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  األمنجملس   العامةاجلمعية
 السنة الثانية والستون  الدورة احلادية والستون

    من جدول األعمال١٦البند 
      احلالة يف أفغانستان

 احلالة يف أفغانستان وآثارها على السلم واألمن الدوليني  
 

 تقرير األمني العام  

 مقدمة -أوال  
نـوفمرب  /تشرين الثاين ٢٨ املؤرخ ٦١/١٨ العامة   معيةاجليقدم هذا التقرير عمال بقرار       - ١

ــرار ٢٠٠٦ ــس، وق ــن جمل ــة      )٢٠٠٦ (١٦٦٢ األم ــة بعث ــد والي ــس متدي ــه اجملل ــرر في ــذي ق ، ال
ويـــستعرض . ٢٠٠٧مـــارس /آذار ٢٣لتقـــدمي املـــساعدة إىل أفغانـــستان حـــىت املتحـــدة  األمـــم
ـــذا ــري األخــري املــؤرخ      هــ ــذ تقــدمي تقري ــة من ــر أنــشطة البعث ــول ١١التقري  ٢٠٠٦ســبتمرب /أيل

(A/61/326-S/2006/727) .  إىل  األمــــن جملــــسوخــــالل الفتــــرة املــــشمولة بــــالتقرير، اســــتمع
 .٢٠٠٦ فرباير/ شباط٥ ويف ٢٠٠٦ أكتوبر/ تشرين األول٩شفوية يف  إحاطات

 
 احلالة األمنية الراهنة -ثانيا  

 مث ٢٠٠٦ســبتمرب /بلغــت أعمــال العنــف الــيت يقــوم هبــا املتمــردون ذروهتــا يف أيلــول     - ٢
ومـع ذلـك، ظـل      . احنسرت تدرجييا بعدئذ إثر تكثيـف اجلهـود األمنيـة وحلـول الـشتاء القـارس               

مــستوى احلــوادث الــيت وقعــت خــالل فــصل الــشتاء أعلــى مقارنــة بعــدد احلــوادث املــسجلة يف 
فعلــى ســبيل املثــال كــان عــدد احلــوادث املــسجلة الــيت وقعــت يف كــانون    . الــسنوات الــسابقة

. ٢٠٠٦ينـاير   / يزيد عن ضعف عدد احلوادث اليت وقعت يف كـانون الثـاين            ٢٠٠٧ناير  ي/الثاين
 إصـابة يف الفتـرة مـا بـني          ٢ ٧٣٢وأسفرت أعمال العنف اليت يقـوم هبـا املتمـردون عـن وقـوع               
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وحـــدثت خـــالل الفتـــرة املـــشمولة  . ٢٠٠٧فربايـــر / شـــباط٢٥ و ٢٠٠٦ســـبتمرب /أيلـــول ١
املتمـردين اجلـاهزين بـشن عمليـات قتـال تقليديـة ضـد        بالتقرير زيـادة ملحوظـة يف عـدد قـوات          

ــدريب املتمــردين واألســاليب       ــة، وحتــسن ملحــوظ يف ت قــوات احلكومــة وقــوات األمــن الدولي
 .التعبوية اليت يتبعوهنا

وعلى الرغم مـن اخلـسائر الفادحـة يف األرواح الـيت تكبـدها املتمـردون، مثـة مؤشـرات             - ٣
ت نتيجة ما حققوه من جناحات اسـتراتيجية ومل تـضعف           تدل على أن شوكة املتمردين قد قوي      
فهــم مــازالوا يقيمــون املتــاريس علــى نطــاق واســع علــى . بــاألحرى جــراء اإلخفاقــات التعبويــة

ويــستهدفون كبــار املـــوظفني   . الــدائري الــيت يــصل كابــل مبــدينيت قنــدهار وهــرات       الطريــق  
املـرأة يف قنـدهار وحـاكم مقاطعـة         فقد اغتيل رئيس إدارة شـؤون       . احلكوميني والزعماء احملليني  

ويف املنطقــة الوســطى . ، علــى التــوايل٢٠٠٦أكتــوبر /ســبتمرب وتــشرين األول/باكيتــا يف أيلــول
واملنطقة اجلنوبية الشرقية، شنت قوات احلكومة والقوات العسكرية الدولية عمليـات عـسكرية           

ة املتمـردين علـى   إذ ظـل هيكـل قيـاد   . فيهما أفضت إىل تطهريمهـا ولكـن لفتـرة مؤقتـة فحـسب       
 .حاله رغم قتل عدد من كبار قادهتم أو إلقاء القبض عليهم

 بــني باكــستان وحركــة ٢٠٠٦ســبتمرب / أيلــول٥ومل َيُحــل اتفــاق الــسالم املعقــود يف  - ٤
طالبان احمللية يف مشال وزيرستان دون استخدام املنطقة القبليـة كنقطـة انطـالق لـشن هجمـات                  

بـل علـى العكـس      . لشروط األساسية اليت نص عليهـا االتفـاق       على أفغانستان، وهو شرط من ا     
 يف املائـة يف     ٥٠من ذلك ارتفع عدد احلوادث األمنيـة الـيت كـان للمتمـردين ضـلع فيهـا بنـسبة                    

نـوفمرب  /سـبتمرب وتـشرين الثـاين     / يف املائة يف باكتيكا يف الفترة املمتدة بني أيلول         ٧٠خوست و   
 شــكل رســائل حتــذير ليليــة وعمليــات اختطــاف   ، ورافقتــها أنــشطة دعائيــة مكثفــة يف ٢٠٠٦

ووردت تقـارير تفيـد     ). مـاليل (ألشخاص معينني وُخطب ومـواعظ علـى لـسان أئمـٍة جـوالني              
 .بوجود حتركات عرب احلدود يف االجتاهني معا

وال يزال تغريب السكان أحد العوامـل الرئيـسية الـيت بثـت احليـاة مـن جديـد يف روح                      - ٥
ســا مــن التعيينــات احلكوميــة غــري املناســبة، واحملابــاة القبليــة، واحتكــار  التمــرد، وهــذا ينبــع أسا

وأدى . الــسلطة، وهتمــيش كــل مــن ال ينتمــي إىل اجملموعــات الــسياسية واالجتماعيــة املــسيطرة 
تسامح احلكومة املركزية بني الفينة واألخرى إلدارة احلكـم الرديئـة وغـضها الطـرف عنـها إىل                  

ا على التصدي هلا ويف استعدادها إلخضاع املسؤولني للمـساءلة          تقويض ثقة اجلمهور يف قدرهت    
ويف احلاالت اليت عينت هبا احلكومـة املركزيـة حكامـا ذوي مقـدرة              . اقترفوه من جتاوزات   عما

مثل حاالت باكتيا وأورزغان وزابل مل تزودهم بـاملوارد الالزمـة للمحافظـة علـى مسعتـهم الـيت           
 .بنوها ألنفسهم
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ات احمللية يف عقد اتفاقات مع احلكومـة واملتمـردين هتـدف علـى احلـد                وشرعت اجملتمع  - ٦
وأبرمت اتفاقات كهذه يف مقـاطعيت باكتيـا وخوسـت اللـتني            . من األضرار النامجة عن االقتتال    

وكذلك يف مقاطعة نارهي الواقعة يف حمافظة كونار حيث أبـرم شـيوخ             . تقطنهما قبائل زادران  
. دود مع باكـستان اتفاقـا، عـن طريـق التفـاوض، بعـدم االعتـداء               القبائل القاطنة على جانيب احل    

 مــع القــادة احمللــيني يف مقاطعــة موســى قــاال يف  ٢٠٠٦ســبتمرب /أيلــولوأفــضى عقــد اتفــاق يف 
حمافظة هلمند إىل اسـتقرار نـسيب علـى مـدى مخـسة أشـهر يف املنطقـة وقـد نـص االتفـاق علـى                          

اطعــة مقابــل انــسحاب القــوات    عــدم الــسماح للمتمــردين بــشن هجمــات مــن أراضــي املق      
بيـد أن طالبـان جنحـت       .  كيلومترات مـن مركـز املقاطعـة       ٥العسكرية الدولية من دائرة قطرها      
ــر /شــباط ٢يف االســتيالء علــى موســى قــاال يف   ــر،   . ٢٠٠٧فرباي ويف وقــت إعــداد هــذا التقري

ــد أتاحــت الفرصــة حلــاكم احملافظــة أســد اهللا       ــة ق ــة للمــساعدة األمني ــوة الدولي ــا كانــت الق  وف
 .ولشيوخ القبائل فيها للتفاوض على انسحاب طالبان منها

وحدث، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، عدد قياسي من اهلجمـات االنتحاريـة حيـث               - ٧
 حادثــة خــالل فتــرة ٥٣ حادثــة يف حــني مل يتجــاوز عــددها  ٧٧بلــغ عــدد احلــوادث املــسجلة  

، مث  ٢٠٠٦سـبتمرب   /أيلـول غـت ذروهتـا يف      وكانت تلك احلوادث قد بل    . الشهور الستة السابقة  
ومـع ذلـك يظـل عـدد        .  حادثة وسطيا يف الشهر حبلول هناية الـسنة        ١٥هبط تواتر حدوثها إىل     

 ميثـل ثالثـة أضـعاف عـددها         ٢٠٠٧ينـاير   / الثـاين  كـانون اهلجمات االثنيت عشرة اليت وقعت يف       
ــاينكــانونيف  ــاير / الث ــة اهلجمــات موجهــة ضــد ال   . ٢٠٠٦ين ــل العــسكرية  وكانــت غالبي قواف

ومتثـل اهلجمـات    . األجنبية ولكن باتت اهلجمـات املوجهـة ضـد املـدنيني تتزايـد يومـا بعـد يـوم                  
ويبـدو أن   . االنتحارية بالقنابل أقوى صلة ظاهرة للعيان تربط حركة التمرد باإلرهـاب الـدويل            

عـسكرات  وطبقا ملصادر أمنيـة وطنيـة ودوليـة توجـد م          . العديد من اهلجمات ُتَمول من اخلارج     
وتفيـد التقـارير أن هنـاك أشخاصـا مـن           . التدريب على شـن هـذه اهلجمـات خـارج أفغانـستان           

الشيشان واألوزبيك يف صفوف املدربني املنتـسبني لتنظـيم القاعـدة املوجـودين يف تلـك املرافـق           
ومــن أصــل االنتحــاريني االثــين عــشر الــذين . فــضال عــن مينــيني وغريهــم مــن املــواطنني العــرب

 ومت التعــرف علــى هويتــهم كــان هنــاك أربعــة  ٢٠٠٧ينــاير / الثــاينكــانونسهم يف فجــروا أنفــ
 .انتحاريني غري أفغانيني

وقد أحرز برنامج تعزيز السالم الذي يقوده الرئيس السابق ّجمـددي بعـض النجـاح يف                 - ٨
مد يد العون إىل جنود طالبان العاديني، ومعظـم هـؤالء هـم مـن األفغـان الـساخطني املـسَتَغلني                  

ــادهتم  ــل قي ــامج عــن إعــالن   . مــن ِقَب ــة  ٢ ٧٦١وأســفر الربن ــاينكــانون شخــصا، لغاي ــاير / الث ين
غري أن غالبية هـؤالء ليـسوا مـن العناصـر           . ، عن والئهم جلمهورية أفغانستان اإلسالمية     ٢٠٠٧

وميكـن القـول إن     . الفاعلة ذات الشأن وإعالنات والئهم ليس هلا أثر يذكر على حركة التمرد           
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ة مل تفلح بسبب وجود معلومات قدميـة علـى القائمـة الـيت وضـعت عمـال بقـرار         جهود املصاحل 
إذ أن هنــاك العديــد مــن األشــخاص املدرجــة أمســاؤهم يف      . )١٩٩٩( ١٢٦٧جملــس األمــن  

وبعــضهم . ٢٠٠١القائمــة ممــن توصــلوا إىل املــصاحلة مــع احلكومــة األفغانيــة منــذ أواخــر عــام   
ــارير    ــد التق ــويف، حــسبما تفي ــد ت ــان تطــورا    . اآلخــر ق ــادة طالب ويف الوقــت نفــسه، شــهدت قي
وقُدِّمت إحاطـة بـشأن هـذه القائمـة إىل بعثـة جملـس       . ملحوظا على صعيدي املركز واحملافظات  

وعقــب ذلــك، أوصــى جملــس . ٢٠٠٦نــوفمرب / الثــاينتــشريناألمــن الــيت زارت أفغانــستان يف 
ة حــسب االقتــضاء وعلــى بــأن يــتم حتــديث القائمــ) S/2006/935(األمــن يف تقريــره عــن البعثــة 

وجـدير  . أساس أحدث املعلومـات علـى النحـو املتـوخى يف قـرارات جملـس األمـن ذات الـصلة                   
، يف مجلــة أمــور، إىل إمكانيــة رفــع )٢٠٠٦ (١٧٣٥بالــذكر أن جملــس األمــن أشــار يف قــراره  

 .أمساء من القائمة

سياسات الـذي ُشـكل يف      ويف أثناء الفترة املشمولة بالتقرير عقد فريق العمل املعـين بالـ            - ٩
اجتماعـا  ) A/61/326 – S/2006/72انظـر  (أعقـاب تقيـيم أمـين مـشترك أُعـد يف الـصيف األخـري        

ويـشارك يف اجتماعـات هـذا الفريــق مـسؤولون أفغـانيون كبـار عــن       . دوريـا مـرة كـل شــهرين   
د شؤون األمن ونظراؤهم الدوليون وممثلو الدول األعضاء اليت يوجـد هلـا عـدد كـبري مـن اجلنـو        

وقـام هـذا الفريـق الـذي نظمـه الـرئيس قرضـاي وقـاده         . يف هلمند وقندهار وأوروزغان وزابـل     
مستشار األمن القومي بتنسيق استراتيجية ملواجهة التحديات النامجة عن حركة التمـرد الـدائرة     

وخـالل الـشهور الـستة املاضـية، شـرع          . يف تلك احملافظـات وللتـصدي هلـا يف الوقـت املناسـب            
دمي حتليل حقيقي شامل وباختـاذ إجـراءات تـزداد وتريهتـا يومـا بعـد يـوم ومنـها علـى                      الفريق بتق 

سبيل املثال اختاذ القرار القاضي بإنشاء قوة شرطة مساعدة يف احملافظات اليت تعـاين مـن انعـدام           
وبنـاء علـى توصـية مـن الفريـق، اعتمـدت وزارة املاليـة مبلغـا              ). انظر الفرع رابعـا أدنـاه     (األمن  
 مليـون دوالر مـن أجـل        ١,٥ مليـون دوالر واعتمـدت وزارة التعلـيم مبلغـا قـدره              ١٨,٥قدره  

ويف حماولـــة ملـــد يـــد العـــون مباشـــرة . املـــشاريع اإلمنائيـــة يف املنـــاطق املتـــأثرة مباشـــرة بـــالتمرد
للجماعات الساخطة ترأس الرئيس قرضاي اجتماعـا لفريـق العمـل املعـين بالـسياسات ُعقـد يف             

 . ٢٠٠٦ديسمرب /ول األكانونقندهار يف 

ويف اجلــزء الــشمايل مــن أفغانــستان مــا زالــت أعمــال العنــف بــني الفــصائل واألنــشطة   - ١٠
وأدى . اإلجرامية تشكل حتديا لسلطة احلكومة وخطرا يهدد اجلهـات الدوليـة املقدمـة للمعونـة        

 االقتتال بـني قـادة الفـصائل الـسابقني إىل وقـوع بعـض أعمـال العنـف يف حمافظـات باداكـشان                      
ولعل التناحر بني الفصائل من أجل السيطرة علـى مـصادرة اإليـرادات،             . وفارياب وجاوزجان 

مبـا يف ذلــك الــسيطرة علــى طــرق جتــارة املخــدرات هــو الــسبب الرئيــسي الكــامن وراء أعمــال  
 .االقتتال املنوه عنها
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 التطورات السياسية -ثالثا  
 اجلمعية الوطنية -ألف  

وتطـورت  . لـضعف يف الربملـان خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير            تبّدت مواطن القـوة وا     - ١١
اجلمعية الوطنية علـى حنـو أصـبحت فيـه حمفـال للمناقـشات احلاميـة بـشأن جمموعـة متنوعـة مـن                     
املسائل ووفرت ثقال مقابال للسلطة التنفيذية تتعاظم قوتـه باسـتمرار يف الوقـت الـذي بـرز فيـه                    

وقــد تــشكلت . ل كــبرية للتجمعــات الــسياسيةقــادة جــدد وجــرت فيــه عمليــات إعــادة تــشكي 
ثالث كتـل معارضـة متعـددة األعـراق تـشمل اجملاهـدين واليـساريني واملـستقلني والنـساء، هـي                     

جمموعــة االســتقالل الــوطين وجمموعــة املراقبــة الوطنيــة واجملموعــة   : اجملموعــات الربملانيــة التاليــة 
ويف . اغة منــاهج عمــل مــشتركة ويبــدو أن كتــل املعارضــة تعمــل بــاطراد علــى صــي   . التقدميــة
، أعلن الربملانيون وزعمـاء األحـزاب عـن تـشكيل اجمللـس الـوطين املوحـد،                 نوفمرب/ الثاين تشرين

وهــو عبــارة عــن حتــالف يــضم أساســا شخــصيات بــارزة مــن اجملاهــدين واليــساريني والقــوميني  
وضـع النظـامي   ويتضمن منهاج عمل اجمللـس دعـم الالمركزيـة والفيدراليـة وإضـفاء ال            . العرقيني

ويف الوقـت نفـسه،     . على وجود القوات العسكرية الدولية يف البلد وفض املنازعـات احلدوديـة           
شرع قادة جمموعة االستقالل الوطين بإجراء مشاورات حول وضع منهاج عمـل ُيمكّنـهم مـن       

 .حتويل جمموعتهم الربملانية إىل حزب

 الــصوت الواحــد غــري القابــل وتعكــس هــذه التطــورات فيمــا يبــدو عــدم الرضــا بنظــام  - ١٢
 والـيت أسـفرت عـن برملـان         ٢٠٠٥للتحويل الذي استخدم يف االنتخابـات الـيت جـرت يف عـام              

وقـد أعـدت اللجنـة االنتخابيـة املـستقلة مـشروع تعـديل علـى                . جمزأ يسيطر عليه قـادة بـارزون      
التـشريع يف   وسـتقوم إدارة    . قانون االنتخابات يتوخى إحداث نظام متثيلي تناسيب خمتلط معدل        

وزارة العدل باستعراض مشروع القانون هـذا مث تقدمـه إىل اجلمعيـة الوطنيـة للموافقـة عليـه يف                  
وعلى الـرغم مـن اكتمـال عمليـة حتويـل اللجنـة االنتخابيـة املـستقلة نفـسها إىل                    . الشهور املقبلة 

ين مـن عجـز     كيان حكومي ممول من امليزانية خالل الفترة املشمولة بالتقرير فهي ما زالـت تعـا              
 مليون دوالر ميكن أن يعرض عملية ختطـيط االنتخابـات الـيت سـتجري يف                ١١,٥مايل يقارب   

 .املستقبل للخطر

: وعمل جملسا الربملان كالمها بنـشاط علـى اسـتعراض وتعـديل فـرادى القـوانني التاليـة                  - ١٣
ــة اخلاصــة باألحــداث، و       ــة العدال ــسجون، ومدون ــانون ال ــانون جمــالس احملافظــات، وق ــانون ق ق

مكافحة املخدرات، والقانون البيئي، والقانون اخلاص باللجنة املعنية بتنفيـذ الدسـتور، واخلطـة              
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وال يــزال االفتقــار للخــربة القانونيــة . الرئيــسية ملدينــة كابــل، والقــانون املتعلــق هبيكــل احلكومــة
 .املالئمة يضعف نوعية اإلجراءات الربملانية املتخذة

قـرارا بـشأن   ، عممت إحدى اللجان التابعة جمللـس النـواب   يناير/ الثاين كانون ٣١ويف   - ١٤
ــة ــة أمــور، أن مجيــع األحــزاب     املــصاحلة الوطني ــه، يف مجل  أبــرز احلاجــة إىل املــصاحلة وأعلــن في

السياسية وجمموعات املقاتلني اليت هلا صلة بالرتاع الدائر لِعقـدين ونـصف مـن الـزمن ينبغـي أن               
وصـوت جملـس النـواب علـى هـذا القـرار وأقـره بأغلبيـة                . لقضائيةتتمتع باحلصانة من املالحقة ا    

وذكـر الـرئيس قرضـاي أنـه        . ٢٠٠٧فربايـر   /شـباط  ٢٠أعضائه مث وافق عليه جملس األعيان يف        
لن يوافق على أي مشروع قانون خيـالف الدسـتور أو يتعـارض مـع الـشريعة وأكـد إن ضـحايا                    

 . عن جالديهمانتهاكات حقوق اإلنسان وحدهم يتمتعون حبق الصفح

 حكومات احملافظات -باء  
أدى تعــيني مــسؤولني علــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة يف بعــض احملافظــات يف اآلونــة     - ١٥

األخرية إىل حتسن ملحوظ يف جماالت األمن واخلدمات اإلداريـة واحلـوار بـني الـسكان احمللـيني                  
ة السابقني متارس النفوذ علـى      ومع ذلك، ما زالت شبكة القاد     . والسلطات املعنية يف احملافظات   

ــة الوصــول إىل      ــان بإمكاني صــعيدي احملافظــات واملقاطعــات، وحتــتفظ لنفــسها يف أغلــب األحي
مصادر العائدات غري القانونيـة بـالرغم مـن فـصل العديـد مـن زعمائهـا عـن مناصـبهم اإلداريـة                       

اء حمليا ويفتقـرون إىل     أما احلكام يف العديد من احملافظات فهم ضعف       . واألمنية يف حمافظاهتم األم   
املوارد يف حني أسهم عدم وجود رؤيـة واضـحة لـدور جمـالس احملافظـات يف نـشوء حالـة تـوتر                    

وما زال الفساد املستشري يف القطـاع اإلداري مـصدرا رئيـسيا       . بني احلكام واملمثلني املنتخبني   
 . للقلق ويؤثر على العديد من التعيينات على صعيدي احملافظات والقطاعات

ومثة شـواغل مـشتركة بينـها      . وتواصل جمالس احملافظات أداء مهامها بدرجات متفاوتة       - ١٦
منها عدم تشاور احلكام معها إال نـادرا وعـدم رد اإلدارات التابعـة للمحافظـات علـى طلبـات                    

ومـع ذلـك،    . احلصول على معلومات إضافة إىل عدم كفاية الدعم املايل واللوجسيت املتـاح هلـا             
ض التقدم يف بعض املقاطعات مبا فيها هريات ويف معظم مقاطعات الشمال بـالنظر              مت إحراز بع  

لقيام احلكام بصورة متزايدة مبناقـشة املـسائل اإلمنائيـة واإلداريـة والـسياسية مـع أعـضاء جمـالس                    
 .احملافظات

وتعكــف جلــان التنميــة يف احملافظــات علــى وضــع خطــط للتنميــة يف احملافظــات، حمــددة  - ١٧
غــري أن . ٣٤ حمافظــة مــن أصــل احملافظــات الـــ     ٢٥ومرتبــة حــسب األولويــات، يف   التكلفــة 

عمليات امليزانية واالستراتيجيات القطاعية على صـعيد احلكومـة املركزيـة ال تـضع يف اعتبارهـا       
ــة يف احملافظــات  ــات الــيت حتــددها     . جلــان التنمي ــق بــني األولوي ويف أول خطــوة يف ســبيل التوفي
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درجــة يف امليزانيــة، حتــاول احلكومــة إجــراء إصــالحات يف عمليــة امليزنــة   احملافظــات واملــوارد امل
تكفل مبوجبها توزيع املوارد بشكل منصف علـى سـائر احملافظـات وذلـك يف وزارات التعلـيم،                  

 .والصحة، واإلنعاش والتنمية الريفية ويف حمافظات بلخ وقندهار وباجنشري
 

 التطورات اإلقليمية - جيم 
 - ة بـــني أفغانـــستان والـــشركاء االقتـــصاديني الرئيـــسيني يف املنطقـــة شـــهدت التجـــار - ١٨

 ٢٠٠٦يف عــام   منــوا حيــث جتــاوز حجمهــا - اإلســالمية إيــرانمجهوريــة باكــستان والــصني و
ستان، ومــة أفغانــحكوعقــدت . مــن دوالرات الواليــات املتحــدة  بليــون دوالر ٢,٥ قــدره مــا

 يـومي  ، يف نيـودهلي،    املعين بأفغانستان   الثاين ميلتعاون االقتصادي اإلقلي  ا مؤمتر   ،بدعم من اهلند  
تيـسري   جمـاالت     وذلـك لتـشجيع التعـاون اإلقليمـي يف         ٢٠٠٦نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٩  و ١٨

وشـاركت   .وتطوير الطاقة؛ والزراعـة    النقل؛ وجتارة االستثمارات؛ وجتارة الكهرباء    و ،التجارة
ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل أفغانــستا   ن يف التحــضري للمــؤمتر مــن خــالل األفرقــة   بعث

اإلمنائيـة  سـتراتيجية   الا و االستشارية املُشكلة يف إطار عمليات اجمللس املشترك للتنـسيق والرصـد          
ــةالوطنيـــة ــة  قامـــت، ٢٠٠٦ديـــسمرب /ويف كـــانون األول . األفغانيـ اإلســـالمية إيـــران مجهوريـ

املعقـود  ،  املـشتركة  األفغانيـة    -اإليرانية  وأفغانستان، يف إطار االجتماع الثاين للجنة االقتصادية        
وجرى التوصـل إىل اتفاقـات       . بينهما مذكرة تفاهم بشأن التعاون االقتصادي    بتوقيع  يف كابل،   

إيـران  مجهوريـة   بشأن املرور العابر للطاقة الكهربائية بني أفغانستان وباكستان وطاجيكـستان و          
 .وقريغيزستاناإلسالمية 

 بقــدر كــبري مــن املــساعدة املاليــة والتقنيــة يف البنيــة األساســية   وســامهت بلــدان اجلــوار - ١٩
أو جــرى إصــالحها، وأُعيــد إنــشاء /وأنــشئت طــرق طوهلــا مئــات الكيلــومترات و .بأفغانــستان

ــن         ــدد م ــدارس، وُزود ع ــشفيات وعــشر م ــة مست ــيدت ثالث ــاه، وُش ــري وشــبكات املي نظــم ال
 .وحواسيب وغري ذلـك مـن املعـدات       أحباث وكتب دراسية    مبختربات  مؤسسات التعليم العايل    

األفغـاين ونظـريه الباكـستاين،      الـصحة    ويف عالمة مبشرة من عالمات التعاون التقين، قام وزيـر         
بإطالق محلة عرب احلدود بني البلـدين للتحـصني ضـد شـلل     ،  ٢٠٠٦ديسمرب /يف كانون األول 

 وبعثـة   ،الـصحة العامليـة    ومنظمـة    ،)اليونيـسيف (منظمة األمم املتحدة للطفولة     األطفال تدعمها   
  .األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان

فالتعهدات الـيت قُطعـت      .بيد أن العالقات بني أفغانستان وباكستان ظلت على توترها         - ٢٠
عـرب  لقـضايا  اتـسوية  واليت تقضي بالتعاون من أجـل    يف وقت مبكر من الفترة املشمولة بالتقرير        

قرضـاي  ويف حمادثات القمة اليت أجريـت بـني الرئيـسني         . املنشودة بعد  ت مثارها ؤ مل ت  احلدودية
، أُعطيــت األولويــة لكــل مــن حركــة  ٢٠٠٦ســبتمرب /ف يف كابــل ونيويــورك يف أيلــولومــشّر
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 االجتماعـات ربـع     وأُعيـد تأكيـد هـذه األولويـة يف         .التمرد واجلهود الراميـة ملكافحـة اإلرهـاب       
 ٢٠٠٦ســبتمرب /ويف اجتمــاع ُعقــد يف أيلــول .لبلــدينسنوية املعقــودة بــني وزيــري خارجيــة االــ

بني رؤساء أفغانستان وباكستان والواليات املتحدة األمريكيـة، ووفـق علـى         العاصمة  بواشنطن  
زعماء القبائـل وقـادة   يضم وهي عبارة عن جتمع ( peace jirgasجمالس سالم قبلية اقتراح بعقد 

 إىل أوفــدهاإبــان البعثــة الــيت مــا هبــذه اخلطــط  علجملــس األمــنأُحــيط وقــد  ).ات احملليــةاجملتمعــ
 اوشــكلت باكــستان وأفغانــستان فيمــا بعــد جلانــ  .٢٠٠٦نــوفمرب /أفغانــستان يف تــشرين الثــاين

علـى صـعيد    وبـالرغم مـن تلـك اجلهـود، فقـد ظـل التقـدم احملـرز                  .الس السالم القبلية  إقليمية جمل 
  .ذه االجتماعات لعقد هحدد بعد موعٌد ومل ُيااجلوهر واللوجستيات بطيئ

ــالتقرير  يف و - ٢١ ــشمولة ب ــرة امل ــي      ، الفت ــسؤولني رفيع ــع م ــات م ــي اخلــاص حمادث ــد ممثل عق
منـها  مزيد من احلوار بني البلدين بـشأن قـضايا          على إجراء   تشجيع  الاملستوى يف باكستان بغية     

ن التعـاون  أن هنـاك جمـاال للمزيـد مـ    قد بـدا  و .ة الراهنة حلركة التمرد وأبعادها عرب احلدودلاحلا
  .شلل األطفال اليت أُجريت عرب احلدودضد ملة احلالعملية شبيهة بمور يف عدد من األ

ــاين ١٢وُعقــدت يف باكــستان يف   - ٢٢ ــاير / كــانون الث ــشرون   ٢٠٠٧ين ــة الع ــدورة العام  ال
لقـوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة التابعـة          برئاسة ا ألفغانستان وباكستان   العسكرية  للجنة الثالثية   

وإضـافة   .التعبـوي حتسني التنـسيق    تركز اهتمامها على    و). الناتو(حلف مشال األطلسي    نظمة  مل
إىل اللجان الفرعية املعنية بأمن احلـدود وتبـادل املعلومـات االسـتخباراتية العـسكرية ومكافحـة                 
األجهزة املتفجرة املرجتلة الـصنع، وضـعت اللجنـة الثالثيـة اختـصاصات الفريـق العامـل اجلديـد                   

ــ ــات املع ــسيق العملي ــة       ين بتن ــات اهلجومي ــشترك للعملي ــدي امل ــى التخطــيط التمهي وعكفــت عل
  .٢٠٠٧االستباقية املزمع شنها يف ربيع 

 
 املؤسسات األمنية - رابعا 

 حل اجلماعات املسلحة غري املشروعة - ألف 
ل يف الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، مل ُحيـــرز إال النـــذر اليـــسري مـــن التقـــدم يف جمـــال حـــ  - ٢٣

رغم بـدء املرحلـة     يبا لآلمال   معدل تسليم األسلحة خم   كان  و .اجلماعات املسلحة غري املشروعة   
 يف الفتـرة بـني      افظـات حل اجلماعات املسلحة غري املشروعة يف مخس حم       عمليات  األساسية من   

 إىل ٢٠٠٦ســبتمرب /ومل ُيـسلم يف الفتــرة مــن أيلــول  .٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٧ مــايو و/ أيـار ١
 .مــن األســلحة اخلفيفــة واألســلحة الثقيلــة    قطعــة  ٤ ٤٩٦ ســوى ٢٠٠٧ربايــر ف/ شــباط٢٥

 يف، مل ميتثل ألهداف برنامج حل اجلماعـات املـسلحة غـري املـشروعة         ٢٠٠٦وحبلول هناية عام    
ــامج، ســوى     املــستهدفةاخلمــس حملافظــات ا ــشتركة للربن ــة امل ــه األمان ــا رأت ــا مل ماعــات اجل، وفق
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مقاطعتــا ؛ و) ختــارافظــةحم( فرخــار قاطعــةم:  فقــط هــياتقاطعــيف ثــالث ماملوجــودة املــسلحة 
املقاطعـات   التـصديق علـى امتثـال هـذه     أتـاح و ). كابيـسا حمافظـة ( وحممـود راقـي   ١كوهـستان  

اإلفراج عن األموال املخصصة للتنمية احملجـوزة لربنـامج حـل اجلماعـات املـسلحة غـري        إمكانية  
لربنامج حـل اجلماعـات     عموما  ة واالمتثال   وُيعتقد أن وترية عمليات تسليم األسلح      .املشروعة

امــة املــسلحة غــري املــشروعة، ال ســيما يف الــشمال، قــد تباطــأت نظــرا لتــردي احلالــة األمنيــة ع  
 .وتراجع الثقة يف استقرار البلد

ــام   - ٢٤ ــذ، ق ــون  وللتــصدي لتعطــل التنفي ــة حــل اجلماعــات  ب أصــحاب املــصلحة املعني عملي
، أصـدر   ٢٠٠٦سـبتمرب   /ويف أيلـول   .عراض مشترك للربنـامج   املسلحة غري املشروعة بإجراء است    

ــسيد  ــرئيس،   ال ــب ال ــي، نائ ــات خليل ــامج حــل     تعليم ــتعراض برن ــشترك الس ــق م ــشكيل فري بت
ــ .اجلماعــات املــسلحة غــري املــشروعة   ــد   وخلُ ص الفريــق املعــين باالســتعراض إىل ضــرورة جتدي

التركيـز علـى    احلاجـة إىل     و ربنـامج حـل اجلماعـات املـسلحة غـري املـشروعة،           التزامها ب احلكومة  
اجلماعات املسلحة غري املشروعة الضالعة يف أنـشطة إجراميـة، وإىل املرونـة عنـد مـنح مـشاريع                   

اليت شاركت اجلماعـات املـسلحة غـري املـشروعة فيهـا يف الربنـامج مـشاركة            للمقاطعات  إمنائية  
وأصـحاب  وزراء  لـ  اجتماعـات    ٢٠٠٦نـوفمرب   / يف تشرين الثـاين    قرضايعقد الرئيس    و .إجيابية

وقــادة للجهــاد مــن أجــل مناقــشة حالــة برنــامج حــل اجلماعــات املــسلحة غــري مــصلحة دولــيني 
فربايـر  / شـباط  ٧وتضمنت خطةُ عمل أقرهـا الـرئيس يف          .املشروعة والسبيل إىل املضي به قدما     

ومبوجـب خطـة العمـل هـذه، يـضطلع مستـشار            .  الفريـق املعـين باالسـتعراض       توصياتِ ٢٠٠٧
 الداخليــة مــستقبال مهمــة قيــادة وزارةنــاط بــين بــدور وزاري للتنــسيق واإلبــالغ وُياألمــن الــوط

علـى   نيالقـائم فـإن  وبنـاء علـى ذلـك،     .تنفيـذ برنـامج حـل اجلماعـات املـسلحة غـري املـشروعة       
برنامج البدايات اجلديـدة ألفغانـستان، وهـو الـذراع التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                    

ــ ــامجصل فيمــا يت ــاء قــدرات وزارة ســيتولون  حــل اجلماعــات املــسلحة غــري املــشروعة،   بربن بن
 .اجلماعات جمال حل تلك الداخلية وغريها من الوزارات واإلدارات املعنية يف

 
 قوات األمن األفغانية - باء 

  الشرطة الوطنية األفغانية  

 كبـار ضـباط      مـن  ٤٠تعيني   ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١٣بإعالن وزارة الداخلية يف      - ٢٥
تــب القيــادة العليــا للــشرطة الوطنيــة األفغانيــة قــد   رتبــات وُرالــشرطة، تكــون عمليــة إصــالح مُ 

ومـع   .اجلـدارة مبـدأ   وقد استندت التعيينات األخرية يف املقام األول على         . قاربت على االنتهاء  
ن عـدد مـ    حيـث افتقـر    الـصعوبات ال تـزال تـشوهبا      ذلك، فإن عملية إصالح املرتبـات والرتـب         

سياسية يف حــاالت كانــت االعتبــارات الــ  واملرشــحني لــشغل الوظــائف إىل املــؤهالت الالزمــة 
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وكثرت البالغات عـن حـوادث الرشـوة، ال سـيما            . وراء الترشيحات  هي القوة الدافعة  أخرى  
 .لمخدرات أو على طول طرق التهريب يف املناطق املنتجة لاجملزيةللحصول على الوظائف 

 ٦١ ٨٧٩شرطة الوطنيــة األفغانيــة، وفقــا ملــا ذكرتــه وزارة الداخليــة،  يف الــ وقــد ُعــني - ٢٦
أن هنـاك تفاوتـا كـبريا    يرون الكثري من املراقبني فإن عملية حتقق مستقلة، يف ظل غياب  و .فردا

 .منـهم فعـال للخدمـة يف امليـدان        اضـرين   بني عدد أفراد الشرطة املسجلني على الورق وعدد احل        
 الـذي بـدأ تنفيـذه اعتبـارا مـن           ،م دفع املرتبات لفـرادى املـوظفني       وضع نظا  يكونويؤمل يف أن    
 يف درء   ، عـامال مـساعدا    ٣٤ أفغانستان الــ     ظاتفحما من   ٢٩ يف   ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول 

 .الفساد

) A/61/326-S/2006/727انظــر  (دةاملــساِعاألفغانيــة  برنــامج الــشرطة الوطنيــةاســتهل و - ٢٧
، وغـزين،   حفـر : هـي  مـن التمـرد   تـضررت    ذات أولويـة     ظاتحمافيف ست   عمله يف بادئ األمر     

ونـار  مث امتـد العمـل بـه ليـشمل مقاطعـات هـرات وك              ،   لان، وزابُـ  غرزأوندهار، و قوهلمند، و 
 فـردا  ٣ ٢١٢وجرى حىت اآلن تـدريب   .رهار ونوريستان وبكتيا وبكتيكاغْنر وَنغمان ولوْغولَ

 فـــردا ينتظـــرون ٤ ٥٩٠ص  فـــردا وفحـــ٨١٩تـــدريب جيـــري حاليـــا وجتهيـــزهم ونـــشرهم؛ و
  يبلـغ املساعدة وتقضي اخلطة احلالية بتدريب عدد من أفراد الشرطة الوطنية األفغانية .التدريب
 أيــام، ١٠ويــتم، بعــد فتــرة تــدريب مــدهتا . ٢٠٠٧مــايو / أيــار١ فــردا حبلــول ٩ ٠٦٣ إمجاليــه

 أهنـم ُيـدجمون يف      تحديـد إال   وجـه ال   ىيف مواطنهم عل   للخدمة   املساعدةنشر املعينني يف الشرطة     
أصـحاب املـصلحة   قـوم  يو .باحملافظاتتسلسل قيادي ورقايب موحد حتت إمرة رؤساء الشرطة     

مـم املتحـدة لتقـدمي      ألا بعثـة    ماإلصالحات اجلارية يف وزارة الداخليـة، ومنـه       بالدوليون املعنيون   
عمليـــات ســـيما  ، الاحملافظـــاتخمتلـــف ، برصـــد تنفيـــذ الربنـــامج يف أفغانـــستاناملـــساعدة إىل 

واهلـدف مـن ذلـك هـو منـع تـسلل مـن يـدينون بـالوالء لقـادة امليليـشيات             .التوظيف والفحص
 .احمللية السابقة ال للحكومة املركزية

ــؤخرا       تكمــنو - ٢٨ ــام م ــم وراء القي ــين املالئ ــستوى األم ــوفري امل ــشأن ت ــسها ب ــشواغل نف  ال
 فـرد  ٥ ٠٠٠قوامهـا  ، وهـي قـوة   املعنيـة بالنظـام العـام   الشرطة الوطنية األفغانيـة  تشكيل قوات  ب

 حلاالت االضطرابات املدنيـة والطـوارئ يف املنـاطق    لديها القدرة اخلاصة على التصدي تكتيكياً     
 .احلضرية والريفية بأفغانستان

تـوفري املرتبـات وغـري ذلـك مـن          ما يتعلـق ب   في،   الشرطة الوطنية األفغانية تعتمد    لوال تزا  - ٢٩
 الـذي يـديره      يف أفغانـستان   لقـانون والنظـام   إلرسـاء ا  تئماين  صندوق االس ال على   ،أشكال الدعم 

وال تزال امليزانية تشهد عجزا كبريا يف مكوهنا اخلـاص مبرتبـات    .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
نظام مرتبات الشرطة الوطنية األفغانيـة       قوات الشرطة وهو ما يترتب عليه مضاعفات سلبية يف        
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 املـساعدة لشرطة الوطنية األفغانيـة   إىل ا الدعم اللوجسيت   تقدمي  بات و املرتدفع   يف جمايل املقترح و 
 .املنشأتني حديثااملعنية بالنظام العام والشرطة الوطنية األفغانية 

 اجليش الوطين األفغاين  

ينـاير  /يف اجتماع اجمللس املـشترك للتنـسيق والرصـد املعقـود يف بـرلني يف كـانون الثـاين                  - ٣٠
جلــيش الــوطين األفغــاين أن حيققــه ااملــأمول  لــدفاع عــن القــوام اجلديــد ، أعلنــت وزارة ا٢٠٠٧

 فرد عن الـرقم     ٤ ٢٠٠قدرها  وميثل هذا العدد    .  فرد ٦٤ ٠٠٠لغ  يب و ٢٠٠٨حبلول هناية عام    
ولبلـوغ هـذا الـرقم، جـرى تكثيـف التـدريب حبيـث يـشمل          .املرجعي احلايل الذي أقره اجمللـس   

احلـوافز ُخطـط هلـا يف     مـن   تطبيـق جمموعـة  أبيع، وبـد  من املعينني حديثا كل مخسة أسا   ٢ ٠٠٠
ــام  ــادة يف املرتبـــات   . ٢٠٠٦عـ ــوافز زيـ ــاذ  (وتـــشمل تلـــك احلـ ــز النفـ يف تـــشرين دخلـــت حيـ
أكثـر قابليـة للتنفيـذ؛     جازاتإلا -التدريب  -، ووضع دورة للعمليات     )٢٠٠٦أكتوبر  /األول

 .وجمموعة من املبادرات التنظيمية واإلدارية

 عــينيوحــدوث طفــرة يف التعينني االحتفــاظ بــاملمعــدل دالئــل حتــسن يف ورغــم ظهــور  - ٣١
 .“للخدمـة اضـرة   للقـوات احل  ”طوال أشهر الشتاء، ال تزال هناك شواغل بشأن القوام الفعلـي            

ياكــل اهلويبلـغ القـوام احلـايل لقـوات اجلـيش املعينـة يف املقـر ويف القيـادات اإلقليميـة اخلمـس، و          
فـــرد آخــرين إمـــا يف   ٧ ٥٠٠عـــالوة علــى   فــرد  ٣٢ ٢٠٠ريـــة  واإلدايــة  والتدريبةاللوجــستي 

ويقــدر قــوام احلاضــرين   .جــازات مرضــية أو يف الفتــرات الفاصــلة بــني املهــام  إالتــدريب أو يف 
  . فرد تقريبا٢٥ ٠٠٠للخدمة بـ 

إحــراز اجلــيش وبعيــدا عــن العجــز يف قــوام اجلــيش الــوطين األفغــاين ومعداتــه، يواصــل   - ٣٢
 بغـض النظـر عـن التحـدي املتمثـل يف بنـاء اجلـيش مـع االضـطرار إىل                     التقـدم مستوى جيد مـن     

الـدعم اللوجـسيت والـنظم اإلداريـة والنـسيج املؤسـسي       ف .إجراء عمليات قتالية يف الوقت نفـسه 
 عمليــــة ُعقــــابيف أثنــــاء  قــــام،) والــــشرطة(واألمــــر األكثــــر أمهيــــة أن اجلــــيش يف حتــــسن؛ 

Operation Oqab  ــيت ُنفــذت يف عــام ــدة    ، ب٢٠٠٦ ال ــات مــشتركة معق ــذ عملي تخطــيط وتنفي
 مـن الثقـة كانـت       دفعـة أعطى وزارة الدفاع     مما   كشريك كامل للقوة الدولية للمساعدة األمنية     

 .يف أمس احلاجة إليها
 

  الدولية للمساعدة األمنيةةالقو - جيم 

 ةواملرحلة األخرية مـن مراحـل التوسـع يف القـ       اكتمال  ولة بالتقرير   مشهدت الفترة املش   - ٣٣
أكتوبر، اضـطلعت القـوة الـيت تقودهـا منظمـة           / تشرين األول  ٥ففي   .الدولية للمساعدة األمنية  

 مبسؤولية العمليـات الدوليـة إلحـالل االسـتقرار واألمـن يف أحنـاء             )الناتو (حلف مشال األطلسي  
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 . البلـد اجلزء الشرقي مـن أفغانستان، مبا يف ذلك جمموعة من قوات التحالف السابقة العاملة يف         
 / شـباط  ٧ففـي    .ومل حيدث تغري كبري يف العدد اإلمجايل للقوات الدولية املنتشرة يف أفغانـستان            

يــزال   فــردا، وال٣٥٤٦٠حــوايل لمــساعدة األمنيــة ، بلــغ قــوام القــوة الدوليــة ل ٢٠٠٧فربايــر 
 .ف اليت تقودها الواليات املتحدة فرد إضافيني يعملون حتت إمرة قوات التحال٨ ٠٠٠

ــ - ٣٤ ــدوزا   واكتم ــة مي ــاب عملي ــذة  املOperation Medusaل التوســع يف أعق ــولنف  /يف أيل
 واليت قامت القوة الدولية للمساعدة األمنية خالهلا بطـرد املئـات مـن املتمـردين                ٢٠٠٦سبتمرب  
 يف  “قـاب عمليـة عُ  ” بـدأت وقـد   . مقاطعـة بنجـواي يف قنـدهار       يف   متحصنني يف الـسابق   كانوا  

 مـشتركة يف    الدوليـة جهـودا   القوة األمنيـة    يها القوات األفغانية و   وبذلت ف أكتوبر  /تشرين األول 
منـاطق  ” الطريق الدائري األفغاين وتعزيز األمـن يف منـاطق تعـد             علىركة  زيادة حرية احل  سبيل  

 إىل بعـض املـوارد، فإهنـا تواصـل القيـام            ال تـزال تفتقـر    القـوة الدوليـة     أن  ورغـم    .“تنمية أفغانية 
، وهتيئة املنـاخ    اتقدمشهدت  واحلفاظ على الزخم يف املناطق اليت       بعمليات ضد حركة طالبان،     

 .للتنمية املُعجلة واإلصالحات يف جمال اإلدارة

 عنصرا هاما من عناصـر اسـتراتيجية منظمـة حلـف      احملافظاتوتظل أفرقة إعادة إعمار      - ٣٥
يف أحـدمها   يني  ففي الفترة املشمولة بالتقرير، جرى نـشر فـريقني إضـاف           .)الناتو (مشال األطلسي 

ليــصبح العــدد ) فريــق مــن تركيــا(وردك اآلخــر يف و) فريــق مــن الواليــات املتحــدة(نوريــستان 
ــك اإلمجــايل ل ــة تل ــا٢٥األفرق ــساعدة إىل      .  فريق ــدمي امل ــم املتحــدة لتق ــة األم ــد ســامهت بعث وق

 املـشاركة   عـن طريـق   وذلـك أفغانستان يف تدريب رؤساء هذه األفرقـة القـادمني إىل أفغانـستان     
 يف الـدورات  مـن حـني آلخـر   ، واملـشاركة   احملافظـات قادة أفرقة إعادة إعمار     لفائدة   دورات   يف

وتـوفر مـشاركة بعثـة       .األفرقـة تلـك   تنظمها القوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة ل         واحملاضرات اليت 
األمم املتحدة الدعم جلهود القوة الدولية املتواصـلة لتحقيـق قـدر أكـرب مـن التوحيـد بـني أفرقـة                      

 . اليت تضعها احلكومةحملافظاتتنمية ا اجلديدة لططاخلإعادة اإلعمار ومن التوافق مع 

ــة      - ٣٦ ــة الثالثيـ ــشتركة للجنـ ــة املـ ــة بالرئاسـ ــساعدة األمنيـ ــة للمـ ــوة الدوليـ ــطلعت القـ واضـ
العسكرية، وجعلت تنمية التعـاون يف العمليـات بـني اجليـشني األفغـاين والباكـستاين أحـد أهـم                    

 فريق عامل إضايف ينصب حمـور تركيـزه علـى تنـسيق عمليـات أمـن احلـدود،                   وُشكل .أولوياهتا
باكــستان والقــوة املــشتركة بــني أفغانــستان ولعمليــات اوأنــشئت يف كابــل وحــدة اســتخبارات 

 .الدولية مهمتها تسهيل تبادل املعلومات االستخباراتية العسكرية
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  حقوق اإلنسان وسيادة القانون  -خامسا  
 نسان واملسائل اجلنسانيةحقوق اإل –ألف  

 حقوق اإلنسان  

. ال يـــزال انعـــدام األمـــن يـــشكل أكـــرب حتـــد للتمتـــع حبقـــوق اإلنـــسان يف أفغانـــستان   - ٣٧
وتـسبب القتـال يف جنـوب       . سني واالعتداء على املرافـق التعليميـة      درِّواستمرت عمليات قتل املُ   

وحـــسب القـــوة الدوليـــة  .نـــة بتقـــدمي املــساعدة واملعو أفغانــستان يف تـــشريد الـــسكان، وأضـــرَّ 
 مـدنيا مـا بـني تـشرين         ١٣٤ بــ  العنف املتصل بالتمرد حبيـاة مـا يقـدر           أودىللمساعدة األمنية،   

 .٢٠٠٧يناير / وكانون الثاين٢٠٠٦ أكتوبر/األول

ســيما يف جنــوب  ووقــع املــدنيون يف تقــاطع إطــالق النــار أثنــاء العمليــات القتاليــة، ال   - ٣٨
ي يف قنـدهار، حيـث ُيـزعم    اوا يف مقـاطعيت زيـراي وبنجـ    ز عملية ميـدو    للقلق ومن املثري  .البالد

وقابلـت بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي       . مـدنيا ٢٣أن القـوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة قـد قتلـت       
 حيـث   ٢٠٠٦ديـسمرب   /املساعدة إىل أفغانستان شهودا وأصدرت تقريرا علنيا يف كـانون األول          

 اإلنساين الـدويل وقـانون حقـوق اإلنـسان الـدويل وضـمان              مجيع األطراف على احترام القانون    
ــة أرواح املــدنيني  ــأن اإلصــابات يف      .محاي ــا ب ــة علن ــة للمــساعدة األمني وصــرحت القــوة الدولي

، وبأنـــه ســـيتم اختـــاذ تـــدابري ٢٠٠٦صـــفوف املـــدنيني متثـــل الفـــشل األكـــرب الوحيـــد يف عـــام  
 .منها للحد

آليـة  مبوجبـه    أمرا رئاسيا ينشئ     قرضايئيس  ، أصدر الر  ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٦ويف   - ٣٩
 .شفافة لتعيينات مجيع كبار املوظفني، وهو ما يتحقق به أحد املعايري املهمة التفاق أفغانـستان 

 رمسيــا، مبناســبة اليــوم الــدويل حلقــوق قرضــايديــسمرب، أطلــق الــرئيس / كــانون األول١٠ويف 
 كــانون ١٠نتقاليــة؛ وأعلــن أيــضا أن يــوم  اإلنــسان، خطــة العمــل الوطنيــة املتعلقــة بالعدالــة اال 

وأعربـت مفوضـة األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق        .ديسمرب سيكون يوما وطنيا للذكرى/األول
 .املـصاحلة الوطنيـة مـن جانـب اجلمعيـة الوطنيـة           بـشأن   اإلنسان علنا عن قلقها إزاء اعتماد قرار        

 ).١٤قرة انظر الف(

وقد استقال رئيس هيئة إذاعـة   .رية وسائط اإلعالمتقارير بشأن تقييد حترد وال تزال  - ٤٠
 تعــرض للــضغط مــن وزيــر الثقافــة واإلعــالم حبجــة أنــهوتلفيزيــون أفغانــستان اململوكــة للدولــة 

وأعربـت نقابـات الـصحفيني األفغـان      .لتعديل نشرات إذاعية لصاحل روايات إعالميـة حكوميـة  
املقترحـة يف الربملـان     تعـديالت   ال وإزاء   عن قلق بالغ إزاء التدخل السياسي يف وسـائط اإلعـالم،          

 .على قانون الصحافة اجلديد اليت تقيد حرية التعبري
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وارتفعــت نــسبة احملتجــزين إىل الــسجناء احملكــوم علــيهم، حيــث عجــزت احملــاكم عــن   - ٤١
، أشـارت تقـديرات مكتـب    ٢٠٠٦نـوفمرب  /ويف تـشرين الثـاين   .جماراة عدد االعتقاالت املتزايد

 حمتجـز يف    ٦ ٠٠٠ يف املائة من احملتجزين الذين يفـوق عـددهم           ٧١إىل أن حوايل    املدعي العام   
، ٢٠٠٦أكتـوبر  /وانطلقـت، يف تـشرين األول   .كمـة ازالـوا ينتظـرون احمل   مجيـع أحنـاء الـبالد مـا    

األمـم املتحـدة لتقـدمي     محلة مشتركة بني اللجنة األفغانية املستقلة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان وبعثـة    
 أفغانــستان لرصــد االحتجــاز التعــسفي يف مجيــع أحنــاء أفغانــستان، بالتعــاون مــع     املــساعدة إىل

وأشـارت االسـتنتاجات األوليـة إىل أن نـسبة      .املـدعي العـام  مكتـب  وزاريت العـدل والداخليـة و  
كبرية من احلاالت شـهدت إخـالال باآلجـال الزمنيـة املقـررة للحـبس االحتيـاطي وعـدم إتاحـة                     

ومــا فتــئ  .ســتخدام ســوء املعاملــة والتعــذيب النتــزاع االعترافــات حمــامي الــدفاع للمتــهمني وا
الوصول إىل مرافق االحتجاز التابعة للمديرية الوطنية لألمن ووزارة الداخليـة يتـسم باإلشـكال            

األمم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل     بالنسبة للجنة األفغانية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان وبعثة
، يــّسرت اللجنــة األفغانيــة املــستقلة املعنيــة حبقــوق  ٢٠٠٧ينــاير /نون الثــاينويف كــا .أفغانــستان

اإلنــسان وبعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل أفغانــستان عقــد دورة التــدريب األوىل يف   
 .حقوق اإلنسان لفائدة ضباط املديرية الوطنية لألمن

 .ق االقتـصادية واالجتماعيـة    زالت احلكومة تواجه حتـديات مجـة يف إعمـال احلقـو            وما - ٤٢
املـزمن، والعجـز عـن احلـصول علـى           الـسكان األفغـان يوميـا مـن انعـدام األمـن الغـذائي                ويعاين

سـيما بالنـسبة للفتيـات       يكفي من املياه واالفتقار إىل الرعايـة الـصحية واملرافـق التعليميـة، ال              ما
ورغـم إحـراز تقـدم يف        . الزمن  لفترة طويلة من   والنساء، ومن انعدام األمان يف حيازة األراضي      

مرتبـة يف صـف     أفغانـستان   ال تـزال    جماالت رئيـسية، مثـل حتـسن مؤشـرات الوفيـات النفاسـية،              
 . العامل من حيث التنمية البشريةبلدانأفقر 

 
 املسائل اجلنسانية  

 املــساواة بــني اجلنــسني يتعثــر بفعــل التمييــز وانعــدام األمــن إعمــالمــا فتــئ التقــدم حنــو  - ٤٣
تقارير عن حدوث جـرائم شـرف يقتـل فيهـا إنـاث             ترد  زالت   وما .ي املمارسات العرفية  وتفش

 تعرضــهن لالغتــصاب أو هــروهبن مــع  وتــشمل دواعــي ذلــك  .مــن جانــب أفــراد مــن األســرة  
وتــشري االســتنتاجات األوليــة للحملــة املــشتركة بــني اللجنــة األفغانيــة املــستقلة املعنيــة    .عــشيق

املتحدة لتقدمي املـساعدة إىل أفغانـستان لرصـد االحتجـاز التعـسفي      األمم  حبقوق اإلنسان وبعثة
ويف أكـرب   .ألعـراف اجملتمـع  اء يف الـسجون حمتجـزات النتـهاكهن    إىل أن نـسبة عاليـة مـن النـس    

 يف املائـة مـن احملتجـزات يف الـسجن بـسبب         ٣٠سجون أفغانـستان يف كابـل، يوجـد مـا ينـاهز             
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 يف املائــة بــسبب الزنــا، ٣٠ز نــسبة أخــرى قــدرها أفعــال ال تــشكل جرمــا جنائيــا، بينمــا حتتجــ
 .لقواعد الوطنية ألصول احملاكماتوذلك انتهاكا ل

وال تزال املداوالت الربملانية بشأن إلغاء عدد من الوزارات تشكل خطرا يهدد وجـود               - ٤٤
زال موظفــو اإلدارات اإلقليميــة لــشؤون املــرأة يواجهــون هتديــدات    ومــا .وزارة شــؤون املــرأة

ويف أعقاب اغتيـال رئـيس إدارة شـؤون     .سيما يف اجلنوب واجلنوب الشرقي والشرق ة، الأمني
املرأة يف قنـدهار، أقـدم عـدد مـن إدارات شـؤون املـرأة، بعـد تلقـى هتديـدات، إمـا علـى تعليـق                           

 .أنشطتها أو احلد منها

 التمييـز   ومل ُيحرز أي تقدم يذكر فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال                - ٤٥
ضد املرأة رغم إيفاد اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة لبعثة خرباء إىل أفغانـستان يف                 

 .٢٠٠٦النصف الثاين من عام 

ونتيجة جلهود الـضغط املنـسقة الـيت     .ومع ذلك، فقد حتققت بعض التطورات اإلجيابية - ٤٦
صــياغة القــانون املتعلــق درجــت مــسألة الــدويل، أُبــذهلا أصــحاب املــصلحة الوطنيــون واجملتمــع  

ومتــت يف عــام  .٢٠٠٧ علــى جــدول األعمــال التــشريعي للحكومــة يف عــام   العــائليبــالعنف 
 صياغة سياسة عامة بشأن تكافؤ الفرص بني اجلنسني للنهوض بتمثيل املـرأة يف اخلدمـة      ٢٠٠٦
، ٢٠٠٧ملتوقـع يف عـام      وأخريا، فإن إصدار خطة العمل الوطنيـة للمـرأة يف أفغانـستان ا            . املدنية

سيــسهل تنفيــذ االســتراتيجيات ذات الــصلة يف إطــار االســتراتيجية اإلمنائيــة الوطنيــة األفغانيــة،   
ويـــدعم، مـــن مث، الـــوزارات املعنيـــة يف تعمـــيم مراعـــاة املنظـــور اجلنـــساين يف خططهـــا لتنفيـــذ 

 .االستراتيجية اإلمنائية الوطنية األفغانية
 

 سيادة القانون -باء  
ومثّــل تعــيني  . يــزال تفــشي الفــساد يف النظــام القــضائي يبعــث علــى القلــق الــشديد  ال - ٤٧

ــام         ــوالت إصــالحية تطــورا حممــودا يف ع ــا مي ــام هلم ــا ومــدع ع ــضاة للمحكمــة العلي ــيس ق رئ
وبينما ال تزال مثة حاجة إىل رؤية نتائج ملموسة من حيـث إنـشاء مؤسـسات قـضائية      .٢٠٠٦

أصـول احملاكمـات يف إطـار       مبـادئ   مهـور، يلـزم احتـرام       عاملة ونزيهة من أجل كسب ثقـة اجل       
 .غري املؤهلنيالسعي إىل اجتثاث املوظفني الفاسدين أو 

ــزال حمــدودة، ال    - ٤٨ ــدل ال ت ــدرة وزارة الع ــد أن ق ــق بوحــدة صــياغة     بي ــا يتعل ســيما فيم
التــشريعات التابعــة هلــا، الــيت أثقــل كاهلــها كثــرة وتعقــد التــشريعات الــيت تنتظــر الــصياغة            

وتشمل تلك التشريعات مدونة اإلجـراءات اجلنائيـة الـيت أعـدت لـتالئم       .التمحيص واملراجعةو
 . البيئة املباشرة ملرحلة ما بعد الصراع، وبالتايل، فهي حتتاج إدخال إصالحات عليها
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وفيما يتعلق بـإدارة املرافـق اإلصـالحية، ال يـزال مـن الـالزم أن تعـاجل بالكامـل مـسألة                       - ٤٩
 حمتجز يف أحد عشر سجنا إقليميـا، علـى   ١ ٠٠٠لح إىل اإليواء بالنسبة ملا يزد على        االفتقار امل 

، ٢٠٠٧ينـاير  /ويف كـانون الثـاين   .٢٠٠٦نـوفمرب  /يف تشرين الثاينحددته وزارة العدل حنو ما 
ــة املاضــية بعجــز كــبري وأن معظــم       ــة أهنــا قــد أهنــت الــسنة املالي أعلنــت إدارة الــسجون املركزي

وأجنـز مكتـب األمـم املتحـدة      .افظات مل تـدفع هلـم مرتبـاهتم لفتـرة أربعـة أشـهر      املوظفني يف احمل
وجيـرى تـشييد    .املعين باملخدرات واجلرمية جممعات قضائية جديـدة يف بـاخل وغـارديس وباكتيـا    

ــن جــ         ــشؤون األســرة واألحــداث يف كــل م ــشمل حمــاكم ل ــضائية أخــرى ت ــق ق ــاد اللمراف  أب
 .ولغمان وقندز

ة تـوفري املـساعدة القانونيـة،       مات غـري احلكوميـة الوطنيـة والدوليـة قاعـد          ووّسعت املنظ  - ٥٠
ــا ــدانيون      مب ــضباط املي ــغ ال ــات، وأبل ــك يف احملافظ ــابعون يف ذل ــدمي    الت ــم املتحــدة لتق ــة األم لبعث

ــادئ           ــق املب ــن حيــث تطبي ــة م ــار إجيابي ــك آث ــى ذل ــد ترتبــت عل ــه ق ــستان أن ــساعدة إىل أفغان امل
برنـامج املـساعدة   صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة نطـاق       ووسـع   .الدستورية والقانونية

 . واستمر يف تقدمي الدعم إىل مراكز توجيه املرأةالقانونية

ونظــرا إىل نــزوع اجلهــات املاحنــة إىل إقامــة بــرامج خــارج إطــار االســتراتيجية اإلمنائيــة   - ٥١
ت األمـم املتحـدة إىل الـدعوة إىل         الوطنية األفغانية، مما حيد جمال التنسيق، بادرت البعثة ووكاال        

تعزيـز التنـسيق االســتراتيجي يف جمـال إصـالح قطــاع العدالـة، والعمـل مــن أجـل زيـادة امللكيــة         
، ٢٠٠٦ديـسمرب   /ويف كـانون األول    .الوطنية عن طريق االستراتيجية اإلمنائية الوطنية األفغانيـة       

ــزام دويل ســيادة القــانون يف أفغانــستان امل شــؤون تولــد عــن اجتمــاع تنــسيق   عقــود يف ديب، الت
لــصاحل إقامــة آليــة وبــدأ يظهــر توافــق يف اآلراء . قطــاع العدالــة يف أفغانــستانمتجــدد بإصــالح 

للتمويل من جهات ماحنة متعددة، أو إنشاء صندوق استئماين للعدالة، رمبا يف إطار الـصندوق                
تمــع الــدويل الــدعم   ويقــدم اجمل .االســتئماين لــتعمري أفغانــستان الــذي يــديره البنــك الــدويل      

للمؤســسات القــضائية مــن أجــل وضــع اللمــسات األخــرية علــى اســتراتيجية إصــالح قطاعيــة     
 .مفصلة لتحقيق املعايري املرجعية لالستراتيجية اإلمنائية الوطنية األفغانية

 
 التنمية االقتصادية واالجتماعية  -سادسا  

 احلالة اإلنسانية –ألف  
 بـشأن  املـشترك ل للنـداء  كمِّـ وطالـب نـداء مُ   . يف أفغانستانال يزال اجلفاف مستحكما - ٥٢

، بتقدمي مـساعدات إضـافية، وهـو مـا ارتفـع بـه           ٢٠٠٦أكتوبر  /اجلفاف أُطلق يف تشرين األول    
ويغطـى حمافظـات هلمنـد     . مليـون دوالر ١١٩نداء احلكومة واألمـم املتحـدة وشـركائها ليبلـغ     
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أبريـل  / األغذيـة العـاملي إىل غايـة نيـسان         وخوست وكونـار وباكتيكـا وبـروان وأنـشطة برنـامج          
وقـد أضـرت احلالـة     .، وتقـدمي اإلغاثـة لألشـخاص املتـضررين مـن الـصراع يف اجلنـوب       ٢٠٠٧

 .األمنية وحلول فصل الشتاء جبهود الـدعوة، وأثـرا سـلبا يف القـدرة علـى تنفيـذ الـربامج إمجـاال          
ص معظـم األمـوال لتغطيـة    صِّوخُـ  . يف املائـة ٥٣وحصل النداء إىل حد اآلن علـى متويـل بنـسبة    

ويف أعقـاب   .اإلغاثة باألغذية يف حـاالت الطـوارئ واإلمـداد بامليـاه وتـوفري اخلـدمات الـصحية       
، كـان هـدفها دعـم       ٢٠٠٦يوليـه   /بعثة لفريق األمم املتحدة لتقييم الكوارث والتنـسيق يف متـوز          

رث، مت تعــديل مهــام القــدرات الوطنيــة علــى حتديــد التحــديات اجلوهريــة يف جمــال إدارة الكــوا
 التنـسيق والتقيـيم، مبـا يف ذلـك علـى            إدارة التخطيط ملواجهة الكوارث لتعزيـز قـدرهتا يف جمـايل          

 .صعيد احملافظات

 )اليونيـسيف (منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة         ونفذت وزارة الصحة العامة، بدعم من        - ٥٣
 محلـة  ٢٠٠٦سـبتمرب  / أيلـول وانطلقت يف .ومنظمة الصحة العاملية، العديد من برامج التحصني

ماليني طفـل تقـل أعمـارهم عـن        ٧,٢ه  حتصني وطنية ضد شلل األطفال، استهدفت ما جمموع       
، استهدفت محلة وطنية أخرى للتحصني ضـد  ٢٠٠٦نوفمرب /ويف تشرين الثاين .مخس سنوات

واكتـشفت مخـس حـاالت       . طفال دون سـن اخلامـسة      ٦ ٩٥٥ ٨٤٤شلل األطفال ما جمموعه     
لل األطفال يف أوروزغـان، يف املنطقـة اجلنوبيـة، ممـا رفـع العـدد الكلـي للحـاالت إىل                     إصابة بش 

، وكانت كلها يف احملافظـات الـيت واجـه فيهـا برنـامج التحـصني        ٢٠٠٦ حالة بالنسبة لعام     ٣١
 .صعوبات يف الدعوة بفعل املخاوف األمنية

ــشريد   - ٥٤ ــسب   ١٥ ٠٠٠وشــكل ت ــسي بالن ــق رئي ــوب مــصدر قل ــشؤون  أســرة يف اجلن ة لل
اإلنسانية، وطُلب إىل وكاالت األمم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة تقـدمي املـساعدات يف                  

وأدت األضــرار اجلانبيــة الــيت أحلقتــها العمليــات القتاليــة بالــسكان املــدنيني إىل   .ظــروف صــعبة
زيد وبـدعم مـن حكومـة النـرويج، سـت      .تركيز اهتمام الوكاالت اإلنـسانية علـى محايـة املـدنيني    

ال تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية،    بعثة األمم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل أفغانـستان قـدرهتا يف جمـ              
 مزيـد مـن     نـشر يف ذلك التنسيق العسكري املدين، ومع املنظمات غري احلكومية، عن طريق             مبا

 .املوظفني على صعيد احملافظات

، وهـو مـا ميثـل       ٢٠٠٦عـام    من الالجئني األفغان خالل      ١٣٩ ٨٠٤وعاد ما جمموعه     - ٥٥
ومفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني علـى             . ملحوظا مقارنـة بالـسنوات الـسابقة       نقصانا

. ٢٠٠٧ مـن العائـدين األفغـان يف عـام           ٢٥٠ ٠٠٠أهبة االستعداد لتقدمي املساعدة ملا جمموعه       
ــه، نفــذت يف شــباط      ــد برمت ــى نطــاق البل ــة عل ــر /وخــالل عملي ــة  ٢٠٠٦فرباي ، قامــت حكوم

ــا جمموعــ     ــسجيل م ــاون مــع املفوضــية بت ــون أفغــاين يف باكــستان  ٢,١٦ه باكــستان، بالتع  .ملي
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وأكـدت حكومـة باكـستان قرارهـا إغـالق أربعـة             .‘إثبـات التـسجيل   ’وأصدرت هلـم بطاقـات      
 ومـن املقـرر أن تبـدأ      .يف احملافظة احلدوديـة الـشمالية الغربيـة ويف بالوشيـستان          خميمات لالجئني   

ــة يف  ــس١٥العملي ــل وُتنجــز حبلــول  /ان ني وســيتاح للمقــيمني  . ٢٠٠٧أغــسطس / آب٣١أبري
 .خيار العودة إىل أفغانستان أو االنتقال إىل خميمات أخرى يف باكستان

أفغانـستان يف تـشرين     املوفـدة إىل    ومراعاة لتوصيات جملس األمن يف تقريره عـن البعثـة            - ٥٦
 ة لعمليـات اإلغاثـة يف حالـة الطـوارئ         ، قـام املنـسق بالنيابـ      )S/2006/935 (٢٠٠٦نـوفمرب   /الثاين

 لتقيــيم احلالــة اإلنــسانية ٢٠٠٧فربايــر / شــباط٢١ إىل ١٧بزيــارة إىل أفغانــستان يف الفتــرة مــن 
العامــة وآليــات تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية، مبــا يف ذلــك العالقــات بــني املــدنيني والعــسكريني،   

 .اإلنسانيةوحتديد سبل ووسائل دعم احلكومة والبعثة جملاهبة الشواغل 
 

  االقتصاد وإيرادات احلكومة -باء  
وفقـاً لـصندوق النقـد الـدويل أدىن مـن      بلـغ   معدل التضخم يف االخنفـاض، وقـد     ستمري - ٥٧
علـى الـصعيد    لطاقـة   اوساهم يف هذا االخنفاض هبـوط أسـعار         . ٢٠٠٦يف هناية عام     يف املائة  ٤

توزيـع برنـامج األغذيـة     حـال   ذلـك،   وعـالوة علـى      .اتاإلجيـار لزيـادة    وانعـدام الـضغط      الدويل
حــدوث زيــادات يف أســعار املــواد يف الوقــت املناســب دون العــاملي للمــواد الغذائيــة الــضرورية 

 أفغـاين لكـل دوالر   ٥٠وبقي سـعر الـصرف مـستقراً عنـد حـوايل       .الغذائية خالل فصل الشتاء
 اإليـــرادات ويف الربـــع الثالـــث، تباطـــأت عمليـــة حتـــصيل  .مـــن دوالرات الواليـــات املتحـــدة

، مـع حتـصيل     ٢٠٠٦احلكومية، الـيت كانـت فـوق اهلـدف احملـدد يف الـربعني األولـيني مـن عـام                     
 . أفغــاين حمــصل يف الربــع الثــايناليــنيب ٦,٦١مبلــغ أفغــاين مقابــل اليــني مبلــغ يقــل عــن ســتة ب

 ٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٠ التحصيل الفعلي املسجل للتـسعة أشـهر املنتهيـة يف            ووصل
 .ليون أفغاينب ١٧,٩٨ إىل

 رغـم أن املوافقـة علـى        ، حتـسني التنفيـذ والتـسجيل      نتيجـة التنميـة   رتفع اإلنفاق علـى     وا - ٥٨
ة ـــ وتواجـه احلكوم  . مرور شـهرين ونـصف تقريبـاً علـى بدايـة الـسنة األفغانيـة       دامليزانية أتت بع

ن األمـوال لقطـاع األمـن    د مـ ـــ داً لتخـصيص املزي ـاً متزايـ ـــ ة املـتغرية ضغط   ـــ ة األمني ــالبيئظل  ي  ـف
وقـد يـؤثر ذلـك يف قـدرة احلكومـة علـى الوفـاء جبميـع نفقـات التـشغيل            .ي امليزانية املتكـررة ــف

 .٢٠١١-٢٠١٠ من مواردها اخلاصة حبلول فترة السنتني ةاألساسي
 

 االستراتيجية اإلمنائية -جيم  
ل مــن القطاعــات املــشكلة لإلشــراف علــى كــالقطاعيــة اجتمعــت األفرقــة االستــشارية  - ٥٩

 كــانون ويف ٢٠٠٦أكتــوبر /الثمانيــة لالســتراتيجية اإلمنائيــة الوطنيــة األفغانيــة يف تــشرين األول
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ــاين ــاير /الث ــق اســتعراض التقــدم احملــرز حنــو   مــن أجــل   ٢٠٠٧ين ــة  حتقي تفــاق الالنقــاط املرجعي
ـــ مــن األفرق٢٢ة االستــشارية القطاعيــة ـه األفرقــوجِّــوُت .أفغانــستان عاملــة والفرعيــة الالتقنيــة ة ـ

وهتــدف احلكومــة إىل تقــدمي عــدد مــن االســتراتيجيات   .املكلفــة بوضــع اســتراتيجيات قطاعيــة
 .٢٠٠٧أبريل /القطاعية قبل اجتماع املنتدى اإلمنائي األفغاين يف نيسان

 
 مكافحة املخدرات -سابعا  

 جنحـت  وبينمـا  .ال تزال زراعة خـشخاش األفيـون واقتـصاد املخـدرات يف منـو مـستمر       - ٦٠
التنفيــذ غــري مــرض بــسبب كــان درات يف بعــض املنــاطق، ــــة ملراقبــة املخــــاالســتراتيجية الوطني

نشطة سيادة القانون وبـطء تقـدمي سـبل عـيش        ألاهتمام كاف   عدم إيالء    قصور من قبيل     أوجه
ة اخلـشخاش يف احملافظـات      ــومن املتوقع أن يستمر اخنفاض زراع      .بديلة إىل مزارعي اخلشخاش   

 .من املرجح أن تستمر زيادة إنتاجه يف احملافظات اجلنوبيةولكن لية، الشما

ــتعمري بتقــويض ســيادة القــانون،  جهــود ر االجتــار باملخــدرات يف ضــوقــد أ - ٦١ فــشي وتال
املتجـرين  ويف هلمنـد، سـامهت حتالفـات     .احلكومـة ودعـم العنـف اإلرهـايب    يف أوسـاط  الفـساد  

وعلــى الــرغم مــن  .يف أفغانــستانا مــستوى هلــ زراعــة اخلــشخاش أعلــى  بلــوغيفباملخــدرات 
مكافحـة  والعدالة اجلنائية   املعنية ب اجلهود املبذولة لتعزيز قدرات إنفاذ القانون وقدرة قوة العمل          

املخدرات على التصدي للجرائم املتـصلة باملخـدرات واملنظمـات اإلجراميـة، هنـاك حاجـة إىل                 
 .موارد خارجية إضافية

تئماين ملكافحة املخدرات، وهو صندوق تنفـذه احلكومـة أنـشئ           وتلقى الصندوق االس   - ٦٢
 مليـون دوالر    ٤٢مبلغـا قـدره      لتعميم مكافحة املخدرات يف بـرامج احلكومـة،          ٢٠٠٦يف سنة   
ــغ أصــل مــن فقــط  ـــ مبل ــه ٧٤ال ــون دوالر املتعهــد ب ــى    و . ملي ــة عل حــىت تارخيــه، متــت املوافق
ونظـراً للتحـديات الـيت     .ةـ املعيـشة البديلـ   التنميـة الريفيـة وسـبل   جمال، معظمها يف امشروع ٢١

 التنفيــذ الــوطين واإلجــراءات يت احلكومــة مــن نــاحيةقــدرضــعف يواجههــا الــصندوق، مبــا فيهــا 
 .دوالرمليون  سوى مبلغ يقل عن خالل الفترة املشمولة بالتقريرمل يصرف اإلدارية املالية، 

ة املخـدرات صـندوقاً حلـسن       ، أنشأت وزارة مكافحـ    ٢٠٠٦نوفمرب  /ويف تشرين الثاين   - ٦٣
ــن اخلــشخاش      ــة م ــست اخلالي ــأة احملافظــات ال ــار وبا (األداء ملكاف ــازين ولوغ ــا  كغ ــا وباكتي تيك

 دوالر مـــن دوالرات ٥٠٠ ٠٠٠وتلقـــت كـــل مـــن هـــذه احملافظـــات   .)وباجنـــشري ووارداك
باميـــان  (“حـــسنة األداء” حمافظـــات وســـتقدم أمـــوال إضـــافية إىل مثـــاين . الواليـــات املتحـــدة

مـوال  األومـن املهـم أن تزيـد         ).نـدوز ولغمـان وكونـار وبـاروان       قوكابيسا وخوسـت و    لوكاب
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صندوق حسن األداء، مما يعطي حافزاً لتلك احملافظات اليت حترز تقدماً ملموسـاً يف              املقدمة إىل   
 .ختفيض األفيون

 
الــــذي تــــضطلع بــــه تنــــسيق الاجمللــــس املــــشترك للتنــــسيق والرصــــد و -ثامنا  

 املتحدة األمم
ــد يف    - ٦٤ ــرالأكــد جملــس األمــن مــن جدي ــة   الــذي أصــدر تقري ــر البعث ــدها  ه إث إىل الــيت أوف

غـري أنـه الحـظ       . الـدعم الـدويل التفـاق أفغانـستان        ٢٠٠٦نـوفمرب   /أفغانستان يف تشرين الثـاين    
 إذا مـا أريـد لالتفـاق أن حيـدث           اجة إىل تعزيز وترشيد جهود التنسيق اليت تقودها احلكومـة         احل

هم ؤويف هذا الصدد، يواجه املسؤولون األفغانيون ونظـرا       .  للعيان للشعب األفغاين   تغيرياً ظاهراً 
منية، وانتـشار األنـشطة والـربامج    األبيئة تدهور الالدوليون عدداً مفرطاً من التحديات، مبا فيها     

ورغـم   .سياسية يف أفغانـستان وخارجهـا     الـ ضغوط  تـزاحم الـ   من جانب جهات فاعلة متباينة، و     
إجنازه، فقد حتقق تقدم ملموس يف حتسني تنـسيق املـساعدة          الكثري الذي يتعني    ناك  هه ما زال    أن

 .املقدمة إىل الشعب األفغاين

ومنذ تقريري األخري إىل جملس األمن، اكتسب اجمللس املشترك للتنسيق والرصد زمخـاً              - ٦٥
 يف إطـار اتفـاق       واجملتمـع الـدويل    ستانبوصفه اآللية الرئيسية لتيسري التعـاون بـني حكومـة أفغانـ           

. ٢٠٠٦نـوفمرب   /يف كابـل يف تـشرين الثـاين       اجتماعه الثالـث      املشترك  اجمللس عقدو .أفغانستان
جتماع الذي حضرته بعثة جملس األمن أولويات رئيسية جيب الوفاء هبا إن أُريـد              الاهذا  وحدد  

هــذه ة وكــان يف صــدار . حتيــد عــن مــسارهاال اتفــاق أفغانــستان أيهــالألهــداف الــيت يقــوم عل
 إصالح وزارة الداخلية، وهو شرط مسبق لالستقرار يف اجلنوب واجلنـوب الـشرقي              األولويات
 وتعزيـز املؤسـسات     ؛ وبنـاء القـدرات    ؛وكان من بني اجملاالت األخرى فعاليـة املعونـة         .من البلد 

ــة  ( ــود  و؛)خاصــة يف قطــاع العدال ــساد جه ــاب  ؛مكافحــة الف ــن العق ــالت م  ومكافحــة ؛ واإلف
 تقيــيم للنفقــات قــائم علــى النتــائج مــن   إجــراء االجتمــاع علــى احلاجــة إىلوشــدد .املخــدرات

 .اسـتراتيجية جديـدة لتنميـة القطـاع اخلـاص      إىل و،جانـب كـل مـن جمتمـع املـاحنني واحلكومـة      
وخــالل االجتمــاع الثالــث، جــرى قبــول بلــدان الــشمال، علــى أســاس التنــاوب، كأعــضاء يف   

 . املشتركاجمللس

 / كـانون الثـاين  ٣١ و  ٣٠يـومي    يف بـرلني      املـشترك  رابـع للمجلـس   قد االجتمـاع ال   وُع - ٦٦
ــاير ــستان، وحــضره      مبناســبة ٢٠٠٧ ين ــاق أفغان ــق اتف ــذي أطل ــدن ال ــؤمتر لن ــذكرى األوىل مل  ال

وأكـد املـاحنون مـن جديـد دعمهـم جلهـود احلكومـة               .مديرون سياسيون من وزارات اخلارجية    
ومت االتفـاق علـى أن    .األمـن والـتعمري والتنميـة   قدر أكرب مـن أنـشطة   القيام بنفسها بالرامية إىل 

املـاحنني مـع أولويـات      املقدمـة مـن     ساعدة  زيـادة اتـساق املـ     تنفيذ امليزانيـة سيتحـسن مـن خـالل          
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واســتعرض االجتمــاع اإلصــالحات اجلاريــة   .احلكومــة ومــن خــالل تعزيــز القــدرات الوطنيــة  
اً لالنتخابـات الوطنيـة   ـودعم .يسيةلوزارة الداخلية وحدد الضغوط املالية كأحد التحديات الرئ 

ــام  ــستقلة        لِّ، ك٢٠٠٩ُيف ع ــة امل ــة األفغاني ــع اللجن ــسيق م ــل بالتن ــة عم ــة بوضــع خط فــت البعث
والحـظ اجمللـس املـشترك التقـدم احملـرز بـشأن النقـاط املرجعيـة اإلحـدى           .لالنتخابات واملـاحنني 

وخـالل االجتمـاع الرابـع     . منـها زمنيـة قـصرية يف ثـالث   مـنح مهـل   ل بَـ عشرة القصرية املـدة وقِ    
 .هسبانيا كعضو فيإ، مت قبول  املشتركللمجلس

واستمر تنسيق املساعدة اإلنسانية على الصعيد الوطين حتت رعايـة نائـب الـرئيس مـن                  - ٦٧
لطـوارئ وأمانـة وفرهتـا إدارة التأهـب للكـوارث           يف حـاالت ا   خالل اللجنة الوطنيـة لالسـتجابة       

أنـشطة اإلغاثـة الـيت تنـسقها        إلدارة  اجلهـود   تتواصـل   ات،  افظـ وعلى صـعيد احمل    .ودعمتها البعثة 
 وإقـراراً ودعمـاً هلـذه اآلليـات        .اتافظبرئاسة حكام احمل   بشكل مركزي و   أفرقة إدارة الكوارث  

 ا علــى تنــسيق الــشؤونبزيــادة أثــر الــصراع علــى املــدنيني، تنــوي األمــم املتحــدة زيــادة قــدرهت   
دعم املبـادئ   لـ  و ةاملـتغري ظـروف   ملـوظفني ملواجهـة ال     من خالل نشر عـدد إضـايف مـن ا          ةاإلنساني
 .اإلنسانية

علــى تعمــل احملافظــات وال تــزال مكاتــب البعثــة علــى الــصعيد اإلقليمــي وعلــى صــعيد  - ٦٨
ملــساعدة اإلمنائيــة املنــسقة بــشكل جيــد تبعــاً لألولويــات األفغانيــة، مــع  احلكــم الــسليم وام ـدعــ

 اجلهود اليت يبذلوهنا لتحسني تقدمي اخلـدمات إىل         مواصلة دعم احلكومة وشركائها الدوليني يف     
 .سكان أفغانستان ككل، ودعم اجلهود علـى الـصعيد املركـزي لتنـسيق ورصـد تنفيـذ االتفـاق        

 جمموعه عشرة مواقع عند هناية عملية بون، يـصل حاليـاً إىل             بلغواحلضور امليداين للبعثة، الذي     
إقليميـة يف حمافظـات     ذلـك مخـسة مكاتـب       ويـشمل    .على صعيد البلد ككـل    نشيطا   موقعاً   ١٧

  .٢٠٠٦أغسطس /تحت منذ آبتفابادغيس وخوست وكونار ومنروز وزابل 
 

 تشغيل البعثة ودعمها -تاسعا  
ــى حــضورها احلــايل يف    اســتح - ٦٩ ــة عل ــدد     ٨فظ البعث ــادة ع ــوي زي ــة وتن ــب إقليمي  مكات

وخوسـت وكونـار ومنـروز      رياب  اباداخشان و بادغيس وف    (اً حالي ٧من  مكاتبها يف احملافظات    
داي كونــدي وغــور حبلــول حمــافظيت ومــن املتوقــع افتتــاح مكتــبني يف  .  مكتبــا١١إىل ) وزابــل
 .، إن مسحت الظروف األمنية بذلك٢٠٠٧مايو /أيار

ات مرافـق سـبق أن أنـشأها مكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات                افظـ وتستعمل مكاتب احمل   - ٧٠
مع وكاالت أخـرى لألمـم املتحـدة      باالشتراك  م صيانتها   وتت .املشاريع خالل العملية االنتخابية   

إسـالم أبـاد وطهـران يف       كـل مـن      االتـصال يف     استمر مكتبـ  يـ وس .على أساس تقاسم التكـاليف    
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ة، يوجد مكتب إسالم أبـاد  ثابتولتخفيض التكاليف ال .تغطية البعد اإلقليمي لعملية بناء السالم
ملي لألمـم املتحـدة مـن أجـل النقـل اجلـوي             يف موقع مشترك مـع خـدمات برنـامج األغذيـة العـا            

ألمـم املتحـدة تتقامسـه مثـان مـن          مـشترك ل   مكتب طهـران يف مـبىن        وجد وي ،للمساعدة اإلنسانية 
 .وكاالت األمم املتحدة

 علـى   ٢٠٠٦ديـسمرب   /وقد وافقـت اللجنـة اخلامـسة للجمعيـة العامـة يف كـانون األول               - ٧١
. )A/61/326-S/2006/727(  ترحته يف تقريري األخـري    توسيع الوحدة االستشارية العسكرية الذي اق     

وبانتـداب   .وجرى انتداب ضابط اتصال عـسكري جديـد وجيـري حاليـاً تعـيني مخـسة آخـرين       
ــسكري بضــ ــصال الع ــة   نياط االت ــب ل اجلــدد، تعطــى األولوي ــة لمكات ــشأة حــديثاً اإلقليمي  يف املن

ت األمــن األفغانيــة والقــوة واهلــدف مــن هــذه الزيــادة هــو تعزيــز االتــصال مــع قــوا  .احملافظــات
 .الدولية للمساعدة األمنية

، مت االضـــطالع باســـتعراض للبيئـــة األمنيـــة يف أفغانـــستان ٢٠٠٦ســـبتمرب /ويف أيلـــول - ٧٢
إحــراز مزيــد مــن ممتلكاهتــا للخطــر ريثمــا يــتم مــوظفي األمــم املتحــدة واحتمــال تعــرض لتقيــيم 

ضي توسـيع حـضور البعثـة يف مجيـع أحنـاء      ويقتـ  .التقدم يف إصالح القطاع األمين للبلد املضيف
ترتب علـى   وسـي  .ات اجلنوبيـة والـشرقية    افظـ البلد تعزيز التدابري واهلياكل األمنيـة، خاصـة يف احمل         

 . اخلطر األمين ذي الصلةختفيفحتياجات الناشئة عن ااملالية باآلثار دعم توسيع البعثة الوفاء 
 

 مالحظات -عاشرا  
 اجمللــس  وعمــل.حــرز تقــدم يف عــدة جمــاالت رئيــسية ، أُمنــذ صــدور تقريــري األخــري  - ٧٣

جمـددا مـن    املشترك للتنسيق والرصد مبثابة حمفل رئيسي للحكومـة واجملتمـع الـدويل كـي يلتزمـا                 
 الـذي عقـد مـؤخرا    اجمللـس وأثناء اجتماع  . باجلهود اإلمنائية املنسقة واملتكاملةالناحية السياسية
ملشاركني من جديد الدور املركزي الذي يضطلع به اجمللـس          يناير، أكد مجيع ا   /يف كانون الثاين  

 .باعتباره آلية التنسيق بني حكومة أفغانستان وشركائها الدوليني

تــشكل حتــديا ملموســا لــسلطة احلكومــة ومتثــل خطــرا علــى   تمــرد وال تــزال حركــة ال - ٧٤
مي املـسؤوليات  وشهدت الشهور القليلة املاضية تنـا  .املدنيني ومقدمي املساعدة على حد سواء

جملتمـع الـدويل مـن حيـث املـساعدة اإلنـسانية ومـن حيـث القـانون اإلنـساين                   امللقاة على عـاتق ا    
وجيب على كـل األطـراف أن تبقـى مدركـة للحاجـة         .قوق اإلنسان الدويل حل قانون  الالدويل و 

 .ومحاية حياة املدنينيالقانون السالف الذكر إىل احترام 

لسياسات إىل تنسيق أوثق بـني احلكومـة وأصـحاب       املعين با  وأدى تشكيل فريق العمل    - ٧٥
وسـيكون ملختلـف التـدابري دور        .يف اجلنـوب  تمـرد   املصلحة الدوليني بـشأن التـصدي حلركـة ال        
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وقـد   .حاسم يف تعزيز إمكاناته الكاملـة ويف إتاحـة تقـدمي املـساعدة اإلمنائيـة علـى حنـو مـستدام        
 وتــدعو .املتنــافرة التــسوية بــني قطاعــات اجملتمــع  تــشتمل هــذه التــدابري علــى مبــادرة ترمــي إىل 

املـؤهالت  ، بغـرض زيـادة       واحملافظـات  اسـتعراض شـامل إلدارات املقاطعـات      احلاجة إىل إجـراء     
كفل فيـه متثيـل مجيـع الفئـات العرقيـة      نني ومساءلتهم، يف الوقت الذي يُ  املعّياملهنية املتوفرة لدى    

 .الرئيسية والفئات العرقية املتفرعة عنها

ــة الــيت وقعــت يف كــانون الثــاين  بلــغو - ٧٦ ــاير / عــدد احلــوادث األمني  يف األقــاليم ٢٠٠٧ين
وبالتـايل   .عف عدد احلوادث اليت سجلت يف العـام املاضـي   باكستان ِضالواقعة على احلدود مع

سيبقى دور اجلهود املنسقة اليت تبذهلا حكومتا أفغانستان وباكستان للحـد مـن اإلغـارات الـيت                 
ــا تــشنها قــو وتبعــث بعــض اخلطــوات الــيت اختــذهتا    .ات املعارضــة علــى أفغانــستان دورا حيوي

حكومة باكستان يف الشهور الست املاضـية علـى التفـاؤل إال أنـه مـا زال مثـة حاجـة إىل مزيـد                        
 .من اإلجراءات احلازمة

شـرطا مـسبقا لتحقيـق      حاليـا   لوزارة الداخلية   يت تضطلع هبا ا   ويعد إجناز اإلصالحات ال    - ٧٧
الم مــستدام يف أفغانــستان، وذلــك لــيس عــن طريــق إنــشاء قــوة متتــاز بقــدرة وحبــافز أكــرب     ســ

، ولكـن لعكـس وتـرية منـو         فحـسب   والتسلل عـرب احلـدود     تمرد ال تللحيلولة دون وقوع عمليا   
وميكن لرصد أداء املعيَّنني اجلـدد   . أيضااالجتار باملخدرات وبناء ثقة اجلمهور يف سيادة القانون

، فيما سيؤدي توفري املوارد الكافية ودفـع رواتـب           على بدء  دْو أن يقلل من خطر العَ     لفترة أولية 
  .الشرطة يف حينها إىل تعزيز الفعالية ومعدالت البقاء يف اخلدمة

ــوازن     - ٧٨ ــان يفــرض اســتقالله وي ــدأ الربمل ــة وب ــذي  بفعالي ــاز التنفي ــوذ اجله وســتكون  .نف
 مبثابـة عنـصر رئيـسي لالسـتعراض املوضـوعي املقبـل            للجمعيـة الوطنيـة   املقدمـة   املساعدة التقنيـة    

ومثة حاجـة إىل مزيـد مـن االلتـزام مـن       .للتشريعات من جانب اللجان الدائمة للجمعية الوطنية
ويتوقــع أن  .جانــب املــاحنني لكفالــة اســتمرار أفغانــستان يف إحــراز تقــدم يف حتولــه الــدميقراطي

، ومـن املـرجح أن يكـون      ٢٠٠٩بلـة يف عـام      حيصل عجـز كـبري يف التمويـل يف االنتخابـات املق           
 .لذلك أثر سليب على مستقبل السياسة االنتخابية يف أفغانستان إذا مل توفر متويالت إضافية

فإهنـا قـد تكـون      ويف الوقت الذي أحرز فيه تقدم ملموس يف ميدان العدالـة االنتقاليـة،               - ٧٩
 غرفيت الربملـان، وهـو القـرار الـذي قـد            اعتماد القرار املتعلق باملصاحلة الوطنية يف     مهددة بسبب   

وإنين أرحب بشروع الـرئيس   .ني يف قضايا انتهاك حقوق اإلنسانقيفضي إىل العفو عن املالح
ديــسمرب، وهــي /اي يف تنفيــذ خطــة العمــل للــسالم والعدالــة واملــصاحلة يف كــانون األول  ضــرق

 اإلنـسانية وغريهـا مـن    اخلطة اليت تنص على عدم منح العفو عـن جـرائم احلـرب واجلـرائم ضـد      



A/61/799
S/2007/152

 

24 07-26264 
 

ــق واضــحة للمــستقبل      ــبني خارطــة طري ــسان، وت ــهاكات اجلــسيمة حلقــوق اإلن وأحــث  .االنت
 .احلكومة األفغانية على احلفاظ على هذا الزخم

  حـد  يشكل اقتصاد املخدرات، املتصل بالتمرد وإخفاقات احلكم وسيادة القانون على          - ٨٠
ومـن الـضروري أن يبـذل     . بنـاء البلـد يف أفغانـستان      التعمري وإعادة  جلهودخطريا   سواء، هتديدا   

 عاجلة لتحـسني تنفيـذ االسـتراتيجية الوطنيـة ملكافحـة            متضافرةأصحاب املصلحة جهودا     مجيع  
وجيب النظر إىل التصدي لصناعة املخدرات يف أفغانستان كجزء من االسـتراتيجية               . املخدرات 

     . طة احلكومةل ثقة الشعب يف سلبناء مؤسسات حكومية سليمة واستعادة العامة 

وتتطلـب     . زال النهوض بالتعاون اإلقليمي من األولويات االستراتيجية ألفغانستان        وما - ٨١
اللـذين انعقـدا يف كابـل        التعاون االقتـصادي اإلقليمـي       ياألطر املؤسسية اليت اسُتهلت يف مؤمتر     

 اإلقليميــة املنطقــةمــن التزامــا ودعمــا ) ويف إطــار اجمللــس املــشترك للتنــسيق والرصــد(  ونيــودهلي 
     .واجملتمع الدويل

لـــدعم املقـــدم لربنـــامج    ل قرضـــايإعـــادة تأكيـــد الـــرئيس    وقـــت حـــرج   وتـــأيت يف   - ٨٢ 
مج الـذي أعيـد تـصميمه لـن يـنجح      غـري أن هـذا الربنـا        . اجلماعات املسلحة غـري املـشروعة      حل
وسـيكون مـن     .  حبـسن نيـة علـى إنفـاذه    ن الـدوليو احلكومة وأصـحاب املـصلحة    إذا تعاونت    إال

برنـامج حـل اجلماعـات املـسلحة غـري املـشروعة تعزيـز بنـاء قـدرة وزارة                    األمور احلامسة لتنفيـذ     
مـن منظمـة حلـف مشـال      حـدة،    على أسـاس كـل حالـة علـى          التنفيذي  الداخلية، وتقدمي الدعم    

أصـحاب املناصـب    لطرد   مة  القوة الدولية للمساعدة األمنية، وكذلك استعداد احلكو      /األطلسي
 .اجلماعات املسلحة غري املشروعةالذين ثبتت صالهتم ب

وســعيا إىل    . كــبرية أوضــاع الــصراع حتــديات ووتــشكل األخطــار الطبيعيــة والــصحية    - ٨٣ 
تنـسيق   دعم جدول األعمال الطويل األجـل الـذي وضـعه االتفـاق، مـن احليـوي تعزيـز آليـات                     

ــسانية  ــساعدة اإلن ــ امل ــسكرية واملنظمــات غــري      القائم ــوات الع ــع الق ــاون م ــك بالتع ــا يف ذل ة، مب
 .ل أفضل يف حتقيق أهداف االتفاقوذلك لدعم السلطات الوطنية بشك احلكومية، 

ثالثــة  وجيــب تنفيــذ إجــراءات ترمــي إىل حتــسني التنــسيق بــني أصــحاب املــصلحة علــى   - ٨٤ 
اتفـاق أفغانـستان مثـل      بـشأن   وي  فعلى املستوى الدويل، سيساعد عقـد منتـدى سـن           . مستويات
 يف بـرلني يف     ٢٠٠٧ينـاير   /اجمللس املـشترك للتنـسيق والرصـد املعقـود يف كـانون الثـاين              اجتماع  

وقـد يـساعد   . املاحنـة ملتزمـة سياسـيا واقتـصاديا مـع احلكومـة األفغانيـة          كفالة أن تظل اجلهـات      
وعلــى   . علــى الــصعيد الــدويلاالتفــاق عقــد اجتماعــات قطاعيــة انتقائيــة  أيــضا يف تيــسري تنفيــذ 

 الـدوليني أن يكفلـوا متثيلـهم يف االجتماعـات           هائشركاالوزارات و جيب على    املستوى الوطين،   
 عــن طريــق  يــةألفغانالالســتراتيجية اإلمنائيــة الوطنيــة    االستــشارية واجتماعــات أفرقــة العمــل    
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ادة التركيـز علـى     ، مـن الـضروري زيـ      افظـات احمل  مـستوى وعلـى      . مسؤولني ذوي رتب مناسـبة    
ــة هبــدف    ــدرات اهلياكــل احلكومي ــاء ق ــة     بن ــة علــى املــسائل اإلمنائي ــة األفغاني ــادة الرقاب إتاحــة زي

األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل أفغانـستان بـسهولة أكثـر                وميكن لبعثـة    . واإلنسانية وإدارهتا 
 ختطيطهـا إلنـشاء     حتقيق هذا اهلدف مـن خـالل       ضمان التنسيق بني أصحاب املصلحة سعيا إىل        

 . إذا مسحت الظروف األمنية بذلك، يف احملافظاتمكاتب إضافية

ــدوليون أنفــسهم يف منعطــف حــرج مــن   اد أفغانــستان وشــركاؤهجتــومــرة أخــرى   - ٨٥   ال
وقد حان الوقت ليؤكد اجملتمع الدويل من جديد التزامه جتاه أفغانـستان              . املرحلة االنتقالية للبد   

 بعثــة األمــم تمتــعوت.  اإلجنــازات الــيت حتققــت يف الــسنوات الــست املاضــية  يعّجــل بتعزيــز وأن 
جيـد   وضـع  بهـا األفغـانيني والـدوليني،       ئلتقدمي املساعدة إىل أفغانستان، إىل جانـب نظرا        املتحدة  

ــيت عرضــتها بإجيــاز يف       ميكِّ ــبعض التحــديات ال ــصدي ل ــساعدة يف الت ــن امل ــها م ــري ن ويف . تقري
أكثـر اتـساقا لـدعم     ع التـزام دويل  يتـشج    للبعثـة أن تركـز جهودهـا علـى     األشهر القادمة، ينبغي  

ــسانية     ــز دورهــا يف تنــسيق املــساعدة اإلن ــة اتفــاق أفغانــستان؛ وتعزي حقــوق  واملــسامهة يف محاي
الـصراع املـسلح؛ وتوسـيع نطـاق دورهـا         ، مبا يف ذلك رصد حالة املدنيني يف         هاوتعزيز اإلنسان

ــساعي احلم   ــذل امل ــن خــالل   يف جمــال ب ــدة م ــصال  ي ــشطة االت ــاون   أن ــم التع ــستان ودع  يف أفغان
األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل   وبنــاء علــى ذلــك، أوصــي بتمديــد واليــة بعثــة    .اإلقليمــي

 . شهرا إضافية١٢مارس، ملدة /ذار آ٢٤أفغانستان، اليت ينتهي أجلها يف 

ــام، أود اإلعــراب عــن خــالص تقــديري إىل جملــس     - ٨٦  ــدول  األمــن وويف اخلت األعــضاء ال
وأود اإلشادة باجلهود املتفانية ملمثلي اخلـاص، تـوم           . دعمهم ألفغانستان  اآلخرين على استمرار    

ــساء   ــستان      كــونيغز، ولن ــساعدة إىل أفغان ــدمي امل ــم املتحــدة لتق ــة األم  ومؤســساهتم ورجــال بعث
. تزايـد خطورهتـا   مهمتـهم يف ظـل ظـروف صـعبة ومـا فتئـت ت              زالـوا يـؤدون       الذين مـا   الشريكة

 .لشجاعتهم وتفانيهم والتزامهم وأعرب عن امتناين هلم  

 


