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      ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٢٤ إىل ٢١تقرير بعثة جملس األمن إىل أفغانستان،     

  موجز  -أوال   
  

، أبلغ رئيس جملس األمن األمني العـام عـن          ٢٠١٠ أبريل/نيسان ١٦يف رسالة مؤرخة      - ١
  األمـن جملـس وبعـد ذلـك أقـر    . ٢٠١٠ يونيه/حزيراناعتزام اجمللس إيفاد بعثة إىل أفغانستان يف   

ــة اختــصاصات  ــرانظــر املرفــق األول(البعث ــة، الــيت ترأســها الــسفري   ).  هلــذا التقري وكانــت البعث
، تضم ممثلـي كـل األعـضاء احلـاليني      املتحدةاألممإرتورول أرباكان، املمثل الدائم لتركيا لدى      

ــسفري :  األمــنجملــسيف  ــاير  ال ــدائم  ، و)النمــسا( هــارتنغ -تومــاس م ــل ال مريســادا نائــب املمث
كريــستيانو ســافيو بــاروس فيغــوروا    الــسكرتري األول ، و)وســنة واهلرســك الب(كوالكــوفيتش 

ألفريــد الــسفري ، و)فرنــسا(جــريار أرو الــسفري ، و)الــصني(وانــغ مــني  الــسفري ، و)الربازيــل(
نــواف الــسفري ، و)اليابــان(يوكيــو تاكاســو الــسفري ، و)غــابون(أليكــسيس مونغــارا موسوتــسي 

 أولـو وويل أونيمـوال      -راف بوكـون    السفري  ، و )سيكاملك(كلود هيلر   السفري  ، و )لبنان(سالم  
ــا( ــوزير ، و)نيجريي ــانكني . ألكــسندر أال ــسفري ، و)االحتــاد الروســي (ب ــدا  ال ــا روغون وروهاكان
 الواليـات (رايس . سوزان إالسفرية  ، و )اململكة املتحدة (مارك ليال غرانت    السفري  ، و )أوغندا(

،  املتحـدة  األمـم  املمثل الدائم ألفغانستان لـدى       وانضم السفري ظاهر تانني،   ).  األمريكية املتحدة
  .إىل البعثة يف أجزاء من زيارهتا

، حيــث ســبق لــه  ٢٠٠١وهــذه رابــع زيــارة يوفــدها اجمللــس إىل أفغانــستان منــذ عــام     - ٢
 تـــشرين، ويف ٢٠٠٦ نـــوفمرب/ الثـــاينتـــشرين، ويف ٢٠٠٣ نـــوفمرب/ الثـــاينتـــشرينزيارهتـــا يف 

واسـتأنفت ممارســة  ، يونيـه /حزيـران  ٢٠بعثـة نيويــورك يـوم   وغـادرت ال . ٢٠٠٨ نـوفمرب /الثـاين 
كـرزاي وعـددا مـن وزراء       األفغـاين حامـد     وقابلت البعثة الرئيس    . يونيه/حزيران ٢٤ عملها يف 

حكومته، من بينهم وزراء الـدفاع، واملاليـة، والـشؤون اخلارجيـة، وإعـادة اإلدمـاج، والتعلـيم،                  
والـصحة   والقـائمني بأعمـال وزيـري الداخليـة          والشؤون االجتماعية، والعدل وشؤون احلكـم،     

كما التقـت بكبـار املمـثلني األفغـان، ومـن بينـهم رئـيس جملـس                . واملديرية الوطنية لألمن  العامة  
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 يونس قانوين، ورؤساء اللجنة التوجيهية للمجلس؛ واملفـوض املـستقل            باجلمعية الوطنية  النواب
 ؛يــة املــستقلة وكبــار مــسؤويل االنتخابــات  ورئــيس اللجنــة االنتخاب؛ األفغــاين اإلنــسانقــوقحل

 ومنظمــات اجملتمــع املــدين، وناشــطات اجلماعــات النــسائية،   ؛ومفوضــي الــشكاوى االنتخابيــة 
 وكبري املمـثلني    القوة الدولية للمساعدة األمنية،   ومشل احملاورون الدوليون قائد     . وقادة املعارضة 

 يف املمثــل اخلــاص لالحتــاد األورويبمكتــب ؛ و)النــاتو(املــدنيني ملنظمــة حلــف مشــال األطلــسي 
؛ وأعضاء السلك الدبلوماسي، فضال عـن كبـار مـوظفي بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي                   أفغانستان

 التـدريب  بعثـة ويف كابول، زارت البعثة   . املساعدة إىل أفغانستان وفريق األمم املتحدة القطري      
، حيـث التقـت مبـشايخ       املـصري ة جالل أباد، وخمـيم الـشيخ        كما زارت البعث  . العسكري للناتو 

القبائل، وطالب اجلامعات، وحمافظ املقاطعة، وفريق إعادة إعمار املقاطعات، وكذلك أعـضاء            
املرفـق الثـاين لالطـالع علـى        انظـر   (الفريق القطري الذين يعملـون مـع معـسكر إعـادة التـوطني              

  ).الربنامج الزمين لالجتماعات
 ضوء انعقاد جملس الـسالم االستـشاري يف أوائـل    وكان توقيت البعثة يتسم باألمهية يف     - ٣

، واالنتخابـات التـشريعية     يوليه/متوز، والتحضري ملؤمتر كابول بشأن أفغانستان يف        يونيه/حزيران
 استمرار دعم اجمللس لـشعب أفغانـستان والتـزام اجملتمـع الـدويل            على البعثة   شددتوقد  . املقبلة

بوجــه كمــا عــربت . احلة والــتعمري يف أفغانــستانبتحقيــق االســتقرار واملــص يف األجــل الطويــل 
  . يف دعم اجلهود اليت يقودها األفغان يف هذه اجملاالت املتحدةاألممعن التأييد لدور خاص 

  
  املسائل الرئيسية  -ثانيا   

  احلالة األمنية العامة    
ــة إىل شــواغلها إزاء التــصاعد الكــبري يف انعــدام األمــن، و     - ٤ اه  اجتــ ســيماالأشــارت البعث

املتمردين إىل شن اهلجمـات االنتحاريـة املعقـدة، وازديـاد اسـتخدام الـشحنات املتفجـرة احملليـة                   
الصنع إىل الضعف تقريبا، واهلجمات العـشوائية ضـد املـدنيني، والعـدد الكـبري مـن االغتيـاالت                   
السياسية املوجهة، وهي اليت هتدد كلها بأن تطغى على ما يتم إحرازه مـن تقـدم علـى الـساحة          
السياسية، واليت تشكل العقبة الرئيسية الـيت تقـف يف وجـه اجلهـود املبذولـة إلشـاعة االسـتقرار                    

  .أفغانستان يف
وأوضح الرئيس كرزاي التقدم احملرز يف تطوير مؤسسات األمـن األفغانيـة والزيـادة يف                 - ٥

ات الدوليـة، يف    ، اليت بدأت، يف شراكة مع القو      قوات األمن الوطين األفغانية   القدرة العملياتية ل  
غـري أن املناقـشات الـيت تـدور بـشكل           . انتزاع السيطرة على معاقـل حركـة طالبـان يف اجلنـوب           

وأبـرز  . متقطع بني احللفاء الدوليني حول االنـسحاب قـد أثـارت القلـق حـول اسـتدامة التقـدم                  
صـل احلـوار   وقد توا . أفغانستانأمهية االلتزام الدويل الطويل األجل والتعاون اإلقليمي يف تأمني          
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 الرفيع املستوى حلـل اخلالفـات العمليـة وصـياغة عالقـات تعاونيـة جديـدة مـع البلـدان اجملـاورة                     
وغريها من الدول واملنظمات يف املنطقـة بـشأن اخلطـط والـربامج األمنيـة والـسياسية علـى حـد                     

  .سواء
 بأهنـا   وعرب الربملانيون عن نفس القلق من أن التصرحيات اليت تـصف احلملـة العـسكرية                - ٦

غــري ناجحــة، والــيت تــدعو إىل انــسحاب القــوات الدوليــة، تنطــوي علــى خطــر إعطــاء الــشعب 
لـصراع  اووفقـا ألعـضاء الربملـان، فـإن      .  وتنظـيم القاعـدة     طالبـان  حركـة األفغاين انطباعـا بفـوز      

 األفغانيـة والباكـستانية حربـا        طالبـان  تـا حركتد إىل باكستان، حيـث تـشن        يترك آثارا إقليمية مت   
ــدينضــد هــ  ــدعم        . ذين البل ــه ال ــذي يلعب ــة ال ــالغ األمهي ــدور الب ــى ال ــان عل ــيس الربمل وشــدد رئ

كما سـلط الـضوء علـى أمهيـة         . أفغانستانالعسكري الدويل وعلى ضرورة استمرار وجوده يف        
ــن يف         ــدام األم ــة انع ــدوليني لطبيع ــة وشــركائها ال ــة األفغاني ــني احلكوم ــشترك ب ــم م وجــود تفه

  .فيه سهم وللعوامل اليت تأفغانستان
 أنـــه ال ميكـــن هزميـــة املعارضـــة املـــسلحة إال جبهـــد سياســـي  أفغانـــستانوتـــبني جتربـــة   - ٧

  طالبـان حركـة  فحـسب مـن    املائـة يف ٢٠وقدَّر أحد احملاورين األفغـان أن    . وعسكري متضافر 
ــسكري           ــضغط الع ــن خــالل ال ــم م ــل معه ــم، وجيــب التعام ــصاحلة معه ــذر امل ــذين يتع ــم ال . ه

 ألسـباب غـري عقائديـة، مثـل انعـدام       طالبـان حركة الباقني، فقد انضموا إىل       املائة يف ٨٠ الـ أما
 والسلطات احلكومية احملليـة،      طالبان حركةالفرص االقتصادية، وتعرضهم للترهيب من جانب       

ــة  ــوء املعاملـ ــالل        . وسـ ــن خـ ــا مـ ــصاحل معهـ ــن التـ ــسلحة ميكـ ــة املـ ــن املعارضـ ــة مـ ــذه الفئـ وهـ
  .سياسية عملية

ع بازديـاد مـستويات العنـف، وأرجعهـا يف جانـب منـها إىل نـشر                 واعترف وزير الـدفا     - ٨
ووافق احملاورون من القوة الدولية علـى      . القوة الدولية للمساعدة األمنية يف مناطق غري مستقرة       

ــسبة    ــة ازدادت بن ــةيف ٨٨أن احلــوادث األمني ــين عــشر شــهرا األخــرية نتيجــة      املائ  خــالل االث
طراف مـتفقني علـى أن بنـاء قـوات أمـن أفغانيـة قـادرة                وكان كل األ  . لتصاعد إيقاع العمليات  

قـوات األمـن الـوطين    ومكتفية ذاتيا يظل أمرا بالغ األمهية للنجاح يف نقل املـسؤولية األمنيـة إىل     
وكان التنبؤ املتعلق باألشهر املقبلة هو أن مستوى العنف سيظل مرتفعا، حيث لـيس              . األفغانية

وســيتوقف الكــثري علــى مــدى .  إال يف أوائــل العــام القــادممتوقعــا أن يبــدأ العنــف يف االحنــسار
بسط سلطة احلكومة، وعلى اخلطوات اليت سـتتخذها باكـستان لتقييـد حريـة تنقـل املتمـردين،                  

 العــسكري -وعلــى تــوفر اإلرادة الــسياسية والعــسكرية الدوليــة، وعلــى تقويــة التنــسيق املــدين 
  .إلشاعة االستقرار يف املقاطعات احمللية
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  قوات األمن الوطين األفغانيةولقوة الدولية للمساعدة األمنية ا    
القوة الدولية للمـساعدة األمنيـة، يف وصـفه خلطـة احلملـة الـيت تـشنها القـوة                  شدد قائد     - ٩

علــى ســلط الــضوء ، وقــوات األمــن الــوطين األفغانيــةالدوليــة، علــى تركيزهــا علــى منــو وتطــور 
.  لـه جلـدول الـزمين احملـدد   ا يـستبق جليش الوطين األفغـاين    ا ، مشريا إىل أن   التقدم اجلاري إحرازه  

وشــدد علــى أنــه بعــد تلقــي تــدريب عــسكري أساســي، ال ميكــن النظــر إال لعــدد حمــدود مــن    
الوحــدات علــى أهنــا جــاهزة للقتــال، وأن املهمــة املنوطــة بــالقوة الدوليــة هــي زيــادة املعــدالت   

 يونيـه /حزيـران ووزارات األمن األفغانية؛ وحـىت    وكان التعاون إجيابيا بني القوة الدولية       . احلالية
  املائـة يف ٤٦ تتلقـى توجيهـا، و   اجليش الـوطين األفغـاين   من كتائب  املائة يف ٨٥، كان   ٢٠١٠

وسـجل  .  الدوليـة  القـوة  تدخل يف شراكات أو تتلقى توجيهـا مـن           الشرطة الوطنية األفغانية  من  
 منطقــة الــيت تركــزت ١٢١البــالع عــددها ‘‘ منــاطق املقاطعــات الرئيــسية ’’ الدوليــةالقــوةقائــد 

، وميـز بـني     قوات األمن الوطين األفغانيـة     و  الدولية لقوةعليها بصورة رئيسية اجلهود املشتركة ل     
االقتـصاد يف اسـتخدام   ’’تلك املناطق واملناطق األخرى األكثر استقرارا، حيث ُيعمل بأسـلوب     

  .‘‘القوة
لقيادة اإلقليميـة يف اجلنـوب موجهـة حنـو هتيئـة       أن عمليات ا   الدولية القوةوأوضح قائد     - ١٠

القـوة الدوليـة    وتظل زيـادة تركـز قـوات        . مساحات من األمن املتصل تتيح تنقل السلع والناس       
متثـل أولويـة؛    ) اجلنوبيـة ( يف القيـادة اإلقليميـة       قوات األمـن الـوطين األفغانيـة      و للمساعدة األمنية 
 حبلول هناية العام احلـايل، مـع      )اجلنوبية (يميةاإلقلالقيادة   جندي يف    ١٠٢ ٠٠٠وسيجري نشر   

وسـتتركز عمليـات قنـدهار املقبلـة علـى مدينـة            .  جندي إليهم يف العام القـادم      ٣٠ ٠٠٠إضافة  
وستتركز العمليات األمنية على بناء طـوق أمـين حـول           . قندهار واملقاطعات الرئيسية احمليطة هبا    

قـوات  و القـوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة       وجود  املدينة، من خالل زيادة نقاط التفتيش وتعزيز        
، وتعزيــز ســيطرة الــشرطة الوطنيــة األفغانيــة  اجلــيش الــوطين األفغــاين واألمــن الــوطين األفغانيــة  

وستــشمل اجلهــود الــسياسية زيــادة التفاعــل مــع هياكــل   . للنظــام املــدين يف املدينــة ومــا حوهلــا 
ألراضي، وحتسني أساليب التعاقدات الـيت      ، وحل منازعات ا   )جمالس الشورى (القيادة التقليدية   

وتنفيــذ حتــسينات أمنيــة كــبرية ومــستمرة  . ، وزيــادة إمــدادات الكهربــاء الدوليــةالقــوةتعقــدها 
  .عملية تستغرق وقتا، وإن كان من املتوقع أن يكون التقدم أسرع داخل مدينة قندهار

ي يف كـابول، التقـت مـع       وخالل الزيارة اليت قامت هبا البعثة ملركز التـدريب العـسكر            - ١١
اجلـيش الـوطين     ومع املدربني األفغـان، والحظـت وجـود جمنـدين جـدد يف                الدولية القوةمدريب  
 يف  مبـا وأبلغت البعثة بأن التجنيد قد ازداد، وكذلك عدد املدربني ونوعيـة التـدريب،              . األفغاين
د رئيـسي يتمثـل يف      ويظـل مثـة حتـ     .  إضفاء الصبغة االحترافية الطويلة األجـل علـى الـربامج          ذلك
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 وقـدراهتا، فمعـدالت     قـوات األمـن الـوطين األفغانيـة       ضرورة تعزيز شـغل الوظـائف القياديـة يف          
االسـترتاف العاليـة والتحـديات املاثلـة يف االحتفـاظ باجملنـدين ال تـزال تعرقـل منـو قـوات األمـن            

 والتناسـب بـني     ومثة مسألة أخرى تتمثل يف إيالء النظر الواجـب يف التـوازن العرقـي             . وتطورها
اجليش والشرطة على النحو الذي يدعم مقتضيات األمن كأفـضل مـا يكـون، ونقـل املـسؤولية         

ومــن املتوقــع أن تتــرك زيــادات املرتبــات أثــرا  . قــوات األمــن الــوطين األفغانيــةاألمنيــة األوليــة ل
النوعيـة   أن بـرامج التـدريب تركـز علـى     أفغانـستان وأوضح قائد بعثة تـدريب النـاتو يف        . إجيابيا

 مـن   ٣٠ ٠٠٠تركز على الكم، وتـشدد علـى تعلـم القـراءة والكتابـة، حيـث يـشارك                   أكثر مما 
  املائـة يف ٥٠ قوات األمن يف شكل من أشكال الربامج التعليمية، وإن كان قد الحـظ أن        أفراد

كمـا شـدد علـى أمهيـة تـوفر العـدد الكـايف مـن                . من القوات فحسب هم من أكملوا التـدريب       
وفيما يتعلـق بالتوجيـه، الحـظ حمـاورو         . لبية احتياجات قوات األمن الوطين األفغانية     املدربني لت 

 من العمليات األمنيـة علـى مـستوى املقاطعـات            املائة يف ٤٠القوة الدولية للمساعدة األمنية أن      
وتتـيح الـشراكة مجيـع      . قـوات األمـن الـوطين األفغانيـة        و  الدوليـة  القـوة كان يتم يف شراكة بـني       

  .قوات األمن مبساءلة  الدوليةلقوةاالستخبارات بصورة أفضل، كما تسمح لمعلومات 
ــاتو بأهنــا حتقيــق         - ١٢ ــة للن ــة احلالي ــات املدني ــاتو األولوي ــدنيني للن ووصــف كــبري املمــثلني امل

ــبين هنــج شــامل     ــصاحلة، وت ــسؤوليات، وامل ــق حتــسينات  . االســتقرار، ونقــل امل وأشــار إىل حتقي
ت العليا من السلطات األفغانية والباكـستانية، وهـو مـا مل ُيقابـل بعـد              يستهان هبا يف املستويا    ال

  الدوليـة  القـوة وأوضـح قـادة     . بنفس التحسن على املستوى العملي ويف التبادل بني املؤسـسات         
 باكــستانية -البــارامترات احلاليــة للتعــاون العملــي، الــذي مشــل أربعــة مراكــز حدوديــة أفغانيــة  

كمـا أوضـحوا أن تنظـيم القاعـدة حيـتفظ بعالقـات وثيقـة مـع                 . ونيتوىل تشغيلها أفراد عسكري   
  . الباكستانية، وإن كانت عالقتهم األكثر دواما هي مع شبكة حقاين طالبانحركة
 إىل االخنفاض الكبري يف أرقام اخلسائر يف صفوف املـدنيني            الدولية القوةوأشار حماورو     - ١٣

 باملقارنـة بـنفس الفتـرة مـن العـام           طين األفغانيـة  قـوات األمـن الـو     / الدوليـة  القـوة نتيجة لعمليـات    
وكانت كل عمليات القوات اخلاصة يتم التخطيط هلا بـصورة مـشتركة مـع احلكومـة                . املاضي
ومن بـني هـذه     . ومت القيام بعمليات ليلية للحد من وقوع خسائر يف صفوف املدنيني          . األفغانية

 إطـالق رصاصـة واحـدة، بينمـا مل يـسفر             منـها دون    املائـة  يف ٧٨العمليات اليت جرت ليال، مت      
ــةيف ١,٨ســوى  ــة    املائ ــوع خــسائر مدني ــها عــن وق ــيس   .  من ــان، ول ــدوز األفغ وكــان الكومان

غــري أن االخنفــاض يف أعــداد . ، هــم مــن يــدخلون إىل املنــازل أوال الدوليــةالقــوةنظــراؤهم مــن 
ود املتمثــل يف تغــيري اخلــسائر يف صــفوف املــدنيني مل يــؤد بعــد إىل حــدوث التــأثري املقابــل املنــش 

 اخلـسائر يف صـفوف املـدنيني      للنـاتو أن خفـض       كـبري املمـثلني املـدنيني     والحـظ   . أفكار األفغـان  
ميثل أولوية رئيسية يف النهج الشامل الذي يتبعه الناتو، وذلك إىل جانب تعزيـز التنـسيق املـدين                   
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وال . ليات، واملـصاحلة حتقيق االستقرار، ونقل املـسؤو  العسكري يف اجلهود املبذولة من أجل  -
يزال االحتجاز ميثل قضية حساسة لكثري من األفغان، فأمهية إمتام نقل املـسؤوليات إىل األفغـان                

وجيـري حاليـا بـذل جهـود لـضمان مـستويات مناسـبة مـن املـشاركة                  . مسألة غنية عن التأكيـد    
  .ان أنفسهماألفغانية ومن عمليات االستعراض الصارمة للمحتجزين اليت تتم بقيادة األفغ

الحتاد األورويب اجلهود املكملة اليت تبذهلا بعثـة سـيادة القـانون     ل  اخلاص مثلاملوأوضح    - ١٤
 مقاطعـة، بالتعـاون النـشط مـع وزارة الداخليـة،            ١٦وتدريب الشرطة املدنية التابعة لالحتـاد يف        

لتابعــة بعثــة الــشرطة اوركــزت خطــة العمليــات اجلديــدة ل. لتحــسني اســتدامة تــدريب اجملنــدين
 مواردها علـى مراكـز التـدريب اإلقليميـة وعلـى بـرامج تـدريب                 يف أفغانستان  لالحتاد األورويب 

وال يـزال عـدم وجـود تطـوير مقابـل للـسجون             . املدربني لدعم زيـادة اسـتدامة تطـوير الـشرطة         
  .والقدرة القضائية األفغانية ميثل شاغال خطريا

ــرز املمثــل اخلــاص ل   - ١٥ ــسيق املــدين  نــستان ألفغا العــامألمــنيوأب  العــسكري - حتــسن التن
، كــبري املمــثلني املــدنيني للنــاتو و القــوة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة،  فيمــا بــنيبالتعــاون الوثيــق 

وكان الدعم املتبادل فيما بني املؤسـسات الدوليـة العاملـة يف            . املمثل اخلاص لالحتاد األورويب   و
ل وفقـا لواليــات وأولويـات خمتلفـة، فإهنــا     حمـسوسا، ورغــم أن كـال منـها كــان يعمـ    أفغانـستان 

فاهلــدف املــشترك هــو إقامــة . كانــت تعمــل بــشكل وثيــق لتنــسيق وتوصــيل رســائل متماســكة 
 مجيـع الثقافـات والتقاليـد والـسيادة         مع احلرص على احترام    مستقرة تنعم باالزدهار،     أفغانستان
بعثة األمم املتحـدة لتقـدمي     واصلت   وفيما يتعلق بالبعد اخلاص بنقل املسؤولية األمنية،      . األفغانية

 التشديد علـى أمهيـة إدمـاج عمليـات احلوكمـة والتنميـة، املتماشـية مـع                  املساعدة إىل أفغانستان  
يف عدالـة   بال إتبـاع هنـج يتـسم     األولويات الوطنيـة األفغانيـة، يف التقييمـات واألنـشطة، واحلاجـة             

 االحتياجــات والظــروف تؤولياالتعامــل مــع خمتلــف املقاطعــات، وتكييــف ترتيبــات نقــل املــس 
  .ةتنوع املاحمللية

  
  املصاحلة وإعادة اإلدماج    

إن أمهيــة اإلســتراتيجية الــشاملة للمــصاحلة وإعــادة اإلدمــاج إمنــا تعكــس توافــق اآلراء      - ١٦
وقـد  . أفغانـستان الواسع على أنه ال ميكن أن يكون هناك حل عسكري بال عمليـة سياسـية يف                 

 اقتراحـا بإنـشاء     ،٢٠١٠ ينـاير / الثـاين  كـانون  ٢٨أفغانستان، املعقـود يف     املعين ب أيد مؤمتر لندن    
ى، وقيــام احلكومــة األفغانيــة بوضــع  الوســطياتصــندوق إلعــادة إدمــاج املتمــردين مــن املــستو 

سـتانكزاي، الـذي يـرأس      معـصوم   وشـرح الـوزير     . ‘‘برنامج شامل للسالم وإعادة االنـدماج     ’’
 إسـتراتيجية للمـصاحلة     وإطالقإدماج املتمردين اقتصاديا،    الربنامج، كيف تكفل املبادرة إعادة      

جمموعـة حـوافز علـى املـصاحلة      : وتـشمل عناصـرها   . السياسية تتوجه إىل كل مستويات التمـرد      
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 األمـم ، مثل رفع أمسـائهم مـن قائمـة اجلـزاءات الـيت وضـعتها                 طالبان حركةفيما بني كبار قادة     
؛ وتقدمي مساعدة انتقالية مباشرة لفرادى املتمـردين        إمكانية نفيهم إىل بلدان أخرى     وأ،  املتحدة

 يوما بعد إعادة إدماجهم؛ وجمموعات تدابري إلعادة اإلدماج على مستوى املقاطعـات             ٩٠ملدة  
واجملتمعات احملليـة تفيـد قـرى وجمتمعـات حمليـة بأكملـها؛ وإنـشاء هيئـة لألشـغال العامـة وهيئـة                       

لسابقني؛ وحمو األميـة، والتـدريب املهـين، وبرنـامج          حلفظ الزراعة خللق فرص العمل للمقاتلني ا      
  .ملكافحة التطرف موجه إىل املقاتلني السابقني والشباب احملرومني

واكتــسبت خطــة املــصاحلة دفعــة جديــدة مــن اجمللــس االستــشاري للــسالم املعقــود يف     - ١٧
ــل  ــرانأوائ ــه/حزي ــد شــ    يوني ــات وحتدي ــدء احملادث ــارامترات واإلطــار لب ــذي حــدد الب . روطها، ال

 يف عمليـة  ةتقاليـد األفغانيـ   الووصف الرئيس كرزاي انعقـاد اجمللـس بأنـه جتمـع هـام يقـوم علـى                  
 انتخــاب ، حيــث مت للمــرأةاســماحلوجــود الصــنع القــرار املفتوحــة للجميــع، وشــدد علــى أن   

وبصرف النظر عن بعـض الـشواغل الـيت         .  من بني اللجان الثماين والعشرين     جلنة ٢١ أمينات لـ 
أن الطبيعــة التــشاركية للمجلــس، فإنــه كــان يبــدو بالنــسبة للمــستويات القاعديــة    تــرددت بــش

وكانت التوصيات واخلطوات الرئيـسية مـن أجـل       . مرضيا بصفة عامة من حيث جهود الدعوة      
ــتعراض ســجالت           ــسالم، واس ــى لل ــس أعل ــشاء جمل ــشمل إن ــع ت ــة للجمي ــة ســالم مفتوح عملي

 رفـع أمسـاء أفـراد        األمـن  جملـس لـة، والطلـب إىل      االحتجاز بغية إطالق سراح احملتجزين دون أد      
ــراد     مــن قائمــة اجلــزاءات   ــرتبط هبمــا مــن أف ــان ومــن ي املتعلقــة بتنظــيم القاعــدة وحركــة الطالب

، كــإجراء )١٩٩٩ (١٢٦٧وكيانــات الــيت وضــعتها جلنــة جملــس األمــن املنــشأة عمــالً بــالقرار  
  .ملموس من إجراءات بناء الثقة

 جملـس األمـن املنـشأة       التـابع للجنـة   اليت قام هبا فريـق الرصـد        رية  األخيف سياق الزيارة    و  - ١٨
جملـس األمـن املـساعدة يف التعجيـل       إىل   كرزاي، طلب الرئيس    )١٩٩٩ (١٢٦٧عمالً بالقرار   

 ومع وجـود    . من القائمة، وتوسيع نطاق عملية االستعراض يف هناية املطاف         رفع األمساء بعملية  
 دون أن يكون هناك سوى أسـبوعني علـى اختتـام         قاعدة ال تنظيم شخصا مرتبطني ب   ١٣٧أمساء  

 االســتعراض أجريــت علــى أســاس كــل حالــة علــى اتاالســتعراض، أوضــحت البعثــة أن عمليــ
،  القاعـدة  تنظـيم حدة، وكانت تسترشد مببادئ نبـذ العنـف، وإلقـاء الـسالح، وقطـع الـروابط ب                

درة احلكومـة األفغانيـة علـى       وسـيتوقف الكـثري علـى قـ       . واحترام الدستور األفغاين احتراما تامـا     
  .سرعة توفري وثائق مفصلة مبا فيه الكفاية الختتام االستعراض

 ال ميكـن أن     أفغانـستان وكان املشرعون األفغان متفقني يف التأكيد على أن الـسالم يف              - ١٩
يتحقق إال من خالل عملية سياسية مفتوحـة للجميـع، وجيـب أن تكـون متوافقـة مـع الدسـتور             

 اإلجنازات اليت حتققت يف السنوات األخرية، وخباصـة فيمـا يتعلـق بوضـع               تقوضأال  األفغاين، و 
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  اإلنـسان  حقـوق املرأة وحقوقها، وفرص احلصول على التعليم، والصحة العامة وغري ذلك مـن             
وأعرب عن هذا الرأي أيضا حماورون من اللجنة األفغانية املـستقلة حلقـوق اإلنـسان               . األساسية

وأشـار بعـض الربملـانيني إىل أن اجمللـس االستـشاري للـسالم قـد                .  املـدين  ومن منظمـات اجملتمـع    
كمــا .  أو كيفيــة تــشكيل عمليــة املــصاحلةأفغانــستانأخفــق يف التــصدي لكيفيــة حتديــد أعــداء  

  . واجملتمع الدويل إزاء املصاحلةأفغانستان بنيأخفق كذلك يف تشكيل هنج مشترك 
وري اآلن تطـوير أطـر وآليـات عمليـة منظمـة            وأشار أحـد املـشرعني إىل أن مـن الـضر            - ٢٠

للمصاحلة بـصورة مـشتركة بـني احلكومـة األفغانيـة واجملتمـع املـدين واجملتمـع الـدويل، لالنفتـاح                    
وميكــن أن .  واحلــزب اإلســالمي وإدخاهلمــا إىل التيــار الرئيــسي للمــصاحلة طالبــانحركــةعلــى 

  يف ذلـك   مبـا  ملمـثلني أفغـان،      يشمل ذلك عقد منتدى دويل على غرار مؤمتر بون، حيـث ميكـن            
،  طالبـان  ركـة  واحلـزب اإلسـالمي والقـوات املناوئـة حل          طالبـان  حركةاحلكومة واجملتمع املدين و   

وميكـن أن يـشمل جـدول أعمـال املنتـدى       .  املتحـدة  األمـم التفاوض حول الـسالم حتـت رعايـة         
ــل    ــصاحلة، وحــل  اأطــر مواضــيع مــن قبي ــات حتقيــق اال   امل ســتقرار ملــسائل الدســتورية، وعملي

 واجملتمـع   املتحـدة األمـم وجيب أن يتوىل األفغان قيادة املؤمتر وتـسيريه، بينمـا تـضطلع            . والسالم
  .الدويل بدور اجلهات الضامنة للنتائج اليت يتمخض عنها املؤمتر

ــل اخلــاص ل   - ٢١ ــامألمــنيوأكــد املمث ــة     الع ــادة عملي ــوا قي  جمــددا أن األفغــان جيــب أن يتول
بنـاء الثقـة   لتدابري وضع  تتطلع إىل االضطالع بدور يف  املتحدةاألممكانت املصاحلة ذاهتا، وإن  

وشدد باملثل علـى أمهيـة رعايـة االشـتباك          . أفغانستان يف   األطرافويف رعاية احلوار بني خمتلف      
البناء مع األطراف اإلقليمية، وعلى أمهية الروابط بني جهود املـصاحلة املبذولـة علـى الـصعيدين              

  .طينوالو اإلقليمي
  

  االنتخابات    
ــة   متيــزت  - ٢٢  املناقــشات حــول مــدى دســتورية  باحتــدام األشــهر الــيت ســبقت زيــارة البعث

تساؤالت حول عقد انتخابات تشريعية على املستوى الوطين قبـل إجـراء            المرسوم رئاسي أثار    
 أي إصالح انتخايب طويل األجل اعتمادا على الـدروس املـستفادة مـن االنتخابـات الرئاسـية يف       

ويف هنايــة املطــاف، ســاد توافــق يف اآلراء مــؤداه أن االنتخابــات جيــب أن تأخــذ   . ٢٠٠٩عــام 
 مــن النــساء، كــان يــبني  ٤٠٠ مرشــحا معلنــا، مــن بينــهم  ٢ ٦٧٧جمراهــا، حيــث أن ترشــيح  

كمـــا رئـــي أن االنتخابـــات ضـــرورية للنـــهوض بالعمليـــات  . الطلـــب الـــشعيب علـــى إجرائهـــا 
ــشرعية الــ   ــز ال ــة وتعزي ــة إليهــا  الدميقراطي ــسلطات األفغاني ــشتد حاجــة ال ــادئ  . يت ت وأكــدت املب

، وتعـيني   اللجنة االنتخابية املـستقلة   التوجيهية املتفق عليها للتنفيذ التغيري الذي أدخل على قيادة          
ــز احلــصة          ــا، وتعزي ــال هلم ــناد دور فع ــع إس ــة م ــشكاوى االنتخابي ــة ال ــيني يف جلن ــضوين دول ع
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لفارق الرئيسي عن االنتخابات اليت أجريت من قبـل يتمثـل         وكان ا . الدستورية املكفولة للمرأة  
يف التأكيد األويل على تأكيد السيادة األفغانيـة وتـويل األفغـان الـدور الرئيـسي يف التحـرك حنـو               

وســيكون اجملــال الرئيــسي للــدعم املقــدم مــن اجملتمــع  . انتخابــات أفــضل وعمليــة أكثــر شــفافية 
تقلة وموثــوق هبــا، وموازنــة احلاجــة لبنــاء قــدرات  الــدويل هــو يف بنــاء مؤســسات انتخابيــة مــس 

 مع كفالـة تزويـدها بكـل مـا يلزمهـا مـن مـساعدة لكـي تبـدأ عملـها                      اللجنة االنتخابية املستقلة  
  .على أرض الواقع

 مجيعـا  اللجنة االنتخابيـة املـستقلة  وحدد املشرعون األفغان وممثلو اجملتمع املدين ورئيس    - ٢٣
وأعـرب املـشرعون    . لتحدي األعظم الذي يواجه إجـراء االنتخابـات       أمن االنتخابات باعتباره ا   

. األفغان عن قلقهم إزاء قدرة احلكومة على وضع خطة عمل متماسكة لفـتح مراكـز االقتـراع               
سيؤدي عدم توفر األمن ملراكز االقتـراع إىل        / من املقاطعات   املائة يف ٨٠ومع غياب األمن عن     

ــة االنتخابــات   ــادة خمــاطر  إىل باإلضــافة وشــرعيتها بوجــه عــام،  تقــويض ثقــة النــاس يف حري زي
كما أن انعـدام األمـن حيـد كـذلك مـن تكـافؤ الفـرص أمـام مرشـحي                    . التزوير املتصور حدوثه  

االنتخابات لتنظيم محالهتـم، حيـث ال يـزال يتعـذر الوصـول إىل كـثري مـن الـدوائر االنتخابيـة،                      
اء، ويف بعـض املنـاطق للتهديـدات املباشـرة          يفتح الباب أمام ترويع الناخبني، وال سيما النـس         مما

  . واحلزب اإلسالمي للمرشحني وأسرهم طالبانحركةمن جانب 
 على ضرورة تـأمني مجيـع مراكـز االقتـراع، حيـث             اللجنة االنتخابية املستقلة  وشددت    - ٢٤

أمـرا  وكـان تـأمني مراكـز االقتـراع يعتـرب       . لن ُيفتتح يوم االقتراع سوى املراكز اليت يتم تأمينها        
قـد  و. بالغ األمهية للتخفيف من احتماالت التزوير ومحاية أوراق التصويت وصـناديق االقتـراع            

أعطى قانون االنتخابات للجنة سلطة تأجيل االنتخابـات يف بعـض الـدوائر، وهـو خيـار ال بـد                    
 البنيـة التحتيـة   ه مـن ا ميكـن اسـتخدام   وبالنـسبة ملـ  .من أخـذه بعـني االعتبـار يف الوقـت املناسـب      

البنيـة التحتيـة، مل تكـن هنـاك بـدائل      حملدوديـة  القتراع، أوضح رئيس اللجنة أنه نظرا      لمراكز  ك
  . جتنب استخدام املرافق اخلاصةمع حماولةأخرى غري استخدام املدارس والعيادات الطبية، 

 انتخابـات موثـوق هبـا، موضـحا     بـإجراء  ملتزمـا  رئيس اللجنة االنتخابية املـستقلة    ظل  و  - ٢٥
كل الــيت صــودفت حــىت اآلن مل تكــن ممــا يتعــذر التغلــب عليــه، حيــث مت الوفــاء بكــل  أن املــشا

ــرة احلمــالت       ــة للمرشــحني، وأعلــن بــدء فت ــشرت القائمــة النهائي ــة احملــددة، وُن املواعيــد النهائي
واللجنة ملتزمة مببادئ االستقاللية والشفافية والرتاهة وفتح باب املـشاركة للجميـع            . االنتخابية

تكــافؤ لــضمان  و.املــستفادة مــن انتخابــات العــام املاضــي الســتفادة مــن الــدروس  واألمــن، وبا
 املوجــودة يف اللجنــة االنتخابيــة املــستقلة  اإلعــالمجلنــة وســائل وضــعت ، أمــام اجلميــعالفــرص 
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طبق علـى مجيـع املرشـحني، وأصـدرت مبـادئ توجيهيـة بـشأن تغطيـة وسـائل اإلعـالم                نلوائح ت 
  .النتخاباتلاخلاصة 

ــستقلة  تأكــدو  - ٢٦ ــة امل ــة االنتخابي ــديرها اللجن ــشكاوى    أل تق ــة لتقــدمي ال ــة وجــود آلي مهي
جلنـة الـشكاوى االنتخابيـة، مبكاتبـها املوجـودة           أن   ومت التأكيـد لـه     ،نتخاباتالة ا يشفافضمان  ل

  يفلبـــتا  وقـــد أســـندت إليهـــا ســـلطة،يف املقاطعـــات األربـــع والـــثالثني، تتمتـــع باالســـتقالل
 بـأهنم  أنفـسهم     جلنـة الـشكاوى    ووصف أعـضاء   .املقاطعاتستوى  الشكاوى االنتخابية على م   

 ينبغـي   وهـو مـا    علـى النتـائج،      وإمنـا يـصدقون   نتخابـات   اال وأهنم ال يـديرون   آلية ملراقبة اجلودة،    
ووفقــا ملــا قــالوه، فــإن املفوضــني  . شــرعية العمليــةتقــويض القيــام بــه بــسرعة نــسبيا خوفــا مــن  

ــع نظري    ــا م ــة متحــدون متام ــان الثالث ــدوليني،  األفغ ــا ال ــب     ومه ــشاء مكات ــى إن ــا عل ــون مع يعمل
 ٤٢٨وقـد قـاموا حـىت اآلن باسـتعراض     . املقاطعات وتعديل اللوائح الداخلية للجنـة الـشكاوى      

ــوائم املرشــحني والبــت فيهــا   ــا يف ق ــة    . طعن ــثالثني للجن ــيح مكاتــب املقاطعــات األربعــة وال وتت
 والعدالـة؛   القـانون إنفـاذ ملبـادئ  الشكاوى فرصة أفضل لضمان حتسن إجراء االنتخابـات وفقـا      

  .اللجنة االنتخابية املستقلةوتكافؤ الفرص واحلياد بني اجلميع؛ والتنسيق الوثيق مع 
  املتحـدة األمـم  أن طبيعـة عالقتـها املتحـسنة مـع         اللجنـة االنتخابيـة املـستقلة     وأوضحت    - ٢٧

ات، وأن الـدعم املقـدم   تتوقف على تفهم أن اللجنة هي السلطة الوحيدة فيمـا يتعلـق باالنتخابـ     
 يأيت يف شكل مساعدات تقنية وتشغيلية، مع إسداء املـشورة دون فـرض أيـة                 املتحدة األمممن  

 الرسالة اليت مؤداها أن القيـادة األفغانيـة، إىل جانـب          العام ألمنيوأكد املمثل اخلاص ل   . قرارات
ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل أفغانــستان   ــامج /بعث ــة  اإلمنــائي وملتحــدة ااألمــمبرن اللجن

، يعملــون معــا جلعــل هــذه االنتخابــات أفــضل ممــا حــدث يف العــام املاضــي، االنتخابيــة املــستقلة
  .وحتقيق التوازن بني الدعم الدويل واحترام املؤسسات األفغانية

 بعمليــة التــدقيق وكــان يتــصلوتواكــب املثــال األول هلــذا التعــاون مــع زيــارة البعثــة،     - ٢٨
لــيت كانــت تنطــوي علــى خطــر عــدم اســتبعاد إال القليــل جــدا مــن املرشــحني بــسبب اجلاريــة، ا

ويف حــني كانــت جلنــة الــشكاوى االنتخابيــة هــي . ارتبــاطهم جبماعــات مــسلحة غــري مــشروعة
القـوة الدوليـة    وبعثـة األمـم املتحـدة       املسؤولة من قبل عن عملية تدقيق املرشحني، مبساعدة من          

اللجنـة االنتخابيـة   قرار هـذا العـام بـأن جلنـة التـدقيق، الـيت ترأسـها         للمساعدة األمنية، فقد مت اإل    
وكــان . ، ستــضم ممــثلني مــن وزاريت الداخليــة والــدفاع، ومــن مديريــة األمــن الــوطين   املــستقلة

االخنفاض البالغ الداللة للمرشحني املقرر استبعادهم قـد أثـار القلـق إزاء إدارة عمليـة التـدقيق،                  
املمثل اخلـاص   وقد سجل   . شخصيات اجملتمع املدين واملعارضة     جانب منقلق العام   ال أثاركما  

، عـدم رضـاهم عـن العمليـة، ووجهـا انتبـاه             اللجنـة االنتخابيـة املـستقلة     ، فضال عن    لألمني العام 
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ونتيجــة لــذلك، جــرى اســتعراض القائمــة مــرة . هــذه املــسألةالــرئيس والــوزارات املختــصة إىل 
  .حا مرش٣٢أخرى، واستبعاد ما يقدر بـ 

  
   اإلنسانحقوقاحلوكمة وسيادة القانون و    

.  اخلــدماتاحلوكمــة وتــوفري التحــسينات يف مــن حمدوديــة ون الــدولياحملــاورونوحــذر   - ٢٩
وأشــار احملــاورون إىل الفــساد باعتبــاره العامــل الرئيــسي الــذي يــؤثر علــى ثقــة الــسكان يف           

يـوش اخلاصـة واحلـد منـها،         وال تزال إحـدى األولويـات تتمثـل يف الـسيطرة علـى اجل              .احلكومة
وتتمحور أهداف احلوكمة على زيادة أعداد ونوعيـة مـوظفي          . والقضاء عليها يف هناية املطاف    

أمـرا  ) احلكـومي ‘‘ التـشكيل ’’(وقد كان شـغل هيكـل الوظـائف احلكوميـة           . احلكومة األفغانية 
ــصادية؛ وال       ــار إىل احلــوافز االقت ــن واالفتق ــدام األم ــرا النع ــصعوبة نظ ــسم بال ــداد  يت ــزال األع  ت

  .‘‘منخفضة بصورة خميبة لآلمال’’
ــاالت       - ٣٠ ــا يف اجملـ ــستهان هبـ ــوات ال يـ ــع خطـ ــرزاي ووزراؤه إىل قطـ ــرئيس كـ ــار الـ وأشـ

االجتماعيــة واالقتــصادية واإلمنائيــة، وتعزيــز اهلياكــل املؤســسية، وإىل التحــسينات امللحوظــة يف 
وسلموا بضرورة تعزيز اجلهود املبذولـة      . مكافحة املخدرات والتنمية الريفية والصحة والتعليم،     

ملكافحة زراعة خشخاش األفيون وإنتاج املخـدرات واالجتـار فيهـا واسـتهالكها، وأشـاروا إىل                
أنه جيري حتويل جانب كبري من األرباح املتصلة بذلك إىل لتمويل التمـرد واإلرهـاب والفـساد              

ــة،  وســتعاجل املــسائل املتــصلة  . رج األنــشطة القادمــة مــن اخلــا  يف ذلــكمبــاواألنــشطة اإلجرامي
وشـددوا علـى   . مبكافحة املخدرات بصورة أوىف يف إطار خطط التعاون على الصعيد اإلقليمـي        

أن جهود مكافحة املخـدرات كانـت أكثـر جناحـا يف املقاطعـات الـيت يقودهـا األفغـان، حيـث                      
ء املؤسـسات   مـع بنـا   و. ميكن للحكومات احمللية أن تستخدم الضوابط واحلوافز على حنو أفضل         

 حتتـل اآلن مركـزا متقـدما يف قائمـة البنـك      أفغانستاناألمنية، ستليها احلوكمة، حيث أصبحت    
كما ردوا علـى االنتقـادات املتعلقـة بتفـشي          . الدويل للبلدان اليت لديها نظم للضوابط واملوازين      

 ٣٠اكلـه بعـد   الفساد، حيث نسبوا الكثري منه إىل اجملتمـع الـدويل يف بلـد حيـاول إعـادة بنـاء هي         
  .عاما من الصراعات

بنـاء دولـة قـادرة علـى        ه، وهو ما يـشمل       أولويات هي إحدى احلوكمة  وأفاد الرئيس أن      - ٣١
فنجـاح االنتقـال    . النهوض مبسؤولياهتا يف أحناء البلد وجهاز حكومي مستقل خاضع للمـساءلة          
وكمـة حـول رؤيـة      إىل السيادة األفغانيـة الكاملـة يتوقـف علـى مـدى إمكـان إعـادة تـشكيل احل                  

ويف ضــوء جيولوجيــة البلــد وإمكانيــات النمــو الــوطين . مــشتركة مفــصلة مــع الــشعب األفغــاين
ففــي بلــد ال يــزال حيتــل . والتواصـل اإلقليمــي، فــإن هــذه الرؤيــة ممكنــة مــن الناحيــة االقتــصادية 

ال  بلدا يف مؤشر التنمية البشرية، ولديه أعلى معدل لوفيـات األطفـ            ١٨٢ من بني    ١٨١املركز  
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الرضع يف العـامل، وثـاين أعلـى معـدل وفيـات لألطفـال دون سـن اخلامـسة، وأعلـى احتمـاالت                  
. للوفيات النفاسية يف العامل، يكون من الواضح أن مثة حاجة لبذل ما هو أكثر من ذلك بكـثري                 

ــوفر يف  ــستانوتت ــة       أفغان ــصورة فعال ــا ب ــة موارده ــا قامــت بتنمي ــذايت إذا م ــاء ال ــة االكتف  إمكاني
، وإذا ما أنشأت على املستوى دون الوطين هياكل حكومية قـادرة علـى اإلجنـاز مـن                  ومسؤولة

وختطـط احلكومـة إلطـالق هـذه الرؤيـة اجلديـدة يف مـؤمتر كـابول، وهـو لـيس                    . الناحية العملية 
. مؤمترا إلعالن التربعات، وإمنا لتجديد االلتزام للشعب األفغاين والـشراكة مـع اجملتمـع الـدويل               

سـيتم تنفيـذها مـن       إعـادة توجيـه األمـوال إىل األولويـات األفغانيـة،             لـيت تتـضمن   وهذه اخلطة، ا  
  . يوم١٠٠برنامج يستغرق الناحية العملية من خالل 

 بالتحـديات يف    املليئـة   اإلنـسان  حقـوق حالـة    أخـر تطـورات       علـى البعثـة    تكما ُعرضـ    - ٣٢
ــرأة، واحتجــاز األشــخاص و    أفغانــستان ــهم  ، والــيت تــشمل مــسائل العنــف ضــد امل ــراج عن اإلف

بــصورة تعــسفية، دون وجــود إطــار قــانوين مناســب، واخلــسائر يف صــفوف املــدنيني، وثقافــة    
ضــعف التقــدم احملــرز يف حتقيــق أهــداف خطــة عمــل عــام  إىل باإلضــافةاإلفــالت مــن العقــاب، 

 القائمـة منـذ وقـت طويـل         اإلنـسان  حقـوق ومتثـل مـشاكل     . والعدالة  للسالم واملصاحلة  ٢٠٠٥
ــا  ختالل هياكــل احلكــم، وترســخ ظــاهرة اإلفــالت مــن العقــاب، وضــعف ســيادة      واملرتبطــة ب

القانون ومؤسسات قطاع العدالة، باالقتران مع هتميش املرأة، متثـل حتـديات ال يـستهان هبـا يف                  
بعثـــة األمــم املتحـــدة لتقــدمي املـــساعدة إىل   وقـــد ســجلت  . األجلــني املباشــر واألطـــول مــدى   

 إصابة يف الفتـرة     ٩٦٨ صفوف املدنيني بسبب الصراع تبلغ        أرقاما أولية للخسائر يف    أفغانستان
 عـن نفـس      املائة يف ١٨، وهو ما ميثل زيادة بنسبة       ٢٠١٠ مايو/أيار و يناير/ الثاين كانونما بني   

وتظـل العناصـر املناوئـة للحكومــة هـي املـسؤولة عـن أكـرب نـسبة مــن         . ٢٠٠٩ الفتـرة مـن عـام   
وكانـت  . ينـاير / الثـاين  كـانون منـذ   )  خـسائر املـدنيني     مـن إمجـايل     املائـة  يف ٦٩(خسائر املدنيني   

 نتيجة للهجمات االنتحارية واالستخدام العـشوائي ألجهـزة     اخلسائر يف صفوف املدنيني   معظم  
التفجري احمللية الصنع، حيث واصلت العناصر املناوئة للحكومـة شـن اهلجمـات بطريقـة ال متيـز                  

 االحتياطـات املناسـبة للحيلولـة دون وقـوع     بني األهـداف املدنيـة والعـسكرية، ودون أن تتخـذ         
ــدنيني  ــيت اعتمــدهتا    . خــسائر يف صــفوف امل ــة ال ــدو أن التوجيهــات التكتيكي ــة  ويب ــوة الدولي الق

  .اخلسائر يف صفوف املدنينيللمساعدة األمنية حتدث أثرا إجيابيا يف التقليل من عدد 
 اسـتخدام    يف ذلـك   مبـا ار،  ال يزال العنف ضد النساء والفتيات مستمرا وواسـع االنتـش            - ٣٣

، ‘‘جــرائم الــشرف’’الفتيــات يف الــزواج علــى ســبيل تــسوية املنازعــات، والقتــل فيمــا يــسمى   
وال تزال القيود تعوق مشاركة املـرأة يف احليـاة العامـة،            . والزواج املبكر والقسري واالغتصاب   

جمـات علـى النـساء      وتتكرر اهل . بينما تتقلص املساحة السياسية املتاحة هلا للدفاع عن حقوقها        
يف احلياة العامة، والتهديد بالتهجم عليهن والتحرش هبن، أو على النساء الـاليت تعملـن خـارج                  
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، مـع إفـالت مـرتكيب ذلـك     العناصر املناوئة للحكومةبيوهتن، وكثريا ما يكون ذلك من جانب     
لفتيـات  العنـف اجلنـسي ضـد النـساء وا        وال يـزال اإلبـالغ عـن        . من العقاب يف معظـم احلـاالت      

يف املوضـوعة  العنف اجلنسي  املتعلقة ب وصمة العار   كما أن   .  أقل مما حيدث يف الواقع     األفغانيات
 االفتقـار إىل أي   إىل ذلـك، باإلضافةا، اليت تقع على عاتق الضحية وليس على اجلاين،     غري حمله 

يـد  شكل من أشكال العدالة أو اإلنصاف للضحايا، قد جعـل العنـف اجلنـسي يظـل إىل حـد بع               
.  األفغانية أو من جانب اجملتمـع األفغـاين         القانون إنفاذدون عالج، سواء من جانب مؤسسات       

 كــل بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل أفغانــستان  يف  اإلنــسانحقــوقويراقــب عنــصر 
 صياغة تشريع مؤخرا لتنظـيم آليـات فـض املنازعـات التقليديـة وللـدعوة                يف ذلك  مباالعمليات،  

  .مزيد من الضمانات حلقوق املرأةلتوفري 
: األفغانية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان أربعة جماالت تـدعو للقلـق          وأبرز ممثلو اللجنة      - ٣٤

انعدام الشفافية والشرعية والدعم العام جمللس السالم ولعملية الـسالم الـيت شـرع فيهـا؛ وثقافـة                  
اخلــسائر يف ويل، والــيت تغــذي التمــرد؛ واإلفـالت مــن العقــاب، الــيت يتغاضــى عنــها اجملتمــع الــد 

؛ واحتمـال ازديـاد التـشرد       العناصـر املناوئـة للحكومـة     ، وال سـيما علـى أيـدي         صفوف املـدنيني  
إىل أنه ُينظـر بـصورة      اللجنة   توأشار. نظرا للشواغل األمنية وعدم وجود فرص لتوليد الدخل       

د، وأن الفساد يـؤدي إىل تبديـد        واسعة إىل احلكومة على أهنا ال تأخذ مسائل العدالة مأخذ اجل          
  اإلنـسان  حقـوق وفند ممثلـو اللجنـة االعتقـاد القائـل بـأن مثـة تنـاقض بـني                  . ثقة اجملتمعات احمللية  

، وأصــروا علــى أن النــاس، حــىت يف املنــاطق الريفيــة، يعرفــون   أفغانــستانوالثقافــة أو الــدين يف 
ريقة اليت جيري التعامل هبـا مـع هـذه    غري أهنم أشاروا إىل أمهية الط     . حقوقهم ويريدون احترامها  

  .املسائل
 إىل مالحظـة أن      األمـن  جملـس  األفغانية املـستقلة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان        اللجنة  ودعت    - ٣٥

وطلبــت اللجنــة . غيــاب العدالــة وإفــالت مــرتكيب اجلــرائم مــن العقــاب يغــذيان انعــدام األمــن   
 مبمارســة ضــغوط علــى الــرئيس،  مــن النظــام، بــدال مــن الــسماح هلــم  ‘‘ املفــسدين’’باســتبعاد 

 هيئـة التنـسيق بـني وكـاالت تقـدمي            ممثلـو  وأكد. والتأثري على تعيينات كبار املسؤولني والقضاة     
الغــوث يف أفغانــستان جمــددا أن ســحب القــوات العــسكرية الدوليــة ســيزيد مــن تفــاقم ظــاهرة   

ا كافيـا، الـيت كـثريا       اإلفالت من العقاب، بالتسرع باستبداهلم بقوات األمـن غـري املدربـة تـدريب             
  .تكون مرتبطة بأمراء احلرب ما
وأبـــرز كـــل ممثلـــي اجملتمـــع املـــدين ضـــرورة تـــوفري الفـــرص االقتـــصادية، واخلـــدمات      - ٣٦

االجتماعية األساسية، وأشـاروا إىل الـرتوح مـن املنـاطق الريفيـة إىل احلـضر، واالجتـاه إىل جتـدد                  
لتنـسيق بـني وكـاالت تقـدمي الغـوث إىل أن            وأشـارت هيئـة ا    . أفغانـستان اهلجرة االقتصادية من    
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املنظمــات غــري احلكوميــة تعمــل يف املقاطعــات األربــع والــثالثني مجيعهــا، وتتمتــع بإمكانيــة          
الوصول إليها من خالل قبـول اجملتمعـات احملليـة هلـا نظـرا ألن عملـها مفتـوح للجميـع وخيـضع             

نية وقيامــه بنــشاطه يف كمــا أبــرزوا ضــرورة وجــود مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسا . للمــساءلة
  .أفغانستانكافة أحناء 

األفغانيــة املــستقلة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان إىل أن التعلــيم هــو وســيلة  اللجنــة وأشــارت   - ٣٧
التمكني للجميع، وأشارت بصفة خاصة إىل ضرورة وصـول املـرأة إىل فـرص الرعايـة الـصحية                  

 فعاليـة القـروض الـصغرية     الغـوث هيئـة التنـسيق بـني وكـاالت تقـدمي     وأبـرزت   . وتنظيم األسـرة  
كوسيلة للتمكني للمرأة، وإن كانت قد حذرت من أن التنمية االقتـصادية وحـدها ال تكفـي؛                 

األفغانيـة املـستقلة املعنيـة      اللجنـة   وطالبـت   . إذ يلزم أن يكون مثـة عمـل علـى الـصعيد الـسياسي             
يف أمـاكن العمـل، ورأت أن        بالتمييز اإلجيايب لـتمكني النـساء مـن بنـاء قـدراهتا              حبقوق اإلنسان 

 لـن تقبـل مطلقـا بتمتـع النـساء حبقـوق متـساوية علـى النحـو املنـصوص عليـه يف                         طالبـان  حركة
 تعـرف أمهيـة      طالبان حركة إىل أن    هيئة التنسيق بني وكاالت تقدمي الغوث     وأشارت  . الدستور

ت أيـضا   التعليم، وأن اهلجمات األخرية مل تقتصر على مدارس البنـات فحـسب، بـل واسـتهدف               
ــاء واألمهــات   ــذ واآلب ــة والحظــت . املدرســني والتالمي ــة حبقــوق   اللجن ــستقلة املعني ــة امل األفغاني

 مـدارس، أي بنـسبة   ٢٠٧، كانـت   طالبـان حركـة  مدرسـة أغلقتـها   ٣٣٠ أنه مـن بـني     اإلنسان
  .، مدارس للبنات املائةيف ٦٠
  

  اتساق املعونات والتنمية االقتصادية    
بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل   علــى أن مــني العــاماملمثــل اخلــاص لألشــدد   - ٣٨

املعونــات يف كــل األركــان ‘‘ أفغنــة’’ تــدعم اجلهــود الــيت تبــذهلا احلكومــة مــن أجــل أفغانــستان
 للوفـــاء - األمـــن، واحلوكمـــة، والتنميـــة -ســـتراتيجية التنميـــة الوطنيـــة ألفغانـــستان الثالثـــة إل

ــشعب ا   ــرح لل ــا املتجــدد املقت ــؤمتر كــابول بالتزامه ذلــك مــن خــالل  ســيتحقق  و.ألفغــاين يف م
 امليزانيــة الوطنيــة، مــن خــالل  بدرجــة كــبريةمــساعدة احلكومــة علــى زيــادة تــدفقات املعونــات

ــة،      ــات الوطني ــوائم األولوي ــع ق ــات م ــق املعون ــة خــارج    وتوفي ــات املقدم ــة املعون وحتــسني فعالي
وأشــار إىل أن مــؤمتر كــابول، وعمليــة . ةامليزانيــة، وجنــاح االنتقــال إىل زيــادة الــسيطرة األفغانيــ

كـــابول الـــيت ســـيطلقها، ســـيطرح للمـــرة األوىل خطـــة وطنيـــة ذات أولويـــات مرتبـــة للتنميـــة  
 مــن خــالل الــربامج وســيتم تنفيــذ هــذه اخلطــة. االقتــصادية واملاليــة العامــة واإلصــالح اإلداري

وفر إطـارا لنـهج شـامل    الوطنية ذات األولوية، الـيت ميكـن، إذا مـا ترابطـت بـشكل فعـال، أن تـ        
، مبا ميكن أن يـشكل عمليـة        أفغانستانأكثر متاسكا وإطارا ممكنا جلهد أكثر حتديدا وتنسيقا يف          

  .االنتقال بطرق تسهم يف احتماالت السالم
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، ستـستغل  ودفعهـا إىل األمـام   هذه العمليـة     لتوحيدوكميسر حمتمل جلهد بقيادة وطنية        - ٣٩
، كــرئيس مــشارك للعمليــة إىل جانــب    ساعدة إىل أفغانــستانبعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــ    

 إلنـشاء إطـار يـضم   اجمللس املشترك للتنـسيق والرصـد باعتبـاره األداة األوىل       احلكومة، مشاركة   
ــق        ــات املتفـ ــة واألولويـ ــو الرؤيـ ــرز حنـ ــدم احملـ ــة التقـ ــة ومراقبـ ــه ورعايـ ــراف لتوجيـ ــة األطـ كافـ

ذات األولويـات الـيت وضـعتها احلكومـة         وستـسعى إىل تـشجيع االصـطفاف وراء اخلطـة           .عليها
والربامج الوطنية للحوكمة والتنمية االقتصادية واالجتماعية؛ ودعم ترمجة هـذه اخلطـة الوطنيـة              
ذات األولويات علـى مـستوى املقاطعـات واملنـاطق؛ وتـشجيع اجلهـود املتواصـلة املبذولـة لبنـاء                    

ن الوطين؛ وتشجيع ودعـم الـشراكات       القدرة األفغانية على القيادة على الصعيدين الوطين ودو       
الفعالة وتعزيز املساءلة املتبادلـة يف تنفيـذ عمليـة كـابول؛ وتـشجيع املـشاركة املفتوحـة للجميـع                  

  .للمجتمعات احمللية واألطراف من اجملتمع املدين يف هذا اجلهد الوطين
 هـذا اجملـال      يف بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل أفغانـستان            وستشمل أولويات     - ٤٠

 تعزيز االصطفاف وراء إستراتيجية احلكومـة للتنميـة ذات األولويـات            )أ(:  ما يلي  ٢٠١٠لعام  
 من خـالل حتـسني فعاليـة املعونـات           يف ذلك  مبا زيادة املساءلة املتبادلة،     )ب(؛  )‘‘اجملموعات’’(

ة ودون  زيــادة التركيــز علــى بنــاء القــدرات علــى الــصعيدين الوطنيــ  )ج(مــن خــارج امليزانيــة؛ 
 املتعلقــة بتماســك املعونــات، فإهنــا ســتعزز شــراكتها مــع املمثــل   ةودعمــا لواليــة البعثــ. الــوطين

القـوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة، وكـذلك مـع            /اخلاص لالحتاد األورويب، واملمثل املدين للنـاتو      
  .البنك الدويل ومصرف التنمية اآلسيوي لدعم أولويات التنمية األفغانية

 تعيني مستشار بشأن متاسك املعونات وإعـادة تنظـيم          املمثل اخلاص لألمني العام   وأبرز    - ٤١
 يف  املتحـدة  األمـم وأضـاف أن امليـزة النـسبية الـيت تتمتـع هبـا              . فرع لتماسك املعونـات يف البعثـة      

 تتمثل يف أن لديها عددا كبريا مـن الوكـاالت، وأهنـا موجـودة يف املقاطعـات األربـع                    أفغانستان
 موظــف ٧٠٠ مكتبــا يف املقاطعــات واملنــاطق، وأكثــر مــن ٢١ومــع وجــود . يعهــاوالـثالثني مج 

 إعـادة فرقـة    املخطـط أل   االنتقـال  أن تـدعم      املتحدة ألمم موظف وطين، ميكن ل    ٦ ٠٠٠دويل و   
ــذا       إعمــار  ــادة ه ــى قي ــة عل ــدرات األفغاني ــز الق ــة وتعزي ــسيطرة املدني املقاطعــات وإخــضاعها لل
 منــذ الــستينات مــن القــرن املاضــي، وســتظل أفغانــستان يف  موجــودة املتحــدةاألمــمو. االنتقــال

 مــن ٣١ الــذي يــضم - القطــري  املتحــدةاألمــمويقــدم مكتــب .  لفتــرة طويلــةكموجــودة هنــا
، وحجـم أعمـال يبلـغ بليـون         ) غري مقيمة  ٨ منها مقيمة و     ٢٣(الوكاالت والصناديق والربامج    

 األفغـاين، ويعمـل علـى بنـاء قـدرة            الدعم لتـوفري اخلـدمات احلامسـة امللموسـة للـشعب           - دوالر
وهنـاك عـدد قليـل فحـسب مـن املقاطعـات، الـيت              . احلكومة األفغانية على توفري تلك اخلدمات     

تتمركز فيها أساسا البلدان املسامهة بقوات، هي اليت حتـصل علـى نـصيب األسـد مـن التمويـل                    
يهـدف إطـار     املـشكلة،    وكجـزء مـن اجلهـود املبذولـة ملعاجلـة هـذه           . من اجلهات املاحنـة الثنائيـة     
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 إىل توفيـق عمـل الوكـاالت        ٢٠١٣-٢٠١٠ للفترة    املتحدة األمماملساعدة اإلمنائية املقدمة من     
 األمــممــع األولويــات الــيت حــددهتا احلكومــة األفغانيــة يف إســتراتيجية التنميــة الوطنيــة وبــرامج   

   .ة كافي مواردال حتصل على املشتركة املوجهة إىل املقاطعات اليت املتحدة
  مالحظات  -ثالثا   

تمكني احلكومـة األفغانيـة مـن قيـادة     لـ  الالزمـة بعثة علما بعناصر البناء اهلائلة      الأحاطت    - ٤٢
ــاملة   ــة ش ــوح        لعملي ــوار املفت ــراء احل ــوفري اخلــدمات وإج ــن وحتــسني ت ــز األم ــال إىل تعزي النتق

يـساور   كـان قلـق   الغـري أن    . يطر األفغـان علـى مقاليـدها      للجميع، بوضع خطة هلا أولوياهتا يـس      
ــة ــد يف   البعث ــدة التعقي ــة املتزاي ــة األمني ــستان إزاء احلال ــشطة   أفغان ــاد العنــف واألن ، وخباصــة ازدي

 الــشرعية، اجلماعــات املــسلحة غــري، و القاعــدةتنظــيم، و طالبــانحركــةاإلرهابيــة مــن جانــب 
، مبـن فـيهم     ينيلـسكان احمللـ   لواملتورطني يف جتارة املخـدرات، ممـا أدى إىل هتديـدات            واجملرمني،  

 األنـشطة تـؤثر   فتلـك  .العـسكريني واملـدنيني  الـدوليني  األفـراد  واألطفال، وقوات األمن الوطنية   
 وتــوفري األمــن واخلــدمات األساســية  ،قــدرة احلكومــة علــى ضــمان ســيادة القــانون ســلبا علــى 

 ويـشعر اجمللـس   .للشعب األفغاين، وضمان حتسني ومحاية حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية     
ــها      بق ــنجم غالبيت ــالغ إزاء اســتمرار ارتفــاع أعــداد اخلــسائر يف صــفوف املــدنيني، والــيت ي لــق ب

العظمى عن أعمال حركة طالبان وتنظـيم القاعـدة واجلماعـات املتطرفـة األخـرى، ويـدعو إىل                  
كما يـشعر اجمللـس بـالقلق إزاء ضـرورة تـوفري            . اختاذ كافة التدابري املناسبة لكفالة محاية املدنيني      

  .اية لألطفال املتضررين من الرتاع املسلحاحلم
وتتمتـع  على احلاجة إىل عملية شفافة ودميقراطية       جمددا  ويف هذا الصدد، أكدت البعثة        - ٤٣
  وقـد سـلمت البعثـة      . الفترة االنتخابية املقبلـة    طوال على االستقرار واألمن     ، للحفاظ صداقيةبامل
 األمـن   يف مـن جديـد أن التقـدم املـستدام           دتوأكـ الطبيعة املتداخلة للتحديات يف أفغانـستان،       ب

 وحقــوق اإلنــسان وســيادة القــانون والتنميــة، فــضال عــن القــضايا الــشاملة ملكافحــة ةكمــوواحل
وشـددت البعثـة علـى      . ، هي جوانب يعزز بعضها بعضا     الفساد ومكافحة املخدرات والشفافية   

 التــآزر يف أهــداف توالحظــ هنــج شــامل يف التــصدي للتحــديات يف أفغانــستان،  إتبــاعأمهيــة 
شددت البعثة على ضـرورة تعزيـز       كما  . بعثة األمم املتحدة واجملتمع الدويل    واحلكومة األفغانية   

  . االعتبار الواجب ملسؤوليات كل منهاإيالءالتعاون والتنسيق والدعم املتبادل، مع 
واملـساءلة يف    القدرة العمليـة والـروح االحترافيـة         زيادة على أمهية جمددا   البعثة   وأكدت  - ٤٤

جـراءات مناسـبة للفحـص والتـدقيق والتـدريب           إل قطاع األمن األفغاين، من خالل إطار شـامل       
والتوجيه والتجهيز والتمكني، للرجال والنساء علـى حـد سـواء، للتعجيـل بالتقـدم حنـو هـدف                   

ن يف إنشاء قوات أمن أفغانية مكتفية ذاتيا ومتوازنة عرقيـا، لتـوفري األمـن وكفالـة سـيادة القـانو                  
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 والحظت البعثة الطلبات املوجهة إىل اجملتمع الدويل لتقدمي املساعدات حبيـث            .مجيع أحناء البلد  
يتسىن تسليح قوات األمن الوطين األفغانية وجتهيزها على النحـو الـسليم، ومتكينـها بالتـايل مـن                  

  .تويل املسؤولية األولية عن األمن يف البلد
 األفغانيـة بوضـع وتنفيـذ برنـامج وطـين للـسالم وإعـادة               ورحبت البعثة بالتزام احلكومة     - ٤٥

اإلدماج تتوفر له الفعالية واالنفتاح على اجلميع والشفافية واالسـتدامة، وأعربـت عـن تقـديرها         
وأعربـت البعثـة عـن      .  يف دعـم الربنـامج     بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان      لعمل  

 مـن خـالل      يف ذلـك   مبـا تمع الـدويل ملـساعدة جهـود احلكومـة،          أملها يف زيادة الدعم املقدم اجمل     
  .الصندوق االستئماين للسالم وإعادة اإلدماج

 أثنـاء   نـع املخالفـات وسـوء الـسلوك       مببعثة كذلك بالتزام احلكومـة األفغانيـة        الورحبت    - ٤٦
كتـسي أمهيـة حيويـة      ي وهـو مـا   ،  تـها ضـمان نزاه  و،  ٢٠١٠  عـام  االنتخابات التـشريعية الوطنيـة    

وأعربت البعثة عـن األمـل يف أن يـتم بـذل كـل جهـد                .  الدميقراطية يف أفغانستان   لتطورالنسبة  ب
ــضمان مــصداقية وســالمة وأمــن االنتخابــات    ــارة،   و.ممكــن ل ــتخــالل الزي ــة تعرف ــى البعث  عل

وإن كانـت قـد     نـة الـشكاوى االنتخابيـة،       وجلالتحديات اليت تواجه اللجنـة االنتخابيـة املـستقلة          
ــتني  ألداء باحلاجــة ســلمت ــاتني اهليئ ــوظائفهل ه ــال يف   م ــى حنــو فع ــات التحــضري لا عل النتخاب
 قــوة مــع بعثــة األمــم املتحــدة لــضمان أن تعمــل حكومــة أفغانــستان وســيتعني علــى. تــهاومراقب
  . الدستورعلى النحو الذي حيتمهوازنات املناسبة  وتوفري الضوابط واملواستقالهلماتني اللجن
ــ  - ٤٧ ــة عــن قلق توأعرب ــا البعث ــى األمــن واحلكــم الرشــيد وجهــود     إزاء ه ــساد عل ــار الف  آث

مكافحــة املخــدرات والتنميــة االقتــصادية، وشــجعت احلكومــة األفغانيــة، مبــساعدة مــن اجملتمــع 
ومع ذلـك،   . تعزيز جهودها الرامية إىل إنشاء إدارة أكثر فعالية ومساءلة وشفافية         على   ،الدويل
قـد   التنفيـذي والتـشريعي،   نييـة، مبـا يف ذلـك الفـرع     املؤسـسات األفغان أن البعثـة   مما شجع  كان

 احلكـم الرشـيد، مـع    كفالـة  بغيـة  ات التعاون يف جمال إصالح اإلدارة العامـة والتـشريع      بدأت يف 
املــساءلة علــى الــصعيدين  ضــمان مراعــاة التمثيــل الكامــل جلميــع النــساء والرجــال األفغــان، و   

 املـساعدة التقنيـة يف   لتـوفري هود الدولية  اجلعلى بذل املزيد منوشجعت ودون الوطين،   الوطين  
  .هذا اجملال

الذي سـيعمل علـى   مؤمتر كابول املقبل،    يت سيتمخض عنها    نتائج ال الإىل  البعثة  وتتطلع    - ٤٨
 كــانون  ٢٨ يفأفغانــستان يف لنــدن  ب لنــدن املعــين مــؤمتر  االلتزامــات الــيت قطعــت يف   تطــوير
تحـسني تنـسيق املـساعدات وفعاليتـها، مبـا يف            فرصـة هامـة ل     أتاحـت ، والـيت    ٢٠١٠يناير  /الثاين
  .ضمان املساءلة املتبادلةمن خالل ذلك 
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 االحترام الكامل حلقوق اإلنسان واحلريات األساسـية والقـانون          وتتوقع البعثة أن يتوفر     - ٤٩
 لالطـالع علـى    للبعثة فرصـة     أتيحت ،خالل الزيارة  و .اإلنساين الدويل يف مجيع أحناء أفغانستان     

احلكومـة  مع  األمم املتحدة مع املنظمات غري احلكومية الدولية واحمللية ذات الصلة، و       عمل بعثة 
ضمان التنفيـذ   لـ  ضـرورية هـذه اجلهـود      و .لرصد حالة املدنيني لضمان محايتهم وتعزيـز املـساءلة        

ــل  ــة با الكام ــام املتعلق ــسان    لألحك ــوق اإلن ــية وحق ــات األساس ــاين و يفحلري ــتور األفغ يف  الدس
تمتـع املـرأة   بطرف، مبا يف ذلك تلـك املتعلقـة   ك أفغانستان  انضمت إليها ولية اليت   املعاهدات الد 

 الوصـول إىل مجيـع الـسجون وأمـاكن          األمهيـة كفالـة   ومـن    .املكفولـة هلـا   حبقـوق اإلنـسان     متاما  
، مبــا يف ذلــك القــانون اإلنــساين  يف هــذا الــشأناحتــرام القــانون الــدويل و، األفغانيــةاالحتجــاز 

 مواصـلة التقـدم يف إعـادة إعمـار قطـاع       األمهيـة وباملثـل، سـيكون مـن       . نسانوقانون حقوق اإل  
  .هالسجون يف أفغانستان وإصالح

 ملراقبـة عمـل اللجنـة األفغانيـة املـستقلة            هلـا  فرصـة إلتاحة ال  ها البعثة عن تقدير   توأعرب  - ٥٠
. ددياملعنيــة حبقــوق اإلنــسان، فــضال عــن اجلهــود الراميــة إىل تــشجيع ظهــور جمتمــع مــدين تعــ 

ــة التعــاون اإلقليمــي واحلــوار  ت البعثــةوشــدد ــادرات ، وخباصــة علــى أمهي  املنطقــة يف بلــدان مب
ــ ســعادهتا عــن ت وأعربــ،القــضايا الــسياسية واالقتــصادية أن التعــاون اإلقليمــي أصــبح ركيــزة  ب

 مجيع اجلهـات الفاعلـة ذات الـصلة          البعثة وشجعت. الستراتيجيات السياسية واألمنية األفغانية   ل
يف واســعة الشاركة املــلعمــل مــع اللجنــة األفغانيــة املــستقلة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان لــدعم اعلـى  

ة واجملتمع املدين لتحقيق االلتزامات املتبادلة اليت قدمت يف مـؤمتر           يوكاالت احلكوم ال مجيع أحناء 
  . اليت قدمت يف مؤمتر كابولااللتزاماتلندن، فضال عن 

، مبـساعدة   املتحـدة األمـم  على العمل الذي تنـهض بـه   وكان مشجعا للبعثة أن اطلعت    - ٥١
 األمـن واحلكـم والتنميـة    مـسائل دعمـا ألولويـات احلكومـة األفغانيـة بـشأن         من اجملتمع الدويل،    

ــاون اإلقليمــي  ــصادية، والتع ــ .االقت ــةوأعرب ــسياسية  لأل الكامــل ا عــن دعمهــ ت البعث ــات ال ولوي
  واملـصاحلة والتعـاون اإلقليمـي،      اإلدمـاج عـادة    االنتخابـات وإ   ، وهي  املتحدة األمملبعثة  لثالث  ا

ــا علـــى ــة اصـــطفاف  وتركيزهـ ــات يف كفالـ ــة   متاســـك املعونـ ــدويل واجلهـــات املاحنـ ــع الـ اجملتمـ
 كمـا   . وراء أولويـات احلكومـة األفغانيـة       هـا  وبراجم اوكاالهتو املتحدة   األمم ومسامهات صناديق 

 علـى   كمـا أكـدت  .نـسان عمـل بعثـة األمـم املتحـدة احلاسـم يف جمـال حقـوق اإل          شددت علـى    
الدور احلاسم لبعثة األمم املتحدة يف مساعدة احلكومة األفغانية يف عمليـة التحـول حنـو القيـادة                  

ــؤمتر          ٢٠ يف كــابول يف ه عقــداملقــرراألفغانيــة، مبــا يف ذلــك عــن طريــق دعــم التحــضري للم
  .يوليه/متوز
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م وممثلـه اخلـاص ومجيـع        الكامـل لعمـل األمـني العـا        ادعمهـ عـن   بعثـة   الوأخريا، أعربـت      - ٥٢
 علـى اجلهـود   ت وأثنـ واملهمـة مـع ذلـك،     ،موظفي األمم املتحدة يف االضـطالع باملهـام الـصعبة         

بعثـة بقـوة الـدول األعـضاء تـوفري مجيـع            الناشـدت   و.  يف أفغانـستان   ما لتنفيذ واليته  وهنبذلياليت  
 لتنفيـذ واليتـها   ه الكفايـة مـستعدة مبـا فيـ    لبعثـة   ا تكونأن  املوارد البشرية واملالية الالزمة لضمان      

  .على أفضل وجه ممكن
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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  الـ   املكانـة  وؤ، وتوطيد أسس السالم املستدام والدميقراطية الدستورية، وتبـ        مهابناء بلد إلعادة  
 ؛ هبما يف اجملتمع الدويلتليق

  يف ذلـك   مبـا ،  استعراض التقدم الذي أحرزته احلكومة األفغانية مبساعدة اجملتمع الدويل          - ٢
 ،يف مواجهـــة التحـــديات املترابطـــة يف جمـــاالت األمـــنمـــن خـــالل مبـــادرات بنـــاء القـــدرات، 

املرأة، ومحايـة األطفـال     ، وحقوق النساء ومتكني      وحقوق اإلنسان  ، وسيادة القانون  ،واحلوكمة
ــسلح،   ــرتاع املـ ــن الـ ــضررين مـ ــة،   املتـ ــصادية واالجتماعيـ ــة االقتـ ــي،   والتنميـ ــاون اإلقليمـ والتعـ

  ؛املخدرات كافحةوم
ــرارات جملـــس األمـــن ذات الـــصلة، وال    - ٣ ــة تنفيـــذ قـ ــيم حالـ ــرار  تقيـ ــيما القـ  ١٨٠٦سـ
  التعهــــداتفــــضال عــــن ، )٢٠١٠ (١٩١٧ والقــــرار )٢٠٠٨ (١٨٣٣والقــــرار ) ٢٠٠٨(

هــذا  اقــد ُعن الــذيلنــدن واســطنبول، يوااللتزامــات املتبادلــة الــيت قطعهــا املــشاركون يف مــؤمتر
 ؛والتطلع إىل مؤمتر كابول، العام

واحملايــد الــذي تواصــل األمــم املتحــدة القيــام بــه لتعزيــز  الرئيــسي التأكيــد علــى الــدور   - ٤
يت يبذهلا اجملتمـع الـدويل، واإلعـراب    السالم واالستقرار يف أفغانستان، بقيادهتا للجهود املدنية ال    

 كفالـة أمـن املـوظفني،       اليت يبـذهلا األمـني العـام، مبـا يف ذلـك           اجلارية  عن الدعم القوي للجهود     
 املنــصوص عليهــا يف قــرار جملــس األولويــات جمــددا علــى والتأكيــدوممثلــه اخلــاص ألفغانــستان، 

ورجاالً، يف بعثـة األمـم املتحـدة        ، نساًء   نيالعامل وإظهار التضامن مع     ،)٢٠١٠ (١٩١٧األمن  
 لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان؛

 املــسند إىل بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي     الرئيــسياســتعراض تنفيــذ الــدور التنــسيقي      - ٥
 ١٩١٧املساعدة إىل أفغانستان، وإىل املمثل اخلاص لألمـني العـام، مبوجـب قـرار جملـس األمـن                   

ــاة احلاجــة إىل   )٢٠١٠( ــع مراع ــا، م ــة    شــامل هنــج عإتب ــادة األفغاني ــز القي ــدأ تعزي  واألخــذ مبب
 وسيطرة األفغان على مقدراهتم؛

لــدعم عمليــة للتنميــة وحتقيــق     اســتعراض اجلهــود الــيت تبــذهلا الــسلطات األفغانيــة،        - ٦
مبساعدة اجملتمع الدويل، للتصدي للخطر الذي يتهـدد أمـن       االستقرار يقودها األفغان أنفسهم،     

رها مــن قبــل حركــة طالبــان، وتنظــيم القاعــدة، واجلماعــات املــسلحة غــري   أفغانــستان واســتقرا
  الشرعية، واجملرمني، والضالعني يف جتارة املخدرات ويف حتويل السالئف الكيميائية؛ 
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  األمـن  جملـس إعادة تأكيد أمهية فعالية تنفيذ التدابري وتطبيق اإلجراءات اليت استحدثها             - ٧
وغريهــــــا مــــــن ) ٢٠٠٩ (١٩٠٤، و )٢٠٠٨ (١٨٢٢، و )١٩٩٩ (١٢٦٧يف القــــــرارات 

بعثـة األمـم املتحـدة      القرارات ذات الصلة، واإلعراب عن دعم التعاون بني احلكومة األفغانيـة و           
   يف هذا الصدد؛ األمنجملس اليت أنشأها ت مع جلنة اجلزاءالتقدمي املساعدة إىل أفغانستان

اجلهـود املبذولـة لزيـادة      مبـا يف ذلـك      يف البلد،   وحالة التنمية   استعراض الوضع اإلنساين      - ٨
نسبة املعونة اإلمنائية املقدمة من خالل احلكومة األفغانية ودور أفرقة إعـادة إعمـار املقاطعـات،                

  أخذا يف االعتبار أولويات التنمية األفغانية؛
تقييم التعاون والتنـسيق والـدعم املتبـادل بـني بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل                       - ٩
فغانستان والقوة الدولية للمساعدة األمنية، مبا يف ذلك مـا يتعلـق بالقـضايا اإلنـسانية وحقـوق                  أ

  كل منهما؛وفقا لوالية اإلنسان، وما يتعلق بدعم العملية االنتخابية، 
تقييم التحضريات اجلارية لالنتخابات التشريعية املقـرر إجراؤهـا يف وقـت الحـق مـن                   - ١٠

 داقيتها وسالمتها وأمنها؛العام احلايل، وكذلك مص

وسـيلة فعالـة لتعزيـز    ك  واحلـوار إعادة تأكيد األمهية احلامسة للنهوض بالتعاون اإلقليمـي       - ١١
  .احلوكمة، واألمن، والتنمية يف أفغانستان
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  املرفق الثاين
 الزمين الجتماعات بعثة جملس األمن إىل أفغانستاندول اجل    

  
   ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٢١، االثنني
  بولطنالوصول إىل كابول من اس  ٣٠/٢١
 ، جلسة إحاطة أمنية العامألمنيااللتقاء باملمثل اخلاص ل  ٣٠/٢٢ – ٠٠/٢٢

   ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٢٢الثالثاء، 
 لتقدمي املـساعدة إىلاألمم املتحدة جلسة إحاطة مع بعثة        ٣٠/٠٩-٠٠/٠٨

األمـــم املتحـــدةأفغانـــستان وممـــثلني خمتـــارين مـــن فريـــق 
  القطري

  زيارة مركز التدريب العسكري يف كابول  ٤٥/١١-١٥/١٠
  غداء عمل مع الرئيس حامد كرزاي  ٣٠/١٤-٣٠/١٢
اجتماع مشترك مع قائد القوة الدولية للمساعدة األمنيـة  ٣٠/١٦-٠٠/١٥

وكبري املمثلني املدنيني للناتو، جلسة إحاطـة عـن العمليـة
  االنتقالية

مع املدين األفغاين، وشـبكة النـساء مع منظمات اجملت   لقاء  ٣٠/١٨-٠٠/١٧
،قـوق اإلنـسان  األفغانيات، واللجنة األفغانيـة املـستقلة حل     

هيئة التنسيق بني وكاالت تقدمي الغوث يف أفغانـستان،و
  األفغانية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان اللجنة و

  مألمني العاحفل استقبال استضافه املمثل اخلاص ل  ٣٠/٢١-٣٠/١٩
  ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٢٣، األربعاء

   مع أعضاء اللجنة املستقلة لالنتخاباتلقاء  ٢٥/١٠-٠٠/٠٩
  أعضاء جلنة الشكاوى االنتخابية مع لقاء  ٣٠/١١-٣٠/١٠
   مع املمثل اخلاص لالحتاد األورويبلقاء  ٣٠/١٢-٠٠/١٢
ــع وزراء  ٣٠/١٦-٣٠/١٣ ــاء مـ ــة، ولقـ ــر اخلارجيـ ــع وزيـ ــل مـ ــداء عمـ غـ

  باحلكومة
 مع رئيس جملس النواب واثـنني مـن رؤسـاء اللجـانلقاء  ١٥/١٨-٠٠/١٧

  الدائمة
  مألمني العاجلسة لتبادل اآلراء مع املمثل اخلاص ل  ١٥/١٩-١٥/١٨
  حفل عشاء استضافه سفري تركيا  ٠٠/٢٢-٣٠/١٩
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   ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٢٤اخلميس، 
   كابول إىل جالل أبادالسفر من  ٠٠/٠٨-٣٠/٠٧
  ظ والية نانغارهارلقاء مع حماف  ٣٠/٠٨-٠٠/٠٨
زيـــارة خمـــيم الـــشيخ املـــصري، ولقـــاءات مـــع الـــشيوخ  ٠٠/١٠-٣٠/٨

  والطلبة
لقــاء مــع أفــراد مــدنيني وعــسكريني مــن فريــق إعمــار  ٠٠/١١-٢٠/١٠

  مقاطعة جالل آباد
   إىل كابولالسفر من جالل آباد  ٣٠/١١-٠٠/١١
  مؤمتر صحفي يف املطار  ٤٥/١٢-٠٠/١٢
  بولطنول إىل اس كابالسفر من  ٠٠/١٩-٠٠/١٣
ــا  ٠٠/٢٢-٠٠/٢٠ ــة تركيــ ــر خارجيــ ــة، واستــــضافة وزيــ ــتقبال البعثــ اســ

  نبولطللمشاركني يف معتكف يف اس
  


