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التقريــــر اخلــــاص لألمــــني العــــام املقــــدم عمــــال بقــــرار جملــــس األمــــن     

  األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان عن بعثة ) ٢٠٠٨( ١٨٠٦
 

  مقدمة - أوال 
 /آذار  ٢٠املــؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨٠٦يقــدم هــذا التقريــر عمــال بقــرار جملــس األمــن         - ١ 

ــارس ــس إيلّ   ٢٠٠٨ م ــه اجملل ــب في ــذي طل ــدمي، ال ــاريس     تق ــؤمتر ب ــائج م ــن نت ــر ع ــدعم   تقري ل
احلاجـة، توصـيات      وتضمني هذا التقرير، إذا دعت       ٢٠٠٨يونيه  /أفغانستان املعقود يف حزيران   

  .فغانستانإىل أبشأن والية بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة  إضافية 

الن عــن  عــن اإلعــ،٢٠٠٨يونيــه / حزيــران١٢ املعقــود يف ،وقــد أســفر مــؤمتر بــاريس  - ٢ 
إال أن مــؤمتر بــاريس   . ون دوالر بليــ٢٠تربعــات للمــساعدة الدوليــة يبلــغ جمموعهــا حــوايل       
فبالـشروع يف االسـتراتيجية اإلمنائيـة الوطنيـة          . مناسبة لإلعـالن عـن التربعـات فحـسب         يكن   مل

 جهـة علـى خريطـة طريـق     ٨٠باريس، اتفقت جهـات معنيـة دوليـة تـشمل حـوايل       األفغانية يف   
. أفغانستان قيادهتا وُتنفذ من خالل شراكة معززة بني احلكومة األفغانية واجملتمـع الـدويل              تتوىل  

وحدد إعالن باريس، الذي صدر حتت إشراف الرؤساء املـشاركني الثالثـة، رئـيس أفغانـستان                 
شخـصيا، العوامـل الرئيـسية الـيت سـتكون أساسـية ألمـن شـعب أفغانـستان                   ورئيس فرنسا وأنـا     

الدور املوسع الذي يـضطلع بـه ممثلـي اخلـاص وبعثـة              أيضا  أبرز اإلعالن   و . ستقبله يف امل  تورفاه
 اجلهـود الدوليـة والتنـسيق بـني احلكومـة        قيـادة أفغانـستان يف     األمم املتحدة لتقدمي املـساعدة إىل       

  . الدويل األفغانية واجملتمع 

تفق عليـه يف لنـدن يف   أفغانستان، امل اخلاص ب تفاق  االوأكد إعالن باريس من جديد أن         - ٣ 
واحلكومـة   زال يـشكل أسـاس اجلهـود املـشتركة بـني اجملتمـع الـدويل         ، مـا ٢٠٠٦فربايـر   /شباط 

التفـاق  لوقد أعد الرؤساء املشاركون للمجلس املشترك للتنسيق والرصـد استعراضـا             . األفغانية
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 ييــد املــشاركنيوحظيــت نتائجــه املوضــوعية بتأ . أفغانــستان قبــل انعقــاد مــؤمتر بــاريساخلــاص ب 
  . املؤمتر يف

مـارس  /آذار  ٢٧ته ممثلـي اخلـاص ألفغانـستان يف         ومنذ أن توىل كاي إيدي مهامه بصف        - ٤ 
بتحليــل شــامل  وقــام  . ، أقــام عالقــات عمــل فعالــة مــع القــادة األفغــان واجملتمــع الــدويل ٢٠٠٨

وحتقــق مــن األولويــات  ،فغانــستانإىل أللحالــة يف منطقــة بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة 
وعلـى أسـاس هـذا التقيـيم،         . واليتـها  الرئيسية اليت جيب معاجلتها كي تـتمكن البعثـة مـن إجنـاز              

بعثـة  العلـى حنـو كـاف بواليـة      بتغطيـة األولويـات احملـددة يف مـؤمتر بـاريس       السيد إيدي   أوصى  
ذه التوصـية  وإين أؤيـد هـ    ).٢٠٠٨ (١٨٠٦املنـصوص عليـه يف قـرار جملـس األمـن        على النحو   

مـن الـضروري التعجيـل بتعبئـة     الـسيد إيـدي ممثلـي اخلـاص بـأن      وأؤيد أيضا توصية    . تأييدا تاما 
قـــدر أكـــرب بكـــثري مـــن املـــوارد الفنيـــة واإلداريـــة واألمنيـــة كـــي تنجـــز البعثـــة واليتـــها وتنفـــذ  
  . باريس أولويات 

 
  حملة عامة عن الوضع األمين   -ثانيا  

، )  A/62/722-S/2008/159 ( ٢٠٠٨مـارس   /آذار ٦املـؤرخ    األخـري    منذ تقـدمي تقريـري      - ٥ 
ــستوى أنــشطة املتمــردين واإلرهــابيني    جنــوب أفغانــستان   ، وال ســيما يف  يف أفغانــستانزاد م

بـالغ القلـق أن      إال أنـه ممـا يـثري         . وميكن أن تعزى هذه الزيادة جزئيا إىل بداية الـصيف          . وشرقها
 عــدد مــن األحــداث األمنيــة يف البلــد منــذ اإلطاحــة بنظــام شــهد أكــرب ٢٠٠٨مــايو /شــهر أيــار

زال املتمردون يعتمـدون علـى هجمـات غـري متنـاظرة، تـسفر عـن                فما  .٢٠٠١طالبان يف عام    
ويزداد تـشعب وتنـسيق عمليـاهتم، علـى حنـو            . مستويات عالية من اخلسائر يف صفوف املدنيني      

 وعمليــة حتريــر ،كري يف كــابولاســتعراض عــس  خــالل ٢٠٠٨أبريــل /مــا بينــه هجــوم نيــسان 
  . العام يونيه من هذا/حزيران  قندهار يف السجناء من سجن

املتـصلة   وسيتطلب تطور احلالة األمنية على صـعيد البلـد زيـادة كـبرية يف مـوارد البعثـة                 - ٦ 
األمنيـة الكـبرية،    باألمن، ال فحسب إلنـشاء مكاتـب إقليميـة جديـدة يف املنـاطق ذات املخـاطر               

  . لصاحل املكاتب امليدانية القائمة وأنشطة البعثة ككليضاً أبل 
 

 األولويات  -ثالثا  
جملـس   رغم أن من املتوقع أال تتغري األهداف الرئيسية للبعثـة بـصيغتها احملـددة يف قـرار                    - ٧ 

  : ، فإن اجملاالت التالية تتطلب مزيدا من العناية)٢٠٠٨ (١٨٠٦األمن 
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  االنتخابات  -ألف  
ــات      - ٨  ــيم انتخاب ــة تنظ ــاريس أمهي ــالن ب ــرز إع ــامي    أب ــة يف ع ــة وآمن  ٢٠٠٩ حــرة ونزيه
وتعهــد اجملتمــع  .  بوصــفها خطــوة حامســة لتوطيــد الدميقراطيــة لــصاحل مجيــع األفغــان ،٢٠١٠ و
وبناء على طلب من الـرئيس كـرزاي ووفقـا           . الدويل بتقدمي دعمه القوي لبلوغ هذه األهداف       

، ستتوىل البعثـة قيـادة شـركائها الـدوليني والتنـسيق بينـهم              )٢٠٠٨ (١٨٠٦جملس األمن    لقرار  
اللجنـة   لكفالة تقدمي دعم متسق ومتكامل للسلطات األفغانية يف العملية االنتخابيـة، وال سـيما                

ومـن املهـم كفالـة اإلسـراع باختـاذ القـرارات والقيـام باألعمـال                 . األفغانية املستقلة لالنتخابـات   
 مــا يكفــي مــن الوقــت إلجنــاز كــل مرحلــة مــن مراحــل العمليــة االنتخابيــة   التحــضريية إلتاحــة 

 واسـع   اً االنتخابيـة توافـق آراء وطنيـ       اتتعكس القـرارات املتعلقـة بالعمليـ       وينبغي أن    . مبصداقية
. كــبرية التحــديات املتــصلة باإلعــدادات العمليــة واملــوارد واألمــن حتــديات  وســتكون  . النطــاق

ــدراهتا يف تعــززو ــة ق ــات  البعث ــة    ت و، جمــال االنتخاب ــة األفغاني ــا مــع احلكوم ــة  تفاعــل يومي واللجن
ــة  ــه  الــدور التنــسيقي الــذي  إضــافة إىل و  .املــستقلة لالنتخابــاتاألفغاني ينفــذ البعثــة، تــضطلع ب

 مــشروعا يرمــي إىل بنــاء قــدرات اللجنــة األفغانيــة املــستقلة       برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي   
  . ساعدة الفنية الالزمةلالنتخابات وتزويدها بامل

 
  االستراتيجية اإلمنائية الوطنية األفغانية  -اء ب 

علـى   تشكل االستراتيجية اإلمنائية الوطنية األفغانية خريطة الطريـق لألعمـال املـشتركة               - ٩ 
تفـاق  االإىل األهداف اإلمنائية لأللفية و    هذه االستراتيجية   وتستند   . مدى األعوام اخلمسة املقبلة   

حتقيق االسـتقرار علـى صـعيد    (األمن  : جماالت واسعة النطاق أفغانستان، وتشمل ثالثة  اص ب اخل
سـيادة القـانون   اإلدارة و ؛ و )وحتسني األمـن الشخـصي لكـل األفغـان         البلد وتعزيز إنفاذ القانون     

املمارســـة واملؤســـسات الدميقراطيـــة، وحقـــوق اإلنـــسان، وســـيادة  تعزيـــز (وحقـــوق اإلنـــسان 
احلـد  (؛ والتنمية االقتـصادية واالجتماعيـة       )العامة، ومساءلة احلكومة   قدمي اخلدمات   القانون، وت 

التنمية املستدامة من خـالل اقتـصاد سـوق يقـوده القطـاع اخلـاص، وحتـسني                من الفقر، وكفالة    
وسـيتطلب   ). التنمية البشرية، وإحراز تقدم كبري حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة           مؤشرات  

ي جيـب عليـه      دعمـا قويـا مـن اجملتمـع الـدويل، الـذ             االستراتيجية اإلمنائية الوطنية األفغانيـة     تنفيذ  
وسـيكون علـى البعثـة أن تـضطلع          . لألولويات اليت حددهتا االسـتراتيجية     يوائم موارده وفقا     أن

أن ُيعكـس هـذا التركيـز    سيكون من الواجـب  و . هذا الدعم وتعزيزه  بالدور الرئيسي يف توجيه     
يـــا وخـــربات ال تتـــوافر حال ديـــد يف اهليكـــل التنظيمـــي الـــداخلي للبعثـــة وســـيتطلب مـــوارد اجل
 .البعثة يف



S/2008/434
 

4 08-40784 
 

 بناء املؤسسات/اإلدارة -يم ج 
األساســية وحتقيــق النمــو االقتــصادي تقويــة   تطلب توســيع نطــاق تقــدمي اخلــدمات  يســ  - ١٠ 

ــصعيد دون       ــى ال ــصعيد املركــزي وكــذلك عل ــى ال ــ الركــائز املؤســسية، عل ــني  و. وطينال مــن ب
لكفالـة احلفـاظ علـى       أولويات االستراتيجية اإلمنائيـة الوطنيـة األفغانيـة إنـشاء مؤسـسات أقـوى               

العامــة، واإلدارة   وزيــادة الثقــة باحلكومــة بتحــسني اإلدارة  ،أحــرز مــن تقــدم يف أفغانــستان  مــا
ب هــذا وســيتطل . القــانون احملليــة، ومؤســسات العــدل والــشرطة وغريهــا مــن مؤســسات إنفــاذ  

هذا اجملـال،    ورغم بذل جهود كبرية يف       . اتباع هنج لبناء املؤسسات يتسم بالطموح والشمولية      
ومــن الــضروري إيــالء االهتمــام مــن بــاب  . فقــد ظلــت حــىت اآلن جهــودا غــري كافيــة ومــشتتة 

خـالل اسـتثمارات كـبرية يف القيـادة واملـساءلة،             دعم إصالح الشرطة مـن       )أ( :يلي األولوية ملا 
 تعزيـز   )ب (  باملعـدات؛  ال عن تدريب عدد متزايد من أفراد الشرطة وإرشـادهم وتزويـدهم             فض

للعدالــة، والتــصدي   لعدالــة واالســتراتيجية الوطنيــة   الــوطين لربنــامج الســيادة القــانون بــدعم   
اإلدارة  صـالح  إلدعم  تقـدمي الـ    )ج(لإلفالت من العقاب وكذلك للفساد مبزيـد مـن الـصرامة؛            

 تزويــد ســكان أفغانــستان   وفــضال عــن  . وى وأكثــر اتــساما باملهنيــة  ـ إدارة أقــءإلنــشاالعامــة 
باخلدمات احلكومية األساسية، سيكون إجيـاد الـدعم الـشعيب الـالزم للمـساعدة علـى مكافحـة                   
وسـيتعني علـى البعثـة أن توظـف املزيـد مـن األفـراد هبـدف زيـادة                    . املتمردين أمـرا بـالغ األمهيـة       

 وكفالــة أن تكــون الــربامج يف هــذا الــصدد جيــدة  ،دعــم بنــاء املؤســساتإىل  جهودهــا الراميــة 
  . األفغاين التنسيق ومستندة بإحكام إىل احتياجات اجملتمع 

 
  تنفيذ األولويات االقتصادية لالستراتيجية اإلمنائية الوطنية األفغانية  -ال د 

معينـة مـن    تنمية قطاعات رئيسية سيتطلب تنفيذ االستراتيجية اإلمنائية الوطنية األفغانية    - ١١ 
ــإن      . االقتــصاد هــذه ورغــم أن أفغانــستان ســتظل يف حاجــة إىل املــساعدة يف كــل اجملــاالت، ف

 التحتيــة، وال ســيما يف قطــاعي االســتراتيجية تــويل اهتمامــا خاصــا حلفــز االســتثمارات يف الــبىن
عيــشة األفغــان تقــوم علــى اجملــاالت ألن ســبل م وقــد أعطيــت األولويــة هلــذه    .والطاقــة الزراعــة 
ــيح      ،أساســها ــايل تت ــستان   بينمــا متكــن قطاعــات أخــرى مــن االقتــصاد مــن النمــو، وبالت ألفغان

ومـن األولويـات األخـرى دعـم تنميـة القطـاع             . اخلروج تدرجييا من حالة االعتماد على املعونة      
لنحـو الـسليم،   وسيتعني على البعثة أن تساعد يف كفالة معاجلة هـذه األولويـات علـى ا            . اخلاص 
سـتحتاج  و. دعم بناء الطرق والتعليم والصحة يف نفـس الوقـت  التشديد على أمهية  مع مواصلة    

. األفغانيــة  لـدعم أولويـات االسـتراتيجية اإلمنائيـة الوطنيـة      -البعثـة إىل مـوارد وخـربات إضـافية     
  . بنك الدويلال وسيلزم أيضا توثيق التعاون مع املنظمات واملؤسسات الدولية األخرى، مثل  
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  فعالية املعونة وزيادة املساءلة  -اء هـ 
باريس بتحسني فعالية املعونة وكفالة أن تـصبح        مؤمتر  ألزمت اجلهات املاحنة نفسها يف        - ١٢ 
علــى تــوفري مزيــد مــن املــوارد هــذه اجلهــات ومل تتفــق    . فوائــد التنميــة ملموســة جلميــع األفغــان 

وعـالوة   . انية التنبؤ هبذه املساعدة وشفافيتها واملـساءلة عنـها        إمك فحسب، بل أيضا على زيادة      
تقدم مساعدهتا بـشكل أكثـر تنـسيقا، وأن          على أنه ينبغي أن     اجلهات املاحنة   على ذلك، اتفقت    

امليزانية الوطنية يف سياق اكتساب املؤسسات احلكومية املعـززة          توجه بشكل متزايد من خالل      
بزيــادة الــشراء هــذه اجلهــات والتزمــت  .  القــدرات علــى اإلدارةملزيــد مــن واخلاضــعة للمــساءلة 

وبكفالة اسـتفادة مجيـع املقاطعـات مـن فوائـد التنميـة علـى                 ،وبناء القدرات على الصعيد احمللي    
. كفالـة وفـاء اجلهـات املاحنـة هبـذه االلتزامـات         وستضطلع البعثة بـدور رئيـسي يف         . حنو منصف 

مكرســة لفعاليــة املعونــة، فــضال عــن  ية يف البعثــة تكــون وســيتطلب هــذا توظيــف خــربات إضــاف 
  . اخلدمات إدخال تعديالت على آليات التنسيق هبدف زيادة كفاءهتا وتركيزها على تقدمي 

وأكدت حكومة أفغانستان من جديد التزامها بتكثيـف إجراءاهتـا الراميـة إىل مكافحـة                 - ١٣ 
. وسـيدعم اجملتمـع الـدويل هـذه اإلجـراءات           .الفساد وباختاذ خطوات ملموسـة يف هـذا الـصدد          
بــاريس علــى إجــراء عمليــات مراجعــة مــؤمتر واتفقــت حكومــة أفغانــستان واجملتمــع الــدويل يف  
األساسـية   يف ذلك عمليـات مراجعـة مـشتركة للـربامج املمولـة مـن خـالل امليـزانيتني                    مهنية، مبا  

 إىل التعــاون بــشكل وثيــق مــع  وســتحتاج البعثــة . واخلارجيــة، وعلــى تعزيــز قــدرات احلكومــة 
  . للمساعدة يف تنفيذ هذه االلتزاماتهي خربهتا تعزيز  وكذلك إىل ،اهليئات الدولية األخرى 
أوضـح    وسيتعني بيانه بشكل     ،وعموما، سيكون الدور التنسيقي للبعثة كثري املتطلبات        - ١٤ 

  . يف هيكلها وتكوين أفرادها
 

  ة أعمال املساعدة اإلنساني -او و 
، أدت ٢٠٠٨ففــي عــام   . زال تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية أساســيا يف أفغانــستان     مــا  - ١٥ 

الكوارث الطبيعية، وانعدام األمـن الغـذائي، واسـتمرار الرتاعـات إىل تفـاقم ضـعف               عوامل مثل   
وتفـاقم انعـدام األمـن الغـذائي بوجـه خـاص،               . اإلنـسانية   وزادت من عبء املـساعدة       ،السكان
يف أفغانستان، بفعـل زيـادة أسـعار األغذيـة علـى الـصعيد           عن ضعف احملاصيل واجلفاف      الناجم
 فـضال عـن التـسبب يف سـوء التغذيـة علـى       ،النمـو واالسـتقرار     ومن احملتمـل أن يقـوض        ،العاملي

الضروري للبعثة وشـركائها العمـل علـى تعزيـز قـدراهتم علـى التنبـؤ                 ولذلك، من    . نطاق واسع 
وأغلـب   . عـن تقويـة قـدراهتا علـى التنـسيق          ية وتقييمها واالستجابة هلا، فضال      باألزمات اإلنسان 

تعـد حكومـة   ولـذلك،    .األشـهر املقبلـة    الظن أن أفغانستان ستعاين من تفاقم احلالـة الغذائيـة يف            
لتركيـز مزيـد مـن      جهـود أيـضا      وُتبـذل    .  باألغذية ا متعلق اأفغانستان واجملتمع الدويل نداء جديد    

إجــراءات بــشأهنا، وتعزيــز ســبل  بــشواغل محايــة األفغــان املنكــوبني بالرتاعــات واختــاذ االهتمــام 
  .الضعفاء وصول املساعدة اإلنسانية واستجابتها إىل هؤالء السكان 
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  التعاون اإلقليمي  -اي ز 
علــى البلــدان اجملــاورة ألفغانــستان أن تــضطلع بــدور أساســي يف دعــم جهــود حكومــة   - ١٦ 
ــستان الر  ــة  أفغانـ ــدود آمنـ ــستقرة ذات حـ ــة مـ ــاء دولـ ــة إىل بنـ ــن     . اميـ ــرار جملـــس األمـ ــربز قـ ويـ

ــق اســتقرار      ) ٢٠٠٨(   ١٨٠٦ ــة بــدعم التعــاون اإلقليمــي للعمــل علــى حتقي ــام البعث ضــرورة قي
ــه املثمــرتني إىل    وقــد أبلغــين  . أفغانــستان وازدهارهــا ــة ممثلــي اخلــاص عــن زيارتي ــران مجهوري إي

وأكــدت اجلولــة    .  يف املــستقبل القريــباملنطقــة مــه زيــارة بلــدان  وباعتزا،وباكــستاناإلســالمية 
 أن اجلـريان اإلقليمـيني ينظـرون إىل         ،سياسـي   اليت أجريـت أعلـى مـستوى         ،األوىل من احملادثات  

وسـعيا إىل تنميـة      . مبثابة شريك موثوق به يف تشجيع احلوار والتعاون اإلقليميني        على أهنا   البعثة  
حىت اآلن، سـيكون مـن       ستفادة من حسن النية اليت أُبديت ملمثلي اخلاص         التعاون اإلقليمي واال  

  . اإلقليمية األساسي بالنسبة له إجراء مشاورات منتظمة وبناءة يف العواصم 
 

 أولويات جارية أخرى -اء ح 
 .بعثـة ال آنفاً، ال تزال املسائل األخـرى تتطلـب اهتمـام            ذكورةباإلضافة إىل اجلوانب امل    - ١٧

 وأساسي للنجاح يف اجملـاالت احلامسـة        ،أمر رئيسي للسالم والتنمية   هي   حقوق اإلنسان    ومحاية
شكل أولويــة قــصوى مــن األولويــات املدرجــة يف جــدول  تــ تمــا برحــفإهنــا احملــددة، ومــن مث 

 الــدويل  اإلنــساينوالبعثــة ملزمــة بتعزيــز قــدرهتا علــى رصــد انتــهاكات القــانون  . بعثــةالأعمــال 
ويف هـذا الـصدد، سـيكون مـن         . قيق فيها، حىت يف سياق الرتاع املسلح      وحقوق اإلنسان والتح  

وسـتركز  . املهم مواصلة تقدمي الدعم إىل اجملتمع املدين األفغاين لتعزيـز احتـرام حقـوق اإلنـسان               
ــور    ــة أم ــى مجل ــا عل ــة جهوده ــدنيني يف  ،البعث ــة امل ــها محاي ــسلح  حــاالت من ــرتاع امل ــة ، ال  ومحاي

 . التعبري ، واحترام حرية وضمان الوصول إىل العدالة،أة والنهوض حبقوق املر،األطفال
ويتعني أن يظل احلد من إنتاج املخدرات واالجتار هبا، وهو مـا ُحـدد كمـسألة شـاملة                    - ١٨
ولــن تكــون التــدابري املتخــذة ملكافحــة اإلنتــاج . ، أولويــةً جاريــةأفغانــستانب  اخلــاصتفــاقااليف 

ة إال إذا أدجمــت بــاجلهود األمشــل الــيت تبــذل لــدعم  واالجتــار غــري املــشروعني للمخــدرات فعالــ 
 والتنميـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة، ، وحقـــوق اإلنـــسان،وســـيادة القـــانونواإلدارة،  ،األمـــن
املعـين باملخـدرات    وستقوم البعثـة، عـن طريـق مكتـب األمـم املتحـدة              . سيما التنمية الريفية   وال

 وبتـوفري املـشورة التقنيـة لـدعم         ،مـساعدة عمليـة   واجلرمية، بتنسيق ما يقدمه اجملتمع الـدويل مـن          
قــرار جملــس األمــن باختــاذ وأرحــب يف هــذا الــصدد . ة احلكومــة ملكافحــة املخــدراتاســتراتيجي
ــه / حزيـــران١١يف ) ٢٠٠٨ (١٨١٧  الـــذي يـــدعو إىل تعزيـــز التعـــاون الـــدويل  ،٢٠٠٨يونيـ

 .ملكافحة االستخدام غري املشروع للسالئف الكيميائية
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وسـيجري  . العـسكري  و البعثة كذلك على االرتقـاء مبـستوى التنـسيق املـدين          وستعمل   - ١٩
 تيــسرياً لتبــادل ،هــذا التنــسيق ضــمن إطــار الواليــات احلاليــة املناطــة مبختلــف اجلهــات الفاعلــة  

وسـيعتمد ذلـك اعتمـاداً راسـخاً      . املعلومات يف الوقـت املناسـب وللتمـسك باملبـادئ اإلنـسانية           
تعـزز دور املؤسـسات احلكوميـة       سياسـية   ة  استراتيجيعسكري مع   على ضرورة مواءمة العمل ال    

ــسانية   ضمن وعلــى تطــويره بطريقــة تــ ،الــشرعية ــادين اإلن ــة ودورهــا يف املي ــة البعث  ســالمة والي
 . والسياسية

للعمـل،  ، سـتتيح البعثـة املـساعي احلميـدة     )٢٠٠٨ (١٨٠٦ووفقاً لقرار جملـس األمـن       - ٢٠
دعـم تنفيـذ بـرامج املـصاحلة بقيـادة أفغانـستان ضـمن              لـى   عحكومة أفغانستان،   بناء على طلب    

 ومع االحترام التام لتنفيذ التدابري الـيت اعتمـدها جملـس األمـن يف قـراره                 ،إطار الدستور األفغاين  
 .صلةال تويف قرارات أخرى ذا) ١٩٩٩ (١٢٦٧

 
 توسيع األنشطة امليدانية - طاء 

جهودهـا يف التواصـل     البعثـة أيـضا     ز  ، ستعز )٢٠٠٨ (١٨٠٦عمالً بقرار جملس األمن      - ٢١
وبنـاًء علـى تقيـيم قدمـه ممثلـي اخلـاص، أوصـي        . من خالل توسيع متثيلها يف مجيـع أرجـاء البلـد    

 يف امليــداين بافتتــاح ســتة مكاتــب جديــدة لوجودهــا البعثــة بــأن تــشرع يف إجــراء توســيع آخــر  
األوىل للتوسـيع افتتـاح     وستـشمل املرحلـة     .  عـشر شـهراً القادمـة      االثـين    خالل فتـرة     املقاطعات
 خــومري يف - أي - يف بــولآخــر  و،يف ترييــن كــوت يف مقاطعــة أوروزغــانواحــد مكتــبني؛ 
ن إنـشاء البعثـة ألي مكتـب جديـد سـينفذ مـع مراعـاة أمـن            إوغين عن القـول      .باغالن مقاطعة

يكــون عنــدما هــذه املكاتــب فتتح توعــالوةً علــى ذلــك، ســ. املــوظفني باعتبــاره أولويــة قــصوى
البعثة دور هام يف تنفيذ واليتـها، مبـا يف ذلـك االتـصال باجملتمعـات الـساخطة واملنـاطق                    ود  لوج

 .األكثر عوزاً
 
 البعثةتنفيذ أولويات  - رابعاً 

بعثـة  الالتوقعات اليت يعلقها حالياً جملس األمن واجملتمع الدويل وشعب أفغانستان علـى              - ٢٢
 علـى تقـدمي الـدعم يف اجملـاالت الـيت حتظـى              ومن أجل ضـمان قـدرة البعثـة       . هي توقعات كبرية  

ددة يف الوالية ويف مؤمتر باريس، سيكون من الضروري، حسبما أُكد عليـه آنفـاً،               واحملبأولوية  
 ويف بعــض ،أن تعــزز قــدرة البعثــة يف عــدد مــن اجملــاالت الرئيــسية، مــع حتقيــق زيــادات متزامنــة

 .يكلية حمتملة وإدخال تغيريات ه، يف مالك املوظفني،احلاالت كبرية
وينبغي للبعثة أن تنشئ مالكـاً للمـوظفني وأن ُتـنظم علـى حنـو يعـرب عـن االحتياجـات                      - ٢٣

وسيتطلب تنفيذ األولويـات احلاليـة املزيـد مـن املـوظفني يف جمـاالت               . اليت سيلبيها ممثلي اخلاص   
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 ، وبنـاء املؤسـسات    ، وفعاليـة املعونـة    ،ة اإلمنائية الوطنية األفغانيـة    ستراتيجياال ودعم   ،االنتخابات
وباإلضـافة إىل التحـدي الرئيـسي للتنـسيق العـام وإلنـشاء مكاتـب               . وتقدمي املـساعدة اإلنـسانية    

وعـالوةً  . ميدانية جديدة، يدل ذلك على ضرورة التركيز على تعيني مـوظفني مـؤهلني آخـرين           
هبمـا  على ذلك، ستستثمر جهود إضافية يف حتسني عملـييت التنـسيق والتخطـيط اللـتني يـضطلع         

فريق األمم املتحدة القطري، يف كل من جمـال التنميـة، بوضـع إطـار األمـم املتحـدة للمـساعدة                     
وهاتـان اخلطتـان    .  جمال الشؤون اإلنسانية، بوضع خطة عمل إنـسانية        ، ويف اإلمنائية ألفغانستان 

 املتحـدة  مـن األمـم      دفان إىل تقدمي استجابة أكثر اتساقاً وفعاليـة       هتلفريق األمم املتحدة القطري     
 . ، وهو أمر جرى تأكيده مؤخراً يف إعالن باريس٢٠٠٨يف أفغانستان يف عام 

ــتحتاج      - ٢٤ ــوظفني، س ــدد امل ــادة يف ع ــق زي ــوارد إضــافية   الوباإلضــافة إىل حتقي ــة إىل م بعث
وســيكون هنــاك حاجــة إىل  . يعملــون يف امليــدانالــذين ســيما  املــوظفني ورعايتــهم، وال ألمــن
وظفني اإلداريـني لتلبيـة الطلبـات املتعلقـة بتوسـيع البعثـة العاملـة يف ظـل                  كبرية يف عدد املـ     زيادة

 .ظروف شاقة
  

 املالحظات - خامساً 
ــة املطــاف قــدر مــا ميكــن أن تنفــذه     - ٢٥ ــها علــى حجــم   ســيتوقف يف هناي ــة مــن واليت البعث
للبعثـة  يقدمه الشركاء الدوليون وكذلك احلكومة األفغانية من دعم لتعزيز الـدور التنـسيقي               ما

وأعـرب عـن االمتنـان    .  يف مؤمتر بـاريس  على أنفسهم  قطعوها  اليت وما يفون به من االلتزامات    
ل، وملــا شــهده ممثلــي اخلــاص مــن اســتقبال حافــل وكــرمي يف أول ثالثــة أشــهر أمــضاها يف كــاب  

عمل وسـت . وللدعم املتواصل الـذي يقدمـه كـل مـن اجملتمـع الـدويل وحكومـة أفغانـستان للبعثـة              
 والدوليني من أجـل حتـسني آليـات التنـسيق علـى حنـو حيتـرم امللكيـة             ع شركائها األفغان  البعثة م 

 .األفغانية وييسر تنفيذ عملية تنسيق أشد قوة وأكثر توجهاً لتقدمي املساعدة
وتبني األولويات احملددة يف هـذا التقريـر الطريقـة الـيت تتبعهـا البعثـة للوفـاء مبـسؤولياهتا                     - ٢٦

وحـسبما أشـري إليـه أعـاله،        .  األفغانيـة   اإلمنائية الوطنية  ةستراتيجيها وبتنفيذ اال  فيما يتعلق بواليت  
سيتطلب تنفيذ هذه األولويات موارد كبرية تتعلـق بـاملوظفني واألمـن، فهـي أولويـات آمـل أن                  

 .تدعمها مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة
بـاريس ويف كـل مكـان       مـؤمتر    يف   وأخرياً، أؤيد بشدة احلاجة اليت أكدها ممثلي اخلاص        - ٢٧
ــا إىل  ــا علـــى مـ ــاة  : ، أال وهـــو يـــزال هـــدفنا اجلمـــاعي  التركيـــز جهودنـ حتـــسني ظـــروف حيـ

 .األفغاين الشعب
 


