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ــم املتحــدة يف طاجيكســتان    ــراقيب األم ــة م ــد  بعث . ويف حــني أي
بــــدور مــــا يف  املتحــــدة األمــــممعظــــم املــــتكلمني اضــــطالع 

 االحتـــاديف فتـــرة مـــا بعـــد الصـــراع، فـــإن ممثـــل  انطاجيكســـت
لنــهوض بالتأهيــل االجتمــاعي ا إىل باإلضــافةرأى أنــه  الروســي

، ينبغــي الصــراعمــا بعــد يف فتــرة واالقتصــادي لطاجيكســتان 
عمليـة إعـادة   تـدابري لتيسـري   كتـب اجلديـد أن تتضـمن    امللوالية 
 تسـرحيهم، وعـودة  ونـزع سـالحهم و  السابقني  املقاتلنيإدماج 

وأكـــد ممثلـــو اململكـــة املتحـــدة وكنـــدا      .)٩(بـــاقي الالجـــئني 
) علــى ضـــرورة أن  األورويب االحتــاد والربتغــال (بالنيابــة عـــن   

  .)١٠(اإلنسان قوقيشمل املكتب قدرة قوية تعين حب
 املتحدة األممملخصا ملشاركة  طاجيكستانوعرض ممثل 

 دةاملتحـ  األمم، واختتم بيانه مبالحظته أن مبقدور طاجيكستانيف 
ــن حــق مســاعدهتا ل    ــق تســوية   طاجيكســتانأن تصــف ع يف حتقي

-سلمية للصراع املسلح وحل املشكالت اإلنسـانية واالجتماعيـة  
  .)١١(السالم فظاالقتصادية للبلد بأهنا قصة جناح حل

__________ 

 .٥ نفسه، الصفحة املرجع  )٩(  

 ١١املتحــدة)؛ والصــفحة   اململكــة( ٨نفســه، الصــفحة   املرجــع  )١٠(  
 .)الربتغال( ١٩)؛ والصفحة كندا(

 .١٩إىل  ١٤ات فحنفسه، الص املرجع  )١١(  

 /مــــــايوأيار ١٢املعقــــــودة يف  ٤١٤١ويف اجللســــــة 
، )١٢(اجمللـس ، أدىل الرئيس (الصـني) ببيـان بالنيابـة عـن     ٢٠٠٠
  :اجمللسه، ضمن مجلة أمور، أن جاء في

ــر ــيت       يق ــة ال ــراف الطاجيكي ــه األط ــذي حققت ــام ال ــاز اهل باإلجن
استطاعت التغلب على العديد مـن العقبـات ووضـع بلـدها علـى طريـق       

  ؛السالم واملصاحلة الوطنية والدميقراطية
األمني العـام يف أملـه يف أن تتعـزز هـذه اإلجنـازات مـع        يشارك

ــدعيم املؤسســات    ــاجيكي     مواصــلة ت ــع الط ــوير اجملتم ــة تط ــد بغي يف البل
  ؛دميقراطيا واقتصاديا واجتماعيا
ــا  ــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف     يقــدر تقــديرا عالي ــه بعث مــا تبذل

طاجيكستان من جهود بدعم من فريق االتصال التـابع للـدول الضـامنة    
واملنظمات الدولية (فريـق االتصـال)، وبعثـة منظمـة األمـن والتعـاون يف       

القوات املشتركة حلفظ السالم التابعة لرابطـة الـدول املسـتقلة،    أوروبا و
  ؛يف مساعدة األطراف على تنفيذ االتفاق العام

العتـزام األمـني العـام سـحب بعثـة مـراقيب األمـم         يكرر تأييـده 
  ؛٢٠٠٠أيار/مايو  ١٥املتحدة يف طاجيكستان عند انتهاء واليتها يف 

إبـالغ اجمللـس بشـأن    العتـزام األمـني العـام     يعرب عن تقديره  
طرائق إنشاء وتشغيل مكتب لألمم املتحدة يف طاجيكسـتان ُيعـىن ببنـاء    
ــز      ــد الســالم وتعزي ــة مــا بعــد الصــراع مــن أجــل توطي الســالم يف مرحل

  الدميقراطية.
__________ 

  )١٢(  S/PRST/2000/17. 

  احلالة يف أفغانستان -  ٢٦
ــؤرخ   ــرر املـ ــان ٧املقـ ــة  ٢٠٠٠/أبريل نيسـ (اجللسـ

  بيان من الرئيس): ٤١٢٥
ــة  ــودة  ٤١٢٥يف اجللســــ ــان/أبريل  ٧يف املعقــــ نيســــ

 األمــنييف جــدول أعمالــه تقريــر  األمــن جملــسأدرج ، ٢٠٠٠
ــة يف  العــام وآثارهــا علــى الســلم واألمــن   أفغانســتانعــن احلال

ــدوليني ــؤرخ  ال ــارسآذار ١٠امل  األمــني. وأشــار )١(٢٠٠٠ /م
__________ 

  )١(  S/2000/205   ــات ــدم اســتجابة لطلب ــس، املق ــده بصــورة   اجملل تزوي
مبـا يف  ، أفغانسـتان منتظمة مبعلومات عـن التطـورات الرئيسـية يف    

 ذلك التطورات يف ميداين الشؤون اإلنسانية وحقوق اإلنسان.

ــام ــه  الع ــره، إىل أن ــذي    ، يف تقري ــال ال ــرغم مــن أن القت ــى ال عل
ة بـني اجلبهـة املتحـدة وحركـة الطالبـان      يف اآلونة األخريجرى 

مـا يبـدو   كان حمصورا يف جهات معينة من البلد، فقـد تسـبب   
لمـدنيني وممتلكـاهتم يف تـدهور ظـروف معيشـة      لاستهداف أنه 

 توقـع جمـرد اسـتمرار القتـال    ال ُيوالحـظ أنـه    األفغـان.  السكان
م واسـع  و، بـل تشـري التقـارير إىل التحضـري لشـن هجـ      فحسـب 

ــاق يف ا ــدادات   النطـ ــتمرار ورود اإلمـ ــوحي باسـ ــا يـ ــع، ممـ لربيـ
ــدان جمــاورة  العســكرية . وعلــى ضــوء هــذه الظــروف،   مــن بل

اخلاص أن يركز كل جهـوده علـى    هالعام من ممثل األمني طلب



 مرجع ممارسات جملس األمن
 
 

612 11--21843 
 
 

ــة حــوار     ــدخول يف عملي ــاع الطــرفني بال إىل وقــف  هتــدفإقن
. وأوضـح أن  إطالق النار بصورة مستقرة ميكـن التحقـق منـها   

الـــيت تقـــوم هبـــا اجملموعـــات األفغانيـــة غـــري  مبـــادرات الســـالم 
املتحاربة، مثل عملييت روما وقـربص، ميكـن أن تكـون عنصـرا     
مكمال مفيدا يف التوصل إىل تسـوية عـن طريـق التفـاوض، إذا     

  ما أمكن متابعتها وتنسيقها بروح متجردة.
 اجمللـس ويف اجللسة نفسها، وجه الرئيس (كندا) انتباه 

ــة    ٢٠٠٠ /أبريلنيســان ٤إىل رســالة مؤرخــة   ــيس جلن ــن رئ م
، وإىل )٢()١٩٩٩( ١٢٦٧املنشـأة عمـال بـالقرار     األمـن  جملس

نسخ مـن تقريـر بعثـة األمـم املتحـدة املشـتركة بـني الوكـاالت         
واملعنية بالفوارق بني اجلنسني املوفـدة إىل أفغانسـتان يف الفتـرة    

ــاين/نوفمرب  ٢٤إىل  ١٢مـــن  ــرين الثـ ــتمع  .)٣(١٩٩٧تشـ واسـ
القائم بأعمـال رئاسـة شـعبة    ك إىل إحاطتني من بعد ذل اجمللس

ــن احلالــة        ــية ع ــإدارة الشــؤون السياس ــادئ ب ــيا واحملــيط اهل آس
، ومـن  اإلنسـان  حقوقالسياسية والعسكرية واإلنسانية وحالة 

ــام  ــاعد األمـــني العـ ــاواة بـــني  املسـ ــة للمسـ ــارة اخلاصـ واملستشـ
عـــن حالـــة النســـاء والفتيـــات يف   اجلنســـني والنـــهوض بـــاملرأة

، وكذلك ممثـل  اجمللس. وأدىل ببيانات معظم أعضاء نستانأفغا
  .)٤(أفغانستان

القـــائم بأعمـــال رئاســـة شـــعبة آســـيا واحملـــيط  وأشـــار 
إىل التطـــورات السياســـية  اهلـــادئ بـــإدارة الشـــؤون السياســـية 

االجيابية، مثل احملادثات بـني حركـة الطالبـان واجلبهـة املتحـدة      
رات األفـــــراد مبـــــادبرعايـــــة منظمـــــة املـــــؤمتر اإلســـــالمي، و

__________ 

  )٢(  S/2000/282  ١٠للفقـرة   دولـة اسـتجابت   ٥٠، حتيل قائمة تضـم 
ــدول أن  ١٩٩٩( ١٢٦٧مــن القــرار  )، الــيت طلبــت إىل مجيــع ال

 ٣٠تقدم إىل اللجنة تقريرا عما اختذته مـن إجـراءات يف غضـون    
 يوما من بدء نفاذ التدابري املفروضة مبوجب القرار.

 .اجمللسمل يصدر كوثيقة من وثائق   )٣(  

 مل يدل ممثل تونس ببيانات.  )٤(  

السـتة  ”، وأنشـطة جمموعـة   واجملموعات األفغانية غري املتحاربة
ــنني  ــد اث ــال إ  )٥(“زائ ــه ق ــري أن ــعور    . غ ــيس باإلمكــان الش ــه ل ن

بالتفـــاؤل إزاء التوصـــل إىل وقـــف مبكـــر إلطـــالق النـــار بـــني 
ــؤدي إىل      ــيت ت ــة، ناهيــك عــن املفاوضــات ال الفصــائل املتحارب

طالــب جملــس   تشــكيل حكومــة ذات قاعــدة عريضــة، كمــا    
ــاه    األمــن. إىل  اجمللــسوبالنســبة للجبهــة العســكرية، وجــه انتب

تشري مجيـع الـدالئل   احتمال شن هجوم كبري يف الربيع، حيث 
لذلك. ويف ذلـك املنعطـف، ذكَّـر     إىل أن اجلانبني يعدان العدة

التدخل اخلارجي يشـكل  بأن  العام األمنيبالتقييم الذي كرره 
الم، إذ أنـه يـوفر الوسـائل األساسـية     أكرب عقبة أمام حتقيق الس

وأعرب عـن قلقـه إزاء    الستمرار احلرب األهلية يف أفغانستان.
عــن اشــتراك مقــاتلني مــن غــري األفغــان يف مــن أنبــاء مــا ورد ’’

ــان    ــال إن ‘‘الصــراع، وبصــورة رئيســية إىل جانــب الطالب . وق
ــد     تلــك ال ــه جيــري يف بعــض احلــاالت جتني ــارير تشــري إىل أن تق
مــن غــري األفغــان بصــورة علنيــة عــن طريــق املــدارس    املقــاتلني

ــن      ــة م ــة يف باكســتان مث يرســلون إىل أفغانســتان يف قافل الديني
  .)٦(احلافالت والشاحنات

 الطالبــان حركــةوألقــت وفــود عديــدة بــاللوم علــى     
وتصعيد التوتر، ودعـت احلركـة إىل    اجمللسالنتهاكها قرارات 

ق واسـع والبـدء   وقف التحضريات الستئناف اهلجوم على نطا
ــة األخــرى. وكــرر      ــع األطــراف األفغاني ــات جــادة م يف حمادث
مجيع املتكلمني التأكيد على ضرورة سـعي الفصـائل املتحاربـة    
إىل التوصـــل إىل تســـوية سياســـية، حيـــث أهنـــا تظـــل الســـبيل   
الـواقعي الوحيــد لتحقيــق الســالم الــدائم واالســتقرار يف البلــد.  

__________ 

  )٥(  S/PV.4124 ،السـتة زائـد اثـنني   ‘‘ وجمموعـة . ٨إىل  ٣ات الصفح ’’
(أوزبكســتان ومجهوريــة إيــران اإلســالمية  أفغانســتانتضــم جــريان 

 الروسـي  االحتادوباكستان وتركمانستان والصني وطاجيكستان) و
 .املتحدة الوالياتو

  )٦(  S/PV.4124 ،٥إىل  ٣ات الصفح. 
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الشـعب األفغـاين، وخباصـة    كما ظلوا علـى قلقهـم إزاء معانـاة    
  النساء والفتيات.

ــة املنشــأة عمــال       ــل اللجن ــتني عم ــل األرجن وشــرح ممث
. وأعـرب  )٧()، وعرض أخر تقاريرهـا ١٩٩٩( ١٢٦٧بالقرار 

عن قلقهـم إزاء   املتحدة وفرنسا واململكة الروسي االحتادممثلو 
ازدياد التدخل اخلارجي يف الصراع، وخباصـة مشـاركة آالف   

ــاتلني األ ــال إىل جانــب  املق ــان حركــةجانــب يف القت . )٨(الطالب
إىل االمتثــال  الطالبــان حركــة املتحــدة الواليــاتودعــا ممثــل  

) بتسـليم أسـامة بـن    ١٩٩٩( ١٢٦٧للطلب الـوارد يف القـرار   
مـن   ، وحـذر إىل السلطات يف بلد يقدم فيـه إىل احملاكمـة  الدن 

الـدويل  ما دام يتمتع مبالذ آمـن يف أفغانسـتان، فـإن اجملتمـع     أنه 
 االحتـــاد. ويف ذلـــك الســـياق، قـــال ممثـــل  )٩(ســـيظل يف خطـــر

يــوفر أرضــية جــادة لطــرح  عــدم تســليم بــن الدن  إن الروســي
علــــى حركــــة  املفروضــــةاجلــــزاءات نظــــام مســــألة تشــــديد 

الــنمط ’’وأعــرب ممثــل كنــدا عــن انزعاجــه إزاء   .)١٠(الطالبــان
بة املنتظم الذي تتبعـه الطالبـان النتـهاك حقـوق اإلنسـان بالنسـ      

وهـو انتـهاك تـزعم     –النسـاء والفتيـات   -لنصف عدد السكان 
  .)١١(‘‘الطالبان خطأ بأنه قائم على أساس ديين

إىل اشـتراك مقـاتلني مرتزقـة يف     أفغانسـتان وأشار ممثـل  
ممن جاءوا من مدارس دينية يف باكستان. وقـال إنـه    أفغانستان

يف باكسـتان، تظـل الشــؤون األفغانيـة يف يــد اجلـيش، وخباصــة     
وكالة االستخبارات العسكرية، اليت حتمل اسم االسـتخبارات  
املشتركة بني اإلدارات. وأضـاف أن باكسـتان مـا تـزال تأمـل      

__________ 

د مــن . لالطــالع علــى مزيــ ١١إىل  ٨ات نفســه، الصــفح املرجــع  )٧(  
 املعلومات عن اللجنة، انظر الفصل اخلامس.

  )٨(  S/PV.4124 ١٢، الصــــفحة )١٣)؛ والصــــفحة الروســــي االحتــــاد 
 .)اململكة املتحدة( ٢٢والصفحة (فرنسا)؛ 

 .١٦ ، الصفحةنفسه املرجع  )٩(  

 .١٢ ، الصفحةنفسه املرجع  )١٠(  

 .٣٠ الصفحةنفسه،  املرجع  )١١(  

 حركـــةمتـــد فإهنـــا  ، ولــذلك أفغانســـتانيف حــل عســـكري يف  
ــان ــيت،   الطالبـــ ــدعم اللوجســـ ــابالـــ ــ مبـــ ــلحة األ كيف ذلـــ ســـ

يواصل اسـتخدام   ‘‘النظام العسكري’’.كما أكد أن ذخائرالو
ــة  اجلم ــات الديني ــة اع ــة   ’’املتطرف ــية يف املنطق ألغراضــه السياس

 أفغانســـتانوأعـــرب عـــن اســـتعداد دولـــة   .‘‘وفيمـــا جياوزهـــا
وتتوقــع أن  ،لالتفــاق علــى وقــف للصــراع املســلح  اإلســالمية 

يقوم حل املشكلة األفغانية على إقامـة حكومـة متثيليـة عريضـة     
 القاعـــــدة يف أفغانســـــتان متثـــــل مجيـــــع اجملموعـــــات العرقيـــــة

  .)١٢(الكربى
املســــاعد األمــــني العــــام  ويف هنايــــة اجللســــة، ردت  

 واملستشــارة اخلاصــة للمســاواة بــني اجلنســني والنــهوض بــاملرأة
على ما طرحه املتكلمون السـابقون مـن أسـئلة وتعليقـات، مبـا      
فيهــا مــا تنــاول مشــاركة النســاء يف اجملتمــع املــدين، واملشــاريع  

رار، والتوعيـــة الـــيت تشـــرك الرجـــال والنســـاء يف صـــنع القـــ     
االنتخابية، وحقوق النساء والفتيات. ويف حني أقرت بإمكـان  
إحراز مزيـد مـن التقـدم مـن خـالل مواصـلة ممارسـة الضـغوط         
الدوليــة علــى األطــراف األفغانيــة، فقــد أكــدت علــى ضــرورة  

تســـوية سياســـية ترتكـــز علـــى حنـــو صـــلب إىل ’’التوصـــل إىل 
  .)١٣(‘‘حقوق اإلنسان ومسائل املساواة بني اجلنسني

ــة  ــودة يف  ٤١٢٥ويف اجللســـ ــان ٧املعقـــ  /أبريلنيســـ
ــر    اجمللــس، أدرج ٢٠٠٠ ــه تقري ــرة أخــرى يف جــدول أعمال م
. ويف اجللسـة  )١٤(٢٠٠٠ /مـارس آذار ١٠املـؤرخ   العام األمني

، جـاء فيـه،   )١٥(اجمللـس نفسها، أدىل الـرئيس ببيـان بالنيابـة عـن     
  :اجمللسضمن مجلة أمور، أن 

__________ 

  .٣٢ة نفسه، الصفح املرجع  )١٢(  
 .٣٧إىل  ٣٣ات ، الصفحنفسه املرجع  )١٣(  

  )١٤(  S/2000/205. 

  )١٥(  S/PRST/2000/12. 
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اء األنباء اليت تفيد بأن كال الطرفني إز يعرب عن قلقه العميق
ر مبطالباتـه  ويـذكِّ  ،يف الصراع يستعد لتجديد القتـال علـى نطـاق واسـع    

  ؛القتال  املتكررة بأن تتوقف األطراف األفغانية عن
بطلبـــه بـــأن تســـتأنف األطـــراف، والســـيما الطالبـــان،  يـــذِكر

ــدون شــروط       ــأخري وب ــا ت ــة األمــم املتحــدة دومن املفاوضــات حتــت رعاي
ســبقة يف إطــار االمتثــال الكامــل لقــرارات اجلمعيــة العامــة واجمللــس يف  م

  ؛هذا الشأن
الطالبان لقيام جمموعاهتا املسلحة بصورة متكررة،  بشدة يدين

، باقتحام أمـاكن عمـل األمـم    ٢٠٠٠آذار/مارس  ٢٩و  ٢٧و  ٢٦يف 
  ؛املتحدة يف قندهار وتفتيشها وترويع موظفي األمم املتحدة

إزاء حالــة حقــوق اإلنســان يف أفغانســتان، لغ يؤكــد قلقــه البــا
  ؛فهي حالة غري مقبولة

إىل مجيــع الــدول اختــاذ تــدابري صــارمة ملنــع أفرادهـــا        يطلــب 
  ؛العسكريني من ختطيط العمليات القتالية يف أفغانستان واملشاركة فيها

بتعـيني ممثـل شخصـي جديـد لألمـني العـام وباألنشـطة         يرحب
ملتحدة اخلاصة يف أفغانستان من أجل تيسـري  اليت تضطلع هبا بعثة األمم ا

 ،العملية السياسية الرامية إىل التوصل إىل تسوية سياسية دائمـة للصـراع  
نشر وحدة الشؤون املدنية التابعـة للبعثـة داخـل أفغانسـتان علـى       ويؤيد

  ؛مراحل، عندما تسمح حالة األمن بذلك
علـــى ضـــرورة قيـــام مجيـــع الـــدول األعضـــاء بالتنفيـــذ   يشـــدد

  .)١٩٩٩( ١٢٦٧فوري والفعال للتدابري املفروضة مبوجب قراره ال

ــؤرخ    ٢٠٠٠األول/ديســمرب  كــانون ١٩املقــرر امل
 )٢٠٠٠( ١٣٣٣القرار ): ٤٢٥١(اجللسة 

 األول/ كــانون ١٩يف املعقــودة  )١٦(٤٢٥١يف اجللســة 
 االحتـاد إىل بيانـات مـن ممثلـي     اجمللـس استمع  ،٢٠٠٠ديسمرب 
فرنسـا وكنـدا وماليزيـا واململكـة     وأوكرانيا والصـني و  الروسي

ــدا وواملتحـــدة  ــاتهولنـ ، وكـــذلك مـــن ممثـــل  املتحـــدة الواليـ
__________ 

لإلطالع على مزيد من املعلومات عن املناقشة الـيت دارت يف هـذه     )١٦(  
بـاء، فيمـا    القسم، األول، اجلزء احلادي عشراجللسة، انظر الفصل 

ا يتعلـق  ؛ واجلزء الثالث، القسم باء، فيممن امليثاق ٣٩باملادة  يتعلق
 .٤١باملادة 

. ووجه الرئيس االنتبـاه إىل مشـروع قـرار مقـدم     )١٧(أفغانستان
أفغانسـتان وطاجيكســتان وقريغيزســتان  و الروســي االحتــادمـن  
  .)١٨(واهلند

ــل    ــة، أشــار ممث ــى   أفغانســتانويف البداي ــه ردا عل إىل أن
رفضا باتا التعـاون   ‘‘ف باكستان/طالبان/بن الدنحتال’’رفض 

مع اجملتمع الدويل أو وضع حد للتـدريب وتـوفري املـالذ اآلمـن     
ــدوليني  ــابيني الـ ــإن لإلرهـ ــس، فـ ــدابري   اجمللـ ــرض تـ ــر يف فـ ينظـ

يلــوذ جديــدة. غــري أنــه الحــظ مــع القلــق أن مشــروع القــرار   
بعـدوان باكسـتان املعـروف متامـا علـى      ’’بالصمت فيما يتعلـق  

مسـألة اإلرهـاب الناشـئ مـن ذلـك       إاليعاجل ال و ،‘‘فغانستانأ
اجلزء من األراضي األفغانية الواقع حتـت االحـتالل العسـكري    

التحــالف الــذي يضــم باكســتان والطالبــان وبــن ’’مــن جانــب 
ينبغي للمجلس أن يعاجل مشكلة أفغانسـتان  . ورأى أنه ‘‘الدن
ت صـارخة  تشكل انتـهاكا  باكستانأعمال . وأعلن أن برمتها

 نظر على الفـور يلمجلس أن لينبغي أنه و ،مليثاق األمم املتحدة
مســألة العــدوان املســلح علــى أفغانســتان، الــذي ينــدرج يف  يف

كمــا  يف الفصــل الســابع مــن امليثــاق. ٤٢إىل  ٣٩إطــار املــواد 
ــه   ــال إن ــن  ق ــد م ــفال ب ــرة االســتخبارات العســكرية    تعري دائ

ــة     ــة إجرامي ــتانية بوصــفها منظم ــن احلــرب   الباكس ــؤولة ع مس
ــيت ترتكــب يف حــق اإلنســانية وجــرائم       ــة واجلــرائم ال العدواني

اجمللــس بــأن يعــني جلنــة للتحقيــق يف  وأخــريا، طالــب  احلــرب.
مســألة العــدوان العســكري يف أفغانســتان، وأن تقــدم نتــائج      

  .)١٩(حتقيقها إىل اجمللس
أي وقــال ممثــل ماليزيــا إن وفــده جيــد صــعوبة يف تأييــد 

متصورة ضـد حركـة الطالبـان ألسـباب إجرائيـة       تدابري إضافية
__________ 

ُدعـــي ممثلـــو طاجيكســـتان وقريغيزســـتان واهلنـــد إىل االشـــتراك يف   )١٧(  
 اجللسة، ولكنهم مل يدلوا ببيانات.

  )١٨(  S/2000/1202. 

  )١٩(  S/PV.4251 ،٤إىل  ٢ات الصفح. 
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) ١٩٩٩( ١٢٦٧القــــرار وأشــــار إىل أن  وموضــــوعية معــــا.
كلف جلنة اجلزاءات األفغانية بتقـدمي تقـارير تقيـيم دوريـة عـن      

أنــه ال ســبيل غــري تلــك التقييمــات ميكــن  ، ورأى)٢٠(اجلــزاءات
اجمللـــس مـــن تقيـــيم فعاليـــة اجلـــزاءات وآثارهـــا علـــى ســـكان   

 ،لألسف، مل جتر أي عملية تقييم دوريـة قال إنه، و .أفغانستان
صـدر تقيـيم مشـترك آلثـار اجلـزاءات مـن        ذلـك، بـدال مـن   بل 
ــوع   ’’ ــا باملوضــ ــر اهتمامــ ــس األكثــ ــوي اجمللــ ــو  ،‘‘عضــ وهــ
يفي، بصـورة إجرائيـة أو موضـوعية، باملتطلبـات احملـددة       ال ما

الدرجة العالية لضـعف  وأكد أن  .)١٩٩٩( ١٢٦٧يف القرار 
نســتان أمــام اجلــزاءات يــرجح أن تشــدد مــن وطــأة  شــعب أفغا

ــة        ــة يف حال ــيت ميكــن أن تكــون خفيف ــام اجلــزاءات ال ــار نظ آث
فضـي إىل  يتـدابري إضـافية قـد     فـرض أن أشـار إىل  خمتلفة. كما 

تــردي البيئــة اإلنســانية العمليــة يف املنــاطق الــيت تســيطر عليهــا   
 احلركـــةحركـــة الطالبـــان يف أفغانســـتان، خاصـــة إذا أوقفـــت 

اوهنا مع األنشطة اجلارية اليت تقـوم هبـا الوكـاالت اإلنسـانية     تع
قلق بشـأن اآلثـار السـلبية     هيساور وأشار إىل أن وفده الدولية.

ــة الســالم     ــدابري بعملي ــك الت ــا تل ــيت تلحقه ــرض  ال ــال إن ف . وق
ركـة الطالبـان   حلاحلظر من جانب واحد على توريد األسـلحة  

. ‘‘يتحلــى هبــا اجمللــسميــس باحليــدة الــيت يلــزم أن ’’تــدبري هــو 
سـوف ميتنـع عـن     هفـإن وفـد  وأشار إىل أنه يف تلك الظـروف،  

  .)٢١(التصويت على مشروع القرار
وأعرب ممثال فرنسا وأوكرانيـا عـن ارتياحهمـا لفـرض     
ــة حمــدودة، وإن كانــت قابلــة للتجديــد؛     اجلــزاءات لفتــرة زمني
ــيت        ــة ال ــرحالت اجلوي ــتثناء ال ــى اس ــنص عل ــا تضــمنت ال وألهن

  .)٢٢(وكاالت اإلغاثة اإلنسانية املسجلة لذلك الغرضتنظمها 
__________ 

 (ج). ٦)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٦٧القرار   )٢٠(  

  )٢١(  S/PV.4251 ،٦إىل  ٤ات الصفح. 

 .)أوكرانيا( ٨(فرنسا)؛ والصفحة  ٧لصفحة نفسه، ا املرجع  )٢٢(  

علـى   املتحـدة  الواليـات و املتحـدة  وأكد ممـثال اململكـة  
 الطالبـان  حركـة ضرورة فرض جـزاءات موجهـة إضـافية ضـد     

ــدويل ورفضــها تســليم      ــا املســتمر لإلرهــاب ال يف ضــوء دعمه
ــا أكــدا أن اجلــزاءات حمــددة األهــداف      ــن الدن. كم أســامة ب

فــل أال تتــرك التــدابري آثــارا ســلبية علــى عامــة       بعنايــة مبــا يك 
. ويف حني أيد ممثال هولندا وكندا مشروع القـرار،  )٢٣(األفغان

إىل مواصـلة وزن األثـر اإلنسـاين والسياسـي      اجمللـس فقد دعيـا  
احملتمــل للجــزاءات مقابــل أهــداف اجمللــس السياســية األوســع    

  .)٢٤(نطاقا
يـد  وطُرح مشروع القرار للتصويت، وحصـل علـى تأي  

صـــوتا، مـــع امتنـــاع عضـــوين عـــن التصـــويت، واعتمـــد    ١٣
)، الذي جاء فيه، ضمن مجلـة  ٢٠٠٠( ١٣٣٣باعتباره القرار 

ــور، أن  ــسأم ــن    اجملل ، إذ يتصــرف مبوجــب الفصــل الســابع م
  امليثاق:

منـع التوريـد والبيـع     (أ) أن تقوم مجيـع الـدول مبـا يلـي:     يقــرر
ــري املباشــر، إىل األراضــي    ــل املباشــر أو غ ــة حتــت    والنق ــة الواقع األفغاني

ــالقرار        ــة املنشــأة عمــال ب ــا حتــدده اللجن ــى حنــو م ــان، عل ســيطرة الطالب
) واملشار إليهـا فيمـا يلـي بتسـمية اللجنـة، مـن جانـب        ١٩٩٩( ١٢٦٧

رعاياها أو انطالقا من أراضيها أو باسـتخدام السـفن أو الطـائرات الـيت     
ــاد ذي الصــلة جبميــع أنوا      ــل أعالمهــا، لألســلحة والعت ــه مبــا فيــه   حتم ع

األســلحة والــذخائر، واملركبــات واملعــدات العســكرية، واملعــدات شــبه   
منـــع البيــع   (ب) العســكرية، وقطــع الغيــار الالزمــة ملــا ســبق ذكــره؛      

والتوريد والنقل املباشر وغري املباشر إىل األراضي األفغانية الواقعة حتـت  
ا أو ســيطرة الطالبــان، علــى حنــو مــا حتــدده اللجنــة، مــن جانــب رعاياهــ

انطالقــا مــن أراضــيها، للمشــورة الفنيــة أو املســاعدة أو تــوفري التــدريب  
املتصل باألنشطة العسـكرية لألفـراد املسـلحني الـذين خيضـعون لسلطــة       

ــان؛ ــ (ج) الطالبـ ــاريها    سـ ــا ومستشـ ــا ووكالئهـ ــن موظفيهـ حب أي مـ
وأفرادهــا العســكريني وغريهــم مــن الرعايــا العــاملني مبوجــب عقــود أو   

واملوجودين يف أفغانسـتان إلسـداء املشـورة للطالبـان يف     ترتيبات أخرى 
__________ 

 ٩و ٨تان املتحـدة)؛ والصـفح   اململكـة ( ٧نفسـه، الصـفحة    املرجع  )٢٣(  
 .(الواليات املتحدة)

 .)كندا( ١١)؛ والصفحة هولندا( ٦نفسه، الصفحة  املرجع  )٢٤(  
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الشؤون العسكرية أو ما يتصل هبـا مـن شـؤون أمنيـة؛ وحـث املـواطنني       
  اآلخرين، يف هذا السياق، على مغادرة البلد؛

، يقوم، بالتشاور مع جلنة اجلـزاءات إىل األمني العام أن  يطلب
ىل اجمللـس يف غضـون   تعـيني جلنـة خـرباء لتقـدمي توصـيات إ      (أ) مبا يلـي: 

ستني يومـا مـن صـدور هـذا القـرار بشـأن إمكانيـة مراقبـة حظـر توريـد           
األسلحة وإغالق معسكرات تدريب اإلرهابيني علـى النحـو املنصـوص    

أعاله، مبا يف ذلـك، يف مجلـة أمـور، االسـتعانة      ٥و  ٣عليه يف الفقرتني 
يــة  باملعلومــات الــيت حصــلت عليهــا الــدول األعضــاء بوســائلها الوطن      

التشــاور مــع الــدول األعضــاء   (ب) وقامــت بتزويــد األمــني العــام هبــا؛ 
 ١٢٦٧املعنيـــة لتنفيـــذ التـــدابري املتخـــذة مبوجـــب هـــذا القـــرار والقـــرار 

تقـدمي   (ج) )، وتقدمي تقرير بنتائج هذه املشاورات إىل اجمللس؛١٩٩٩(
تقرير عن تنفيذ اجلزاءات القائمـة، وتقيـيم املشـاكل الـيت تعتـرض إنفـاذ       

ه اجلزاءات، وتقدمي توصيات لتعزيز إنفاذها، وتقييم اإلجراءات اليت هذ
استعراض اآلثار اإلنسانية املترتبـة   (د) تتخذها الطالبان لغرض االمتثال؛

) مث ١٩٩٩( ١٢٦٧على التدابري املفروضة مبوجب هذا القرار والقـرار  
يومــا مــن اعتمــاد هــذا القــرار    ٩٠تقــدمي تقريــر إىل اجمللــس يف غضــون  

شفوعا بتقييم وتوصيات، وتقدمي تقريـر يف فتـرات منتظمـة بعـد ذلـك      م
ــألة وأي        ــذه املس ــامل عــن ه ــر ش ــانية، وعــرض تقري ــار إنس عــن أي آث

  يوما. ٣٠توصيات هبذا الشأن قبل انتهاء سريان هذه التدابري بـ 

ــار وتكلــم ممثــل الصــني بعــد التصــويت، فقــال إن    اآلث
اإلنسـانية يف أفغانسـتان   املباشرة للجزاءات احلاليـة علـى احلالـة    

جولة جديدة من اجلـزاءات سـتجعل    نأ يف شك وال ،واضحة
ــوأ.   ــة أسـ ــة أن  احلالـ ــع مالحظـ ــى  ومـ ــاحرة علـ ــراف املتنـ األطـ

ديـدة مـن   اجلجلولـة  ا فـإن  ،استعداد الستئناف حمادثات السـالم 
  .)٢٥(سلبية على عملية السالم اآثار ستتركاجلزاءات 

يـل مـن أن احلظـر    علـى مـا ق   الروسـي  االحتادورد ممثل 
املفــروض علــى توريــد األســلحة هــو تــدبري مــن جانــب واحــد  

احلظر على جانب واحد هلا مـا   ذلكطبيعـــة فـــرض بقوله إن 
الطالبـان هـي الـيت     حركـة وأشـار إىل أن  يربرها تربيرا كـامال.  

ــكرية    ــائل العسـ ــى الوسـ ــاد علـ ــل االعتمـ ــكلة تواصـ ــل املشـ حلـ
ــة، ــا أهنـــ  األفغانيـ ــيح    اكمـ ــيت تتـ ــي الـ ــتخدام  هـ ــيها السـ أراضـ

ــذلك، .اإلرهــابيني وهــي الــيت حتمــيهم   ــإن األســلحة الــيت   ول ف
__________ 

  )٢٥(  S/PV.4251 ،١٠ الصفحة. 

حتصل عليها حركة الطالبان ال تستخدم يف احلرب األهليـة يف  
أمـا  أفغانستان فحسب، بل ويف دعم اإلرهـاب الـدويل أيضـا.    

ــة    بالنســبة للقــول  ــه قــد يكــون للقــرار أثــر ســليب علــى عملي أن
م مــن الوعــود العديــدة الــيت  فقــد قــال إنــه علــى الــرغ  ،الســالم

ا فإهنــا مــالطالبــان بالبــدء يف عمليــة التفــاوض،  حركــةقطعتــها 
جبــدول   املتعلقــة ســتجابة للنــداءات العديــدة    التــزال تــرفض ا 

وأخـريا، وفيمـا يتعلـق باآلثـار     األعمال املقترح حلوار سياسي. 
اإلنســانية املترتبــة علــى فــرض اجلــزاءات، أشــار إىل أن القــرار   

فـاجلزاءات دقيقـة    ،االستثناءات اإلنسانية الالزمةمجيع يتضمن 
 حركـة األمـر. أمـا بالنسـبة للمخـاوف مـن أن       اهلدف يف واقع

ة، فقـد أكـد   املنظمـات اإلنسـاني  العـاملني يف  تطـرد  قد  الطالبان
 أعضـاؤه  فـإن  ،إذا أدخل اجمللس يف اعتباره هذه التهديداتأنه 
  .)٢٦(‘‘ضحايا مباشرين لالبتزاز’’ ونصبحيس

(اجللســـة  ٢٠٠١/يوليـــه متوز ٣٠ املـــؤرخقــرر  امل  
  )٢٠٠١( ١٣٦٣القرار ): ٤٣٥٢

ــة  ــودة يف  )٢٧(٤٣٢٥يف اجللسـ ــهحزيران ٥املعقـ  /يونيـ
 ٢١يف جــدول أعمالــه رســالة مؤرخــة  اجمللــسأدرج  ،٢٠٠١

 األمـني مـن   األمـن  جملـس موجهـة إىل رئـيس    ٢٠٠١ /مايوأيار
ــام ــا )٢٨(العــ ــق فيهــ ــر  ، يرفــ ـــراء امل تقريــ ــة اخلبــــــ ـــة جلنــ عنيــــــ

 ١٣٣٣األمـن   بأفغانستـــــان التـــي عينــــت عمال بقرار جملـس 
)، بشأن رصد احلظر املفروض علـى توريـد األسـلحة    ٢٠٠٠(
ــان ركــةحل ــابيني يف    الطالب ــدريب اإلره وإغــالق معســكرات ت

املناطق األفغانية الـيت تسـيطر عليهـا احلركـة. وأوصـت اللجنـة       
ســـلحة وإغـــالق   برصـــد احلظـــر املفـــروض علـــى توريـــد األ     

معسكرات تدريب اإلرهابيني عـن طريـق االسـتفادة باآلليـات     
__________ 

 .١٣إىل  ١١ات نفسه، الصفح املرجع  )٢٦(  

مزيد من املعلومات عن املناقشة الـيت دارت يف هـذه    لإلطالع على  )٢٧(  
، القسم باء، فيمـا  الثالثاجللسة، انظر الفصل احلادي عشر، اجلزء 

 .٤١من امليثاق  ٤١يتعلق باملادة 

  )٢٨(  S/2001/511. 
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 القائمــة لــدى كــل مــن البلــدان اجملــاورة ألفغانســتان وتعزيــز  

جهود تلك البلدان بواسطة إنشاء أفرقة لدعم إنفـاذ اجلـزاءات   
ــم        ــب األم ــا ملكت ــة أساس ــك األفرق ــها. وتشــكل تل يف كــل من

أعمـال   م املكتب بـدعم املتحدة لرصد وتنسيق اجلزاءات. ويقو
األفرقــة يف امليــدان، فضــال عــن تكليــف األفرقــة بــالتحقق مــن   

املـنظم للجـزاءات وتقـدمي تقريـر إىل اللجنـة       ادعاءات االنتـهاك 
) عـــن ذلـــك وعـــن ١٩٩٩( ١٢٦٧املنشـــأة مبوجـــب القـــرار 

التقـــدم احملـــرز لتحســـني فعاليـــة مراقبـــة احلـــدود ومكافحـــة       
  اإلرهاب.

إىل إحاطة من رئـيس جلنـة    ساجمللويف اجللسة، استمع 
، أدىل ببيانات ممثلـو  اجمللسمجيع أعضاء  إىل باإلضافةاخلرباء. و

ــتان ــران    أفغانســـ ــة إيـــ ــتان ومجهوريـــ ــتان وباكســـ وأوزبكســـ
  اإلسالمية.

ــة ب     ــزاءات املعنيـ ــة اجلـ ــيس جلنـ ــرح رئـ ــتانوشـ  أفغانسـ
ــواردة يف تقريــر جلنــة اخلــرباء بشــأن ســبل رصــد     التوصــيات ال

ــى ت   ــروض عل ــر املف ــلحة إىل  احلظ ــد األس ــةوري ــان حرك  الطالب
ــة    ــاطق األفغاني وإغــالق معســكرات تــدريب اإلرهــابيني يف املن

علــى اختــاذ قــرار   اجمللــسالــيت تســيطر عليهــا احلركــة، وحــث   
بشــأن تلــك التوصــيات يف أســرع وقــت ممكــن. وأعــرب عــن   
اتفاقه مع الرأي الوارد يف التقرير بأن مشاركة والتـزام البلـدان   

  .)٢٩(مها عنصر ضروري لفعالية اجلزاءات ستانفغاناجملاورة أل
وأيـــد كـــثري مـــن املـــتكلمني توصـــيات جلنـــة اخلـــرباء،  
وخباصة إنشاء مكتب لرصـد وتنسـيق اجلـزاءات وأفرقـة لـدعم      
ــل      ــد وأن متتث ــه الب ــد علــى أن إنفــاذ اجلــزاءات، وكــرروا التأكي

، على النحو املنصـوص عليـه يف   اجمللسملطالب  الطالبان حركة
). وأكد عدد مـن املـتكلمني أنـه جيـب     ٢٠٠٠( ١٣٣٣القرار 

ــسأن حيــرص  ــدابري يكــون مــن شــأهنا     اجملل ــى أال يفــرض ت عل
عرقلة قـدرة وكـاالت اإلغاثـة اإلنسـانية علـى تقـدمي املعونـات        

  واإلغاثة إىل السكان األفغان.
__________ 

  )٢٩(  S/PV.4325 ،٤ و ٣تان الصفح. 

كمــا أكــد العديــد مــن املــتكلمني علــى أمهيــة احلــرص   
هـا قبـل التوصـل إىل    على مراعاة البلـدان اجملـاورة واحتـرام آرائ   

  .)٣٠(قرار
ــوارد       ــة الرصــد مب ــد آلي ــة تزوي ــل الصــني أمهي وأكــد ممث

ــة. وبعــد أن أشــار إىل   ــورد بعــض ادعــاءات   كافي ــر ي أن التقري
ال ينبغـي اللجـوء لالدعـاءات    ’’ها، قال إنه دون حتديد مصادر
يلــزم بــذل مزيــد مــن اجلهــود يف هــذا أنــه ، و‘‘إثباتــا لنقطــة مــا

حركـة  مـع القلـق أن    الروسي االحتادوالحظ ممثل  .)٣١(الصدد
أو تخــذ أبســط خطــوة لتســليم أســامة بــن الدن،  تالطالبــان مل 

وشــدد علــى  اإلرهــابيني.أولئــك معســكرات تــدريب  إلغــالق
ــة       ــل آلي ــز عم ــة أن يرك ــي بداي ــه ينبغ ــبني   لرصــدأن ــى املطل عل

ــيني ــاالرئيسـ ــر   ، ومهـ ــال حلظـ ــمان االمتثـ ــد ضـ ــلحة توريـ األسـ
ــدريب اإل   ــكرات تـ ــالق معسـ ــابينيوإغـ ــيات  رهـ ــا التوصـ ؛ أمـ

األخــرى، ومــن بينــها توســيع قائمــة الســلع احملظــورة، فــيمكن  
أقصــى  ايــالءينبغــي النظــر فيهــا يف مراحــل الحقــة. وأكــد أنــه 

ــن اال ــدر مـــ ــابع  قـــ ــة علـــــى الطـــ ــام للمحافظـــ ــههتمـــ  املوجـــ
ــل  )٣٢(للجــزاءات ــل، طالــب ممث ــات. وباملث ــأن  املتحــدة الوالي ب

ب، وأعــرب عــن عــن دعمهــا لإلرهــا  الطالبــان حركــةتكــف 
تأييــد وفــده ملــا اســتنتجته جلنــة اخلــرباء مــن أن آليــة الرصــد         

علــى  فغانســتاناملقترحــة ســتزيد مــن قــدرة البلــدان اجملــاورة أل 
. وقـال  )٣٣(ومن جهودها يف ذلك الصـدد  اجمللسإنفاذ قرارات 

 ‘‘العــدوان’’ينبغـي أن حيــدد مـدى    اجمللــسإن  أفغانسـتان ممثـل  
رر التــدابري الــيت ســتتخذ لصــون  الباكســتاين يف أفغانســتان ويقــ

__________ 

ــع  )٣٠(   ــفحة   املرجـ ــه، الصـ ــفحة الصـــني( ٦نفسـ ــونس( ٧)؛ والصـ )؛ تـ
ــفحة  ــفح  (ا ٨والصــــ ــي)؛ والصــــ ــاد الروســــ  ١٧و ١٦تان الحتــــ

 .)سنغافورة(

 .٦ نفسه، الصفحة املرجع  )٣١(  

  .٨ و ٧تان نفسه، الصفح املرجع  )٣٢(  
 .٩ نفسه، الصفحة املرجع  )٣٣(  
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السالم واألمن، وطالب بأن يرحل كل املقاتلني األجانب عـن  
  .)٣٤(بلده على الفور

ورحب ممثـل مجهوريـة إيـران اإلسـالمية بتقريـر اللجنـة       
ُعــددها   الطالبـان  حركـة كشف السبل الـيت تشـتري هبـا    الذي 

ــري       ــطتها غـ ــنظم أنشـ ــكرية وتـ ــها العسـ ــول آلتـ ــكرية ومتـ العسـ
 ة، مبـــا فيهـــا حتويـــل أراضـــي البلـــد إىل ملجـــأ آمـــناملشـــروع

لإلرهــابيني. وأشــار إىل أن التقريــر قــد فنــد أيضــا االدعــاء بــأن 
. )٣٥(ةآلتــها العســكرية تعتمــد يف بقائهــا علــى خمزوناهتــا املاضــي 

بعـض  ’’ومن ناحية أخرى، رفض ممثل باكستان رفضا قاطعـا  
كـرر التأكيـد   ، واملتضمنة يف التقرير ‘‘املزاعم اليت ال أساس هلا

ولــو أننــا ال حنبــذ ’’لتــزم بقــرارات اجمللــس علــى أن باكســتان ت
إعـادة  . وأكـد علـى ضـرورة    ‘‘فرض اجلزاءات من حيث املبدأ
. كمـا  ‘‘موقف العزلة والتعّنت’’إشراك الطالبان وإعادهتم من 

، احلـل  هـو  لـيس  ‘‘علـى جانـب واحـد   ’’فرض احلظر رأى أن 
علــى  ،ل الســابعيف إطــار الفصــ ،حظــر شــامل بفــرض وأوصــى
ــد  ــلحة توري ــتان   إىلاألس ــراف يف أفغانس ــع األط ــا  ،مجي ــو م  وه

ــة       ــودة إىل طاولـ ــافز للعـ ــس احلـ ــا نفـ ــانبني كليهمـ ــيعطي اجلـ سـ
  .)٣٦(املفاوضات

ويف هناية اجللسة، رد رئيس جلنة اخلرباء علـى مـا أثـاره    
ضـرورة  يف ذلك  مبااملتكلمون السابقون من أسئلة وتعليقات، 

اجملاورة، والقلـق إزاء إدراج أنـواع الوقـود    التشاور مع البلدان 
املستخدمة يف األغراض العسكرية، وأمـاكن عمـل أفرقـة دعـم     

  .)٣٧(الرصد
ــة  ــودة يف  ٤٣٥٢ويف اجللســــ ــهمتوز ٣٠املعقــــ  /يوليــــ

مــن جديــد يف جــدول أعمالــه الرســالة   اجمللــس، أدرج ٢٠٠١
املذكورة أعاله. ووجه الـرئيس (الصـني) االنتبـاه إىل مشـروع     

__________ 

 .٢١إىل  ١٨ات نفسه، الصفح املرجع  )٣٤(  

  )٣٥(  S/PV.4325 (Resumption 1) ،٣و ٢تان الصفح. 

 .٨إىل  ٥ات نفسه، الصفح املرجع  )٣٦(  

 .١٠إىل  ٨ات نفسه، الصفح املرجع  )٣٧(  

وطُــــرح مشــــروع القــــرار ؛ )٣٨(دم مــــن كولومبيــــاقــــرار مقــــ
للتصــويت، واعتمــد باإلمجــاع دون مناقشــة باعتبــاره القــرار      

)، الــذي جــاء فيــه، ضــمن مجلــة أمــور، أن      ٢٠٠١( ١٣٦٣
  :، إذ يتصرف مبوجب الفصل السابع من امليثاقاجمللس

يومــا آليــة  ٣٠يف غضــون  إىل األمــني العــام أن يشــكل  يطلــب
رصد تنفيذ التدابري املفروضة مبوجـب القـرارين    (أ) تتوىل القيام مبا يلي:

تقـــــــدمي املســـــــاعدة إىل  (ب) )؛٢٠٠٠( ١٣٣٣) و ١٩٩٩( ١٢٦٧
الدول املتامخة لـألرض األفغانيـة الواقعـة حتـت سـيطرة الطالبـان وغريهـا        

مقارنـة املعلومـات    (ج) ؛اجلـزاءات من الدول لزيادة قدرهتا علـى تنفيـذ   
ــهاكات التــــدابري امل  ــة بانتــ ــرارين  املتعلقــ ــة مبوجــــب القــ  ١٢٦٧فروضــ

) وتقييمها والتحقق منها، حيثمـا أمكـن،   ٢٠٠٠( ١٣٣٣) و ١٩٩٩(
  وإعداد تقارير عنها وتقدمي توصيات بشأهنا؛

أن تتألف آلية الرصد مـن: (أ) فريـق للرصـد يف نيويـورك      يقرر
يتكون من عـدد مـن اخلـرباء يصـل إىل مخسـة؛ (ب) فريـق لـدعم إنفـاذ         

ــق  يطلــبوخــبريا؛  ١٥دد يصــل إىل اجلــزاءات يتكــون مــن عــ   إىل فري
يطلـب  و)؛ ١٩٩٩( ١٢٦٧الرصد إبالغ اللجنة املنشـأة عمـال بـالقرار    

 ،على فتـرات منتظمـة   ،إىل اللجنة أن تقدم تقريرا إىل جملس األمن أيضا
   عن تنفيذ القرار؛
إىل األمني العام اختاذ الترتيبات الالزمة لدعم عمـل آليـة    يطلب

دوق استئماين لألمم املتحدة ُينشأ هلذا الغـرض،  وعن طريق صن ،الرصد
إىل األمني العـام أن ُيبقـي اللجنـة علـى علـم بالترتيبـات        ويطلب كذلك
  .لتلك اآلليةاملالية الداعمة 

ــاين/نوفمرب  تشـــرين ١٤املقـــرر املـــؤرخ   ٢٠٠١الثـ
  )٢٠٠١( ١٣٧٨القرار ): ٤٤١٥(اجللسة 

ــ تشــرين ١٣املعقــودة يف  )٣٩(٤٤١٤يف اجللســة   اين/الث
 العـام  األمـني إىل إحـاطتني مـن    اجمللـس استمع  ،٢٠٠١نوفمرب 

ــاص ل  ــل اخلـ ــنيواملمثـ ــام ألمـ ــتانأل العـ ــافة. وفغانسـ إىل  باإلضـ
، أدىل ببيانـــات ممثلـــو األرجنـــتني واســـتراليا    اجمللـــسأعضـــاء 

__________ 

  )٣٨(  S/2001/741. 

لإلطالع على مزيد من املعلومات عن املناقشة الـيت دارت يف هـذه     )٣٩(  
اجللسة، انظر الفصل احلادي عشر، اجلزء األول، القسم بـاء، فيمـا   

، القسم بـاء، فيمـا يتعلـق    الرابعمن امليثاق؛ واجلزء  ٣٩يتعلق باملادة 
 .٤٢باملادة 
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وإيطاليـا   إيـران اإلسـالمية   مجهوريـة وأوزبكستان و أفغانستانو
جيكســـــتان وباكســـــتان وبلجيكـــــا ومجهوريـــــة كوريـــــا وطا

ــدا    ــيك ونيوزيلنـــ ــا واملكســـ ــدا وماليزيـــ ــتان وكنـــ وكازاخســـ
  واليابان.  وهولندا

 /سـبتمرب أيلول ١١إىل أن هجمات  العام األمنيوأشار 
إىل أدت  أفغانسـتان وما أعقبها من عمل عسكري يف  ٢٠٠١

تتـيح   وإن كانـت نشوء بيئة جديدة تشكل حتـديات جسـيمة،   
فتـرة  ’’حتـدي  لى ، وأكد ضرورة التركيز عأيضا فرصا جديدة
ــان   ــد الطالب ــا بع ــراغ سياســي      ‘‘م ــب نشــوء ف حــىت ميكــن جتن

فرصة حقيقية إلنشاء احلكومـة ذات  ’’توجد  . وأكد أنهوأمين
الــيت مــا فتئــت األمــم     ‘‘القاعــدة العريضــة والتمثيــل الكامــل   

املتحدة تسعى منذ وقت طويل إىل مسـاعدة الشـعب األفغـاين    
يقتضـي إهنـاء التـدخل    لـك  . غري أنه أشار إىل أن ذعلى إقامتها

  .)٤٠(يف الشؤون األفغانية من البلدان اجملاورة
علــى  املمثــل اخلــاص لألمــني العــام ألفغانســتان وشــدد 

متثــل اجلميــع  الضــرورة امللحــة للمســاعدة يف إقامــة حكومــة     
وتتمتع بالشـرعية داخليـا وخارجيـا، ورأى أن مـن الضـروري      

ة واحـدة. واسـتنادا   جتميع املبادرات األفغانية املختلفة يف عمليـ 
إىل األفكار اليت ناقشها األفغان أنفسهم علـى نطـاق واسـع يف    
خمتلـــف احملافـــل، اقتـــرح أن يتبـــع النـــهج تسلســـال مـــن مخـــس 

تعقـد األمـم املتحـدة اجتماعـا، يف مكـان يـتم       خطوات. أوال، 
ــة     ــات القائمـ ــمايل والعمليـ ــالف الشـ ــي التحـ ــده، ملمثلـ  –حتديـ

التفـاق علــى  لعـات األخـرى   وينضـم إلـيهم الحقـا ممثلــو اجلما   
ثانيا، يقترح االجتمـاع اختـاذ   و إطار لعملية االنتقال السياسي.

ثالثـا، يقتـرح   و .عقد اجتماع جمللس مؤقـت لخطوات ملموسة 
اجمللس املؤقت تشـكيل اإلدارة االنتقاليـة وبرنـامج عمـل لفتـرة      

جملـس  رابعا، تتم بعدئـذ الـدعوة إىل عقـد    و االنتقال السياسي.
ــا جريغــا ــة كــربى) اســتثنائي للموافقــة علــى اإلدارة    لوي (مجعي

__________ 

  )٤٠(  S/PV.4414 ،٤إىل  ٢ات الصفح. 

ــة  ــة  وأخــريا بإعــداد دســتور.  وتفويضــهاالنتقالي ، تســفر املرحل
ــد   ــة عــن عق ــس االنتقالي ــان،    جمل ــا ث ــا جريغ ــتور  يلوي ــر الدس ق

وجـود  . غـري أنـه أشـار إىل ضـرورة     نشئ حكومة أفغانستانيو
قوة أمن قوية وقـادرة علـى الـردع والتغلـب، إذا أمكـن، علـى       

هنـاك ثالثـة خيـارات    قـال إن  حديات اليت تواجه سلطتها. والت
قــوة متعــددة  أو ؛قــوة أمــن أفغانيــة بالكامــل  :ملثــل هــذه القــوة

ــيات ومل قــوة حفــظ ســالم تابعــة لألمــم املتحــدة.       أو ؛اجلنس
، ولكـن ملـا كـان    املتحـدة  ألمـم يوص بقوة حفظ سالم تابعـة ل 

ــة بالكامــل،     ــار املفضــل هــو للقــوة األفغاني كــن مــن  فلــم ياخلي
ولــذلك، فقــد  .املــرجح النجــاح يف تشــكيلها يف وقــت قريــب 

. وحـث  النظر جبدية يف نشـر وجـود أمـين دويل   رأى أنه ينبغي 
التحلـــي مبـــا يلـــزم مـــن صـــرب وتصـــميم اجملتمـــع الـــدويل علـــى 

  .)٤١(للوصول هبذه العملية إىل هنايتها الكاملة
وأعــرب املتكلمــون عــن تأييــدهم للجهــود الــيت يبــذهلا  

وممثله اخلاص من أجل إطالق عمليـة سـالم تبـادر     عامال األمني
هبـدف إقامـة حكومـة متثيليـة، واتفقـوا علـى        املتحـدة  األمـم هبا 

ضــرورة املضــي قــدما يف تلــك العمليــة للســالم لتجنــب نشــوء  
فراغ سياسي وأمين عقب الشـروع يف العمـل العسـكري ضـد     

. ودعـوا إىل تقـدمي مسـاعدات إنسـانية عاجلـة      الطالبـان  حركة
خفيــف معانــاة الشــعب األفغــاين قبــل حلــول الشــتاء. وأكــد  لت

، أفغانسـتان كثري من املتكلمني على أمهيـة التعـاون مـع جـريان     
 ‘‘الســــتة زائــــد اثــــنني’’وعلــــى أمهيــــة مســــامهات جمموعــــة  

واملنظمات اإلقليمية. وأكدت وفود عديدة على أمهية القضـاء  
  على تنظيم القاعدة ومكافحة اإلرهاب الدويل.

أخبــار تراجــع حركــة  ثــل اململكــة املتحــدة إن  وقــال مم
الصباح، تـربر   ذلكالطالبان من العاصمة، كابل، اليت وصلت 

 . وحـث ‘‘العسـكرية الـيت اتبعـت    اإلسـتراتيجية ’’يف حد ذاهتـا  
علـى األرض يف كابـل،    هاكفل وجودأن تعلى  املتحدة األمم

__________ 

 .١٠إىل  ٤ات نفسه، الصفح املرجع  )٤١(  
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ــة مســع اجملتمــع       ــا، ليكــون مبثاب ــا عملي ــا يكــون ذلــك ممكن حامل
 .)٤٢(يل وبصره وللشروع يف عملية تشكيل اإلدارة املدنيـة الدو

ــى     ــا عل ــل فرنس ــق ممث ــل، واف ــم املتحــدة    وباملث أن تتحــرك األم
وتــدخل كابــل واملــدن األخــرى احملــررة مبجــرد مــا تســمح هلــا  

 أشـار ممثـل النـرويج إىل أن رفـض     .)٤٣(الظروف األمنية بـذلك 
حىت بعـد  األمن،  جملسلقرارات نظام حركة الطالبان االمتثال 

أن أصـــبح مـــن الواضـــح أن اإلرهـــابيني الـــذين يتخـــذون مـــن 
وراء اهلجمات الـيت   كانواأفغانستان قاعدة هلم ويتدربون فيها 

مل يتــرك بــديال عــن اســتخدام   ،أيلول/ســبتمرب ١١حــدثت يف 
واتفـق   .)٤٤(القوة العسـكرية مبقتضـى حـق الـدفاع عـن الـنفس      

ــك، مشــريا إىل     ــا مــع ذل ــل إيطالي العســكرية ،  األعمــالأن ممث
ــال وهــي  ــم املتحــدة     أعم ــاق األم ــاً مبوجــب ميث مشــروعة متام

الصـلة، هتـدف إىل تقـدمي مـرتكيب      توقرارات جملس األمـن ذا 
القاعدة  تنظيم اهلجمات اإلرهابية للعدالة والقضاء على شبكة
  .)٤٥(وعلى من يقدمون املساعدة واملأوى لإلرهابيني

ــ’’إىل  املتحـــدة الواليـــاتوأشـــار ممثـــل  ار حركـــة اهنيـ
، وأكـد علـى ضـرورة    ‘‘الطالبان يف كثري من مناطق أفغانستان

إىل  دعــم املمثــل اخلــاص فيمــا يبذلــه مــن جهــود عاجلــة ترمــي 
مجع األفغان بأسرع مـا ميكـن لتشـكيل سـلطة مؤقتـة للمنـاطق       

ــا ميكــن  . كمــا دعــا إىل  احملــررة  ،نشــر وجــود دويل بأســرع م
ــة إىل ضــبط الــنفس   ودعــا . وشــدد )٤٦(قــوات التحريــر األفغاني
حركة الطالبـان ينبغـي أال يكـون     على أن الروسي االحتادممثل 

، وإن كــان قــد  هلــا مكــان يف هياكــل الســلطة يف أفغانســتان    
بـــني حركـــة  ‘‘خـــط فاصـــل’’ يوضـــعينبغـــي أن أضـــاف أنـــه 

__________ 

 .١٣إىل  ١١ات نفسه، الصفح املرجع  )٤٢(  

 .٢٥ نفسه، الصفحة املرجع  )٤٣(  

 .١٦ نفسه، الصفحة املرجع  )٤٤(  

  )٤٥(  S/PV.4414 (Resumption 1)  ،١٠  و ٩تان الصفح. 

  )٤٦(  S/PV.4414  ،٢٧ الصفحة. 

الطالبان من ناحية، والبشتون والعلماء األفغـان التقليـديني مـن    
  .)٤٧(ناحية أخرى

اتفاقـه مـع ضـرورة جتنـب     وأعرب ممثـل باكسـتان عـن    
مـن كابـل،    الطالبـان  حركةنشوء فراغ سياسي بعد انسحاب 

 أكثـر مـن   عـرب  ،أنه، رغم القيود املفروضةوأشار مع القلق إىل 
الجــــئ أفغــــاين جديــــد إىل باكســــتان يف غضــــون  ٨٠ ٠٠٠

ما مل تـتمكن األمـم املتحـدة مـن     وأكد أنه  .السابقنيالشهرين 
ــة صــيغة سياســية مت  ــع  هتيئ ــل مجي ــان،  ث قطاعــات الســكان األفغ

ورأى أنـه يلـزم    سيستمر الصراع واالضطراب يف ذلـك البلـد.  
تشــكيل قــوة متعــددة اجلنســيات لتــوفري األمــن، علــى أن يــوفر  

ــدعم واملســاندة  ــران  )٤٨(التحــالف ال ــة إي . وأشــار ممثــل مجهوري
اإلسالمية إىل أنه جرى الشروع يف عمليـة عسـكرية ردا علـى    

ــة، وأ  ــدات اإلرهابي كــد أن األعمــال العســكرية ليســت   التهدي
هي احلـل، وأنـه جيـب تـوفري بـدائل جديـدة للشـعب األفغـاين.         

 ،واملقاطعــات األخــرى كابــل  ‘‘حتريــر’’ورأى أنــه يف ضــوء  
يكون الوقت قـد حـان للمضـي قـدما بسـرعة ونشـاط بعمليـة        

 األمـم ، علـى أن تضـطلع   قاعـدة عريضـة  ذات تشكيل حكومة 
وأشار ممثـل ماليزيـا إىل أنـه    . )٤٩(بدور حموري يف ذلك املتحدة

ــوة العســكرية   يف حــني أن  ــتعمال الق ــق مشــروع يف  ’’اس طري
 فإنـه ، ‘‘العمل بوصفه إجراء من إجراءات الـدفاع عـن الـنفس   

ــد للعمــل، أو أجنــع املســارات أو أكثرهــا      ــيس باملســار الوحي ل
ــية. ــة سياسـ ــه إزاء   حكمـ ــن قلقـ ــرب عـ ــأ ’’وأعـ ــامش اخلطـ هـ

احلملـة العسـكرية، ممـا أدى    يف  ‘‘العريض يف حتديـد األهـداف  
. ‘‘الــثمن البــاهظ الــذي أفيــد بوقوعــه يف أرواح املــدنيني ’’إىل 

بوقـف القصـف لتجنيـب أهـل أفغانسـتان       فقـد نـادى   ،ولذلك
املزيـــد مـــن املشـــقة والعســـر وليتـــاح هلـــم العـــودة إىل قـــراهم   

وأكــد  .)٥٠(رمضــانشــهر وديــارهم الســتقبال موســم الشــتاء و
__________ 

 .٣١إىل  ٢٩ات لصفحنفسه، ا املرجع  )٤٧(  

  )٤٨(  S/PV.4414 (Resumption 1)  ،٩إىل  ٦ات الصفح. 

 .١٣إىل  ١٠ات نفسه، الصفح املرجع  )٤٩(  

 .٣٠ نفسه، الصفحة املرجع  )٥٠(  
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اإلسالمية قد دخلـت   أفغانستانلة أن قوات دو أفغانستانممثل 
، وملـلء  ‘‘االحتياجات املاسة للسكان وتوقعـاهتم ’’لتلبية كابل 

ركـة  حلالفراغ السياسي واإلداري الناشـئ عـن الفـرار العاجـل     
. وأكد جمددا تأييد وفده الكامـل للجهـود الـيت تبـذهلا     الطالبان

وذات قاعــدة  ألعــراقحكومـة متعــددة ا إلقامــة  املتحــدة األمـم 
للتــدخل األجــنيب املباشــر وضــع حــد هنــائي . ودعــا إىل يضــةعر

  .)٥١(أفغانستانوغري املباشر على حد سواء يف 
 الثــاين/  تشــرين  ١٤املعقــودة يف   ٤٤١٥ويف اجللســة  

إىل  اجمللـس ، وجهت الرئيسة (جامايكـا) انتبـاه   ٢٠٠١ نوفمرب
وطُرح مشـروع القـرار للتصـويت، واعتمـد     ؛ )٥٢(مشروع قرار

ــاع دون من ــرار   باإلمجـ ــاره القـ ــة باعتبـ )، ٢٠٠١( ١٣٧٨اقشـ
  الذي جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن اجمللس:

جلهـود الشـعب األفغـاين الراميـة إىل      يعرب عن تأييده الشـديد 
إنشــاء إدارة جديــدة انتقاليــة متهــد الســبيل لتشــكيل حكومــة، علــى أن   

االسـتناد إىل قاعـدة واسـعة والطـابع املتعـدد       يتصف كل منهما مبا يلي:
عراق ومتثيل كل الشعب األفغاين متثيال كـامال، وااللتـزام بـالعيش يف    األ

احترام حقـوق اإلنسـان للشـعب األفغـاين     و سالم مع جريان أفغانستان؛
احتـرام  و العـرق أو الديانـة؛   بأسره، بصـرف النظـر عـن نـوع اجلـنس أو     

االلتزامات الدولية ألفغانستان، مبا يف ذلك احترامها عن طريق التعـاون  
ــا ــة إىل مكافحــة اإلرهــاب واالجتــار غــري     الت ــة الرامي م يف اجلهــود الدولي

تيسـري اإليصـال العاجـل    و املشروع باملخدرات داخل أفغانستان ومنها؛
للمساعدة اإلنسانية إىل مقاصدها، والعودة املنظمة لالجئني واملشـردين  

  داخليا حينما تسمح احلالة بذلك؛
ورا رئيسـيا يف دعـم   أن األمم املتحـدة ينبغـي أن تـؤدي د    يؤكد

جهود الشعب األفغاين الرامية إىل إنشاء هذه اإلدارة اجلديـدة االنتقاليـة   
  على حنو عاجل متهيدا لتشكيل حكومة جديدة.

ــؤرخ   ــرر املـ ــانون ٦املقـ ــمرب  كـ  ٢٠٠١األول/ديسـ
  )٢٠٠١( ١٣٨٣القرار ): ٤٤٣٤(اجللسة 

ــة  ــودة يف  ٤٤٣٤يف اجللســـ ــانون ٦املعقـــ  األول/ كـــ
يف جـــدول أعمالـــه رســـالة    اجمللـــسأدرج  ،٢٠٠١ديســـمرب 
موجهــة إىل رئــيس  ٢٠٠١ األول/ديســمرب كــانون ٥مؤرخــة 

__________ 

 .٣٩إىل  ٣٦ات نفسه، الصفح املرجع  )٥١(  

  )٥٢(  S/2001/1075. 

بشـأن   ، حييـل هبـا نـص اتفـاق    )٥٣(العـام  األمنيمن  األمن جملس
ــاد إنشــاء املؤسســات      ــا يع ــة يف أفغانســتان ريثم ــات مؤقت ترتيب

، وقعــت عليــه يف بــون الوفــود املشــاركة يف  احلكوميــة الدائمــة
  .أفغانستانبشأن  املتحدة األممحمادثات 

ــاه     ــايل) انتب ــرئيس (م ــسويف اجللســة، وجــه ال إىل  اجملل
وطُرح مشـروع القـرار للتصـويت، واعتمـد     ؛ )٥٤(مشروع قرار

ــرار     ــاره القـ ــة باعتبـ ــاع دون مناقشـ )، ٢٠٠١( ١٣٨٣باإلمجـ
  الذي جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن اجمللس:

غانستان ريثما ُيعاد االتفاق املتعلق بالترتيبات املؤقتة يف أف يؤيد
إنشاء مؤسسـات حكوميـة دائمـة علـى النحـو الـوارد يف رسـالة األمـني         

 ؛٢٠٠١كانون األول/ ديسمرب  ٥العام املؤرخة 
أن تنفذ هذا االتفاق بالكامل بكافة اجلماعات األفغانية  يهيب

سيما عن طريق التعاون الكامل مع السلطة املؤقتة اليت من املقـرر أن  وال
 ؛٢٠٠١كانون األول/ديسمرب  ٢٢ها يف تتوىل مهام

تأييده التام للممثل اخلاص لألمني العام ويقـر   يؤكد من جديد
 من االتفاق السالف الذكر؛ ٢املهام املسندة إليه يف املرفق 

يف اختاذ مزيد من اإلجراءات، علـى أسـاس تقريـر     يعلن رغبته
ب االتفـاق  من األمـني العـام، لـدعم املؤسسـات االنتقاليـة املنشـأة مبوجـ       

ــذ       ــدعم تنفي ــام، يف الوقــت املناســب، ب ــه يف القي ــذكر ورغبت الســالف ال
  االتفاق ومرفقاته.

ــؤرخ    ٢٠٠١األول/ديســمرب  كــانون ٢٠املقــرر امل
  )٢٠٠١( ١٣٨٦القرار ): ٤٤٤٣(اجللسة 

 األول/ كــــانون ٢٠املعقــــودة يف  ٤٤٤٣يف اجللســــة 
مـن   بأنه استعرض رسالة اجمللسابلغ الرئيس  ،٢٠٠١ديسمرب 

، طلب فيها دعوته للمشـاركة يف مناقشـة البنـد    أفغانستانممثل 
. ويف اسـتجابة للطلـب، قـال    اجمللـس املدرج يف جدول أعمـال  

ــة يف أفغانســتان   يــذكر اجمللــسالــرئيس إن  أن الســلطة االنتقالي
ــأ يف  ــمرب   ٢٢ستنشـ ــانون األول/ديسـ ــه٢٠٠١كـ ــا  ، وأنـ وفقـ

نتقاليـة يف أفغانسـتان   من االتفاق املعين بالترتيبـات اال  ٣للفقرة 
__________ 

  )٥٣(  S/2001/1154. 

  )٥٤(  S/2001/1153. 
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مؤسسات حكوميـة دائمـة، ستشـغل السـلطة      ريثما يعاد إنشاء
ــدة   ــتان يف األمــــم املتحــ ــة مقعــــد أفغانســ ــا  املؤقتــ ووكاالهتــ

ــاه   إىل رســالة مؤرخــة  اجمللــساملتخصصــة. ووجــه الــرئيس انتب
ــل   ٢٠٠١ األول/ديســمرب كــانون ١٩ ، )٥٥(أفغانســتانمــن ممث

ر قـوة أمـن دوليـة مبوجـب     بأنـه باإلمكـان نشـ    اجمللسيبلغ فيها 
مع أخـذ مجيـع    أي من الفصلني السادس أو السابع من امليثاق،

االعتبــــارات ذات الصــــلة يف احلســــبان، وإىل رســــالة بــــنفس 
 العـام  األمـني ، يبلـغ فيهـا   )٥٦(التاريخ مـن ممثـل اململكـة املتحـدة    

ــدير القــوة     ــة ُت بــأن اململكــة املتحــدة مســتعدة لتكــون أول دول
األمنية إىل كابـل واملنـاطق احمليطـة هبـا،      ساعدةالدولية لتقدمي امل

  بون. املنصوص عليها يف املرفق األول من اتفاق
ــاه     ــرئيس انتب ــسويف اجللســة نفســها، وجــه ال إىل  اجملل

وطُرح مشـروع القـرار للتصـويت، واعتمـد     ؛ )٥٧(مشروع قرار
ــرار     ــاره القـ ــة باعتبـ ــاع دون مناقشـ )، ٢٠٠١( ١٣٨٦باإلمجـ

  لة أمور، أن اجمللس:الذي جاء فيه، ضمن مج
ساعدة أشهر مل ٦بإنشاء قوة دولية للمساعدة األمنية ملدة  يأذن

 ؛السلطة األفغانية املؤقتة
ــدات    يطلـــب ــاألفراد واملعـ ــاهم بـ ــاء أن تسـ ــدول األعضـ إىل الـ

  وغريها من املوارد يف القوة الدولية للمساعدة األمنية؛
ســاعدة للــدول األعضــاء املشــاركة يف القــوة الدوليــة للم  يــأذن

  األمنية باختاذ مجيع التدابري الالزمة للوفاء بواليتها؛
كثـب  إىل القوة الدولية للمسـاعدة األمنيـة التعـاون عـن      يطلب

  ، ومع املمثل اخلاص لألمني العام؛مع السلطة األفغانية املؤقتة
إىل مجيـــع األفغـــان أن يتعـــاونوا مـــع القـــوة الدوليـــة       يطلـــب

ــة ومــع املنظمــات   ــة واملنظمــات غــري  للمســاعدة األمني ــة الدولي احلكومي
كفالـة أمـن   ببالتزام أطراف اتفـاق بـون    ويرحباحلكومية ذات الصلة، 
 أفراد األمم املتحدة؛
__________ 

  )٥٥(  S/2001/1223. 

  )٥٦(  S/2001/1217. 

  )٥٧(  S/2001/1228. 

 ويشــجع، مــني العــام إنشــاء صــندوق اســتئماين مــن األ يطلــب
  الدول األعضاء على املسامهة يف ذلك الصندوق؛

م تقـارير  من قيادة القوة الدولية للمساعدة األمنية أن تقد يرجو
   دورية عن التقدم احملرز يف تنفيذ واليتها.

ــؤرخ   ــرر املــ ــانون ١٥املقــ ــاير  كــ  ٢٠٠٢الثاين/ينــ
  )٢٠٠٢( ١٣٨٨القرار ): ٤٤٤٩(اجللسة 

الثاين/ينـاير   كـانون  ١٥املعقودة يف  ٤٤٤٩يف اجللسة 
إىل مشـروع   اجمللسوجه الرئيس (موريشيوس) انتباه  ،٢٠٠٢
للتصويت، واعتمـد باإلمجـاع   وطُرح مشروع القرار ؛ )٥٨(قرار

ــرار    ــاره الق ــذي جــاء  ٢٠٠٢( ١٣٨٨دون مناقشــة باعتب )، ال
، إذ يتصرف مبوجب الفصـل  فيه، ضمن مجلة أمور، أن اجمللس

  :السابع من امليثاق
(ب) من القرار  ٤(أ) و  ٤عدم انطباق أحكام الفقرتني  يقرر

أو اخلطـوط اجلويـة األفغانيـة (آريانـا)      ) علـى طـائرات  ١٩٩٩( ١٢٦٧
ــة األخــرى؛   ــدابري   ويقــرر علــى أمواهلــا ومواردهــا املالي إهنــاء العمــل بالت

  ).٢٠٠٠( ١٣٣٣(ب) من القرار  ٨املنصوص عليها يف الفقرة 
ــؤرخ   ــرر املــ ــاير   ١٦املقــ ــانون الثاين/ينــ  ٢٠٠٢كــ

  )٢٠٠٢( ١٣٩٠القرار ): ٤٤٥٢(اجللسة 
كـانون الثاين/ينـاير    ١٦املعقـودة يف   ٤٤٥٢يف اجللسة 

ــه ٢٠٠٢ ــس   ، وج ــاه اجملل ــرئيس انتب ــرار  إىلال  ؛)٥٩(مشــروع ق
وطُــرح مشــروع القــرار للتصــويت، واعتمــد باإلمجــاع دون      

ــرار   ــاره الق ــه،  ٢٠٠٢( ١٣٩٠مناقشــة باعتب ــذي جــاء في )، ال
ــة أمــور، أن اجمللــس   ، إذ يتصــرف مبوجــب الفصــل  ضــمن مجل

  :السابع من امليثاق
(ج) مــن  ٨مواصــلة التــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرة   يقــرر

)، ويقرر إهناء التدابري املفروضة مبوجـب الفقـرة   ٢٠٠٠( ١٣٣٣القرار 
أن تتخـــذ مجيـــع الـــدول  يقـــررو )؛١٩٩٩( ١٢٦٧(أ) مـــن القـــرار  ٤

ــة فيمــا يتعلــق بأســامة بــن الدن وأعضــاء منظمــة القاعــدة     التــدابري التالي
__________ 

  )٥٨(  S/2002/54. 

  )٥٩(  S/2002/72. 
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ومجاعــة الطالبــان وســـائر اجلماعــات واألفـــراد واملشــاريع والكيانـــات     
ل املاليـة أو املـوارد   جتميد األموال، وغريهـا مـن األصـو    أ)( املرتبطة هبم:
 أراضــيها أو مــرورهم منــع دخــول هــؤالء األفــراد إىل (ب) ؛االقتصــادية
منع التوريـد والبيـع والنقـل املباشـر أو غـري املباشـر هلـذه         (ج) ؛العابر هبا

اجلماعــات واألفــراد واملشــاريع والكيـــــــانات، مــن أراضيــــــــها، أو مــن 
ب رعاياها املوجودين خارج أراضيها، للسالح ومـا يتصـل بـه مـن     جان

، واملشــورة الفنيــة أو املســاعدة أو تــوفري التــدريب  أنواعــهالعتــاد جبميــع 
ــتم اســتعراض   يقــررو املتصــل باألنشــطة العســكرية؛  ــدابري هــذه أن ي الت

  شهرا؛ ١٢خالل 
أن تسـتكمل   (أ) إىل اللجنـة أن تضـطلع باملهـام التاليـة:     يطلب

أن تســعى إىل  (ب) ؛أعــاله ٢املشــار إليهــا يف الفقــرة  ظــام القائمــة  بانت
احلصول من مجيع الدول على معلومات بشـأن اإلجـراءات الـيت اختـذهتا     

أن  (ج) ؛تنفيـذا فعـاال   من القرار ٢لتنفيذ التدابري املشار إليها يف الفقرة 
علـق  تقدم تقارير دورية إىل اجمللس عـن املعلومـات املقدمـة إليهـا فيمـا يت     

مبـا   ذه املبـادئ التوجيهيـة واملعـايري   أن تنشر بسرعة هـ  (د) بتنفيذ القرار؛
أن تعمـل علـى طـرح     (هـ) ؛٢تدابري املشار إليها يف الفقرة ييسر تنفيذ ال

ــا     عــن طريــق وســائل  املعلومــات الــيت تــرى أهنــا ذات صــلة طرحــا علني
  األخرى؛ جملس األمنأن تتعاون مع جلان  (و) ؛اإلعالم املناسبة
إىل مجيـــع الـــدول أن تقـــدم إىل اللجنـــة، يف موعـــد ال  يطلـــب

يومــا مــن اختــاذ هــذا القــرار، تقريــرا بشــأن اخلطــوات الــيت   ٩٠يتجــاوز 
إىل األمــني العــام أن يعهــد إىل فريــق     يطلــبو ؛القــراراختــذهتا لتنفيــذ  

، ٢٠٠٢كــانون الثاين/ينــاير  ١٩الرصــد، الــذي تنتــهي فتــرة واليتــه يف 
 شـــهرا؛ ١٢القـــرار، لفتـــرة  املفروضـــة مبوجـــببرصـــد تنفيـــذ التـــدابري 

ــبو ــول      يطلـ ــة حبلـ ــرا إىل اللجنـ ــع تقريـ ــد أن يرفـ ــق الرصـ  ٣١إىل فريـ
    أشهر بعد ذلك. ٤مث كل  ٢٠٠٢آذار/مارس 

 كــانون ٣٠املــداوالت الــيت أجريــت يف الفتــرة مــن  
 ٢٠٠٢ /مــــارسآذار ١٣إىل  ٢٠٠٢الثاين/ينــــاير 

 )٤٤٩٠و ٤٤٧٩و ٤٤٦٩و ٤٤٦١ ات(اجللس
ــة يف اجلل   ــودة يف  ٤٤٦١سـ ــانون ٣٠املعقـ ــاين/ كـ  الثـ

ــاير  ــتمع ، ٢٠٠٢ين ــساس ــن الســيد   اجملل ــة م ــد  إىل إحاط حام
ــيس      ــأن رئ ــتان. وطم ــة ألفغانس ــيس اإلدارة املؤقت ــرزاي، رئ ك

إىل أن إدارتــه تســعى إىل إقامــة حكومــة  اجمللــساإلدارة املؤقتــة 
تســـتجيب لرغبـــات الشـــعب وتتصـــرف كعضـــو مســـؤول يف 

ــال   ــدويل. وق ــد    اجملتمــع ال ــه ســيتم عق ــربط   إن جملــس احلــل وال
ختيــار رئــيس ال ٢٠٠٢حزيران/يونيــه  ٢٢يف  )اللويــا جريغــا(

 الـيت سـتتوىل إعـداد دسـتور جديـد      الدولة واحلكومة االنتقاليـة 
ــتوري      ــربط الدس ــس احلــل وال ــه جمل الــذي  لكــي يصــادق علي

وتأكيدا على أمهية األمن، أعرب عـن   .سيعقد يف وقت الحق
لس بتمديد والية القوة الدوليـة للمسـاعدة   أمله يف أن يأذن اجمل

. وتكلم الـرئيس بالنيابـة   )٦٠(األمنية وتوسيعها إىل خارج كابل
عن أعضاء اجمللس، فرحب بالسيد كرزاي ووفده إىل اجمللـس،  
وأكــد جمــددا التــزام اجمللــس بــدعم الســلطة املؤقتــة والعمليــة        

  .)٦١(االنتقالية
ــة    ــودة يف  ٤٤٦٩ويف اجللســـ ــباط/ف ٦املعقـــ رباير شـــ
إىل  اجمللــــس، الــــيت مل ُيــــدل فيهــــا ببيانــــات، اســــتمع ٢٠٠٢

ــامإحـــاطتني مـــن  ــامواملمثـــل اخلـــاص ل األمـــني العـ  ألمـــني العـ
علـــى زياراتـــه إىل  اجمللـــس األمـــني العـــام. واطلـــع فغانســـتانأل

ومجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية  أفغانســـتاناليابـــان وباكســـتان و
املعـين بتقـدمي    املـؤمتر الـدويل  مشاركته يف مبا يف ذلك وقطر، 

. )٦٢(املعقــود يف طوكيــو املســاعدة إلعــادة تعمــري أفغانســتان
الـذي قـال إنـه    ، شدد على أمهية األمـن،  فغانستانوبالنسبة أل
فلن تكون إعادة التعمري ممكنة ولـن تسـتطيع   ، ما مل يتوافر

األموال اليت تعهـدت هبـا يف سـخاء     صرفاجلهات املاحنة 
أنه منذ نقل السـلطة  خلاص وأفاد املمثل ا .يف طوكيو شديد

ــة اإلدارة   كــانون األول/ديســمرب  ٢٢يف  ــدم يف إقام ــق تق ، حتق
، وكـذلك يف  أفغانسـتان املؤقتة باعتبارها احلكومة املركزيـة يف  

ــس    ــد جمل ــا التحضــري لعق ــا جريغ ــارئ خــالل مخســة    اللوي الط
ــوزارات يف      ــات الكــثرية، شــرع معظــم ال أشــهر. ورغــم العقب

صـرف مرتبـات املـوظفني ألول مـرة     النهوض مبسؤولياهتا، ومت 
منذ سنوات عديدة. وفيما يتعلق باألمن، شدد املمثـل اخلـاص   

إىل  اجمللـس ما يـزال هشـا، ودعـا     أفغانستانعلى أن السالم يف 
__________ 

  )٦٠(  S/PV.4461 ،٤إىل  ٢ات الصفح. 

 .٥ و ٤تان املرجع نفسه، الصفح  )٦١(  

  )٦٢(  S/PV.4469 ،٤إىل  ٢ات الصفح. 



 مرجع ممارسات جملس األمن
 
 

624 11--21843 
 
 

النظر على وجه السرعة يف توسيع القوة الدوليـة حبيـث تغطـي    
بقية البلد. وبالنسبة هليكل البعثة املقبلة، قال إهنا سـتكون بعثـة   

، إذ سـُتبقي علـى الوجـود    “وترية هادئـة ”تعمل على متكاملة 
احلـدود املطلوبـة، بينمـا ُيسـَند      الدويل لألمم املتحـدة عنـد أدىن  

  .)٦٣(إىل األفغان أكرب دور ممكن
ــتني  ــودتني يف  ٤٤٩٠و ٤٤٧٩ويف اجللســـ  ٢٧املعقـــ

، علـى التـوايل، مل يـتم    ٢٠٠٢ آذار/مارس ١٣ و شباط/فرباير
ــات، وا  ــاء أي بيان ــسســتمع إلق ــل    اجملل ــن وكي إىل إحــاطتني م

املرحلـة االبتدائيـة للنظـام    ’’للشؤون السياسية عن  األمني العام
األنشـطة األوليـة    مبا يف ذلك، ‘‘السياسي الناشئ يف أفغانستان

للجنــة املســتقلة اخلاصــة لعقــد االجتمــاع الطــارئ جمللــس احلــل 
، فضـــال عـــن إنشـــاء جلنـــة قضـــائية ‘‘اللويـــا جريغـــا”والعقـــد 

. وبالنسبة لألمن، أشار مـع القلـق إىل   قوق اإلنسانخرى حلوأ
ــى       ــت تقتصــر عل ــا زال ــة م ــة للمســاعدة األمني ــوة الدولي أن الق

أن األخطار الرئيسية اليت هتـدد السـلطة املؤقتـة    كابل، يف حني 
إىل أن هنــاك  اجمللــستــأيت مــن املقاطعــات. ومــن مث، فقــد نبــه  

القـائم، األفغـاين   يتمثـل يف أن جهـاز األمـن     ‘‘خطرا مستمرا’’
ــدى  ــدويل، ال يتصـ ــحة،    والـ ــار الواضـ ــة لألخطـ ــورة كافيـ بصـ

ــدويل       ــه اجملتمــع ال ــذي يتصــدى ب وحــذر مــن أن األســلوب ال
واألفغان هلا رمبا يقرر يف املستقبل القريب جدا، ما إذا كانـت  
عملية بون ستنجح أم ال. وأفاد أنه مت إحـراز قـدر مـن التقـدم     

اجلديد، وإنشـاء قـوة شـرطة    يف جماالت تدريب اجليش الوطين 
. حقــوق اإلنســانجديــدة، ونــزع الســالح، وتعزيــز التوعيــة و 

، حيـث  ‘‘التـوترات غـري املرئيـة   ’’غري أنه أعرب عن قلقـه إزاء  
 تزداد قوة اجملموعات املسلحة، وتنطوي بـرامج نـزع السـالح   

القـادة إىل نـزع سـالح أعـدائهم     ’’يف بعض املناطق على جلوء 
األمـم  . وأخريا، أشار إىل أن منظومة ‘‘وإعادة تسليح أنفسهم

تضع اللمسـات النهائيـة علـى خطتـها للبعثـة اجلديـدة،        املتحدة
__________ 

 .٨إىل  ٤ات املرجع نفسه، الصفح  )٦٣(  

لتقــــدمي املســــاعدة يف  األمــــم املتحــــدةالــــيت ستســــمى بعثــــة 
  .)٦٤(أفغانستان

(اجللســـة  ٢٠٠٢آذار/مـــارس  ٢٨املقـــرر املـــؤرخ 
  )٢٠٠٢( ١٤٠١القرار ): ٤٥٠١

تقريـرا   لعـام األمـني ا قـدم   ،٢٠٠٢آذار/مارس  ١٨يف 
وآثارهــــا علــــى الســــلم واألمــــن  أفغانســــتانعــــن احلالــــة يف 

خـالل أقـل    ، يف تقريره، أنـه األمني العام. والحظ )٦٥(الدوليني
مــن ثالثــة أشــهر، أثبتــت اإلدارة املؤقتــة أهنــا ذات مصــداقية       

يلتـزم املـاحنون ووكـاالت األمـم      وشرعية دولية مبا يكفي لكي
ثابتــا  علــى الســواء التزامــا املتحــدة واملنظمــات غــري احلكوميــة

بالسري على خطاها يف تقـدمي العـون مـن أجـل إدارة املسـاعدة      
واســتعادة اخلــدمات األساســية يف مجيــع أحنــاء  يف إنقــاذ احليــاة،

 الوطنية. وأشـار إىل أن  البلد، والعمل على صياغة إطار للتنمية
ــاد       ــتتمثل يف انعق ــة الســالم س ــة التحــول احلامســة يف عملي نقط

الطارئــــة للويــــا جريغــــا، الــــيت جيــــب أن تــــتم قبــــل  الــــدورة 
، حسب أحكام اتفاق بـون. ورأى  ٢٠٠٢حزيران/يونيه  ٢٢

أنه إذا كُتب النجاح النعقاد جملس اللويا جريغا حبلول املوعـد  
ــة الــيت ســيختارها    املقــرر، ومت بســالم تنصــيب اإلدارة االنتقالي

القـول بـأن خطـر     وحظيت بالقبول بعد ذلك داخليا، سيمكن
ستئناف احلرب قد تضاءل بقدر كـبري. غـري أنـه أشـار إىل أن     ا

األمـن مــا يــزال الشــرط األساسـي حلمايــة عمليــة الســالم. ويف   
ذلك الصدد، أشار إىل أن رئيس اإلدارة املؤقتة قـد دعـا مـرارا    
إىل توسيع القوة الدولية للمساعدة األمنيـة كـي متتـد إىل أحنـاء     

ن يف أن ذلــك التوســع وقــال إن األفغــان يثقــو البلــد األخــرى.
__________ 

  )٦٤(  S/PV.4479 ،؛ و٦إىل  ٢ات الصـــفح S/PV.4490 ،٢ات الصـــفح 
  .٦إىل 

  )٦٥(  S/2002/278   ــالقرار ــدم عمــال ب ــة ٢٠٠١( ١٣٨٣، املق )، وكمتابع
املوجهـــة إىل  ٢٠٠١ كـــانون األول/ديســـمرب ٥للرســـالة املؤرخـــة 

 ).S/2001/1154( األمني العاممن  جملس األمنرئيس 
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بقـدر   اجلغرايف إىل عدد من املراكز احلضـرية الكـبرية سيسـاهم   
مهــم يف تقليــل احتمــال انــدالع قتــال شــامل مــرة أخــرى بــني  

 األمـم املتحـدة  وفيمـا يتعلـق ببعثـة     .الفصائل املسلحة املوجودة
، قــال إن املقصــود منــها هــو ضـــمان     أفغانســتان املقترحــة يف  

 ة األمــم املتحــدة، يف اجملــال  إيصــال مجيــع أشــكال مســاعد   

السياسي، وجماالت حقوق اإلنسان وسـيادة القـانون، وقضـايا    
واإلعمـــار، لـــدعم الشـــعب  اجلنســـني، واإلغاثـــة، واإلنعـــاش
  األفغاين يف تنفيذه لعملية السالم.

 آذار/مـــــارس ٢٦املعقـــــودة يف  ٤٤٩٧ويف اجللســـــة 
إىل و األمـني العـام  إىل إحاطة من نائبـة   اجمللس، استمع ٢٠٠٢

باإلضـافة  املسـاعد للشـؤون السياسـية. و    األمـني العـام  بيان من 
ــة عــن   اجمللــسأعضــاء إىل  ــو أســبانيا (بالنياب ، أدىل ببيانــات ممثل

مجهوريــة إيــران واســتراليا وأفغانســتان و )٦٦()االحتــاد األورويب
وباكســـتان وبـــنغالديش وتركيـــا وطاجيكســـتان      اإلســـالمية

  واليابان. وكازاخستان وكندا ونيوزيلندا واهلند
األمني إىل تقرير  اجمللسووجه الرئيس (النرويج) انتباه 

ــاه  )٦٥(٢٠٠٢ آذار/مــارس ١٨املــؤرخ  العــام . كمــا وجــه انتب
موجهـة إىل   ٢٠٠٢ آذار/مارس ١٤إىل رسالة مؤرخة  اجمللس
، ورسـالة مـن ممثلـي    )٦٧(من ممثل اململكة املتحـدة  اجمللسرئيس 

  .)٦٨(أفغانستانو االحتاد الروسي
أخــــر  اجمللـــس علـــى   األمـــني العـــام  ت نائبـــة  وعرضـــ 

التقـدم  مبـا يف ذلـك   ، األمني العـام التطورات منذ صدور تقرير 
للجنة املستقلة اخلاصة لعقد االجتمـاع الطـارئ   الذي أحرزته ا

__________ 

ــا        )٦٦(   ــدا وتركيـ ــا وبولنـ ــتونيا وبلغاريـ ــن إسـ ــل مـ ــان كـ ــم إىل البيـ انضـ
لوفينيا وقـــربص واجلمهوريـــة التشـــيكية ورومانيـــا وســـلوفاكيا وســـ

 ومالطة وهنغاريا.وليختنشتاين والتفيا وليتوانيا 

  )٦٧(  S/2002/274      ــة للمســاعدة ــوة الدولي ــن أنشــطة الق ــرا ع ــل تقري ، حتي
 األمنية يف أفغانستان.

  )٦٨(  S/2002/283١٢أفغاين مشـترك صـادر يف   - ، حتيل نص بيان روسي 
 .٢٠٠٢آذار/مارس 

، وإنشاء فريق عامل معـين  ‘‘اللويا جريغا”جمللس احلل والعقد 
بــرتع ســالح املقــاتلني الســابقني وإعــادة إدمــاجهم. وشــرحت 
بعد ذلـك اهليكـل املتـوخى للبعثـة اجلديـدة، الـيت سـتتألف مـن         
مكونني أساسيني: املكون األول للشؤون السياسـية، واملكـون   

لإلغاثــة وأنشــطة الــتعمري واإلنعــاش. وقالــت إن البعثــة،   الثــاين
للتحــديات  ‘‘تتســم بســعة اخليــال ومتثــل اســتجابة بنــاءة’’الــيت 

جيــا حمــدودا هبــدف  ستضــم وجــودا خار ،التنفيذيــة يف امليــدان
االعتمـــاد بدرجـــة كـــبرية علـــى األفغـــان أنفســـهم يف مرحلـــة   
االنتعاش بعد انتهاء الرتاع، وهبدف وصول املعونـات األجنبيـة   

  .)٦٩(اليت جرى التعهد هبا إىل األفغان فعال
وأعرب املتكلمون باإلمجاع عن تأييـدهم إلنشـاء بعثـة    

ليت تضم وجـودا  ، اأفغانستانلتقدمي املساعدة يف  األمم املتحدة
خارجيا حمدودا وتعتمـد بدرجـة اكـرب علـى األفغـان أنفسـهم.       
ــة االنتقــال السياســي يف      ــدعم عملي ــزامهم ب وأكــدوا جمــددا الت

مبـا  ، فضال عن انتعاش البلد وإعادة تعمريه وتنميتـه،  أفغانستان
واملسـاواة بـني اجلنسـني. كمـا      حقـوق اإلنسـان  تعزيز يف ذلك 

يف األجـل   األمـم املتحـدة  التـزام  اتفقـوا علـى ضـرورة اسـتمرار     
بكفالــة أن تظــل أفغانســتان ثابتــة علــى طريــق الســالم  الطويــل 

واملصاحلة. وأكد كثري من املتكلمني على أمهيـة سـرعة تطـوير    
  قوة شرطة وجيش أفغاين موحد لتوفري األمن يف أحناء البلد.

وأيد العديد من املتكلمني اقتراح توسيع القوة الدوليـة  
منية لتمتد إىل خارج حدود منطقة كابـل لتـوفري   للمساعدة األ

األمــن حــىت يصــبح مــن املمكــن نشــر اجلــيش األفغــاين بشــكل  
  .)٧٠(فعال

__________ 

  )٦٩(  S/PV.4497 ،٧إىل  ٣ات الصفح. 

اجلمهوريـة  ( ١٢والصـفحة  (كولومبيا)؛  ٩ املرجع نفسه، الصفحة  )٧٠(  
ــورية  ــة الســ ــفحة العربيــ ــفحة الصــــني( ١٧)؛ والصــ  ١٨)؛ والصــ

ــامريون( ــفحة الكــ ــيوس( ٢٨)؛ والصــ ــفحة موريشــ  ٣٩)؛ والصــ
 .)اهلند( ٤٢)؛ والصفحة اليابان(
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أن املسامهني الرئيسيني يف القـوة   وأشار ممثل فرنسا إىل
الدولية ال يؤيدون توسيع القوة خارج كابل، حيـث أن ذلـك   

ق يف تسـوية صـراعات تـدخل يف نطـا    قد يستلزم منها التـورط  
الواليــات . وباملثــل، قــال ممثــل )٧١(اختصــاص الســلطة األفغانيــة

ونطــاق وتنــوع  القائمــةبــالنظر إىل احلالــة األمنيــة إنــه  املتحــدة
املساعـــدة املتوفرة بالفعـل أو الـيت يف طريقهـــا إىل الوصــــول،     

حاجــة إىل توســيع منــاطق نشــاط القــوة      فــإن وفــده ال يــرى  
ـــا وراء كابول واملنـاطق احمليطـة   الدولية للمساعــدة األمنية فيم

هنـج   إتبـاع أن مـن الضـروري    . وأشـار ممثـل بلغاريـا إىل   )٧٢(هبا
ــة      ــوة الدولي ــق بتوســيع النطــاق اإلقليمــي للق متبصــر فيمــا يتعل

مـع   بـالتوازي ذلك التوسع جيـب أن جيـري    ، وأنخارج كابل
. ومــن )٧٣(عمليــة إنشــاء اجلــيش والشــرطة الوطنيــة األفغانيــة     

ــة أخــرى،   ــود     ناحي ــها وف ــت عن ــيت أعرب ــم التحفظــات ال ورغ
أخرى، قبل ممثل اململكة املتحـدة بأمهيـة توسـيع القـوة الدوليـة      

أن اسـتقرار وإعـادة تعمـري أفغانسـتان يف     خارج كابـل، حيـث   
املســتقبل وعــودة الالجــئني أمــور تعتمــد علــى تــوفري األمــن        

مـع القلـق إىل    االحتاد الروسـي . وأشار ممثل )٧٤(بصورة مالئمة
 ،القاعـدة تنظيم ا اجلماعات اإلرهابية من حركة الطالبان وبقاي
إزاء وجـود عـدد كـبري مـن املرتزقـة األجانـب، مبــا يف        ةاصـ وخب

. وفيمـا يتعلـق بـالقوة الدوليـة،     ذلك الشيشان، بني اإلرهـابيني 
إذا كـــان يـــتعني متديـــد أو توســـيع واليتـــها، ينبغـــي   رأى أنـــه 

آخــذا يف  لمجلــس أن يكــون مســتعدا للنظــر يف فعــل ذلــك،   ل
وأشــار  .)٧٥(االعتبــار مطالــب الســلطات العاملــة يف أفغانســتان 

على إنشـاء قـوة مفوضـة    ممثل باكستان إىل أن اتفاق بون نص 
__________ 

 .٨ املرجع نفسه، الصفحة  )٧١(  

 .١١ املرجع نفسه، الصفحة  )٧٢(  

 .١٩ ه، الصفحةاملرجع نفس  )٧٣(  

 .٢٢ املرجع نفسه، الصفحة  )٧٤(  

 .٢٦ املرجع نفسه، الصفحة  )٧٥(  

فـظ األمـن يف كابـل، وكـذلك يف منـاطق      حبألمم املتحدة من ا
جيــب توســيع حجمهــا ونطاقهــا ، وأكــد أنــه أخــرى مــن البلــد

ــبالد، وخاصــة    يف مراكزهــا ومتديــدمها ليشــمال كــل أرجــاء ال
ــال احلضــرية ــوة أمــن    . وق ــاب ق ــة، يف ظــل غي إن القــوة الدولي

أفغانية الئقة، هي اخليار الوحيـد املتـاح، وقصـرها علـى كابـل      
. وقـال  )٧٦(وحدها يقوض الغرض ذاته الذي أنشئت من أجلـه 

فكرة توسيع القـوة الدوليـة    ‘‘ينبغي تشجيع’’ممثل استراليا إنه 
علـى   يتأسسأن  لذلكتخطيط واليتها، ولكن ينبغي للومتديد 

  .)٧٧(تطلعات واقعية
ــة  االحتــاد األورويبوقــال ممثــل أســبانيا إن   يؤيــد الوالي

، أفغانســتانلتقــدمي املســاعدة يف  األمــم املتحــدةاملقترحــة لبعثــة 
تنص علـى تشـكيل هيكـل متكامـل خيضـع لسـلطة املمثـل        اليت 

ــام  ــاص لألمـــني العـ ــيق يف   اخلـ ــة التنسـ ــوة وفعاليـ ــا إىل قـ ، ودعـ
األعمـــال . وأعـــرب ممثـــل كنـــدا عـــن اعتقـــاده أن  )٧٨(يـــدانامل

ــا جريغــا يف جمللــس االتحضــريية لعقــد االجتمــاع الطــارئ   للوي
حزيران/يونيه ستمثل مفتاح إقامة إدارة نيابية عريضـة القاعـدة   
لإلشــراف علــى تعمــري أفغانســتان وحــث اللجنــة علــى كفالــة   

ل ممثــل . وقــا)٧٩(العمليــة متســمة بالعدالــة والشــفافية تلــك بقــاء
وفـده أن تقــدمي   يــدركيف حـني  مجهوريـة إيـران اإلســالمية إنـه    

جرعــة كافيــة مــن املســاعدة الدوليــة أمــر ضــروري للمســاعدة  
نظـرا حلساسـيات الشـعب    ، فإنـه  صـون السـلم يف امليـدان   على 

أن إقامة سالم دائم يف أفغانستان سـتتعزز ببقـاء    يرى ،األفغاين
د األدىن ألقصـر فتــرة  الوجـود األجـنيب يف ذلـك البلـد عنـد احلـ      

 وأعرب ممثل نيوزيلنـدا عـن أملـه يف    .)٨٠(ممكنة وعند الضرورة
__________ 

 .٣٧و ٣٦تان املرجع نفسه، الصفح  )٧٦(  

 .٤٠ املرجع نفسه، الصفحة  )٧٧(  

 .٣٢املرجع نفسه، الصفحة   )٧٨(  

  )٧٩(  S/PV.4497 (Resumption 1) ٢، الصفحة. 

 .٩ الصفحةاملرجع نفسه،   )٨٠(  
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أن تنضم بلدان إضافية إىل القوة الدولية للمسـاعدة األمنيـة يف   
وأعــرب  إىل خــارج كابــل. تــهاحالــة اختــاذ قــرار بتوســيع والي

ــرر        ــم املتحــدة، وك ــود األم ــديره جله ــن تق ــتان ع ــل أفغانس ممث
ملؤقتــة تظــل ملتزمــة بتنفيــذ اتفــاق بــون.      تأكيــده أن اإلدارة ا

وفيما يتعلق بتوسيع القوة الدولية خارج كابل، قـال إن وفـده   
  .)٨١(أنه من احملتم مراعاة آراء اإلدارة األفغانية املؤقتةيرى 

املساعد للشـؤون السياسـة بالنيابـة     األمني العاموتكلم 
ــام عــن  ــه     األمــني الع ــذي أبدت ــد ال ــه للتأيي ــأعرب عــن امتنان ، ف

، أفغانسـتان الوفود لوالية وهيكـل البعثـة املتكاملـة املتوخـاة يف     
اليت تكمن الفكـرة احملوريـة هلـا يف أن يكـون هـيكال متماسـكا       

ــع بعــض      ــب بعضــها م ــه كــل اجلوان ــل في ــدا )٨٢(تتكام . وتأكي
مــع ممثــل  ‘‘الشــديد’’ألمهيــة األمــن، فقــد أعــرب عــن اتفاقــه   

قـــوة الدوليـــة توســـيع جمـــال ال اململكـــة املتحـــدة يف دعوتـــه إىل
ــة إىل  ــع إىل     للمســاعدة األمني ــه يتطل ــال إن ــل، وق ــا وراء كاب  م

  املزيد من االقتراحات واألفكار احملددة يف ذلك الصدد.
 آذار/مـــــارس ٢٨املعقـــــودة يف  ٤٥٠١ويف اجللســـــة 

 األمــني العــاميف جــدول أعمالــه تقريــر  اجمللــس، أدرج ٢٠٠٢
رئيس . وبعد ذلك، وجه ال)٨٣(٢٠٠٢ آذار/مارس ١٨املؤرخ 
ــاه  ــرار  اجمللــسانتب وطُــرح مشــروع القــرار  ؛ )٨٤(إىل مشــروع ق

للتصــويت، واعتمــد باإلمجــاع دون مناقشــة باعتبــاره القــرار      
)، الــذي جــاء فيــه، ضــمن مجلــة أمــور، أن      ٢٠٠٢( ١٤٠١
  اجمللس:

إنشاء بعثـة لألمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان        يقر
ن تــاريخ اختــاذ القــرار، بالواليــة شــهرا اعتبــارا مــ ١٢لفتــرة أوليــة مــدهتا 

  ؛٢٠٠٢آذار/مارس  ١٨واهليكل املبينني يف تقرير األمني العام املؤرخ 
__________ 

 .١٥  حةاملرجع نفسه، الصف  )٨١(  

 .١٦و ١٥تان املرجع نفسه، الصفح  )٨٢(  

  )٨٣(  S/2002/278 ٦٥؛ انظر أيضا احلاشية. 

  )٨٤(  S/2002/320. 

أن تقــدمي املســاعدة احملــدد اهلــدف يف جمــايل اإلنعــاش      يؤكــد 
  ؛والتعمري ميكن أن يساعد إىل حد بعيد على تنفيذ اتفاق بون

سيما عـن  اجلهات املاحنة الثنائية واملتعددة األطراف، وال  حيث
طريــق فريــق دعــم أفغانســتان وفريــق التنفيــذ، علــى التنســيق الوثيــق مــع  
ــيت      ــة واإلدارات ال ــة املؤقت ــام واإلدارة األفغاني ــل اخلــاص لألمــني الع املمث

  ستخلفها؛
املســاعدات املخصصــة لإلنعــاش أو الــتعمري     أن أيضــا يؤكــد

يت ينبغـــي أن تقـــدم مـــن خـــالل اإلدارة األفغانيـــة املؤقتـــة واإلدارات الـــ 
ستخلفها، وأن تنفذ بفعالية، حيث تساهم السـلطات احملليـة يف احلفـاظ    

جبميـــع  يهيـــبو علـــى بيئـــة آمنـــة وتظهـــر االحتـــرام حلقـــوق اإلنســـان؛
األطراف األفغانية أن تتعاون مع بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل 
أفغانستان يف اضطالعها بواليتها وضمان أمن موظفيهـا وحريـة تنقلـهم    

  .مجيع أحناء البلد يف
نيســـــان/أبريل  ٢٥ املـــــداوالت الـــــيت أجريـــــت يف

  )٤٥٢١(اجللسة  ٢٠٠٢
ــة  ــودة يف  ٤٥٢١يف اجللســـ ــان/أبريل ٢٥املعقـــ  نيســـ

ــساســتمع ، ٢٠٠٢ ــيس اإلدارة     اجملل ــة رئ ــن نائب ــة م إىل إحاط
ووزيرة شؤون املرأة، وكذلك إىل إحاطـة   أفغانستاناملؤقتة يف 
  السياسية.للشؤون  األمني العاممن وكيل 

ــة يف     ــيس اإلدارة املؤقتــ ــة رئــ ــادت نائبــ ــني أفــ ويف حــ
يف  ‘‘تقـدم كـبري  ’’ووزيرة شؤون املـرأة عـن إحـراز     أفغانستان

عملية االنتقال السياسية، فقد دعت إىل توسـيع القـوة الدوليـة    
قـادة مجيـع األمـم أن     للمساعدة األمنية على الفـور، وناشـدت  

 على عاتقهم، وأن يقيموايفكروا بعناية يف املسؤوليات امللقاة 

التكـــاليف السياســـية واالقتصـــادية املترتبـــة علـــى توســـيع قـــوة 
املتمثلـة يف   ‘‘األخطـار الكـربى  ’’إزاء  املساعدة األمنية الدوليـة 

علينـا أال  ’’عدم اختـاذ أي إجـراء وعـدم تعزيـز األمـن. وقالـت       
أن  نتــرك عملنــا يف اســتعادة الســلم يف أفغانســتان مــن دون      

أنــه البــد للمجتمــع الــدويل مــن أن جيــدد علــى ، وأكــد ‘‘نتمــه
ــه بالتضــافر والعمــل  ــتالع عناصــر عــدم     التزام ــى اق حبســم عل

 االســـتقرار وايـــالء تأييـــده املســـتمر إلعـــادة بنـــاء الســـلم يف 
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 للشـؤون السياسـية أن   األمني العام. وأفاد وكيل )٨٥(أفغانستان
ــاع الطــارئ     ــد االجتم ــال التحضــريية لعق ــس ااألعم ــا جملل للوي

متضــي يف وفقــا التفــاق بــون  ٢٠٠٢ حزيران/يونيــهيف  جريغــا
طريقهــا املرســوم، حيــث جتــري بالفعــل املرحلــة األوىل الخــتري 

 اللويـا جريغـا  املمثلني، وأكد أنه يظل متفائال بأن ينعقد جملس 
 الطارئ يف موعده، وأن يـؤدي إىل انتقـال سـلس إىل املرحلـة    

ش والتنميـة، أفـاد   التالية من عملية بون. وبالنسـبة جملـايل اإلنعـا   
ــة  ــم املتحــدة أن بعث ــدمي املســاعدة يف   األم ــود  أفغانســتانلتق تق

لتصميم وتنفيـذ جمموعـة مـن الـربامج املتكاملـة       اجلهود املبذولة
األولويـة.   لتنمية املناطق يف عشر منـاطق مـن البلـد علـى سـبيل     

غــري أنــه حــذر مــن أن األمــن مــا زال يشــكل حتــديا رئيســيا يف 
مسـاعدة   بلد، وأنه ستكون هنـاك حاجـة إىل  أحناء عديدة من ال

بتسـليم مسـاعداته    مالية كبرية، وناشد اجملتمع الدويل التعجيـل 
وتوسيع نطاقها حىت تشـمل االحتياجـات املتعلقـة بـاألمن الـيت      

  .)٨٦(ذلك الوقت مل تلب حىت
ــؤرخ   ــرر املــ ــايو  ٢٣املقــ ــة  ٢٠٠٢أيار/مــ (اجللســ

  )٢٠٠٢( ١٤١٣): القرار ٤٥٤١
، ٢٠٠٢أيار/مـايو   ٢٣املعقودة يف  ٤٥٤١يف اجللسة 

للشــؤون  األمــني العــامإىل إحاطــة مــن وكيــل   اجمللــساســتمع 
، أدىل ببيانــات ممثلــو اجمللــسأعضــاء باإلضــافة إىل السياســية. و

 أفغانســــتانو )٨٧()االحتــــاد األورويبأســــبانيا (بالنيابــــة عــــن   
ــالمية و ــران اإلســ ــة إيــ ــدا   مجهوريــ ــا وكنــ ــتان وتركيــ وباكســ

  د واليابان.ونيوزيلندا واهلن
__________ 

  )٨٥(  S/PV.4521 ،٣ و ٢تان الصفح. 

 .٨إىل  ٣ات املرجع نفسه، الصفح  )٨٦(  

وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا    وأيسلندا انضم إىل البيان كل من إستونيا   )٨٧(  
ومانيـــا وســـلوفاكيا وســـلوفينيا وقـــربص واجلمهوريـــة التشـــيكية ور

 والتفيا وليتوانيا وليختنشتاين ومالطة وهنغاريا.

عمليـة   أنللشؤون السياسـية   األمني العاموأكد وكيل 
لويا جريغا الطـارئ، الـيت مـن املقـرر إجراؤهـا يف أقـل       جملس ال

 مــن ثالثــة أســابيع، تشــكل اختبــارا بــالغ األمهيــة لعمليــة بــون. 
 أفغانسـتان لتقـدمي املسـاعدة يف    األمـم املتحـدة  بعثة وأوضح أن 

لويا جريغـا يف  عقد المان تركز معظم مواردها على ض كانت
ويف ظـل ظـروف حـرة ونزيهـة بقـدر مـا تسـمح         احملددالوقت 

عقـد حـوايل    تسـتلزم عمليـة  الواملرحلة األوىل من . به الظروف
 وهــي الــيت تقــوم باختيــار ،مجعيــة إقليميــة يف أحنــاء البلــد ٣٨٠

 ٦٠و ٢٠ ما يتـراوح بـني   هيئات انتخابية تتألف كل منها من
تقـوم هـذه اهليئـات االنتخابيـة عـن      لثانية، ويف املرحلة ا عضوا.

ــثلني يف    ــاب ممـ ــري بانتخـ ــراع السـ ــق االقتـ ــا جملـــس طريـ اللويـ
اللويـا جريغـا   جملـس  جريغا. وتتمثـل املرحلـة الثالثـة يف انعقـاد     

باإلضـافة   مـن املمـثلني املنتخـبني،    ١٠٠٠حبضور حوايل نفسه 
ــه    ٥٠٠حــوايل إىل  ــارين. وقــال إن مت إجنــاز مــن املمــثلني املخت

، إقليمــا ٣٨٠إقلــيم مــن أصــل    ٣٠٠املرحلــة األوىل يف حنــو  
مل تكن على خري ما يرام، إال أهنا كانت مـن أوجـه    اورغم أهن

. وأعرب عـن اعتقـاده أن العمليـة    كثرية أفضل مما كان متوقعا
قـــد أظهــــرت أن األفغــــان ميلكـــون القــــدرة علــــى املصــــاحلة   

املتاحـة  والتوفيق، إذ يدركون أمهيـة عـدم إهـدار هـذه الفرصـة      
احلالـــة وأشـــار مـــع القلـــق إىل أن  لتحقيـــق الســـالم والـــتعمري.

ــت       ــا زال ــابول، م ــة يف أفغانســتان، وال ســيما خــارج ك األمني
  .)٨٨(تدعو إىل القلق البالغ

األعمــال ورحــب معظــم املــتكلمني بالتقــدم احملــرز يف   
، الـذي  التحضريية لعقد االجتماع الطارئ جمللس اللويا جريغا

للنجاح يف تنفيذ عملية بون، وأكـدوا جمـددا   كان ميثل مفتاحا 
يف تنفيـذ   األمـم املتحـدة  تأييدهم للدور الرائد الذي تضطلع به 

ــوة شــرطة       ــدريب ق ــى احلاجــة امللحــة لت ــوا عل ــة. ووافق العملي
وجــيش جديــدين مــن أجــل اســتعادة األمــن وحفظــه يف أحنــاء   

__________ 

  )٨٨(  S/PV.4541 ،٦إىل  ٢ات الصفح. 
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البلد. ورحبت وفود عديدة باستعداد تركيا بتويل قيـادة القـوة   
 ٢٠دوليـــة للمســـاعدة األمنيـــة خلفـــا للمملكـــة املتحـــدة يف  ال

ــه ــدريب    حزيران/يوني ، وإعالهنــا أهنــا ســتكون مســؤولة عــن ت
  كتيبتني من كتائب اجليش األفغاين اجلديد.

أن بلــده يبــذل جهــودا   الواليــات املتحــدةوأفــاد ممثــل 
 أفغانسـتان حيـث وصـل إىل   متواصلة لتدريب اجليش األفغاين، 

ــان/أ ــة نيســ ــوات   ١٤٠بريل يف هنايــ ــود القــ ــديا مــــن جنــ جنــ
أن جهـــود الواليـــات املتحـــدة  .وأعرب عـــن اعتقـــادهاخلاصـــة

 والتحالف ملعاجلة الضرورات األمنية فيما جياوز كابـل كانـت  

ــه   ناجحــة حــىت  ــت، وأن ــك الوق ــا زال يتصــور التصــدي  ذل م
ــة خــارج كابــل عنــد الضــرورة بواســطة     ــة حمتمل لشــواغل أمني

  .)٨٩(‘‘الدائمة عملية احلرية”وقوات  التحالف
ــل   ــاد الروســي وكــرر ممث ــى ضــرورة    االحت ــد عل التأكي

ــتبعاد  ــان اس ــة الطالب ــزة     حرك ــن املشــاركة يف أجه ــا م وأتباعه
  .)٩٠(سلطة الدولة املقبلة

جنـاح اجتمـاع جملـس اللويـا     وحذر ممثل سنغافورة من 
جريغا الطارئ لن يكفل وحـده االسـتقرار الطويـل األجـل يف     

املزيــد يف اجملــاالت  اجنــازإىل ســة ماحاجــة فهنــاك  ،أفغانســتان
الـــيت تتعلـــق باإلغاثـــة اإلنســـانية واإلنعـــاش وإعـــادة اإلعمـــار، 

ــتان   ــاء أفغانسـ ــائر أحنـ ــة يف سـ ــة األمنيـ ــافة إىل احلالـ . )٩١(باإلضـ
بينمـا   أنـه عـن اعتقـاده    مجهورية إيـران اإلسـالمية  وأعرب ممثل 

مصــلحة دميومــة تظــل احلالــة األمنيــة هشــة ومتقلبــة، فــإن مــن   
م أن يظل التواجـد العسـكري األجـنيب يف ذلـك البلـد يف      السال

ــة   ــرة ممكنـ ــر فتـ ــن وألقصـ ــد ممكـ ــوء ’’، وذلـــك أدىن حـ يف ضـ
  .)٩٢(‘‘احلساسية األفغانية والتجربة املاضية

__________ 

 .١١و ١٠تان املرجع نفسه، الصفح  )٨٩(  

 .١٥ املرجع نفسه، الصفحة  )٩٠(  

 .٢٤ املرجع نفسه، الصفحة  )٩١(  

 .٣٥ و ٣٤تان املرجع نفسه، الصفح  )٩٢(  

ــل   ــوة    أفغانســتانوأعــرب ممث ــاده أن إنشــاء ق عــن اعتق
ارجيـة  اخلوزيـر  األمن األفغانية اجلديدة، اليت أوضح تفاصـيلها  

أن يسـهم إىل حـد كـبري يف    يف جنيـف، ميكـن   األفغاين املؤقـت  
وأكد ممثـل تركيـا    .)٩٣(حتقيق األمن واالستقرار يف أرجاء البلد

لمسـاعدة  لقـوة الدوليـة   التـويل رئاسـة   جمددا تصميم بلده على 
ــة يف أفغانســتان ـــم احملافظــة علــى   ، علــى أســاساألمني ــه ستـت أن

قـرار  والية ومنطقة عمـل القـوة الدوليـة علـى النحـو احملـدد يف       
  .)٩٤()٢٠٠١( ١٣٨٦جملس األمن 

إىل مشـروع   اجمللـس ووجه الـرئيس (سـنغافورة) انتبـاه    
وطُرح مشروع القرار للتصويت، واعتمـد باإلمجـاع   ؛ )٩٥(قرار

)، الذي جاء فيه، ضمن مجلـة  ٢٠٠٢( ١٤١٣باعتباره القرار 
ــن       ــس، إذ يتصــرف مبوجــب الفصــل الســابع م ــور، أن اجملل أم

  امليثاق:
ن ببقاء القوة الدوليـة للمسـاعدة األمنيـة، علـى     متديد اإلذ يقرر

 ٢٠)، لفتــرة ســتة أشــهر بعــد  ٢٠٠١( ١٣٨٦النحــو احملــدد يف القــرار 
  ؛٢٠٠٢حزيران/يونيه 
للــدول األعضــاء املشــاركة يف القــوة الدوليــة للمســاعدة   يــأذن

 األمنية باختاذ مجيع التدابري الالزمة للوفاء بواليتها؛

ــاء أن ت يطلـــب ســـاهم بـــاألفراد واملعـــدات  إىل الـــدول األعضـ
وغريها من املوارد يف القوة الدوليـة للمسـاعدة األمنيـة، وأن تسـاهم يف     

  .)٢٠٠١( ١٣٨٦الصندوق االستئماين الذي أنشئ عمال بالقرار 
(اجللســة  ٢٠٠٢حزيران/يونيــه  ٢٦املقــرر املــؤرخ 

  )٢٠٠٢( ١٤١٩): القرار ٤٥٦٠
ــودة يف  )٩٦(٤٥٥٧يف اجللســة  ــه حزيران/يو ٢١املعق ني

ــل   اجمللــساســتمع ، ٢٠٠٢ ــام إىل إحاطــة مــن وكي  األمــني الع
اللويـا جريغـا الطـارئ    للشؤون السياسية، الذي أفاد أن جملس 

__________ 

 .٣٨ سه، الصفحةاملرجع نف  )٩٣(  

 .٣٩و ٣٨تان املرجع نفسه، الصفح  )٩٤(  

  )٩٥(  S/2002/569. 

 إىل املشاركة يف اجللسة، ولكنه مل يدل ببيان. أفغانستانُدعي ممثل   )٩٦(  
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ــوم     ــل يـ ــة يف كابـ ــورة ناجحـ ــد بصـ ــه،  ١١انعقـ حزيران/يونيـ
منــدوبا مصــوِّتا مــن كــل أجــزاء البلــد ومــن  ١ ٦٥٦مبشــاركة 

 غـا جملـس اللويـا جري  حزيران/يونيه، انتخـب   ١٣اخلارج. ويف 
السيد حامد كرزاي رئيسا للدولة، وسيقوم بـإعالن التشـكيل   
النهائي جمللس الوزراء خالل بضعة أيام. وحث القادة األفغـان  
اآلخــرين علــى تأييــد الســلطة االنتقاليــة، حيــث ســتظل هنــاك    
دائما فرصة أخـرى يف املسـتقبل للتنـافس علـى السـلطة. وقـال       

عـرب عـن أملـه    هناك عمل كـبري ينتظـر كـل الـوزارات، وأ     إن
. يف أن يركز جملس الوزراء على املهام اإلداريـة ومهـام احلكـم   

إىل حــدوث تــدهور يف احلالــة األمنيــة يف بعــض أجــزاء   أشــارو
أفغانســـتان، وحـــث اجملتمـــع الـــدويل علـــى مســـاعدة حكومـــة 
أفغانســتان علــى بســط ســلطتها علــى املنــاطق غــري اآلمنــة مــن   

ــالم وا     ــة السـ ــرا ألمهيـ ــه نظـ ــال إنـ ــد. وقـ ــرة  البلـ ــن يف الفتـ ألمـ
االنتقاليــة، فــإن البلــدان املســامهة يف القــوة الدوليــة للمســاعدة   

ــا    ــد يرغب ــس ق ــة واجملل ــة     األمني ــد يف إمكاني ــن جدي ــر م يف النظ
توسيع نطاق عمليات تلك القوة الدولية بقدر حمـدود لتشـمل   
مناطق خارج كابل، خاصة حيث يوجد اجتاه واضـح النعـدام   

بدون ضـغوط مقابلـة، فمـن شـأنه     األمن، الذي إذا ترك لينمو 
أن يعرض استمرار تنفيذ اتفاق بـون للخطـر الشـديد. واختـتم     
إحاطتــه حبــث اجملتمــع الــدويل علــى مواصــلة مســاعدة األفغــان  
واألمـــم املتحـــدة يف التصـــدي للتحـــديات اجلديـــدة يف تنفيـــذ  

  .)٩٧(العملية
ــة  حزيران/يونيـــه  ٢٦املعقـــودة يف  ٤٥٦٠ويف اجللسـ

فغانســتان إىل املشــاركة. ووجــه الــرئيس ، ُدعــي ممثــل أ٢٠٠٢
؛ )٩٨((اجلمهوريــة العربيــة الســورية) االنتبــاه إىل مشــروع قــرار  

وطُــرح مشــروع القــرار للتصــويت، واعتمــد باإلمجــاع دون      
__________ 

  )٩٧(  S/PV.4557 ٦إىل  ٢، الصفحات. 

  )٩٨(  S/2002/703. 

ــرار   ــاره الق ــه،  ٢٠٠٢( ١٤١٩مناقشــة باعتب ــذي جــاء في )، ال
  ضمن مجلة أمور، أن اجمللس:

ذها الكامـــل القـــوي للســـلطة االنتقاليـــة يف تنفيـــ يكـــرر دعمـــه
التفــاق بــون، مبــا يف ذلــك إنشــاء جلنــة دســتورية، ويف تعزيــز احلكومــة   
املركزيــة، وبنــاء جــيش وقــوة شــرطة وطنــيني، وتنفيــذ أنشــطة التســريح  
وإعـــادة اإلدمـــاج وحتســـني احلالـــة األمنيـــة يف مجيـــع أحنـــاء أفغانســـتان، 
ومكافحــة االجتــار غــري املشــروع باملخــدرات، وضــمان احتــرام حقــوق  

ن، وتنفيـذ إصـالح القطـاع القضـائي، وإرسـاء القاعـدة القتصـاد        اإلنسا
 سليم وإعادة بناء قدرات اإلنتاج والبىن التحتية؛

السلطة االنتقاليـة أن تسـتند إىل جهـود السـلطة املؤقتـة يف       حيث
  القضاء على احملصول السنوي للخشخاش؛

الســلطة االنتقاليــة أن تواصــل االســتناد إىل جهــود    حيــث أيضــا
املؤقتــة يف التــرويج لرفــاه النســاء واألطفــال األفغــان ورعايــة       الســلطة 

  مصاحلهم وأن توفر التعليم لألوالد والبنات؛
علـى أمهيـة مواصـلة الـدعم الـدويل إلكمـال        يشدد مرة أخـرى 
  العملية وفقا التفاق بون

    .أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي يقرر
ــن     ــرة م ــت يف الفت ــيت أجري ــداوالت ال ــوز/  ١٩امل مت

ــه إىل ي ــوبر ٣٠وليــــ ــرين األول/أكتــــ  ٢٠٠٢ تشــــ
 ) ٤٦٣٨و ٤٦١١و ٤٥٧٩ات (اجللس

متوز/يوليـــــــه  ١٩املعقـــــــودة يف  ٤٥٧٩يف اجللســـــــة 
يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام   اجمللــس أدرج، ٢٠٠٢

عـــن احلالـــة يف أفغانســـتان وآثارهـــا علـــى الســـالم واألمـــن       
احملـرز يف  ، يف تقريره، التقدم األمني العام. وعرض )٩٩(الدوليني

ــون،    ــاق ب ــذ اتف ــك  تنفي ــا يف ذل ــد  مب االجتمــاع النجــاح يف عق
 ١٩إىل  ١١يف الفتـــرة مـــن   الطـــارئ جمللـــس اللويـــا جريغـــا   

ــه ــن حــدوث      .٢٠٠٢ حزيران/يوني ــرغم م ــى ال ــه عل ورأى أن
ووقـوع بعـض    بعـض مـن التقصـري يف ترشـيح واختيـار الوفـود      

ويـه  حوادث التهديد يف االجتماع نفسه، فـإن مـن اجلـدير بالتن   
تنفيذ عملية لوجستية ضخمة من ذلك القبيـل يف   أنه قد جرى

__________ 

  )٩٩(  S/2002/737 ١٤٠١، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٢.( 
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أجنـزت مهـام    إطار جـدول زمـين ضـيق، وأن تلـك العمليـة قـد      
انتخاب رئيس الدولـة واملوافقـة علـى اهلياكـل وتعـيني السـلطة       

املهام الرئيسية املقبلة تتمثـل يف إنشـاء جلنـة     االنتقالية. وقال إن
وعقـد جملـس لويـا جريغـا      لصـياغة الدسـتور اجلديـد؛    دستورية

العامــة.  شــهرا؛ والتحضــري لالنتخابــات  ١٨دســتورية خــالل 
والحظ أنه إىل حني تشكيل جيش وطـين، ويف غيـاب تواجـد    

للمساعدة األمنيـة خـارج كـابول، سـيتعذر إهنـاء       القوة الدولية
يواصل املناداة بشدة بتوسـيع   مناخ انعدام األمن. ولذلك، فإنه

  لمساعدة األمنية خارج كابل.حمدود للقوة الدولية ل
املمثـــل إىل إحاطـــة مـــن  اجمللـــسويف اجللســـة، اســـتمع 

، وبعــدها أدىل ببيانــات كــل فغانســتانأل ألمــني العــاماخلــاص ل
مجهوريـة إيـران   وأوكرانيـا و  أفغانسـتان ، وممثلـو  اجمللـس أعضاء 

وباكســـتان وتركيـــا ومجهوريـــة كوريـــا والـــدامنرك  اإلســـالمية
ــن   ــة عـ ــاد األ(بالنيابـ ــدا   )١٠٠()ورويباالحتـ ــتان وكنـ وطاجيكسـ

وماليزيـــا ونيبـــال واهلنـــد واليابـــان، وكـــذلك ممثـــل منظمـــة       
  اإلسالمي.  املؤمتر

وقال املمثل اخلاص إن عمليـة السـالم تسـري يف املسـار     
الســليم، وأشــار إىل بضــعة عوامــل تــدعو إىل التفــاؤل احلــذر،   

 ٢٣بعـد   أن شعب أفغانستان قـد سـئم القتـال حقـا    ومن بينها 
ن الصـراع الطويـل واملريـر، وأن كـل املواعيـد النهائيـة       مـ  عامـا 

احملددة يف العملية قد مت الوفاء هبـا يف أواهنـا. وأشـار إىل أنـه يف     
يكـون عمليـة    حني مل يكن املقصود من جملس اللويا جريغا أن

دميقراطيـــة كاملـــة أو متثيليـــة بالكامـــل، فإنـــه تضـــمن عناصـــر  
ســـألة األمـــن، كـــرر . وبالنســـبة ملدميقراطيـــة كـــبرية ومبتكـــرة

املفتاح احلقيقي إلعادة استتباب األمـن يكمـن   التأكيد على أن 
األخـذ بربنـامج    يف إنشاء جيش وطين وقوة شرطة وطنيـة، مـع  

__________ 

ــان   )١٠٠( ــن إســتونيا   انضــم إىل البي ــا ،كــل م ــدا ،وبلغاري ــا ،وبولن  ،وتركي
 ،وقـربص  ،وسـلوفينيا  ،وسلوفاكيا ،ورومانيا ،واجلمهورية التشيكية

 وهنغاريا. ،ومالطة ،وليتوانيا ،والتفيا

وقال إنـه ال يقـل عـن ذلـك يف األمهيـة إدخـال       . قوي للتسريح
األمن الوطنيـة، ورأى أنـه مل يعـد     اإلصالح املعتزم على مديرية

االسـتخبارات   س بـأهنم مهـددون مـن ِقبـل    مقبوالً أن يشعر النا
وغريها من الدوائر األمنية يف بلدهم. وعالوة على ذلك، قـال  
إنه ما زال يـرى أن توسـيع نطـاق القـوة الدوليـة مـن شـأنه أن        

حتقيقـه بعـدد    حيدث تأثرياً هائالً علـى األمـن، وأن مـن املمكـن    
مـن  قليل نسـبياً مـن اجلنـود، وبتكلفـة قليلـة نسـبياً، ومـع قليـل         

أولئـك اجلنـود للخطـر. وأكـد أنـه جيـب علـى         احتمال تعـرض 
ــة دســتورية     ــة أن تشــرع ســريعاً يف إنشــاء جلن الســلطة االنتقالي

الدقيقــة املتمثلــة يف وضــع دســتور جديــد   لالضــطالع باملهمــة
بعثة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة     للبلد. وفيما يتعلق هبيكل 

م عليها البعثة ما زالـت  ، قال إن الفلسفة اليت تقويف أفغانستان
التكامــل، حبيــث  كمــا هــي: فهــي تتمثــل مــن ناحيــة يف حتقيــق

ــة      ــات اإلغاثـ ــطة يف قطاعـ ــية باألنشـ ــطة السياسـ ــرتبط األنشـ تـ
والتعمري وتستفيد منها، كما ترتبط باجملاالت األربع  واإلنعاش

ــات، وهــي   ــددة القطاع ــوق    األخــرى املتع ــوع اجلــنس وحق ن
ريح. ومـــن ناحيـــة أخـــرى، اإلنســـان وســـيادة القـــانون والتســـ

ســيكون متثيــل العنصــر األجــنيب يف البعثــة خفيفــاً وحتــاول بنــاء  
يتسىن لألفغان أن يتسلموا بأسـرع مـا    القدرات األفغانية، حىت

  .)١٠١(ميكن أكرب عدد من الوظائف اليت يضطلع هبا األجانب
ــك      ــدم احملــرز حــىت ذل ــتكلمني بالتق ورحــب معظــم امل

النجـــاح يف عقـــد  خباصـــة الوقـــت يف تنفيـــذ اتفـــاق بـــون، و   
ــا   ــا جريغـ ــارئ جمللـــس اللويـ ــاع الطـ ــددا  االجتمـ ــدوا جمـ ، وأكـ

ــة التحــديات      ــة يف مواجه ــزامهم مبســاعدة الســلطة االنتقالي الت
والصعوبات الالحقة يف األشهر التاليـة. وأعربـوا عـن تأييـدهم     

ــة  ــم املتحــدة لبعث ــادي يف    األم ــدور قي ــيت ســتظل تضــطلع ب ، ال
لى تنفيذ العملية. كمـا أكـد عـدد    مساعدة السلطة االنتقالية ع

مــن املــتكلمني علــى أمهيــة مكافحــة إنتــاج املخــدرات. وأكــد   
__________ 

)١٠١(  S/PV.4579 ،٨إىل  ٣ات الصفح. 



 مرجع ممارسات جملس األمن
 
 

632 11--21843 
 
 

العديد من املتكلمني أيضا ضرورة تعزيز األمـن واالسـتقرار يف   
أحناء البلد، وتيسـري عـودة الالجـئني، وكفالـة احلـد األدىن مـن       

، وتعزيـز املشـاركة الشـعبية يف    ةالتنمية االقتصادية واالجتماعيـ 
  اق التحول الدميقراطي للمجتمع األفغاين.سي

تركيــــز جمــــددا أن  الواليــــات املتحــــدةوأكــــد ممثــــل 
الواليات املتحدة يف أفغانستان ظـل منصـباً علـى إدارة احلـرب     
ــود التحــالف يف أفغانســتان     ــز جن علــى اإلرهــاب، حيــث يركِّ

فــرد علــى تــدمري فلــول القاعــدة.  ٨ ٠٠٠البــالغ عــددهم حنــو 
ن يشكِّل اجلـيش الـوطين األفغـاين يف هنايـة     أنه البد من أ ورأى
 العمود الفقري جلهاز األمـن يف أفغانسـتان، مضـيفا أن    املطاف

ــد علــى   مــدرباً عســكرياً مــن الواليــات املتحــدة    ٢٥٠مــا يزي
مـع األفغـان علـى تـدريب      وفرنسا يقومون بالعمـل عـن كثـب   

  .)١٠٢(اجليش
ــل   ــال ممث ــدو مــن    االحتــاد الروســي وق ــه حيــث ال يب إن

توســيع القــوة الدوليــة، فــإن مــن الضــروري التعجيــل     املمكــن
ــال   بإنشــاء جــيش  ــاين وطــين فعَّ ــل  )١٠٣(أفغ ــل، أوىل ممث . وباملث
أمهية عاجلة وخاصـة للتقـدم يف جمـال إصـالح      اململكة املتحدة

ومتسـقة. وشـدد    قطاع األمن، ضمن إطـار إسـتراتيجية شـاملة   
ــدريب اجلــاري للجــيش       ــني الت ــة ضــمان االتســاق ب ــى أمهي عل

ــددة وتســــر ــة والــــربامج احملــ ــيات اخلاصــ لــــذلك  يح امليليشــ
  .)١٠٤(الغرض

عن تقديره للمسـاعدة الدوليـة    أفغانستانوأعرب ممثل 
جناحــا فائقــا ’’يف تنفيــذ عمليــة بــون، وهــو مــا ميكــن اعتبــاره   

ــع القــرن احلــادي      ــاء الســالم لألمــم املتحــدة يف مطل جلهــود بن
. غـــري أنـــه ســـلم بأنـــه رغـــم سلســـلة التطـــورات ‘‘والعشـــرين

__________ 

 .١٣ و ١٢تان املرجع نفسه، الصفح  )١٠٢(

 .٢١ املرجع نفسه، الصفحة  )١٠٣(

 .٢٩ الصفحة املرجع نفسه،  )١٠٤(

مـن   االجيابية، ما زال هناك الكثري ممـا يـتعني اجنـازه. وقـال إنـه     
 أجل أن تبسط السـلطة االنتقاليـة نفوذهـا الكامـل علـى مجيـع      

أحناء البلد، فقد جعلت مـن تكـوين جـيش وطـين متـوازن مـن       
. )١٠٥(واإلقليميـة هـدفا مـن أهـدافها الرئيسـية      النـاحيتني العرقيـة  
أن مـع القلـق إىل    سـالمية مجهورية إيـران اإل وأشار ممثل اهلند و

مــن  حركــة الطالبــاناســتمرار جتمُّــع عناصــر تنظــيم القاعــدة و 
حدود أفغانستان اجلنوبيـة واجلنوبيـة الشـرقية     جديد على طول

أفغانسـتان، وعلـى بقيـة     يشكِّل عبئا ثقيال على حالـة األمـن يف  
ــة كــذلك  ــم     )١٠٦(املنطق ــه رغ ــى أن ــل باكســتان عل . وشــدد ممث

ــع وجــود صــ    ــة  التضــحيات وتوق ــإن حكوم ــة، ف  عوبات حملي

ــة      ــة الراميـ ــد احلملـ ــن تأييـ ــوان عـ ــم ومل تتـ ــتان مل ُتحجـ باكسـ
عناصــر اإلرهــاب مــن  الستئصـال تنظــيم القاعــدة وغريهــا مــن 

  .)١٠٧(أفغانستان واملنطقة بأسرها
 أيلـــــول/ ١٩املعقـــــودة يف  )١٠٨(٤٦١١ويف اجللســـــة 

املمثـل اخلـاص   إىل إحاطـة مـن    اجمللـس ، استمع ٢٠٠٢ سبتمرب
وشرح املمثل اخلاص التطورات الـيت   .عام ألفغانستانلألمني ال

 أفغانسـتان استجدت منذ إحاطته األخرية للمجلـس، وقـال إن   
األمــم قطعــت شــوطا طــويال يف تنفيــذ عمليــة بــون. وأفــاد أن   

يف وضـع إطـار إمنـائي    ملتزمة بـدعم السـلطة االنتقاليـة     املتحدة
األمـــم بعثـــة وطـــين وميزانيـــة وطنيـــة يف الشـــهور املقبلـــة، وأن 

علـى   تعمـل مـع السـلطة    املتحدة لتقدمي املساعدة يف أفغانستان
التعجيــل بتطــوير احلكومــة وحتقيــق الالمركزيــة يف املســاعدات 

فرعيــة تناســب احتياجــات فــرادى  واســتحداث بــرامج وطنيــة
 املقاطعات وإتاحـة اسـتجابة أكثـر تكـامال وفعاليـة مـن حيـث       

__________ 

 .٣٢إىل  ٣٠ات املرجع نفسه، الصفح  )١٠٥(

)١٠٦(  S/PV.4579 (Resumption 1) ،١٢ و ١١تان الصــــفح )؛ اهلنــــد(
 .(مجهورية إيران اإلسالمية) ١٣والصفحة 

 .٢٠ املرجع نفسه، الصفحة  )١٠٧(

 للمشاركة يف اجللسة، ولكنه مل يدل ببيان. أفغانستانٌدعي ممثل   )١٠٨(
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توسـيع القـوة   التكاليف من جانب األمـم املتحـدة. ومـع عـدم     
الدوليــة للمســاعدة األمنيــة، وهــو مــا أحــدث خيبــة أمــل لــدى 

ولبلــدان اجملــاورة، أعــرب املمثــل اخلــاص   أفغانســتانالنــاس يف 
عن أمله يف إجـراء مناقشـات مركّـزة يف كـابول حـول مسـألة       

مشـاركة السـلطات األفغانيـة     األمـن يف املسـتقبل القريـب، مـع    
. وقـال  يف اجملتمـع الـدويل   واألمم املتحدة واألعضاء الرئيسـيني 

جيب أن يكون هناك جـدول أعمـال ذو   إنه حبلول هناية العام، 
 مصداقية وميكـن حتقيقـه مـن أجـل بنـاء جـيش وطـين وشـرطة        

وطنية حيالن تدرجييا حمل قوات الطوائف والقوات الـيت تنتشـر   
  .)١٠٩(أحناء البلد يف ذلك الوقت يف واقع األمر يف مجيع
تشـــــرين  ٣٠عقـــــودة يف امل )١١٠(٤٦٣٨ويف اجللســـــة 

املمثــل إىل إحاطــة مــن  اجمللــس، اســتمع ٢٠٠٢ األول/أكتــوبر
. وأشــار املمثــل اخلــاص مــع  اخلــاص لألمــني العــام ألفغانســتان 

األمن مـا زال ميثـل أحـد الشـواغل ذات األولويـة      القلق إىل أن 
أفغانستان، حيث ما برح القتال املتقطـع ينـدلع مـن آن     لشعب

ل واجلنـوب الشـرقي، وبدرجـة أقـل     الشما آلخر، وال سيما يف
يف الغـــرب. وأشـــار إىل أن احلكومـــة ال متلـــك بعـــد الوســـائل  

املشــاكل الكامنــة واملســببة هلــذه   الالزمــة للتعامــل الفعــال مــع 
األخطار اليت هتدد األمن، وكرر التأكيد على أنه مـا مل تنشـر،   
وإىل أن يــتم نشــر، قــوة شــرطة وطنيــة وجــيش وطــين يتمتعــان 

والتجهيـز وُتـدفع هلمـا مرتباهتمـا بانتظـام، لـن        بجبـودة التـدري  
األمنيـة. وأفـاد أنـه مت     يكون هناك حل طويل األمـد للمشـاكل  

ــد،      ــة صــياغة إلعــداد الدســتور اجلدي ــدء عمــل جلن تشــكيل وب
املنـوط   وتقوم بعثة األمم املتحدة بتقدمي الدعم هلـا علـى النحـو   

ــة مشــر       ــدم اللجن ــرر أن تق ــن املق ـــون؛ وم ــاق بـ ــا يف اتف وعا هب
. وأعــرب املمثــل ٢٠٠٣للدســتور يف موعــد غايتــه هنايــة عــام  

مـا زالـت مقلقـة     حقوق اإلنساناخلاص عن قلقه من أن حالة 
__________ 

)١٠٩(  S/PV.4611 ،٦إىل  ٢ات صفحال. 

 للمشاركة يف اجللسة، ولكنه مل يدل ببيان. أفغانستانٌدعي ممثل   )١١٠(

مــن عــدة جوانــب، وذكــر أن مــن األســباب األساســية لــذلك  
االفتقــار إىل األمــن وضــعف احلكومــة املركزيــة، ونفــوذ أمـــراء 

اطق بـني الفصـائل يف بعـض منـ     احلرب، والصـراعات املسـتمرة  
سليمـــة. كمـا    البلـد، ووجـود نظـام قضائــي ال يعمـل بطريقـة    

أفاد أن احلكومة قد اختذت خطـوة هامـة بإصـالح ماليـة البلـد      
مــــن خــالل طــرح عملـــة جديــدة، يف عمليــة ترمـــي إىل إعــادة 
تنشيـــط النظــام املــايل واملصرفـــي يف كــل أحنــاء البلــد، ووضــع   

  .)١١١(ر العمالتلقدرة اجملموعات األخرى على إصدا حــد
ــاين/نوفمرب  ٢٧املقـــرر املـــؤرخ   ٢٠٠٢تشـــرين الثـ

  )٢٠٠٢( ١٤٤٤): القرار ٤٦٥١(اجللسة 
ــة  ــودة يف  ٤٦٥١يف اجللسـ ــاين/  ٢٧املعقـ ــرين الثـ  تشـ

 ٌدعـي ممثـل أفغانسـتان للمشـاركة يف اجللسـة.     ، ٢٠٠٢نوفمرب 
إىل مشـــروع  اجمللـــس(الصـــني) انتبـــاه  اجمللـــسووجـــه رئـــيس 

إىل رسـالة مؤرخـة    اجمللـس رئيس انتبـاه  . كما وجه الـ )١١٢(قرار
، )١١٣(مــــن ممثــــل تركيــــا ٢٠٠٢ تشــــرين األول/أكتــــوبر ٢١

 ٢٠٠٢ تشـرين الثـاين/نوفمرب   ٢٥وكذلك إىل رسالة مؤرخـة  
، حييــل هبــا األمــني العــاممــن  جملــس األمــنموجهــة إىل رئــيس 

يعربـان  رسالة مشـتركة مـن وزيـري خارجيـة أملانيـا وهولنـدا،       
يهما ألن تتوليا معا بعـد تركيـا قيـادة    فيها عن استعداد حكومت

ملـدة سـتة أشـهر عقـب متديـد       الدوليـة للمسـاعدة األمنيـة    القوة
  .)١١٤(لواليتها اجمللس

اجمللـــس باإلمجـــاع دون مناقشـــة  اعتمـــدبعـــد ذلـــك، و
)، الـذي جـاء   ٢٠٠٢( ١٤٤٤باعتباره القـرار  مشروع القرار 
__________ 

)١١١(  S/PV.4638 ،٧إىل  ٢ات الصفح. 

)١١٢(  S/2002/1278. 

)١١٣(  S/2002/1196    ــر الثالــث عــن عمــل ــا التقري ــل هب ــة  ، حيي ــوة الدولي الق
 ٣٠و ١الــذي يغطــي الفتــرة بــني   للمســاعدة األمنيــة يف أفغانســتان

 .٢٠٠٢/سبتمرب أيلول

)١١٤(  S/2002/1296. 
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 فيه، ضمن مجلة أمور، أن اجمللس، إذ يتصرف مبوجب الفصـل 
  السابع من امليثاق:

متديد اإلذن ببقاء القوة الدوليـة للمسـاعدة األمنيـة، علـى      يقرر
 ٢٠)، لفتـرة سـنة واحـدة بعـد     ٢٠٠١( ١٣٨٦النحو احملـدد يف القـرار   
  ؛٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب 

للــدول األعضــاء املشــاركة يف القــوة الدوليــة للمســاعدة   يــأذن
ــة لل   ــدابري الالزمـ ــاذ مجيـــع التـ ــة باختـ ــة  األمنيـ ــوة الدوليـ ــة القـ ــاء بواليـ وفـ

  للمساعدة األمنية؛
إىل الـــدول األعضـــاء أن تســـاهم يف القـــوة الدوليـــة      يطلـــب

للمساعدة األمنية باألفراد واملعدات وغريها من املوارد، وأن تسـاهم يف  
 )؛٢٠٠١( ١٣٨٦الصندوق االستئماين الذي أنشئ عمال بالقرار 

نية أن تقدم، عـن  من قيادة القوة الدولية للمساعدة األم يطلب
  طريق األمني العام، تقارير فصلية عن تنفيذ واليتها؛

 إبقاء املسألة قيد نظره. يقرر

ــانون  ١٣املــــــــداوالت الــــــــيت أجريــــــــت يف   كــــــ
 )٤٦٦٤(اجللسة  ٢٠٠٢األول/ديسمرب 

كــــــانون  ١٣املعقــــــودة يف  )١١٥(٤٦٦٤يف اجللســــــة 
األمـني  إىل إحاطـة مـن    اجمللـس استمع ، ٢٠٠٢األول/ديسمرب 

 األمــني العــام. وعــرض حفــظ الســالماملســاعد لعمليــات  العــام
أخـر املعلومـات عـن التطـورات الرئيسـية       اجمللـس املساعد على 

االجتماع السنوي ملؤمتر بون الـذي   مبا يف ذلك، أفغانستانيف 
يف أملانيـا السـتعراض التقـدم     كانون األول/ديسـمرب  ٢ُعقد يف 

لتـزام بعمليـة   احملرز حىت ذلـك الوقـت والتأكيـد جمـددا علـى اال     
السالم. وحدد املشاركون يف االجتماع عـددا مـن التحـديات    

بنــاء جــيش وطــين وشــرطة وطنيــة تراعــى  احملــددة، مثــل أمهيــة 
فيهمــا الفعاليــة والتــوازن العرقــي؛ وضــرورة تشــاور احلكومــة   

معــامل وخطــوط زمنيــة    األفغانيــة واجملتمــع الــدويل يف رســم   
 قن. ورحـب باتفـا  واضـحة تكفـل التنفيـذ الكامـل التفـاق بـو      

أفغانســـتان والـــدول اجملـــاورة هلـــا علـــى توقيـــع اتفـــاق بشـــأن   
__________ 

 للمشاركة يف اجللسة، ولكنه مل يدل ببيان. أفغانستانٌدعي ممثل   )١١٥(

املتبــادل وعــدم التــدخل يف   عالقــات ُحســن اجلــوار والتعــاون 
أن جـزءا كـبريا مـن إسـتراتيجية      . كمـا أكـد  الشؤون الداخليـة 

ــى    ــد ســلطتها يتوقــف عل ــة لتأكي ــادة   احلكوم ــى زي ــدرهتا عل ق
إليـــرادات العامـــة مـــن حتويـــل ا مبـــا يف ذلـــكعائـــداهتا احملليـــة، 

األقاليم إىل اخلزانة الوطنية وإصالح نظام اجلمـارك. وأفـاد أنـه    
، وأن جلنــة صــياغة الدســتور، جلنــة قضــائية جديــدة مت تشــكيل

ــيت تشــكلت يف   ــاين/نوفمرب  ٣ال ســتهتدي ، ٢٠٠٢ تشــرين الث
يف إعداد الدسـتور اجلديـد. وقـال إنـه يف      ١٩٦٤بدستور عام 

، فإن مـا  ‘‘مشجعا’’ىت ذلك الوقت حني كان التقدم احملرز ح
مت إجنازه، وما ينتظـر اإلجنـاز، يتوقـف علـى اسـتمرار التحسـن       

  .)١١٦(احلالة األمنية يف
ــؤرخ    ٢٠٠٢كــانون األول/ديســمرب   ٢٤املقــرر امل

  )٢٠٠٢( ١٤٥٣): القرار ٤٦٨٢(اجللسة 
ــانون  ٢٤املعقـــــــــودة يف  ٤٦٨٢يف اجللســـــــــة  كـــــــ

ان للمشــاركة يف ٌدعــي ممثــل أفغانســت ، ٢٠٠٢األول/ديســمرب 
إعـالن كـابول بشـأن    إىل  اجمللـس ووجه الرئيس انتبـاه   اجللسة.

  .)١١٧(عالقات حسن اجلوار
إىل مشــروع  اجمللــسووجــه الــرئيس (كولومبيــا) انتبــاه 

وطُــــرح مشــــروع القــــرار للتصــــويت، واعتمــــد  ؛ )١١٨(قــــرار
ــرار     ــاره القـ ــة باعتبـ ــاع دون مناقشـ )، ٢٠٠٢( ١٤٥٣باإلمجـ

  مور، أن اجمللس:الذي جاء فيه، ضمن مجلة أ
إعــالن كــابول بشــأن عالقــات حســن اجلــوار؛  يرحــب ويؤيــد

اإلدارة  ٢٠٠٢كــانون األول/ديســمرب  ٢٢الــذي وقَّعتــه يف كــابول يف  
  ؛االنتقالية ألفغانستان وحكومات الدول اجملاورة ألفغانستان

  مجيع الدول إىل احترام اإلعالن ودعم تنفيذ أحكامه؛ يدعو
__________ 

)١١٦(  S/PV.4664 ،٧إىل  ٢ات الصفح.  
)١١٧(  S/2002/1416.املرفق ، 

)١١٨(  S/2002/1415. 
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أن يفيد اجمللس، حسب االقتضاء، ويف إىل األمني العام  يطلب
سياق تقاريره الدورية عـن أفغانسـتان، عـن حالـة تنفيـذ اإلعـالن مبـا يف        

  .ذلك عن املعلومات اليت تقدمها األطراف املوقعة
كــانون  ٣١املــداوالت الــيت أجريــت يف الفتــرة مــن  

تان (اجللس ٢٠٠٣شباط/فرباير  ٢٤إىل  الثاين/يناير
 )٤٧١١و ٤٦٩٩

 كـانون الثـاين/   ٣١املعقودة يف  )١١٩(٤٦٩٩يف اجللسة 
ــاير  املمثــل اخلــاص إىل إحاطــة مــن  اجمللــساســتمع ، ٢٠٠٣ين

ــنة األوىل مـــــن      .لألمني العام ألفغانستان ــرة إىل الســـ ويف نظـــ
عملية بون للسالم، قال املمثل اخلـاص إن أفغانسـتان أحـرزت    

معـامل سياسـية   بلوغ تقدما على العديد من اجلبهات، حيث مت 
يف الوقت احملدد، مبا يف ذلك انعقاد جملس اللويـا جريغـا    بارزة

 الطارئ وإنشاء اإلدارة االنتقالية احلاليـة بقيـادة الـرئيس حامـد    
عمليـة السـالم حباجـة    . غري أنه أعرب عـن اعتقـاده أن   كرزاي

غري قابلـة لالنتكـاس،    إىل إحراز مزيد من التقدم قبل أن تصبح
لـد أن يركـز علـى ثالثـة     ، سيتعني علـى الب ٢٠٠٣يف عام  وأنه

ــية؛      ــة الرئيس ــد مؤسســات الدول ــية: أوال، توطي جمــاالت رئيس
ثالثا، حتقيق نتـائج  و وثانيا، السعي إىل حتقيق املصاحلة الوطنية؛

ملموســة بشــأن مشــاريع اإلعمــار يف مجيــع أحنــاء البلــد. كمــا   
علما بأخر املعلومات عن تفاصـيل   اجمللسأحاط املمثل اخلاص 
تدريب اجليش اجلديـد وقـوة    مبا يف ذلكن، إصالح قطاع األم

ــالح     ــابقني؛ وإصـ ــاتلني السـ ــريح املقـ ــدة؛ وتسـ ــرطة اجلديـ الشـ
ــد؛      ــانون؛ وصــياغة دســتور جدي القضــاء واســتعادة ســيادة الق

 حزيران/يونيــــهوالتحضــــري لالنتخابــــات الوطنيــــة املقــــررة يف 
  .)١٢٠(حقوق اإلنسان؛ ومحاية ٢٠٠٤

ــة  ــودة يف  ٤٧١١ويف اجللســ ــباط/ ٢٤املعقــ  فربايرشــ
 األمـني العـام  إىل إحاطـات مـن وكيـل     اجمللـس استمع  ،٢٠٠٣

__________ 

 ٌدعي ممثل أفغانستان للمشاركة يف اجللسة، ولكنه مل يدل ببيان.  )١١٩(

)١٢٠(  S/PV.4699 ،٩إىل  ٢ات لصفحا. 

ــات  ــظ الســالم لعملي ــن حف ــن    ، وم ــان املســؤول ع ســفري الياب
املمثل اخلـاص للحكومـة األملانيـة    ومن  تنسيق املعونة األفغانية،

ــة    ــوة الشــرطة األفغاني ــدريب ق ــات   لت ــك، أدىل ببيان ــد ذل ؛ وبع
  .)١٢١(تانأفغانس، فضال عن ممثل اجمللسمعظم أعضاء 

والحظ وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم أنـه  
أن عمليــة بــون قــد جنحــت حــىت ذلــك الوقــت يف جتنــب رغــم 

نشــــوب قتــــال واســــع النطــــاق بــــني الفصــــائل املتنافســــة يف  
أفغانستان، فقد ظل األفغان يعانون على الصعيد اإلنساين مـن  
ــة     انعــدام األمــن الناشــئ عــن اقتــران ضــعف املؤسســات األمني

إصــالح القطــاع . وأشــار إىل أن الوطنيــة بقــوة القــادة احمللــيني 
السياسـية املعقـدة    األمـين أصـبح أكثـر إحلاحـا بسـبب األنشـطة      

ــة    ــذها يف الشــهور الســتة عشــر القادم ــد وأن ، املزمــع تنفي فالب
ــدنيا     ــروط الـ ــوفري الشـ ــادرا علـــى تـ ــاع األمـــين قـ ــون القطـ يكـ

ــا ج   ــتقرار بغيــــة كفالــــة أن يكــــون جمللــــس اللويــ ــا لالســ ريغــ
الدستوري ولالنتخابات الوطنية مغزى ومصـداقية. ورأى أنـه   
البــد مــن التأكيــدات السياســية يف الشــهور املقبلــة علــى تعزيــز 
إصــالح القطــاع األمــين علــى يــد اإلدارة املؤقتــة، باألفعــال ال   

ال يـزال عـدد كـبري    ’’باألقوال. وأشار يف ذلك السياق إىل أنه 
يش ودوائــر االســتخبارات مــن األفغــان يعتــربون الشــرطة واجلــ

فـرص النجـاح يف إصـالح    وقـال إن   .‘‘أجهزة متحيزة سياسيا
تتعزز بقــدر كــبري لــو أن بيانــات الســلطات  ســالقطــاع األمــين 

  .)١٢٢(األفغانية عن املصاحلة الوطنية صدقت بالدليل الثابت
ــدم  ــة    وقـ ــيق املعونـ ــن تنسـ ــؤول عـ ــان املسـ ــفري اليابـ سـ

لية املتوخـاة لـرتع السـالح    إحاطة إىل اجمللس عن العم األفغانية
ــاد   ــاج. وأف ــادة اإلدم ــه جيــري وضــع أســاس    والتســريح وإع أن

صلب لتلك العمليـة، وسـيتم البـدء بتنفيـذها يف غضـون وقـت       
قصــري. غــري أنــه توقــع أن تكــون العمليــة صــعبة يف أفغانســتان   

__________ 

 مل يدل ممثل أملانيا ببيان.  )١٢١(

)١٢٢(  S/PV.4711 ،٨إىل  ٣ات الصفح. 
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 املنافسات بـني الفصـائل.   نظرا للتراث الثقيل الوطأة املتمثل يف
ب إنشـاء جـيش وطـين جديـد بـالتوازي      كما أن حقيقة أنه جيـ 

برنــامج نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج،  مــع تنفيــذ
التحـديات الـيت تواجـه     تزيد من تعقيـد هـذه املهمـة. وقـال إن    

ــذين        ــود والضــباط ال ــدد اجلن ــد ع ــة حتدي ــة تشــمل كيفي العملي
ــة جلمــع    ســيخرجون مــن التشــكيالت  املســلحة، وتطــوير آلي

ــة واألســ   ــة    األســلحة اخلفيف ــني كاف ــة ب ــاء الثق ــة، وبن لحة الثقيل
األطــراف. وبــالنظر إىل االنتخابــات العامــة املقــرر إجراؤهــا يف 

ــه  ــالح   ٢٠٠٤حزيران/يونيـ ــزع السـ ــة نـ ــد رأى أن عمليـ ، فقـ
  .)١٢٣(ستستغرق عاما من وقت بدايتها

املمثــل اخلــاص للحكومــة األملانيــة لتــدريب قــوة وأفــاد 
يـد يف إعـادة تنظـيم    جيري إحـراز تقـدم ج  أنه  الشرطة األفغانية
 ٢٠٠٣الداخليـــة. وتأكيـــدا علـــى أن عـــام   الشـــرطة ووزارة

توطيـد   سيكون عاما حامسا، فقد أعرب عن أمله يف أن يشهد
األعمال املتعلقة بإعـادة تشـكيل املؤسسـات املركزيـة للشـرطة      

تطـوير نظـام التـدريب وإدمـاج أفـراد فـرق        يف كابول؛ وزيـادة 
حمترفــة  م؛ وتشــكيل شــرطةالــدوريات يف البلــد يف ذلــك النظــا

للحدود؛ وقبــل كل شيء، االستفادة بالنتـائج الـيت تتحقـق يف    
يعتمـد مسـتوى    أخرى من البلـد. وتوقـع أن   كابول، يف أجزاء

تطـرأ يف حالـة    التطوير واإلجنـاز علـى التطـورات اإلجيابيـة الـيت     
  .)١٢٤(األمن العامة وعلى مشاركة اجملتمع الدويل
ــد   ــن تقـ ــثلني عـ ــل املمـ ــرب كـ ــات، وأعـ يرهم لإلحاطـ

وطرحوا عددا من األسئلة الفنية املتصلة بالربامج الـيت تناولتـها   
اإلحاطــات، ومــن بينــها احتمــال اشــتراك منظمــة حلــف مشــال 
األطلسي (الناتو) يف ضمان السالم واألمن يف أفغانستان؛ ومـا  
هــي اآلليــات املتوخــاة لتنســيق اجلهــود الراميــة إىل إنشــاء قــوة   

__________ 

 .١١إىل  ٨ات املرجع نفسه، الصفح  )١٢٣(

 .١٥إىل  ١١ات املرجع نفسه، الصفح  )١٢٤(

ــوات   ــع ق ــة م ــا إذا كــان    شــرطة وطني ــة؛ وم الشــرطة اإلقليمي
تصميم عملية برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج  

هتريــب األســلحة خــارج أفغانســتان.   سيتضــمن تــدابري لكــبح 
وبعد ذلك، أجاب وكيل األمني العام لعمليات حفـظ السـالم   

املمثــل و ســفري اليابــان املســؤول عــن تنســيق املعونــة األفغانيــة و
علـى   األملانية لتدريب قـوة الشـرطة األفغانيـة    اخلاص للحكومة

  ما أبدته الوفود من أسئلة وتعليقات.
(اجللســـة  ٢٠٠٣آذار/مـــارس  ٢٨املقـــرر املـــؤرخ 

  )٢٠٠٣( ١٤٧١): القرار ٤٧٣٠
آذار/مـــارس  ٢٧املعقـــودة يف  )١٢٥(٤٧٢٧يف اجللســـة 

 األمــني العــاميف جــدول أعمالــه تقريــر  اجمللــسأدرج ، ٢٠٠٣
وآثارهـــا علـــى الســـالم واألمـــن     انســـتانأفغعـــن احلالـــة يف  

ــدوليني ــام. ووصـــف )١٢٦(الـ ــة األمـــني العـ ــره، العمليـ ، يف تقريـ
ــة       ــب اإلدارة االنتقاليـ ــن جانـ ــون مـ ــاق بـ ــذ اتفـ ــة لتنفيـ اجلاريـ

األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة يف   األفغانيــة، بــدعم مــن بعثــة
وأوضــح أن العمليــات السياســية الرئيســية لــدفع      .أفغانســتان
 حكومة أفغانية تقوم على التعـدد العرقـي ومراعـاة    االنتقال إىل

الفروق بني اجلنسني، ومتثل األفغان مجيعا، مبـا يف ذلـك عمليـة    
دستورية يقودها األفغـان والتحضـري إلجـراء انتخابـات وطنيـة      

. وأشــار مــع القلــق إىل أن األمــن مــا ٢٠٠٤ حزيران/يونيــهيف 
السـالم،   زال ميثل التحدي األكثـر خطـرا الـذي يواجـه عمليـة     
القـانون،   إذ أن تقلب احلالـة األمنيـة يعـوق إعـادة إقـرار سـيادة      

والقضــاء علــى انتــهاكات حقــوق اإلنســان، ويعــوق اإلعمــار   
والتحول السياسي. كما اقترح إدخال تعـديالت علـى هيكـل    

__________ 

فربايـر،   شـباط/  ٢٤املعقودة كجلسة خاصة يف  ٤٧١٢يف اجللسة   )١٢٥(
ــل اخلــاص للح إىل إحاطــة مــن   اجمللــساســتمع  ــة  املمث كومــة األملاني

 األمـني العـام  ، مبشـاركة مـن وكيـل    لتدريب قـوة الشـرطة األفغانيـة   
 .حفظ السالملعمليات 

)١٢٦(  S/2003/333 ١٤٠١، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٢.( 
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البعثــــة ، مبــــا يف ذلــــك إضــــافة أعــــداد صــــغرية إىل وحــــديت  
 اء قسـم املستشـارين العسـكريني ومستشـاري الشـرطة، وإنشـ     

ــم      ــق ذو حجـ ــه فريـ ــدم ويدعمـ ــبري أقـ ــه خـ ــات يرأسـ لالنتخابـ
  مناسب.

األمـني  إىل إحاطة مـن   اجمللس، استمع )١٢٧(ويف اجللسة
  .حفظ السالماملساعد لعمليات  العام

إن  حفـظ السـالم  املساعد لعمليـات   األمني العاموقال 
 علـى  أفغانسـتان البعثة ستواصل التركيز على مساعدة حكومة 

يف مجيع أحناء البلد وتنفيـذ السياسـات الوطنيـة    توطيد سلطتها 
وســيعتمد ذلــك اجلهــد علــى   بأســرها. الــيت تصــل إىل الدولــة 

ــام الســابق يف   ــدم احملــرز يف الع ــة    التق إنشــاء اهلياكــل احلكومي
ــى      ــدرة تلــك اهلياكــل علــى العمــل عل ــات ق األساســية ويف إثب

ــرز  املســاعد إن األمــني العــامأساســي. وقــال  مســتوى مــن أب
ات املاثلـة أمـام حكومـة أفغانسـتان تعزيـز الـروابط بـني        التحدي

وتعزيـــز قـــدرة حكومـــات املقاطعـــات   كـــابول واملقاطعـــات
واحلكومات احمللية نفسها. غـري أنـه أشـار إىل أنـه لبلـوغ ذلـك       
اهلدف، ال بد من حتسني األمن إىل حد كـبري خـارج كـابول.    

اع ينبغــي أن تقتــرن التنميــة اإلداريــة وإصــالح القطــ ورأى أنــه
بعمليـة للتحـول السياسـي تكفـل متثيـل احلكومـة لكافـة         األمـين 

أمامهم. وأكـد يف ذلـك الصـدد أن     شرائح السكان ومساءلتها
 إعــداد دســتور جديــد وإقــراره وإجــراء األعمــال التحضــريية  

ستكون مـن   ٢٠٠٤لالنتخابات العامة املقرر إجراؤها يف عام 
  .)١٢٨(املهام الرئيسية

 آذار/مـــــــارس ٢٨ة يف املعقـــــــود ٤٧٣٠ويف اجللســـــــة 
األمـني  تقريـر  من جديد يف جدول أعمالـه   اجمللس، أدرج ٢٠٠٣
وآثارهـــا علــى الســـالم واألمـــن   أفغانســـتانعـــن احلالــة يف   العــام 

  اجللسة. ٌدعي ممثل أفغانستان للمشاركة يف. و)١٢٦(الدوليني
__________ 

 ٌدعي ممثل أفغانستان للمشاركة يف اجللسة، ولكنه مل يدل ببيان.  )١٢٧(

)١٢٨(  S/PV.4727 ،٦إىل  ٢ات الصفح. 

ــاه   ــرئيس انتب ــرار اجمللــسووجــه ال ؛ )١٢٩(إىل مشــروع ق
واعتمــد باإلمجــاع دون  وطُــرح مشــروع القــرار للتصــويت،    

ــرار   ــاره الق ــه،  ٢٠٠٣( ١٤٧١مناقشــة باعتب ــذي جــاء في )، ال
  ضمن مجلة أمور، أن اجمللس:

متديد بعثة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة يف أفغانسـتان       يقرر
  شهرا من تاريخ اختاذ هذا القرار؛ ١٢لفترة إضافية مدهتا 
عــاش علــى أن اســتمرار تقــدمي املســاعدة املركــزة لإلن     يشــدد

  ؛وإعادة البناء ميكن أن يساهم مسامهة كبرية يف تنفيذ اتفاق بون
على أنـه رغـم ضـرورة تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية        يشدد أيضا

كلمــا كانــت هنــاك حاجــة إليهــا، ينبغــي االضــطالع باإلنعــاش وإعــادة  
البناء من خالل اإلدارة االنتقاليـة وأن ينفـذا فعـال يف املواقـع الـيت تظهـر       

ات احمللية التزامهـا باحلفـاظ علـى بيئـة آمنـة واحتـرام حقـوق        فيها السلط
 اإلنسان ومكافحة املخدرات؛

إىل بعثة األمم املتحدة لتقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان،     يطلب
بدعم من مفوضية حقوق اإلنسـان مواصـلة تقـدمي املسـاعدة إىل اللجنـة      

لقــة حبقــوق األفغانيــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان يف تنفيــذ األحكــام املتع  
اإلنســان الــواردة يف اتفــاق بــون والربنــامج الــوطين حلقــوق اإلنســان يف  
ــان     ــة حقـــوق اإلنسـ ــدانا حلمايـ ــامال، وذلـــك نشـ ــذا كـ ــتان تنفيـ أفغانسـ

 وتطويرها يف أفغانستان؛

ــذ     يطلــب ــة، يف إطــار تنفي ــة للمســاعدة األمني إىل القــوة الدولي
تشــــــرين  ٢٧)، املــــــؤرخ ٢٠٠٢( ١٤٤٤واليتــــــها وفقــــــا للقــــــرار 

، أن تواصــل العمــل بالتشــاور الوثيــق مــع األمــني   ٢٠٠٢الثــاين/نوفمرب 
  .العام وممثله اخلاص

ــت يف   ــيت أجريـ ــداوالت الـ ــايو  ٦املـ  ٢٠٠٣أيار/مـ
 )٤٧٥٠(اجللسة 

ــودة يف  ٤٧٥٠يف اجللســة  ــايو ٦املعق ، ٢٠٠٣ أيار/م
. وبعــد ذلــك،  ٌدعــي ممثــل أفغانســتان للمشــاركة يف اجللســة    

ــتمع  ــساســ ــن  اجمللــ ــة مــ ــاص ل  إىل إحاطــ ــل اخلــ ــني املمثــ ألمــ
  .فغانستانأل  العام

األمـم  وعرض املمثل اخلاص التقدم الذي أحرزته بعثة 
ــدة ــاعدة يف   املتحــ ــدمي املســ ــتانلتقــ ــم اإلدارة  أفغانســ يف دعــ

االنتقالية، مبا يف ذلك إنشاء اللجنـة الدسـتورية وجلنـة إصـالح     
__________ 

)١٢٩(  S/2003/380. 
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القضــاء، وأنشــطة اللجنــة األفغانيــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان،  
 عن إنشـاء وحـدة لالنتخابـات يف البعثـة. ولكنـه أشـار،       فضال

احلالـة األمنيـة ال تـزال غـري مسـتقرة      رغم ذلك التقـدم، إىل أن  
وتلقي ظال كثيفـا علـى    وغري كافية يف معظم أحناء أفغانستان،

ــاء      ــني الفصــائل والزعم ــاحرات ب ــها. فالتن ــة الســالم برمت عملي
بانتـهاكات حقـوق   العقاب فيمـا يتعلـق    احملليني، واإلفالت من

املواطنـون األفغـان    اإلنسان واملضايقات اليومية اليت يتعرض هلا
العاديون من الزعماء ومن قوات األمن احمللية، أصبحت أمـورا  

ــة ظلــت قــوات يعتقــد أهنــا    جــدا. وعــالوة علــى ذلــك،   عادي
ــدة     ــيم القاعـ ــان وتنظـ ــة الطالبـ ــة حبركـ ــدين مرتبطـ ــب الـ  وبقلـ

لتحــالف وضــد اجلــيش  تصــعد مــن عملياهتــا ضــد ا  حكمتيــار
ويف جنوبـه   األفغاين واألهداف غري العسكرية يف جنـوب البلـد  

الشرقي ويف شرقه. كما قال إن جـريان أفغانسـتان يضـطلعون    
األمـن يف البلـد،    بدور حاسم يف املسـاعدة علـى ضـمان صـون    

ــاك   ــار إىل أن هن ــارير مزعجــة ’’وأش ــور عناصــر    ‘‘تق ــن عب ع
أفغانسـتان. وأكـد    إىل داخلمعادية للحدود الشرقية واجلنوبية 

أنــه يف حــني كــان التركيــز خــالل العــام األول لعمليــة الســالم  
العاصمة كابل، فالبد وأن تشهد بقيـة البلـد املزيـد     منصبا على

بتقدميـه   من األمن، حىت ال يتبدد بصورة خطرية الدعم املتعهـد 
مـرة   اجمللـس للحكومة ولعمليـة بـون. ولـذلك، فقـد طلـب إىل      

بعنايـــة فيمـــا هـــو متـــاح مـــن تـــدابري دوليـــة   أخـــرى أن ينظـــر
تقـدم فعــال يف   للمسـاعدة يف ضـمان األمــن املطلـوب لتحقيــق   

عملية بون، مضيفا أنه ما زال يعتقـد أن توسـيع القـوة الدوليـة     
للمســاعدة األمنيــة إىل خــارج كابــل مــا زال خيــارا مطروحــا. 
كما أعرب عن اعتقاده أن أفرقة إعادة اإلعمار علـى مسـتوى   

بـدور هـام    عات اليت نشرها التحـالف ميكنـها أن تضـطلع   املقاط
  .)١٣٠(يف التصدي ملشكلة األمن

  
__________ 

)١٣٠(  S/PV.4750 ،١٠إىل  ٢ات الصفح. 

  
  

(اجللســة  ٢٠٠٣حزيران/يونيــه  ١٧املقــرر املــؤرخ 
  بيان من الرئيس ):٤٧٧٤

حزيران/يونيـه   ١٧املعقـودة يف   )١٣١(٤٧٧٤يف اجللسة 
كيـل األمـني العـام    مـن و إحـاطتني  إىل  ، استمع اجمللـس ٢٠٠٣

املدير العام ملكتب األمم املتحدة ومن سالم، لعمليات حفظ ال
يف فيينــــا واملــــدير التنفيــــذي ملكتــــب األمــــم املتحــــدة املعــــين 

ــة.  ــدرات واجلرميـ ــاء   باملخـ ــافة إىل أعضـ ــسوباإلضـ ، أدىل اجمللـ
ــة   أفغانســتانببيانــات ممثلــو  ــا ومجهوري وأوزبكســتان وأوكراني

إيــران اإلســالمية ومجهوريــة كوريــا وطاجيكســتان والفلــبني      
ازاخستان وكولومبيا والنـرويج ونيوزيلنـدا واهلنـد واليابـان     وك

  .)١٣٢(واليونان (بالنيابة عن االحتاد األورويب)
 حفــظ الســالملعمليــات  األمــني العــامورحــب وكيــل 

بـــالنظر إىل أمهيـــة علـــى مشـــكلة املخـــدرات،  اجمللـــسبتركيـــز 
ــة يف األجلـــني القريـــب     ــد واملنطقـ ــتقرار البلـ ــاه اسـ ــألة جتـ املسـ

ــد. و ــهر    والبعيـ ــهدها الشـ ــة إيل شـ ــورات االجيابيـ ــرض التطـ عـ
 الســابق، ومــن بينــها اإلجــراءات الــيت اختــذها الــرئيس كــرزاي 
إلحالل وتأكيد سلطة احلكومة يف األقـاليم، وبـدء مشـاورات    
عامــة بشــأن الدســتور اجلديــد، والتخطــيط للعمليــة االنتخابيــة  
اليت دخلت مرحلتها األخرية. غري أنه الحظ مـع القلـق إىل أن   

حلالة األمنية ال تزال عائقا خطريا أمام التقـدم وخطـرا رئيسـيا    ا
ــة كلــها. وأشــار علــى ســبيل املثــال إىل أن معظــم     علــى العملي

__________ 

لإلطالع على مزيد من املعلومات عن املناقشة الـيت دارت يف هـذه     )١٣١(
اجللسة، انظر الفصل احلادي عشر، اجلزء األول، القسم بـاء، فيمـا   

 من امليثاق. ٣٩يتعلق باملادة 

 وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا   وأيسلندا انضم إىل البيان كل من إستونيا   )١٣٢(
واجلمهوريـــة التشـــيكية ورومانيـــا وســـلوفاكيا وســـلوفينيا وقـــربص 

 والتفيا وليتوانيا ومالطة وهنغاريا.
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السلطات اإلقليميـة مـا زالـت تعمـل بصـورة مسـتقلة ذاتيـا ممـا         
ــذ    ــة لتنفي ــة مــن الوســائل الالزم ــها  حيــرم اإلدارة االنتقالي خطت

إلنسان بصـفة عامـة مـا    الوطنية للتنمية. كما أن حالة حقوق ا
ــاوات،     ــون مــن إت ــأثر ســلباً مبــا يفرضــه القــادة احمللي  زالــت تت

وباالعتقاالت التعسفية، وانعدام سيادة القـانون عمومـا، وهـو    
يشــكل مصــدراً لعــدم االســتقرار كمــا أنــه ينــتقص مــن         مــا

جلنـة اسـتعراض الدسـتور بـدأت      مصداقية احلكومـة. وأفـاد أن  
حزيران/يونيـه، حيـث أوفـدت     ٦ مشاوراهتا العامـة رمسيـاً يـوم   

أفرقة يتألف كل منها مـن ثالثـة مفوضـني إلجـراء املشـاورات      
مـــع الشـــيوخ، وأعضـــاء جمـــالس الشـــورى احملليـــة واملـــواطنني  

، ومـع أوسـاط   ٣٢مقاطعـات أفغانسـتان الــ     العـاديني يف مجيـع  
  .)١٣٣(الالجئني يف مجهورية إيران اإلسالمية وباكستان

األمم املتحدة يف فيينا واملـدير   املدير العام ملكتبوابلغ 
ــة     ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي ــب األم ــذي ملكت  التنفي

أنه رغـم اجلهـود اجلاريـة ملكافحـة املخـدرات، سـتظل       ب اجمللس
لألفيــون يف العــامل.  أفغانســتان يف الســنوات املقبلــة أكــرب منــتج

ــاد علـــى     ــتان مـــن االعتمـ ــه لتخلـــيص أفغانسـ وشـــدد علـــى أنـ
القانونية، فـإن مـن الضـروري هتيئـة فـرص كـثرية        األنشطة غري

وســــهلة للمــــزارعني األفغــــان للوصــــول إىل مصــــادر بديلــــة  
تتطلــب قــدرا أكــرب  ومشــروعة للــدخل. وقــال إن تلــك املهمــة

بكــثري مــن الرأمســال السياســي واألمــين واملــايل املتــوفر يف ذلــك 
 املناطق الريفية املتضررة بإنتاج األفيـون، وقبـل   الوقت ملساعدة

املركزيـة علـى تنفيـذ احلظـر      كل شيء لتحسني قدرة احلكومـة 
الــذي فرضــته علــى إنتــاج األفيــون. وقــال إن مــن الضــروري    
مساعدة املزارعني على زراعـة احملاصـيل املشـروعة؛ واسـتبدال     

ــرايب املخــدرات   ــام م ــوفري     نظ ــروض الصــغرية؛ وت ــربامج للق ب
القدميـة   الوظائف والتعليم للنساء واألطفال؛ وحتويـل األسـواق  

إىل أماكن جتارية حديثة؛ وحتييـد أمـراء احلـرب والقضـاء علـى      
__________ 

)١٣٣(  S/PV.4774 ٨إىل  ٣، الصفحات. 

إىل اإلبقـاء علـى جتـارة املخـدرات. وعـالوة       جهـودهم الراميـة  
على ذلك، دعا اجملتمع الدويل إىل وضـع هنـج شـامل، يتضـمن     
تدابري ملموسة ملكافحة املخـدرات وختزينـها وخمترباهتـا السـرية     

  .)١٣٤(جرياهناو أفغانستانوتوريد السالئف يف 
واشــترك معظــم املمــثلني يف اإلعــراب عــن قلقهــم إزاء  

ــوادة يف    ــون دون ه ــاج األفي ــوا أفغانســتاناســتمرار إنت ، ورحب
مببادرة االحتاد الروسـي بعقـد اجتمـاع حـول ذلـك املوضـوع.       

املكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات     وأعربوا عن تأييدهم 
ــة ــه جيــب أن يتصــد   واجلرمي ــالوا إن ــذي ق ــة  ، ال ــود الدولي ر اجله

املبذولة ملكافحة إنتـاج املخـدرات واالجتـار هبـا. واتفقـوا علـى       
أن التصــدي لألســباب اجلذريـــة ملشــكلة املخــدرات يقتضـــي     
كفالة استتباب األمن يف كافة أحناء البلـد واملسـاعدة يف تعزيـز    

  قدرات اإلدارة االنتقالية.
 بلدا متضررا بشدة مـن  ٥٥وأفاد ممثل فرنسا أن ممثلي 

االجتار باألفيون واهلريويـن املنـتجني يف أفغانسـتان اجتمعـوا يف     
ــاريس يف ــى      ٢٢ ب ــه عل ــوا في ــا اتفق ــدوا إعالن ــايو واعتم أيار/م

. وحــث ممثــل اململكــة  )١٣٥(تنســيق جهــودهم يف ذلــك الصــدد 
علــى أن يلقــي بثقلــه وراء تنفيــذ اإلســتراتيجية  اجمللــساملتحــدة 

ــة ملكافحــــــة املخــــــدرات الــــــيت اعتمــــــدهتا     اإلدارة  الوطنيــــ
أن جنــاح جهــود مكافحـــة    . ورأى ممثــل أملانيــا  )١٣٦(االنتقاليــة 

موثوقـة   املخدرات غري املشـروعة ال يتوقـف علـى اختـاذ تـدابري     
إلنفاذ القانون فحسب، بل وعلى توفري مصـادر بديلـة للَعـْيش    

  .)١٣٧(للمزارعني
وأكــد ممثــل الواليــات املتحــدة جمــددا التــزام حكومتــه   

دان اجملــاورة ألفغانســتان يف آســيا  مــع باكســتان والبلــ بالعمــل 
__________ 

 .١٠إىل  ٨ات املرجع نفسه، الصفح  )١٣٤(

 .١٢ املرجع نفسه، الصفحة  )١٣٥(

 .٢١ املرجع نفسه، الصفحة  )١٣٦(

 .٢٦ و ٢٥تان املرجع نفسه، الصفح  )١٣٧(
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الوسطى مـن أجـل تعزيـز القـدرات القانونيـة واملؤسسـية علـى        
التصــدي لالجتــار باملخــدرات الــذي يشــكل هتديــدا لســالمتها  

. وأشار ممثل باكسـتان مـع   )١٣٨(مياثل هتديده لسالمة أفغانستان
ــل   ــه قب ــق إىل أن ــة الصــراع يف أفغانســتان، كــان عــدد   القل بداي

يف ذلــك  ات يف باكســتان ال يكــاد ُيــذكر؛ أمــامــدمين املخــدر
الوقــت، فهنــاك مــا يقــارب الثالثــة ماليــني ونصــف املليــون        

  .)١٣٩(منهم
إىل أنـه ملـا كـان بلـده يقـع       االحتاد الروسيوأشار ممثل 

جسـر عبـور    على تقاطع الطـرق العامليـة للتجـارة، فقـد أصـبح     
الـة  إسـتراتيجية فع  لتهريب املخدرات األفغانيـة. ودعـا إىل تـبين   

 وشــاملة للعمــل الــدويل، ُتكَمِّــل فيهــا اجلهــود املبذولــة حــول 

ــة بصــورة      ــة الداخلي ــدابري األفغاني ــا الت ــا ورائه أفغانســتان وفيم
  .)١٤٠(عضوية

ــل   ــاد ممثـ ــتانوأفـ ــدت    أفغانسـ ــد اعتمـ ــه قـ أن حكومتـ
اإلستراتيجية الوطنية األفغانية ملكافحـة املخـدرات، الـيت تضـم     

زق، وتعزيـــز قـــدرة بـــرامج لتـــوفري ســـبل بديلـــة لكســـب الـــر 
  .)١٤١(وكاالت إنفاذ القوانني، والنهوض بالتشريعات الوطنية

إعـــالن كابـــل  وأكـــد ممثـــل كازاخســـتان علـــى أمهيـــة
 أفغانسـتان  ٢٠٠٢لعالقات حسن اجلوار الذي وقعتـه يف عـام   

السـبعة   والبلدان الستة اجملـاورة هلـا، والـذي أكـد فيـه املوقعـون      
ــة باإلرهــاب     ــزمهم إحلــاق اهلزمي ــددا ع والتطــرف واالجتــار   جم

. ورأى ممثـــل مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية أن )١٤٢(باملخـــدرات
انعدام األمن واالجتار باملخـدرات يف أفغانسـتان يعـزز أحـدمها     

__________ 

 .٢٧ املرجع نفسه، الصفحة  )١٣٨(

 .٣١ املرجع نفسه، الصفحة  )١٣٩(

 .٣٣ املرجع نفسه، الصفحة  )١٤٠(

 .٣٧ املرجع نفسه، الصفحة  )١٤١(

)١٤٢(  S/PV.4774 (Resumption 1) ،٣  و ٢تان الصفح. 

كالمها يف التحـول إىل اإلرهـاب واألشـكال     اآلخر، ويسهمان
األخرى للجرمية العابرة للحدود الوطنيـة. وقـال إن االعتـراف    

إدخـال   جيـرب احلكومـات علـى البـدء يف     بتلك احلقيقة ينبغي أن
إصالحات على إستراتيجيتها املتبعة حملاربـة اإلرهـاب واالجتـار    

  .)١٤٣(السواء باملخدرات على
) ببيـــان االحتـــاد الروســـيويف اجللســـة، أدىل الـــرئيس (

، جــاء فيــه، ضــمن مجلــة أمــور، أن     )١٤٤(اجمللــسبالنيابــة عــن  
  :اجمللس

التحـديات اخلطـرية    على أن األمن ال يزال يشـكل أحـد   يؤكد
  ؛اليت تواجه أفغانستان

أن األمن سوف يتعزز من خـالل مواصـلة بـذل اجلهـود      يؤكد
  ؛املنسقة ملكافحة اإلنتاج غري املشروع للمخدرات يف أفغانستان

علــى ضــرورة التشــجيع علــى التنفيــذ الفعــال ملشــاريع     يشــدد
  ؛مكافحة املخدرات يف أفغانستان

قــوم، بالتعــاون مــع بعثــة األمــم اجملتمــع الــدويل علــى أن ي حيـث 
ملســاعدة يف أفغانســتان ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين   تقــدمي ااملتحــدة ل

باملخدرات واجلرمية، بتشجيع التعاون بني البلدان املتضـررة، واملسـاعدة   
علــى تــدفق املعلومــات بــني الوكــاالت املعنيــة بــاألمن وإنفــاذ القــوانني،   

، واالضـــطالع ار باملخـــدراتات الضـــالعة يف االجتـــومكافحـــة اجلماعـــ
باألنشطة التنفيذية املتعلقة مبنـع اإلجتـار، وضـبط الشـحنات، والتشـجيع      
ــق       ــات واالســتخبارات لتحقي ــب، وتنســيق املعلوم ــن الطل ــى احلــد م عل

  أقصى فعالية للتدابري املتخذة داخل أفغانستان وفيما وراء حدودها.
 ٢٠٠٣تشــرين األول/أكتــوبر   ١٣املقــرر املــؤرخ  

  )٢٠٠٣( ١٥١٠): القرار ٤٨٤٠ (اجللسة
 تشــــرين األول/ ١٣املعقــــودة يف  ٤٨٤٠يف اجللســــة 

يف جــــدول أعمالــــه رســــالة  اجمللــــس أدرج، ٢٠٠٣أكتــــوبر 
ــوبر  ٧مؤرخــة  ــيس   ٢٠٠٣ تشــرين األول/أكت موجهــة إىل رئ

__________ 

 .٧ املرجع نفسه، الصفحة  )١٤٣(

)١٤٤(  S/PRST/2003/7. 
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الواليـات  . ووجـه الـرئيس (  )١٤٥(األمـني العـام  جملس األمن من 
ــدة ــاه املتحــ ــة   اجمللــــس) انتبــ ــالة مؤرخــ ــرين  ١٠إىل رســ تشــ

  .)١٤٦(أفغانستانمن وزير خارجية  ٢٠٠٣ األول/أكتوبر
إىل مشــروع  اجمللــسوبعــد ذلــك، وجــه الــرئيس انتبــاه 

وطُــــرح مشــــروع القــــرار للتصــــويت، واعتمــــد  ؛ )١٤٧(قــــرار
ــرار     ــاره القـ ــة باعتبـ ــاع دون مناقشـ )، ٢٠٠٣( ١٥١٠باإلمجـ

، إذ يتصــرف الــذي جــاء فيــه، ضــمن مجلــة أمــور، أن اجمللــس  
    :لسابع من امليثاقمبوجب الفصل ا
ــة     يــأذن ــة للمســاعدة األمني ــة القــوة الدولي بتوســيع نطــاق والي

يتعلـق   حبيث يتـيح هلـا أن تقـدم الـدعم للسـلطة األفغانيـة االنتقاليـة فيمـا        
  ؛الواقعة خارج كابلناطق املباحلفاظ على األمن يف 
متديد اإلذن املمنوح ببقاء القوة الدوليـة للمسـاعدة    يقرر أيضا

)، ويف هـذا القـرار   ٢٠٠١( ١٣٨٦على النحو احملدد يف القرار األمنية، 
  ملدة اثين عشر شهرا؛

للــدول األعضــاء املشــاركة يف القــوة الدوليــة للمســاعدة   يــأذن
 األمنية باختاذ مجيع التدابري الالزمة للوفاء بوالية القوة؛

إىل قيادة القوة الدوليـة للمسـاعدة األمنيـة أن تقـدم إىل      يطلب
  عن طريق األمني العام تقارير فصلية عن تنفيذ واليتها؛ جملس األمن،

__________ 

)١٤٥(  S/2003/970   ــؤرختني ــالتني مـ ــل رسـ ــ ٦و  ٢،  حتيـ رين األول/ تشـ
األمــني العــام ملنظمــة حلــف مشــال األطلســي.  مــن ٢٠٠٣أكتــوبر 

ــالة    ــا برس ــان مرفق ــوبر  ٢وك ــتراتيجية   تشــرين األول/أكت ــص إس ن
طويلة األجل ملنظمة حلف مشال األطلسي يف الدور الذي تضـطلع  

الدوليــة للمســاعدة األمنيــة يف أفغانســتان؛ وكــان مرفقــا    بــه القــوة
ــن املقــررات األوليــة     وبرتشــرين األول/أكتــ  ٦برســالة  جمموعــة م

 للحلــف فيمــا يتعلــق بإمكانيــة توســيع نطــاق بعثــة القــوة الدوليــة   

 للمساعدة األمنية يف أفغانستان.

ــا يف رســالة مؤرخــة     )١٤٦( ــا الحق ــوبر  ١٣مت تعميمه  تشــرين األول/أكت
 األمــــني العــــاممــــن  جملــــس األمــــنموجهــــة إىل رئــــيس  ٢٠٠٣

)S/2003/986 يف رسـالتها، أن ينظـر   تانأفغانسـ ). وطلبت حكومة ،
ــس ــة يف      اجمللـ ــاعدة األمنيـ ــة للمسـ ــوة الدوليـ ــة القـ ــيع واليـ يف توسـ

ملنظمــة حلــف  األمــني العــام، علــى النحــو الــذي اقترحــه أفغانســتان
 تشـرين األول/أكتـوبر   ٦و ٢مشال األطلسي يف رسالتيه املـؤرختني  

٢٠٠٣. 

)١٤٧(  S/2003/984.  

  .)١٤٨(إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي يقرر
  

تشــــــــرين  ٢٤املــــــــداوالت الــــــــيت أجريــــــــت يف 
 )٤٨٤٨(اجللسة  ٢٠٠٣األول/أكتوبر 
تشــــــرين  ٢٤املعقــــــودة يف  )١٤٩(٤٨٤٨يف اجللســــــة 

إىل إحاطــة مــن وكيــل  اجمللــس، اســتمع ٢٠٠٣ األول/أكتــوبر
 األمـني العـام  . وقال وكيـل  حفظ السالملعمليات  عاماألمني ال

األسابيع القليلة السابقة تذكِّر بأنه بينما متضـي آخـر وأهـم     إن
فـــإن العديـــد مـــن األســـباب  مراحـــل عمليـــة الســـالم قُـــُدماً،

األساسية واهليكليـة النعـدام األمـن مل جتـد حلـها بعـد. وأشـار        
بـني القبائـل   إىل أنه يف حني أسهمت حاالت الصـراع املتفرقـة   

ــإن املصــدر الرئيســي    ــدام األمــن، ف ــدام  والفصــائل يف انع النع
ــلل    ــة والتسـ األمـــن ظـــل يتمثـــل يف خطـــر اهلجمـــات اإلرهابيـ

من جانب عناصـر يشـتبه يف    املستمر بأعداد كبرية عرب احلدود
 انتمائها حلركة الطالبان وتنظـيم القاعـدة واحلـزب اإلسـالمي.    

ومة واجلـيش والعـاملني   كما أن هجمات اإلرهابيني على احلك
اجملال اإلنسـاين تتزايـد بـوترية منتظمـة، ممـا حـد مـن القـدرة          يف

ــادة اإلعمــار ودعــم األنشــطة السياســية      ــى االضــطالع بإع عل
ــدم يف التصــدي      ــدر مــن التق ــاد حــدوث ق ــة. وأف بصــورة فعال

إصـالح املسـتويات العليـا     مبـا يف ذلـك  ألسباب انعدام األمـن،  
 كـان خطـوة يف االجتـاه الصـحيح    من وزارة الـدفاع، وهـو مـا    

باملضــي قــدما يف تنفيــذ الربنــامج النمــوذجي لــرتع      للســماح 
  السالح والتسريح وإعادة اإلدماج يف قندز.

إىل أن الـرئيس كـرزاي قـد     األمـني العـام  وأشار وكيل 
الدسـتوري حـىت هنايـة شـهر      أجـل انعقـاد جملـس اللويـا جريغـا     

 وائــل كــانون رمضــان، بــني هنايــة تشــرين الثــاين/نوفمرب وأ    

ومت تنقيح اجلدول الزمين، الذي كان ما يـزال   األول/ديسمرب.
ــا    يف نطــاق اجلــدول ــزمين احملــدد يف اتفــاق بــون، ليتــيح وقت ال

__________ 

)١٤٨(  S/PV.4840 ٣و  ٢، الصفحتان.  
 ٌدعي ممثل أفغانستان للمشاركة يف اجللسة، ولكنه مل يدل ببيان.  )١٤٩(
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 ٥٠٠أطــول للجنــة الســتكمال مشــروع الدســتور. ويشــارك   
منـدوبا   ٣٤٤مندوب يف جملس اللويا جريغا الدستوري منـهم  

ــو امل   راكــز يف جملــس  علــى مســتوى املقاطعــات ســينتخبهم ممثل
، الــذين يشــكلون ٢٠٠٢ اللويــا جريغــا الطــارئ املعقــود عــام 

 اهليئة االنتخابية الـيت تصـوت النتخـاب منـدويب اللويـا جريغـا      

 وقـد بـدأ تسـجيل النـاخبني ف يف مجيـع      الدستوري املنتخب.

ــات ــتوري      .املقاطع ــا الدس ــا جريغ ــس اللوي ــاد جمل ــوفر اعتم وي
 . وقال إنه جيـري الوطنيةللدستور اجلديد األساس لالنتخابات 

إنشــاء اهلياكــل القانونيــة واملؤسســية الالزمــة   بصــورة تدرجييــة
نشر أفرقة تسـجيل النـاخبني.   مبا يف ذلك لالنتخابات الوطنية، 

وكرر التأكيد علـى أن جنـاح عمليـة نــزع السـالح والتسـريح       
ــاج  ــادة اإلدم ــى     وإع وممارســة التســجيل االنتخــايب يعتمــد عل

ــة بشــكل كــبري بغيــة الســماح بنشــر  حتســني الظــروف األم  ني

ــه     املــوظفني خــارج املراكــز احلضــرية الرئيســية. وحــذر مــن أن

، ‘‘إذا مــا جــرت العمليــة االنتخابيــة اليــوم، فإهنــا لــن تــنجح  ’’
ــة يف أي وقــت إيل حــوايل     ــه ال ميكــن الوصــول حبري مضــيفا أن

يف املائــة مــن  ٢٠يف املائــة مــن منــاطق اجلنــوب، وحــوايل   ٦٠
 والشرق. ورحـب يف ذلـك السـياق    الشرقي -مناطق اجلنوب 

 باإلمجاع باملوافقة على توسيع القـوة الدوليـة   اجمللسبتصويت 

للمســاعدة األمنيــة إىل خــارج كــابول. وأكــد أنــه مــع دخــول  
عمليـــة بـــون مرحلتـــها األخـــرية، فإنـــه جيـــب علـــى احلكومـــة  
 األفغانية واجملتمع الدويل أن يشرعا يف مواجهـة أكـرب حتـديات   

. فمــا زالــت هنــاك عقبــات ال لسياســية وأبعــدها مــدىاملهمــة ا
فاحملافظــة علــى زخــم  ، لــيس أقلــها انعــدام األمــن.يســتهان هبــا

التقدم الـذي اسـتمر منـذ مـؤمتر بـون يتطلـب تصـميم الشـعب         
ــاين ــال إن  األفغـ ــدويل. وقـ ــع الـ ــاق   وإرادة اجملتمـ ــيع نطـ توسـ

 .)١٥٠(املعادلة املساعدة األمنية يوفر عنصرا هاما يف تلك
__________ 

)١٥٠(  S/PV.4848 ،٧إىل  ٢ات الصفح.     
مـن   جملـس األمـن  موجهـة إىل رئـيس    ١٩٩٨ آذار/مـارس  ٣١رسالة مؤرخة   - ٢٧      

  األمم املتحدةالقائم باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لبابوا غينيا اجلديدة لدى 
تشـــرين  ٢١الفتـــرة مـــن املـــداوالت الـــيت أجريـــت يف 

ــاين/نوفمرب إىل  ــانون األول/ديســمرب  ١٥الث  ٢٠٠٣ ك
 )٤٨٨١ و ٤٨٠٥ و ٤٧٢٨ و ٤٦٧٤ ات(اجللس

ــة  ــودة يف  ٤٦٤٧يف اجللسـ ــرين الثـــاين/ ٢١املعقـ  تشـ
إىل إحاطــة مــن وكيــل  جملــس األمــن، اســتمع ٢٠٠٢ نــوفمرب

ــام  ــم  للشــؤون السياســية عــن أنشــطة    األمــني الع مكتــب األم
بـابوا غينيـا اجلديـدة، وبعـدها     املتحدة السياسي يف بوغانفيـل،  

اســتراليا ، وكــذلك ممثلــو  اجمللــسأدىل ببيانــات كــل أعضــاء   
  ونيوزيلندا. )١(وبابوا غينيا اجلديدة وفيجي

__________ 

 بالنيابة عن منتدى جزر احمليط اهلادئ.  )١(  

، يف إحاطتــه، أنــه كانــت  األمــني العــاموأفــاد وكيــل 
الـتخلص   هناك تأخريات يف إكمال املرحلـة الثانيـة مـن خطـة    

ــول        ــها حبلـ ــهاء منـ ــررا االنتـ ــان مقـ ــيت كـ ــلحة، الـ ــن األسـ مـ
إنـه نتيجـة    األمـني العـام  . وقـال وكيـل   ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب 

م التخلص من األسـلحة، تعرضـت عمليـة السـالم     لتباطؤ زخ
النكسـات الـيت حـدثت     التـوتر. وأوضـح أن   بأكملـها لـبعض  

رفض بعض املقاتلني السـابقني   ميكن أن ُتفسر بعاملني: أوال،
املشاركة يف عمليـة الـتخلص مـن األسـلحة نتيجـة للمشـاكل       
املتصلة بصـرف األمـوال املخصصـة إلعـادة اإلدمـاج وإعـادة       

الســابقني  لتصــور اخلــاطئ املتمثــل يف أن املقــاتلنيالتأهيــل، وا
سُتدفع هلم مبالغ نظري إعادهتم ألسلحتهم؛ وثانيا، تأثري محلـة  
متعمـدة للتزييــف وتشـويه احلقــائق فيمــا يتعلـق بطــابع عمليــة    


