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   األمنجملس     العامةاجلمعية
  الدورة الرابعة والستون

   من جدول األعمال١٧البند 
  احلالة يف أفغانستان

  السنة اخلامسة والستون  

      
  احلالة يف أفغانستان وآثارها على السلم واألمن الدوليني     
  تقرير األمني العام    

  
  مقدمة  -أوال   

ــة     - ١ ــرار اجلمعي ــر عمــال بق ــة يقــدم هــذا التقري ــرار جملــس األمــن  ٦٤/١١ العام  ١٩١٧ وق
  .الذي طلب فيه اجمللس إيلّ تقدمي تقرير كل ثالثة أشهر عن التطورات يف أفغانستان) ٢٠١٠(
ا يتعلــق بأنــشطة األمــم املتحــدة  ويعــرض هــذا التقريــر آخــر التطــورات املــستجدة فيمــ    - ٢
ــا يف ذلـــك أنـــشطة بعثـــة األمـــم املتحـــدة لتقـــدمي ا   يف ــأفغانـــستان، مبـ ساعدة إىل أفغانـــستان، ملـ

 ٢٠١٠يونيـه   /حزيـران  ١٦ املـؤرخ    استعراضا للحالـة يف البلـد منـذ تقريـري الـسابق            يقدم كما
)A/64/872-S/2010/318 .( ويقــدم التقريــر مــوجزا للتطــورات الــسياسية واألمنيــة املهمــة، ومــن

اث بينــها مــؤمتر كابــل وأعمــال التحــضري لالنتخابــات التــشريعية الوطنيــة، وكــذلك األحــد         
وباإلضــافة إىل ذلــك، فقــد قــدمت إىل جملــس األمــن يف  اإلقليميــة والدوليــة املتــصلة بأفغانــستان

 إحاطة عـن التطـورات الناشـئة يف أفغانـستان، وذلـك بعـد أن شـاركت         ٢٠١٠يوليه  /متوز ٢٣
  .يف مؤمتر كابل

 إىل ٢١أفغانـــــستان يف الفتـــــرة مـــــن بزيـــــارة أعـــــضاء مـــــن جملـــــس األمـــــن وقـــــام   - ٣
ويف أثناء هذه الزيارة، أكد اجمللس جمددا اسـتمرار دعمـه حلكومـة وشـعب               . ونيهي/حزيران ٢٥
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ــه حكومــة     ــة تنفيــذ  أفغانــستانأفغانــستان، وقــام باســتعراض التقــدم الــذي أحرزت ، وتقيــيم حال
  .قرارات اجمللس ذات الصلة

  
  التطورات السياسية واألمنية  -ثانيا   

  التطورات السياسية    
الرئيسي الذي طرأ يف أثناء الفترة قيد االستعراض يف عقد مـؤمتر            متثل التطور السياسي      - ٤

، الـذي شـاركت احلكومـة واألمـم املتحـدة       وقد شكل املؤمتر  . ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٠كابل يف   
.  عالمة بارزة على طريق انتقال أفغانستان إىل املمارسـة الكاملـة لـسلطتها الـسيادية     يف رئاسته، 

فيع املستوى يعقد يف كابل منذ بدء عملية بون، إذ شارك فيـه             وكان املؤمتر أكرب نشاط دويل ر     
  . وفدا دوليا٧٦
بـدأت خبطـاب تنـصيب      وقد مثل املؤمتر خطوة أوىل حامسة يف إطار عمليـة كابـل الـيت                 - ٥

، والـيت سـيتوىل األفغـان تـدرجييا مـن خالهلـا املـسؤولية الكاملـة                 ٢٠٠٩يف عام   الرئيس كرزاي   
ــة  عــن األمــن اخلــاص هبــم وشــؤون    ــدا . احلكــم لــديهم وتنميتــهم االقتــصادية واالجتماعي ومتهي

ــة  ٢٣للمــؤمتر، قامــت حكومــة أفغانــستان بوضــع     مــن االســتراتيجيات والــربامج ذات األولوي
الوطنيـة، تغطــي أمـورا منــها سياسـة األمــن الـوطين والربنــامج األفغـاين لتحقيــق الـسالم وإعــادة       

ل زمام املـسؤولية الرئيـسية عـن األمـن، علـى            وصممت احلكومة أيضا استراتيجية لنق    . اإلدماج
  .أساس كل مقاطعة على حدة، ووفقا لشروط حمددة بوضوح

ســبتمرب / أيلــول١٨املقــرر عقــدها يف وكانــت أعمــال التحــضري لالنتخابــات الربملانيــة    - ٦
وشـكل نـشر القائمـة النهائيـة بأمـاكن مراكـز         . حمور تركيـز أيـضا يف أثنـاء هـذه الفتـرة            ٢٠١٠
.  قبــل االنتخابــات بأربعــة أســابيع تطــورا هامــا ســوف يزيــد مــن شــفافية االنتخابــات  االقتــراع

أعمال التحـضري لالنتخابـات،     ب  الفنية اخلاصة  عناصرالكذلك مت وفق اجلدول احملدد إجناز سائر        
  .الرمسية حلملة االنتخابيةامبا يف ذلك وضع قائمة املرشحني يف صيغتها النهائية وافتتاح فترة 

وصول السلطتني التنفيذيـة    بسبب  كتسبت االنتخابات الربملانية مزيدا من األمهية       وقد ا   - ٧
. والتــشريعية إىل طريــق سياســي مــسدود فيمــا خيــص الترشــيحات اخلاصــة باملناصــب الوزاريــة  

. ينــاير، العديــد مــن املقاعــد الوزاريــة خاليــة /تــرك هــذا املــأزق، القــائم منــذ كــانون الثــاين  وقــد
ولـسي   ( يف اجلمعيـة الوطنيـة      وقبل العطلة االنتخابية، أقر جملس النواب      يونيه،/حزيران ٢٨ ويف
مبـا يف ذلـك    ،مخسة من املرشحني اجلدد لعضوية الوزارة البالغ عددهم سـبعة مرشـحني           ) اجرغ

ــوطني، وشــؤون        ــادة الت ــة، وشــؤون الالجــئني وإع ــيت ختــص وزارات األشــغال العام األمســاء ال
ــل، والتجــارة، والدا   ــةاحلــدود والقبائ ــل     . خلي ــايل والنق ــيم الع ــوزاريت التعل ــل املرشــحان ل وقوب
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وكـــان املرشـــحان اللـــذان . شـــاغرةأخـــرى  مخـــسة مناصـــب وزاريـــة بينمـــا ظلـــتبـــالرفض، 
  .رفضهما من أبناء طائفة اهلزارا، األمر الذي أثار احتجاجات من جانب تلك الطائفة مت
  

  األنشطة االنتخابية    
يوليــه القائمــة النهائيــة للمرشــحني    / متــوز١٢لة يف أعلنــت اللجنــة االنتخابيــة املــستق     - ٨

وقــد ظهــر مــن هــذه القائمــة النهائيــة اســتبعاد اللجنــة ملــا عــدده    . النتخابــات اجلمعيــة الوطنيــة 
وقامــت اللجنــة بعــد ذلــك باســتبعاد  . مرشــحا، لــصالهتم جبماعــات مــسلحة غــري قانونيــة   ٣٦

إلمجـايل للمرشـحني املـستبعدين      مرشحني إضافيني بسبب خمالفات فنية، ليـصل بـذلك، العـدد ا           
ــحا يف ٧٦إىل   ويف.  امــــرأة١٢املــــستبعدين  مــــن بــــني  وهنــــاك. ســــبتمرب/ أيلــــول٥ مرشــ
، بلــغ عــدد املرشــحني الــذين حيــق هلــم التنــافس علــى املقاعــد الربملانيــة البــالغ   ســبتمرب/أيلــول ٥

 يف ١٥أي مــا نــسبته ( مــن النــساء ٣٩٧، مــن بينــهم  مرشــحا٢ ٥١٣ مقعــدا، ٢٤٩عــددها 
 عضوا من أعـضاء الربملـان   ٢٢٩ويسعى ).  نساء١٠رجال و   ٤٢(من الكوتشي    ٥٢ و) ملائةا

  .أن ينتخبوا من جديد عضوا إىل ٢٤٩احلاليني البالغ عددهم 
يونيه، بعد أن وضـعت قائمـة   / حزيران٢٣وقد بدأت احلملة االنتخابية يف موعدها يف    - ٩

ــة   اطق األكثــر أمنــاً يف البلــد أن احلمــالت    وقــد لــوحظ يف املنــ  . املرشــحني يف صــيغتها النهائي
ــات         ــون والالفت ــها التلفزي ــن بين ــا وســائل م ــشطة اســتخدمت فيه ــة كانــت محــالت ن االنتخابي

ومما يشجعين للغاية القوة اليت تتسم هبـا محـالت          . اإلعالنية، سواء يف العاصمة أو يف املقاطعات      
اطق األقـل أمنـاً فهـي أقـل ديناميـة           أمـا احلمـالت االنتخابيـة يف املنـ        . املرشحات يف هـذه املنـاطق     

  . وجتري بعيداً عن أعني العامة، وال سيما يف مناطق اجلنوب
وقد أوفت اللجنة االنتخابية، بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، جبميـع املواعيـد                - ١٠

. النهائية اليت حددت هلا على الصعيد اللوجسيت، وحافظـت علـى اجلـدول الـزمين لالنتخابـات                
ــة والتــشغيلية بــسالسة    ــة الفني فقــد اكتملــت . وتــسري أعمــال التحــضري لالنتخابــات مــن الناحي

عمليات الشراء الرئيسية وأصبحت مجيـع املـواد احلـساسة، مبـا فيهـا أوراق االقتـراع، موجـودة                   
وشــرع يف توزيــع . ومت بنجــاح تعبئــة اجملموعــات الالزمــة ملراكــز ومكاتــب االقتــراع . يف البلــد

كذلك تسري محـالت التوعيـة الـيت تـديرها اللجنـة االنتخابيـة واألنـشطة                . وعد احملدد املواد يف امل  
وقـد متكنـت اللجنـة مـن تعـيني املـوظفني       . التثقيفية اليت تقوم هبا وفقاً للجدول الزمين املقرر هلـا         

أغــسطس عمليــة قامــت / آب١٢واكتملــت يف . ومت تدريبــهم علــى النحــو املقــرر الالزمــني هلــا
 بطاقــة ٣٧٦ ٠٨١هتــا لتحــديث بيانــات تــسجيل النــاخبني وأُصــدرت يف إطارهــا  اللجنــة بإدار

  .  يف املائة من هذه البطاقات خيص النساء٤٠إضافية لتسجيل البيانات، وكان 
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وأرست اللجنة االنتخابية، بدعم من األمم املتحدة، جمموعة واسعة النطاق مـن تـدابري      - ١١
ن يقع من خمالفات، وذلك من قبيل عـزل مـا يزيـد             احلد من حاالت الغش، للتصدي ملا ميكن أ       

 من موظفي االقتراع الـسابقني وتعزيـز تـدابري احلـد مـن حـاالت الغـش يف مراكـز                ٦ ٠٠٠عن  
ويف . االقتراع الـيت شـهدت أكـرب عـدد مـن املخالفـات علـى مـدى االنتخابـات الثالثـة املاضـية                    

، فأكـد ضـرورة األخـذ بنـهج         يونيه، علق ممثلي اخلاص على عملية فرز املرشـحني        /حزيران ٢٣
أغــسطس ســلط فيــه / آب١٢كــذلك أصــدر بيانــا صــحفياً يف . شــامل وبنــاء إزاء هــذه العمليــة

ودعـا  . الضوء علـى العديـد مـن اخلطـوات األساسـية الـيت يـتعني اختاذهـا يف االنتخابـات املقبلـة                     
 املـراقبني   بصفة خاصة اللجنـة االنتخابيـة إىل اإلعـالن عـن قائمـة مراكـز االقتـراع؛ كمـا شـجع                    

واملرشــحني والعناصــر احلزبيــة إىل تــسجيل أمســائهم ملراقبــة االنتخابــات؛ ) الــدوليني والــوطنيني(
وأدان أعمال العنف املوجهة ضد املرشحني؛ وحث الناخبني علـى متابعـة احلمـالت االنتخابيـة                

ول واعتمــدت اللجنــة االنتخابيــة، حبلــ. ســبتمرب/ أيلــول١٨والتــصويت ملرشــحيهم املفــضلني يف 
ــول ٤ ــة و  ١٣ســبتمرب /أيل ــات، و    ١٧ مؤســسة حملي ــة االنتخاب ــة ملراقب ــن ١٧ مؤســسة دولي  م

.  أحـزاب سياسـية    ١٠ مؤسسة إعالمية حملية ووكـالء ميثلـون         ٢٤مؤسسات اإلعالم الدولية و     
ــحا١ ٢٢٩و  ــول٤ويف .  مرشـ ــة      / أيلـ ــدهتم اللجنـ ــذين اعتمـ ــراقبني الـ ــدد املـ ــغ عـ ــبتمرب بلـ سـ

لدعم الفـين املقـدم مـن األمـم املتحـدة لالنتخابـات علـى التعـاون                واشتمل ا .  مراقباً ٢٢٣ ٧٢٧
بـصفة يوميـة مـع وحـدة العمليــة امليدانيـة التابعـة للجنـة االنتخابيــة املـسؤولة عـن حتديـد مراكــز           

. االقتــراع، وتعــيني مــوظفني لتلــك املراكــز، وتعبئــة املــواد الالزمــة ملراكــز االقتــراع وتوزيعهــا    
نيني لشؤون االنتخابات التابع لألمم املتحـدة علـى املـستوى الرفيـع             ويتوىل كبري املستشارين الف   

. تزويد رئيس اللجنة االنتخابية وأمانـة اللجنـة باإلرشـاد الـالزم فيمـا يتعلـق بـالقرارات احلامسـة                   
ويقوم املستشارون الفنيون مبساعدة الكوادر التنفيذية التابعة للجنة، سواء فيما يتعلـق باملـسائل              

وكان هلذا الـدعم فعاليتـه حـىت اآلن، حـىت وإن كـان أقـل ظهـورا مقارنـة                    . لفنيةاللوجستية أو ا  
  .، نتيجة لتزايد قدرات السلطات االنتخابية األفغانية٢٠٠٩بانتخابات عام 

وتعمل جلنة الشكاوى االنتخابية، بدعم من الربنامج اإلمنائي واملؤسسة الدوليـة للـنظم          - ١٢
فبخالف مـا كـان     .  إنشاء مكاتب إقليمية للجنة يف املقاطعات      االنتخابية، على تلبية احلاجة إىل    

 الفــصل يف معظــم الــشكاوى علــى  ٢٠١٠ عــاميف حيــدث يف االنتخابــات الــسابقة، ســيجري  
ــون      ــى النظــر يف الطع ــة عل ــة املركزي ــصر اللجن ــا ستقت ــات، بينم ــانون  . صــعيد املقاطع ــاً لق ووفق

ــهائي    ــة احملكــم الن ــشكاوى مبثاب ــة ال ــرز املرشــحني االنتخــاب، تعمــل جلن ــة ف ــول .  يف عملي وحبل
بـشأن   شـكاوى    ١ ٥٠٣، كانـت اللجنـة قـد تلقـت علـى صـعيد البلـد برمتـه                  سـبتمرب /أيلول ٦

خمالفــات تتعلــق بــاحلمالت االنتخابيــة وبتقــارير تفيــد بوقــوع بعــض أعمــال التخويــف واحنيــاز   
ــبعض املرشــحني     ــات ل ــة يف املقاطع ــة االنتخابي ــوظفي اللجن ــد، م ــصل يف وق ــك ٣٥٠ مت الف  تل
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يف واضــطلعت جلنــة الــشكاوى بربنــامج لتــدريب مفوضــيها وموظفيهــا   . الــشكاوى حــىت اآلن
لجنـة جولـة ثانيـة      الونظمـت   . املقاطعات كي تكفل توافر القدرات الفنية لديها للوفاء بواليتها        

 مـن مـوظفي     ٢٠٠ املقاطعـات وأكثـر مـن         املفوضني على صـعيد     من ١٠٤من التدريب لصاحل    
أغـسطس، وركـز التـدريب علـى        /يف أثنـاء األسـبوع األخـري مـن شـهر آب           م،  هلالدعم التابعني   

ولكـن ثبتـت     النظام الداخلي التنظيمي ليوم االقتراع والشكاوى اليت تنشأ يف أثنـاء ذلـك اليـوم              
صعوبة أن جيري يف الفترة الوجيزة املتاحة إنشاء مكاتب يف أحناء البلد للجنة الـشكاوى لـديها                  

  .  الشكاوىالقدرة الكافية للفصل يف
وقـد  . وال تزال احلالة األمنية تثري القلق وتفرض حتديات هائلة على العمليـة االنتخابيـة               - ١٣

أغـسطس  / آب ٣٠فقـد قتـل حـىت       . استشراء عمليـات هتديـد املرشـحني، وخباصـة النـساء          بأفيد  
أغـسطس علـى جثـث مخـسة مـن العـاملني يف             / آب ٢٩أربعة مرشحني بينما عثر يف هريات يف        

وميكن أن يؤدي ضعف األمن إىل وقوع حـاالت غـش           . ت االنتخابية لبعض املرشحات   احلمال
وتــشمل التــدابري املتخــذة للتخفيــف مــن املخــاطر يف االنتخابــات الربملانيــة  . وخمالفــات منهجيــة

املقبلــة تنــسيق العمــل بــني اللجنــة االنتخابيــة املــستقلة واملؤســسات األمنيــة بغــرض تقيــيم احلالــة 
وقـد أدى التـأخري يف وضـع اللمـسات     . توزيعهاموعد النهائية ملراكز االقتراع و  وحتديد القائمة   

 ٢٠٠٩لعـام   عنها يف أثناء االنتخابـات الرئاسـية   يف عام األخرية على مراكز االقتراع واإلعالن      
ــع        ــاملني م ــة والع ــاخبني، وإىل عجــز العناصــر احلزبي ــة مــن االضــطراب يف صــفوف الن إىل حال

 بعــض منــاطق االقتــراع يف الوقــت املناســب، كمــا أدى يف بعــض   املرشــحني عــن الوصــول إىل
 هنجـاً اسـتباقيا إزاء عمليـة وضـع قائمـة            ٢٠١٠ عـام يف  وقد اختذت اللجنة    . احلاالت إىل الغش  

مراكــز االقتــراع يف صــورهتا النهائيــة قبــل موعــد االقتــراع بكــثري، واحتفظــت لنفــسها بالكلمــة 
وقـدمت اللجنـة االنتخابيـة    . ميكـن، أو ال ميكـن، فتحهـا    األخرية يف حتديد مراكز االقتراع الـيت        

وقـدمت قـوات   . مـايو /قائمة بأماكن مراكز االقتراع إىل قوات األمـن الـوطين األفغانيـة يف أيـار     
أغـسطس إىل اللجنـة االنتخابيـة تقييمـا أمنيـاً تفـصيلياً لكـل مركـز مـن مراكـز             / آب ٨األمن يف   
ــراع ــتح   . االقت ــيم إىل إمكــان ف ــد خلــص التقي ــة٨٨ (٥ ٨٩٧ وق ــن مراكــز   )  يف املائ ــزاً م مرك

 وهو عدد مماثل لعـدد مراكـز االقتـراع يف عـام     ، مركزا٦ً ٨٣٥االقتراع املقترحة البالغ عددها  
وقامت بعد ذلك اللجنة االنتخابية بإجراء تقييمها األمـين اخلـاص بنـاء علـى البيانـات                 . ٢٠٠٩

أغــسطس، فــذكرت /آب ١٨ هائيــة يفوأعلنــت عــن قائمتــها الن، الــيت تلقتــها مــن قــوات األمــن
أعلـى مـن الـرقم الـذي      رقـم  وهـو ( مركزا من مراكز االقتراع ٩٣٨  ما جمموعه  لن يتم فتح   أنه

وأكـدت اللجنـة    ).  مركـزا  ٧٩٧ مـايو، وهـو   /ورد يف القائمة اليت قدمتـها اللجنـة يف شـهر أيـار            
منيـة، لكنـه لـن يرتفـع،         هذا الـرقم تبعـاً للحالـة األ        ه ما زال من املمكن أن ينخفض      االنتخابية أن 

وبــذلك تكــون اللجنــة . وكــان ذلــك قــرارا شــدد ممثلــي اخلــاص علــى ضــرورته بــصفة خاصــة  



A/64/911
S/2010/463

 

6 10-50571 
 

االنتخابية قد عززت من شفافية العملية، إذ أتاحت للناخبني الفرصـة قبـل املوعـد بفتـرة كـبرية              
  .ملعرفة املكان الذي سيدلون فيه بأصواهتم

 مـن التـصويت نتيجـة للتوزيـع اجلغـرايف لـبعض       غري أن احتمال حرمان بعـض النـاخبني      - ١٤
وقد اختذت اللجنـة االنتخابيـة تـدابري        . مراكز االقتراع يف مناطق حمددة يشكل مصدر قلق بالغ        

لكفالة أن تكون أقـرب مراكـز االقتـراع للمراكـز الـيت قـررت عـدم فتحهـا جمهـزة علـى النحـو             
  .ني الذين قد يتجهون إليها مزيد من مكاتب االقتراع الالزمة للناخب ولديهااملناسب

  
  األمنية احلالة    

 اإلمجـايل  العـدد  ارتفـع  إذ البلد؛ من كثرية أجزاء يف التدهور يف األمنية احلالة استمرت  - ١٥
 أن وميكـن  .٢٠٠٩ عـام  مـن  ذاهتـا  الـشهور  مـع  باملقارنـة  املائـة  يف ٦٩ بنـسبة  األمنية للحوادث
 زيــادةالو الدوليــة القــوات مــستويات فــعر منــها العوامــل، مــن جمموعــة إىل ذلــك ســبب يعــزى
 أنــشطة وزيــادة األفغانيــة، الــوطين األمــن قــوات الــيت تــضطلع هبــا األمنيــة العمليــات يف املقابلــة
 الـيت  احلـوادث   عـدد  يف ارتفاعـا  بـالتقرير  املـشمولة  الفتـرة  وشـهدت  .للحكومـة  املناوئة العناصر

 عـام  مـن  ذاهتـا  الفتـرة  مـع  باملقارنـة  ةاملائـ  يف ٨٢ بنـسبة  مرجتلـة  متفجرة أجهزة فيها استخدمت
 مقتـل  عـن  أسـفر  اممـ  بـاروان،  مقاطعـة  يف للبعثـة  قافلـة  جهـزة األ تلك أحد واستهدف .٢٠٠٩
 الـيت  املعقـدة  االنتحاريـة  اهلجمـات  عـدد  وتـضاعف  .وسـائق  املـرافقني  الـشرطة  رجال من ثالثة

 شـهريا  هجمـات  أربعـة  إىل عـدل امل ليـصل  الـسابقة  بـالفترة  مقارنـة  انتحـاريني  عـدة  فيها يشارك
 الدوليــة الوكــاالتب اخلاصــة كاتــباملو الــضيافة دور اســتهداف يف اهلجمــات هــذه واســتمرت

 األمــن قــوات قــدرة يف الــسكان ثقــة علــى ســلبا اهلجمــات هــذه وتــؤثر .بالتنميــة املعنيــة املدنيــة
   .ساسيةاأل االجتماعية اخلدمات وتقدمي القانون سيادة على احلفاظ على والدولية األفغانية

 خــاللف .تــشنها الــيت االغتيــال محــالت مــن للحكومــة املناوئــة العناصــر بــشدة وزادت  - ١٦
 أشـخاص  سـبعة  مـع  باملقارنـة  أسـبوعيا،  شخـصا  ٢١ اغتيـال  عـن  أُفيـد  بـالتقرير  املشمولة الفترة

 الــشرقي، واجلنــوب اجلنــوب يف تقــع االغتيــاالت غالبيــة تــزال وال .الــسابقة الفتــرة يف أســبوعيا
 الـــوطين األمـــن قـــوات وأفـــراد واملـــدنيني، احلكـــوميني، املـــسؤولني األول املقـــام يف دفةمـــسته
 اجلنوبيـة  بدخـشان  مقاطعـة  يف إنـسانية  حكوميـة  غري منظمة من أفراد عشرة وقد قتل  .األفغانية

 طالبــان حركــة مــن كــل وأعلــن .أغــسطس/آب مطلــع يف طبيــة مهمــة مــن عــودهتم طريــق يف
 اجلنـاة  أن رغـم  اهلجـوم،  هـذا  عـن  املـسؤولية  حكمتيـار  الـدين  بقلـ  بزعامة اإلسالمي واحلزب
   .اجملهولني عداد يف يزالون ال احلقيقيني

ــانون يفو  - ١٧ ــاين ك ــاير/الث ــدأت ٢٠١٠ ين ــوة ب ــة الق ــساعدة الدولي ــة للم ــاد يف، األمني  إيف
ــة جهودهــا يف الــوطين األمــن قــوات لــدعم أفغانــستان إىل إضــايف جنــدي ٣٤ ٠٠٠  إىل الرامي



A/64/911 
S/2010/463  
 

10-50571 7 
 

 والدوليـة  احلكوميـة  القـوات  اتـشنه  الـيت  الكـبرية  العـسكرية  العمليـات  وتركز .االستقرار حتقيق
   .اخلدمات تقدمي من احلكومية املؤسسات ومتكني االستقرار إعادة هبدف وقندهار هلمند على

  
  األمن قطاع إصالح    

 والتخفيـف  التمـرد  انتشار وقف إىل أفغانستان أحناء يف األهلية الدفاع مبادرات هتدف  - ١٨
 املـشورة  البعثـة  وأسـدت  .هبـا  واالحتفـاظ  الوطنيـة  األمـن  قـوات  بتجنيـد  املتعلقـة  الصعوبات من

 مبـادرات  مجيـع  ضـمنه  تنـدرج  شامل إطار وضع يف األمنية للمساعدة الدولية والقوة للحكومة
 ضـمانات  اخلـاص  ممثلـي  وتلقـى  .اإلدماج إعادة جهود وبني بينها الربط وجيري األهلية الدفاع
ــة والقــوة احلكومــة مــن ــأن الدولي ــُد يعكــس ب ــشرطة وحــدات جتني ــة ال ــة احمللي  أحنــاء يف األفغاني

 يـضم  الـذي  للمجنـدين،  اجلـاري  التـدريب  ويهـدف  .للبلـد  والقبليـة  العرقيـةَ  التركيبةَ أفغانستان
  األمـن  قـوات  يف مإدمـاجه  مكانيـة إل ينبغـي  كما استعدادهم كفالة إىل اإلنسان، حلقوق عنصراً
ــةالوطن ــشرطة وســتكون .ي ــة ال ــضا احمللي ــاعي طــابع ذات أي ستخــضع تلــك   أخــريا،و ،حبــت دف

  .وسيطرهتا األفغانية الوطين األمن قوات لقيادة الوحدات
ــةال وتواصــل  - ١٩  الدوليــة والقــوة احلكومــة بــني املــشتركة االنتقــال خطــة تطــور رصــد بعث

 إحكـام سـيطرهتا علـى      مواصـلة  من أفغانستان حكومة متكني إىل هتدف اليت األمنية، للمساعدة
ــادة األمـــور زمـــام ــ اجملـــس وتـــشمل احلكوميـــة، الوظـــائف مجيـــع عـــرب والقيـ  امـــشترك اانتقاليـ
 األفغــــاين، القـــومي  األمـــن  مستـــشار  يـــشترك يف رئاســـته   النـــاتو،  وحلـــف  أفغانـــستان  بـــني 
ــاتوحللــف  املــدنيني املمــثلني كــبريو  املــصلحة أصــحاب مــن ويتــألف الدوليــة، القــوة وقائــد الن
ــسينيا ــان لرئي ــتمني األفغ ــاتو إىل واملن ــوة/الن ــة، الق ــنو الدولي ــي م ــصفة اخلــاص ممثل ــب ب  .مراق

 تتــواءم أن علــى خــاص بــشكل فــشجعت اخلطــة، صــياغة يف استــشاريا دورا بعثــةال أدت وقــد
 .األفغانيــة الوطنيــة األولويــات مــع والتنميــة احلوكمــة جمــال يف حتققهــا الــيت البــارزة اخلطــوات
   .اخلطة يف األمر هذا وأُدمج

  
  اإلدماج وإعادة السالم    

 رمسيـا  فيـه  أعلـن  رئاسيا مرسوما ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ٢٩ يف كرزاي الرئيس أصدر  - ٢٠
 الــذي املرســوم، هــذا مبوجــبو .اإلدمــاج وإعــادة واملــصاحلة الــسالم حتقيــق برنــامج بــدء عــن
 للـسالم  رياالستـشا  جريغـا  جملـس  موافقـة  عقـب  وصـدر  لنـدن  مـؤمتر  بيـان  مـع  منـسجما  جاء
ــابعا ــ اإلدمــاج، وإعــادة الــسالم تحقيــقل  األفغــاينلربنــامجل لت  معــصوم الرئاســي املستــشار نيُِّع

 للرقابـة  جلنـة  إنـشاء  أيـضا  املرسـوم  وطلـب  .للربنـامج  املـشتركة  العامة األمانة لقيادة ستانيكزاي
ــة ــدعم املاليـ ــيس لـ ــندوق تأسـ ــتئماين صـ ــسالم اسـ ــادة للـ ــاج وإعـ ــدت .اإلدمـ ــة وعقـ  يف اللجنـ
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ــوز ٢٧ ــه/مت ــر برئاســة يولي ــة وزي ــوال عمــر ،املالي ــا ،زاخيل ــاحي اجتماعه ــذي االفتت  أضــفت ال
 مسُتـستخد  الـيت  املالية اآلليات بشأن اتفاق على الرمسي الطابع خالله املاحنة واجلهات احلكومة
 يف صــدر رئاســي مرســوم أنــشأ وكــذلك .اإلدمــاج وإعــادة للــسالم اســتئماين صــندوق إلنـشاء 

 املـشبوهني  املتمـردين  حـاالت  استعراض أجل من احملتجزين، عن لإلفراج جلنة يونيه/حزيران ٥
ــزوا الـــذين ــود دون احتجـ ــل وجـ ــة أو دليـ ــشكل .هتمـ ــة وتـ ــزءا اللجنـ ــن جـ ــود مـ ــيت اجلهـ  الـ
 يف املـــسلحة املعارضـــة إشـــراك إىل ســـعيها يف والثقـــة احلـــسنة النوايـــا لتعزيـــز احلكومـــة تبـــذهلا
   .السياسية العملية
 ودعـم  توجيـه  سـيتوىل  الـذي  للـسالم،  األعلـى  اجمللـس  سـبتمرب / أيلـول ٤  وقد أنـشئ يف     - ٢١

 االستـشاري  جريغـا  جملـس  إليهـا  لـص  خي الـيت  نتـائج ال مـن  لالستفادة احلكومة تبذهلا اليت اجلهود
إىل أن يكـون هنـاك متثيـل واسـع للجماعـات الدينيـة والعرقيـة          وقد دعـا ممثلـي اخلـاص         .للسالم

 الفرعيـة  اللجنـة  رئاسـة  يفومن املنتظر أن يـشارك  .  يف ذلك النساء  وجامعات اجملتمع املدين، مبا   
 توصـيات  سـتقدم  اليت املاحنني مع للتنسيق الرئيسية اآللية وهي اإلدماج، إعادةو للسالم اخلاصة

  .الربنامج إىل استراتيجية
 املنــشأة اللجنــة توجيــه حتــت العامــل الرصــد فريــق يونيــه/حزيــران يف أفغانــستان وزار  - ٢٢

 ،٢٠١٠ يوليــه/متــوز ٣٠ يف اللجنــة، وأهنــت ).١٩٩٩( ١٢٦٧ األمــن جملــس بقــرار عمــال
 بقـرار  عمـال  املتخـذة  زائيـة اجل لتـدابري ا تـشملهم  مـن  أمسـاء  تـضم  اليت املوحدة قائمتها استعراض

 بــني مــن أنــه إىل اللجنــة وخلــصت .وكيانــات أفــراد مــن )٢٠٠٨( ١٨٢٢ األمــن جملــس جلنــة
ــالغقائمتــها املوحــدة،  علــى أمســاؤهم املدرجــة األشــخاص  هنــاك ،شخــصا ٤٨٨ عــددهم والب

، للجـزاءات  خاضـعني ن  يزالـو  ال )الطالبـان  حبركـة  مرتبطـا  شخـصا  ١٣٢ منهم( شخصا ٤٤٣
 يرتبطـون  أصـحاهبا  كان أمساء ١٠ منها امساً ١٤٥ لالستعراض نتيجة بينما شطب من القائمة،   

 القائمـة  إىل يـضاف  أن علـى  وليـه ي/متـوز  ١٩يف   اللجنة وافقت وكذلك .طالبانال حبركة سابقا
 العمـوم  وجـه  وعلـى  .طالبان حركة لصاحل األموال مجع يف مشاركني أفغانيني أفراد ثالثة أمساء
 برنـامج  حتقيـق  لتيـسري  عمليـة  كخطوة بذلك واإلشادة القائمة من مساءاأل برفع الترحيب جرى
 وصـف  اإلنـسان  حبقـوق  املعنيـة  املـستقلة  األفغانيـة  اللجنـة  عـن  ممـثال  أن غـري  .واملـصاحلة  السالم
 إىل تــؤدي قــد الــشطب عمليــة نأ إىل وذهــب للقلــق، مــثري بأنــه تلفزيونيــة مقابلــة يف اإلعــالن
  .العقاب من حرب جرائم ارتكاهبم يدعى من إفالت

  
  اإلقليمي التعاون    

 احملادثـات  وأكـدت  .اجملـاورة  البلـدان  مـع  وتعاوهنا حوارها أفغانستان حكومة واصلت  - ٢٣
 خارجيـة  ووزيـر  ،رسـول  زملـاي  ،األفغـاين  اخلارجيـة  وزيـر  بني أباد إسالم يف جرت اليت ئيةالثنا
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 لــدى رغبــة وجــود يونيــه/حزيــران ٢٥ و ٢٤ يــومي ،قريــشي حممــود شــاه خمــدوم ن،باكــستا
ــذل يف اجلــانبني ــد ب ــن مزي ــود م ــشتركة اجله ــصدي امل ــة للمخــاوف للت ــز األمني ــاون وتعزي  التع

 مفاوضــاهتما علــى النهائيــة اللمــسات احلكومتــان أضــفت يــهيول/ متــوز١٨ ويف .االقتــصادي
 القـضائية  الـسلطات  وسـتقوم . العـابرة  للتجـارة  باكـستان  - أفغانـستان  اتفـاق  بشأن املستفيضة
ــصة ــتعراض باآلن املختـ ــاق، اسـ ــذي االتفـ ــزم الـ ــق يلـ ــات لتحقيـ ــصادية اإلمكانـ ــة االقتـ  الكاملـ

  .عليه ديقللتص البلدين برملاين على عرضه قبل البلدين، لكال
 مـساعيه  خـالل  مـن  التعاونيـة  والـربامج  اإلقليميـة  املبـادرات  دعم اخلاص ممثلي وواصل  - ٢٤

مـع   رئاسـتها  يف شاركيـ  اليت احلرير، طريقكابل املتعلقة ب   مبادرة خالل من سيما وال احلميدة،
 علـى  بـادرة امل وتساعد .، واليت حيضر اجتماعاهتا ممثلون من بلدان املنطقة األعم        اخلارجية وزارة
 خطــوات اختــاذ فيهــا ميكــن الــيت الرئيــسية اجملــاالت يف والتعــاون االهتمــام مــن كــبري قــدر إجيــاد

 احلريـر  طريـق ب املتعلقـة  كابـل  ملبادرة الثالث االجتماع دِقوُع .اإلقليمية املسائل ملعاجلة ملموسة
ــه/متــوز ١١ يف  .ملخــدراتا مكافحــة جمــال يف اإلقليمــي التعــاون علــى االجتمــاع وركّــز ،يولي

 مبـدأ  علـى  أيـضا  واتفقـوا  .الثغـرات  حتديـد  يف واأوبـد  القائمـة  املبـادرات  املشاركون واستعرض
تأخــذ  الــيت املخــدرات ملكافحــة الوطنيــة لالســتراتيجية دعمهــم عــن وأعربــوا املــسؤولية تقاســم

   .أفغانستان حكومة هبا
 عـشية  اإلقليميـة  اهليئات من ملمثلني إقليميا مؤمترا األفغانية اخلارجية وزارة واستضافت  - ٢٥

 اإلســالمي، املــؤمتر ومنظمــة االقتــصادي، التعــاون منظمــة اهليئــات تلــك ومشلــت .كابــل مــؤمتر
 للتنميـة،  اإلسـالمي  والبنـك  اإلقليمـي،  للتعاون آسيا جنوب ورابطة للتعاون، شنغهاي ومنظمة

 .اإلقليمـي  التعاونب وضالنه بغية للتعاون آلية إنشاء  مسألة مناقشةوكان اهلدف من املؤمتر هو      
ــشاء علــى املــشاركون ووافــق ــع أساســي فريــق إن ــة اهليئــات مــن مؤلــف املــستوى رفي  اإلقليمي

 يف األفغـاين  للعنـصر  املـستوى  الرفيـع  التنـسيق  كفالـة  )أ( :التالية باملسؤوليات يضطلع الرئيسية،
 البلـدان  جانب من السياسي الدعم توفري )ب( األعضاء؛ الدول بني فيما اإلقليمي التعاون أطر

 كافيــة مــوارد حــشد )ج( الفنيــة؛ العراقيــل مــن الــسرعة وجــه علــى الــتخلص لكفالــة األعــضاء
 دعمم بـ  سـتقو  كمـا  االجتمـاع  يف بعثـة ال وشـاركت  .الربناجميـة  والتوصـيات  االلتزامـات ب للوفاء

  .املستوى الرفيع األساسي لفريقا
مجهوريـة  و أفغانـستان  لرؤسـاء  رابعال الثالثي القمة اجتماع يف كرزاي الرئيس وشارك  - ٢٦
 علـى  القـادة  واتفـق  .أغـسطس /آب ٥ يف طهران يف عقد الذي وطاجيكستان،  اإلسالمية إيران
 الطاقـة  توليـد  وحمطـات  والطـرق،  احلديديـة  السكك لبناء املشتركة االستراتيجية املشاريع تعزيز

 أفغانـستان،  عـرب  مية اإلسـال  إيـران مجهوريـة   و طاجكـستان  بـني  الطاقـة  نقل وخطوط الكهربائية
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 القــصري األجــل علــى الثالثــي للتعــاون اسـتراتيجيات  لوضــع مــشتركة جلــان إنــشاء عــن وأعلنـوا 
 الروسـي،  االحتـاد  شي،تـ سو يف أغسطس/آب ١٨ يف رباعية قمة وُعقدت .والطويل واملتوسط
ــدعوة ــن ب ــرئيس م ــري أال ــديف . دميت ــرئيس والتقــى .ميدفي ــرئيس كــرزاي ال ــي   وال آصــف عل
 جمـاالت  ملناقـشة  ميدفيـديف  بـالرئيس  رمحـون   إميومايل الطاجيكي والرئيس زرداري ينالباكستا
  .املنطقة يف واالستقرار االقتصادية التنمية دفع أجل من األولوية ذات والتعاون التركيز
 الفتـــرة خـــالل اإلقليمـــي التعـــاون جمـــال يف صـــلة ذات أخـــرى اجتماعـــات وُعقـــدت  - ٢٧

 وإدارة املخـدرات  ومكافحـة  باجلرائم املتصلة املسائل بشأن اعاتاجتم منها بالتقرير، املشمولة
 االجتماعـات  هـذه  ومشلـت  .اجملـاورة  والبلـدان  أفغانـستان  مـن  كبـار  مسؤولني حبضور احلدود،

 املعـين  املتحـدة  األمـم  ومكتـب  أوروبـا  يف والتعاون األمن منظمة اشترك يف تنظيمها  عمل ةحلق
 ،)يوليـه /متـوز  ٢٢-٢٠ أسـتانة، ( اجلنائية املسائل الدويل يف  التعاون   بشأن واجلرمية، باملخدرات
 التعــاون منظمــة يف األعــضاء الــدول يف املخــدرات مكافحــة شــرطة لرؤســاء األول واالجتمــاع
 الثالثيـة  املبـادرة  مـسؤويل  لكبار الرابع واالجتماع ،)أغسطس/آب ٣ و   ٢ طهران( االقتصادي

 عـن  وفـضال  .باملكتـب  اخلاصـة  قـزح  قـوس  ةاستراتيجي إطار يف أغسطس/آب ٣ يف قدُع الذي
 األفغانيـة  القـوات  بـني  أغـسطس /آب ٢ يف املـشتركة  العمليـات  من جديدة جولة جرت ذلك،

 ضـبط  عـن  العمليـات  سـفرت وأ الباكستانية، والقوات األفغانية القوات بنيو اإليرانية والقوات
 اهلريويـن،  مـن  غرامـا  كيلـو  ٨٠ عـن  يزيـد  ما منها ،املشروعة غري املخدرات من كبرية كميات

 توقيـف  عـن  أسـفرت  كمـا  ،احلـشيش  مـن  غرامـا  كيلـو  ٥٥ و األفيـون  مـن  غرامـا  كيلو ١٣ و
  .مهربا ١٥ من أكثر

  
 االنتقال إىل قيادة أفغانية أوسع  - ثالثا  

 مـــؤمتر كابـــل يفهـــو عقـــد  الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير أثنـــاء يكـــان احلـــدث الرئيـــس  - ٢٨
قـد بـرهن املـؤمتر، الـذي     املـؤمتر و  املتحـدة احلكومـة يف رئاسـة      ، وشاركت األمم    يوليه/متوز ٢٠

 علـى   وقـدرهتم املتزايـدة   ني  ي األفغـان  ة إراد  على  منظمة دولية،  ١٤بلداً و    ٦١  ممثلون عن  حضره
وتــشمل عمليــة كابــل يف صــلبها . بــصورة كاملــةاالضــطالع بالقيــادة وتــسلم زمــام مــستقبلهم 

مـن جانـب احلكومـة حنـو الـشعب األفغـاين بتحـسني              تجـدد    يتمثل يف االلتزام امل    التزاماً مزدوجاً 
 من جانب اجملتمع الدويل حنو أفغانـستان        التعهد املناظر  والفرص االقتصادية، و   واحلوكمةاألمن  

وعكــس  . إىل قيــادة أفغانيــة فعالــة وخاضــعة للمــساءلةلــدعم االنتقــالمــوارده وأنــشطته شد حبــ
ــشراكة وحــدد     ــان الــصادر عــن املــؤمتر هــذه ال ــة لتحقيــق  البي هــذه اخلطــوات امللموســة املطلوب

 .املتبادلة االلتزامات
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، عرضـت احلكومـة   ٢٠١٠ينـاير  / لندن الذي عقد يف كـانون الثـاين    إىل مؤمتر واستناداً    - ٢٩
لـدفع    أولويـة  ابرناجمـاً وطنيـاً ذ     ٢٣ تـضم     أهـدافها  بلـوغ يف مؤمتر كابـل خريطـة طريـق شـاملة ل          

ة االجتماعيـة واالقتـصادية، واحلوكمـة وسـيادة القـانون،       والتنميـ ، األمـن عجلة التقـدم يف جمـال   
، واحلـد مـن انتـشار       العامـة  املاليـة يف جمـال     إصالحات لتحـسني اإلدارة واملـساءلة     ويشمل ذلك   

حلشد مـساعداهتم   ودعماً هلذه التعهدات، أعرب املشاركون الدوليون عن استعدادهم          .الفساد
، وحـددوا كهـدف هلـم أن جيـري خـالل          ذات األولويـة  الـربامج الوطنيـة     لـدعم   تدرجيياً   اإلمنائية

 اجملتمــع الـدويل تأكيــد دعمــه  أعـاد  كــذلك .مـن املطلــوب  يف املائــة ٨٠العـامني املقــبلني حـشد   
 للحكومــة يف اإلطــار األساســيةعــرب امليزانيــة مــساعداته يف املائــة علــى األقــل مــن   ٥٠لتوجيــه 

 علـى   ت اجلهـات املاحنـة    ، وافقـ  عونـة عاليـة امل  فاملتعلقـة ب   مع مبـادئ بـاريس       ومتاشياً .الزمين نفسه 
، شتريات والعقـود الدوليـة    ت األفغانية املتعلقـة باملـ     احتسني اإلجراء من أجل   العمل مع احلكومة    

 .مة خارج ميزانية احلكومةاملقدَّاملساعدات وزيادة فعالية 

حلكومـة  ا أوالً، شـرعت  فـ .بعملية كابـل قدما املضي حنو ت احلكومة بداية واعدة  بدأو  - ٣٠
صــيل الــربامج الوطنيــة ذات األولويــة مــع التركيــز علــى حتديــد األهــداف القــصرية  اتفوضــع يف 

ــاً،  ). شــهرا١٢ً أشــهر إىل ٦(واملتوســطة األجــل )  أشــهر٦-٣(األجــل  تتخــذ احلكومــة وثاني
عـن طريـق التقييمـات املـشتركة        يف جمـال املاليـة العامـة        اإلدارة والتنظـيم    حالياً خطـوات لتعزيـز      

 .النفقـات اإلمنائيـة   القـدر األكـرب مـن       سؤولة عـن     األربـع عـشرة املـ      تنفيذيـة الوزارات ال ات  لقدر
القـدرات والتنفيـذ مـن خـالل تقـدمي املزيـد مـن              مـا يتعلـق ب     في يت مت حتديـدها   عاجل الثغرات ال  وسُت

التـدريب وبنـاء القـدرات يف       مـن خـالل     املساعدة التقنية عرب الربنامج املدين للمساعدة التقنية و       
شــراف يف اإلالتعــاون بــني الــوزارات وباالســتمرار يف احلكومــة  التزمــتثالثــاً، و. ال الــشراءجمــ

وسـيظل النـهج    .  إجراءات التعاون واإلشراف   واصلة تعزيز مبعملية كابل و  تقدم    على ياحلكوم
 الــذي يــنظم الــوزارات ضــمن جمموعــات مواضــيعية وفقــاً ألولويــات  ،لقــائم علــى اجملموعــاتا

يـشكل  كل جمموعة حتـت قيـادة إحـدى الـوزارات،           مع وضع    األمن والتنمية    احلكومة يف جمايل  
 لزيـادة تركيـزه واشـتماله       صـقله  ولكـن سـيجري      ،احملـدد األولويـات   التنميـة   إطار تنفيذ برنامج    

تعزيـز  لرابعـاً، أولـت احلكومـة أمهيـة كـربى لتنفيـذ اآلليـات العمليـة                 . للجميع إىل احلد األقصى   
التمويـل الفعـال للتنميـة    مـن أجـل   معايري : الدليل التشغيلي”لغرض من اويتمثل . املعونةاتساق  

أولويـات احلكومـة عـن    مـع  مجيع مـشاريع اجلهـات املاحنـة       تواؤم  كفالة  يف   “امليزانيةمن خارج   
حكومة رصـد تلـك األنـشطة الـيت جتـري      لل وسيتيح ذلك  .يطريق عملية تشاورية واتفاق متويل    
سـتعراض  إطـار اال  واإلبـالغ عنـها يف      وتتبعهـا   ق االسـتئمانية    خارج ميزانية احلكومة أو الـصنادي     

 الـشركاء يف األشـهر       مـع   احلكومـة  عملوسـت . لجهـات املاحنـة   الذي جتريه بصفة منتظمـة ل     املايل  
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الـيت   علـى األنـشطة      يقصدتـ  مـن أجـل التـشاور وال       وكفـؤة ترتيبـات مفتوحـة     وضـع   على  ة  قبلامل
 . جلهات املاحنةتضطلع هبا ا

ــدوليني     يف البيــانو  - ٣١ ــراراً  الــصادر عــن املــؤمتر، اتفــق كــل مــن احلكومــة والــشركاء ال إق
علـى تعزيـز    ،لرصد عملية كابل ختضع للمساءلة من اجلـانبني وتتـسم بالفعاليـة   باحلاجة إىل آلية   

 واشـترك  .اجمللس املشترك للتنسيق والرصد الذي يشارك يف رئاسته وزير املاليـة وممثلـي اخلـاص              
منـها  يف حتديد عـدد مـن اخلطـوات العمليـة،         بالتشاور مع أعضاء اجمللس،      ، املشاركان الرئيسان

عقــد اجتماعــات للمجلــس كــل أربعــة أشــهر لتقيــيم التقــدم احملــرز وحتديــد الثغــرات وتــذليل      
وســتكون كفالــة االتــساق العــام يف مجيــع بــرامج األمــن   .العقبــات الــيت تعتــرض ســبيل التنفيــذ 

وستتطلب هـذه االجتماعـات      .لساليت يؤديها اجمل  ية اهلامة   اإلشرافهام  واحلوكمة والتنمية من امل   
املـشاركة النـشطة للجـان الدائمـة الـثالث املعنيـة بـاألمن والتنميـة             ال غىن فيـه عـن       حتضرياً فعاالً   
حتقيـق التـواؤم علـى حنـو      بعثـة   الوقـد اقترحـت احلكومـة و       . االقتصادية واحلوكمة  - االجتماعية
 اجملموعات يف رئاسـة     ادةمشاركة ق  املذكورة بطرق منها     وعاتاجملمواللجان الدائمة   أوثق بني   

 نـوفمرب /تـشرين الثـاين   شـهر   خـالل    وقت الحق يف  ومن املتوقع أن يعقد      . املعنية اللجان الدائمة 
 وأن يسبقه اجتماع واحد على األقـل للجـان          ،مؤمتر كابل  منذ للمجلس املشترك    أول اجتماع 

 .كل يف جماهلا املواضيعي الدائمة
  

 عونةاتساق امل  - بعارا  
 عونــةبعثــة بــدعم مبــادرات احلكومــة مــن أجــل حتقيــق قــدر أكــرب مــن اتــساق املالتلتــزم   - ٣٢

، سـتقوم البعثـة بتيـسري برنـامج         بالتـايل و .أولويـات احلكومـة   الوقـوف وراء    وفعاليتها، وكـذلك    
ة اجلاريـة  اجلهـود املـشترك  تـستهدف  و .متسق بقيادة أفغانية يف جمال األمـن واحلوكمـة والتنميـة        

وتواصـل   . املطلـوب تنيمع احلكومة لتعزيـز اجمللـس املـشترك للتنـسيق والرصـد تـوفري اإلطـار املـ             
 عمل اجملموعات، واللجان الدائمـة وآليـات التنـسيق          حسنيالبعثة تعاوهنا الوثيق مع شركائها لت     

لبعثـة وممثلـي اخلـاص العمـل      وتواصـل ا . رصد قرارات اجمللس وتقييمهاولتعزيزاملعنية األخرى،  
عن كثب مع مجيع اجلهات املعنية الدولية، مبا يف ذلك املمثـل اخلـاص لالحتـاد األورويب وكـبري                   

 .املمثلني املدنيني للناتو، من أجل دفع عملية االنتقال إىل قيادة أفغانية أوسع

العمـل  البعثـة   يف برنـامج احلوكمـة، وتواصـل    من العناصر اهلامـة إصالح القضاء يعترب  و  - ٣٣
 املؤســسات القــضائية األفغانيــة واجلهــات املاحنــة بــشأن إعــداد خطــة عمــل خاصــة بالعدالــة  مــع
االحتكـام إىل القـضاء، وإقامـة    سـبل   سـتة أشـهر مـن أجـل تعزيـز املؤسـسات القـضائية، و             هتامد

واختيـار   نيوتدعم البعثـة أيـضاً تعـي      . ري الرمسية، والعدالة االنتقالية   غالروابط بني النظم الرمسية و    
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اسـتراتيجية  يف إطـار     املنـشأة حـديثاً    أعضاء جلنة الرصد والتقييم التابعة للمكتب األعلى للرقابـة        
 .احلكومة ملكافحة الفساد

وتتطلب االلتزامات اليت تعهد هبا اجملتمع الدويل يف لندن وكابل لتوجيه املـساعدة عـرب                 - ٣٤
 االسـتئماين ادة التمويـل عـن طريـق الـصندوق          ها زيـ  نـ خطوات مؤقتـة، م   اختاذ   ساسيةامليزانية األ 

 يةلتــشغيلا، وتنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة  املــشتركةلتمويــلالــتعمري أفغانــستان، وغــريه مــن آليــات 
ــل  ــة لتمويـ ــشراء    التنميـ ــاطن والـ ــن البـ ــد مـ ــال التعاقـ ــاح يف جمـ ــة، واالنفتـ ــارج امليزانيـ ــن خـ  .مـ
ــة عقــد اجتماعــات أســبوعية  وتواصــل احنــة مــن أجــل تــشجيع هــذه   جهــات امل تنــسيقية للالبعث

للتنميـة  فعـال  التمويـل  المـن أجـل   معايري  :الدليل التشغيلي”يف تنفيذ قدماً   املضياجلهات على   
 .“من خارج امليزانية

النجاح ما مل ينفذ حمليـاً علـى        يكتب له   ال ميكن أن    عملية كابل برناجماً وطنياً     تشكل  و  - ٣٥
 يفاملـستقلة   حلكـم احمللـي     مديريـة ا  باعتبارهـا تـشارك      البعثـة حاليـاً،      مقـو وت .نطاق البلد بأكملـه   

 الـسياسات وخطـط العمـل القائمـة       مواءمـة   بـدعم   ،  ةكمـ و العمـل دون الوطنيـة للح      فرقة رئاسة
 ذات األولوية، مبا فيها صندوق أداء حكـام       الستة   الربامج الوطنية    مععلى الصعيد دون الوطين     

بعـض اجلهـات املاحنـة      اشـتركت   ذلـك،   نـاء علـى     بو .وإدارة البلديات وبناء قدراهتا   ،  املقاطعات
جلهـود الراميـة إىل حتـسني    ام املكاتب امليدانية للبعثـة  عوتد .يف متويل هذه الربامج ذات األولوية     

يف غـرب أفغانـستان عـن طريـق         املقاطعـات   احمللـي وصـعيد     صعيد  العلى  التنسيق بني املسؤولني    
 برنـــامج ، الـــيت ميوهلـــااملـــستقلةلـــي مديريـــة احلكـــم احملشـــراكة مـــع يف تنظـــيم حلقـــات عمـــل 

ــم ــائي  األم ــنني       .املتحــدة اإلمن ــسؤولني املنتخــبني واملعي ــضاً امل ــة أي ــب امليداني ــساعد املكات  يفوت
يف امليـدان   الـشركاء   عمـل   استعراض اخلطط اإلمنائية للمقاطعات وحتديـد أولوياهتـا، ويف تيـسري            

التـشديد  مـن أن    وعلـى الـرغم      .احلاجـات الـيت مت حتديـده      حنو دعـم ا   توجيه أنشطتهم   من أجل   
تـصحب  أن  املهـم مـن  ف، التنفيذية أمـر جـدير بالثنـاء   ختصة  احلايل على تعزيز قدرة الوزارات امل     

وتقــدم  .املنــاطقاجلهــود املبذولــة يف كابــل جهــود لبنــاء القــدرات علــى صــعيدي املقاطعــات و  
درات علـى مـستوى املقاطعـات       املكاتب امليدانية للبعثـة الـدعم لألفرقـة العاملـة املعنيـة ببنـاء القـ               

اإلشـراف بفعاليـة علـى العديـد مـن بـرامج            هلـا القـدرة علـى       كفـل   تبقيادة جلنـة اخلدمـة املدنيـة ل       
سـاعدت حلقـة    فعلـى سـبيل املثـال       . علـى صـعيد املقاطعـات      تنفيـذها حاليا  التدريب اليت جيري    

يف  الفريـق العامـل      أفـراد بـشأن مـشاريع التنفيـذ الـسريع         البعثة يف مقاطعـة كابيـسا       عقدهتا  عمل  
 يفالقائمـة  إدراك أمهيـة وضـع تقيـيم علـى مـستوى املقاطعـات لالحتياجـات        على  هذه املقاطعة 

 .أداء مهامهم واالضطالع بأدوارهميف قدرهتم على  بناء القدرات وبناء ثقتهم جمال



A/64/911
S/2010/463

 

14 10-50571 
 

وتواصـل   .لن يكتب لعملية كابل النجاح مـا مل تـشمل مجيـع فئـات اجملتمـع األفغـاين                 و  - ٣٦
بعثــة الــدعوة إىل مــشاركة اجملتمــع املــدين األفغــاين واللجنــة األفغانيــة املــستقلة املعنيــة حبقــوق     ال

اإلنسان والقطاع اخلاص يف تنفيذ االلتزامات اليت مت التعهـد هبـا يف مـؤمتر كابـل وتقـدمي الـدعم        
ة  القائمـ  العمل مع املمـثلني األفغـانيني غـري احلكـوميني بـشأن وضـع خطـط العمـل                 ندرج  وي .هلا

من الــسبل ضــ ومــشاركة اجملتمــع املــدين يف اجمللــس املــشترك للتنــسيق والرصــد  علــى جمموعــات
اليت تعهـدت    احلكومة األفغانية يف تنفيذ االلتزامات     من دعم طراف املؤثرة   األ نمتكّالعملية اليت   

ولتعزيـز سياسـة الـشمول الـيت تتـسم هبـا عمليـة كابـل، دعـت البعثـة إىل                      .هبا للـشعب األفغـاين    
ر ممثلي اللجنة األفغانية املستقلة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان واجملتمـع املـدين، بـصفة مـراقبني،                   حضو

أعــد ملــؤمتر كابــل، ويوليــه / متــوز٨يف الــذي عقــد اجتمــاع اجمللــس املــشترك للتنــسيق والرصــد  
واجتمع نائـب   . إىل حضور ممثلي اجملتمع املدين املؤمتر نفسه      كما دعت   ودعمت هذا احلضور،    

 تيـسري عـدد مـن       تـوىل  و ة األفغانيـ  ئيةشبكات النـسا  الـ  مبندوبات   ، إىل جانب ذلك،   خلاصممثلي ا 
خـالل   حـدث تت علـى أن نتيجـة هلـا   اتفـق  االجتماعات بني احلكومة ومنظمـات اجملتمـع املـدين،      

البعثـة وسـبع    اعقـدهت حبثـت اجتماعـات ثنائيـة      يف وقت الحق،    و .ان للمجتمع املدين  تممثلاملؤمتر  
 مــشاركته يف للمجتمــع املــدين حتــسني الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا  يف ع املــدين مــن شــبكات اجملتمــ 

  . املؤمتر انتهاءعقب الربامج الوطنية ذات األولوية وتنفيذها ورصدها تصميم
  
   والتنمية والتعمري اإلنسانية املساعدة  -خامسا  

 املــشمولة الفتــرة خــالل حتــدياً ميثــل اإلنــسانية املــساعدات إيــصال إمكانيــة ضــمان ظــل  - ٣٧
 أحنـاء  يف املعونـة  وكـاالت  وجود من احلد يف ناالقائم األمن وانعدام الصراع واستمر بالتقرير،
 جمـال  يف العـاملني  ضـد  ُتـَشن  الـيت  اهلجمـات  واسـتمرت  .هبـا  تـضطلع  الـيت  األنشطة ومن البالد

  .اإلنسانية املساعدة إيصال ويعوق للقلق مثرياً اجتاهاً ميثل مما اإلغاثة،
 مكتـب  يـديره  ٢٠١٠ فرباير/شباط يف  أنشئ الذي الطوارئ، مواجهة صندوق ىلقَّوت  - ٣٨
 احلـايل  الوقـت  حـىت  ،)A/64/872-S/2010/318 انظـر ( اإلنـسانية  الـشؤون  لتنـسيق  املتحدة األمم

 وُصـرِفَ  املتحـدة،  الواليـات  دوالرات مـن  ادوالر ٤ ٥٧٢ ٢٥٠ جمموعها يبلغ معلنة تربعات
ــها ــغ من ــن اردوال ١ ٠٠٨ ٥٩٢ مبل ــات دوالرات م ــغ ختــصيص وجــرى .املتحــدة الوالي  مبل
 يف وقـع  الذي سامانغان لزلزال استجابةً املتحدة الواليات دوالرات من ادوالر ٢ ٨٦٣ ٦٣٨
   .أخرى حملية طوارئ االتحلو ٢٠١٠ أبريل/نيسان ٢٠
ــول ىوأد  - ٣٩ ــار هطـ ــرة األمطـ ــة يف الغزيـ ــهر بدايـ ــسطس/آب شـ ــوع إىل ٢٠١٠ أغـ  وقـ

 األفغانيــة الوطنيــة اهليئــة وأفــادت .أفغانــستان يف مقاطعــات تــسع علــى أثــرت ةســريع فيــضانات
 مــن بــدعم اهليئــة، وقــدمت .منــها تــضرروا شــخص ٢٠٠ ٠٠٠ حــوايل بــأن الكــوارث إلدارة
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 حـني  ويف .تـضررت  الـيت  التـسع  املقاطعـات  مجيـع  يف إنـسانية  مـساعدات  اإلنسانية، الوكاالت
ــه ــة جــرى أن ــة تغطي ــةالف االحتياجــات غالبي ــوفري يبقــى للــسكان، وري ــ ت  الجــئمب املتعلقــة وادامل
   .ضرورياً أمراً لطوارئا

 عـن  الناجتـة  التـشريد  حـاالت  غالبيـة  وقندهار هلمند يف اجلنوبية املقاطعات يف ووقعت  - ٤٠
 النظـراء  مـع  بالعمـل  وبراجمهـا،  وصـناديقها  املتحـدة  األمـم  وكـاالت  واسـتمرت  .األخـري  الرتاع
  .هلمند مبقاطعة لشكركاه يف داخلياً ملشردينا مساعدة يف احملليني،

 يف اآلن حـىت  املفوضـية  مبـساعدة  أفغانيـاً  الجئـاً  ٩٧ ١٤٥ جمموعـه  مـا  طوعـاً  عـاد  وقد  - ٤١
 الـوطن  إىل اإلعـادة  جهود استئناف منذ باكستان من الجئاً ٩١ ٥٨٣ بينهم من ،٢٠١٠ عام
 كـانون  ١ مـن  الفتـرة  يفمية  اإلسـال  إيران  مجهورية من شخصاً ٥ ٥١٥ و مارس،/آذار ٢٢ يف

 مــن عــدد يبلــغ أن واملفوضــية أفغانــستان حكومــة وتتوقــع .أغــسطس/آب ١٥إىل  ينــاير/الثــاين
   .٢٠٠٩ عام يف العدد ضعف ٢٠١٠ عام الوطن إىل إعادهتم جيري
 األكثــر للفئــات الغذائيــة واملــساعدات التغذيــة تــوفري العــاملي األغذيــة برنــامج ويواصــل  - ٤٢

 وجبــاتو بالطاقــة غــينال بــسكويتال بــالتقرير املــشمولة الفتــرة خــالل ربنــامجال وقــدم .ضــعفاً
 يزيــد ومـا  بالــسل مـريض  ١٠ ٢٠٠ تكميليــةال غذيـة األ وتلقَّــى .طفـالً  ٨٧٧ ٩٨٠ لـــ املـدارس 
  مــا جمموعــهوتلقَّــى .اخلامــسة ســن دون واألطفــال املرضــعات وأ احلوامــل مــن ٢ ٠٨٠ علــى
   .املهارات على ريباًتد النساء، من أغلبهم شخصاً، ١٩ ٣٦٥
 واشـترك  ،مقاطعـة  ١١ يف مـستمراً  احلـاد  التغذية لسوء األهلية اإلدارة برنامج زال وما  - ٤٣

 يف ٢٠ مـن  يقـرب  مـا  لكمِـ ُي وال .٢٠١٠ ينـاير /الثـاين  كـانون  منذ الربنامج يف طفالً ٦ ٥٣١
 الـصحة  وزارة توأطلقـ  .األول عـامهم  يف الـروتيين  التحـصني  األفغان الوالدة حديثي من املائة

 العامليـة،  الـصحة  ومنظمـة  )اليونيـسيف ( للطفولـة  املتحـدة  األمـم  صندوق مع باالشتراك العامة،
 لتغطيـة  املئويـة  النـسبة  فيهـا  تقـل  اليت ٣٨ الـ املناطق من ٢٥ يف الطفل صحة سبوعأل محلة أول

 ثثــال يف اليونيــسيف وشــاركت .أغــسطس/وآب يوليــه/متــوز يف ئــةاامل يف ٥٠ عــن التحــصني
 منـاطق  يف الـوطين  ودون الـوطين  الـصعيدين  على األطفال شلل ضد التحصني أيام من جوالت
 هـذه  واستهدفت .بالتقرير املشمولة الفترة خالل الشرقي واجلنوب والشرق، الشرقي، الشمال

 العــدوى تزالــ ومــا .الــصعبة األمنيــة الظــروف مــن بــالرغم شخــصاً ٤ ٤٣٧ ٧٩٧ احلمــالت
 الـسكان  حركـة  طريـق  عـن  اانتقاهلـ  ويـسهل  للقلـق،  خطـرية  مـدعاة  ثـل مت األطفـال  شـلل  مبرض

  .وباكستان أفغانستان بني املستمرة
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 ومـزار  كابـل  يف يونيـه /حزيـران  شـهر  يف األم لـصحة  تـدريب  مراكـز  مخـسة  وافُتِتَحت  - ٤٤
 وكونـار  وبدخـشان  قندهار يف لألمهات دور وأُنشئت .وهريات وقندهار ونانغارهار الشريف
   .وهريات انوبامي ولغمان
 بتحقيــق للتعلــيم اجلديــدة الوطنيــة ةســتراتيجياال خطتــها يف التعلــيم زارةو والتزمــت  - ٤٥

 للتربيـة  املتحـدة  األمم منظمة وتدعم .٢٠٢٠ عام حبلول املائة يف ٧٥ تبلغ األمية حملو معدالت
 ويف .رأشـه  تـسعة  مـدهتا  األميـة  وحملـ  بـرامج  خـالل  من اهلدف هذا )اليونسكو( والثقافة والعلم
 مــن ٩٠ ٠٠٠ مــن يقــرب مــا الربنــامج أكمــل ،٢٠١٠ يوليــه/متــوز إىل مــايو/أيــار مــن الفتــرة
  .منطقة ٤٧ يف )النساء من منهم املائة يف ٦٠( القرى يف والكبار الشباب

ــة وزارة واشــتركت  - ٤٦ ــب املخــدرات، مكافح ــم ومكت ــين املتحــدة األم  باملخــدرات املع
 املخـدرات  تعـاطي  عـن  ٢٠٠٩ عام استقصاء إطالق يف نيهيو/ حزيران٢١ يف   والبعثة واجلرمية،

ــستان يف ــشري .أفغان ــديرات وت ــواردة التق ــر يف ال ــا أن إىل التقري  مــن ٩٤٠ ٠٠٠ مــن يقــرب م
 يعـانون  أو/و بانتظـام  املخـدرات  يتعـاطون  عاماً ٦٤ و ١٥ بني أعمارهم تتراوح الذين األفغان
ــن ــشاكل م ــسبب م ــاطي ب ــدل وازداد .التع ــاطي مع ــ تع ــسبة وناألفي ــة يف ٥٣ بن ــاطي املائ  وتع

 االستقـصاء  وأشار .٢٠٠٥ عام يف األخري االستقصاء إجراء منذ املائة يف ١٤٠ بنسبة اهلريوين
 العـالج  أشـكال  مـن  شـكل  أي املخـدرات  يمتعاط من املائة يف ١١ سوى يتلق مل أنه إىل أيضاً
 ١٠ ٥٠٠ مــن أكثــر عــالج احلاليــة املتاحــة القــدرات حــدود يف يتعــذر إنــه حيــث التــدخل، أو

 علــى احلــصول بانتظــار ملخــدراتا متعــاطي مــن ٧٨٠ ٠٠٠ حــوايل ويبقــى .ســنوياً شــخص
 واالجتـار  املخـدرات  اسـتعمال  إسـاءة  ملكافحـة  الـدويل  بـاليوم  كـرزاي  الـرئيس  احتفـل و .عالج
 الراميـة  لجهـود ل هبدعمـ  تفيد قوية رسالة بذلك موجها يونيه،/حزيران ٢٦ يف هبا املشروع غري
 واجلرميـة  باملخـدرات  املعـين  املتحـدة  األمـم  ومكتـب  الـوزارة  وحتققـت  .املخدرات افحةمك إىل
 بدخـشان  :هـي  مقاطعـة،  ١١ يف اخلـشخاش  حقـول  مـن  هكتـاراً  ٢ ٣١٦ جمموعه ما إزالة من

 ، لكـن  وأوروزغـان  وختـار  ومنـروز  ونانغارهار ولغمان وكابيسا وكابل وهريات وهلمند وفرح
  .الغريب واجلنوب اجلنوب يف اإلزالة محالت عرقلة يف استمرت االستقرار عدم حالة
 اخلمـس  الـسنوات  مـدى  علـى  ألفيـون ا ألسـعار  ارتفـاع  أعلـى  يوليـه /متـوز  شهر شهدو  - ٤٧

 وتفـشي  عـسكرية،  بعمليات والقيام األمن بانعدام تتعلق تكهنات رواج بسبب وذلك املاضية،
 األخـرية،  السنوات مدى على سعارألا يف املطرد االخنفاض االجتاه هذا ويوقف .األفيون مرض
ــؤدي أن وينتظــر ــادة إىل ي ــادة أي( املزروعــة األســطح يف زي ــ زي ــة ويف )املتاحــة ساحاتامل  هناي
ــة خــسارة إىل املطــاف ــر أو مقاطع ــن أكث ــات م ــة املقاطع ــن اخلالي ــون م ــام يف األفي  .٢٠١١ ع
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 محـالت  إلطـالق  ةدوليـ ال ساعدةاملـ  وتقـدمي  وطنيـة ال األنـشطة  تعزيـز  تخفيفال تدابري وستتطلب
   .لرزقل بديلة موارد وتوفري للزراعة سابقة
 أينـاك  مـنجم  يف املوجـودة  واملتفجـرات  األلغـام  بإزالـة  مراسيم إصدار حنو تقدم وأُحرِز  - ٤٨
 .األفغــاين االقتــصاد ويعــزز العمــل فــرص مــن كــبرياً عــدداً يتــيح أن ُيَتوقَّــع أمــر وهــو لنحــاس،ل

 تـسليمها  وسـيجري  املائـة،  يف ٨٠ بنـسبة  فيهـا  األلغـام  إزالـة  تقرر منطقة أول يف العمل وانتهى
 بــــني ممــــَرب احلــــدود عــــرب اتفــــاقوسيــــسمح  .قليلــــة أشــــهر غــــضون يف املنــــاجم وزارة إىل

ــةب اجملــال وطاجيكــستان أفغانــستان ــاطق يف األلغــام إزال ــة من ــةويعــزز  بدخــشان، مــن نائي  تنمي
  .الفقرية الريفية اجملتمعات

  
   اإلنسان حقوق  -سادسا  

 محايــة بــشأن أغــسطس/آب ١٠ يف البعثــة أصــدرته الــذي العــام، منتــصف تقريــر أكــد  - ٤٩
 البعثـة  وثَّقَـت  فقـد  .الـدائر  للرتاع يةالبشر التكلفة تزايد أفغانستان، يف املسلح الرتاع يف املدنيني
 إصـابات  أو/و وفيـات  فيهـا  مبـا ( بـالرتاع  متعلقـة  املدنيني صفوف يف اخلسائر من حالة ٣ ٢٦٨

 بارتفـاع  ،٢٠١٠ يونيـه /حزيـران  ٣٠إىل   ينـاير /الثـاين  كـانون  ١ من الفترة يف )األفغان دنينيامل
 املناوئــة العناصــر وكانــت .٢٠٠٩ عــام مــن األوىل الــستة باألشــهر مقارنــة املائــة يف ٣١ نــسبته

 عـن  املائـة  يف ٥٣ قـدرها  بزيـادة  ،البـشرية  اخلـسائر  مـن  حالـة  ٢ ٤٧٧ عـن  مـسؤولة  للحكومة
 املواليـــة القـــوات إىل املنـــسوبة البـــشرية اخلـــسائر واخنفـــضت .٢٠٠٩ عـــام نمـــ الفتـــرة نفـــس

ــة ــسبة للحكوم ــة يف ٣٠ بن ــرة خــالل املائ ــسها، الفت ــت  نف ــك  ٣٨٦إذ بلغ ــة، وذل  نتيجــة حال
   .اجلوية اهلجمات عن النامجة واإلصابات الوفيات يف كبري اخنفاض حدوث

ــة العناصــر واســتخدمت  - ٥٠ ــة املتفجــرة األجهــزة مــن أكــرب عــدداً للحكومــة املناوئ  املرجتل
 املائـة  يف ٢٩ وراء الـسبب  األجهـزة  تلـك  وكانت ،البلد أحناء يف تطوراً واألكثر حجماً األكرب
عـالوة علـى    و .٢٠١٠ عـام  مـن  األوىل الـستة  األشـهر  يف املـدنيني  مـن  القتلـى  عدد جمموع من
 بنـسبة  للحكومـة  املناوئـة  صـر العنا بيـد  إعـدامهم  أو اغتيـاهلم  مت الذين املدنيني عدد ارتفع ،ذلك
 اجلويـة  اهلجمـات  وكانـت  .ألطفـال  علنيـة  إعـدام  عمليـات  ذلـك  ومشل املائة، يف ٩٥ عن تزيد
 يف املائـة مـن      ٣١ يف تـسببت  حيـث  للحكومة، املوالية القوات تكتيكات بني ضرراً األكثر هي

 القتلـى  نـسبة  أن بيد .القواتتلك   إىل ونسبت املدنيني صفوف يف جمموع الوفيات اليت وقعت   
 يف ٦٤ مبقـدار  اخنفـضت  للحكومة املوالية القوات تشنها اليت اجلوية الغارات نتيجة املدنيني من

 للقــوة التكتيكيــة التوجيهــات تنفيــذ يعكــس ممــا ،٢٠٠٩ عــام مــن الفتــرة نفــس يف عنــها املائــة
 تــدابريلا مــن وغريهــا اجلويــة ضرباتالــ شــن علــى قيــوداً تــضع الــيت األمنيــة، للمــساعدة الدوليــة

  .املدنيني بني اخلسائر املتخذة يف حماولة لتقليل
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 يتحملــون األفغــان والنــساء األطفــال أن أيــضاً التقريــر إليهــا توصــل الــيت النتــائج نوتبــيِّ  - ٥١
 يف ٦ بنــسبة النــساء صــفوف بــني البــشرية سائراخلــ وارتفعــت .متزايــد حنــو علــىالــرتاع  وطــأة
 األجهـزة  وتـسببت  .٢٠٠٩ عـام  عـن  املائـة  يف ٥٥ رمبقـدا  األطفال صفوف بني وقفزت املائة،

 اخلـسائر  غالبيـة  يف للحكومـة  املناوئة العناصر تشنها اليت االنتحارية واهلجمات املرجتلة املتفجرة
 املائـة  يف ١٥٥ قـدرها  بزيـادة  طفالً، ٧٤ واليت مشلت  واألطفال، النساء صفوف يف وقعت اليت
   .٢٠٠٩ عام من  نفسهاالفترة عن
 املـدين،  اجملتمع مشاركة بنشاط للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم وصندوق البعثة متودع  - ٥٢

ــسائية، واجلماعــات ــة الن ــة واللجن ــستقلة األفغاني ــة امل ــوق املعني ــسان، حبق ــؤمتر يف اإلن ــل م  .كاب
ــة وســاعدت ــومني ملــدة لقــاء تنــسيق يف البعث ــه،/متــوز ١٨ و١٧ يف ي  مــن يقــرب مــا ضــم يولي

 .املــؤمتر يف للمــرأة بالنــسبة األولويــة ذات القــضايا لتحديــد فغانــستان،أ أحنــاء مــن امــرأة ٢٠٠
ــشاركون وأكــد ــن امل ــع م ــدين اجملتم ــة امل ــاء واللجن ــؤمتر أثن ــه امل ــي ال أن ــة يف ينبغ ــسالم عملي  ال

 تـدعم  تـشريعات  إنفاذ إىل ودعوا اإلنسان، وحقوق املرأة حقوق يف التفريط اجلارية واملصاحلة
 األفغانيـة  واللجنة األفغاين املدين اجملتمع إشراك إىل املؤمتر عن الصادر انبيال ودعا .املرأة حقوق

 املدنيـــة واملـــسؤوليات اإلنـــسان حقـــوق برنـــامج تنفيـــذ يف اإلنـــسان حبقـــوق املعنيـــة املـــستقلة
 اجملتمــع جبهــاتو التنفيذيــة اراتالوزبــ احلــني ذلــك منــذ اللجنــة والتقــت .الوطنيــة األولويــة ذي
 حقـوق  دعـم  وحـدة  تعزيز تضمنت الربنامج   لتنفيذ أشهر ستة مدهتا نشطةلأل خطة لوضع املدين

 ســتة مــدهتا لألنــشطة خطــة أغــسطس/آب ٢١ يف اللجنــة وقــدمت .العــدل وزارة يف اإلنــسان
   .اعليه للموافقة الرئيس ومكتب املالية وزارة إىل أشهر
 أنــشأهتا الــيت ذكرهــا الــسابق املعــتقلني عــن اإلفــراج جلنــة أنــشطة برصــد البعثــة وتقــوم  - ٥٣

 املتمـردين  حـاالت  السـتعراض  يونيـه /حزيـران  يف السالم جملس انعقاد عقب أفغانستان حكومة
 أسـس  إىل اإلفراج قرارات استناد أمهية البعثة وأكدت .هتمة أو أدلة دون املعتقلني فيهم املشتبه
ــة ــة قانوني ــة واإلجــراءات للقــوانني وفقــاً ،حبت ــةال باســم املتحــدث وأبلــغ .األفغاني ــة لجن  يف البعث
 الـيت  التقـارير  إزاء القلـق  البعثـة  ويـساور  .أشخاص ٣٠٤ عن اإلفراج جرى بأنه أغسطس/آب

ــادت ــودب أفــ ــات وجــ ــة يف خمالفــ ــراج عمليــ ــن اإلفــ ــتقلني، عــ ــدم إزاءو املعــ ــشفافية عــ  يف الــ
  .االستعراض عملية
ــستة األشــهر شــهدت  - ٥٤ ــن األوىل ال ــام م ــر ٢٠١٠ ع ــن أكث ــهاك حــادث ١ ٠٣٠ م  انت
 ألن ونظـراً  .بتوثيقها املسلح والرتاع باألطفال املعنية القطرية العمل فرقة قامت الطفل، قحلقو

 التقـارير  مـن  التحقـق  سبيل يف كبرياً عائقاً تشكل ظلت اآلمنة غري املناطق إىل الوصول إمكانية
 ودولــيني أفغــان ميــدانيني ملــراقبني أغــسطس/آب يف تــدريباً واليونيــسيف البعثــة بــدأت ،الــواردة
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 حقـوق  انتـهاكات  لرصد سادسة إقليمية عمل فرقة وأنِشئَت .األطفال حقوق انتهاكات بشأن
   .يونيه/حزيران يف الشريف مزار يف عنها، واإلبالغ الطفل
 الـوزارات  بـني  املشتركة التوجيهية اللجنة اخلارجية وزارة أنشأت يوليه،/متوز ١٨ ويف  - ٥٥

 الرصــد ألنــشطة الــدعم تقــدمي جنــةالل اختــصاصات لوتــشم .املــسلح والــرتاع باألطفــال املعنيــة
 ومنــع والقــوانني، الــسياسات وإصــالح األطفــال، حلقــوق اجلــسيمة االنتــهاكات عــن واإلبــالغ

 عمـل  خطـة  وضـع  علـى  عزمهـا  إىل احلكومـة  وأشارت .اجلنسي االنتهاك قبيل من االنتهاكات
 ضـــرورة منـــها رأمـــو علـــى تـــنص عامـــاً ١٨ عـــن عمـــرهم يقـــلالـــذين   األطفـــالجتنيـــد ملنـــع

 الوطنيــــة الــــشرطة جتنيــــد بــــشأن ورد مــــا أعقــــاب يف وذلــــك تحقــــق،ال إجــــراءات تــــشديد
 املـــسلح والـــرتاع األطفـــال عـــن األخـــري تقريـــري يف القانونيـــة الـــسن دون هـــم ملـــن األفغانيـــة

)A/64/742-S/2010/181.( القـدرات  بناء وخدمات تقنيةال شورةامل واليونيسيف البعثة وستقدم 
  .احلكومة مبادرة دعم أجل من
  

  التشغيلية القضايا/البعثة دعم خدمات  - سابعا  
ــة حــددت  - ٥٦ ــاً موقعــاً البعث ــاً آمن ــه هلــا ميكــن ومأمون ــاً تنــشئ أن في  ومركــزاً للــدعم مكتب

 هاميكنـ  األعمـال،  تـصريف  يف سـتمرارية اال حتقيـق و الكوارث بعد العمل على القدرة الستعادة
 واملاليـة  البـشرية  املـوارد  جمـاالت  يف وخباصـة  كامـل،  شكلبـ  داريـة اإل وظـائف ال أداءخاللـه    من

 خطـوات  اختـاذ  وجيـري  . بـشكل مـستمر  البعثـة  بيانـات  مـن  احتياطية نسخوتوفري  ،  واملشتريات
وأود أن أعـرب عـن       .٢٠١٠ سـبتمرب /أيلـول  هنايـة  حبلـول  الكويـت  يف البعثة دعم مكتب لفتح

 دوليـة  وظيفة ٣٩ حوايل نقل ويتيح .دالصد هذا يف السخي لدعمها الكويت حلكومةاالمتنان  
 مراحــل حاليــاً وجتــري ،مــوظفي البعثــة الفنــيني الالزمــني بــشدة إىل أفغانــستان إيفــاد كابــل مــن

   .النهائية االستقدام
ــةال وتقــوم  - ٥٧  املنقحــة الــدنيا األمنيــة العمــل مبعــايري للوفــاء القائمــة اجملمعــات بتجديــد بعث

 جديـدة  جممعـات  ٢٠١٠ أغسطس/آب ٦ يف أباد جالل يف تَحِتوافُت .اإلقامة ماكنبأ اخلاصة
 لتنفيـذ  الـسعي  وجيـري  .أفغانـستان  حكومـة  مـن  مقدَّمـة  للعمـل  وأماكن سكنية مبان تضم آمنة

 موقـع  فيهـا  يتـاح  يـث حب وقنـدز،  وقنـدهار  الـشريف  مزار يف اإلقليمية للمكاتب مماثلة مبادرات
 البعثـة  وتـضطلع  .الـدوليني  املسلحني احلراسو الدوليني املوظفني جلميع والعمل لإلقامة مشترك
 مكتــب يف األمــن مــستوى لرفــع مــشترك مبــشروع املــشاريع خلــدمات املتحــدة األمــم ومكتــب
 يف البعثـة  مكاتـب  تطـوير  األولويـة  سـبيل  على وجيري .كتبامل يديره هريات يف اإلقليمي البعثة

 شـبكات  مـستوى  رفـع  أيـضاً  جيـري و .احلاليـة  املنـشآت  وحالـة  األمنيـة  بالبيئـة  رهناً املقاطعات،
  .االتصال على بالقدرة والنهوض االتصاالت
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 الالزمـني  للمـوظفني  آمنـة  ضـافية إ وعمـل  إقامـة  أمـاكن  بتـوفري  املتعلقـة  اخلطط وتشمل  - ٥٨
اجملمـع   يـوفر  أن وينتظـر  .هولنـدا  حكومـة  مـن  جديد جممع استالم كابل مدينة مركز يف للعمل
 مـن  مماثـل  لعـدد  عمـل  وأمـاكن  الدوليني، املوظفني من ٦٠لى  ملا يزيد ع   ومكاتب إقامة أماكن

 قدمتـه  ملـا  ولنـدا هل االمتنان غاية يف وأنا .٢٠١٠ عام نوفمرب/الثاين تشرين يف الوطنيني املوظفني
  .الصدد هذا يف مساعدة من
 مـالك  يف الـشواغر  معـدل  يبقـى  البعثـة،  منطقـة  يف آمنة إقامة أماكن توافر عدم ونتيجة  - ٥٩

 .األخــري تقريــري يف حــسب مــا أشــري إليــه  املائــة، يف ٣٩ نــسبة عنــد الــدوليني البعثــة مــوظفي
 تـوافر  ومـع  ،الكويت إىل الدوليني املوظفني إيفاد مع ينخفض أن املعدل هلذا املتوقع من أنه بيد

 البعثـة  وجـود  أمـاكن  أحنـاء  ويف كابـل  يف الـدوليني  للموظفني تدرجيياً آمنة جديدة إقامة أماكن
   .املقاطعات وصعيد اإلقليمي عيدالص على

  
  مالحظات  - ثامنا  

ــد          - ٦٠ ــى مقالي ــستان بإحكــام ســيطرهتا عل ــة أفغان ــزام حكوم ــى الت ــل عل ــؤمتر كاب ــرهن م ب
وقد كان حجم األعمال التحضريية الفنية اليت اضطلعت هبا احلكومـة هـائال بـالنظر               . مستقبلها

تعاون داخل الوزارات وفيما بينها، وعمـق       إىل اتساع نطاق القضايا اليت مت تناوهلا، ومستوى ال        
املشاركة من جانب اجملتمع املدين األفغاين وممثلي حقوق اإلنسان والـشركاء الـدوليني الثنـائيني     

لتهنئـة علـى هـذا      وتستحق حكومة أفغانستان، مبا يف ذلك قوات األمن، ا        . واملتعددي األطراف 
 أعمـال التحـضري علـى الـصعيد اللوجـسيت            الذي اسـتلزم أيـضا قـدرا كـبريا مـن           اإلجناز التارخيي 

كـذلك أود أن أوجـه الـشكر        . والتنظيمي، وهو ما اضطلعت بـه احلكومـة بـروح مهنيـة رفيعـة             
ــا قـــدموه للحكومـــة مـــن مـــساعدة ع   مليـــة وفنيـــة لكفالـــة اخلـــروج  إىل الـــشركاء الـــدوليني ملـ

  .ناجحة بنتائج
 تفـصيلية تـبني بوضـوح       وقد متخض املؤمتر عـن التزامـات مـشتركة حـددت هلـا معـايري                - ٦١

وكــان مــن بــني االلتزامــات الرئيــسية الــيت تعهــد هبــا يف . الــسبيل إىل املــضي قــدما بعمليــة كابــل
املؤمتر كل من احلكومة واجملتمـع الـدويل االلتـزام بوضـع إطـار وحـدود زمنيـة ومعـايري للـربامج                      

 لزمـــام القيـــادة الوطنيـــة اجلديـــدة ذات األولويـــة، وإحـــراز تقـــدم حنـــو تـــويل اجلانـــب األفغـــاين
وسـيكون مـن الـضروري للغايـة أن         . يتعلق باألمن، والنهوض باحلوكمة، ومعاجلة الفـساد       فيما

تنفذ هذه االلتزامات يف حينها حفاظا على الزخم اإلجيايب الذي حتظى به عمليـة كابـل، وإنـين                  
 ذلـك مبزيـد     ألحث اجملتمع الدويل على تقدمي املساعدة الالزمة لدعم هذه العملية، على أن يتم            

  .من التواؤم مع األولويات األفغانية
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فاملهمـة الـشاقة املتمثلـة يف حتديـد         . واملؤمتر ليس إال نقطة البداية بالنـسبة لعمليـة كابـل            - ٦٢
والتماسـا للنجـاح، جيـب أن تركـز       . تفاصيل االلتزامـات املتفـق عليهـا وتنفيـذها ال تـزال قائمـة             

ن جيــري ترتيــب وتنــسيق تلـك األنــشطة علــى النحــو  أنـشطتنا علــى اجملــاالت ذات األولويـة، وأ  
ورغم أن الـربامج الوطنيـة ذات األولويـة تركـز علـى النمـو الطويـل األجـل، فـسيكون                     . السليم

بـد أن   فـال . علينا أن نكفل تزامن تلك اجلهود أيـضا مـع حتقيـق نتـائج فوريـة للـشعب األفغـاين                
بـد للمجتمـع الـدويل       وال. تقـدم مـستقبال   يشهد األفغان فوائد للسالم متنحهم الثقة يف حتقيق ال        

أن يــدعم إيــصال املــساعدات علــى الــصعيدين الــوطين ودون الــوطين يف وقــت واحــد، وحنــن     
نسعى إىل إرساء اإلطار الالزم لتحقيق التنمية املـستدامة واحلكـم الرشـيد علـى األجـل الطويـل                   

لـزخم يف إطـار االنتقـال    وسيقتـضي احلفـاظ علـى التركيـز وا    . وإىل بناء القدرات الالزمة لذلك 
إىل وضع زمام القيادة يف يد الطـرف األفغـاين اهتمامـا مـستمرا مـن جانـب احلكومـة باإلضـافة               
إىل دعــم متــسق مــن جانــب شــركائها الــدوليني، وذلــك يف وجــه التحــديات األمنيــة املتزايــدة    

  .واالنتخابات املقبلة والضغوط السياسية احمللية واإلقليمية والدولية املتنازعة
 هو اهليئة الرئيسية املسؤولة عن رصد تنفيـذ         اجمللس املشترك للتنسيق والرصد   وسيكون    - ٦٣

االلتزامــات الــصادرة يف إطــار مــؤمتري لنــدن وكابــل، كمــا ســيكون حارســا علــى تنفيــذ تلــك  
ويضطلع ممثلي اخلاص، باعتباره مـشاركا يف رئاسـة اجمللـس، بالتـشاور مـع اجملتمـع            . االلتزامات
ن كيفية تعزيز هذه اآللية وهيئاهتا الفرعية املعنيـة بالتنـسيق، مبـا يف ذلـك اجملموعـات               الدويل بشأ 

  .اخلاصة باحلكومة واللجان الدائمة التابعة للمجلس
وتلتزم األمـم املتحـدة باملـسامهة يف تعزيـز فعاليـة املعونـة عـن طريـق زيـادة االتـساق يف                       - ٦٤

 ويتوىل ممثلي اخلاص قيادة اجلهود املبذولـة علـى          .املنظومة والنهوض بقدرهتا على توحيد أدائها     
نطاق فريق األمم املتحـدة القطـري مـن أجـل إرسـاء إطـار اسـتراتيجي متكامـل حبلـول كـانون                       

 حيدد جماالت األولوية لألنشطة الـيت تـشترك هبـا األمـم املتحـدة يف دعـم       ٢٠١٠ديسمرب  /األول
فيلة بتعزيز األثر اجلماعي املتحقـق يف امليـدان،     عملية االنتقال يف أفغانستان والتدابري العملية الك      

  .فغانية على الصعيد الوطين وصعيد املقاطعاتألبالتعاون الوثيق مع السلطات ا
 كمـا أنـه ال يـزال يتـوارى خلـف            ،باهلـشاشة ، يف جـزء كـبري منـه،         ويتسم التقدم احملرز    - ٦٥

الــصدد للجهــود الــيت تبــذهلا ومثــة أمهيــة خاصــة يف هــذا . التــدهور الــذي تــشهده احلالــة األمنيــة
ــاج     ــادة اإلدم ــسالم وإع ــق ال ــامج حتقي ــذ برن ــة لتنفي ــة عــددا مــن    . احلكوم ــد أرســت احلكوم فق

وسيواجه القـائمون علـى   . املبادرات اليت تركز على بناء الثقة واليت جاء وصفها يف هذا التقرير          
الوقـت نفـسه علـى      قيادة هذه العملية حتديات تتمثل يف كفالة اسـتمرار الـزخم مـع احلفـاظ يف                 

  ).اجلريغا(جملس السالم توافق اآلراء الوطين الذي حتقق يف إطار 
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ــيت ســتجري يف        - ٦٦ ــة ال ــة الوطني ــات اجلمعي ــصداقية انتخاب ــك، ســيكون مل ويف غــضون ذل
ســبتمرب أمهيــة حامســة بالنــسبة لتقــدم الدميقراطيــة يف أفغانــستان وتعزيــز املــساءلة         /أيلــول ١٨
ــة لالنتخابــات تــسري ســريا    .بــني احلكومــة والــشعب  فيمــا  ويف حــني أن أعمــال التحــضري الفني

فبـادئ ذي بـدء، ميكـن أن        . حسنا، فثمة حتديات كثرية سيتعني التصدي هلا يف الـشهور املقبلـة           
وثانيـا، يـستحيل القـضاء متامـا      . حتد التهديدات األمنية من إقبال النـاخبني يف كـثري مـن املنـاطق             

 مــن اجلهــود امللموســة الــيت تبــذل لالســتفادة مــن   علــى احتمــال حــدوث الغــش، علــى الــرغم  
وثالثـا، حيتمـل    .  يف القضاء على حاالت الغـش املنـهجي        ٢٠٠٩الدروس اليت اكتسبت يف عام      

أن يؤدي ارتفاع عدد املرشحني الـذين خيوضـون االنتخابـات إىل ارتفـاع يف عـدد الـشكاوى،                   
ــا أم ال     ــا يربره ــشكاوى م ــشدة أ  . ســواء كــان هلــذه ال ــم ب ــشكاوى   ومــن امله ــة ال ن تعمــل جلن

وأخـريا، قامـت   . االنتخابية على حنو فعال يف هذا الصدد ، مبا يف ذلك علـى صـعيد املقاطعـات           
 الغــش، بــإغالق بعــض مراكــز  صاللجنــة االنتخابيــة املــستقلة، بــدافع مــن احلاجــة إىل منــع فــر  

هنــا مــن  ممــا أدى بــبعض الفئــات إىل الــشكوى مــن حرما،االقتــراع يف املنــاطق األكثــر اضــطرابا
غري أن اللجنة االنتخابية سعت، كوسيلة ملعاجلة هذه الـشواغل، إىل إضـافة مكاتـب               . املشاركة

وأحث حكومة أفغانستان وقـوات     . لالقتراع ضمن مراكز االقتراع املوجودة يف املناطق القريبة       
نتخابيـة  األمن التابعة هلا على مواصـلة اجلهـود الـيت تبـذهلا حلمايـة مجهـور النـاخبني والعمليـة اال                    

على حـد سـواء، وذلـك مـن أجـل كفالـة أن تكـون االنتخابـات شـاملة للجميـع وشـفافة وهلـا                          
كذلك أناشد املرشحني أن يقوموا حبمالهتم وفقا للقواعد واألنظمة الـيت تـصدرها             . مصداقيتها

ــة  ــة االنتخابي ــز مــصداقية هــذه      . اللجن ــرارات لتعزي ــه حــىت اآلن مــن ق ــا اختذت ــة مل وأشــيد باللجن
ابات، وهو ما مت حتت ضغوط كبرية يف كثري مـن األحيـان، كمـا أشـيد بـاجملتمع الـدويل                     االنتخ

  .ملا قدمه للجنة من دعم
وال تزال هناك أولوية كبرية ملتابعـة عمليـة إصـالح االنتخابـات علـى األجـل الطويـل،                     - ٦٧

لنـدن  واالتفاقـات الـيت مت التوصـل إليهـا يف مـؤمتري             ) ٢٠١٠ (١٩١٧وفقا لقرار جملس األمن     
وسيــشكل العمــل . ويلــزم أن تبــدأ املناقــشات املتعلقــة هبــذا اإلصــالح يف وقــت قريــب. وكابــل

بشأن برنامج إصالح االنتخابات مع احلكومة واملؤسسات االنتخابية ومجيع الـشركاء األفغـان             
هبــا البعثــة يف أعقــاب انتخابــات  والــدوليني عنــصرا حامســا مــن عناصــر األنــشطة الــيت تــضطلع   

ومن املسائل اليت يتعني تناوهلا باملناقشة يف سياق إصالح االنتخابـات علـى             . بتمربس/أيلول ١٨
 والطـابع   ، وإمكانية احلفاظ على اجلدول االنتخـايب      ،األجل الطويل اإلطار القانوين لالنتخابات    

 وضـرورة وضـع سـجل مـدين موحـد           ،املؤقت الذي تتسم به حاليـا جلنـة الـشكاوى االنتخابيـة           
 واالضــطالع بعمليــات ترســيم حــدود ،نــاخبني علــى صــعيد البلــد برمتــهأو ســجل موحــد لل/و
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ــالس واحملليـــات والقـــرى   ــة للمجـ ــة باالنتخابـــات احملليـ ــاطق اخلاصـ ــة  ،املنـ ــة املراقبـ  ودعـــم أفرقـ
  . والتعزيز املؤسسي للجنة االنتخابية وبناء قدراهتا،واجلماعات السياسية على الصعيد الوطين

 الحظتــه مــن اســتمرار احلــوار بــني أفغانــستان والبلــدان   ومــن البــوادر املــشجعة يل مــا   - ٦٨
وكـان يف عقـد املـؤمتر اإلقليمـي قبـل      . اجملاورة بشأن التعـاون اإلقليمـي يف العديـد مـن اجملـاالت       

وفـاء بأحـد االلتزامـات الـصادرة عـن مـؤمتر لنـدن،         األساسـي انعقاد مؤمتر كابل وإنشاء الفريق 
نــا أشــجع أو. تنــسيق جهــود التعــاون اإلقليمــي اجلاريــةومعاجلــة للثغــرات القائمــة فيمــا يتعلــق ب

وســوف تــدعم البعثــة هــذه  . احلكومــة علــى مواصــلة تعزيــز تنــسيقها مــع الــشركاء اإلقليمــيني  
  .املبادرة من خالل املساعي احلميدة اليت يبذهلا ممثلي اخلاص

وجـه  وعلـى  . ن تزايـد عـدد اخلـسائر يف صـفوف املـدنيني          وال يزال القلق يساورين بشأ      - ٦٩
اخلصوص، يتعرض األطفـال والنـساء األفغـان بـصفة متزايـدة للقتـل ولإلصـابات داخـل بيـوهتم                    

وتربز عواقب الرتاع اليت حتل بالبشر األمهيـة امللحـة الـيت تكتـسيها أكثـر مـن       . وجمتمعاهتم احمللية 
د أي وقــت مــضى مــسألة اختــاذ تــدابري حلمايــة املــدنيني األفغــان بــصورة فعالــة والتقليــل إىل احلــ

بـد جلميـع األطـراف املعنيـة مـن أن            وال. األدىن من تأثري الرتاع على حقوق اإلنسان األساسـية        
نيــــة الواقعــــة عليهــــا مبوجــــب  تفعــــل املزيــــد حلمايــــة املــــدنيني واالمتثــــال لاللتزامــــات القانو 

  .الدويل القانون
ا، وأخريا، أود أن أغتنم هذه الفرصـة كـي أشـكر ممثلـي اخلـاص، سـتافان دي ميـستور                     - ٧٠

على التزامه وتفانيه، وأن أعـرب عـن امتنـاين للمـوظفني العـاملني يف صـفوف البعثـة ويف أسـرة                      
  .فغانستانألاألمم املتحدة للعمل الشاق الذي يضطلعون به دعما 

  


