
A/59/744–S/2005/183  األمــم املتحـدة 

 

 اجلمعية العامة
 جملس األمن

 
Distr.: General 
18 March 2005 
Arabic 
Original: English 

 

 
210305    210305    05-26851 (A) 

*0526851* 

  األمنجملس   العامةاجلمعية
 السنة الستون  لدورة التاسعة واخلمسونا

 من جدول األعمال) د (٣٩ و ٢٧البندان 
 احلالة يف أفغانستان وآثارها على السالم واألمن الدوليني

تعزيـز تنسيق ما تقدمه األمم املتحدة من مساعدة إنسـانية          
لــك ومــن مســاعدة غوثيــة يف حــاالت الكــوارث، مبــا يف ذ 

تقــدمي املســاعدة الدوليــة   : املســاعدة االقتصــادية اخلاصــة  
الطارئــة مــن أجــل إحــالل الســالم واألوضــاع الطبيعيــة يف 

   أفغانستان املنكوبة باحلرب وتعمريها
 احلالة يف أفغانستان وآثارها على السالم واألمن الدوليني  

 
ــة مــن أجــل إحــالل الســالم واألو      ضــاع تقــدمي املســاعدة الدوليــة الطارئ

 الطبيعية يف أفغانستان املنكوبة باحلرب وتعمريها
 

 تقرير األمني العام  
 

 مقدمة -أوال  
 ألـف وبـاء املـؤرخني     ٥٩/١١٢ة العامـة    ـــ اجلمعي يرارــدم عمال بق  ـــقر مُ ـــذا التقري ـــه - ١
 / آذار٢٦املــؤرخ  ) ٢٠٠٤ (١٥٣٦جملــس األمــن   وقــرار  ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول٨

 / تشـرين الثـاين  ٢٦ التقريـر السـابق املـؤرخ    نشـر  وهو يغطي الفترة املمتدة منذ     .٢٠٠٤مارس  
وخـالل هـذه الفتـرة،      . ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٥حىت  ) A/59/581-S/2004/925 (٢٠٠٤نوفمرب  

ــتمع جملـــس األمـــن  ــاريخ   اسـ ــفوية بتـ ــة شـ ــاين١٠إىل إحاطـ ــانون الثـ ــاير / كـ ــر  (٢٠٠٥ينـ انظـ
S/PV.5108 .(جديد إىل املسائل اليت تناولتها اإلحاطة إال إجيازايتطرق هذا التقرير من ولن . 
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 تنفيذ اتفاق بون -ثانيا  
 التطورات السياسية -ألف  

 رئيسا للجمهوريـة    كرازاي، جرى تنصيب حامد     ٢٠٠٤ ديسمرب/ كانون األول  ٧يف   - ٢
ــه أمحــد ضــياء مســعود وعبــد الكــرمي خليلــي    ديســمرب / كــانون األول٢٣علــن يف وأُ. مــع نائبي

.  عضـوا والـذي اسـتغرق تشـكيله زهـاء شـهرين            ٢٧ جملس الوزراء اجلديد املكون مـن        تشكيل
يكــون كــل وزيــر  وهــي أن الــيت حــددها الدســتور  مت اختيــار جملــس الــوزراء طبقــا للشــروط  و

كمــا ســعى الــرئيس إىل ضــمان  . عــال ومــن مــواطين أفغانســتان علمــي ال علــى مؤهــل ـــــحاص
ــي،   ــوازن العرق ــس يتكــو   الت ــث أصــبح اجملل ــن البشــتون، و    ن حبي ــن عشــرة أعضــاء م ــن ٨ م  م

ومـن  .  مـن البلـوش    ١  مـن التركمـان، و     ١  مـن األوزبـك، و     ٢ اهلـزارا، و   من   ٥ الطاجيك، و 
 . وزيرات ثالثبني الوزراء

 ضـرورة املبـادرة      يتضمن  وجملس وزرائه جدول أعمال طموح،     كرازايوأمام الرئيس    - ٣
ســيع برنــامج نــزع الســالح والتســريح وإعــادة  فــورا إىل تنظــيم انتخابــات حمليــة وبرملانيــة؛ وتو 

 ومكافحــة االجتــار غــري املشــروع   ؛اإلدمــاج لكــي يشــمل اجلماعــات املســلحة غــري املشــروعة   
 . وحتقيق اإلعمار؛باملخدرات؛ وإرساء سيادة القانون؛ وتعزيز مؤسسات الدولة

 
 التحضري لالنتخابات الربملانية -باء  

، قــررت اهليئــة  )A/59/581-S/2004/925لتقريــر  مــن ا٦الفقــرة (كمــا ورد مــن قبــل    - ٤
ــه /املشــتركة إلدارة االنتخابــات يف متــوز  ــة وانتخابــات    ٢٠٠٤يولي تأجيــل االنتخابــات الربملاني

 ).٢٠٠٥مايو / أيار٢٠ -أبريل /نيسان ٢١( إىل شهر سـاور األفغانـي املناطقاملقاطعات و
 كـانون   ٢٤يف   و. نتخابـات الرئاسـية   وقد بدأ التحضري هلذه االنتخابات فور انتهاء اال        - ٥

.  جلنـة انتخابيـة مسـتقلة وفقـا ملـا يقضـي بـه الدسـتور                كـرازاي أنشأ الرئيس    ٢٠٠٥يناير  /الثاين
 . تألف هذه اللجنة من ستة رجال وثالث نساء ميثلون خمتلف الطوائف العرقيةتو
ة كـان علـى     وكان إنشاء اللجنة االنتخابية املسـتقلة واحـدا مـن بضـعة قـرارات أساسـي                - ٦

أن تتخذها بالتشاور مع القوى السياسية واجملتمـع الـدويل، مـن أجـل وضـع                أفغانستان  حكومة  
ترسـيم  ) ب(حتديد النظـام االنتخـايب؛   ) أ: (أما القرارات األساسية األخرى فهي. إطار انتخايب 

 وضع معايري لتحديد أعداد السـكان يف كـل مقاطعـة مـن أجـل              ) ج(حدود الدوائر االنتخابية؛    
 يف والبـدو  الالجـئني  مشـاركة ) د(؛ )وليسي جريغـا  (ختصيص مقاعد ملمثليهم يف اجمللس األدىن       

 .االنتخابات الربملانية واحمللية
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وعلـــى غـــرار مـــا حـــدث يف االنتخابـــات الرئاســـية، ســـوف يتـــوىل مســـاعدة اللجنـــة   - ٧
 وسـوف يؤلـف     االنتخابية املستقلة خرباء دوليون يف شؤون االنتخابات يعينـهم ممثلـي اخلـاص؛            

اهليئـــة املشـــتركة إلدارة االنتخابـــات الـــيت ستشـــرف علـــى إجـــراء  اللجنـــة مـــعهـــؤالء اخلـــرباء 
 .االنتخابات

حـــدود الـــدوائر االنتخابيـــة قبـــل  ويوجـــب قـــانون االنتخابـــات الفـــراغ مـــن ترســـيم   - ٨
وقد بذلت وزارة الداخلية جهـودا هائلـة يف التشـاور           . االنتخاباتإجراء  يوما من تاريخ     ١٢٠

مــع الســلطات واجملتمعــات احملليــة مــن أجــل وضــع قائمــة مبســتوطنات الســكان يف كــل قســم     
 كشـــفت عـــن خالفـــات كـــبرية حـــول حتديـــد األقســـام اإلداريـــة يف  العمليـــةغـــري أن . إداري

ــاطقفخــالل بضــعة عقــود مــن احلــروب، تكونــت عــدة     . أفغانســتان ــة من ــع   إداري حبكــم الواق
 اإلداريــة يف فتــرة  املنــاطقني أن حماولــة التوفيــق بــني وقــد تــب. ني حكــام إلدارة شــؤوهنايتعــ متو
أثنـاء احلـرب سـوف تـثري     حبكـم الواقـع    اإلداريـة الفعليـة الـيت تكونـت         واملنـاطق قبـل احلـرب      ما

وقرر جملس الوزراء أن اجلمعية الوطنية هي اجلهة الشـرعية الوحيـدة لتسـوية              . منازعات مفرطة 
ات اجملالس احمللية سوف تتأجل إىل حني انعقـاد اجلمعيـة   هذه املسألة املعقدة، مما يعين أن انتخاب   

وأحيل األمر إىل احملكمة العليا اليت أجازت تأجيـل انتخابـات اجملـالس احملليـة إىل حـني                  . الوطنية
 .انتخاب اجلمعية الوطنية دون مساس بإنشاء اجمللس األعلى، ومن مث بالعملية التشريعية

 السـكان الـيت سـوف تسـتخدم يف توزيـع املقاعـد يف               ومما عقد من عملية حتديد أعـداد       - ٩
وقـد ناقشـت   . ٢٠٠٧أن التعداد الوطين للسكان لن يكتمل إال يف عـام         جملس الوليسي جريغا    

احلكومة هذه املسألة بصورة مستفيضة وتقوم اآلن بوضع جمموعـة مـن األرقـام تـزّود هبـا اهليئـة                    
 .يع النهائي للمقاعداملشتركة إلدارة االنتخابات كي حتدد للهيئة التوز

وفيمـــا يتعلـــق بـــالالجئني، أيـــدت احلكومـــة بقـــوة مبـــدأ مشـــاركتهم يف االنتخابـــات    - ١٠
الربملانية، ولكنها، يف الوقت نفسه، تفكر يف أن إنشاء دائرة انتخابيـة خاصـة لالجـئني ال يبـدو                    

 .غري أن االقتراع غيابا كبديل ينطوي على مصاعب فنية وتكاليف كبرية. مناسبا
ــة ومشــاورات        - ١١ ــد مناقشــة طويل ــة بع ــررت احلكوم ــق بالنظــام االنتخــايب، ق ــا يتعل وفيم

واسعة، عدم تعديل قانون االنتخابات، مما يعين اإلبقاء على نظام الصـوت الواحـد غـري القابـل                   
للتحويل، ويقوم نظام الصوت الواحد على اعتبار أن الدوائر االنتخابيـة متعـددة األعضـاء، أي          

ــة األصــوات يفــوزون باملقاعــد املخصصــة     أن املرشــحني ا ــذين حيصــلون علــى أكثري لفــرادى ال
فعلــى ســبيل املثــال، إذا كانــت املقاطعــة خمصصــا هلــا مخســة مقاعــد، . للــدائرة االنتخابيــة املعينــة

واختـذ القـرار    . يفوز باملقاعد املرشحون اخلمسة األفراد الـذين حصـلوا علـى أكثريـة األصـوات              
.  إىل أفغانستان وخرباء االنتخابـات اخلـارجيني       تحدة لتقدمي املساعدة  رغم نصيحة بعثة األمم امل    
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وحول جوانب القصـور يف هـذا النظـام، مبـا يف ذلـك كونـه ال يضـمن انتخـاب برملـان متثيلـي،                         
واسُتند يف اختاذه إىل اعتبـار أن املـواطن األفغـاين العـادي سـوف يرتـاب يف الـنظم املسـتندة إىل                       

أت احلكومــة أن األحــزاب وإضــافة علــى ذلــك، ر. حني األفــرادقــوائم حزبيــة بــدال مــن املرشــ 
 بصـورة كافيـة بعـد يف      تتطـور السياسية، اليت هي مقوم الزم ألي نظـام مسـتند إىل القـوائم، مل               

 حزبــا ٥١وقــد ســجلت وزارة العــدل حــىت اليــوم  . أفغانســتان لتســاند الــنظم التمثيليــة النســبية
 نفـوذ كـبري     يكـن لـدى الكـثري منـها        وإن مل .  طلبـا آخـر لتكـوين أحـزاب        ٣٢وجيري النظـر يف     
 .خارج كابول

سـبيلها اآلن إىل    يف  وبالنظر إىل اإلطار االنتخايب املـذكور أعـاله، فـإن اهليئـة املشـتركة                - ١٢
وجيــري بــذل كــل جهــد ممكــن إلجــراء االنتخابــات يف . االنتــهاء مــن إعــداد خطــة االنتخابــات

 هذا اجلهـد، هـو كفالـة عـدم ضـغط املواعيـد              أقرب وقت ممكن عمليا، والشاغل األساسي، يف      
ــث     ــا، حبي ــيت جيــب إجنازه ــام ال ــررة للمه ــة  املق ــة للعملي ــام شــمل ت و. متــس باملصــداقية العام امله

ضرورة فحص ألوف املرشـحني وفقـا ملـا يقضـي بـه قـانون االنتخابـات، واسـتكمال                   األساسية  
 .تزمون التصويت فيهاسجل الناخبني لضمان تسجيل مجيع الناخبني يف املقاطعات اليت يع

أدوار املؤسســات الكائنــة يف منظومــة األمــم املتحــدة وزعــت االنتخابــات، يف إجــراء و - ١٣
تواصـل بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل       و. الستثمار جوانب القـوة لـدى كـل شـريك         

ــة بينمــا     ــامج األمــم املتحــدة   أفغانســتان تقــدمي اخلــربة السياســية واالنتخابي اإلمنــائي يواصــل برن
ــاء       اإلشــراف علــى إدارة الصــناديق االســتئمانية والعالقــات القائمــة مــع املــاحنني إىل جانــب بن

 بالفعـل   ثبـت  الـذي أ   - مكتب األمـم املتحـدة خلـدمات املشـاريع        أما  . قدرات اللجنة االنتخابية  
ذة  فسـوف ينـهض بـدور الوكالـة املنفـ          -اقتدارا ومرونة يف تسيري األمور اإلداريـة واللوجسـتية          

، مبـا يف ذلـك    ٢٠٠٥ كمـا أن طرائـق التشـغيل النتخابـات عـام          . جلميع بنود امليزانية االنتخابية   
ــة ط     ــاكي بدقـ ــوف حتـ ــا، سـ ــراع ومواقعهـ ــز االقتـ ــدد مراكـ ــية يف  عـ ــات الرئاسـ ــق االنتخابـ رائـ

وباملثل، سوف يعـاد تطبيـق الترتيبـات اللوجسـتية لنشـر األفـراد واملـواد مبسـاعدة                  . ٢٠٠٤ عام
 الترتيبــات ســتطبق بوجــه عــام، وكــذلك، القــوة الدوليــة للمســاعدة األمنيــة  وقــوات التحــالف

وقد أبـدت كـل مـن القـوة الدوليـة للمسـاعدة األمنيـة وقـوات                 . ٢٠٠٤األمنية املتخذة يف عام     
وقد وضعت خطة أمنية لـدعم االنتخابـات الربملانيـة واحملليـة            . التحالف استعدادها للتعاون التام   

 .قة لدى مجيع اجلهات املشاركة يف هذا التنفيذجيري تنسيق تنفيذها بد
يقــدر أن االنتخابــات علــى أســاس اإلطــار الــزمين احملــدد يف أواخــر فصــل الصــيف،    و - ١٤

ــة وانتخابــات املقاطعــات ســوف تتكلــف     مليــون دوالر مــن دوالرات الواليــات  ١٤٩الربملاني
بــالنظر إىل و. ة متــأخرةمــن املــرجح أن يــزاد التقــدير إذا جــرى االنتخــاب يف مرحلــ و. املتحــدة
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مليـون   ١٥مليون دوالر، وأنه قـد مت التـربع بالفعـل مببلـغ              ١٦ يبلغ   ٢٠٠٤وجود وفر يف عام     
إضـافية  مليون دوالر يف صورة تربعـات      ١٢٨ما يزيد على    دوالر، فإن احلاجة ماسة إىل تدبري       

 .النتخاباتالسري قُدما يف األعمال التحضريية لمن أجل 
 

 األمن -ثالثا  
 احلالة األمنية العامة -ألف  

كانت احلالة األمنية العامـة هادئـة نسـبيا علـى مـدار أربعـة شـهور تقريبـا، فقـد كانـت              - ١٥
قسـوة منــاخ فصــل الشــتاء عائقـا كــبريا أمــام عمليــات املتطـرفني واإلرهــابيني وقــوات الفصــائل    

ــة   ــك املخــدرات  (والعناصــر اإلجرامي ــا يف ذل ــأث  ). مب ــل ت ــاطق األق ــا يف املن ــأحوال الشــتاء  أم را ب
، فقد ظلـت قـوات التحـالف واجلـيش الـوطين      ) يف املناطق اجلنوبية الشرقية واجلنوبية سيما الو(

األفغاين واملؤسسات احلكومية هدفا للعناصر املتطرفة اليت استخدمت األلغام املضادة للـدبابات            
ا قـد   ونصبت كمائن بوحدات صغرية وشنت هجمـات بالصـواريخ، وإن كـان معـدل عملياهتـ               

 .٢٠٠٤اجلزء األخري من عام اخنفض عما كان عليه يف 
  تنفيـذ وكان من بني العوامل اليت سامهت أيضا يف توطيد البيئة األمنية التقدم احملـرز يف        - ١٦

ــامج  ــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج  برن ــ؛ وتعزن ــوطين واألفغــاين   ي ز قــوات اجلــيش ال
وام والنوعيــة؛ وتوســيع نطــاق القــوات التابعــة للقــوة والشــرطة الوطنيــة األفغانيــة مــن حيــث الِقــ

ــد        ــرئيس اجلدي ــدعم الشــعيب لل ــة يف الشــمال والشــمال الشــرقي؛ وال ــة للمســاعدة األمني الدولي
واحلكومــة اجلديــدة؛ والــتغريات السياســية الــيت أحدثتــها احلكومــة املركزيــة يف املقاطعــات مثــل  

 .تلي الطالبانهريات؛ واملبادرات الرامية إىل تسهيل تسريح مقا
ــؤخرا عــدة          - ١٧ ــت م ــة، حيــث وقع ــورات اإلجيابي ــنفس أال تنخــدع هبــذه التط ــي لل وينبغ

حـــوادث اســـُتهدفت فيهـــا قـــوات التحـــالف واجلـــيش الـــوطين األفغـــاين واملنشـــآت احلكوميـــة 
كمـا عثـرت قـوات احلكومـة والقـوة الدوليـة            . باستخدام أجهزة متفجرة مرجتلة وألغـام أرضـية       

ــة  ــاطعيت     للمســاعدة األمني ــبرية يف مق ــابئ ســالح ك ــى خم ــاروان عل ــابول وب ــذه  .  ك ــوحي ه وت
سـوف تواصـل السـعي إىل       ) مبا فيها الطالبان والقاعدة   (التطورات بأن القوى املناوئة للحكومة      

إثبات قدرهتا على ختطيط وشـن اهلجمـات املـثرية لالنتبـاه، مثـل احتجـاز الرهـائن، واهلجمـات                    
ويف حادث أليم، اغتال مسلح جمهول مستشـارا دوليـا يعمـل            . االنتحارية، واملركبات املفخخة  

 . يف كابول٢٠٠٤مارس / آذار٧لدى احلكومة يف 
ــوح     أال ُيســتهانوجيــب  - ١٨ ــاخ السياســي املفت ــى اســتغالل املن ــة عل ــزم العناصــر املتطرف  بع

ية فافتتــاح املكاتــب االنتخابيــة يف املقاطعــات وتنظــيم احلمــالت السياســ . لالنتخابــات الربملانيــة
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وغريها من العناصر املنظورة األخرى للعملية االنتخابية أمـور سـوف تـوفر أهـدافا حمتملـة قبـل                   
مـن  وعلـى غـرار مـا جـرى يف االنتخابـات الرئاسـية، سـوف ييسـر              . يوم االقتراع بفتـرة طويلـة     

التواجــد املشــترك للجهــات األمنيــة والســلطات االنتخابيــة واألمــم املتحــدة يف   تنســيق اجلهــود 
علومات والعمليات األمنية، مبا يشمل تشاطر املعلومات والتصدي لألخطار الـيت هتـدد           مركز امل 

وعـالوة علـى ذلــك، فـإن اخلطـط الراميـة لالنتــهاء مـن عمليـة نـزع ســالح         . العمليـة االنتخابيـة  
قـــوات امليليشـــيات األفغانيـــة وتســـرحيها، والتقـــدم صـــوب تســـريح اجلماعـــات املســـلحة غـــري  

 كلها جهـود سـوف تـوفر بـال ريـب بيئـة              ،ج شامل ملكافحة املخدرات   املشروعة، وتنفيذ برنام  
 سـيادة   حتـرام أفضل، ال للعملية االنتخابية وحدها، بل أيضا لتوسيع اإلدارة املدنية واإلعمار وا           

 .القانون
 

 إصالح القطاع األمين -باء  
ــة واألخــرية، األمــر      - ١٩ ــها الرابع ــدفاع هــي اآلن يف مرحلت ــة إصــالح وزارة ال ــذي عملي ال

فبعد تعيني ضـباط حمتـرفني ُحـدد للمناصـب العليـا            . جيعلها أكثر متثيال للحقائق الدميغرافية للبلد     
، وكان ذلك بطلـب مـن       ٢٠٠٣سبتمرب  / منصبا يف البلد، وذلك يف أيلول      ٢٢اليت يبلغ عددها    

ممثلــي اخلــاص حــدده يف ذلــك الوقــت للبــدء بعمليــة نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج  
، تضمنت  )١٣، الفقرة   S/2003/1212، و   ٢٧، الفقرة   Corr.1 و   A/57/850-S/2003/754ر  انظ(

 / األولكـانون برتبـة مـدير يف   ) كولونيـل ( عقيـدا  ٦٥ ضـابطا عامـا و   ٣٨املرحلة الثانية تعـيني   
وانتـــهت املرحلـــة الثالثـــة مـــن ). ٢٠، الفقـــرة A/58/742-S/2004/230انظـــر  (٢٠٠٣ديســـمرب 

وتشـمل الشـرحية    . ٢٠٠٤مـايو   / أيـار  -أبريـل   /ضـابطا كـبريا يف نيسـان       ٣٣٠اإلصالح بتعيني   
 ضـابطا مبتـدئا يف وزارة الـدفاع ومـن املتوقـع أن يعـاجل                ٩٦٥األوىل من املرحلـة الرابعـة تعـيني         

 .ذلك خلل التوازن السابق يف تكوين اجلهاز العسكري مقارنة بالتركيبة اإلقليمية للبلد
 

 عادة اإلدماجنزع السالح والتسريح وإ -جيم  
، فقـد أفـرزت   )A/59/581-S/2004/925 مـن التقريـر   ١٧يف الفقـرة  (كما ورد من قبـل      - ٢٠

ــزع الســالح            ــامج ن ــة برن ــع عجل ــن أجــل دف ــوب بشــدة م ــزخم املطل ــية ال ــات الرئاس االنتخاب
ــن      ــدعم مـ ــان بـ ــوده اليابـ ــذي تقـ ــاج الـ ــادة اإلدمـ ــريح وإعـ ــدة  والتسـ ــدايات اجلديـ ــامج البـ برنـ

ــتان يف ــابأفغانسـ ــائي    التـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــالح    . ع لربنـ ــزع سـ ــرى نـ ــىت اآلن، جـ فحـ
 وقد جرى نصف عمليـات      -من قوات امليليشيا األفغانية     ) من خمتلف الرتب  (أفراد   ٤٢ ٧١٠

ــدار الشــهور الســتة األخــرية      ــى م ــا عل ــزع الســالح تقريب ــدد جــرى تســريح    و. ن ــذا الع ــن ه م
القــوات املســرحة مــن كشــوف ومكنــت هــذه العمليــة احلكومــة مــن حــذف  .  فــردا٣٨ ٩٨٤

 مليـون دوال    ٧٠غـري املوجـودة، ممـا أدى إىل وفـر مقـداره             ) اخلفية(مرتباهتا وكذلك الوحدات    
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 فرد مـن قـوات امليليشـيا األفغانيـة     ١٠ ٠٠٠ومن املقدر أن أقل من     . تقريبا يف ميزانية احلكومة   
 .٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠مل يسرحوا بعد، وسوف يتم تسرحيهم حبلول 

ومن بني العدد اإلمجايل للضباط واجلنود السـابقني الـذين جـرى تسـرحيهم بـدأ حـوايل             - ٢١
 يف  ٢٨  يف املائـة يف الزراعـة؛ و       ٤٦: ، منـهم  برامج إعادة اإلدماج املوجهة هلم    أفراد   ٣٧ ٨٠٦

 يف  ٤املائة يف التدرب على حرف خمتلفـة، مثـل النجـارة، وأشـغال املعـادن واحلياكـة؛ وحـوايل                    
 .والشرطة الوطنيةاألفغاين  يف املائة يف اجليش الوطين ٣ زالة األلغام واملائة يف إ

ــة يف         - ٢٢ ــه الكفاي ــا في ــا مب ــا إذا كــان النمــو ســيكون قوي ــة م مــن الشــواغل الرئيســية معرف
وهـذا أمـر يرصـده      . االقتصاد الشـرعي الجتـذاب اجلنـود املسـرحني إىل سـوق العمـل الشـرعي               

ا لرصـد اسـتدامة جمموعـات إعـادة اإلدمـاج املعروضـة علـى               الربنامج اإلمنائي الـذي أنشـأ نظامـ       
 .املقاتلني السابقني والتأكد من إسهام اخليارات املتاحة يف حتقيق العمالة الطويلة األمد

وكان العنصر الثـاين مـن عمليـة نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج، أي جتميـع                  - ٢٣
 قطــع مــن األســلحة الثقيلــة  ٨ ٦٠٣ اآلن إذ ُجمعــت حــىت. األســلحة الثقيلــة، فــوق التوقعــات 

الصاحلة للخدمة يف ستة من مثانية مستهدفة، وهذا ضعف العدد اإلمجايل لألسـلحة الثقيلـة الـيت         
: يتم فيهمـا بعـد جتميـع األسـلحة الثقيلـة           ومثة منطقتان كبريتان مل   . مشلها االستقصاء يف األصل   

 قطعــة يف ١٦٠قيت شــنداد وفــرح، و  قطعــة مــن األســلحة الثقيلــة تقريبــا يف مــنط٦٠إذ توجــد 
وُجمعت أيضا خمزونات كبرية من الذخائر جيري ختزينها إمـا إلعـادة اسـتخدامها         . منطقة قندز 

 .من قبل اجليش الوطين األفغاين أو لتدمريها احملتمل
ونزع أسلحة القوات العسكرية األفغانيـة مـا زال غـري كـاف لتهيئـة بيئـة آمنـة إلجـراء                      - ٢٤

ــةاالنتخابــات ا ــدويل، ملشــكلة    . لربملاني فعلــى احلكومــة أن تتصــدى اآلن، بــدعم مــن اجملتمــع ال
اجلماعات املسـلحة غـري القانونيـة الـيت ال يتقاضـى أفرادهـا أي راتـب مـن وزارة الـدفاع والـيت                        
توجد يف مجيـع أحنـاء البلـد والـيت قـد تضـم يف صـفوفها مقـاتلني سـابقني مـن وحـدات موقوفـة              

وهذه اجلماعـات تـدمي صـناعة      . السالح والتسريح وإعادة اإلدماج   تندرج ضمن عملية نزع      مل
. املخدرات وتفرض رسوما غري قانونية علـى األفـراد يف بـرامج اإلعمـار وتعـوق توسـع الدولـة                   

ــدة يف         ــدايات اجلدي ــامج الب ــدمي املســاعدة إىل أفغانســتان وبرن ــم املتحــدة لتق ــة األم ــل بعث وتعم
ادة جملس األمن الوطين، مـع وكـاالت األمـن الوطنيـة            أفغانستان، يف إطار مشروع منوذجي بقي     
 . من هذه اجلماعات١ ٠٠٠والدولية لتحديد وتصنيف ما يزيد على 
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 مكافحة املخدراتأنشطة  -دال  
فهـي متثـل، كمـا ورد    . هتيمن صناعة املخدرات غري املشروعة علـى اقتصـاد أفغانسـتان     - ٢٥

 يف املائــة مــن ٦٨حنــو ) ٣٢ و ٣١لفقرتــان ، اA/59/581-S/2004/925(ذكــره يف تقريــر ســابق  
وقـد نفـذ الـرئيس كـرازاي عـددا مـن            .  يف املائـة مـن العـرض العـاملي         ٧٥إمجايل الناتج احمللي و     

إذ حولت مديريـة مكافحـة املخـدرات، الـيت كانـت تابعـة              . التدابري للتصدي هلذا الواقع اخلطري    
وعقـد الـرئيس جملسـا      . لصـالحيات من قبل ملكتب مستشـار األمـن الـوطين، إىل وزارة كاملـة ا             

، شـارك فيـه حكـام       ٢٠٠٤ديسـمرب   / كـانون األول   ١٠ و   ٩وطنيا ملكافحـة املخـدرات يـومي        
وتعهـد  . ومسؤولون أمنيون وشـيوخ وزعمـاء قبليـون وأعيـان مـن خمتلـف املقاطعـات األفغانيـة                 
املخـدرات  املشاركون يف اجمللس بتوظيف نفوذهم السياسي والديين واالجتماعي حملاربة زراعة           

 مــن الدســتور، وذلــك ٧غــري القانونيــة وإنتاجهــا وهتريبــها، متشــيا مــع تعــاليم اإلســالم واملــادة   
� سيجرون عليـه وعلـى الـوطن العـار واخلـزي          �استجابة لرسالة الرئيس اليت قال هلم فيها إهنم         

 .إن مل يعملوا مجاعة على ختفيض زراعة اخلشخاش بشكل كبري
نتيجـة تعـاظم العـرض يف    (االلتزام، فضـال عـن اخنفـاض األسـعار        واقُترح أن تنفيذ هذا      - ٢٦
إىل حدوث اخنفاض حاد يف زراعة اخلشخاش يف املناطق اليت يكـون اإلنتـاج           أديا) ٢٠٠٤عام  

وتقول التقارير من امليدان بأن هذا نتج بالدرجة األوىل عـن امتنـاع املـزارعني          . فيها كبريا عادة  
تحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة بــإجراء تقيــيم ســريع   وقــام مكتــب األمــم امل. عــن التخطــيط

. وما هو واضـح أن آليـات السـوق كـان هلـا تأثريهـا            . الجتاهات زراعة اخلشخاش سُينشر قريبا    
فاالخنفاض املذكور يف زراعة اخلشخاش أدى إىل زيادة كبرية يف سعر األفيون اخلام، إذ ارتفـع                

 ١٨٠ إىل أكثـر مـن       ٢٠٠٤أكتوبر عـام    / األول  دوالر للكيلوغرام الواحد يف تشرين     ١٠٠من  
وإذا مل حيدث تدخل بإنفاذ القانون مقرونا باملساعدة يف تـوفري           . ٢٠٠٥مارس  /دوالرا يف آذار  

 .سبل عيش بديلة فعالة على أساس عاجل، فقد يعود املزارعون إىل زراعة اخلشخاش
وتتمثـل  . ان موضع نقاش  وال تزال الطريقة الفضلى لصد اقتصاد املخدرات يف أفغانست         - ٢٧

أســاليب القضــاء علــى املخــدرات؛ ووتــرية أنشــطة مكافحــة املخــدرات    : املســائل الرئيســية يف
. ونطاقها؛ ودور كل من القضاء على املخدرات وحظر املخدرات وتوفري سبل العـيش البديلـة              

 يعتمــد)  يف املائــة مــن الســكان تقريبــا١٠( أســرة ٣٥٠ ٠٠٠وتفيــد التقــديرات أن أكثــر مــن 
اقتصــاديا علــى اقتصــاد اخلشــخاش، ولــذلك حيــذر املراقبــون علنــا مــن أن القضــاء الســريع علــى 
اخلشخاش ستكون له عواقب وخيمة، ال سيما أنه من املفترض أن العديد من املـزارعني بـاعوا                 

 . وسُيتركون بالتايل بديون كبرية جدا٢٠٠٥مقدما حمصول عام 
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املــدير التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين ، شــجع ٢٠٠٥ينــاير /ويف كــانون الثــاين - ٢٨
باملخدرات واجلرميـة، احلكومـة والشـركاء الرئيسـيني علـى تقـدمي املسـاعدة اإلمنائيـة للمـزارعني            

وشــجع أيضــا علــى بــذل جهــود مشــتركة لتــوفري املســاعدة   . لتعــويض خســائرهم مــن الــدخل 
تـاجرين باملخـدرات مبـا يف ذلـك اختـاذ           القانونية املتبادلة وهتيئة الظروف الالزمة لتسليم كبـار امل        
 . تدابري تؤدي إىل إصدار مذكرات توقيف دولية حبقهم

فرباير، طرحت حكومة أفغانستان واململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى          / شباط ١٦ويف   - ٢٩
، خطة تنفيـذ برنـامج مكافحـة        )الدولة الرائدة يف أنشطة مكافحة املخدرات     (وأيرلندا الشمالية   

 يف املائة مـن األفيـون األفغـاين يف          ٦٠ونظرا إلنتاج أكثر من     .  يف كابل  ٢٠٠٥ت لعام   املخدرا
مقاطعات بادخشتان وهيلمنـد ونانغرهـار، تركـز اخلطـة اجلديـدة يف املقـام األول علـى اجلهـود                    
األفغانية والدولية للقضاء على هذه املادة وإجيـاد سـبل عـيش بديلـة يف هـذه املقاطعـات، فضـال             

 .ندهارعن مقاطعة ق
وتبحث احلكومـة اجلديـدة املقتضـيات القانونيـة والقضـائية لـدعم عمليـات احلظـر مـن              - ٣٠

إذ مت اعتمــاد قــانون جديــد يتعلــق بغســل األمــوال يف أواخــر عــام    . أجــل مكافحــة املخــدرات 
وأنشــئت فرقــة .  وجيــري النظــر يف قــوانني جديــدة تتعلــق بتجميــد األصــول ومصــادرهتا٢٠٠٤

ــة   ــألف مـــن   عمـــل تعـــىن بالعدالـ ــة املخـــدرات تتـ ــال مكافحـ ــة يف جمـ  مـــن احملققـــني ٨٥اجلنائيـ
املتخصصـــني واملـــدعني العـــامني والقضـــاة، وتســـاعدها اململكـــة املتحـــدة والواليـــات املتحـــدة  
ــين باملخــدرات           ــم املتحــدة املع ــب األم ــق مشــروع ملكت ــن طري ــرويج ع ــدا والن ــة وكن األمريكي

 .نظام العدالة اجلنائيةواجلرمية، للتعجيل بقضايا مكافحة املخدرات يف 
ومثة توافق يف اآلراء بني اخلـرباء األفغـانيني والـدوليني علـى وجـوب العمـل علـى دحـر            - ٣١

تـزال   بيـد أن زيـادة الطلـب اخلـارجي ال         . ٢٠٠٥أفغانستان كمورد رائد للمخـدرات يف عـام         
سيقتضـي  و. حتفز اإلنتاج وتقوض اجلهود املبذولة إلجيـاد سـبيل عـيش بـديل مسـتدام وتنافسـي                

تغيري هذه الدينامية برناجمـا شـامال ينفـذ بـالتزام كامـل ومسـؤولية مشـتركة بـني الـدول املـوردة              
 .ودول املرور العابر والدول املتلقية

 
 اجليش الوطين األفغاين -هاء  

 بقيـادة الواليـات املتحـدة     يواصـل تقدمـه    اجليش الوطين األفغاين املعاد تشـكيله     تدريب   - ٣٢
ــدعم مــن فرنســا  ــألف . وب ــدي وضــا ٢٢ ٠٠٠اآلن مــن حنــو  اجلــيش ويت بط، مــع وجــود   جن

رديز وفيلق قندهار وفيلـق هـريات       غفيلق كابل وفيلق    :  اآلتية مسة فيالق اخل رجل يف    ١٦ ٠٠٠
ونتيجة لذلك جيري يف وقـت واحـد   ومت التعجيل بتنفيذ برنامج التدريب . زار الشريفموفيلق  
 ، وترسـل اخلنـادق    ، جنـدي  ٣ ٠٠٠ جمموعه   تشكل ما  )أو خنادق ( كتائب   ٥ تدريب   تدريب
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.  إىل الفيلـــق اإلقليمــي لالضـــطالع بعمليــات مشــتركة مـــع قــوات التحـــالف    ،لــدى خترجهــا  
مـن املقـرر تنفيـذها    الـيت  و،  يف وقت واحد   إىل تدريب ستة خنادق   اليت ترمي   وستفضي اخلطط   

وهـو  املنشـود    قوامـه الكامـل   يصـل إىل    اجليش الوطين األفغاين    جعل  إىل   ٢٠٠٥مارس  /يف آذار 
 .٢٠٠٦ديسمرب / جندي يف كانون األول٧٠ ٠٠٠

 
  الوطنية األفغانيةالشــرطة -واو  

ــر ســابق    - ٣٣ ــان A/59/581-S/2004/925(تــبني، كمــا أفيــد يف تقري  أن )٢٤ و ٢٣، الفقرت
أثبتـت أهنـا مهمـة    وتزويـدها بـاألفراد     ودعمهـا   املهمة املضـطلع هبـا لتـدريب قـوة شـرطة فعالـة،              

كـان برنـامج لبنـاء الشـرطة الوطنيـة األفغانيـة بقيـادة أملانيـا                ،  ٢٠٠٥فرباير  / شباط ىتحو. صعبة
 ضــباط  ١٧ ٧٠٥منــهم   فــرد،  ٥٣ ٤٠٠ ومســاعدة الواليــات املتحــدة قــد أكمــل تــدريب     

 .لصف ورجال دورياتل من ضباط ٣٥ ٦٩٥ و
عميـق  إجـراء إصـالح     : وال تزال هناك مسائل رئيسية ينبغي معاجلتـها بفعاليـة وتشـمل            - ٣٤

الرصد وتقدمي املساعدة بعـد النشـر، وزيـادة القـوة ليصـل      كفالة للهيكل احلايل لقوة الشرطة، و  
ويلـــزم أيضـــا اختـــاذ تـــدابري لكشـــف العناصـــر الفاســـدة واملناوئـــة .  فـــرد٦٢ ٠٠٠قوامهــا إىل  

اجلهـود املبذولـة إلنشـاء قـوات شـرطة وقـوات       وتستلزم . للحكومة املتبقية يف القوة واستبعادها  
ففــي . رية حمترفــة وموثــوق هبــا دفــع املســتحقات، وهــو أمــر ال تقــدر عليــه احلكومــة بعــدعســك

الوقت احلاضر، ال تزال مرتبات أفراد الشرطة وتكاليف املعـدات وتطـوير املؤسسـات وتطـوير                
 ربنـامج اإلمنـائي  الاهلياكل األساسية متول من الصندوق االستئماين للقانون والنظام الذي يـديره        

 .نيف أفغانستا
 

 القوة الدولية للمساعدة األمنية  -زاي  
الـيت تقودهـا منظمـة حلـف مشـال األطلسـي            أسهمت القوة الدوليـة للمسـاعدة األمنيـة          - ٣٥

 وسـيتعزز  .إسـهاما أساسـيا يف اسـتتباب األمـن يف كابـل، ومـنطقيت الشـمال والشـمال الشـرقي         
عمــار اإلقليميــة التابعــة للمســؤوليات مــن أفرقــة اإلبفضــل نقــل ممرحــل يف جمــال األمــن دورهــا 

 .٢٠٠٥مارس /آذاريف وقت الحق من سيجري للتحالف يف غرب أفغانستان، 
دور للمسـاعدة األمنيـة يف وضـع ميكنـها مـن             القـوة الدوليـة      كونستالتعزيز،   اومع هذ  - ٣٦

أن ناتو بـ  الوأفاد  . لجمعية الوطنية املقبلة ل النتخابات  ريثما جتري ا  األمن  مزيد من   أبرز يف توفري    
خـالل  دعم القوة الدولية سيستند إىل أفرقتـه لإلعمـار اإلقليمـي، مـع نشـر قـوات بريـة إضـافية                      

 .عنصر جوي قوي يوما لدعم العملية االنتخابية، فضال عن نشر ٩٠فترة 
 



 

05-26851 11 
 

A/59/744 
S/2005/183  

 حالة اإلصالح القضائي -حاء  
ة ، كمـا حـدده الدسـتور وإعـالن بـرلني وميزانيـة التنميـ              ئيصـالح القضـا   اإليوفر إطـار     - ٣٧

يف الوطنية، التوجيه لتعزيز النظام القضائي الضعيف جدا يف أفغانسـتان، ويـدعو إىل االسـتثمار                
ويدعو هذا اإلطار إىل تعزيز التعاون والتنسيق بني اجلهـات          . إصالح مؤسسات القضاء الدائمة   

 .املاحنة، على أن تكون إيطاليا البلد الرائد
ــدة، مـــن خـــالل  وفـــرت و - ٣٨ ــم املتحـ ــالاألمـ ــائي، ةبعثـ ــامج اإلمنـ واملكتـــب املعـــين  والربنـ

لربنــامج اإلصــالح الــذي أعدتــه جلنــة اإلصــالح القضــائي املنشــأة  الــدعم ،باملخــدرات واجلرميــة
لجنــة بوجــه عــام مــن انعــدام الوضــوح يف واليتــها وعــدم هــذه الوعانــت . مبوجــب اتفــاق بــون

ــادة اإلصــالح القضــائي   ــى قي ــة علــ  . القــدرة عل ــك، تنكــب احلكوم ى اســتعراض ويف ضــوء ذل
احملكمـة العليـا،    :  إىل ثالثـة مؤسسـات قضـائية وطنيـة دائمـة هـي             هـا مشروع مرسوم لنقل مهام   

 .ومكتب املدعي العام، ووزارة العدل
واستأنف الفريق االستشاري املعين بالعدالة أعماله حتت قيادة وزير العدل وبدعم مـن              - ٣٩

 تنسـيق أنشـطة    حـد كـبري بشـؤوهنا، ال سـيما    يا إىلوتتكفل احملكمة العل . األمم املتحدة وإيطاليا  
وأحـرزت وزارة العـدل واملـدعي العـام، بـدعم       . التدريب القضائي اليت توفرها أطراف متعـددة      

من املستشارين التقنيني بالربنامج اإلمنـائي، تقـدما كـبريا يف تنفيـذ الربنـامج احلكـومي إلصـالح            
 إعـداد مشـاريع القـوانني الضـرورية        وعالوة على ذلـك، أحـرز بعـض التقـدم يف          . اإلدارة العامة 

املــدعي /احملــامياكم، وتنظــيم مكتــب قــانون احملــتنظــيم (إلقامــة العــدل يف املســتويات املتقدمــة 
 . منها قانون قضاء األحداث أخرى،وتعرض اآلن على احلكومة مشاريع قوانني). العام

 
 حقوق اإلنسان -رابعا  

 بأول زيارة هلا ألفغانسـتان، يف الفتـرة مـا بـني      قامت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان،     - ٤٠
وخالل تلك الزيارة، شـاركت يف طـرح تقريـر اللجنـة            . ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٣٠ و   ٢٨

ويوصـي التقريـر، الـذي    . �دعـوة إىل العدالـة  �األفغانية املستقلة حلقـوق اإلنسـان حتـت عنـوان      
ن التـدابري للتصـدي لالنتـهاكات        أفغاين، مبجموعة م   ٦ ٠٠٠يستند إىل مشاورات أجريت مع      

احلكوميـة، وإجـراءات العدالـة      املناصـب   التعيينات املقبلة يف    فرز  وتشمل هذه التدابري،    . املاضية
ويـدعو التقريـر أيضـا إىل إيـالء         . اجلنائية، واألعمـال الرمزيـة لإلقـرار مبعانـاة الضـحايا وأسـرهم            

 .املاضية ومسألة التعويضاتاحلقيقة بشأن أحداث العقود الثالثة جلالء االعتبار 
 يضـم احلكومـة واللجنـة       ،بـالتقرير، وأنشـأ فريقـا عـامال       كـرازاي علنـا     ورحب الرئيس    - ٤١

 أفغانسـتان، ملتابعـة     األفغانية املستقلة حلقوق اإلنسان وبعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل              
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ناصـب احلكوميـة والعمـل      ويركز الفريق حاليا علـى عمليـة فحـص التعيينـات يف امل            . استنتاجاته
ــة شــاغلي املناصــب غــري املناســبني، وتواصــل البعثــة حبــث قضــية املســاءلة القضــائية،      علــى إزال
ــهاكات اجلســيمة حلقــوق اإلنســان الــيت       وتقصــي احلقيقــة والتعويضــات املتصــلة ملختلــف االنت

 .ارتكبت يف املاضي
ستان، شريف بسـيوين، بزيـارة      قام خبريي املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف أفغان         - ٤٢

، وحينـها  ٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ٦ينـاير إىل    / كـانون الثـاين    ٣١أفغانستان يف الفترة املمتـدة مـن        
الـذي مشـل    ) A/59/370انظـر   (رحب بالتقدم الذي أحرزته احلكومة منذ انتهاء مهمته السـابقة           

 إىل بـذل  ودعـا . إطـالق سـراح سـجناء شـربخان مـن سـجن بـول الشـرقي املوجـود يف كـابول          
كمـا ربـط انتـهاكات حقـوق        . املزيد من اجلهود لتعزيز التقيد باملعايري الدولية حلقـوق اإلنسـان          

اإلنسان، السابق منها واحلاضـر، جبوانـب مقلقـة أوسـع نطاقـا مـن مثـل الشـوائب الـيت تشـوب                       
 .إنفاذ القوانني والنظم القضائية ودعا إىل رفع مستوى التنسيق يف هذا املضمار

لت اللجنة األفغانية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان مؤخرا، باإلضـافة إىل وظـائف             توص - ٤٣
الرصد العادية املنوطة هبا، إىل إقامة شراكة مع مفوضية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني تقـوم                 
ــا ألنشــطة املفوضــية         ــا دعم ــة حقــوق الالجــئني واملشــردين داخلي ــة برصــد حال ــها اللجن مبوجب

ويشــكل هـذا األمــر تطــورا  . ق الـيت عــادت إليهـا أعــداد كـبرية مــن الالجـئني    وخاصـة يف املنــاط 
 إىل تعزيـز قــدرة اللجنــة وإىل نقـل جــزء مــن   ، علـى الســواء ،جديـدا مــن نوعـه ال بــد أن يــؤدي  

ونتيجـة  . أعمال احلماية اليت كانت تضطلع هبا سابقا املفوضـية لتصـبح مـن مسـؤولية احلكومـة                
 . فني يف اللجنة املعنيني برصد حالة حقوق اإلنسانهلذا االتفاق، سريتفع عدد املوظ

وعلى امتداد الشهور األربعة اليت سبقت االنتخابات الرئاسية، شاركت اللجنـة وبعثـة              - ٤٤
ــرام احلقــوق      األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل أفغانســتان يف عمليــة للتحقــق مــن مــدى احت

كومة والشعب واجملتمع الـدويل بانتظـام إىل   واستخدمت هذه العملية للفت انتباه احل  . السياسية
وعلــى حنــو أكثــر حتديــدا، أتاحــت هــذه . مشــاعر القلــق الســائدة بشــأن حالــة حقــوق اإلنســان

العمليــة تقيــيم مــدى تطــابق الظــروف الــيت أجريــت فيهــا االنتخابــات الرئاســية مــع الظــروف      
موعة التـدابري الـيت اختـذهتا       الالزمة إلجراء انتخابات حرة ونزيهة؛ ولتقدير األثر الذي خلفته جم         

وأثنــاء الشــهور الــيت تســبق االنتخابــات النيابيــة . اهليئــة املشــتركة إلدارة االنتخابــات واحلكومــة
واالنتخابات يف املقاطعات ستنفذ هذه العملية من جديد إمنا مع شيء من التعزيـز فيهـا لعنصـر        

 عدد املوظفني الـدوليني املعنـيني     وهذا ما دفع جزئيا إىل مضاعفة     . املدافعني عن حقوق اإلنسان   
 .تب امليدانية التابعة للبعثةحبقوق اإلنسان يف املكا
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 إعادة اإلعمار  - امساخ
ــثالث املنصــرمة،          - ٤٥ ــداد الســنوات ال ــى امت ــيت حتققــت عل ــن املكاســب ال ــرغم م ــى ال عل
مات األفغانيـة حمـدودة مـن حيـث قـدرهتا علـى تـوفري اخلـد               الدولة الرمسيـة    برحت مؤسسات    ما

وعمـــدت احلكومـــة اجلديـــدة إىل دمـــج وزاريت التخطـــيط وإعـــادة  . االقتصـــادية واالجتماعيـــة
وتتوىل الوزارة اجلديدة مسؤولية إعـداد اسـتراتيجية خمصصـة    . اإلعمار لتشكيل وزارة االقتصاد   

وسـتنقل  . لتنمية القطاع العام ووضع إطار من االقتصاد الكلي خمصص لتنميـة القطـاع اخلـاص              
مـن وزارة   - مثـل وضـع االسـتراتيجية الوطنيـة اإلمنائيـة        -طيط وتنسيق املساعدات    مهمتا التخ 

 .ألخرية قادرة على االضطالع هبمااملالية إىل وزارة االقتصاد ما أن تصبح هذه ا
 

 أطر التنمية -ألف  
ــواردة يف م    - ٤٦ ــة ال ــع أن تكــون االحتياجــات املالي ــام  شــروعمــن املتوق ــة لع ــة املؤقت  امليزاني

علـى قـدر االحتياجـات املتوقعـة     ) ٢٠٠٥مـارس  / آذار٢١تبـدأ يف  (يف التقومي األفغاين   ١٣٨٤
وحاليا تبلغ التعهدات املالية اليت وعدت اجلهـات املاحنـة          .  باليني دوالر  ٤ والبالغة   ١٣٨٣لعام  

 بليــون دوالر يف ٣,٦٥مقارنــة مبــا جمموعــه  ( بليــون دوالر ٢,٣بتقــدميها إىل امليزانيــة اإلمنائيــة  
ويف الوقــت نفســه، . ويتوقــع أن يرتفــع هــذا املبلــغ). ١٣٨٣يزانيــة اإلمنائيــة الــيت أقــرت لعــام امل

 مليـون دوالر    ٢٨٠ مليـون إىل     ٣٠٠أعادت احلكومة النظـر يف تقـديرات إيراداهتـا هبوطـا مـن              
وستواصـل إيـرادات احلكومـة    . ١٣٨٤ مليـون لسـنة   ٣٣٥ مليون إىل ٤٠٠ ومن ١٣٨٣لسنة  

وســوف ُيطلــب إىل املــاحنني أن يقــدموا دعمــا مســتمرا   . لدرجــة األوىلجميئهــا مــن اجلمــارك با 
 .مليزانية التشغيل عن طريق الصندوق االستئماين لتعمري أفغانستان

يف حــني طــرأت زيــادة طفيفــة يف القــدرة االســتيعابية للميــزانيتني التشــغيلية واإلمنائيــة،    - ٤٧
ــات      ال ــة طلب ــى تلبي ــدرة عل ــر إىل الق ــة تفتق ــزال احلكوم ــائق املشــاريع ودراســات   ت ــاحنني لوث امل

ومثة حاجة إىل مساعدة إضـافية ملعاجلـة هـذا          . اجلدوى الالزمة لإلفراج عن األموال من املاحنني      
 .وهناك شاغـل أيضا هو أن املشاريع مركزة أكثر مما ينبغي يف منطقة كابل. العجز يف القدرة

ون دوالر علــى تنميــة  مليــ٣٥٠، أنفــق مــا قــدره )٢٠٠٥-٢٠٠٤ (١٣٨٣ويف عــام  - ٤٨
وإذا . ن دوالر علــى قطــاع األمـــن   مليــو ٨٥٠رأس املــال البشــري يف أفغانســتان ومــا قـــدره     

ــا ــبىن ا         م ــوير ال ــى تط ــق عل ــا أنف ــإن م ــات، ف ــيت اســتثمرت يف الطرق ــالغ ال ــتثنيت املب ــة اس لتحتي
ر  أي اقتصـاد مـتني مـا مل تتـواف          ظهـور وتقر احلكومـة بأنـه يتعـذر        .  مليون دوالر  ٨٠يتجاوز   ال

 ،البىن التحتية األساسية اليت تشمل الطاقة واملياه واالتصـاالت السـلكية والالسـلكية والطرقـات              
تنميــة رأس املــال البشــري يف  كمــا تقــر بأمهيــة  . ممــا حيتــاج ختطيطــه وتنفيــذه إىل ســنني طويلــة  
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أفغانســتان وذلــك عــرب مواصــلة االســتثمار يف قطــاعي الصــحة والتعلــيم وتعزيــز قــدرة املنــاطق    
وتسعى احلكومة إىل حتقيق التـوازن الـالزم بـني خمتلـف االسـتثمارات مـن             . فية على اإلنتاج  الري

 . خالل وضع استراتيجية إمنائية وطنية
ــاين  - ٤٩ ــانون الثـ ــهر كـ ــاير /ويف شـ ــري يف   ٢٠٠٥ينـ ــدة القطـ ــم املتحـ ــق األمـ ــرع فريـ ، شـ

لطريقة اليت ميكـن أن     استحداث إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية الذي يوفر حتليال ل          
 واألهـداف   أفغانسـتان تتبعها األمم املتحدة لتحسني استجابتها لألولويات اليت حددهتا حكومة          

ويـدمج إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة األنشـطة اإلمنائيـة الـيت                    . اإلمنائية لأللفيـة  
 . ٢٠٠٨ -٢٠٠٦ستضطلع هبا كل وكالة من وكاالت األمم املتحدة يف الفترة 

برزت أربعة جمـاالت مترابطـة مـن التعـاون بوصـفها جمـاالت فاصـلة ال بـد هلـا بشـكل                        - ٥٠
خاص من تلقي الدعم الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة لشـعب أفغانسـتان وحكومتـها أثنـاء                 

احلكـم وسـيادة القـانون وحقـوق اإلنسـان؛ وسـبل الـرزق         : مرحلة الثالث سنوات هذه، وهـي     
وتـوفر األمـم املتحـدة يف هـذه اجملـاالت           .  والتعليم؛ والبيئة واملوارد الطبيعيـة     املستدامة؛ والصحة 

ــق األهــداف        ــة تســاعد علــى إحــراز تقــدم ملمــوس يف درب حتقي ــزات مقارن ــة مي األربعــة كاف
اإلمنائية لأللفية، إذ تستند إىل القيم اليت حتملها وإىل قاعدة املعارف العاملية املفيدة الـيت متتلكهـا                 

مارســات الــيت تتبعهـا والعــرب الــيت تستخلصـها فضــال عــن مهمتـها اهلامــة  املتمثلــة يف    وأفضـل امل 
 .وضع املعايري وسجلها التارخيي احلافل يف أفغانستان

ــة امل    - ٥١ ــارير أفغانســتان الوطني ــر مــن تق ــون   وصــدر أول تقري ــة البشــرية املعن ــة بالتنمي تعلق
جاء هـذا  . ٢٠٠٥فرباير / شباط٢١ يف) Security with a human face (�األمن بوجه إنسان�

بعد افتقار أفغانستان إىل بيانات موثوقة طيلة عقد مـن           ،التقرير الذي أعده فريق أفغاين مستقل     
ليــؤازر اجلهــود الــيت يبــذهلا األفغــان واجملتمــع الــدول علــى الســواء يف ســبيل إعــادة بنــاء  الــزمن، 
 الــيت وردت يف دليــل التنميــة ١٧٨ ـ مــن بــني الــدول الــ١٧٣وحتتــل أفغانســتان املرتبــة . الــبالد

، والـدول الـيت دوهنـا مرتبـة هـي      ٢٠٠٤ لعـام  البشرية الذي أعده برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      
ويشـدد التقريـر علـى أن التحـدي         . مخس دول فقط تقـع يف أفريقيـا جنـوب الصـحراء الكـربى             

ئل الـيت تـوفر اخلـدمات    األمين احلقيقي الذي يواجه عملية إعادة اإلعمار هـو اسـتحداث الوسـا            
ويف الوقـت الـذي تضـع فيـه         . وفرص العمل وحتمي حقوق اإلنسان، خباصة يف املنـاطق الريفيـة          

البالد استراتيجيتها اإلمنائية الطويلة األجل، يوصي التقرير مبعاجلـة الصـالت الـيت تـربط ختفيـف                 
ء األسـاس الـالزم     حدة الفقر بالدميقراطية واحليلولـة دون نشـوب الرتاعـات، وذلـك بغيـة إرسـا               

ويهيـب التقريـر باحلكومـة واجملتمـع الـدويل      . إلدامة التنمية واالستقرار على الصعيد االقتصادي    
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تصور التنمية يف أفغانستان على املدى الطويل وحيـاجون بـأن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة ميكـن                   
 .أن تؤدي دور اإلطار املعياري الذي يستخدم لوضع السياسات الوطنية

 
 التطورات يف جمال الشؤون اإلنسانية -ء با 

تسـببت األحـوال اجلويـة القاسـية يف الشـتاء بأضـرار             ،  ٢٠٠٥يف اجلزء األول من عـام        - ٥٢
. وال تتيح املعلومات املتوافرة معرفة العدد الـدقيق ملـن قضـوا جراءهـا            . مشلت معظم أحناء البالد   

ضـي إىل املقاطعـات وحـال دون نقـل          وأدى تساقط الثلوج بكثافة إىل إغالق الطرقـات الـيت تف          
تفشـت األمـراض يف املقاطعـات      كمـا . بارتفاع حاد يف أسعار األرز    األغذية وتسبب بنقصها و   

ــة لإلســراع        ــها الثلــوج الكثيفــة مــا جعــل اإلبــالغ عــن اإلصــابات وإيفــاد أفرقــة طبي الــيت عزلت
ودايكونــدي وغــازين وأكثــر األقــاليم إثــارة للقلــق هــي أقــاليم بادغشــان  . مبعاجلتــها أمــرا صــعبا

 .وباكتيكا وغور وزابول وأوروزغان وورداك
ــة يف حــاالت الكــوارث لتنســيق الشــؤون        - ٥٣ ــة لإلغاث ــة أفغانســتان جلن وشــكلت حكوم

للجنة ممثلني عن وزارات الـدفاع، واإلعـالم،        اوتضم  . اإلنسانية ملواجهة حاالت الطوارئ هذه    
ــة، واألشــغال الع   ــة الريفي ــوة   وإعــادة اإلعمــار والتنمي ــة احلضــرية واإلســكان، والق ــة، والتنمي ام

الدوليـة للمسـاعدة األمنيــة، وحتـالف القيـادة املوحــدة للقـوات، ووكالـة التنميــة الدوليـة التابعــة        
وحاليــا، تعقــد  . للواليــات املتحــدة،  وبعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل أفغانســتان       

يلي، اجتماعات دوريـة وينسـق أعمـال         خل  السيد اجتماعات كل يومني ويترأس نائب الرئيس،     
 .التأهب للطوارئ ومواجهتها

ويقوم الفريق العامل املعين باالسـتعدادات ملواجهـة فصـل الشـتاء مقـام اجلهـة املركزيـة                   - ٥٤
ــوارد      ــيص املـ ــب ختصـ ــها إىل جانـ ــات وحتللـ ــع املعلومـ ــيت جتمـ ــة   (الـ ــة واملدنيـ ــة والدوليـ الوطنيـ

كمـا أن   .  بالتحديـد عـن األحـوال اجلويـة يف الشـتاء           ملواجهة األزمـات الـيت تـنجم      ) والعسكرية
مكاتــب البعثــة املوجــودة يف املنــاطق تــؤدي دور القنــوات اإلعالميــة الرئيســية وفــرع الشــؤون    

ــها     ــة يف صــدد مجــع املعلومــات الــيت طلبت ــابع للبعث ــه اإلنســانية الت . وزارة إنعــاش الريــف وتنميت
إن التعاون بني املـدنيني والقـوات العسـكرية        أن حالة الطوارئ هذه هي من فعل الطبيعة، ف         ومبا

ويعمـل إطـار املـوارد    . تقع ضمن مظلة مفاهيمية خمتلفة عن تلك املتعلقة بأنشطة إعادة اإلعمار 
العسكرية والدفاع املدين بكامل طاقته وتشكل القيادة املوحدة للقـوات يف أفغانسـتان  والقـوة                

.  املعنيـتني بتخطـيط املسـاعدات الغوثيـة وتقـدميها          الدولية للمساعدة األمنية اجلهـتني الرئيسـيتني      
وحاليــا، يبلــغ عــدد املقاطعــات الــيت تعــاين مــن بــرودة الشــتاء القارصــة وحتتــاج إىل مســاعدات  

 مقاطعـــة، وتبـــذل البعثـــة حاليـــا جهـــودا جبـــارة لضـــمان أن تصـــبح اإلدارات يف   ٢٤عاجلـــة 
 .رة على تلبية احتياجات مواطنيهااملقاطعات قاد
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ت سنوات من اجلفاف قوبل الثلج بالترحاب، على أنه نظرا لقسوة الشـتاء مـن             بعد س  - ٥٥
وتلقـت البعثـة   . املتوقع اآلن أن يؤدي ذوبـان الثلـوج وتشـبع األرض إىل فيضـان واسـع النطـاق            

طلبا مـن احلكومـة لتشـكيل فريـق عامـل يتـوىل ختطـيط وتنسـيق عمليـات مواجهـة هـذه احلالـة                         
التنبـؤ باملخـاطر وتبياهنـا وحتليلـها        ) أ: (االت أربـع وهـي التاليـة      ويضطلع بأعمال يف جمـ    . احملتملة

إنشـاء آليـات    ) ب( من أجل حتديد موقـع املنـاطق املعرضـة هلـا، إىل جانـب تقـدير حجمهـا؛ و                  
تغــيري التمركــز اللوجســيت للعناصــر املدنيــة  ) ج( للتنســيق، مــن بينــها قــوات األمــن الدوليــة؛ و  

ــة بطريقــة   ) د( ووالعســكرية ملواجهــة حــاالت الطــوارئ؛    التحضــري لتقــدمي املســاعدات الغوثي
 .موحدة
تتكيف املنظمات غـري احلكوميـة مـع واقـع اإلعمـار بعـد انتـهاء الصـراع، حيـث تقـوم                - ٥٦

ويـدرك جمتمـع املنظمـات غـري احلكوميـة احلاجـة إىل             . احلكومة بتحديد التوجيهات بوجـه عـام      
يف جهــود اإلعمــار لــتعكس هــذا الســياق إعــادة صــياغة العالقــة بــني مجيــع األطــراف املشــتركة 

وقام الفريق العامل التابع لبعثة األمم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان مبسـاعدة           . اجلديد
املنظمــات غــري احلكوميــة والقــوات العســكرية علــى تنســيق أنشــطتهما داخــل اإلطــار اجلديــد     

اطرة املعلومـــات يف القـــوات وتواصـــل البعثـــة تقـــدمي مســـاعيها احلميـــدة إىل الـــراغبني يف مشـــ  
 . العسكرية

. دخلت مسـودة التشـريع املتعلـق بعمـل املنظمـات غـري احلكوميـة مرحلـة االسـتعراض                   - ٥٧
وهناك بعض املسائل اخلالفية، مبا فيها تعريف املنظمة غري احلكومية نفسه وما سـيكون لـه مـن                  

وتقوم البعثة بتسهيل املناقشـات     . تأثري على مفهوم العمليات غري الرحبية اليت تنفذ يف أفغانستان         
 . يف هذه املسألة

 
 آخر املستجدات املتعلقة باجلانبني املدين والعسكري -جيم  

ــة    - ٥٨ ــة الدائمــة التابع ــة التنفيذي ــةإن اللجن ــات، برئاســة وزارة   ألفرق ــادة إعمــار املقاطع  إع
سـامهة بقـوات، منكبـة      الداخلية ومشاركة قوات األمـن الدوليـة والبعثـة وممـثلني عـن البلـدان امل               

حاليا على إعادة النظر يف ترتيب األولويات يف جمال نشر فريق إعادة إعمار املقاطعـات، مبـا يف    
ذلك إجراء تقييم ملختلف العوامل املـؤثرة، مـن مثـل محايـة القـوة، ومقتضـيات التنميـة، ودعـم                     

 .احلكومة واخلطوط اللوجستية
مــن أفرقــة إعــادة إعمــار املقاطعــات، علــى أن   فريقــا ١٧ويعمــل يف أفغانســتان حاليــا  - ٥٩

وسينقل الفريق الذي تقـوده الواليـات       . ٢٠٠٥أغسطس  / أفرقة جديدة يف شهر آب     ٧تشكل  
ــدي    ــدهار إىل دايكون ــدا  املتحــدة واملوجــود يف قن ــها كن وباإلمجــال، . يف اجلنــوب وســتحل حمل
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يـة الـيت تغطـي خـدماهتا         فريقـا إضـافة إىل األفرقـة الفرع        ٢٤سيبلغ عدد هذا النـوع مـن األفرقـة          
 .  مقاطعات إضافيةمخس
ومــا برحــت أفرقــة إعــادة إعمــار املقاطعــات وغريهــا مــن اجلهــات الشــريكة تســتخدم    - ٦٠

خمتلف املنتديات املخصصة للنقاشات لبحث أفضل الطرق اليت ميكـن اتباعهـا مـن أجـل إدراج                 
وتشـدد هـذه   . تضـعها احلكومـة  أعماهلا يف جمـايل التنميـة واإلغاثـة يف إطـار اخلطـط العامـة الـيت                 

النقاشات على املهمة احلساسة اليت ميثلها دمج النهج اليت تتبعها اجلهتان املدنيـة والعسـكرية يف                
 املتوقــع نشــرها قريبــا يف أحنــاء الــبالد ٢٤التخطــيط والتحــديات الــيت تطرحهــا إدارة األفرقــة الـــ

 .كافة
وتعمــل البعثــة . إدارة هــذه األفرقــةوصـاغت البلــدان املســامهة بقــوات مقترحــا يتعلــق بــ  - ٦١

على إعـداد مقتـرح بشـأن تشـكيل وحـدة إداريـة مدنيـة عسـكرية داخـل احلكومـة والـوزارات                       
وبدأ تنفيذ املقترح املتمثل يف دمـج القـوة الدوليـة للمسـاعدة     . على الصعيدين الوطين واملناطقي   

ط واخلطـوط اللوجسـتية   األمنية والقيـادة املوحـدة للقـوات يف أفغانسـتان علـى مسـتوى التخطـي             
يؤيت مثاره، إذ يتم التخطيط لتعيني شخص واحد ميثـل القـوتني يف الـوزارات أو املنظمـات غـري              

 .احلكومية أو وكاالت األمم املتحدة واملبادرات اجلديدة األخرى
 

 مالحظات - سادسا 
، ارقـدم تقريـ  أ أن بشأن أفغانستان، طلب جملس األمن مين     ) ٢٠٠٤ (١٥٣٦قرار  اليف   - ٦٢

. بعد االنتخابات، بشأن الـدور املسـتقبلي لبعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان                   
وبينما يسمح اإلطار الزمين املتوخى لالنتخابات الربملانية واحمللية ببعض الوقـت ملراجعـة شـاملة              

 عـن الدراسـة   ملشاركة األمـم املتحـدة يف العمليـة األفغانيـة، فـإن هـذه املناقشـة ال ميكـن فصـلها                    
العمليـة  مـىت اكتملـت     األوسع ملذكرة أعمال مـا بعـد بـون ودور اجملتمـع الـدويل يف أفغانسـتان                  

 .االنتقالية املؤدية إىل مؤسسات سياسية متثيلية
، قـد عـرب     ٢٠٠٤أبريـل   /يف هذا اخلصوص، فإن إعـالن بـرلني الـذي اعتمـد يف نيسـان               - ٦٣

تمـع الــدويل علــى االســتمرار بــروح اتفــاقي   واجملأفغانســتانوبثبــات عــن تصــميم حكومــة فعـال  
 كمحاولـة مشـتركة للشـعب األفغـاين واجملتمـع الـدويل، مبهـام إعـادة بنـاء وإصـالح الـبىن                       ،بون

السياسية واالجتماعية واالقتصادية ألفغانستان هبدف حتقيـق سـالم واسـتقرار وتنميـة اقتصـادية               
 .دائمة
بنـاء السـالم يف أفغانسـتان       قويـا بشـأن اسـتمرار       توافق اآلراء   منذ مؤمتر برلني، ال يزال       - ٦٤

 مـن مهـام بنـاء السـالم بعـد           اوهـو متجـذر يف اإلدراك بـأن عـدد         . إىل ما بعد التحول السياسـي     
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برمتــها، والتســوية  يف ذلــك إعــادة األمــن إىل الــبالد  ، مبــابانتظــار التحقيــقزالــت مــا الصــراع 
تأهيـل أهـم اهلياكـل األساسـية االقتصـادية      ، وإعـادة  االكاملة ملسألة الالجـئني واملشـردين داخليـ     

ــة ــة عــرب البلــد  ،واالجتماعي ــة وظيفي  بإعــادة ةوبعــض املهــام ذات الشــأن واملتصــل .  وإنشــاء دول
بة املتعلقــة باألراضــي؛ ، مثــل تســوية الــدعاوى املتضــارمل تكــد تبــدأ فعــالالتأهيــل بعــد الصــراع 

 الوطنيــة؛ وكــذلك مســألة العدالــة والقضــية األوســع املتصــلة حبقــوق امللكيــة؛ ومســألة املصــاحلة
كما يبقى توافق اآلراء حول احلاجة إىل توسيع احملاولة املشتركة الـيت بـدأت يف عـام                 . االنتقالية
 علــى وعــي حــاد بــأن درجــة الــدمار الــذي حــل بأفغانســتان يف العقــود    ا أيضــا معتمــد٢٠٠١

وثيقة اليت نشـأت خـالل تنفيـذ    للشراكة الإالّ  حبيث أنه ال ميكن      ا جد االثالثة السابقة كان كبري   
 .اتفاق بون أن تواجه التحدي

، ولكنـهم يـدركون، يف       السـالم  عمليـة األفغانيون تواقون النتهاز كـل فرصـة تعرضـها           - ٦٥
الوقــت نفســه، أن مؤسســات الدولــة مــا زالــت يف منتــهى الضــعف وغــري قــادرة بنفســها علــى   

وسـيكتمل تنفيـذ اتفـاق    . الث املاضـية استدامة املكاسب السياسية اليت حتققت يف السـنوات الـث       
، ولكـن يف االنتقـال إىل املرحلـة التاليـة مـن عمليـة               ٢٠٠٥بون بإجراء االنتخابات الحقـا عـام        

 اليت ستشهد حكومة تتزايد قدرهتا على حتقيق حتسينات يف جمـاالت األمـن واإلعمـار     -السالم  
اللتـزام مـن جانـب اجملتمـع         سـيحتاج األفغـان وسـيتوقعون اسـتمرار ا         -والتنمية للسكان ككل    

 .الدويل
 حتـدد عـدد      املتحـدة  األمـم من جانـب    ثالث سنوات من االلتزام املكثف      بعد أكثر من     - ٦٦

 :من الدروس املكتسبة
ــة احلاجـــة إ )أ(  ــّدد للقـــوات الدوليـ ــيان  . ىل وجـــود ممـ رغـــم أن اإلرهـــاب والعصـ
أبـدى اجملتمـع الـدويل     مـا ما زالـت تشـكل هتديـدا للدولـة إذا     احلزيب آخذة بالضعف،     والشقاق

قـوة ردع  وجـود   بقى  يسـ ولـذلك   . طويل املدى ألفغانستان  الأمارات التراخي يف التزامه باألمن      
 إىل أن يـتم      يف إطـار عمـل مرحلـة مـا بعـد بـون             ا أساسـي  اعسكرية دولية ذات مصـداقية عنصـر      

ذه القـوات  وجيـب أن تكـون هـ   . وتصبح فعالة بصورة كاملـة املؤسسات األمنية األفغانية    إنشاء  
جمهزة بقواعد اشتباك قويـة وموحـدة، وإن نشـرها علـى مسـتوى املقاطعـات سـيوفر للحكومـة                    

 يع إمكانيات املؤسسات الوطنية؛لتوساملركزية الشروط اليت حتتاج إليها 
احلاجة إىل التغلـب علـى عـدد مـن االختناقـات الـيت أثـرت وتسـتمر يف التـأثري            )ب( 

بعـودة  عالجـه  خاصة النقص اهلائل يف املهارات الـذي مل يـتم           على معدل ومدى إعادة البناء، و     
معلمـي املـدارس،   والشـرطة  ك وتعـاين منـه كـل املؤسسـات،       ،بعض املهنيني األفغان من اخلارج    
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ة املطلوبـة هلـذا احلجـم مـن         القـوة العاملـة املؤهلـ     واملهندسـني   والقضـاة،   ووعناصر اإلدارة العامة    
 أعمال إعادة البناء ودميومتها؛

: احلاجة إىل هنـج شـامل إلنشـاء أو إعـادة إنشـاء مؤسسـات الدولـة األساسـية                   )ج( 
بنــاء حــىت اآلن مل يــتمكن ســوى برنــامج اجلــيش األفغــاين الــوطين مــن اســتيعاب خمتلــف أبعــاد   

، مــن اإلصــالح يف العمــق للــوزارة نفســها إىل فحــص وتــدريب الضــباط واجلنــود    املؤسســات
 إنشــاء قــوة شــرطة وطنيــة وخدمــة مدنيــةإن . لرصــدللمســاعدة يف مرحلــة مــا بعــد االنتشــار وا

 لكي يكون ناجحا، حيتاج إىل األخذ بنهج شامل مشابه؛ونظام قضائي، 
ــد أن    : احلاجــة إىل االســتدامة  )د(  ــة ال ب ــاء الدول ــذ اســتراتيجية لبن إن وضــع وتنفي

دولـة  وجيـب أن توضـع يف االعتبـار قـدرة ال          . يعكس قدرة البلد على املديني، املتوسط والطويل      
على جباية العائدات وتوليدها لتأسيس قوة شـرطة فعالـة وجـيش ونظـام قضـائي وإدارة مدنيـة                   

 فعالة وغريها من املؤسسات مع الوقت، يف كافة أحناء البلد؛
 :النمــو االقتصــاديوإعــادة البنــاء بعــد الصــراع  صــلة أقــوى بــني  احلاجــة إىل  )هـ( 

ــة االقتصــادية ضــرو   ــة للتنمي ــة لــدعم إعــادة رية االســتراتيجية اجلريئ . اخلــدمات األساســية للدول
عادة توطني الالجئني وإعادة دمج امليليشيات السابقة، وتسريح اجملموعات املسـلحة           مواصلة إ و

إن الفشـــل يف حتديـــد الفـــرص للتنميـــة االقتصـــادية الســـريعة و .وبرنـــامج مكافحـــة املخـــدرات
 مـن حالـة الفقـر املـدقع، وخاصـة           متكني السكان األفغان من أن خيلصوا أنفسهم      يف  وواغتنامها  

االعتمــاد علــى اقتصــاد إلبعـاد البلــد عــن   اجلهــود املبذولــة ال بــد أن يقــوضيف املنـاطق الريفيــة،  
  القائم على السلب؛لقادة احمللينيادور عن املخدرات و

لقـد كـان للصـراع الـذي        . إدخـال حتسـينات يف التعـاون اإلقليمـي        احلاجة إىل    )و( 
، ومــن عناصــر إرثــه املتبقيــة مفهــوم اعــد دويل وإقليمــي قــوي جــدســتان ُب ســنة يف أفغان٣٠دام 

ومنـذ إعـالن    . املنطقـة اإلقليميـة    داخـل  العالقـات    املتبادل الـذي يسـتمر يف التـأثري علـى         التهديد  
، )، املرفـــقS/2002/416انظـــر  (٢٠٠٢املوقـــع يف عـــام عالقـــات حســـن اجلـــوار كابـــل بشـــأن 

ولكـن عمليـة    . ز التعـاون، وخاصـة يف امليـدان االقتصـادي         خذت مبادرات لرعاية الثقة وتعزيـ     اُت
 بصـورة متسـارعة،   ثقـة   ال بنـاء    اتطلب أيضـ  تإعادة البناء املتسارعة يف إطار عمل ما بعـد بـون سـ            

هم يف هــذه العمليــة ويســتطيع اجملتمــع الــدويل أن يســا. والتبــادل بــني اجلــريان للــروابط اوتكثيفــ
 عنـد االقتضـاء،  لـك مـن خـالل مسـاعيه احلميـدة       مبـا يف ذ ،سبح فليس بتشجيع هذا التقارب 

القتصـادية  إلمكانـات ا احتقيـق   جتعـل مـن املمكـن        بدعم املشـاريع عـرب احلـدود الـيت           اولكن أيض 
 والتجارية لإلقليم ككل؛
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ــزمين املتعلــق  وأخــري )ز(  ــزام الشــعيب  ا، كــان اجلــدول ال باالنتقــال السياســي وااللت
يف تصـميم إطـار     ملية بـون، وينبغـي مراعاهتمـا بدقـة          أبرز مالمح ع   من   نيملمح الواسع بتنفيذه 

 :عمل ما بعد بون
ــزمين    ��١  ــال للجــدول ال ــونالضــيق االمتث ــال السياســي   ،لب جيــب  اخلــاص باالنتق

بتـأخري   ٢٠٠٤ نوعية الناتج، والقـرار الـذي صـدر يف           يكون على حساب   أال
ــه   ــة كــان يف حمل ــات الربملاني ــة جنحــت ، ولكــن إمجــاال . االنتخاب ــدة املتابع العني

 فقـد اسـتطاعت     :اثالثـة إجنـازات هامـة جـد       يف حتقيـق    للمواعيد النهائية لبـون     
مـا بعـد الصـراع مثـل     من مهـام     مهام أخرى صعبة     -حتريك   ا وأحيان -حتفيز  

جتريـد املنظمـات السياسـية      وبرنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج،        
علــى النتقــال دعمــت مصــداقية او. مــن الســالح وتشــكيل قــوى أمــن جديــدة

الـزخم العـام الـذي تتسـم        سامهت يف   ولشكوك وعدم الثقة    من ا خلفية مبدئية   
إىل دعونا  كـل األسـباب الـيت تـ        لذلك، هنـاك     .عملية السالم األفغانية اليوم   به  

 يف املرحلـة التاليـة      ، قـدر اإلمكـان،       مبدأ املواعيد النهائية املشـددة     حماولة دمج 
 .من عملية السالم

 -  إمتام خمتلف املراحل من االنتقـال السياسـي    كان،  ٢٠٠٢ منذ   ،يف كل عام   ��٢ 
ا وتسـجيل النـاخبني واالنتخابـات       غجري ودستور اللويا للطوارئ  ا  غجري اللويا

 جبهـد واسـع ومتنـام للتثقيـف والتعبئـة           يقترن - الرئاسية واالنتخابات الربملانية  
كيـة واالخنـراط   مفهـوم شـعيب للمل  لذلك هي نشـوء  والنتيجة الصافية  . املدنيني

أنشــطة  األخــري علــى جريغـا  ولكـن تــأثري اللويــا  .عمليـة االنتقــال السياســي يف 
ــوطين اجلــاري حاليــ    ــامج التضــامن ال  يوضــحان أن امكافحــة املخــدرات وبرن

علـى  ، أو ميكـن أن يكـون هنجـا فعـاال،            الوعي واملشاركة الشعبيني هنـج فعـال      
ــد حنــو  ــاء الســالم فري ــة بــ  وبينمــا .يف بن ــرب عملي ــإجراء  تقت ــها ب ون مــن هنايت

فــإن حماولــة بنــاء الســالم، املشــتركة بــني اجملتمــع الــدويل  االنتخابــات الربملانيــة 
، جيـب أن تبـذل قصـارى جهودهـا لتغذيـة عنصـر الـدعم               أفغانسـتان وحكومة  
 .تجنب خطر التراجع حنو النهج التكنوقراطي النخبويالشعبيني لوااللتزام 

 مكاهنـا يف هـذا      الألمـم املتحـدة سـتجد طبعـ       مج التابعـة    إن الوكاالت املتخصصة والربا    - ٦٧
لعـدة وكـاالت دور أساسـي تلعبـه يف          هنـاك   و. اجلهد بناء على والياهتا وخربهتا وميزهتا املقارنة      

الصــراع مثــل مفوضــية األمــم املتحــدة بعــد  مرحلــة مــاالعمليــات املرتبطــة علــى حنــو مباشــر يف 
 األمـم   مركـز م عمليـة إعـادة تـوطني الالجـئني؛ أو         لشؤون الالجئني اليت ستكون أساسية يف إمتا      
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 ؛إمتـام عمليـة إزالـة األلغـام       كـذلك   الـيت سـتدعم     يف أفغانستان    املتعلقة باأللغام    لألعمالاملتحدة  
ــذي ســيبقى ملتزمــ     أو ــدة يف أفغانســتان ال ــدايات اجلدي ــامج الب ــادة دمــج قــ  ابرن ــدعم إع وات  ب

 ا داعمـ ا أن تلعـب دور  ،ويتوقـع منـها   ، بـل    وكاالتتستطيع مجيع ال  و. امليليشيا األفغانية السابقة  
طويلـة األمـد والـيت تتضـمن بنـاء قـدرة الدولـة علـى تقـدمي اخلـدمات يف                اليف عملية إعادة البناء     

 مجيـع   أخـذت وقد  . التعليم والصحة والزراعة واإلدارة الوطنية ودون الوطنية، بني أمور أخرى         
بنـاء  لنقل العمل إىل نظرياهتا وأن تركز على        عليها أن تبذل كل جهد ممكن       الوكاالت مبدأ أن    
، وميكــن نظرياهتــا احلكوميــةتطلبــات وفقــا مللــذلك ســتعدل مســاعدهتا . هــيالقــدرة يف براجمهــا 

األجهـزة  حتقيق نقـل مسـؤوليات السياسـة واإلدارة والتنسـيق مـن وكـاالت األمـم املتحـدة إىل                    
 .ايكون هذا قد مت سابق ساس املساعدة عند احلاجة، حيث الاحلكومية بسالسة وعلى أ

 أن تقـوم بأنشـطة إضـافية     أيضا ،باإلضافة إىل العمليات القائمة، تستطيع األمم املتحدة       - ٦٨
يف  علــى األولويــات احملــددة يف جــدول أعمــال مــا بعــد بــون، وذلــك   احســب الطلــب اعتمــاد

تاحـة يف اجملتمـع     أفضـل اخلـربات امل    فيهـا تقـدمي     األمـم املتحـدة     اجملاالت أو امليادين الـيت تسـتطيع        
إعـادة بنـاء الشـرطة والنظـام القضـائي،          وعلى سبيل املثال، وبالنظر إىل ضـخامة مهمـة          . الدويل

يف هـذا اجملـال حتـت القيـادة الـيت توفرهـا       أن تزيد مساعدهتا قادرة على ألمم املتحدة  قد تكون ا  
ميكــن أن نطــاق البرنــامج تــدريب مهــين واســع أي ، فــإن الغــرار نفســهوعلــى . أملانيــا وإيطاليــا

 .األخرىالدول فرادى موجودات إىل جانب يستفيد من موجودات األمم املتحدة 
قـدرة األمـم املتحـدة يف     أن تؤخـذ يف احلسـبان       مع تقدم هذا العمل، سيكون من املهم         - ٦٩

مـن احلكومـة     ،األمم املتحـدة  اليت تتمتع هبا    الثقة  وكذلك  تعددة األطراف،   املاملوارد  تدبري  جمال  
ــام والســ ــا يف كــل        . كان بوجــه ع ــم املتحــدة وحياده ــا احلســنة لألم ــة واســعة بالنواي ــاك ثق هن

املسـؤولية   ال سـيما  ،مسـؤوليات خاصـة  أيضا يلقـي    للمنظمة، ولكنه    ا مما يوفر فرص   ،أفغانستان
 .زادت من التوقعات الشعبيةحني تكون مشاركتها قد عن األداء بإخالص 

ــرار جملــس    - ٧٠ ــة مبوجــب ق ــة احلالي ــدهتا يف  ) ٢٠٠٤ (١٥٣٦ األمــن الوالي  ٢٥تنقضــي م
بعــد االنتخابــات    املتحــدة  األمــمويف حــني تبــذل جهــود كــبرية لتحديــد دور     . مــارس/آذار

الربملانية، ستكون مثة حاجة إىل التشاور مع القيادة األفغانيـة والربملـان مـىت تأسـس، واألطـراف       
وعلـى أسـاس تلـك    . لـس األمـن  ذات الصلة قبل أن يكون باإلمكان تقـدمي توصـية هنائيـة إىل جم        

املشاورات، اعتزم تقدمي تقرير آخـر إىل اجمللـس أضـمنه توصـيايت فيمـا يتعلـق بالواليـات املقبلـة                     
 . شهرا١٢ويف هذه األثناء، أود أن أوصي بتمديد والية البعثة ملدة . للبعثة
 الـذي   اخلـاص، جـان أرنـو، والتفـاين    يهود ممثلـ جلتقديري أعرب عن ، أود أن    ختاماو - ٧١

 .أبداه رجال ونساء بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان ومنظماهتا الشريكة


