
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 بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل            تقييم التعاون والتنـسيق والـدعم املتبـادل بـني           - ٨
أفغانستان، والقوة الدولية للمساعدة األمنية، مبا يف ذلك ما يتعلق بالقـضايا اإلنـسانية وحقـوق                
اإلنسان، وما يتعلق بدعم العملية االنتخابيـة، مـع إيـالء املراعـاة الواجبـة للمـسؤوليات املـسندة             

 إىل كل منهما؛ 

ة احلامسـة للنـهوض بالتعـاون اإلقليمـي بوصـفه وسـيلة فعالـة لتعزيـز           إعادة تأكيـد األمهيـ      - ٩
  .احلوكمة، واألمن، والتنمية يف أفغانستان
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  املرفق الثاين
 الزمين الجتماعات بعثة جملس األمن إىل أفغانستاندول اجل    

  
   نوفمرب / تشرين الثاين٢٤االثنني، 

  الوصول إىل كابل من إسالم آباد   ٣٠/٠٨
  اجتماع تنظيمي للبعثة  ٣٠/١٤-٠٠/١٤
اجتمـاع مـع كـاي إيــدي، املمثـل اخلـاص لألمـني العــام،  ٠٠/١٧-٣٠/١٤

  إحاطة أمنية عن الوضعتقدمي و
  اجتماع مع وزير اخلارجية، دادفار سبانتا  ٣٠/١٨-٣٠/١٧
  حفل عشاء يقيمه وزير اخلارجية  ٣٠/٢٠-٣٠/١٨

   نوفمرب/ تشرين الثاين٢٥الثالثاء، 
  ماع مع اللجنة األفغانية املستقلة حلقوق اإلنساناجت  ٠٠/٠٩-٠٠/٠٨
اجتماع مع نائب قائـد القـوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة  ٣٠/١٠-٣٠/٠٩

  وأفرادها
  اجتماع مع الرئيس حامد كرزاي  ٣٠/١٢-٠٠/١١
  ) أ(اجتماع مع مسؤولني هامني يف احلكومة  ٣٠/١٦-٣٠/١٤
  املستقلة وموظفيهااجتماع مع رئيس جلنة االنتخابات   ٣٠/١٧-٣٠/١٦
  حفل استقبال يقيمه املمثل اخلاص لألمني العام  ٣٠/٢٠-٣٠/١٨

   نوفمرب/ تشرين الثاين٢٦األربعاء، 
  السفر من كابل إىل هريات  ٠٠/٠٩-٣٠/٠٧
 لتقـدمي املـساعدةاجتماع مع موظفي بعثة األمم املتحـدة        ٣٠/١٠-٣٠/٠٩

  ووكاالت األمم املتحدةإىل أفغانستان 
 اجتماع مع حمافظ هريات ومسؤولني آخرين يف احملافظة  ٤٥/١١-٥٠/١٠
  حفل غذاء يقيمه احملافظ  ٣٠/١٣-٠٠/١٢
اجتمــاع مــع القيــادة اإلقليميــة للقــوة الدوليــة للمــساعدة  ٥٠/١٤-٢٠/١٤

__________ 
للمجلــس املــشترك رئــيس مــشارك (هــدايت أمــني أرســاال : حــضر الــوزراء أو كبــار املــسؤولني التاليــة أمســاؤهم  ) أ(  

حنيـف  ) مـدير اإلدارة املـستقلة للحكـم احمللـي        ( جيالين بوبـال     ،)وزير النقل ( عمر زاخيلوال    ،)للتنسيق والرصد 
 ،)وزيـر مكافحـة املخـدرات   (خودايـداد  خودايـداد   ،)وزيـر املاليـة  (دي ار احلـق أهـ   اأنـو ،  )وزير الداخلية (عتمار  

رئـيس  ( ياسـني عثمـاين      ،)زيـر إصـالح الريـف والتنميـة       و(حـسان ضـياء     إ حممـد    ،)وزيـر االقتـصاد   (جليل مشـس    
عمـرو  ،  )وزيـر التجـارة والـصناعات     ( حممد أمني فارهـانغ      ،)املكتب السامي لإلشراف على مكافحة املخدرات     

  ).وزير الزراعة( آصف رحيمي ،)املديرية الوطنية لألمن(اهللا صاحل 
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قيـــادة املنطقـــة الغربيـــة وفريـــق إعـــادة إعمـــار/األمنيـــة
  )إيطاليا(املقاطعات 

  لالسفر من هريات إىل كاب  ٣٠/١٦-٠٠/١٥
سفريا فرنـسا(اجتماع مع اهليئة الثالثية لالحتاد األورويب        ٣٠/١٩-٣٠/١٨

واجلمهوريــة التــشيكية واملمثــل اخلــاص لالحتــاد األورويب
وقائـد شـرطة) ورئيس وفد املفوضية األوروبية يف كابـل      

  االحتاد األورويب
  حفل عشاء يقيمه سفري إيطاليا  ٠٠/٢٢-٠٠/٢٠

ــيس،  ــشرين الثـــــاين ٢٧اخلمـــ / تـــ
  وفمربن

  

  اجتماع مع فريق األمم املتحدة القطري  ٤٠/٠٨-٤٥/٠٧
اجتماع مع األمني العام ملنظمـة حلـف مشـال األطلـسي،  ٠٠/١٠-٠٠/٠٩

  ياب دي هوب شيفر
  اجتماع مع ممثلي اجملتمع املدين األفغاين  ٠٠/١٢-٠٠/١٠
ميــشرانو”اجتمــاع مــع املتحــدث باســم جملــس األعيــان    ٠٠/١٣-٠٠/١٢

   اهللا جمددي، صبغة“جريغا
حفل غـداء رمسـي يقيمـه املتحـدث باسـم جملـس النـواب  ٣٠/١٤-١٥/١٣

  ، يونس قانوين، مع أعضاء يف الربملان“ولسي جريغا”
  مؤمتر صحفي  ٤٥/١٥-٠٠/١٥
  مغادرة إىل إسالم آباد  ٠٠/١٧
  


