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جملس األمن اجلمعية العامة 
السنة الثامنة واخلمسون الدورة السابعة واخلمسون 

   البند ٣٧ من جدول األعمال 
  احلالة يف أفغانستان وآثارها على السلم واألمن الدوليني 

  تقرير األمني العام 
موجز 

يعرض هذا التقرير العمل اجلاري الذي تقوم به اإلدارة االنتقالية يف أفغانسـتان لتنفيـذ 
اتفاق بون، بدعم من بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان. ويؤكـد التقريـر علـى 
أمهيـة إحـراز تقـدم ملمـوس يف جـهود التعمـري ويدعـو إىل مواصلـة الـتزام اتمـع الـدويل جتـــاه 

أفغانستان. 
ويشري التقرير إىل التقدم الذي أحرز يف توطيد سـلطة اإلدارة االنتقاليـة، وخباصـة عـن 
طريق اعتماد ميزانية إمنائيـة وطنيـة، واالنتـهاء بنجـاح مـن عمليـة اإلصـالح النقـدي، والتنفيـذ 

اجلاري لربامج وطنية تعود بفوائد اقتصادية واضحة وملموسة على السكان األفغانيني. 
ـــق مزيــد مــن  كمـا يـورد التقريـر سـردا للعمليـات السياسـية الرئيسـية الراميـة إىل حتقي
التحول صوب حكومة أفغانية متعددة األعراق وتراعـي الفـوارق بـني اجلنسـني ومتثيليـة متامـا. 
وتشمل هذه العمليات العملية الدستورية اليت تقودها أفغانستان، واليت سيتم بواسطتها إعـداد 
مشــروع دســتور حبلــول آذار/مــارس ٢٠٠٣، وإجــراء اســتطالع شــعيب يف نيســــان/أبريـــل 
وأيـار/مـايو ٢٠٠٣، وانعقـاد لويـا جريغـا دســـتورية يف تشــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠٣. ومثــة 
عملية رئيسية أخرى هي التحضري إلجراء انتخابات وطنية يف حزيــران/يونيـه ٢٠٠٤. وتعمـل 
شعبة املساعدة االنتخابية بإدارة الشؤون السياسية باألمانة العامة حاليا مع بعثة األمـم املتحـدة 



203-28127

A/57/762
S/2003/333

لتقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان علـى حتديـد طرائـق املسـاعدة حسـب مـا طلبـه الرئيـس حـــامد 
قرضاي من األمني العام. 

ــــة الســـالم يف  ويفيــد التقريــر أن احلالــة األمنيــة مــا زالــت أخطــر حتــد يواجــه عملي
أفغانسـتان. إذ أن احلالـة األمنيـة املتقلبـة تعـــوق إعــادة إقــرار ســيادة القــانون، والقضــاء علــى 
انتـهاكات حقـوق اإلنسـان، وتعـوق التعمـري والتحـــول السياســي. غــري أن التقريــر يشــري إىل 
إحراز بعض التقدم يف إصالح القطاع األمين، وذلك بإعـادة بنـاء اجليـش والشـرطة الوطنيـني، 
وإصالح القطاع القضائي، وتنفيـذ برنـامج نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج، وكبـح 
إنتاج املخدرات غري املشروعة واالجتار ا. ورغم استمرار الشواغل األمنية، يشري التقريـر إىل 

إحراز تقدم يف جمايل حقوق اإلنسان والقضايا اجلنسانية. 
كمـا عـين باإلغاثـة واإلنعـاش والتعمـري، مـع التركـــيز علــى الربنــامج النــاجح عمومــا 
لالستعداد لفصل الشتاء، والتحديات اليت تشكلها عـودة الالجئـني واملشـردين داخليـا، فضـال 

عن جناح برناجمي التحصني والتعليم. 
وحيث تصادف تقدمي التقرير مع التجديد املقـترح لواليـة بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي 
ـــق أمهــها  املسـاعدة إىل أفغانسـتان، يتضمـن التقريـر تعديـالت مقترحـة يف هيكـل البعثـة. ويتعل
بإضافة أعداد صغرية إىل وحديت املستشارين العسـكريني ومستشـاري الشـرطة، وإنشـاء قسـم 

لالنتخابات يرأسه خبري أقدم ويدعمه فريق ذو حجم مناسب. 
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مقدمة  أوال -
يقدم هذا التقرير عمال بقرار جملس األمـن ١٤٠١ (٢٠٠٢) املـؤرخ ٢٨ آذار/مـارس  - ١
٢٠٠٢، وقـراري اجلمعيـة العامـة ١١٣/٥٧ ألـف وبـاء، املؤرخـــني ٦ كــانون األول/ديســمرب 
٢٠٠٢. وهو يغطي الفترة اليت انقضت منذ التقرير السابق املـؤرخ ٢١ تشـرين األول/أكتوبـر 
ــذا  ٢٠٠٢ (A/57/487-S/2002/1173). كمـا تلقـى جملـس األمـن خـالل الفـترة الـيت يشـملها ه
 S/PV.4699 و S/PV.4664 و S /PV.4638 ـــر التقريــر إحاطــات عــن احلالــة يف أفغانســتان (انظ

 .(S/PV.4711 و
  

تنفيذ اتفاق بون  ثانيا -  
توطيد سلطة احلكومة  ألف -

واصلت اإلدارة االنتقالية يف أفغانستان خالل الفترة املشـمولة بـالتقرير تعزيـز سـلطتها  - ٢
يف مجيـع أحنـاء البلـد وتنفيـذ السياسـات الوطنيـة. وتعـد امليزانيـة الوطنيـــة للســنة املاليــة احلاليــة 
(٢٠٠٣) أداة رئيسية لتنفيذ السياسة العامة. وتتضمن امليزانية عددا من الـربامج الوطنيـة، الـيت 
من شأا أن توفر للحكومة آليات لتحقيق فوائد ملموسة للمواطنـني يف أحنـاء البلـد علـى قـدم 
املسـاواة. وتقـوم احلكومـة اآلن بدفـع مرتبـات املوظفـني املدنيـني يف مجيـــع املقاطعــات تقريبــا، 
ـــة التكــاليف التشــغيلية.  ولديـها خططـا لزيـادة تدفـق األمـوال إىل حكومـات املقاطعـات لتغطي
وشـهدت الفـترة حتسـنا طفيفـا يف الدخـل احملـول إىل احلكومـة املركزيـــة. ولكــن مــا زال هــذا 
يشـكل أحـد التحديـات الرئيسـية الـيت تواجـه السـلطات املركزيــة. ويقتضــي بنــاء نظــام إدارة 
متماسك يكون مسؤوال أمـام العاصمـة، التدفـق املسـتمر للمـوارد، واالتفـاق والتنسـيق الوثيـق 
بني مجيع األطـراف الفاعلـة علـى مسـتوى املقاطعـات واملسـتويني الوطـين والـدويل بشـأن دور 
تلك األطراف بالنسبة للحكومة املركزية فضال عن تعزيز قدرات املؤسسـات املركزيـة للدولـة 

عموما، يف مجلة أمور. 
وقـد أحـرزت احلكومـة خـالل الفـترة املشـمولة باالســـتعراض تقدمــا هامــا يف تطويــر  - ٣
نظمها الوطنية لصنع السياسات بواسطة ممارسة مشتركة بني الوزارات وعلـى مسـتوى جملـس 
الوزراء إلعداد امليزانية. ونظرا ألن امليزانية تشكل أداة رئيسية للمساعدة على حتديـد السياسـة 
العامـة ووضـع إطـــار األولويــات الوطنيــة، اتفقــت بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل 
أفغانستان مع وكاالت األمم املتحـدة علـى مزيـد مـن حتديـد أولويـات براجمـها ومشـاريعها يف 
إطـار عمليـة امليزانيـة باالعتمـاد علـى العمليـة االستشـارية الـيت تضطلـــع ــا احلكومــة لتحديــد 
 ،A/ 57/487-S/2002/1173 ـــة (انظــر مالمـح تقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان يف املرحلـة االنتقالي
الفقـرة ٣٧)، الـذي اسـتهل يف أوسـلو يف كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢. وقـد تنشـأ صنــاديق 
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استئمانية جديدة وتوضـع آليـات أخـرى لتوجيـه التمويـل املتعـدد األطـراف لدعـم عمليـة بنـاء 
الدولة. 

ـــة الوطنيــة، أعــدت الــوزارات باالشــتراك مــع األفرقــة  وضمـن عمليـة امليزانيـة اإلمنائي - ٤
االستشـارية املشـــكلة حديثــا مقترحــات امليزانيــة اخلاصــة بقطــاع كــل منــها. وكــانت هــذه 
املقترحات حمل استعراض مكثـف مـن جملـس الـوزراء يف أوائـل آذار/مـارس ٢٠٠٣ مث قدمـت 
احلكومـة ميزانيتـها التشـغيلية إىل منتـدى تنميـة أفغانســـتان الــذي عقــد يف كــابول يومــي ١٣ 
و ١٤ آذار/مـارس واملنتـدى االسـتراتيجي الرفيـع املســتوى املعــين بأفغانســتان الــذي عقــد يف 

بروكسل يف ١٧ آذار/مارس. 
ـــتان إىل حــني إنشــاء مؤسســات  ويدعـو االتفـاق املتعلـق بالترتيبـات املؤقتـة يف أفغانس - ٥
حكومية دائمة (اتفاق بون) (انظـر S/2001/1154، املرفـق)، إىل إجـراء تعـداد وطـين للسـكان، 
ليوفر أساسا هاما ألنشطة عديدة تتعلق بالتنمية واحلكم. وجتري اآلن أعمال التحضري إلجـراء 
التعداد بقيادة مكتب اإلحصاءات الوطـين، بدعـم مـن صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان. وقـد 
بـدأت يف قنـدوز املرحلـة األوىل منـه الـيت تتضمـن إجـراء دراسـات اسـتقصائية لألسـر املعيشــية 
ــة  واملرافـق القرويـة، وسـتمتد تدرجييـا إىل املقاطعـات األخـرى. ومـن املسـتهدف إكمـال املرحل

األوىل مع اية العام. 
وقد انتهت احلكومة يف أوائل كانون الثــاين/ينـاير ٢٠٠٣ مـن عمليـات مبادلـة العملـة  - ٦
ــــرة ٧).  A، الفق /57/487-S/2002/1173 ــا يف تشــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠٢ (انظــرالــيت بدأ
ـــة الطموحــة، حيــث توفــر  وتسـتأهل احلكومـة اإلشـادة للنجـاح الـذي أحرزتـه يف هـذه العملي
العملــة اجلديــدة أساســا هامــا لتحســني االســتقرار االقتصــادي وتنفيــذ اإلصالحــات املاليــــة 

واالقتصادية. 
ومثة جمال يؤمل إحراز تقدم فيه وهو إصالح نظام اإلدارة الذي ينظـم ممارسـة اخلدمـة  - ٧
املدنية. وخالفا للمفـترض بدايـة، أمكـن لنظـام اإلدارة املركـزي الـذي أنشـئ مبوجـب دسـتور 
عام ١٩٦٤ البقاء رغم سنوات من االضطرابات، وال يـزال املوظفـون املدنيـون يف أحنـاء البلـد 

يتقيدون به. 
وسيستلزم تعزيز عملية السالم يف أفغانسـتان إحـراز تقـدم يف تعمـري البلـد. وال بـد أن  - ٨
تصبـح الفوائـد االقتصاديـة جـزءا حقيقيـا مـن حيـاة األفغـان. وقـد تلقـى الصنـدوق االســتئماين 
لتعمري أفغانستان الذي يمول عن طريقه العجز يف ميزانيـة احلكومـة، واألنشـطة اإلمنائيـة ٢١٢ 
مليون دوالر يف السنة املالية املنتهية يف آذار/مارس ٢٠٠٣. وتبلغ قيمة املشاريع املوافـق عليـها 
حـوايل ٢٠٠ مليـون دوالر. وتشـجع احلكومـة املـاحنني علـى دعـم برامـج القطـاع االجتمــاعي 
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بواسطة آلية الصنـدوق االسـتئماين لتعمـري أفغانسـتان وغـريه مـن آليـات الصنـاديق االسـتئمانية 
املشاة اجلاري إنشاؤها. 

ومثة ثالثة برامـج رئيسـية علـى نطـاق البلـد مـن شـأا أن توفـر لألفغـان علـى الصعيـد  - ٩
احمللـي فوائـد واضحـــة وملموســة وهــي: (أ) الربنــامج الوطــين للعمالــة الطارئــة، الــذي ميولــه 
الصندوق االستئماين لتعمـري أفغانسـتان؛ و (ب) برنـامج التضـامن الوطـين، الـذي ميولـه البنـك 
ـــذي يدعمــه برنــامج األمــم املتحــدة  الـدويل؛ و (ج) الربنـامج الوطـين القـائم علـى املنـاطق، ال
اإلمنـائي. وقـد صمـم الربنـامج الوطـين للعمالـة الطارئـة لتوفــري فــرص العمــل املكثــف للفئــات 
الضعيفة يف أحناء البلد. وتستعني وزارة االسـتصالح والتنميـة الريفيـة الـيت يقـوم مكتـب األمـم 
املتحدة خلدمات املشاريع بدور الوكالة اليت تديرها، باملنظمات غري احلكوميـة لتنفيـذ مشـاريع 
يف ١٦ مقاطعة بدأ العمل بالفعل يف مثاين مقاطعـات منـها. كمـا تعمـل وزارة األشـغال العامـة 
مع مكتب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـاريع لإلشـراف علـى عقـود مـع شـركات صغـرية مـن 
القطاع اخلــاص إلصـالح الطـرق. ومـن املتوقـع هلـذا العنصـر الـذي حيتـذى النمـوذج احلضـري 
ـــون  لربنـامج اإلنعـاش وفـرص العمـل التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، أن يوفـر ٢,٥ ملي
شخص - يوم عمل مدفوع األجر. وأن يصل إىل مستوى اإلنفاق الكامل على مدى األشـهر 

الستة القادمة. 
ومـن شـأن برنـامج التضـامن الوطـين، الـذي تقـوده أيضـا وزارة االسـتصالح والتنميـــة  - ١٠
الريفيـــة أن ييســـر التخطيـــط اتمعـــي وحتويـــل املنـــح إىل الصعيـــد احمللـــي الســـتخدامها يف 
املرافـق القرويـة واسـتثمارات أخـــرى يف أحنــاء البلــد (حــوايل ٠٠٠ ٢٠ دوالر لكــل قريــة يف 
السنة). ومن املسـتهدف أن يسـتفيد منـه مـا بـني ٠٠٠ ٣ إىل ٠٠٠ ٥ جمتمـع حملـي يف الفـترة 
ــترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥  ٢٠٠٣-٢٠٠٤ ومـا بـني ٠٠٠ ٥ إىل ٠٠٠ ٦ جمتمـع حملـي آخـر يف الف
(وهذا الرقم يقارب نصف عدد اتمعـات احملليـة يف البلـد). ويـهدف برنـامج الـوزارة الوطـين 
ـــاطق دعمــا للربنــاجمني  القـائم علـى املنـاطق إىل تعزيـز القـدرات علـى صعيـدي املقاطعـات واملن
اآلخريـن، مـع تقـدمي املسـاعدة بشـكل مـتزامن مـن خـالل مشـاريع جتريبيـة يف منـاطق الفئـــات 

الضعيفة. 
وقام التحالف العسكري الذي تقــوده الواليـات املتحـدة األمريكيـة بنشـر فـرق تعمـري  - ١١
للمقاطعات، وأعلن عزمه نشر فرق إضافية يف مزار الشريف وهرات وجالل أباد وقندهـار يف 
قندوز وغارديز وباميان. ووفقا ملا ذكرتـه دوائـر التحـالف، سـتقوم هـذه الفـرق بدعـم أنشـطة 
ـــات. وميكــن أن توفــر هــذه  التعمـري واملسـاعدة يف بسـط سـلطة احلكومـة املركزيـة إىل املقاطع
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الفرق مستقبال أساسا لرصـد ودعـم إصـالح القطـاع األمـين يف املقاطعـات. ويؤمـل، يف املقـام 
الثاين، أن يعزز وجود هذه الفرق األمن احمللي يف مناطق عملياا. 

ويرأس وزير الداخلية جلنة تنسـيق حكوميـة معنيـة بنشـر فـرق التعمـري، وتسـاعد بعثـة  - ١٢
األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان يف تيسـري خطـوط اتصـال واضحـــة بــني الفــرق 
واألمـم املتحـدة وجمتمـع املنظمـات غـري احلكوميـة للمسـاعدة، ويرمـي ذلـــك جزئيــا إىل دئــة 
الشواغل بشأن اللبس احملتمل بني دوري اجلهات الفاعلة العسكرية واملدنيـة. وتـرى البعثـة أنـه 
ميكـن دئـة هـذه الشـواغل إذا حـافظت الفـرق علـى متيـيز واضـح بـني براجمـــها والــربامج الــيت 
تضطلع ا اجلهات الفاعلة يف اـال اإلنسـاين واإلمنـائي، وذلـك عـن طريـق توجيـه مسـاعدا 
إىل تلبيـة احتياجـات خمتلفـة، مثـل الطـرق وتوليـد الطاقـة وإعـادة بنـاء مبـاين احلكومـات احملليــة 

واملراكز اجلمركية. 
 

التطورات السياسية  باء -
العملية الدستورية 

يدعو اتفاق بون إىل وضع مشروع للدستور وإقراره حبلـول ايـة عـام ٢٠٠٣. ومـن  - ١٣
شأن هذه العملية، إذا كُللت بالنجاح، أن تساعد على توفري األساس السياسي لتدعيـم عمليـة 
السالم. وقد افتتح امللك السابق ظاهر شـاه يف ٣ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٢ املـاضي رمسيـا 
أعمال جلنة الصياغة التابعة للجنة الدستورية، وتكاد أن تكون قـد انتـهت مـن وضـع مشـروع 
أويل للدستور. وتضم جلنة الصياغة املؤلفة من تسعة أعضاء قاضيتني وباحثني قانونيني وفقـهاء 

يف القانون من كل املناطق والفئات العرقية الرئيسية. 
وسيتم تعيني جلنة دستورية أوسع تضم حـوايل ٣٠ عضـوا وتبـدأ اجتماعاـا يف آذار/  - ١٤
ــر  مـارس ٢٠٠٣. ومـن املتوقـع أن يصـدر الرئيـس حـامد قرضـاي مرسـوما بشـأن عمليـة تطوي
الدستور ودور اللجنة الدستورية. ومن املقرر إجراء استطالع شعيب علـى نطـاق أفغانسـتان يف 
شـهري نيسـان/أبريـل وأيـار/مـايو جلمـع آراء قطـاع عريـض مـن السـكان. وعلـى أسـاس هـــذا 
االسـتطالع سـتضع اللجنـة مشـروعا ائيـا خـالل الصيـف، ويقـدم إىل لويـــا جريغــا دســتورية 
ــــن  لتعتمــده يف تشــرين األول/أكتوبــر. وســتحتاج بعثــة األمــم املتحــدة إىل الدرايــة الفنيــة م
ـــاحنون  اختصـاصي يف الشـؤون الدسـتورية ليدعـم عملـها يف هـذا املسـعى املعقـد. وقـد أتـاح امل
خرباء دوليني يف جمال العمليات الدسـتورية والقـانون ملختلـف مراحـل العمليـة. غـري أنـه ال بـد 

من تأكيد أن العملية الدستورية ستظل بقيادة أفغانستان. 
العملية االنتخابية 
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إن إجراء االنتخابات حبلول حزيران/يونيه ٢٠٠٤ هو عنصر رئيسي آخـر مـن عمليـة  - ١٥
بون. ومما يعقد هذه املهمة، عدم وجــود مؤسسـات انتخابيـة يف أفغانسـتان؛ إذ ال توجـد هيئـة 
انتخابية وطنية وال نظام لتسجيل الناخبني، وليست هنـاك قوانـني تنظـم إجـراء االنتخابـات أو 
مسلك األحزاب السياسية. وقد وجه إيلَّ الرئيس قرضاي يف ١٥ شــباط/فـرباير ٢٠٠٣ رسـالة 
يطلـب فيـها ختويـل بعثـة األمـم املتحـدة املســـاعدة يف التحضــري للعمليــة االنتخابيــة وتنظيمــها 
وتنسـيق املسـاعدة االنتخابيـة الدوليـة. وكـان ردي باإلجيـاب، ولتحقيـق تلـك الغايـة، ســـتعمل 
ــة  البعثـة مـع شـعبة املسـاعدة االنتخابيـة بـإدارة الشـؤون السياسـية، علـى حتديـد الطرائـق املالئم

لتقدمي املساعدة االنتخابية. 
ولكي يتسىن تنفيذ اجلدول الزمين احملدد يف اتفاق بون، يتعني علـى احلكومـة أن تعـني  - ١٦
بصفة عاجلة هيئة انتخابية وطنية لتشرف على تنظيم إجراء االنتخابـات. وسـتقدم بعثـة األمـم 
املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان الدعـم إىل هـذه اهليئـة االنتخابيـة بواسـطة مستشـــارين 
ذوي خربة، وستساعد يف بناء قدرا الالزمة لتسـجيل النـاخبني واالضطـالع بـالتثقيف املـدين 
وإجـراء االنتخابـات وفقـا التفـاق بـون. كمـا سينسـق فريـق املسـاعدة االنتخابيـة التـابع للبعثــة 

املساعدة الدولية املقدمة إىل اهليئة االنتخابية الوطنية والوصل ا. 
وحيـث أن مـن املقـرر االنتـهاء مـن وضـع مشـروع الدسـتور يف أواخـر عـــام ٢٠٠٣،  - ١٧
رمبـا ال يكـون باإلمكـان وضـع اإلطـار القـانوين لالنتخابـات علـى أسـاس الدسـتور اجلديــد إىل 
جانب توفري وقت كاف إلجراء االنتخابات حبلول حزيــران/يونيـه ٢٠٠٤. ومـن مث قـد يتعـني 
سـن أحـد قوانـني األحـــزاب السياســية خصيصــا لغــرض إجــراء االنتخابــات يف عــام ٢٠٠٤ 

ومقصورا عليه. مث تستند قوانني االنتخابات التالية على الدستور اجلديد. 
وإن العمليات املتعلقة بـالتحقق مـن هويـة النـاخبني والتثقيـف املـدين معقـدة ومكلفـة.  - ١٨
وشـعبة املسـاعدة االنتخابيـة بـإدارة الشـؤون السياسـية والبعثـة يف ســـبيلهما إىل إعــداد الصيغــة 
ـــة عــام ٢٠٠٣. وســتكون انتخابــات عــام  النهائيـة للتقديـرات األوليـة لالحتياجـات يف ميزاني
٢٠٠٤ خطوة هامة على طريق تنفيذ عملية بون. وسيشكل تنظيم وإجــراء االنتخابـات حتديـا 
هائال، تزيد من صعوبته احلالة األمنية اهلشـة واملخـاطرة، الـيت تكمـن يف عمليـة االنتخابـات يف 
أي مكـان، املتمثلـة يف أن تـؤدي املنافســـة بــني املرشــحني إىل زيــادة التوتــرات واالنقســامات 

داخل اتمعات. 
العالقات الدولية 

قامت حكومة أفغانستان وسـت دول جمـاورة بـالتوقيع يف ٢٢ كـانون األول/ديسـمرب  - ١٩
/S، املرفـق). وقـد  ٢٠٠٢ على إعالن كابول بشأن عالقات حسـن اجلـوار (انظـر 2002/1416
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أكدت األطراف املوقعة جمددا التزامها بإقامة عالقـات ثنائيـة بنـاءة وداعمـة تقـوم علـى مبـادئ 
السالمة اإلقليمية، واالحترام املتبادل، وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية لكل منها. وأعربـت 
الـدول السـبع عـن تصميمـها علـى إحلـاق اهلزميـة باإلرهـاب والتطـــرف واالجتــار بــاملخدرات. 
ورحب جملس األمن على الفور ـذه املبـادرة، وأعلـن تـأييده هلـا، يف قـراره ١٤٥٣ (٢٠٠٢) 
املؤرخ ٢٤ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢. ومنذ التوقيـع علـى ذلـك اإلعـالن، قـام مسـؤولون 
أفغـانيون بزيـارات لعواصـم البلـدان اـاورة ملناقشـة التعـاون بشـأن طائفـة مـن املسـائل، مبــا يف 
ذلك العالقات الدبلوماسية واالقتصادية، وقضايا الالجئني. وقام الرئيس قرضـاي بزيـارة لكـل 

من العواصم املعنية مرة واحدة على األقل.  
 

املسائل األمنية   جيم -
الوضع األمين العام 

مـا زالـت مسـألة األمـن هـي التحـدي األشـد خطـورة الـذي يواجـه عمليـة الســـالم يف  - ٢٠
أفغانستان. وال بد من حتسن احلالة األمنيـة لكـي تتسـىن إعـادة إقـرار سـيادة القـانون، وضمـان 
محاية حقوق اإلنسان، وتشجيع اجلـهود املبذولـة مـن أجـل التعمـري، وتسـهيل جنـاح العمليـات 
السياسية املعقدة، مبا يف ذلك وضع الدستور اجلديد وإجراء انتخابات حرة ونزيهـة. وال يـزال 
األفغانيون يف أحناء عديدة من البلد ال يتمتعـون حبمايـة اهليـاكل األمنيـة الشـرعية للدولـة. وقـد 
ظهرت مؤخرا بشكل سافر يف املناطق الشـمالية والشـرقية واجلنوبيـة، األنشـطة اإلجراميـة الـيت 
تقوم ا مجاعات مسلحة، كما أن املواجهات يف منـاطق عديـدة بـني القـادة احملليـني مـا زالـت 

عامال يساهم يف إشاعة عدم االستقرار.  
وخـالل الفـترة املشـــمولة بــالتقرير، ازدادت اخلالفــات بــني قــادة الفصــائل ســوءا يف  - ٢١
املناطق الغربية، وذلك عندما اصطدمت قوات حـاكم هـريات، إمسـاعيل خـان، بقـوات القـائد 
ـــاير، نشــب  احمللـي، أمـان اهللا خـان، يف شـيندان، يف أواخـر عـام ٢٠٠٢. ويف كـانون الثـاين/ين
القتال يف مقاطعة بادغيس بني القوات املواليـة المسـاعيل خـان، وتلـك املواليـة للحـاكم احمللـي، 

غول حممد. 
ويف قندهار، بلغ تنازع النفوذ بني السلطة احمللية واهليمنة القبلية ذروته عندما حـاولت  - ٢٢
قوات تابعة للحاكم، غول آغا، املنتمـي لقبيلـة بـاراكزاي، جتريـد الشـرطة مـن أسـلحتها حتـت 
ـــن  إمـرة اجلـنرال أكـرم، املنتمـي لقبيلـة القـوزاي. ومت إجيـاد حـل للخصومـة بشـأن املسـؤولية ع

استتباب القانون والنظام يف املدينة بعد تدخل الزعماء القبليني. 
وال يزال يتكرر كثريا وقوع أعمال إرهـاب متفرقـة. وكـان أسـوأ هـذه األعمـال الـيت  - ٢٣
وقعت يف الشهور األخرية، يوم ٣١ كانون الثاين/يناير، عندما مـرت حافلـة فـوق لغـم مرجتـل 
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قرب قندهار، وأسفر ذلك عن مقتـل ١٢ راكبـا. ويف أواخـر كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢، 
ألقي جهاز متفجر، يف كابول، على سـيارة حتمـل جنديـني أمريكيـني يرتديـان مالبـس مدنيـة، 
وبرفقتهما مترمجهما اخلاص، مما أسفر عن إصابتهم. ويف حادثة منفصلة أخــرى، وقعـت أيضـا 
يف كابول، قُتل أفغانيان، وأحلقت إصابات مبوظفني مـن موظفـي املسـاعدات األجنبيـة، عندمـا 
ألقيت قنبلة يدوية على جمموعة من األشـخاص كـانوا خـارج قـاعدة القـوة الدوليـة للمسـاعدة 
األمنية يف أفغانستان. وقُتل مترجم وطـين تـابع للقـوة الدوليـة للمسـاعدة األمنيـة يف أفغانسـتان 
يوم ٧ آذار/مارس، عندما انفجرت عبوة ناسفة معدة بشكل مرجتل ومتحكـم فيـها عـن بعـد، 

أثناء مرور مركبة كان يستقلها للقيام بدورية.  
وتشـري التقـارير الـواردة مـن مصـادر متعـددة يف األشـهر األوىل مـن ســنة ٢٠٠٣، إىل  - ٢٤
وقــوع أنشــطة مــتزايدة قــامت ــا عنــاصر معاديــة للحكومــة ولوجــــود اتمـــع الـــدويل يف 
أفغانستان. وقد كانت هناك دالالت تشري إىل أن عناصر متبقية من مجاعات وفصـائل طالبـان 
املوالية لقلب الدين حكمتيار حتاول إعادة تنظيم نفسها يف املنـاطق احلدوديـة اجلنوبيـة الشـرقية 
والشرقية. وطرأت أيضا زيادة يف عدد اهلجمـات علـى موظفـي املنظمـات الدوليـة واملنظمـات 
غـري احلكوميـة، واألصـول اململوكـة هلـا، ال سـيما يف منـــاطق احلــدود يف مقاطعــات نانغــهار، 
وخوسـت، وكونـار، وباكتايـا، وباكتيكـا، وقندهـار، وهيلمـاند. ويف كـانون األول/ ديســـمرب 
٢٠٠٢، ألقيت قنبلتان يدويتان علـى مجمـع مكتـب بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل 
أفغانستان يف غارديز، ويف شباط/فرباير ٢٠٠٣ انفجرت عبوة ناسفة خـارج مكتـب مفوضيـة 
األمم املتحدة لشؤون الالجئـني يف قندهـار، وانفجـرت عبـوة أخـرى يف مكتـب جممـع املنظمـة 
الدولية للهجرة يف قندوز. وخالل الفـترة املشـمولة بـالتقرير، وقعـت سلسـلة مـن االنفجـارات 
جمهولة األسباب، يف جالل أباد، ومل ينجم عنها أيـة إصابـات. وتتـواىل اهلجمـات علـى قـوات 

التحالف، وقد أفضت هذه اهلجمات إىل وقوع إصابات عديدة، ومقتل شخص واحد. 
وتتخـذ بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان ووكـاالت األمـم املتحــدة  - ٢٥
إجـراءات احترازيـة لضمـان سـالمة املوظفـني، مثـل احلـد مـن حركـة التحـرك غـــري الضــروري 
للموظفني يف أحناء البلد. وعلى الرغـم مـن وقـف السـفر وأنشـطة أخـرى ملـدة يومـني أو ثالثـة 
أيـام يف بعـض حـاالت وأمـاكن معينـــة، مل يتدهــور الوضــع األمــين إىل درجــة تتطلــب وقــف 
العمليـات احملليـة. وسـتجرى تقييمـات للحالـة األمنيـة يف كـــل منطقــة علــى حــدة، ويف حالــة 
االضطرار إىل تقليص العمليات يف منطقـة معينـة، لـن يعـين ذلـك بـالضرورة تـأثر العمليـات يف 

مناطق أخرى من أفغانستان.  
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إصالح القطاع األمين 
ـــر األمــن إال مــن خــالل توفــر قــوات  ال ميكـن يف ايـة املطـاف إجيـاد حـل لعـدم توف - ٢٦
حكوميـة مواليـة وموحـدة لديـها القـدرة علـى احلفـاظ علـى السـالم، وتوفـري إمكانيـة اسـتتباب 
األمـن والنظـام داخـل إطـار قـانوين خـاضع للمسـاءلة. ولذلـك فـإن حتســـني الوضــع األمــين يف 
أفغانستان سيتطلب إحراز تقدم منسق علـى طائفـة مـن اجلبـهات املتداخلـة وهـي: بنـاء قـوات 
اجليش والشرطة وحرس احلدود الوطنية؛ نزع سالح قوات الفصائل احلالية وتسـرحيها وإعـادة 
ـــة املخــدرات  إدماجـها؛ إصـالح قطـاع العـدل، والتصـدي للخطـر املـتزايد الـذي تشـكله زراع
واالجتـار ــا. ويتعــني إصــالح وزاريت الدفــاع والداخليــة فضــال عــن هيــاكل االســتخبارات 
الداخلية ذات احلجم الكبري والطبيعة االقتحامية، وذلك كي يتم النظر إىل هذه األجـهزة علـى 
امتداد أفغانستان باعتبارها حقا أجهزة ذات طابع وطين. وتعمل القيـادة األفغانيـة، مـع الـدول 
اليت تقود اجلهود يف القطاع األمين، من أجـل حتديـد ـوج للسياسـات العامـة وكسـب الدعـم 
 ،A /57/487-S/2002/1173) املــايل والتقــين، وتنفيــذ الــربامج. ولقــد حــــدد تقريـــري الســـابق
الفقرات ١١-١٧) عددا من اخلطوات إلصالح اهلياكل األمنيـة للدولـة، ولقـد حتققـت بعـض 

هذه اخلطوات منذ تقدمي ذلك التقرير.  
ففي ١ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢، وقّـع الرئيـس قرضـاي مرسـوما يضـع األسـاس  - ٢٧
للجيش األفغاين الوطين اجلديد، وجتريد مجيع قوات الفصائل من أسـلحتها، وتسـرحيها وإعـادة 
إدماجها، وإصالح وزارة الدفاع. ويف ١٢ كانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٣، شـرعت جلنـة الدفـاع 
يف تنفيـذ املرسـوم مـن خـالل إنشـاء أربـع جلـان لتنسـيق العمليـــات ذات الصلــة املتعلقــة بــرتع 
السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وبناء اجليـش الوطـين، وهـي: جلنـة معنيـة بالتسـريح وإعـادة 
اإلدمـاج ملسـاعدة املقـاتلني الذيـن يرغبـون يف تـرك التشـــكيالت العســكرية احلاليــة ودخـــــول 
احليــاة املدنية؛ وجلنة لرتع السالح لسحب األسلحة اليت حتتفـظ ـا جمموعـات خـارج اجليـش 
الوطين، وجلنتان (معنيتان بتجنيد الضباط واجلنـود علـى التـوايل) لضمـان اختيـار أفـراد اجليـش 

على أساس اجلدارة، واحترام التوازن العرقي ومتثيل مناطق البلد املختلفة. 
ـــا ملــا ينــص عليــه  ومت أيضـا إنشـاء جلنـة استشـارية يف ١٨ شـباط/فـرباير ٢٠٠٣، وفق - ٢٨
املرسوم الصادر يف ١ كانون األول/ديسمرب، وجتمع هـذه اللجنـة يف عضويتـها وزراء أفغـانيني 
رئيسـيني معنيـني بـإصالح قطـاع األمـن، وممثلـني عـن الـدول الـيت تقـود اجلـهود، وبعثـة األمـــم 
املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان، لتعزيـز عمليـيت إنشـاء اجليـش األفغـاين الوطـين ونـــزع 
السالح والتسريح وإعادة اإلدماج. واختـذت يف ٢٠ شـباط/فـرباير خطـوة جتـاه إصـالح وزارة 
الدفاع عندما مت إنشـاء أو تغيـري ١٥ وظيفـة، مبـا يف ذلـك منصـب نـائب وزيـر، إلجيـاد تـوازن 
عرقي أفضل بني صفوف كبار املوظفني. وينبغـي االسـتمرار يف هـذا اجلـهد لطمأنـة البلـد بـأن 
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اجليش األفغاين الوطين نفسه سيكون جيشا وطنيا حقا، يضطلع مبهام تنفيـذ سياسـات الدفـاع 
اليت تستجيب ملا متليه احلتميات الوطنية، ال إىل ما متليه الفصائل. 

اجليش األفغاين الوطين 
تواصـل الواليـات املتحـدة وفرنسـا عمليـــيت إعــادة تنظيــم وتدريــب اجليــش األفغــاين  - ٢٩
الوطـين يف مركـز التدريـب العسـكري بكـابول. ومت حـــىت اآلن تشــكيل ســت كتــائب تابعــة 
للجيش األفغاين الوطين اخنرط يف صفوفها قـوات مت تدريبـها حديثـا. ويتوقـع أن يتـم يف وقـت 
قريب جتهيز مركزي قيادة اللواءين األولني التابعني للقوات املركزية للجيـش األفغـاين الوطـين. 
وجـرى نشـر بعـض الوحـدات التابعـة للجيـش األفغـــاين الوطــين يف عمليــات حمــدودة خــارج 
كابول، حيث قامت هذه الوحدات بأعمال الدوريات، ودعمت جهود نـزع السالح احملليـة. 
ولقـد برهنـت عمليـات النشـر املذكـورة، الـيت لقيـت قبـوال حسـنا لـدى الســـكان احملليــني، أن 

اجليش اجلديد يطور نفسه ليصري قوة تتميز بالكفاءة الفنية وروح االنضباط. 
نـزع سالح املقاتلني السابقني وتسرحيهم وإعادة إدماجهم 

يعتمد إنشاء جيش وطين وقوة شرطة وطنية يتسمان بالفعالية على جنـاح عمليـة نــزع  - ٣٠
سـالح أعضـاء التشـكيالت العسـكرية غـــري الرمسيــة، وتســرحيهم وإعــادة إدماجــهم يف احليــاة 
املدنيـة. ويف ٢٢ شـباط/فـرباير، اسـتضافت حكومـة اليابـان، باعتبارهـا تقـود اجلـهود يف جمـــال 
نـزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، مؤمترا يف طوكيو لتعبئة الدعـم الـدويل هلـذه العمليـة. 
وقد بلغ جمموع التربعات والتعهدات بتقدمي التربعات ٥٠,٧ مليــون دوالر. وتعـهدت اليابـان 
ـــون دوالر لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي مــن أجــل عمليــة نـــزع الســالح  بتقـدمي ٣٥ ملي
والتسريح وإعادة اإلدماج، باإلضافـة إىل تربعـات عينيـة. وأكـد الرئيـس قرضـاي يف املؤمتـر أن 
عملية نـزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج ينبغـي أن تتسـم بـروح احليـاد، وأن يتـم تنفيـذ 
الربنامج من خالل ج تدرجيي، وأنــه ينبغـي االنتـهاء منـه خـالل سـنة. وسـيتم تنفيـذ الربنـامج 
ميدانيا من خالل �برنامج البدايـات اجلديـدة ألفغانسـتان� التـابع لبعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي 
املساعدة إىل أفغانستان/برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وسيقدم هذا الربنامج املساعدة والدعـم 

إلعادة إدماج القوات اليت ال يعتزم تدريبها لاللتحاق باجليش أو الشرطة. 
الشرطة والسجون 

يف الوقت الذي يتم فيه حل قوات املليشيا احملليـة، سـيتعني علـى قـوة الشـرطة الوطنيـة  - ٣١
الـيت مت إصالحـها توفـري األسـاس السـتتباب القـانون والنظـام يف أفغانسـتان. ولقـد أظـهر وزيــر 
الداخلية، علي أمحـد جـاليل، الـذي عـني يف ٢٨ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٣، اسـتعدادا يبشـر 
بـاألمل إلصـالح قـوة الشـرطة. وجتـري املناقشـات بشـأن إعـادة تنظيـــم الــوزارة، كمــا جيــري 
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تكثيف اجلهود إلنشـاء قـوة شـرطة احلـدود، الـيت كـانت سـابقا حتـت إشـراف وزارة الدفـاع، 
باعتبارها كيانا مستقال حتت إشـراف وزارة الداخليـة. وجتـري املناقشـات أيضـا بـني الشـركاء 

الدوليني لتحديد دولة تقود ملساعدة السلطات األفغانية يف بناء قوة شرطة احلدود. 
ـــذي تتــوىل قيادتــه أملانيــا ســريا حســنا. ومت جتنيــد  ويسـري برنـامج تدريـب الشـرطة ال - ٣٢
جمموعـة جديـــدة مــن أفــراد الشــرطة الذيــن ســيتلقون التدريــب يــتراوح عددهــم بــني ٥٠٠ 
إىل ٦٠٠ متدرب، وستبدأ عملية تدريبهم يف آذار/مارس ٢٠٠٣. كمـا أن الواليـات املتحـدة 
علـى اسـتعداد لتكملـة جـهود أملانيـا بواسـطة تنظيـم برنـامج يقـدم التدريـــب األساســي آلالف 
األفـراد مـن قـوة الشـرطة خـالل الشـهور املقبلـة. ويعمـل وزيـر الداخليـة علـى إعـداد مشــروع 
مرسـوم رئاسـي حيـدد مسـار عمليـة إصـالح الشـرطة، وذلـك علـــى غــرار مــا حــدده مرســوم 

١ كانون األول/ديسمرب للجيش. 
واختذت احلكومة خطوات مهمـة لضمـان خضـوع قـوات شـرطتها للمسـاءلة. وأنشـأ  - ٣٣
الرئيـس قرضـاي جلنـة مســـتقلة للتحقيــق يف ردود فعــل الشــرطة الــيت اتســمت بــالعنف ضــد 
املظاهرات الطالبية اليت جرت يف جامعـة كـابول يف تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٢. وخلصـت 
اللجنة إىل أن الشرطة تتحمل مسؤولية استخدام القوة املفرطة، وأن الظروف املعيشـية البائسـة 
للطلبة يف األقسام الداخلية، وهي اليت كـانت السـبب فيمـا يبـدو يف حتريـك املظـاهرات، تعـود 
جزئيا إىل الفساد. ومت نتيجة لذلك اعتقال عدة موظفني حكوميـني، مـن بينـهم موظفـون ذوو 
منـاصب عليـا. وأنشـئت إدارة خاصـة حلقـوق اإلنسـان أيضـــا يف وزارة الداخليــة. ويتوقــع أن 
تتعـاون اللجنـة األفغانيـة املسـتقلة حلقـوق اإلنسـان وبعثـة األمـــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل 
أفغانسـتان، مـن خـالل هـذه اإلدارة لتنفيـــذ برنــامج لتثقيــف أفــراد الشــرطة يف جمــال حقــوق 

اإلنسان. 
وســـيتم نقـــل صالحيـــات إدارة الســـجون مـــن وزارة الداخليـــة إىل وزارة العـــــدل.  - ٣٤
وال يوجـد حاليـا سـجن عـام يف العاصمـة، ويتـم احتجـاز مجيـع السـجناء، بصـرف النظـر عـــن 
وضعيتهم، يف مركز كابول لالحتجاز، وهو مرفق مكتظ ومتداع مالصق ملقـر قيـادة الشـرطة 
يف كابول. وشرعت سلطات السجون األفغانية يف إصـالح سـجن بـول - إي شـرقي، الواقـع 

خارج كابول، بيد أن األموال الكافية هلذه العملية وإلصالح السجون، مل يتم توفريها. 
مكافحة املخدرات 

ما زالت مسـألة زراعـة اخلشـخاش وإنتـاج املخـدرات واالجتـار ـا مـن بـني الشـواغل  - ٣٥
الرئيسية الوطنية والدولية. ويتوقع، مرة أخرى، أن تكون أفغانسـتان املنتـج األكـرب لألفيـون يف 
سـنة ٢٠٠٣. وتذكـر التقـارير أن عمليـــة القضــاء علــى حمصــول اخلشــخاش، عمــال مبرســوم 
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رئاسي، جتري يف أحناء عديدة من البلد، بيد أن التحقق من ذلك يظل أمـرا صعبـا. وسيسـاعد 
مشـروع يدعمـه مكتـب مراقبـة املخـدرات واجلرميـة احلكومـــة علــى حتســني قدراــا يف جمــال 
التحقق. وسيعتمد جناح محلة القضاء على زراعة اخلشخاش علـى موثوقيـة عمليـة اإلنفـاذ الـيت 
تقـوم ـا الشـرطة يف هـذا اـال، وتوفـر مـوارد بديلـة تتيـح سـبل العيـش للمزارعـــني. وتعمــل 
اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، وهـي الدولـة الـيت تقـود اجلـهود يف هـذا 
القطاع، بشكل وثيق مع جمموعة أساسية من الوزارات احلكومية، واملـاحنني، واألمـم املتحـدة، 
لتحقيـق تكـامل اجلـهود الـيت تبذهلـا املقاطعـات يف إطـار أنشـطة مكافحـة املخـــدرات، وحتديــد 
برامـج بديلـة سـريعة األثـر ومتوسـطة األجـل إلتاحـة ســـبل العيــش، ومشــاريع بنيــة أساســية. 
ووفرت مجهورية إيران اإلسالمية والواليات املتحـدة املـوارد الالزمـة ملشـاريع األشـغال العامـة 
ومشــاريع البنيــة األساســية الــيت تتيــح فرصــا للعمــل، ومت إرســال أفرقــــة حكوميـــة متعـــددة 
ـــج ســريعة األثــر.  التخصصـات إىل املقاطعـات للعمـل مـع املسـؤولني احملليـني علـى حتديـد برام

وتقدم اململكة املتحدة الدعم املؤسسي إىل احلكومة يف هذا الصدد. 
تسليم قيادة القوة الدولية للمساعدة األمنية يف أفغانستان 

قامت تركيا، يف ١٠ شباط/فرباير، بتسـليم قيـادة القـوة الدوليـة للمسـاعدة األمنيـة يف  - ٣٦
أفغانستان إىل أملانيا وهولندا، وذلك يف حفل أقيم يف كابول حضره الرئيـس قرضـاي، ووزراء 
الدفاع بأفغانستان والبلدان الثالثـة. ولقـد أقـام ممثلـي اخلـاص بـالفعل عالقـة وثيقـة مـع القيـادة 
اجلديـدة، وحنـن نتطلـع إىل مواصلـة القيـادتني األملانيـة واهلولنديـة لألنشـطة القياديـــة والتعاونيــة 

الفعالة. 
 

إصالح القطاع القضائي  دال -
أشــرت يف تقريــري الســابق إىل أن العضويــة يف اللجنــة القضائيــة قيــــد االســـتعراض  - ٣٧
(A/57/487-S/2002/1173، الفقرة ٢٥). وقد مت بعـد ذلـك ومبوجـب مرسـوم رئاسـي تكليـف 
جلنــــة تتألــــف مـن ١٢ عضـــوا بقيـادة اجلـهود الراميـة إىل إصـالح القطـاع القضـائي األفغــاين 
وفـق مـا نـص عليـه اتفـاق بـون. ومت تفويـض اللجنـة القيـام بتنفيـذ برنـامج شامــــل إلصـــــالح 
القوانني، واســتقصاء احتياجـات القطـاع القضـائي مـن املـوارد البشـرية والتقنيـة ومـوارد النقـل 

واإلمداد، ووضــع برنامج الختيار القضاة واملدعني العامني وغريهم من احملامني وتدريبهم. 
وشـرعت اللجنـة يف عملـها يف ٢٨ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٢ وانتـهت مـن وضــع  - ٣٨
ـــى أســاس مشــاورات مــع األطــراف الفاعلــة ذات  خطـة وطنيـة مفصلـة للقطـاع القضـائي عل
الصلـة ـذا القطـاع. وقـد توفّـر املزيـد مـن الزخـم مـن خـالل مؤمتـر عقـد يف رومـا يومــي ١٩ 
و ٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ برعاية حكومة إيطاليا. وتعد اللجنـة للشـروع يف دراسـة 
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اسـتقصائية رائـدة يف قنـدوز بشـأن القطـاع القضـائي. وأن احتياجـات وهـــذا القطــاع كبــرية، 
ومهمة إصالحه مهمـة هائلـة. بيـد أن اللجنـة قـامت بتحديـد جمموعـة مـن األولويـات العاجلـة 
اليت تشمل إصالح أماكن عمل احملاكم، وتنظيـم برامـج قصـرية لتدريـب القضـاة وغـريهم مـن 
موظفـي القـانون. وتقـدمي توصيـــات إىل اللجنــة الدســتورية بشــأن املســائل القضائيــة املتعلقــة 
مبشروع الدستور اجلديد. وتتلقى اللجنة الدعم من إيطاليـا بوصفـها البلـد الـذي يقـود اجلـهود 
يف هذا القطاع ومن بعثة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان. وقـد جـرى يف رومـا 
التعـهد بتقـدمي حـوايل ٣٠ مليـون دوالر لعـدة سـنوات. بيـد أنـه ال يتوفـر حاليـا سـوى نصــف 

املبلغ الالزم لعام ٢٠٠٣ وقدره ٢٧,٥ مليون دوالر من أجل تنفيذ اخلطة الوطنية. 
 

مسائل حقوق اإلنسان  هاء -
احلالة العامة حلقوق اإلنسان 

ما زالت احلالة العامة حلقوق اإلنسان يف أفغانستان تشكل مصدر قلق بـالغ. ويسـاهم  - ٣٩
عدم توفر األمن الوطين الكايف وعدم القـدرة علـى إنفـاذ القـانون وضعـف النظـام القضـائي يف 
زيادة حدة انتهاكات حقوق اإلنسان الـيت تقـترف يف مجيـع أحنـاء البلـد، وترتكبـها يف الغـالب 
القوات التابعة لفصائل املناطق أو للقادة احملليني. ولذلك يظل حتسني األجـواء األمنيـة يف مجيـع 
أحناء البلد هو أهم شرط مسـبق حلمايـة وتعزيـز حقـوق اإلنسـان ولتطويـر املؤسسـات الوطنيـة 

وغري احلكومية األفغانية املعنية ذه احلقوق. 
اللجنة األفغانية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان 

متكنـت اللجنـة األفغانيـة املسـتقلة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان، الـيت نـص اتفـاق بـون علــى  - ٤٠
إنشائها، من تكثيف عمليـة تنفيـذ برناجمـها وذلـك مبسـاعدة مشـروع مشـترك بـني بعثـة األمـم 
املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان ومكتب مفوض األمم املتحدة السامي حلقـوق اإلنسـان 
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بدأ العمـل بـه يف ٢٨ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٢. وقـامت 
اللجنة بتنظيم عدد مـن احللقـات الدراسـية وحلقـات العمـل املعنيـة حبقـوق املـرأة والتثقيـف يف 
جمـال حقـوق اإلنسـان والعدالـة االنتقاليـة، وأجـرت باالشـتراك مـع بعثـة األمـم املتحـدة لتقــدمي 
املساعدة إىل أفغانستان حتقيقات يف خمتلف أحنـاء البلـد تتعلّـق حبقـوق اإلنسـان. وباإلضافـة إىل 
ذلك، ختطط اللجنة لفتح مكاتب إقليمية يف مزار شـريف وهـريات وقندهـار وباميـان وجـالل 
أبـاد وغـارديز وفيصـل أبـاد. وتقـوم البعثـة مبسـاعدة اللجنـة يف احلصـول علـى دعـم الســـلطات 
احملليـة. وتلقـت اللجنـة حـىت اآلن ٦٠٠ عريضـة وشـكوى قدمـها أفـراد وجمموعـات مـن كافــة 
أحناء البلد. وركزت التحقيقات اليت قامت ا اللجنة علـى الشـكاوى مـن حـدوث اعتـداءات 
على شهود يف حاالت انتـهاكات حقـوق اإلنسـان، وعلـى حالـة البشـتون يف الشـمال، وعلـى 
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شـكاوى قدمتـها طائفـة اهلـزارا مـن هلمـاند. كمـا تشـارك اللجنـة إىل جـــانب وزارة الداخليــة 
واملدعي العام يف التحقيق يف أحوال السجون يف خمتلف أحناء البلد. 

ومت إنشاء فريق استشاري معين حبقوق اإلنسان تترأسه اللجنة األفغانية املستقلة املعنيـة  - ٤١
حبقـوق اإلنسـان ويتـألف مـن ممثلـني عـن اإلدارة االنتقاليـة األفغانيـة والبلـدان املاحنـة وكيانــات 
األمم املتحدة. وسيشكل هـذا الفريـق منتـدى لتقييـم حالـة حقـوق اإلنسـان، وملناقشـة مسـائل 
حقـوق اإلنسـان علـى نطـاق أوسـع، وللعمـل علـى وضـع معايـري تعتمدهـا احلكومـــة يف تنفيــذ 

املفاهيم والصكوك األساسية حلقوق اإلنسان ويف تنفيذ براجمها اإلمنائية. 
كما بدأت هذه اللجنة وبعثة األمم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان يف إجـراء  - ٤٢
ــدوز،  حـوار بشـأن مسـائل حقـوق اإلنسـان مـع ممثلـني حلـاكم هـريات، إمسـاعيل خـان. ويف قن
تقوم البعثة مبساعدة احلاكم على تسيري شؤون جلنة أنشئت حلل الرتاعـات علـى األراضـي الـيت 

تتسبب يف صدامات بني طائفيت التوركمان واألوزبك. 
وفضال عن الدعم املقدم إىل هذه اللجنة، قـامت بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة  - ٤٣
يف أفغانسـتان بـإجراء التحقيقـــات وأنشــطة الرصــد اخلاصــة ــا. ويف كــانون األول/ديســمرب 
٢٠٠٢، قامت البعثة، مبساعدة مفوضيـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان، برعايـة حلقـة عمـل 
تدريبيـة للموظفـــني الدوليــني واحملليــني يف جمــال رصــد حقــوق اإلنســان، وتقنيــات التحقيــق 
ـــهاكات الــيت تتعلــق بتخويــف أعضــاء  ومسـائل احلمايـة. وركـزت حلقـة التدريـب علـى االنت
اموعـات السياسـية أو منظمـات اتمـع الـدويل، وبـالتمييز ضـد بعـــض اجلماعــات العرقيــة، 
وبالعنف ضد املرأة وانتهاك حقوقـها، وبتخويـف الشـهود علـى االنتـهاكات اجلسـيمة حلقـوق 
اإلنسان. وما فتئت هذه املسألة األخرية تشكل شـاغال فيمـا يتعلـق بالشـهود الذيـن حيتمـل أن 
A/ ــــة يف الشـــمال (انظـــر الوثيقـــة -57/487 تكــون لديــهم معلومــات تتعلــق باملقــابر اجلماعي

S/2002/1173، الفقرة ٢١). 

ويف هذا الصدد، أيـدت بعثـة األمـم املتحـدة يف كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢ زيـارة  - ٤٤
خبري يف الطب الشرعي متوله مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان للقيـام باسـتعراض تقـين 
ـــة  ملواقـع املقـابر اجلماعيـة الـيت توجـد قـرب مـزار الشـريف.  وتقـوم البعثـة حاليـا مبناقشـة كيفي
املضي يف هذا العمل، مع احلكومة واللجنة األفغانية املستقلّة املعنية حبقـوق اإلنسـان ومفوضيـة 
األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، واضعة يف اعتبارها استمرار مشكل توفري ما يكفـي مـن األمـن 

للشهود. 
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املسائل اجلنسانية  واو -
على الرغم مما حتملتـه املـرأة األفغانيـة مـن سـنوات املشـاق وأهـوال احلـرب واسـتمرار  - ٤٥
احلرمـان علـى نطـاق واسـع مـن احلقـوق األساسـية، فقـد بـدأت تعـود شـــيئا فشــيئا إىل احليــاة 
العامة، وال سيما الـاليت يف املنـاطق احلضريـة، كموظفـة خمتصـة وكطالبـة ومشـاركة نشـطة يف 
اتمع. وقد شكّلت الفتيات نسبة تزيد عن ٣٠ يف املائة من الطلبـة الذيـن عـادوا إىل املـدارس 
يف عام ٢٠٠٢ وكان ثلث املعلّمني من النساء. ومتكّنت الصحفيات من العـودة إىل وظائفـهن 
كمذيعات يف اإلذاعة والتلفزيون، وأصبحـت النسـاء يعملـن كموظفـات وفنيـات خمتصـات يف 
املستشـفيات، واحملـاكم وغريهـا مـن املنظمـات احلكوميـة وغـري احلكوميـة، ويف األمـم املتحـــدة 
والقطـاع اخلـاص. وتضـم كـل مـن اللجنـة األفغانيـة املسـتقلّة املعنيـة حبقـوق اإلنســـان واللجنــة 
القضائية وجلنة صياغة الدستور أعضاء من النساء يكن يف املقدمة لدى طرح شـواغل املـرأة يف 
جماالت حقوق اإلنسان واإلصالح القضـائي والدسـتوري. وتعمـل بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي 
املساعدة إىل أفغانستان وكافة وكاالت األمم املتحدة مع هـذه املؤسسـات األفغانيـة مـن أجـل 
كفالة أن تتم معاجلة قضايـا املـرأة علـى الوجـه األكمـل. ويف هـذا الصـدد، أرحـب علـى وجـه 
اخلصوص مبا قامت به أفغانستان يف ٥ آذار/مارس ٢٠٠٣ من إيـداع صكـوك التصديـق علـى 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة. 
وعملت وزارة شؤون املرأة، بدعم تقين مـن بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل  - ٤٦
أفغانستان ومن صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، على كفالــة النظـر يف املسـائل اجلنسـانية 
بوصفها جزءا ال يتجزأ من عملية ميزانية التنمية الوطنية. كما طلبت الوزارة الدعم من األمـم 
املتحدة من أجل إنشاء فريق عامل معين باملسـائل اجلنسـانية والسياسـة العامـة ليسـاعد الـوزارة 
على وضع إطار سياستها العامة يف جمال النهوض حبقوق املـرأة. وقـد بذلـت اجلـهود مـن أجـل 
إدراج قضايا املرأة يف الدستور. ويف كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢، أجرت املرأتـان العضوتـان 
يف اللجنة الدستورية لقـاءات مـع ممثلـي ١٥ مـن الوكـاالت واملنظمـات واألطـراف املاحنـة مـن 
أجل مناقشة الشواغل اإلجرائية والقانونية املتصلة حبماية وتعزيز حقوق املرأة. وسيسـتمر هـذا 
احلوار، وسيضم االجتمـاع املقبـل أعضـاء مـن اللجـان األخـرى الـيت أنشـأها اتفـاق بـون ومـن 

اتمع املدين. 
وإحياء لليوم الدويل للقضاء على العنف ضد املرأة، قامت الوزارة بتنظيم حلقـة عمـل  - ٤٧
وطنية تركّز على العنف العائلي. وباإلضافة إىل ذلك، تشارك اإلدارة القانونية التابعـة للـوزارة 
يف رصد حالة املرأة يف السجون، وقد ساعدت، بفضل جهود الدعوة اليت تبذهلـا، علـى حتقيـق 

اإلفراج يف تشرين الثاين/نوفمرب عن ٢٣ من السجينات يف كابول. 
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تطوير وسائط اإلعالم  زاي -
خـالل االثـين عشـر شـهرا املاضيـة، حتولـت وسـائط اإلعـالم يف أفغانسـتان مـن العـــدم  - ٤٨
تقريبا إىل الوجود يف شكل قطاع يتسم بقدر كبـري مـن احليويـة علـى الرغـم مـن نـدرة املـوارد 
ومن التقييدات اليت يفرضها وكالء الدولة من حني إىل آخر. ووفقا لـوزارة اإلعـالم والثقافـة، 
يوجد حاليا ما يزيد عن ١٧٠ من املنشورات يف البلد. كما أخـذت الوسـائط اإللكترونيـة يف 
التوسع شيئا فشيئا. وكان آخر مظاهر هذا التوسع هو تدشني إذاعة صوت املـرأة األفغانيـة يف 
٨ آذار/مـارس ٢٠٠٣، وهـي حمطـة إذاعيـة مسـتقلة يف كـــابول تبــث إرســاهلا علــى موجــات 
التضمني الترددي (FM). وتقوم حاليا إذاعة وتلفزيون أفغانستان، اليت مل يكن لديها منذ سـنة 
خلـت سـوى ثـالث أو أربـع حمطـات عاملـة (مقارنـة مبـا كـان متاحـا قبـل احلـرب مـن جممــوع 
١٨ حمطة تلفزيون و٢١ حمطة إذاعية)، بتشغيل ١١ حمطـة تلفزيـون و ١٤ حمطـة إذاعيـة، علـى 
الرغم من التقييدات الكثرية على براجمها وعلى نطاق توصيل اإلرسال، والتنسـيق مـع املقـر يف 
كابول. وما فتئت األطراف املاحنة واملنظمات غري احلكومية واملؤسسـات مـن قبيـل الصنـدوق 
ـــة  االسـتئماين للخدمـة العامليـة هليئـة اإلذاعـة الربيطانيـة، وبرامـج األمـم املتحـدة - وخباصـة  بعث
األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان ومنظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة - 

تدعم تطوير وسائط اإلعالم األفغانية. 
 

اإلغاثة واإلنعاش والتعمري   ثالثا -
مواجهة فصل الشتاء  ألف -

ـــة  مـا فتئـت دعامـة بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان يف جمـال اإلغاث - ٤٩
واإلنعاش والتعمري تعمل على التخفيف من آثـار الشـتاء القاسـية علـى أكـثر الفئـات ضعفـا يف 
أفغانستان. وقد أنشئت جلنة حكوميـة معنيـة باالسـتعداد ملواجهـة فصـل الشـتاء ترأسـها وزارة 
االسـتصالح والتنميـة الريفيـة. وعملـت هـذه اللجنـة بالتعـاون الوثيـق مـــع فرقــة العمــل املعنيــة 
بفصل الشتاء اليت جتمع يف صلبها احلكومة واألمم املتحدة والوكاالت الدولية واملنظمات غـري 
احلكومية. وباإلضافة إىل ذلك، أنشئت أفرقة عمل وطنية فرعية يف مثاين منـاطق يف أحنـاء البلـد 
ومتـت إعـارة بعـض موظفـي األمـم املتحـدة للعمـل مـع سـلطات املقاطعـات. وســـاعدت فرقــة 
العمل املعنية بفصل الشتاء على تنسيق اجلهود لتلبية احتياجات ما يقرب مــن ٢,٢ مليـون مـن 
أكثر األفغانيني ضعفا الذين يعيشون أساسـا يف الشـمال ويف الغـرب ويف املرتفعـات الوسـطى. 
وبفضـل الدعـم السـخي الـذي يقدمـه املـاحنون، التـزال هـذه الفئـة مـن السـكان تتلقـى املعونـــة 

الغذائية الطارئة واملساعدة يف توفري املأوى والوقاية من الربد. 
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ومن خالل توفري املعدات والتدريب لسلطات وزارة االسـتصالح والتنميـة الريفيـة يف  - ٥٠
املقاطعـات، مت التخفيـف مـن صعوبـات االتصـال الـيت طـرأت يف بدايـة األمـر. وإمجـــاال، متــت 
حبلول شهر شباط/فرباير ٢٠٠٣ تلبية االحتياجات غري الغذائية وإتاحة نسبة تصـل إىل ٩٥ يف 
ـــع توجــد عــرب أحنــاء البلــد.  املائـة مـن اإلمـدادات الغذائيـة الالزمـة قبـل حلـول الشـتاء يف مواق
وبفضل اجلهود املنسقة اليت بذلتها وزارة االستصالح والتنمية الريفية والشركاء من املنظمـات 
ـــق  غـري احلكوميـة، جنحـت اإلصالحـات العاجلـة يف إبقـاء الطريـق إىل املنطقـة الشـمالية عـرب نف
سـالنغ مفتوحـة خـالل معظـم الشـتاء، بينمـا سـاعدت خليـة النقـل واإلمـداد املشـــتركة التابعــة 
لألمم املتحدة ومكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـاريع علـى إبقـاء طـرق الوصـول األخـرى 
مفتوحـة. كمـــا وفــرت مشــاريع النقــد مقــابل العمــل الدخــل ألزيــد مــن ٠٠٠ ٣٠ أســرة، 
وأسفرت عقود العمل عن تشــغيل مـا يزيـد عـن ٠٠٠ ٢ عـامل، ممـا سـاعد علـى ضـخ سـيولة 

نقدية يف االقتصادات احمللية. 
 

الالجئون واملشردون داخليا  باء -
هناك ما يقـارب ٠٠٠ ٤٨٠ مـن املشـردين داخليـا يف أفغانسـتان يعيـش معظمـهم يف  - ٥١
اجلنوب. إذ جتد األسر نفسها مضطـرة بصفـة عامـة إىل االنتقـال بسـبب التميـيز أو االبـتزاز أو 
الضرائب أو ظروف اجلفاف أو لدواٍع اقتصادية صرفة. وقد اسـتقرت حالـة املشـردين داخليـا 
نوعا ما على الرغم من استمرار األسر يف االنتقال من الشمال واسـتمرار أسـر مشـردة أخـرى 
ـــا إىل جمتمعــام احملليــة  االنتقـال بـالفعل حبثـا عـن املسـاعدة. وسـتتوقف عـودة املشـردين داخلي
األصليـة علـى حـدوث حتسـن يف املنـاطق املتـأثرة باجلفـــاف، وحــل اخلالفــات علــى األراضــي 

والتطورات السياسية يف الشمال. 
وحدثت بعض التطورات اإلجيابية بصـدد اجلـهود الراميـة إىل تسـهيل عـودة املشـردين  - ٥٢
داخليا الذين ينتمي معظمهم إىل الباشتون والذين فـروا مـن التوتـرات واالضطـهاد يف الشـمال 
بعـد سـقوط الطالبـان. ويف ١٧ تشـــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠٢، أنشــئت جلنــة العــودة املعنيــة 
بالشـمال لتتـوىل مهمـة التحضـري لعـودة هـؤالء املشـردين داخليـا يف ظـل ظـــروف تضمــن هلــم 
الكرامـة واألمـن، ومهمـــة اإلشــراف علــى ذلــك. وتتــألف اللجنــة مــن الزعمــاء التقليديــني، 
والفصائل احمللية، ووزارة العودة واإلعادة إىل الوطن، واللجنة األفغانيــة املسـتقلة املعنيـة حبقـوق 
اإلنسان، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئـني، وبعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة يف 
أفغانسـتان. ويف ٢٧ شـباط/فـرباير، حضـر مفـوض األمـم املتحـدة الســـامي لشــؤون الالجئــني 
اجتماعا عاما عقدته اللجنة مت خالله إعالن النتائج اليت توصل إليـها اسـتقصاء حتديـد العقبـات 
ـــن التوصيــات احملــددة  الـيت حتـول دون عـودة املشـردين داخليـا. واعتمـد االجتمـاع جمموعـة م
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لتسهيل عمليات العودة، مبا يف ذلـك نـزع السـالح، كمـا اختـذ تدابـري ملعاجلـة اخلالفـات علـى 
األراضي، وقرر شن محلة ملناهضة التجنيد القسري للجنود، وإاء ممارســة فـرض ضرائـب مـن 
قبل اموعات املسلحة، وتوفري مشاريع إمنائية لتخفيف حدة الصراع على املوارد الشحيحة. 
وفيما يتعلق بعودة الالجئـني، أعلنـت باكسـتان وأفغانسـتان ومفوضيـة األمـم املتحـدة  - ٥٣
لشؤون الالجئني عن اعتزامها التوقيع يف ١٧ آذار/مارس على اتفاق ينشـئ إطـارا زمنيـا مدتـه 
ثالث سنوات لعودة الالجئني طواعية من باكستان. وتتواصل املناقشـات بـني مجهوريـة إيـران 
اإلسـالمية وأفغانسـتان ومفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني لتجديـد الربنـــامج املشــترك 
لعودة الالجئني املوجودين يف مجهورية إيران اإلسـالمية طواعيـة إىل بلدهـم. وسـتواصل األمـم 
املتحدة البحث مع البلدان املضيفة عن حلول مقبولة للجانبني لتحقيق عـودة تدرجييـة وطوعيـة 
تتناسب مع قدرة أفغانستان على استيعاب العائدين. وبغية بناء تلك القـدرة، وقّعـت مفوضيـة 
األمم املتحدة لشؤون الالجئني وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي على اتفاقـات تعـاون ثنائيـة مـع 
وزارة االسـتصالح والتنميـة الريفيـة، جمتمعتـني أو منفردتــني، لتنســيق الدعــم وتوجيــه املعونــة 

صوب عودة الالجئني واملشردين الداخليني وإعادة إدماجهم يف اتمع.  
 

الصحة والتغذية  جيم -
أقيمـت يف كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢ جولـة ائيـة للتحصـني ضـد شـلل األطفــال  - ٥٤
(انظر الوثيقة A/57/487-S/2002/1173، الفقرة ٤٢). وجيري حاليا بـذل مزيـد مـن اجلـهود يف 
املناطق اليت تتواجد فيها أعداد كبرية من الالجئني العائدين لكفالــة حتصـني األطفـال العـائدين. 
ولغايـة كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢، وفّـرت محلـة التحصـني ضـد احلصبـة محايـة ضـــد هــذا 
املرض مدى احلياة حلوايل ٨,٨ ماليني طفل تتراوح أعمـارهم بـني ٦ أشـهر و ١٢ عامـا. ويف 
شباط/فرباير ٢٠٠٣، جرت أول جولة من احلملة اليت تستغرق ثالث سنوات للتحصـني ضـد 
الكزاز تستهدف حتصني ٠٠٠ ٧٤٠ امرأة ممن هن يف سـن احلمـل. وتعتـرب محـالت التحصـني 
ـــط بــني احلكومــة ووكــاالت األمــم املتحــدة  هـذه مـن األمثلـة البـارزة علـى التنسـيق والتخطي

واملنظمات غري احلكومية. 
 

التعليم  دال -
اسـتغلت وزارة التعليـم العطلـة املدرسـية الشـتوية الـيت اسـتغرقت ثالثـة أشــهر إلجــراء  - ٥٥
تدريـب مكثّـف للمعلمـــني. وجيــري حاليــا تدريــب حــوايل ٠٠٠ ١٨ مــن معلمــي املــدارس 
ــام،  االبتدائيـة يف ٢٩ مقاطعـة مـن املقاطعـات الــ ٣٢ يف جمـايل اللغـات والتثقيـف مبخـاطر األلغ
كما جيري تدريب ٠٠٠ ٣٠ معلم يف كابول حول املنهجيات العامـة للتعليـم. وخـالل أشـهر 
الشـتاء، وفّـرت دورات تعليميـة معجلـة لــ ٠٠٠ ١٨ فتـاة تتجـاوز أعمـارهن سـن الدراســة يف 
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املدارس االبتدائية يف كابول. وجتـري حاليـا، حتـت رعايـة وزارة التعليـم، األعمـال التحضرييـة 
لبـدء السـنة الدراسـية اجلديـدة يف ٢٢ آذار/مـارس ٢٠٠٣. كمـا جيـري حاليـــا شــراء وتوزيــع 

اللوازم املدرسية لـ ٤,٥ ماليني طفل يف املدارس و ٠٠٠ ٨٠ معلم. 
  

دعم البعثة  رابعا -
يف ١ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢، نقلت املسؤولية الرئيسية عـن بعثـة األمـم املتحـدة  - ٥٦
لتقـدمي املسـاعدة يف أفغانسـتان، بصـورة سلسـة، مـن عـاتق إدارة الشـؤون السياســـية إىل عــاتق 
إدارة عمليات حفظ السالم. وقـد أكملـت البعثـة مهمـة اسـتيعاب أفـراد ومعـدات بعثـة األمـم 
ــة إىل  املتحـدة اخلاصـة يف أفغانسـتان ومكتـب األمـم املتحـدة لتنسـيق املسـاعدة اإلنسـانية املقدم
أفغانستان. وأكملت بعثة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان عمليـة تفتيـش مـادي 
للمعدات املنقولة من مكتب األمم املتحدة لتنسـيق املسـاعدة اإلنسـانية املقدمـة إىل أفغانسـتان، 

وهي تعكف اآلن على إعداد خطة لتوزيعها. 
ـــة األمــم املتحــدة لتقــدمي  وبغيـة املسـاعدة يف حتقيـق هـدف الدمـج املقـرر، أبرمـت بعث - ٥٧
ـــى  املســاعدة إىل أفغانســتان عقــد إجيــار اســتأجرت مبوجبــه موقعــا مســاحته ١٨ هكتــارا عل
مشارف مدينة كـابول بغـرض اسـتخدامه كمقـر ملركـز عمليـات األمـم املتحـدة يف أفغانسـتان 
يقدم الدعم يف جمايل النقل واإلمداد واإلدارة ويؤدي مهام أخـرى ملكـاتب األمـم املتحـدة الـيت 
تتقاسـم املوقـع. وسـوف تنقـــل املكــاتب اإلداريــة لبعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل 
أفغانستان إىل ذلك امع يف موعد أقصـاه ٣١ آذار/مـارس ٢٠٠٣. وكيانـات األمـم املتحـدة 
ــــم املتحـــدة يف  األخــرى الــيت تعــهدت باالنتقــال، جزئيــا أو كليــا، إىل مركــز عمليــات األم
أفغانستان هي مكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـاريع ومركـز األعمـال املتعلقـة باأللغـام يف 
أفغانستان ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف). وينظـر حاليـا يف مسـألة االنتقـال إىل 
ذلـك املركـز برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنائــــي وصنــــدوق األمــــم املتحـدة للســـكان وبرنــامج 
ـــاألمن ويتيــح  األغذيـة العـاملي واملنظمـة الدوليـة للـهجرة. وسـيعزز املركـز إحسـاس املوظفـني ب
إمكانية حتقيق وفورات كبيــرة يف اإلجيـــارات باعتبار أن املرافـق املشـتركة الـيت ستنشـأ سـتوفر 
ـــرات والتدريــب واخلدمــات الطبيــة وخدمــات املطــاعم وتوزيــع امليــاه  األمـن وأمـاكن للمؤمت

وخدمات صيانة املركبات.  
ومن األهداف الرئيسية للبعثة تقليص عدد املوظفني الدوليني والقيـام يف الوقـت نفسـه  - ٥٨
بتأسـيس مـالك مـن املوظفـني الوطنيـني. وتواصـل البعثـة حتديـد الوظـائف الدوليـة الـيت ســـتحل 
حملـها وتكملـها وظـائف يشـغلها موظفـون وطنيـون. وتعـد البعثـة أيضـــا جمموعــة واســعة مــن 

الربامج التدريبية للموظفني لتيسري هذه العملية. 
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وال تزال البنية التحتية يف أفغانستان يف حدودها الدنيا وسيمثل الدعم املقدم لتسـجيل  - ٥٩
الناخبني وبرامج التثقيف املدين وإجراء االنتخابات ذاا أحد التحديـات الكـربى الـيت تتطلـب 
موارد ضخمة. وتعمل البعثة، بالتشـاور مـع شـعبة املسـاعدة االنتخابيـة وإدارة عمليـات األمـم 
املتحدة حلفظ السالم يف نيويورك، علـى حتديـد مـا يلـزم مـن احتياجـات إضافيـة مـن املوظفـني 

واملعدات واملواد واملوارد املالية. 
 

والية وهيكل بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة يف أفغانستان   خامسا -
الوالية  ألف -

سوف تنتهي والية بعثة األمم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان، مبوجـب قـرار  - ٦٠
جملس األمن ١٤٠١ (٢٠٠٢)، يف ٢٨ آذار/مــارس. وإذا مـا قـرر الـس متديـد واليـة البعثـة، 
فإنين أقترح مواصلـة الواليـة املنصـوص عليـها حاليـا يف القـرار ١٤٠١ (٢٠٠٢)، علـى النحـو 
 .(A/ 56/875-S/2002/278) املبني يف الفقرة ٩٧ من تقريري املؤرخ ١٨ آذار/مارس ٢٠٠٢

 
اهليكل اإلمجايل لبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان  باء -

أقترح اإلبقاء على هيكل بعثة األمم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان بالشـكل  - ٦١
املبني يف تقريري املؤرخ ١٨ آذار/مارس ٢٠٠٢ حبيـث يشـمل مكتبـا للممثـل اخلـاص لألمـني 
العام، ومكونا للشؤون السياسية، ومكونا لإلغاثـة واإلنعـاش والتعمـري، ومكونـا لدعـم البعثـة. 
ويف ضوء التجربة اليت اكتسبها يف السنة األوىل من عملياته والطلبات اجلديـدة املتوقعـة منـه يف 

السنة املقبلة، أقترح تعديل اهليكل يف بضعة جماالت رئيسية وفق ما هو مبني أدناه. 
 

مكتب املمثل اخلاص لألمني العام  جيم -
ستظل مهام وهيكـل مكتـب املمثـل اخلـاص لألمـني العـام كمـا هـي مبينـة يف تقريـري  - ٦٢
املؤرخ ١٨ آذار/مارس ٢٠٠٢، على حاهلمـا فيمـا عـدا زيـادة طفيفـة يف الوحـدة االستشـارية 
للشؤون العسكرية والوحدة االستشارية لشؤون الشرطة املدنية. وبالنظر لزيـادة تعقيـد وأمهيـة 
إصالح قطاع األمن، أقـترح زيـادة عـدد العـاملني يف الوحـدة االستشـارية للشـؤون العسـكرية 
إىل ما جمموعه مثانية ضباط. وهذا سيمكّن الوحدة من توسيع نطاق التغطية الوطنيـة. وسـتظل 
املـهام املنوطـة بـالوحدة االستشـارية للشـــؤون العســكرية علــى حاهلــا دون تغيــري، أي إســداء 
املشورة للممثل اخلاص لألمـني العـام وكبـار موظفـي بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل 
أفغانسـتان وإقامـة االتصـاالت العسـكرية مـع خمتلـف الســلطات العســكرية اإلقليميــة والتابعــة 
ـــة ومــع  للحكومـة املركزيـة األفغانيـة، ومـع التحـالف الـذي تقـوده الواليـات املتحـدة األمريكي

القوى الدولية للمساعدة األمنية. 
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وباملثل، استدعت أمهية إصالح الشرطة بالنسبة للحالة األمنيـة اإلمجاليـة يف أفغانسـتان  - ٦٣
إجـراء اسـتعراض للمـهام املنوطـة بـالوحدة االستشـارية لشـؤون الشـرطة املدنيـة. وقـد أجـــرت 
البعثة استعراضا شامال يف شباط/فرباير ٢٠٠٢ عـن كيفيـة دعـم الشـرطة املدنيـة التابعـة لألمـم 
املتحدة لإلصالح اجلاري يف قطاع الشرطة. واستنادا إىل هذا االسـتعراض، أعتقـد أن بإمكـان 
مستشاري الشرطة التابعني لألمم املتحدة، بالتعاون مع فريق الشـرطة األملانيـة القـائم مبشـروع 
التدريب، تقدمي مزيد من املشورة إىل املمثل اخلاص لألمني العام فضال عن حكومة أفغانسـتان 
بشـأن إصـالح الشـرطة يف كـابول ويف املقاطعـات. واســـتنادا إىل ذلــك، أوصــي بزيــادة عــدد 
العـاملني يف الوحـدة االستشـارية لشـــؤون الشــرطة املدنيــة إىل مــا جمموعــه مثانيــة مستشــارين 

لشؤون الشرطة. 
وميثل إصالح السجون أيضا جـزءا رئيسـيا مـن إحـالل سـيادة القـانون يف أفغانسـتان.  - ٦٤
ويف عام ٢٠٠٢، قام أحد ضباط السجون املعار من حكومة فنلندا مبسـاعدة ممثلـي اخلـاص يف 
تقييــم احتياجــات احلكومــة إلصــــالح نظـــام الســـجون يف أفغانســـتان. وأدت هـــذه املهمـــة 
االستشارية دورا هاما يف قطاع السـجون النـاقص الدعـم. واسـتنادا إىل ذلـك، أوصـي بإضافـة 
مستشار لشؤون السجون إىل بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان يكـون مرتبطـا 

مبكتب املمثل اخلاص لألمني العام. 
ومن أجل تعزيز تكامل جهود األمم املتحـدة وتنسـيق السياسـات بشـأن مسـائل نـزع  - ٦٥
السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج ومراقبـة املخـدرات الشـــاملة لعــدة قطاعــات، أود إبــالغ 
الدول األعضاء أنه مت تعيني خبري أقدم بشأن مسائل نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج 
من برنامج األمم املتحدة اإلمنائـــي بصفـــة مستشــار أقـدم للممثـل اخلـاص لألمـني العـام بشـأن 
مسائل نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وكذلـك تعيـني املمثـل القطـري ملكتـب مراقبـة 
املخدرات واجلرمية بصفة مستشار أقدم للممثل اخلاص لألمني العـام بشـأن مراقبـة املخـدرات. 
وبـالنظر إىل أن تلـك املـهام متـول مـن خـارج ميزانيـة بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املســـاعدة إىل 

أفغانستان، فإن ممارسة اإلدماج هذه لن تستتبع أي موارد إضافية من ميزانية البعثة. 
 

املكون األول: الشؤون السياسية  دال -
ــه  سـيظل نـائب املمثـل اخلـاص للشـؤون السياسـية يـترأس املكـون األول وسـتظل مهام - ٦٦
وهيكـل مكتبـه املبينـان يف تقريـري املـــؤرخ ١٨ آذار/مــارس ٢٠٠٢ علــى حاهلمــا (الفقرتــان 
١٠٤ و ١٠٥ من التقرير) فيما عدا املهام املتصلــة بعقـد االجتمـاع الطـارئ للويـا جريغـا الـيت 
أجنزت. ويتطلب تنفيذ اتفاق بون وعمليـة السـالم الكليـة قيـام املكـون األول بعـدد مـن املـهام 
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غـري املذكـورة صراحـة يف تقريـري املـؤرخ ١٨ آذار/مـارس ٢٠٠٢ لكنـها مـهام تنســـجم مــع 
ذلك انسجاما كامال مع الوالية املقررة. وهذه املهام هي:  

تزويد املمثل اخلاص لألمني العام باملشورة السياسـية واملتعلقـة بالسياسـات يف  (أ)
جمـال إصـالح القطـاع األمـين، وتنسـيق أنشـطة إصـالح القطـاع األمـين الـيت تضطلـع ـا البعثــة 
ووكاالت األمم املتحدة واالضطالع بالوصل بني حكومة أفغانسـتان واجلـهات الفاعلـة احملليـة 

والدولية بشأن إصالح قطاع األمن؛  
إسداء املشورة إىل اللجنة الدستورية وتقدمي املساعدة إليها وتنسـيق املسـاعدة  (ب)
الدولية املقدمة إىل اللجنة وإسـداء املشـورة للويـا جريغـا الدسـتورية وتنسـيق املسـاعدة املقدمـة 
إليـها. وهـذا سـيتطلب، كمـا أشـرت يف الفقـرة ١٤ أعـاله إضافـة مـا ال يقـل عـن اختصـــاصي 

واحد بالشؤون الدستورية؛  
تقدمي الدعم واملساعدة إىل احلكومة يف التحضري لالنتخابـات الوطنيـة، مبـا يف  (ج)
ذلك تسجيل الناخبني وتنسيق املساعدة الدولية. وسوف تتطلب هذه املهمة، حسبما ذكـرت 
يف الفقـرة ١٦ أعـاله، إنشـاء قسـم انتخـايب يرأسـه خبـري أقـــدم ذو مسعــة دوليــة يدعمــه فريــق 

مناسب يف كابول ويف املقاطعات. 
 

العنصر الثاين: اإلغاثة واإلنعاش والتعمري  هاء -
سيواصل العنصر الثاين حتت إشراف نائب املمثل اخلاص لألمني العام لشـؤون اإلغاثـة  - ٦٧
واإلنعـاش والتعمـري اضطالعـــه باملــهام الــواردة يف تقريــري املــؤرخ ١٨ آذار/مــارس ٢٠٠٢. 

وستركز أعمال العنصر الثاين يف عام ٢٠٠٣ على املبدأين الرئيسيني التاليني: 
املسـاعدة علـى إنشـاء مؤسسـات علـــى الصعيــد الوطــين وصعيــد املقاطعــات  (أ)
والصعيد احمللي تتسم باالعتماد املتزايد على الذات واملســاءلة وذات قـدرة علـى قيـادة وتنسـيق 

وإدارة عملية التعمري الوطنية ومواجهة األزمة اإلنسانية املستمرة؛ 
املســاعدة يف عمليــة التعمــري الــيت يتوالهــا األفغــان، حبيــث تســاهم يف رفـــع  (ب)
مستوى السالم واألمن واالسـتقرار؛ وتيسـري تقـدمي املسـاعدات الدوليـة حبيـث تسـاهم يف بنـاء 
الدولة وتنفيذ أولويات التعمري الوطنية ووضع حلول طويلـة األجـل لتلبيـة االحتياجـات امللحـة 

للبقاء واحلماية، وذلك استنادا إىل مبادئ املساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان.  
وسيقوم العنصر الثاين، متشيا مع واليته احلالية واستنادا إىل اخلـربة الـيت اكتسـبها العـام  - ٦٨

املاضي، بتركيز أعماله على عدة جماالت رئيسية يف الفترة القادمة، من بينها: 
ضمان تكامل أولويات برامج األمم املتحدة مع األولويات الوطنية؛  (أ)
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ـــراء الوطنيــني عــن طريــق التشــارك يف  كفالـة التعـامل بشـفافية تامـة مـع النظ (ب)
ختطيط الربامج وتنفيذها واستعراضها؛ 

ضمان تويل احلكومـة شـؤون اإلعـالم عـن طريـق تعجيـل الدعـم الـذي يقـدم  (ج)
لبنـاء قـدرة احلكومـة يف جمـال إدارة اإلعـالم، وطرائـق التقييـم وإجراءاتـــه، والعمــل يف غضــون 

ذلك على إجراء عمليات استعراض وتقييم مشتركة؛ 
ـــى الصعيــد املركــزي بــالتعجيل بتقــدمي الدعــم الفــين إىل اإلدارات  القيـام عل (د)

احلكومية؛ 
القيام على صعيد املقاطعات، بدعم آليات التنسيق احلكومية لتعزيز الصـالت  (هـ)

القائمة بني املركز واملقاطعات؛ 
ـــها األمــم املتحــدة يف عملــها لتحديــد الوســائل  دراسـة اإلجـراءات الـيت تتبع (و)

امللموسة الكفيلة بزيادة فعاليتنا وكفاءتنا؛ 
اإلسراع بعملية إضفاء الطابع النظامي على إعـداد الـربامج القطريـة املشـتركة  (ز)
بني الوكاالت، حيث ما أمكن، عرب وضع إطار إمنائي مشترك بـني األمـم املتحـدة واحلكومـة، 
ـــا األداة االنتقاليــة الرئيســية) بــالعودة إىل  وبالتـايل السـماح للنـداء املوحـد (الـذي يشـكل حالي

االهتمام فقط باالحتياجات اإلنسانية. 
 

املالحظات  سادسا -
يتزامن تقدمي هذا التقرير مع انتهاء الوالية األولية اليت مدا عام واحد. ويف وسع  – ٦٩
اإلدارة االنتقالية األفغانية واتمع الدويل وبعثة األمـم املتحـدة أن يسـتمدوا مـن عـدد مـن 
اإلجنازات اهلامة ما جيعلهم يشعرون باالرتياح. وقد حتققت إجنازات أخـرى نذكـر منـها أن 
اجلدول الزمين الذي حدده اتفاق بون قد مت إىل اآلن التقيد به إىل حـد كبـري، إذ عـاد حنـو 
١,٥ مليــون الجــئ و ٠٠٠ ٥٠٠ شــخص مــن املشــردين داخليــا إىل ديــارهم، ورجــــع 
٣ ماليني طفل أفغاين إىل املدرسة، وبدأ تـداول عملـة جديـدة، ووضعـت احلكومـة ميزانيـة 

وطنية شاملة، ومل تنشب أي أعمال قتال كبرية. 
ويف الوقت نفسه، مـا زالـت عمليـة السـالم يف أفغانسـتان هشـة. فمـا بـرح انعـدام  - ٧٠
األمن وغياب القانون والنظـام يؤثـران سـلبا يف حيـاة األفغـان بشـكل يومـي، ممـا يـؤدي إىل 
ـــن الــالزم مــن  خفـض تدرجيـي للدعـم املقـدم إىل العمليـة االنتقاليـة. كمـا أن عـددا أكـرب م
األفغان ال يزال غري راٍض عن وتــرية التعمـري والتنميـة االقتصاديـة ومـا بـرح ينتظـر �فوائـد 
السالم�. وعالوة على ذلك، ما زال الشك يراود أعدادا كبرية جدا من األفغان حيال مـا 
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إذا كانت العملية االنتقالية هي حقا عملية وطنية تفتح آفاقا سياسية وتتيح تكـافؤ الفـرص 
جلميع األفغان بصرف النظر عـن انتمـاءام السياسـية أو العرقيـة. فـالتقدم الـذي ُأحـرز يف 
عام ٢٠٠٢ بعد ٢٣ سنة من احلرب مل يبدأ إال لتوه يف متتني أسس السالم اهلشة، غـري أن 

االستقرار واملصاحلة الوطنية مل يتوطدا بشكل راسخ على اإلطالق. 
وسيتطلب حتقيق هذا اهلدف إحراز تقدم على عدد من اجلبـهات يف عـام ٢٠٠٣،  - ٧١
فال بد من ترسيخ املؤسسات احلكومية الرئيسـية، وجيـب ممارسـة مزيـد مـن السـيطرة علـى 
مشـكليت انعـدام األمـن والقـانون املسـتمرتني حاليـا. ويشـكل اجليـش والشـرطة املؤسســتني 
الرئيسيتني يف هذا الصدد، وسيسـاعد إحـراز تقـدم يف عمليـة إصـالح قطـاع األمـن ونـزع 
السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج الشـاملة (انظـر الفقـرة ٢٧ أعـاله) علـى حتسـني بيئــة 
حقوق اإلنسان والتنمية االقتصادية وعلى قدرة احلكومـة علـى تعزيـز سـلطتها وشـرعيتها. 
وإين أثين على العمل الذي قامت به احلكومة واتمع الدويل يف هذا الصدد والذي اتسـم 
بالتنسيق عن كثب وباإلخالص، وأحث حكومـة أفغانسـتان علـى اختـاذ اخلطـوات الالزمـة 
ملواصلة إصالح مؤسساا األمنية، وأنا على ثقة بأن اتمع الدويل سيواصل الدعـم الـذي 

يقدمه إلصالح القطاع األمين. 
ـــاء الدولــة  وتشـكل عمليـة وضـع الدسـتور املقـرر هلـا عـام ٢٠٠٣ أحـد أنشـطة بن - ٧٢
األساســية لعمليــة بــون. وســيوفر النجــاح يف هــذا املســعى األســس القانونيــة ملؤسســـات 
أفغانستان اليت تنعم بالدميقراطيـة والسـالم. وسـيتطرق احلـوار والنقـاش اللـذان سـيتناوالن 
مسائل الدستور يف أفغانستان جلوهر قيم البلد وسيادته.وعليه، سيكون من األمور احلامسـة 
أن يتوىل األفغان إدارة عمليات الصياغة والتشاور والنقاش وصنع القرار وقيادا، إذ أـم 
هـم وحدهـم القـادرون علـى حتديـد رغبـات الشـعب وجتسـيدها يف الدســـتور، ويف الوقــت 

نفسه كفالة أن يدعم هذا الدستور موقع أفغانستان العصري داخل اتمع الدويل. 
كمـا أنـه يتعـني إحـراز تقـدم يف عـام ٢٠٠٣ يف التحضـريات اخلاصـة باالنتخابـــات  - ٧٣
اليت ستجرى يف حزيران/يونيه ٢٠٠٤، حسـبما أشـري يف الفقـرة ١٧ أعـاله. وبعثـة األمـم 
املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان ومنظومة األمم املتحدة على اسـتعداد، رهنـا مبوافقـة 
جملس األمن، لالسـتجابة لطلـب الرئيـس قرضـاي. كمـا أعربـت  بعـض الكيانـات الدوليـة 
غـري احلكوميـة عـن اسـتعدادها لتقـدمي دعمـها، وهـذا أمـر حيظـى بـالترحيب. ويلـزم وضـــع 
برنامج من املساعدة يكون جيد التنسيق، وال بد له قبل كل شيء أن يكفل تشـكيل اهليئـة 
االنتخابيـة األفغانيـة، الـيت مل تنشـأ بعـد، بطريقـــة تتيــح هلــا تأديــة الــدور القيــادي يف إدارة 

االنتخابات والتحول إىل مؤسسة دائمة لإلشراف على االنتخابات يف املستقبل. 
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ومـع بـدء العمليـات السياســـية املعقــدة ذات الصلــة بوضــع الدســتور والتحضــري  - ٧٤
لالنتخابات يف أفغانستان يف عــام ٢٠٠٣، ال بـد مـن أن يكـون األفغـان علـى يقـني مـن أن  
هذه العمليات، وعملية بنـاء املؤسسـات ككـل، ختدمـهم علـى قـدم املسـاواة. ففـي الوقـت 
ـــم مــن أن الرئيــس  احلـاضر، مـا زالـت توجـد دالئـل واضحـة علـى أن األفغـان، علـى الرغ
قرضاي يشكل، كرجل دولة، مثاال على القيادة الوطنية، ما زالوا يـرون أن بعـض عنـاصر 
اإلدارة االنتقاليـة ختـدم يف املقـام األول جمموعـة أفغانيـة دون أخـرى. وينبغـي توسـيع نطــاق 
العملية السياسية وفتح أبواا إىل درجـة كافيـة تتيـح جلميـع األفغـان الراغبـني يف املشـاركة 
ـــهم إىل  فيـها حبسـن نيـة أن يقومـوا بذلـك، خشـية أن يـتركوا خارجـها، فيـتزايد الدافـع لدي
االنضمـام إىل صفـوف أولئـك الذيـن يعملـون بقـوة علـى إعاقـة العمليـة السـلمية. إذ هنــاك 
بـالفعل كـثرة كثـرية مـن املفسـدين الذيـن يفـاد بـأم ينـــوون تقويــض العمليــة الســلمية يف 
أفغانستان؛ وجيب أال يترك لديهم أدىن شك بـأن السـلطات يف أفغانسـتان واتمـع الـدويل 

على أمت االستعداد حلماية العملية السلمية واملضي ا حىت النهاية.  
وبالنسـبة للعديـد مـن األفغـان، يتمثـل احملـك الرئيسـي لنجـاح العمليـة الســـلمية يف  - ٧٥
بعض التخفيف من الكفاح اليومي مـن أجـل البقـاء وليـس يف السياسـة. ويف هـذا الصـدد، 
سيشكل جناح جهود التعمري أمرا حيويا، ألن عدمه سيؤدي إىل نفاد صرب املواطـن العـادي 
وإىل إحلاق الضرر بشرعية احلكومة. وسيلزم أن يظـل اتمـع الـدويل علـى التزامـه بتقـدمي 
الدعـم السـخي ألفغانسـتان، وتنفيـذ املشـاريع الكبـرية يف جمـايل اهليــاكل األساســية وتوفــري 
فرص العمل بشكل مستمر، وذلك لكي يكفل على األقل تنفيذ مراحل التعمـري األساسـية 
اليت خطط هلا. وما دام األفغان يرون تقدما ملموسا يف عملية التعمـري،  فـإم سيتشـجعون 

يف مجيع أحناء البالد وسيشرعون تدرجييا يف االضطالع مبسؤولية تعمري بلدهم.  
وستظل أفغانستان علـى مـدى فـترة مـن الزمـن يف حاجـة إىل الـتزام سياسـي ومـايل  - ٧٦
كبري من جانب اتمع الدويل. إذ أن انعدامـه ال يـؤدي إىل تبـاطؤ التقـدم احملـرز حـىت اآلن 
فحسب، بل حتما إىل تراجعه بشكل خطري. وقد أكد عــدة دول أعضـاء للرئيـس قرضـاي 
وىل أا تعتزم الوفاء بااللتزامات اليت قطعتها على نفسها، آخـذة يف االعتبـار اخلطـر الـذي 
قد يظهر من جديد لو ُأمهلت أفغانستان. وهـي تـأكيدات تقـابل فعـال بـالترحيب، ال سـيما 
مـن جـانب األفغـان أنفسـهم الذيـن مـا زالـوا قلقـني مـن أن نشـوء حـاالت توتـر أخـــرى يف 
املنطقة سيبعد اهتمام اتمع الدويل ودعمه عن أفغانستان يف هـذا الوقـت احلـرج. وأحـث 
املـاحنني علـى مواصلـة الوفـاء بالتزامـام جتـاه أفغانسـتان والبقـاء علـى اشـتراكهم يف عمليـة 

السالم والتعمري على مدى العام املقبل مثلما فعلوا يف العام املاضي. 
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ـــن حرفيــة  وأود أن أعـرب عـن امتنـاين لتركيـا علـى مـا أبـداه ضباطـها وجنودهـا م - ٧٧
وتفان خالل األشهر الثمانية اليت تولوا فيها قيادة القوة الدولية للمساعدة األمنيـة، ولكـل 
من الدول األعضاء التسع والعشرين األخرى اليت تقدم حاليـا أفـرادا إىل القـوة املذكـورة. 
كمـا أود أن أعـــرب عــن تقديــري ألملانيــا وهولنــدا وأمتــىن هلمــا التوفيــق يف اضطالعــهما 

باملسؤوليات اليت سيتسلماا من تركيا.  
وأخـريا، أود أن أنتـهز هـذه الفرصـــة ألتوجــه بالشــكر إىل ممثلــي اخلــاص، الســيد  - ٧٨
األخضر اإلبراهيمي وإىل مجيع املوظفني التابعني له يف بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة 

إىل أفغانستان، على إخالصهم املتواصل لعملية السالم يف أفغانستان. 
 


