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أن من الضروري إنشـاء  يف رأيه وهو مع األمني العام  أنه يتفق
ــة ذات واليــ  ــى أن تبقــى يف      بعث ــد ذلــك عل ة لبنــاء الســالم بع

أن  ةعلـى ضـرور   إال أنـه يشـدد  مكاا مخس سنوات إضـافية،  
  .  )٢٠٤(٢٠١٠تبقى بعثة حفظ السالم حىت تاريخ يتجاوز 

 أيلـــــــول/ ١٠املعقـــــــودة يف  ،٥٧٤٠يف اجللســـــــة و  

أدرج الـــس مـــرة أخـــرى يف جـــدول   ،)٢٠٥(٢٠٠٧ ســـبتمرب
األمـم املتحـدة املتكاملـة يف    أعماله تقرير األمني العام عن بعثـة  

ــور ــم     .)٢٠٦(ليشــيت - تيم ــان باس ــا) ببي ــرئيس (فرنس مث أدىل ال
  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه: ،)٢٠٧(الس

__________ 

)٢٠٤(  S/PV.5739 ٥-٢، الصفحات. 

ولكنـه مل يـدل    اجللسـة لمشاركة يف لليشيت  - دعي ممثل تيمور  )٢٠٥(
 ببيان.

)٢٠٦(  S/2007/513 ١٧٠٥، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٧.( 

)٢٠٧(  S/PRST/2007/33. 

  ليشيت؛ - رحب بتشكيل احلكومة اجلديدة يف تيمور  

أكد على ضرورة قيـام مجيـع األطـراف حبـل مجيـع منازعاـا       و  
طـار املؤسسـات الدميقراطيـة، وأهـاب     بالطرق السلمية وحدها وضـمن إ 

ليشيت االمتناع عن ممارسة العنف والعمـل معـاً لضـمان     - بشعب تيمور
  استتباب األمن.  

ـــة تيمــور  و   ـــن حبكومـ ـــس األمـ ـــا   - أهــاب جملـ ليشــيت وبرملاـ
وأحزاـــا السياســـية وشعبهـــــا بـــذل جهـــود مشـــتركة والبـــــدء حبـــــوار  

راطيـــة وســـيادة القـــانون والتنميـــة     سياســـــي وتـــدعيم الســـالم والدميق  
االجتماعيــة واالقتصــادية املســتدامة واملصــاحلة الوطنيــة يف البلــد. وأكــد   
ــة        ــى أمهيــ ــدد علــ ــاءلة، وشــ ــة واملســ ــة إىل العدالــ ــد احلاجــ ــن جديــ مــ

توصـيات جلنـة التحقيـق اخلاصـة املسـتقلة الـواردة يف تقريرهـا عـن          تنفيذ
  .٢٠٠٦أحداث 

ــر األمــني العــام عــن عمــ  و   ــى  رحــب بتقري ــة وشــجع عل ل البعث
مواصــلة التعـــاون والتنســـيق مـــع وكـــاالت األمـــم املتحـــدة وصـــناديقها  

ليشـيت   - وبراجمها وكذلك مجيع الشركاء املعنيني لدعم حكومـة تيمـور  
  على تنفيذ خطة تنمية وطنية.

      

  احلالة يف أفغانستان - ٢٤

املعقـودة   ٤٨٩٣املداوالت الـيت دارت يف اجللسـة     

  ٢٠٠٤ين/يناير كانون الثا ١٥يف 

 كــانون الثــاين/  ١٥، املعقــودة يف ٤٨٩٣يف اجللســة   

جــدول أعمالــه تقريــر األمــني   ، أدرج الــس يف٢٠٠٤ينــاير 
ــى الســلم واألمــن     ــة يف أفغانســتان وآثارهــا عل العــام عــن احلال

ــانون األول/ديســــمرب  ٣٠املــــؤرخ  ،)١(الــــدوليني . ٢٠٠٣كــ
ــام يف تقريـــ    ــني العـ ــف األمـ ــرز  ووصـ ــدم احملـ ــذ ره التقـ يف تنفيـ

__________ 

  )١(  S/2003/1212. 

ــاق ــؤرخ   اتفـ ــون، املـ ــمرب   ٥بـ ــانون األول/ديسـ  ،)٢(٢٠٠١كـ
يف ذلك املرحلة التجريبية لربنامج نــزع السـالح والتسـريح     مبا

 كــانون األول/ ١وإعــادة اإلدمــاج؛ والتســجيل االنتخابـــي يف 

ــتوري يف  ديســـمرب؛ و ــا الدسـ ـــا جريغـ ــانون  ١٤جملـــس لويـ كـ
هــذه العمليــات األول/ديســمرب. وأكــد األمــني العــام أن جنــاح  

ميكن أن يعطي زمخا كبريا جلهـود بنــاء الدولـة يف أفغانسـتان،     
ســيما  أنــه ينبغــي التغلــب علــى التحــديات األساســية، وال  بيــد

ــة       ــة الســلمية ائي ــن، حــىت تصــبح العملي ــدام األم مشــاكل انع
ــال إن       ـــة نســبيا. وق ــة اهلشـ ــت مؤسســات الدول ــق تثبي ويتحق

__________ 

ــة يف أفغانســتان ريثمــا يعــاد إنشــاء   اتفــاق بشــأن الترتي  )٢(   بــات املؤقت
 ).S/2001/1154املؤسسات احلكومية الدائمة (انظر 
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كـم مـن قبـل الفصـائل يف     السبب يف انعدام األمن هو سـوء احل 
ــود   ــات، وجهــ ــدين’’املقاطعــ ــر  ‘‘املفســ ــيهم عناصــ ــن فــ ، مبــ

حركــة الطالبــان واملوالــون لقلــب الــدين حكمتيــار ورمبــا    مــن
تنظيم القاعدة. وملعاجلـة املشـاكل، حـث األمـني العـام منظمـة       
حلــف مشــال األطلســي (النــاتو) وقــوات التحــالف علــى اختــاذ  

ــة لتســريع نشــر     كــل ــدابري املمكن ــة   الت ــوات املســاعدة األمني ق
ل. وأكـــد أيضـــا احلاجـــة إىل إجـــراء املزيـــد مـــن  خـــارج كابـــ

اإلصـــالحات لتوســـيع نطـــاق متثيـــل مجيـــع قطاعـــات اتمـــع  
  األفغاين يف احلكومة املركزية.

واستمع الس إىل إحاطتني قـدمهما كـل مـن األمـني       
  .)٣(ألفغانستان  العام واملمثل اخلاص لألمني العام

، مبـــا اعتـــربه إحاطتـــه العـــام يف بدايـــة أشـــاد األمـــنيو  
قيـــام لويـــا جريغـــا  يتمثـــل يف “تطـــورا هامـــا مشـــجعا جـــدا”

(الس الدسـتوري األعلـى) باعتمـاد الدسـتور اجلديـد. وقـال       
إن الدســـتور يـــوفر أساســـاً دائمـــاً إلعـــادة ســـيادة القـــانون يف  
أفغانستان وحيدد نظاماً سياسياً عن طريق نظام حكـم رئاسـي   

ة تشــريعية تتكــون مــن جملســني. وينشــئ نظامــاً  قــوي ذي هيئــ
قضــائياً ميتثــل ألحكــام اإلســالم، ويتضــمن أحكامــاً ترمــي إىل   
ــة االحتــرام التــام حلقــوق اإلنســان األساســية، مبــا فيهــا        كفال

يف احلقوق. وهنأ األمني العـام شـعب    مع الرجل تساوي املرأة
ن أفغانســتان وحكومتــها علــى هــذا اإلجنــاز الكــبري، وحــذَّر مــ  

ــل الســلم واالســتقرار.       ــن يكف ــه ل كــون الدســتور يف حــد ذات
ولذلك دعا األفغان إىل اختاذ إجراء فوري، بالدعم الالزم مـن  
اتمع الدويل، للتصدي للعقبات اليت تعتـرض عمليـة السـالم،    
مبا يف ذلك معاجلة احلالة األمنية اليت تثري شديد اجلزع وكفالـة  

  .)٤(وتسريع وترية التنميةقيام حكومة شاملة واسعة التمثيل 
__________ 

 .لكنه مل يدل ببيانو ،لمشاركة يف اجللسةلدعي ممثل أفغانستان   )٣(  

  )٤(  S/PV.4893 ٣و  ٢، الصفحتان. 

لس بشـأن االجتمـاع   إىل ا إفادةوقدم املمثل اخلاص   
الدستوري للويا جريغا مث ناقش التحـديات املقبلـة، وال سـيما    
ــعبية      ــدة الشـ ــيع القاعـ ــة وتوسـ ــة األمنيـ ــني احلالـ ــرورة حتسـ ضـ
للحكومـــة، وتعزيـــز نظـــام احلكـــم، وتعجيـــل عمليـــة الـــتعمري  

املوافقــة شــبه  عب األفغــاين علــىوتقــدمي اخلــدمات. وهنــأ الشــ 
ــا      ــا جريغـ ــل اللويـ ــن قبـ ــد مـ ــتور اجلديـ ــى الدسـ ــة علـ اإلمجاعيـ

 وأشـار الدستوري، الذي ميثل إىل حد كبري أفغانستان ككـل.  
أن انعقاد اجتماع اللويـا جريغـا جتـاوز العشـرة      إىل مع التقدير

أيام املقررة له أصال، لكـن الوفـود أثبتـت اسـتعدادها للتوصـل      
التوصــل إىل نــص  ــدفط ولتقــدمي تنــازالت إىل حلــول وســ

يقبلــه اجلميــع. وأعــرب عــن اعتقــاده بــأن الدســتور اجلديــد        
والعمليــة الــيت أفضــت إىل وضــعه ينبغــي أن يشــكال مصــدر       
اعتزاز للشعب األفغاين. بيد أن املمثل اخلاص حذَّر مـن كـون   
املهام اليت يلـزم القيـام ـا مـن الكثـرة حبيـث ال ميكـن لألفغـان         

ــدوليني أن يســتكنوا. وتكمــن املهمــة األوىل يف   وشــركائ هم ال
ــل اخلــاص أن النظــام      ــه. ورأى املمث ــيالً ل ــق الدســتور تفع تطبي
الدســتوري اجلديــد لــن يكــون لــه مغــزى بالنســبة للمــواطن        

حتسنت احلالـة األمنيـة وتعـززت سـيادة      إذا األفغاين العادي إال
ــانون.  ــارالق ــق   وأش ــع القل ــروف األ إىل م ــدهور الظ ــة أن ت مني

يستمر يف وقت حرج تتطلب فيه عملية السـالم مـن احلكومـة    
ــدان      ــا يف امليــ ــاق وجودمهــ ــعا نطــ ــدة أن يوســ ــم املتحــ واألمــ
ويســتكمال التســجيل االنتخــايب ويضــطلعا بأنشــطة أخــرى.      
ولــذلك شــدد علــى احلاجــة إىل نــزع ســالح قــوات الفصــائل،  
ومحايــة حقــوق اإلنســان األساســية، وتســريع وتــرية اإلعمــار،  

ــال ــدوليون،    وإصـ ــركاء الـ ــا الشـ ــة. وأمـ ــات الوطنيـ ح املؤسسـ
ــار       ــة إعمـ ــر أفرقـ ــل بنشـ ــاص إىل التعجيـ ــل اخلـ ــدعاهم املمثـ فـ

ــه املقاطعــات،  ــائال إن ــة    ق مــا زال يعتقــد أن إنشــاء تلــك األفرق
بعـد خيـار التوسـيع املباشـر ملهـام       “اخليار األفضل الثـاين ” هو

إىل انتبـــاه الـــس  ووجـــهالقـــوة الدوليـــة للمســـاعدة األمنيـــة. 
التحديات اهلائلة النامجة عن ازدياد إنتاج األفيون واالجتار بـه،  
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بليـون دوالر، أي   ٢,٣ن يدران دخال يقـدر مبـا جمموعـه    ياللذ
يف املائــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل للبلــد. ويف  ٥٠مــا يفــوق 

، وجه املمثل اخلاص انتبـاه الـس إىل ورقـة غـري رمسيـة      النهاية
ملتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل أفغانســتان،  وزعتــها بعثــة األمــم ا 

أشـري فيهــا إىل أن عقــد مـؤمتر ثــان علــى غـرار مــؤمتر بــون مــن    
شــأنه أن يكــون وســيلة إلعــادة تنشــيط التــزام مجيــع األطــراف 

  .)٥(املعنية بعملية السالم
  

املعقـودة   ٤٩٣١املداوالت الـيت دارت يف اجللسـة     

  ٢٠٠٤آذار/مارس  ٢٤يف 

آذار/مـــــارس  ٢٤عقـــــودة يف ، امل٤٩٣١يف اجللســـــة   
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٤

عن احلالة يف أفغانستان وآثارها على السلم واألمـن الـدوليني،   
ووصــف األمــني العــام يف  .)٦(٢٠٠٤آذار/مــارس  ١٩املــؤرخ 

كـانون   ٣١التطـورات الرئيسـية منـذ     تقريره، الذي ركز على
سار املقبل يف تنفيذ اتفاق بـون بعـد   ، امل٢٠٠٣األول/ديسمرب 

ــع       ــا الدســتوري بنجــاح وتوقي ــا جريغ ــاع اللوي ــام االجتم اختت
ــات     ــد. وأشــار إىل أن إجــراء االنتخاب الدســتور األفغــاين اجلدي
ســـيكون أحـــد التحـــديات املقبلـــة الرئيســـية، ووصـــف حالـــة  
مشـــروع تســـجيل النـــاخبني واملســـائل الرئيســـية ذات الصـــلة  

ونوع االنتخابـات الـيت سـتجري عـام      بالبت يف مسألة توقيت
. وحـــذّر األمـــني العـــام مـــن أن األمـــن ال يـــزال ميثـــل  ٢٠٠٤

مشكلة كبرية، وأبلغ عـن عـدد مـن املبـادرات لتحسـني احلالـة       
األمنية، مثل توسيع القـوة الدوليـة للمسـاعدة األمنيـة، وإنشـاء      
أفرقة إضافية إلعمـار املقاطعـات، وتعجيـل اجلهـود الراميـة إىل      

ــاء جــ  ــى     بن ــة. وشــدد أيضــا عل ــوة شــرطة أفغاني ــاين وق يش أفغ
__________ 

 .١١-٣املرجع نفسه، الصفحات   )٥(  

  )٦(  S/2004/230١٤٧١ ، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٣.( 

ضرورة إحراز املزيد من التقدم يف عملية نزع سـالح املقـاتلني   
السابقني وتسـرحيهم وإعـادة إدمـاجهم. وأوصـى األمـني العـام       
بتمديـــد واليـــة بعثــــة األمـــم املتحــــدة لتقـــدمي املســــاعدة إىل     

شـــــهرا. وأشـــــار   ١٢أفغانســـــتان لفتـــــرة إضـــــافية مـــــدا    
شــاورات اجلاريــة حــول دور األمــم املتحــدة بعــد انتــهاء   امل إىل

عملية بون، وأعرب عن اعتزامه تقدمي توصيات بشأن الواليـة  
اجلديــــدة للبعثــــة بعــــد مــــؤمتر بــــرلني املقبــــل الــــذي ســــيعقد 

ــارس و  ٣١ يف ــرار    ١آذار/مـ ــاذ القـ ــد اختـ ــان/أبريل، وبعـ نيسـ
  املطلوب بشأن إجراء االنتخابات.

ة قـــدمها األمـــني العـــام   واســـتمع الـــس إىل إحاطـــ    
ــغ الــس عــن   ،)٧(املســاعد لعمليــات حفــظ الســالم  الــذي أبل

ما يتعلق بتنفيذ اتفاق بون، وعن التـدابري   التحديات املتبقية يف
انتقــال أفغانســتان صــوب االســتقرار   زيــادةالــيت ستفضــي إىل 
األمــني العــام املســاعد مــع التقــدير أن  وذكــرواحلكــم الفعــال. 

ن إىل إحــدى نقاطهــا املرجعيــة الرئيســية    العمليــة وصــلت اآل 
وهــي إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة إلضــفاء       األخــرية، أال

الشـــرعية السياســـية علـــى احلكومـــة اجلديـــدة. وأشـــار إىل أن  
الدستور اجلديد يقتضي إجراء انتخابات للرئاسـة وللمجلسـني   
األعلــى واألدىن للجمعيــة الوطنيــة، وأعــرب عــن أملــه يف أن      

وقبـل عقـد مـؤمتر بـرلني، قـرار       “ستقبل القريبيف امل”يتخذ، 
ــدرك      ــه ي ــال إن ــا. وق ــات وتتابعه ــك االنتخاب ــت تل بشــأن توقي
ضرورة إجـراء االنتخابـات يف موعـد يوافـق مـا أمكـن اإلطـار        
الزمين احملدد يف مؤمتر بون، لكنه شدد على ضرورة أن تكـون  
الظــروف مواتيـــة والتحضــريات شـــاملة. وأفــاد بـــأن املرحلـــة    

ــيت تغطــي مثــاين مــدن    األوىل مــ ــاخبني، ال ــة تســجيل الن ن عملي
ــأن   اإلرئيســية، أحــرزت تقــدما يف   ــزمين احملــدد هلــا، وب طــار ال

__________ 

 .لكنه مل يدل ببيانو ،لمشاركة يف اجللسةلممثل أفغانستان  دعي  )٧(  
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ــتعدادات جاريــة لبــدء امل   رحلــة الثانيــة املتعلقــة بتســجيل    االس
  ماليني من الناخبني املؤهلني املتبقني يف املقاطعات.  ٨

ة وأكد األمني العام املساعد أن النجاح يف إجناز عمليـ   
التسجيل وإجراء االنتخابات سـيعتمد علـى الـدعم املقـدم مـن      
قــــوات األمــــن األفغانيــــة والدوليــــة، ورحــــب بنشــــر املزيــــد  

إعمـــار املقاطعـــات، ويف اجلنـــوب خاصـــة. وذكـــر  فـــرق مـــن
 مــنعـن قلقـه    معربــاهـريات،   االقتتـال الـذي انــدلع مـؤخرا يف   

تــدهور احلالــة األمنيــة حــىت يف املنــاطق الــيت يعتربهــا معظــم         
املراقبني هي األكثر أمنـا واسـتقرارا. وقـال حمـذرا إن االختيـار      

تجـر   السياسي احلق لن يكون إال أمرا مستعصيا، ما دامـت مل 
عملية مهمة لرتع السالح، وإن أحداثا مثل تلـك الـيت وقعـت    

مــع املســاعد األمـني العــام   وقــالحمالــة.  هـريات ســتتكرر ال  يف
ــادي يف  ــو االقتصـ ــار النمـ ــامني أ القلـــق أن آثـ ــتان يف العـ فغانسـ

املنصرمني كانـت ملموسـة إىل حـد كـبري يف املنـاطق احلضـرية       
سواها وأن هذا االجتـاه قـد دفـع إىل انتقـال دميغـرايف مـن        دون

ــة إىل املــدن، ممــا فــاقم التــوترات االجتماعيــة يف     املنــاطق الريفي
املراكز احلضرية. ومن املثري للقلق أيضـا أن اقتصـاد املخـدرات    

قرار الــذي يتفــاقم مــن جرائــه يظــالن التهديــد      وعــدم االســت 
 األكــرب الــذي يواجــه إقامــة دولــة مســتقرة وفعالــة. واختــتم       

باإلعراب عن أملـه يف أن يؤيـد الـس توصـية األمـني       إحاطته
 العــام بتمديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لفتــرة إضــافية مــدا  

  .)٨(شهرا  ١٢
  

__________ 

  )٨(  S/PV.4931 ٧-٢، الصفحات. 

ن ) الذي اختذه جملس األمـ ٢٠٠٤( ١٥٣٦القرار   

 آذار/ ٢٦ املعقـــــــــــودة يف ٤٩٣٧يف اجللســـــــــــة 

  ٢٠٠٤  مارس

آذار/مـــــارس  ٢٦، املعقـــــودة يف ٤٩٣٧يف اجللســـــة   
ــرة أخــرى يف ٢٠٠٤ ــر   ، أدرج الــس م ــه تقري جــدول أعمال

ــى الســلم       ــا عل ــة يف أفغانســتان وآثاره ــام عــن احلال األمــني الع
. ودعــي ٢٠٠٤آذار/مـارس   ١٩املـؤرخ   ،)٩(واألمـن الـدوليني  

لمشــاركة يف املناقشــة. ووجــه رئــيس الــس لان ممثــل أفغانســت
 بعـــد ذلـــك اعتمـــد ،)١٠((فرنســـا) االنتبـــاه إىل مشـــروع قـــرار

ــباإلمجــاع و ــرار  ب )، ٢٠٠٤( ١٥٣٦دون مناقشــة بوصــفه الق
  :ما يلي الس مجلة أمور منها بهالذي قرر 

قرر متديد بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان         
  شهرا؛  ١٢مدا لفترة إضافية 

أكــد أمهيــة تــوفري األمــن الكــايف والــدعم الكــبري مــن املــاحنني   و  
ــا   ــة هلـ ــات وطنيـ ــراء انتخابـ ــداقيته إلجـ ــاين  مصـ ــتور األفغـ ــا للدسـ ا، وفقـ

  بون؛  واتفاق

رحب بالتقدم احملرز منذ بدء عملية نـزع السـالح والتسـريح    و  
اقبني وإسهام فريـق املـر   ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  وإعادة اإلدماج يف

  الدوليني فيها؛

ــة حــىت اآلن     و   ــها الســلطات األفغاني ــيت بذلت ــاجلهود ال رحــب ب
  لتنفيذ استراتيجيتها الوطنية ملكافحة املخدرات؛

طلب إىل بعثة األمم املتحدة أن تسـتمر، بـدعم مـن مفوضـية     و  
ــوق       ــة حق ــدمي املســاعدة إىل جلن ــوق اإلنســان، يف تق ــم املتحــدة حلق األم

سـتقلة فيمـا يتعلـق بالتنفيـذ الكامـل ألحكـام حقـوق        اإلنسان األفغانية امل
  اجلديد؛  اإلنسان الواردة يف الدستور األفغاين

__________ 

  )٩(  S/2004/230. 

  )١٠(  S/2004/249. 
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طلب إىل مجيع األطراف األفغانية أن تتعـاون مـع بعثـة األمـم     و  
املتحدة يف تنفيذ واليتها وأن تكفل أمن وحرية تنقـل موظفيهـا يف مجيـع    

  أحناء البلد.
  

جلسة جملـس األمـن   الرئيس يف  الذي أدىل لهالبيان   

  ٢٠٠٤  نيسان/أبريل  ٦  املعقودة يف ٤٩٤١

ــة    ــودة يف ٤٩٤١يف اجللســـ ــان/أبريل  ٦، املعقـــ نيســـ
، استمع الس إىل إحاطـة قـدمها وكيـل األمـني العـام      ٢٠٠٤

لعمليات حفظ السـالم. وأدىل مجيـع أعضـاء الـس ببيانـات،      
ا كـل مـن أفغانسـتان، واهلنـد، وأيرلنـد      وممثلـ  اتأدىل ببيان كما

  .)واليابان ،)١١((باسم االحتاد األورويب

ويف البداية، أبلغ وكيل األمـني العـام لعمليـات حفـظ       
السالم عما أُجنز يف مؤمتر بـرلني وآفـاق االسـتفادة مـن الـزخم      

 وأشــاراملكتســب فيــه حــىت تســتكمل عمليــة بــون بنجــاح.       
 حتـدد أن املـؤمتر قـد اعتمـد خطـة عمـل شـاملة        إىل التقـدير  مع

عني االمتثال هلا وأهدافا واضحة يتعني حتقيقها خـالل  معايري يت
الشهور واألعوام املقبلة، وذلك يف ااالت السياسية واألمنيـة  
ــار قـــوي    ــا مت االتفـــاق يف بـــرلني علـــى إطـ ــادية. كمـ واالقتصـ
للتعاون اإلقليمـي فيمـا بـني أفغانسـتان والـدول اـاورة هلـا يف        

 العـام لعمليـات   جمال مكافحة املخدرات. وقـال وكيـل األمـني   
السالم إن تلك اإلجنازات مـثرية لإلعجـاب فعـال، لكنـه      حفظ

ــن   ــام جســيمة ال  وجــودحــذَّر م ــزال تنتظــر أفغانســتان،    مه ت
وعلى رأسها تنظيم انتخابات وطنية. وأكـد أن مثـة حاجـة إىل    

نتخابـــات ســـتكون عرضـــة للخطـــر إن ضـــمان األمـــن وأن اال
__________ 

يســـلندا، وبلغاريـــا، أ، وألبانيـــا، وأيـــد البيـــان كـــل مـــن إســـتونيا   )١١(  
ــا،   ــدا، وتركي ــة مقــدونيا   ،واجلمهوريــة التشــيكية وبولن ومجهوري

 ،وصـربيا  ،وسلوفينيا ،وسلوفاكيا، ورومانيا ،ليوغوسالفية سابقاا
ــود، ــل األســ ــا ،وقــــربص واجلبــ ــا ،وكرواتيــ ــا ،والتفيــ  ،وليتوانيــ

 .هنغارياالنرويج، وو ،ومالطة وليختنشتاين،

ا. وأشـار إىل أن األغلبيـة   تحسن احلالة األمنيـة حتسـينا كـبري    مل
الساحقة من األفغان ال تزال مقتنعة بأولوية نزع السـالح قبـل   
ــل يف      ــق املســعى املتمث ــذلك كــان حتقي ــات. ول تنظــيم االنتخاب
ــاج املنصــوص      ــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدم جهــود ن
عليها يف خطة العمـل، بإجنـاز بـرامج نـزع السـالح والتسـريح       

يف املائـــة مـــن املليشـــيات  ٤٠مل وإعـــادة اإلدمـــاج حـــىت تشـــ
احلاليــة ومجــع ســـائر األســلحة الثقيلـــة حبلــول حزيران/يونيـــه     

، أمــرا بــالغ األمهيــة. وشــدد وكيــل األمــني العــام أيضــا ٢٠٠٤
على ضرورة تقدمي مسـاعدة أمنيـة دوليـة كافيـة لـدعم العمليـة       
االنتخابيــــــة وأيضــــــا محايتــــــها مــــــن ديــــــدات الفصــــــائل 

بســـاطة إىل احليلولـــة دون إجنازهـــا. احملـــاوالت الراميـــة ب ومـــن
ــدريب اجلــيش      وذكــر ــه رغــم التقــدم احملــرز يف ت ــق أن مــع القل

الوطين األفغـاين اجلديـد، تظـل قـدرات قـوات األمـن األفغانيـة        
والدولية املنتشرة حاليا يف أفغانسـتان حمـدودة وسـتحمل فـوق     
ــة يف دعــم      ــة املتمثل ــها إذا اضــطرت ملواجهــة املهمــة اهلائل طاقت

  .)١٢(انتخابية ذات مصداقية عملية

وقدم ممثل أملانيا إحاطة إىل الس بشأن نتـائج املـؤمتر     
شـــراكة مـــن أجـــل  -أفغانســـتان واتمـــع الـــدويل ”املعنـــون 

ــتقبل ــارس آذا ٣١، املعقــــــــود يف بــــــــرلني يف “املســــــ ر/مــــــ
وفــدا ذلــك  ٦٥حضــور  فقــال إن. ٢٠٠٤نيســان/أبريل  ١ و

مسـتوى وزراء   ان علـى املؤمتر، الذي كان يف كـثري مـن األحيـ   
اخلارجية، يربز استمرار االلتزام الدويل بإقامـة أفغانسـتان آمنـة    
ومســتقرة ومزدهــرة ودميقراطيــة. وأوضــح أن املــؤمتر اعتمــد      
ثالث وثائق ختامية، وهي إعالن بـرلني الـذي يتضـمن وصـفا     
للرؤيــة املســتقبلية للحكومــة األفغانيــة اجلديــدة؛ وخطــة العمــل 

احلكومـة األفغانيـة اتباعهـا لتحقيـق      الـيت تـود  اليت تبني الطريقة 
تلــك الرؤيــة يف العــامني القــادمني؛ والتقريــر املرحلــي الــذي       

__________ 

  )١٢(  S/PV.4941 ٥-٢، الصفحات. 
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ــك،        ــون. وإضــافة إىل ذل ــاق ب ــذ اتف ــة تنفي ــوجزا حلال حيــوي م
اعتمد إعالن برلني بشأن مكافحة املخدرات الذي يـربط بـني   
ــة    أفغانســتان والــدول اــاورة هلــا. وقــال إن احلكومــة األفغاني
التزمت جبدول زمين طمـوح لـرتع سـالح املليشـيات كشـرط      
هام إلجـراء انتخابـات حـرة ونزيهـة. وأفـاد بـأن هـذه النتـائج         
ــن.       ــس األم ــن جمل ــدا صــرحيني م ــا وتأيي ــة تســتحق اعتراف اهلائل
وأشار إىل أن وفد بلده شرع، لتحقيق تلـك الغايـة، يف إجـراء    

ــع   ــدول األعضــاء يف مفاوضــات م ــا مــ   ال ــس ومــع غريه ن ال
التوصل إىل توافق لآلراء بشـأن مضـمون    دفالدول املهتمة 

  .)١٣(بيان رئاسي

ورحب معظـم املـتكلمني باإلجنـازات الـيت حتققـت يف        
مــؤمتر بــرلني، وأثنــوا علــى أملانيــا وأفغانســتان لنجاحهمــا يف       
االضطالع بالرئاسة املشتركة للمؤمتر. وأكدوا جمددا التـزامهم  

اسـتكمال تنفيـذ اتفـاق بـون،      ـدف مبواصلة دعـم أفغانسـتان   
  أمر أساسي إلقامة أفغانستان مستقرة ودميقراطية. قائلني إنه

وأيد ممثل الربازيل كـون توسـيع نطـاق انتشـار قـوات        
حفظ السالم الدوليـة يف مجيـع أحنـاء أفغانسـتان سـيعزز األمـن       

ــد ــؤمتر     .)١٤(يف البل ــات املتحــدة أن جنــاح م ــل الوالي ــرب ممث واعت
فاؤل مـن يسـاوره القلـق يف اتمـع الـدويل مـن       برلني مبعث لت

وأعـــرب ممثـــل  .)١٥(تراجـــع االهتمـــام وكَلَـــل اجلهـــات املاحنـــة
ــرلني مــع مــرور      ــه أال تصــاب روح مــؤمتر ب باكســتان عــن أمل
الــــزمن بــــالفتور أو بــــالتراخي، وشــــدد علــــى أن أفغانســــتان 
ســتحتاج دعمــا والتزامــا سياســيني واقتصــاديني علــى مــدى       

وقال ممثل اجلزائر إن اإلعـالن   .)١٦(عقودا سنوات، إن مل تكن
__________ 

 .٧-٥املرجع نفسه، الصفحات   )١٣(  

 .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )١٤(  

 .١٢و  ١١ع نفسه، الصفحتان املرج  )١٥(  

 .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )١٦(  

عـن االلتــزام بتقـدمي تربعــات إضـافية والتأكيــد علـى التربعــات     
ان أمهيـة  باملعلنة يف جمـايل األمـن والتحضـري لالنتخابـات يكتسـ     

  .)١٧(حامسة يف إعادة إعمار أفغانستان

تصـاعد  ”وأعرب ممثل االحتاد الروسي عـن قلقـه إزاء     
حركـــة طالبـــان والقـــوى  تقـــوم ـــا األنشـــطة التخريبيـــة الـــيت

اليت تسعى إىل دفع البلـد إىل هاويـة صـراع     “املتطرفة األخرى
 .)١٨(عرقي دموي وإىل احليلولة دون إجراء االنتخابـات العامـة  

ضرورة القيام بعمليـات نـزع    وشدد ممثل اململكة املتحدة على
السالح والتسريح وإعادة اإلدماج قبل إجراء االنتخابـات ألن  

ن يظل أمرا حامسا بالنسبة ملواصلة إحراز التقدم، وأضاف األم
مطلبا لنجاح جهود إعـادة اإلعمـار    قائال إن تعزيز األمن ليس

ــراء انتخابـــات     ــبق إلجـ ــا شـــرط مسـ ــو أيضـ فحســـب، بـــل هـ
ورحـب   .)١٩(دميقراطية ونزيهة وسلمية يف شهر أيلول/سـبتمرب 

ممثــل فرنســا بنجــاح مــؤمتر بــرلني وحــث اتمــع الــدويل علــى  
التركيز على بلوغ اهلدف السياسي املشـترك املتمثـل يف إجـراء    

وأعـرب ممثـل أفغانسـتان عـن      .)٢٠(االنتخابات على حنو مالئـم 
تقديره للرئيسني املشاركَني ملـؤمتر بـرلني وللبلـدان واملنظمـات     
الدولية اخلمسة والستني اليت شـاركت فيـه، وأكـد مـن جديـد      

وفـاء باملبـادئ التوجيهيـة    بال حكومـة بلـده التزامـا كـامال    التزام 
  .)٢١(املنصوص عليها يف اتفاق بون

ــس       ــم ال ــان باس ــا) ببي ــرئيس (أملاني ويف  .)٢٢(وأدىل ال
  ده الس يف البيان أنه:رمجلة ما أو

__________ 

 .١٥و  ١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١٧(  

 .٢٠و  ١٩املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨(  

 .٢١و  ٢٠املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩(  

 .٢٣و  ٢١املرجع نفسه، الصفحات   )٢٠(  

 .٢٥و  ٢٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٢١(  

  )٢٢(  S/PRST/2004/9. 
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صــادق علــى إعــالن بــرلني وأكــد أمهيــة خطــة العمــل الــيت           
وضـــعتها احلكومـــة األفغانيـــة والتقريـــر املرحلـــي وإعـــالن بـــرلني بشـــأن  

  املخدرات املرفق بإعالن برلني؛مكافحة 

أكــد أن زراعــة اخلشــخاش وإنتــاج املخــدرات واالجتــار ــا    و  
ــة يف أفغانســتان        ــانون والتنمي ــيادة الق ــرا شــديدا يهــدد س يشــكالن خط
فضــال عــن األمــن الــدويل ومــن مث فعلــى أفغانســتان واتمــع الــدويل أن   

   ايـة املطـاف،   جيتهدا يف تقليص هذا اخلطر وصوال إىل القضـاء عليـه يف
  يف ذلك عن طريق إجياد بدائل اقتصادية؛  مبا

رحب بوجه خاص بإعالن برلني املتعلق مبكافحة املخـدرات  و  
يف إطــار إعـــالن كابـــل املتعلـــق بعالقــات حســـن اجلـــوار الـــذي وقعتـــه   
أفغانستان والـدول اـاورة هلـا وبـاملؤمتر املزمـع عقـده يف الدوحـة يـومي         

  تعاون اإلقليمي يف جمال الشرطة.أيار/مايو بشأن ال ١٩و  ١٨
  

املعقـودة   ٤٩٧٩املداوالت الـيت دارت يف اجللسـة     

  ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٧يف 

ــة    ــودة يف ٤٩٧٩يف اجللســــ ــايو  ٢٧، املعقــــ أيار/مــــ
ــاص    ٢٠٠٤ ــل اخلـ ــدمها املمثـ ــة قـ ــس إىل إحاطـ ــتمع الـ ، اسـ

لألمــني العــام ألفغانســتان ورئــيس بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي   
  .)٢٣(أفغانستان  املساعدة إىل

وركز املمثل اخلاص إحاطته على التحديات الرئيسـية    
التحضري إلجـراء االنتخابـات الوطنيـة     اليت تواجه أفغانستان يف

أن تصـــاعد موجـــة إىل مـــع القلـــق  أشـــاريف أيلول/ســـبتمرب. و
هجمات املتطـرفني يف فصـل الربيـع قـد فـاقم احلالـة األمنيـة يف        

ملعرضــة للخطــر األشـــد، يف   املقاطعــات ا  األشــهر األخــرية يف  
اجلنوب خاصة. وقال إنه بينما تظل دوائر املعونة متوارية عـن  
األنظـــار يف املنـــاطق غـــري اآلمنـــة حـــىت تقلـــل فـــرص تعرضـــها 
لالعتـــداء، تضـــررت عمليـــة تســـجيل النـــاخبني اآلخـــذة يف      
ــال إن التحضــري إلجــراء       ــات. وق ــاد اهلجم ــن ازدي االتســاع م

__________ 

 .لكنه مل يدل ببيانو ،دعي ممثل أفغانستان للمشاركة يف اجللسة  )٢٣(  

ــاد أ    ــات جيــري، رغــم ازدي ــف، حيــث أن   االنتخاب عمــال العن
نطــاق تســجيل النــاخبني يتســـع اآلن ليبلــغ املنــاطق الريفيـــة،      
وذلك بالتنسيق الوثيق مع قوات التحالف. وأفـاد بـأن العمليـة    

ــد ــاخبني يف املراكــز       ق ــهى تســجيل الن ــا انت ــت، مبجــرد م دخل
نيســان/أبريل، مرحلتــها الثانيــة  الســكانية الرئيســية الثمانيــة يف

 تغطيــة بقيــة البلــد خــالل األشــهر القليلــة  واألخــرية املتمثلــة يف
موقعــا يف أوائــل  ١٦٠املقبلــة. ولقــد بــدأت املرحلــة الثانيــة بــــ 

ــع يف  ٦٠٠أيار/مــايو واتســعت اآلن لتشــمل حــوايل     ٣١موق
مقاطعة، ويعمل فيهـا، علـى حنـو متـزامن، أكثـر       ٣٤من أصل 

فريـــق تســـجيل. لكنـــه أعـــرب عـــن القلـــق مـــن  ١ ٠٠٠ مـــن
تضـاؤل معـدالت تسـجيل     انعدام األمن إىلإمكانية أن يفضي 

قــال إن النــاخبني يف املقاطعــات اجلنوبيــة واجلنوبيــة الشــرقية. و 
هناك مشكلة أخرى تتصل بتحديـد أعـداد السـكان أنفسـهم،     

، بعــض املقاطعـــات  والســبب يف ذلــك هــو انعـــدام األمــن يف    
مــن املـرجح جــداً أالَّ يشــمل هـذا املســح بعــض   مشـريا إىل أنــه  

  أنه سيكون جزئياً إىل حد كبري.  أواملقاطعات، 

وشدد املمثل اخلاص على أمهيـة نـزع سـالح املقـاتلني       
الســــابقني وتســــرحيهم وإعــــادة إدمــــاجهم بالنســــبة إلجــــراء  
ــار     ــات حــرة ونزيهــة، ورأى أن املمارســة احلقــة لالختي انتخاب
االنتخايب ال ميكن أن تتم إال إذا قُلِّـل حتكـم امليليشـيات احملليـة     

السياسية. وأفـاد بـأن احلكومـة واتمـع الـدويل قـد        يف العملية
توصـــال إىل اتفـــاق بشـــأن املرحلـــة الرئيســـية يف عمليـــة نـــزع   
الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج، الــيت تقــرر أن تتضــمن،   

يف املائـــــة مـــــن قـــــوات  ٤٠حبلــــول شـــــهر حزيران/يونيـــــه،  
امليليشــيات، مث مجــع كــل األســلحة الثقيلــة يف إطــار ترتيــب       

متوز/يوليه. بيد أنه الحـظ مـع    لتأمينها، حبلول شهر موثوق به
ــأجيالت جــد خطــرية      ــاق يواجــه ت ــذ هــذا االتف ــق أن تنفي القل
ــد       ــن جدي ــذلك أكــد م ــادة. ول ــار الق ــردد بعــض كب بســبب ت
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احلاجـة إىل وجــود عسـكري دويل قــوي واسـع النطــاق يــدعم    
  .)٢٤(قوات األمن احمللية

  
األمـن   الرئيس يف جلسة جملـس  ذي أدىل بهالبيان ال  

  ٢٠٠٤متوز/يوليه  ١٥يف  املعقودة ٥٠٠٤

متوز/يوليــــــه  ١٥املعقــــــودة يف  ،٥٠٠٤لســــــة اجليف   
لمشـاركة يف  ل، الـيت دعـا الـس فيهـا ممثـل أفغانسـتان       ٢٠٠٤

ويف  .)٢٥(املناقشـة، أدىل الـرئيس (رومانيـا) ببيـان باسـم الـس      
  أورده الس يف البيان أنه:  مجلة ما

واتمـــع الـــدويل إىل احلفـــاظ علـــى   دعـــا احلكومـــة األفغانيـــة  
ــية      ــات الرئاسـ ــد االنتخابـ ــل موعـ ــا، قبـ ــذالا وتكثيفهـ ــيت يبـ ــود الـ اجلهـ
والربملانيــة، الراميــة إىل تعزيــز اجلــيش الــوطين والشــرطة الوطنيــة، وإىل       
تســريع عمليــة نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج، وإىل دعــم        

إىل القضـــــاء علــــــى   ها الراميـــــة اســــــتراتيجيت احلكومـــــة األفغانيـــــة يف  
  األفيون؛  إنتاج

شجع السلطات األفغانية على يئة عملية انتخابية متكّن مـن  و  
يـــع الفئـــات الســـكانية الوطنيـــة  حنـــو ميثـــل مج مشـــاركة النـــاخبني علـــى

ذلك النسـاء والالجـئني، ويف هـذا الصـدد، دعـا إىل اتبـاع طرائـق         يف مبا
ان ومشــاركتهم  عمليــة لتســجيل الالجــئني األفغــان يف إيــران وباكســت     

  العملية االنتخابية األفغانية؛  يف

شدد على أمهية توفري التمويـل الـالزم لتنفيـذ اجلـدول الـزمين      و  
  الذي وضعته هيئة إدارة االنتخابات املشتركة يف الوقت احملدد؛

أكــد جمــددا دعمــه التــام للممثــل اخلــاص لألمــني العــام وبعثــة و  
نســتان، وأعــاد تأكيــد الــدور    األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل أفغا   

املركزي واحليادي لألمم املتحدة يف اجلهود الدولية الراميـة إىل مسـاعدة   
  الشعب األفغاين يف توطيد السالم يف أفغانستان وإعادة بناء بلده.

  
__________ 

  )٢٤(  S/PV.4979 ٩-٢، الصفحات. 

  )٢٥(  S/PRST/2004/25. 

املعقـودة   ٥٠٢٥املداوالت الـيت دارت يف اجللسـة     

  ٢٠٠٤آب/أغسطس  ٢٥يف 

ــة    ــودة يف ٥٠٢٥يف اجللسـ ــطس آب/ ٢٥، املعقـ أغسـ
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٤

عن احلالة يف أفغانستان وآثارها على السلم واألمـن الـدوليني،   
. وذكر األمـني العـام يف   )٢٦(٢٠٠٤آب/أغسطس  ١٢املؤرخ 

يف تقريره أن اهليئة املشـتركة إلدارة االنتخابـات اختـذت قـرارا     
األول/أكتـوبر وتأجيـل    بإجراء االنتخابات الرئاسية يف تشـرين 

، حيــث ثبــت ٢٠٠٥االنتخابـات الربملانيــة حــىت نيســان/أبريل  
ــيت حيتمــل أن      ــات ال ــى بعــض العقب أن مــن املتعــذر التغلــب عل
ــيما       ــزامن، وال س ــات بشــكل مت ــك االنتخاب ــراء تل ــل إج تعرق

 ةصـعوبة توزيــع املقاعـد الربملانيــة فيمـا بــني املقاطعـات يف حالــ    
داد الســكان. وأشــار أيضــا إىل عـدم وجــود بيانــات مقنعــة لتعــ 

املخاطر الرئيسية الثالثة اليت تواجـه توطيـد السـلم واالسـتقرار     
عنف املتطرفني، والتنـافس بـني الفصـائل،     يف أفغانستان، وهي

مرة أخـرى علـى    وصناعة املخدرات. وإزاء هذه اخللفية، أكد
  تقدمي املساعدة األمنية إىل هذا البلد.لاألمهية احليوية 

الـــس إىل إحاطـــة قـــدمها املمثـــل اخلـــاص   واســـتمع  
لألمني العام يف أفغانسـتان ورئـيس بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي       
املساعدة إىل أفغانستان. وأدىل مجيـع أعضـاء الـس ببيانـات،     

يسـلندا،  أكل من أفغانستان، وكندا، و وممثل اتأدىل ببيان كما
ــاد األورويب)   ــم االحتــــــ ــدا (باســــــ ــان، وهولنــــــ ، )٢٧(واليابــــــ

  أوزبكستان.و
__________ 

  )٢٦(  S/2004/634 ١٥٣٦، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٤(. 

ــا، و    )٢٧(   ــن ألبانيـ ــل مـ ــان كـ ــد البيـ ــلندا،أأيـ ــا، يسـ ــنة  وبلغاريـ والبوسـ
 ورومانيــا، ا،ليوغوســالفية ســابقواهلرســك، ومجهوريــة مقــدونيا ا

 .وكرواتيا، وليختنشتاين، والنرويج ،واجلبل األسود وصربيا
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ــة    ــه وأفــاد املمثــل اخلــاص يف بداي ــأن تســجيل  إحاطت ب
ماليني شخص،  ١٠,٥تسجيل  مت حيث ،الناخبني قد اكتمل

ــر مــن   ــا    ٤١وأكث ــهم مــن النســاء. وهــذا م ــة من ــ يف املائ ن مكّ
ــال    الســـلطات االنتخابيـــة وقـــوات األمـــن مـــن القيـــام باألعمـ

تشـرين   ٩التحضريية املناسـبة لالنتخابـات املقـرر إجراؤهـا يف     
األول/أكتوبر، واليت بإمكاا أن تضـفي شـرعية سياسـية علـى     
نظام ما بعد احلرب. بيـد أنـه قـال إن الصـورة ليسـت مرضـية       

أنـه قـد ثبـت أنـه مـن       بالكامل. وأشار، على سـبيل املثـال، إىل  
العسري جدا معاجلـة حـاالت عـدم التـوازن يف منـاطق اجلنـوب       

اسـتتباب األمـن يشـكل     األكثر تأثرا بانعدام األمـن. وأكـد أن  
بـذل املزيـد مـن     اعتبارا أساسـيا لالنتخابـات املقبلـة، ودعـا إىل    

اجلهود لكفالة أمـن النـاخبني والعـاملني يف العمليـة االنتخابيـة.      
وأكد للمجلس من جديد أن اللجنة األفغانية املسـتقلة حلقـوق   

أفغانســتان  اإلنســان وبعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل
ــة، التحقــق مــن    ستواصــ ــة االنتخابي ــرة احلمل ــاء فت الن معــا، أثن

التقيد باحلقوق السياسـية يف مجيـع أحنـاء البلـد والوقـوف علـى       
  .)٢٨(مدى مراعاة حقوق املرشحني والتزامام

واتفــق املتكلمــون علــى أمهيــة االنتخابــات الرئاســية        
وأكـــدوا مـــن جديـــد التـــزامهم باملســـاعدة يف ضـــمان اختيـــار 

لرئيسه اختيارا حرا ونزيها، وهو األمـر الـذي    الشعب األفغاين
غىن عنـه للحفـاظ علـى الشـرعية السياسـية لعمليـة السـالم.         ال

وأشــاد العديــد منــهم بشــجاعة األفغــان الــذين قــرروا تســجيل   
ماليــني فــرد،  ١٠أمســائهم للتصــويت، والــذين يفــوق عــددهم 

وذلك بالرغم من ديدات التخويف والعنف، ورحبـوا بوجـه   
ماليـني امـرأة والـاليت     ٤نسـاء الـاليت يفـوق عـددهن     خاص بال

اخترن املشاركة يف العملية السياسية. ومـع ذلـك، فقـد سـاور     
املـتكلمني قلـق مشــترك مـن انعـدام األمــن ودعـوا إىل التعجيــل      

__________ 

  )٢٨(  S/PV.5025 ٧-٢، الصفحات. 

بــرتع ســالح املقــاتلني الســابقني وتســرحيهم وإعــادة إدمــاجهم  
  وكذلك إىل تدريب قوات األمن األفغانية اجلديدة.

ثت ممثلة الواليات املتحدة باكسـتان وإيـران علـى    وح  
ــويت     ــجيل والتصـ ــزامن يف التسـ ــكل متـ ــدما وبشـ ــيا قـ أن متضـ
خارج البلـد، حـىت يـتمكن األفغـان املوجـودون يف باكسـتان،       

ــددهم  ــددهم  ٦٠٠ ٠٠٠وعــ ــران، وعــ ــودون يف إيــ ، واملوجــ
ــة. و ٨٠٠ ٠٠٠ ــة االنتخابي  أشــارت، مــن املشــاركة يف العملي

القــوة الدوليــة للمســاعدة األمنيــة ســتتوىل،   أنإىل مــع التقــدير 
ــات      ــار املقاطع ــادة إعم ــة إع ــادة أفرق ــول أيلول/ســبتمرب، قي حبل

ــرقها     ورأى ممثــل  .)٢٩(اخلمــس يف مشــال أفغانســتان ومشــال ش
أملانيا أنـه ينبغـي اسـتخدام الوقـت اإلضـايف النـاتج عـن تأجيـل         

يـة  االنتخابات الربملانية لتحسني احلالة األمنية، وشدد علـى أمه 
إصــالح قطــاع األمــن، مبــا يف ذلــك إقامــة نظــام قضــائي فعــال  

ودعـا ممثـل الربازيـل     .)٣٠(وجيش وطـين وقـوات شـرطة وطنيـة    
إىل القيـــام بعمليـــة شـــاملة لـــرتع الســـالح والتســـريح وإعـــادة  
اإلدماج لتحسـني احلالـة األمنيـة واحلـد مـن قـوة أمـراء احلـرب         

  .)٣١(واإلرهابيني

بالقلق ألنـه مل جيـر    وأعرب ممثل باكستان عن شعوره  
األجزاء اجلنوبية واجلنوبيـة الشـرقية    تسجيل كاف للناخبني يف

من أفغانستان بسبب انعدام األمـن. وقـال إن مـا يهـدد األمـن      
األفغاين ينبعث من داخـل أفغانسـتان، ويـأيت خاصـة مـن قـادة       
الفصائل وأبـاطرة اإلجـرام واملتطـرفني، ومنـهم تنظـيم القاعـدة       

مشـال   شار إىل االتفاق يف مؤمتر قمة حلـف وحركة طالبان. وأ
األطلســي (النــاتو)، املعقــود يف اســطنبول، علــى توســيع نطــاق 
القــوة الدوليــة للمســاعدة األمنيــة، بيــد أنــه أكــد أن مــن املهــم   

__________ 

 .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٩(  

 .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٠(  

 .١٣و  ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٣١(  
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ــة وأن     أال ــوة الدولي ــاق الق ــل زخــم توســيع نط ــدم اآلن  يق تتق
ودعـا ممثـل الصـني إىل اختـاذ      .)٣٢(قوات النـاتو إىل غـرب البلـد   

ــارمة ” ــدابري صـ ــاكل    “تـ ــة واملشـ ــاب والفُرقـ ــدي لإلرهـ للتصـ
وحـذر   .)٣٣(املتصلة باملخدرات من أجل حتسني احلالـة األمنيـة  

ممثل االحتاد الروسي مرة أخرى من التهديد اخلطـري املتمثـل يف   
استعادة حركة طالبان لقوا السياسية والعسكرية، واسـتمرار  

ل جديــد حلركــة تســلّل املقــاتلني إىل أفغانســتان، وظهــور فصــي
ــالح       ــزع السـ ــرامج نـ ــذ بـ ــل بتنفيـ ــا إىل التعجيـ ــان، ودعـ طالبـ

  .)٣٤(مجيع أحناء البلد  والتسريح وإعادة االندماج يف

وأعرب ممثل أفغانسـتان عـن تقـديره للتقـدم احملـرز يف        
أنـه  إىل مـع القلـق    أشار األعمال التحضريية لالنتخابات، لكنه

قرار الوضــع ال تــزال هنــاك حمــاوالت للتخريــب وزعزعــة اســت 
ــه       ــى وجـ ــان، وعلـ ــة طالبـ ــدة وحركـ ــيم القاعـ ــا تنظـ ــوم ـ يقـ
ــة.       ــى طــول حــدود أفغانســتان الشــرقية والغربي اخلصــوص عل
وزعــم أن تلــك العناصــر تتلقــى الــدعم مــن شــبكة متغلغلــة يف  

  .)٣٥(بعض الدوائر السياسية والدينية خارج أفغانستان

ــدا      ــل هولنــ ــر ممثــ ــيد  أوذكــ ــاد األورويب يشــ ن االحتــ
هليئـــة املشـــتركة إلدارة ذي حققتـــه الــ ا “از العظـــيماإلجنـــ” بـــ 

ــاب     ــؤهلني لالنتخـ ــاخبني املـ ــع النـ ــجيل مجيـ ــات بتسـ االنتخابـ
ــاء اجلـــيش األفغـــاين       ــة إىل إعـــادة إنشـ ــا، وأكـــد احلاجـ تقريبـ

  .)٣٦(وتكثيف عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

ــاص      ــل اخلــ ــاف املمثــ ــة، أضــ ــام اجللســ ــه ويف ختــ أنــ
ــدا يف أ ال ــر يف  يشـــكك أبـ ــالء وعناصـ ــديها عمـ ــان لـ ن الطالبـ

__________ 

 .٢١و  ١٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٢(  

 .٢٤و  ٢٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٣(  

 .٢٩و  ٢٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٤(  

 .٣١-٢٩املرجع نفسه، الصفحات   )٣٥(  

 .٣٢و  ٣١املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٦(  

، ومــن بــني األدوات املتاحــة للقــوى املتطرفــة   اأفغانســتان ذاــ
ــات ال    ــام بعملي ــيت  شــن اهلجمــات عــرب احلــدود والقي تســلل، ال

ورد ممثـل   .)٣٧(فتئت تستخدم لالعتداء على عمليـة السـالم   ما
باكستان مؤكدا من جديد أن التسـلل عـرب احلـدود ال يشـكل     

ــبب األس ــي يفالسـ ــها    اسـ ــيت يرتكبـ ــف الـ ــال العنـ ــوع أعمـ وقـ
ــوب      ــوب واجلنـ ــك اجلنـ ــا يف ذلـ ــتان، مبـ ــون يف أفغانسـ املتطرفـ
الشرقي. وأضاف قائال إن بلده يقوم بكل مـا يف وسـعه، وقـد    

أكثر من مناسبة وتكبد العديـد   جمازفات سياسية يفعلى م دقأ
  .)٣٨(من اخلسائر العسكرية

  
األمـن  ) الذي اختذه جملس ٢٠٠٤( ١٥٦٣القرار   

 أيلـــــــول/ ١٧ املعقـــــــودة يف ٥٠٣٨يف جلســـــــته 

  ٢٠٠٤  سبتمرب

ــة    ــودة يف ٥٠٣٨يف اجللسـ ــبتمرب  ١٧، املعقـ أيلول/سـ
ــل أفغانســتان    ٢٠٠٤ ــي ممث ــيت دع ــا، وجــه   ل، ال لمشــاركة فيه

ــرار    ــروع قــ ــس إىل مشــ ــاه الــ ــبانيا) انتبــ ــرئيس (إســ  ،)٣٩(الــ
ــداعت ــك  م ــد ذل ــباإلمجــاع و بع ــرار   ب دون مناقشــة بوصــفه الق

 الـــس مجلــة أمــور منـــها   بــه )، الــذي قــرر   ٢٠٠٤( ١٥٦٣
  :يلي  ما

قرر متديد اإلذن املمنوح ببقاء القوة الدولية للمسـاعدة األمنيـة     
  ؛٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ١٣ملدة اثين عشر شهرا بعد 

أذن للــدول األعضــاء املشــاركة يف القــوة الدوليــة للمســاعدة  و  
  القوة؛  فاء بواليةاألمنية باختاذ مجيع التدابري الالزمة للو

 ،أهــاب بــالقوة الدوليــة للمســاعدة األمنيــة أن تواصــل العمــلو  
اإلدارة االنتقاليــــة األفغانيــــة واإلدارات الــــيت    بالتشــــاور الوثيــــق مــــع  
__________ 

 .٣٩و  ٣٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٧(  

 .٤٠و  ٣٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٨(  

  )٣٩(  S/2004/742. 
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ــام، ومــع    ــل اخلــاص لألمــني الع ــة   ســتخلفها، واملمث ــة احلري حتــالف عملي
  الدائمة، من أجل تنفيذ والية القوة.

  
 ٥٠٤٥اجللســــــتني  املــــــداوالت الــــــيت دارت يف     

أيلول/ســـــــــبتمرب  ٢٨املعقـــــــــودتني يف  ٥٠٥٥ و

  ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ١٢ و ٢٠٠٤

ــة    ــودة يف ٥٠٤٥يف اجللسـ ــبتمرب  ٢٨، املعقـ أيلول/سـ
، استمع الس إىل إحاطـة قـدمها وكيـل األمـني العـام      ٢٠٠٤

  .)٤٠(لعمليات حفظ السالم

يف  وأطلع وكيل األمني العـام لعمليـات حفـظ السـالم      
ــال التحضـــريية    طتـــهإحا ــر تطـــورات األعمـ الـــس علـــى آخـ

ــاريخ     ــيت ســتجري للمــرة األوىل يف ت ــات الرئاســية، ال لالنتخاب
أفغانســتان. وذكــر أن األعمــال التحضــريية اللوجســتية تســري    

ــراع يف      ــد االقت ــا مبوع ــزمين التزام ــا للجــدول ال تشــرين  ٩وفق
األول/أكتوبر، حيث قدمت مجيع املكاتب اإلقليمية ومكاتب 
ــة عشــر      ــات. ويقــوم مثاني ــة لالنتخاب املقاطعــات خططــا تنفيذي

مرشــحا لنائــب الــرئيس، مــن بينــهم      ٣٦مرشــحا رئاســيا و  
ثــالث نســاء، حبمالــم لالنتخابــات الرئاســية منــذ انطــالق       

أيلول/ســبتمرب. وقــال إن اللجنــة األفغانيــة   ٧احلملــة رمسيــا يف 
املسـاعدة   املستقلة حلقوق اإلنسان وبعثة األمم املتحـدة لتقـدمي  

إىل أفغانســتان تواصــالن رصــد ممارســة احلقــوق السياســية يف    
كافة أحناء البلد وتقدمي تقـارير بشـأا، وذلـك سـعيا لتحسـني      
األجـــواء السياســـية. وأمـــا األعمـــال التحضـــريية لالنتخابـــات  
خارج البلد فتسري على املسار الصحيح أيضا. وذكر أن اهليئـة  

وضـــعت اخلطـــة األمنيـــة   املشـــتركة إلدارة االنتخابـــات قـــد   
ــرز       ــز فـ ــويت ومراكـ ــع التصـ ــمل مواقـ ــيت تشـ ــات الـ لالنتخابـ
األصوات، وكذلك تأمني حركة مـوظفي االنتخابـات واملـواد    

__________ 

 .لكنه مل يدل ببيانو ،اركة يف اجللسةدعي ممثل أفغانستان للمش  )٤٠(  

ــتعملة.     ــري املسـ ــتعملة وغـ ــراع املسـ ــات االقتـ ــة كبطاقـ احلساسـ
وستقوم الشرطة الوطنية بتوفري األمن يف املناطق احمليطة مبراكز 

مــن الدوليــة للمســاعدة،   قــوة األ  مــا ســتفرض نيبالتصــويت، 
ــوات التحــالف،   أو ــة    ”ق ــاطق احمليط ــا يف املن ــا داعم ــا أمني طوق
. وأضــاف قــائال إن جهــودا كــبرية تبــذل اآلن  “ك املواقــعلــبت

زعمـــاء القبائـــل واتمعـــات مـــن أجـــل حتديـــد  بالتعــاون مـــع 
دورهـم اهلــام يف الترتيبــات األمنيـة احملليــة، وخاصــة يف املنــاطق   

الشرقية، واجلنوبية. ودعا األفغـان واتمـع   الشرقية، واجلنوبية 
ــل        ــيت متث ــة ال ــود لضــمان جنــاح العملي ــدويل إىل تنســيق اجله ال

  .)٤١(خطوة هامة يف مسار أفغانستان حنو الدميقراطية

تشـــــــرين  ١٢، املعقـــــــودة يف ٥٠٥٥ويف اجللســـــــة   
، اســـتمع الـــس إىل إحاطـــة قـــدمها    ٢٠٠٤األول/أكتـــوبر 

  .)٤٢(ات حفظ السالماألمني العام املساعد لعملي

األمـني العـام املسـاعد لعمليـات حفـظ السـالم        أطلعو  
سـري االنتخابـات الرئاسـية الـيت جـرت       لـى الس ع تهإحاطيف 
ــات   ٩يف  ــوبر. وأشــاد باالنتخاب ــائال تشــرين األول/أكت ــا إ ق 

ــة    كانـــت عمليـــة جيـــدة التنفيـــذ، بـــالنظر إىل القيـــود اجلغرافيـ
الوقـت احملـدد وعمـل     راع يفواألمنية. فقد فُتح كل مركـز اقتـ  

ــة. و   ــاءة مهني ــات بكف ــو االنتخاب ــيت  ذكــر أموظف ــارير ال ن التق
مسـتوى  ”تلقتها األمم املتحـدة مـن امليـدان تعكـس حـىت اآلن      
. وأفـاد  “عاليا من االرتياح الشعيب لطريقة إجـراء االنتخابـات  

بــأن التقــديرات األوليــة تشــري إىل أن مســتوى املشــاركة كــان  
غم من سوء األحوال اجلوية ودعـوة مرشـحي   الر مرتفعا، على

ــال إن  ــة االنتخابــــات. وقــ عــــددا مــــن  املعارضــــة إىل مقاطعــ
املرشـــحني دعـــوا، بعـــد االنتخابـــات، إىل إجـــراء حتقيـــق يف      

أُنشـئ فريـق مـن ثالثـة خـرباء إلجـراء        خمالفات مزعومـة. وقـد  
__________ 

  )٤١(  S/PV.5045 ٦-٢، الصفحات. 

 .لكنه مل يدل ببيانو ،دعي ممثل أفغانستان للمشاركة يف اجللسة  )٤٢(  
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حتقيق كامل بشـأن تلـك املـزاعم وتقـدمي توصـيات بشـأا إىل       
إلدارة االنتخابات. وأفاد بأن األحـوال األمنيـة    اهليئة املشتركة

جتـاوزت التوقعـات إىل حـد كـبري رغـم       يف يوم االنتخابات قد
وقــوع بعــض احلــوادث وأعمــال ختويــف مزعومــة. وأشــار إىل 

مراقبــا دوليــا يــوم   ١٢١مراقبــا أفغانيــا و  ٥ ٣٢١أن حضــور 
ل عنصـرا هامـا يف تعزيـز مصـداقية االنتخابـات.      االقتراع شـكّ 

ار أيضـــا إىل أن الــزخم السياســـي املترتــب عـــن العمليـــة   وأشــ 
االنتخابية كان له تأثري واضح على تسريح اجلنود وعلى إـاء  
ســيطرة الفصــائل علــى القــوات العســكرية. بيــد أنــه اختــتم        
إحاطته حمذرا من التهاون ومذكرا الـس بالتحـديات الصـعبة    

  .)٤٣(زالت قائمة  اليت ما
  

رئيس يف جلسة جملـس األمـن   ال ذي أدىل بهالبيان ال  

 تشـــــــــــــرين األول/ ١٢عقـــــــــــــودة يف امل ٥٠٥٦

  ٢٠٠٤  أكتوبر

تشــــــــرين  ١٢، املعقــــــــودة يف ٥٠٥٦يف اجللســــــــة   
لمشــاركة لعــي ممثــل أفغانســتان ، الــيت د٢٠٠٤األول/أكتـوبر  

 .)٤٤(فيها، أدىل الرئيس (اململكـة املتحـدة) ببيـان باسـم الـس     

  :أورده الس يف البيان أنه  ويف مجلة ما

اســـية الـــيت جـــرت يف أفغانســـتان يف رحـــب باالنتخابـــات الرئ  
، وأكـــد أمهيتـــها التارخييـــة باعتبارهـــا ٢٠٠٤تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٩

حدثا بـارزا يف العمليـة السياسـية، وهنـأ ماليـني النـاخبني األفغـان الـذين         
  شاركوا فيها؛

حث حكومـة أفغانسـتان علـى أن تواصـل، مبسـاعدة اتمـع       و  
هـة التحـديات املتبقيـة يف أفغانسـتان، ومنـها تـوفري األمـن،        الدويل، مواج

حينــــها يف نيســــان/أبريل  واإلعـــداد إلجــــراء االنتخابــــات الربملانيـــة يف  
__________ 

  )٤٣(  S/PV.5055 ٦-٢، الصفحات. 

  )٤٤(  S/PRST/2004/35. 

، وإعادة بناء املؤسسـات، ومكافحـة املخـدرات، ونـزع أسـلحة      ٢٠٠٥
  املليشيات األفغانية وتسرحيها وإعادة إدماجها؛

فغانسـتان متمتعـة   تعهد مبواصلة دعـم احلكومـة والشـعب يف أ   و  
بالسيادة، ومؤازرما ومها يعمالن على إعادة بناء البلد وتوطيـد دعـائم   

يليق ما من مكانـة بـني األمـم،     راطية الدستورية فيه، واحتالل ماالدميق
وطلـــب إىل اتمــــع الــــدويل دعمهمــــا يف هــــذه اجلهــــود مــــع إســــناد  

  مركزي لألمم املتحدة فيها.  دور
  

املعقـودة   ٥٠٧٣يف اجللسـة   املداوالت الـيت دارت   

  ٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٩يف 

ــة    ــرين  ٩، املعقـــــــــودة يف ٥٠٧٣يف اجللســـــــ تشـــــــ
إحاطـة قـدمها وكيـل     ، استمع الس إىل٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 

  .)٤٥(األمني العام لعمليات حفظ السالم

يف وأطلع وكيل األمني العـام لعمليـات حفـظ السـالم       
ات العمليـة االنتخابيـة الـيت    الـس علـى آخـر مسـتجد    إحاطته 

ــات     ــتركة إلدارة االنتخابــــ ــة املشــــ ــديق اهليئــــ أدت إىل تصــــ
تشــــــــرين  ٣النتــــــــائج الرمسيــــــــة لالنتخابــــــــات يف  علــــــــى

ــاين/نوفمرب ــغ      .)٤٦(الث ــوا بأصــوام بل ــأن عــدد مــن أدل ــاد ب وأف
يف املائــــة مــــن النــــاخبني  ٧٠ناخبــــاً، ميثلــــون  ٨ ١٢٨ ٩٤٠

ــهم   ــة مــن الن  ٤٠املســجلني، ومن ــة  يف املائ ــال إن اهليئ ســاء. وق
املشتركة إلدارة االنتخابات أعلنـت أن حامـد كـرزاي حصـل     

ــة صــرحية مــن األصــوات بلغــت نســبتها     يف  ٥٥,٤علــى أغلبي
يف املائـة،   ١٦,٣املائة، فيما حصـل يـونس قـانوين علـى نسـبة      

يف املائة وعبـد   ١١,٦وحصـــل احلـــاج حممد حمقق على نسبة 
ــبة   ــى نســ ــتم علــ ــيد دســ ــار إىل أن يف  ١٠الرشــ ــة. وأشــ املائــ

يبـدو دور هـام يف حتديـد     االعتبارات العرقية كان هلـا علـى مـا   
__________ 

 .لكنه مل يدل ببيانو ،دعي ممثل أفغانستان للمشاركة يف اجللسة  )٤٥(  

  )٤٦(  S/PV.5073 ٦-٢، الصفحات. 
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أصــــوات النــــاخبني، حيــــث أن الــــدعم االنتخــــايب املقــــدم      
للمتنافسني األربعة يرتبط ارتباطا شديدا باملنـاطق الـيت يشـكل    
فيها البشتون والطاجيك واهلزارا واألوزبك أغلبيـة. وذكـر أن   

ــا  ــهاء االنتخابـ ــع انتـ ــام اآلن إىل  مـ ــية، ينتقـــل االهتمـ ت الرئاسـ
املرحلــة السياســية فيمــا بعــد االنتخابــات، مبــا يف ذلــك املهمــة   
العاجلــة املتمثلــة يف تشــكيل احلكومــة املقبلــة والتحــديات الــيت  

ــة   ــات الربملاني ــن  تشــكلها االنتخاب ــة. وأشــار إىل أن األم واحمللي
وسـط  يزال شاغال كبريا، فوقـوع تفجـري انتحـاري نفـذ يف      ال

ــرة  تشــرين األول/أكتــوبر قــد أشــار إىل  ٢٣كابــل يف  ايــة فت
  اهلدوء النسيب اليت سادت أثناء االنتخابات.

ــة، ذكــر       ويف   ــات الربملانيــة واحمللي ــا يتعلــق باالنتخاب م
مخس مسائل أساسية جيب حلها إلجراء االنتخابـات الربملانيـة   

ــانون االنتخابــ      ــذي حــدده ق ــزمين ال ــار ال ــة يف اإلط ات، واحمللي
ــة؛       ــاطق بصــورة رمسي ــيني حــدود املن ــي: أوال، ضــرورة تع وه
وثانيا، ضرورة االتفاق على أعداد السكان حىت يتسىن حتديـد  
ــاخبني       ــة النـ ــل قائمـ ــرورة حتليـ ــا، ضـ ــة؛ وثالثـ ــد الربملانيـ املقاعـ
ــوائم      ــداد ق ــة إع ــا، ويف بعــض احلــاالت حتــديثها، بغي وتنقيحه

عــا، ضــرورة انتخابيــة لكــل مركــز مــن مراكــز االقتــراع؛ وراب  
ــات      ــاة املخالفـ ــام ملقاضـ ــكاوى ونظـ ــدمي الشـ ــة لتقـ ــع آليـ وضـ
ــي؛ وخامســا، ضــرورة      ــى الصــعيد احملل ــك عل ــة، وذل االنتخابي
ــل تســجيلهم.      ــات آالف املرشــحني احملــتملني قب فحــص خلفي

أن نفــــوذ القــــادة احمللــــيني، وشــــبكة إىل مــــع القلــــق  أشــــارو
وجـود  املخدرات واألسلحة الواسعة االنتشار واملعقدة، وعدم 

إدارة مدنية حملية فعالة ال تـزال أمـورا تشـكل عقبـات خطـرية      
أمام إجراء انتخابـات برملانيـة وحمليـة تتسـم باملصـداقية. وأكـد       
ــد أن مــن الواضــح أن توســيع جهــاز األمــن الرمســي     مــن جدي
ســيكون األســاس لنجــاح االنتخابــات. وحــث اتمــع الــدويل 

زالـت حتتـاج إىل    على عدم تقليل اهتمامـه بأفغانسـتان الـيت مـا    

املساندة الدولية الكاملـة يف املرحلـة اجلديـدة الـيت يسـتمر فيهـا       
  .)٤٧(إجراء االنتخابات احمللية والتشريعية

  
 ٥١٠٨املــــــداوالت الــــــيت دارت يف اجللســــــتني      

كـــانون الثاين/ينـــاير   ١٠دتني يف املعقـــو ٥١٤٥ و

  ٢٠٠٥آذار/مارس  ٢٢  و

كــــــــانون  ١٠، املعقــــــــودة يف ٥١٠٨يف اجللســــــــة   
، املعقـــــــــودة يف ٥١٤٥، واجللســـــــــة ٢٠٠٥الثاين/ينـــــــــاير 

، استمع الس إىل إحـاطتني قـدمهما   ٢٠٠٥آذار/مارس  ٢٢
ــة األمــم     املمثــل اخلــاص لألمــني العــام ألفغانســتان ورئــيس بعث

  .)٤٨(املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان

بأن تنظيم االنتخابـات  يف إحاطته وأفاد املمثل اخلاص   
ني احلكومة مؤخرا قد جلبا معهمـا زمخـا جديـدا    الرئاسية وتعي

يف عملية السالم األفغانية. وتشكيل جملس الوزراء املكون مـن  
ــاين ويعكــس      ٢٧ ــات الدســتور األفغ ــي فعــال مبتطلب عضــوا يف

أيضــا التكــوين العرقــي للبلــد بدرجــة كــبرية، إذ يضــم عشــرة    
أعضــاء مــن البشــتون، ومثانيــة مــن الطاجيــك، ومخســة مــن        

واثنني من األوزبك، وواحـدا مـن التركمـان وواحـدا     اهلازارا، 
مــن البلــوش، كمــا يضــم أيضــا ثــالث نســاء. وتطــرق املمثــل    
ــدة      ــة اجلدي ــى احلكوم ــيت ســيتعني عل اخلــاص إىل التحــديات ال
ــات      ــوص إىل االنتخابـ ــه اخلصـ ــى وجـ ــار علـ ــها، فأشـ مواجهتـ

أشـار   الربملانية املقبلة وإنشاء اللجنـة االنتخابيـة املسـتقلة. كمـا    
حتـــديات أخـــرى منـــها جهـــود نـــزع الســـالح والتســـريح   إىل

أـا تشـكل اعتبـارا رئيسـيا يف اختـاذ       وإعادة اإلدماج اليت رأى
ــات. و    ــق إجــراء االنتخاب ــاريخ وطرائ ــرار بشــأن ت أن  ذكــرالق

برنامج نزع السالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج كـان ناجحـا      
__________ 

 .املرجع نفسه  )٤٧(  

 .لكنه مل يدل ببيانو ،دعي ممثل أفغانستان للمشاركة يف اجللسة  )٤٨(  
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على حنـو خـاص يف مشـال أفغانسـتان وأنـه مل يركـز حـىت اآلن        
ســوى علــى قــوات امليليشــيا التابعــة رمسيــا لــوزارة الــدفاع.        
وبينمـا حيرز هـذا الربنـامج تقـدما جيـدا، فمـا زال هنـاك عـدد        
ــن        ــد م ــة وبعضــها يع ــة املتنوع ــري النظامي ــوات غ ــن الق كــبري م
األســباب الرئيســية النعــدام األمــن ووقــوع انتــهاكات حقــوق  

يف أن اإلنســان يف أجــزاء معينــة مــن البلــد. وأعــرب عــن أملــه  
يهيئ املضي قدما يف نزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج     

بلـــة والســـتعادة ســـيادة القـــانون بيئـــة أفضـــل لالنتخابـــات املق
  .)٤٩(السواء  على

آذار/مــــارس  ٢٢، املعقــــودة يف ٥١٤٥ويف اجللســــة   
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٥

ى السلم واألمـن الـدوليني،   عن احلالة يف أفغانستان وآثارها عل
وصف األمـني العـام   قد . و)٥٠(٢٠٠٥آذار/مارس  ١٨املؤرخ 

ــيت      ــيت تواجــه أفغانســتان، وال ــره التحــديات الكــثرية ال يف تقري
ــق باحلالــة األمنيــة العامــة، وتنظــيم االنتخابــات الربملانيــة        تتعل
القادمــة، وبرنــاجمي نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج   

أنـه سيسـتمر وجـود حتـديات تشــمل      ذكـر . ووسـيادة القـانون  
احلاجة إىل وجـود ممـدد للقـوات الدوليـة واحلاجـة إىل التغلـب       

االختناقات املؤثرة يف إعادة اإلعمـار. كمـا أشـار إىل أنـه      على
يعتــزم تقــدمي اقتــراح بشــأن واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي   

لكـن،  املساعدة إىل أفغانستان يف مرحلة مـا بعـد االنتخابـات،    
ــك، أوصــى ا   أن إىل ــتم ذل ــدة    ي ــة مل ــة البعث ــد والي ــس بتمدي ل
  شهرا.  ١٢
  

__________ 

  )٤٩(  S/PV.5108 ــفحات ــفحات S/PV.5145، و ٩-٣، الصـــــ   ، الصـــــ
٥-٢. 

  )٥٠(  S/2005/183 ١٥٣٦، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٤(. 

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٥( ١٥٨٩القرار   

ــته   آذار/ ٢٤ املعقـــــــــــودة يف ٥١٤٨يف جلســـــــــ

  ٢٠٠٥  مارس

آذار/مـــــارس  ٢٤، املعقـــــودة يف ٥١٤٨يف اجللســـــة   
ــرة أخــرى يف ٢٠٠٥ ــر   ، أدرج الــس م ــه تقري جــدول أعمال

ــا  ــى الســلم     األمــني الع ــا عل ــة يف أفغانســتان وآثاره م عــن احلال
ووجـه   .)٥١(٢٠٠٥آذار/مـارس   ١٨واألمن الدوليني، املـؤرخ  

بعــد طــرح  ،)٥٢(الــرئيس (الربازيــل) االنتبــاه إىل مشــروع قــرار 
 ١٥٨٩للتصـــويت واعتمـــد باإلمجـــاع بوصـــفه القـــرار  ذلـــك 

  :ما يلي الس مجلة أمور منهابه   )، الذي قرر٢٠٠٥(

واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل      قــرر متديــد    
شـهرا تبـدأ مـن تـاريخ اعتمـاد اختـاذ        ١٢أفغانستان لفتـرة إضـافية مـدا    

  هذا القرار؛

ــة تقــدمي املســاعدة إىل أفغانســتان مواصــلة تقــدمي    و   أهــاب ببعث
تسـهيل إجـراء االنتخابـات يف مواعيـدها بأوسـع       أجـل  الدعم الالزم من

جمتمـع املـاحنني علـى أن يقـدم بصـورة       وحث ،كةنطاق ممكن من املشار
عاجلــة الــدعم املــايل الــالزم علــى أســاس ذلــك اإلطــار بالتنســيق املباشــر  

حكومة أفغانسـتان وبعثـة تقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان، وأن ينظـر        مع
  املسامهة يف بعثات مراقبة االنتخابات؛  يف

حـــث احلكومـــة علـــى اختـــاذ إجـــراء حاســـم لوقـــف تصـــنيع  و  
خدرات واالجتار ا وعلى املضـي يف التـدابري احملـددة الـواردة يف تلـك      امل

اخلطة يف ميادين بناء املؤسسات، واحلمالت اإلعالميـة، وتـوفري وسـائل    
بديلـــة لكســـب العـــيش، واحلظـــر وإنفـــاذ القـــانون، والعدالـــة اجلنائيـــة،   
واالستئصــال، وخفــض الطلــب، وعــالج املــدمنني، والتعــاون اإلقليمــي،  

ــا ا ــدويل إىل ودع ــع ال ــة يف     تم ــة إىل احلكوم ــدمي كــل مســاعدة ممكن تق
  سعيها إىل التنفيذ الكامل جلميع جوانب اخلطة؛

__________ 

 .املرجع نفسه  )٥١(  

  )٥٢(  S/2005/195. 
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دعا إىل االحترام الكامل حلقوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين    و  
  أفغانستان؛  الدويل يف مجيع أحناء

ــن     و   ــد أم ــة دي ــة أفغانســتان أن تواصــل مواجه أهــاب حبكوم
ــنأفغانســتان واســتقراره  ــان     ا م ــدة والطالب ــيم القاع ــب عناصــر تنظ جان

وغريمهــا مــن اجلماعــات املتطرفــة، وبســبب العنــف فيمــا بــني ميليشــيات 
ــى      ــذي ينطــوي عل ــة، وال ســيما العنــف ال الفصــائل واألنشــطة اإلجرامي

  االجتار باملخدرات؛

طلب إىل األمني العـام أن يقـدم تقريـرا إىل الـس يف الوقـت      و  
ملســتجدة يف أفغانســتان، وأن يضــع توصــيات  املناســب عــن التطــورات ا 

أفغانســتان، عقــب   بشــأن الــدور املســتقبلي لبعثــة تقــدمي املســاعدة إىل     
  االنتخابات الربملانية.

  
املعقـودة   ٥٢١٥املداوالت الـيت دارت يف اجللسـة     

  ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢٤يف 

ــة    ــودة يف ٥٢١٥يف اجللسـ ــه  ٢٤، املعقـ حزيران/يونيـ
إحــاطتني قــدمهما املمثــل اخلــاص   ىل، اســتمع الــس إ٢٠٠٥

لألمــني العــام ألفغانســتان ورئــيس بعثــة األمــم املتحــدة واملــدير 
  .)٥٣(التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

بسـرد التطـورات السـلبية    إحاطتـه  وبدأ املمثل اخلاص   
ذلـك ازديـاد عـدد وخطـورة      يف اليت شهدا احلالة األمنية، مبـا 

ــاء     األحــ ــدة زعم ــل ع ــك قت ــن ذل ــدة حمافظــات، وم داث يف ع
دينيني معتدلني. وأفاد بأن استمرار تدهور احلالـة األمنيـة يـؤثر    
علـــى األعمـــال التحضـــريية للعمليـــة االنتخابيـــة، وبـــأن عـــدة   
مــوظفني عــاملني يف االنتخابــات قــد قُتلــوا. وميكــن أن يعــزى   
ــة    ــاحرات احملليـ ــدرات والتنـ ــب إىل املخـ ــف املرتكـ  بعـــض العنـ
ــيت       ــة ال ــة احلالي ــد أن اهلجم ــة، بي ــال اإلجرامي ــاد واألعم والفس
تشنها مجاعات متطرفة، مبا فيها حركة طالبان، كانت حامسـة  
يف تصاعد العنـف الـراهن. وقـال إن الـرد الـدويل علـى حماولـة        

__________ 

 .لكنه مل يدل ببيانو ،أفغانستان للمشاركة يف اجللسة دعي ممثل  )٥٣(  

ــن     ــية ال ميكـ ــة السياسـ ــتقرار البيئـ ــة اسـ ــان زعزعـ ــة طالبـ حركـ
ــب أن      أن ــل جيـ ــة، بـ ــات القتاليـ ــى العمليـ ــر علـ ــمل يقتصـ يشـ

اســتهداف مصــادر متويــل العناصــر األصــولية ومالذاــا اآلمنــة  
ــدعم. ومــع ذلــك، فقــد اختــذت      والشــبكات الــيت تقــدم هلــا ال

ــض ــب إدارة     بعـ ــر مكاتـ ــيما نشـ ــة، وال سـ ــوات اإلجيابيـ اخلطـ
االنتخابات يف مجيع مناطق البلد وإنشـاء جلنـة انتخابيـة لتلقـي     

ــذا     ــدء تســمية املرشــحني. وأشــار يف ه الســياق الشــكاوى وب
ــه إىل ــع      أن ــدة ملن ــدابري عدي ــاك حاجــة إىل اختــاذ ت ــا زالــت هن م

الترهيــب ولطمأنــة غالبيــة املرشــحني واملــواطنني عمومــا بــأم  
ــن      ــوف مـ ــدون خـ ــبتمرب بـ ــراع يف أيلول/سـ ــتطيعون االقتـ يسـ

ن تسـريح وحـدات اجلـيش    إالتعرض ألعمال انتقامية. وحيث 
نــزع  الســابقة علــى وشــك اإلجنــاز، ســيتحول تركيــز برنــامج  

الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج إىل اجلماعــات املســلحة    
غري املشروعة. وأخريا، أفاد بأن االنتقـال السياسـي بعيـد جـدا     

  .)٥٤(ن البناء االقتصاديعن بناء الدولة وع

وأوضح املدير التنفيـذي ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين        
ــتان    ــون يف أفغانســـ ــة األفيـــ ــة أن زراعـــ ــدرات واجلرميـــ باملخـــ

خفض، لكن إمجايل املساحة املزروعة سـيظل كـبريا جـدا.    تنس
يف جزء منه، إىل محلة القضـاء   ،ويعزى اخنفاض زراعة األفيون

امتنـــاع املـــزارعني عـــن  علـــى األفيـــون، ويف اجلـــزء اآلخـــر إىل
ــع        ــة. وم ــذها احلكوم ــيت تنف ــاع ال ــة اإلقن ــأثري محل ممارســتها وت

يسـيطرون   ذلك، أشار إىل أن جتـار املخـدرات وأمـراء احلـرب    
كرية، ممــا يســتدعي التصــدي هلــم    علــى منظمــات شــبه عســ   

يكفي من قوة. ولذلك هناك حاجة ملزيد مـن التعـاون بـني     مبا
قوات مكافحـة التمـرد وقـوات مكافحـة املخـدرات. وأخـرياً،       

__________ 

  )٥٤(  S/PV.5215 ٨-٢، الصفحات. 
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شدد على أنه مـن املسـتحيل مكافحـة صـناعة املخـدرات دون      
  .)٥٥(تعزيز سيادة القانون

  
لرئيس يف جلسة جملـس األمـن   ا أدىل به ذيالبيان ال  

  ٢٠٠٥آب/أغسطس   ٢٣  املعقودة يف ٥٢٤٩

ــة    ــودة يف ٥٢٤٩يف اجللسـ ــطس  ٢٣، املعقـ آب/أغسـ
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٥

عن احلالة يف أفغانستان وآثارها على السلم واألمـن الـدوليني،   
عـام  أشار األمني القد . و)٥٦(٢٠٠٥آب/أغسطس  ١٢املؤرخ 

يف تقريـــره إىل أنـــه ســـيتم الوفـــاء باملعـــايري املرجعيـــة املبينـــة يف  
كــــانون   ٥الربنــــامج السياســــــــي التفــــــاق بــــون املــــؤرخ     

ــات    ٢٠٠١األول/ديســمرب  بتنظــيم (فولســي جريغــا) وانتخاب
. وأشــار إىل ٢٠٠٥أيلول/ســبتمرب  ١٨جمــالس املقاطعــات يف  

رها أن األعمـــــال التحضـــــريية لالنتخابـــــات تســـــري يف مســـــا
يف الوفــاء  تققــيت حتالصــحيح. ورغــم املكاســب اجلوهريــة الــ 

ــامج املؤسســي      ــذ الربن ــإن تنفي ــامج السياســي، ف بأهــداف الربن
التفاق بون ما برح يتباين من قطاع آلخـر، إذ أن الكـثري مـن    

ــى   ــة املهمــة عل ــوطين    املؤسســات احلكومي كــل مــن الصــعيد ال
ذكـر  وصعيد املقاطعات مـا زالـت ضـعيفة وعرضـة للفسـاد. و     

اجلهود املبذولة إلصـالح مؤسسـات قطـاع األمـن حققـت       أن
اجلـــيش الـــوطين األفغـــاين  درجـــات متباينـــة مـــن النجـــاح وأن

ــو      ــوخى لــه وه ــوام املت ــرد حبلــول   ٤٣ ٠٠٠سيصــل إىل الق ف
، أي قبل املوعد املقرر بـثالث سـنوات.   ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب 

الــت وأخــرياً، شــدد علــى أن احلالــة األمنيــة يف أفغانســتان مــا ز
ــق،    ــثري أقصــى درجــات القل ــائال إن ت ــادة يف تطــور  ق ــاك زي هن

األسلحة املستعملة ويف نـوع اهلجمـات الـيت يشـنها املتمـردون      
__________ 

 .١٠-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٥٥(  

  )٥٦(  S/2005/525 ١٥٨٩، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٥(. 

ــة، وال   ــة للحكومـ ــر املناوئـ ــد    والعناصـ ــوب البلـ ــيما يف جنـ سـ
  وأجزاء من جنوبه الشرقي.

واستمع الس إىل إحاطة مـن املمثـل اخلـاص لألمـني       
عثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة      العام ألفغانستان ورئيس ب

ــاء      ــع أعضــ ــا مجيــ ــات أدىل ــ ــها بيانــ ــتان، أعقبتــ إىل أفغانســ
ــس ــ ،)٥٧(ال ــن  ووممثل ــتان،و ،إســبانيا كــل م  ،أملانيــاو أفغانس

ــا، ــا وباكســتان، وإيطالي ــران اإلســالمية، ، وتركي ــة إي  ومجهوري

  واهلند. وكندا، وماليزيا،، ومجهورية كوريا

الــس بــأن احلملــة   إحاطتــه وأبلــغ املمثــل اخلــاص يف   
آب/أغسـطس، ويراقبـها    ١٧ االنتخابية قد بـدأت اعتبـارا مـن   

أيلول/ســبتمرب،  ١٨مراقبــون دوليــون. وســيجري االقتــراع يف 
ــى       ــام. وعل ــة الع ــل اي ــة قب ــة الوطني ــاح اجلمعي ــرر افتت كمــا تق
اجلبهــة األمنيــة، فقــد اســتؤنفت اهلجمــات بكثافــة متزايــدة يف   

رقي والشــرق. بيــد أن اهلجمــات ضــد  اجلنــوب واجلنــوب الشــ
 ريشـ يالعملية االنتخابية كانت بصفة رئيسية غري مباشـرة، ممـا   

إىل أن املتطــرفني قــرروا اســتهداف القــوات املؤيــدة للحكومــة   
والقــــوات الدوليــــة، بــــدال مــــن حماولــــة وقــــف االنتخابــــات  

  .)٥٨(الربملانية

ورحــــب متكلمــــون يف بيانــــام بالتقــــدم احملــــرز يف    
لتحضــريية لالنتخابــات، لكنــهم أعربــوا عــن قلقهــم  األعمــال ا

إزاء املشــاكل األمنيــة وموجــة العنــف. وأثــريت أيضــا خمــاوف  
بشـــــأن حتـــــديات مكافحـــــة زراعـــــة اخلشـــــخاش واالجتـــــار  
باملخدرات. ورحب عدد مـن املـتكلمني بالتقـدم الـذي أُحـرز      

ــه   ــادي، لكنــ ــال االقتصــ ــد ميف اــ ــة   واأكــ ــا أن التنميــ أيضــ
ادية املســـتدامة هـــي الضـــامن األساســـي االجتماعيـــة واالقتصـــ
__________ 

تكلــم ممثــل اململكــة املتحـــدة باســم االحتــاد األورويب والبلـــدان        )٥٧(  
 .لبيانؤيدة لامل

  )٥٨(  S/PV.5249 و Corr.1 ٥-٢، الصفحات. 
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ــدة      ــدد عـ ــتان. وشـ ــدائمني يف أفغانسـ ــتقرار الـ ــالم واالسـ للسـ
مـتكلمني علـى أن وجـود األمـم املتحـدة ينبغـي أن يســتمر إىل       

  .٢٠٠٦ما بعد آذار/مارس 

ممثل االحتاد الروسي إن عملية املصـاحلة الوطنيـة    قالو  
ــل خطــوة حامســة، لكــن جيــب   ــة ع  متث ــك العملي ــتم تل ــى أن ت ل

أســـاس ـــج حـــذر ومســـؤول، ال يـــؤدي إىل تقـــويض نظـــام  
ــة      ــاؤهم يف قائمـ ــة أمسـ ــراد املدرجـ ــر أن األفـ ــزاءات. وذكـ اجلـ
اجلزاءات يشكلون خطـرا حقيقيـا علـى السـالم واألمـن، وقـد       
تـــؤدي مشـــاركتهم يف احليـــاة السياســـية الفعالـــة إىل عواقـــب  
وخيمــة جــدا. ولــذلك جيــب اختــاذ إجــراءات حمــددة ملكافحــة   

  .)٥٩(نحى، وال سيما يف سياق االنتخابات القادمةذلك امل

 قيــام رىيــتوقــع أن يوذكــر ممثــل أفغانســتان أن بلــده    
البلـد خـالل فتـرة مـا بعـد       اتمع الدويل بـدور يف كفالـة أمـن   

اتفاق بون ورحب بسماح األمم املتحدة ذا الـدور املسـتمر.   
ــاخ     ــالنظر إىل املن ــه ب ــاده أن ــبني عــن رأي مف ــل الفل  وأعــرب ممث
األمين املتدهور، تنبغـي مواصـلة التوسـيع املقـرر للقـوة الدوليـة       

  .)٦٠(للمساعدة األمنية بصورة عاجلة

ممثل باكستان أن عدد جنود بلده على احلـدود   ذكرو  
يفوق جمموع القوات العسكرية الوطنية والدولية املوجـودة يف  

ــة أمــل    ــده خبيب ــذلك، يشــعر بل ــها، ول هــذه  ألن أفغانســتان كل
تــرد اإلشــارة إليهــا يف تقريــر األمــني العــام. وشــدد    اجلهــود مل

علــى أن أولئــك الــذين أثــاروا شــكوكا حــول التــزام باكســتان 
بالسالم واألمن، وغالبـاً باملبالغـة يف وصـف خطـر التحركـات      

__________ 

 .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٩(  

 .١٦و  ١٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٠(  

يبحثون عن مربرات لفشـلهم، أو يرغبـون يف   عرب احلدود، إما 
  .)٦١(باكستان وأفغانستان  تعكري صفو العالقات بني

 .)٦٢(ىل الــــرئيس (اليابــــان) ببيــــان باســــم الــــسوأد  

  مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:  يفو

رحــب بالتقــدم احملــرز يف التحضــري النتخابــات جملــس النــواب    
ــات جمــالس   ــا) وانتخاب ــا يف    (الفولســي جريغ ــع إجراؤه ــات املزم املقاطع

ــبتمرب  ١٨ ــدمي مســاعدة     ٢٠٠٥أيلول/س ــدويل إىل تق ــع ال ــا اتم ؛ ودع
  لية إضافية إلجراء هذه االنتخابات؛ما

أعرب عن بالغ قلقه إزاء تزايد اهلجمات اليت أخـذت تشـنها   و  
ــرى يف    ــة األخـ ــات املتطرفـ ــدة واجلماعـ ــيم القاعـ ــان وتنظـ ــة الطالبـ حركـ
ــة إىل    أفغانســتان خــالل األشــهر القليلــة املاضــية؛ وأدان احملــاوالت الرامي

أو أشـكال العنـف األخـرى    زعزعة املسرية السياسية باألعمال اإلرهابية 
  يف أفغانستان؛

ــدول       و   ــني ال ــف احلــوار ب ــاون وتكثي ــة اســتمرار التع أكــد أمهي
اــاورة واحلكومــة األفغانيــة مــن أجــل تعزيــز التنميــة اإلقليميــة وتوطيــد   

  البعيد؛  الستقرار يف أفغانستان على املدىالسالم وا

ــل ا  و   ــرورة أن يظـــ ــع بضـــ ــدويل ملتزمـــــا يف   قطـــ ــع الـــ تمـــ
تان يف التصــدي للتحــديات أفغانســ العليــا بتقــدمي املســاعدة إىل مســتوياته

  أمامها.  املتبقية
  

ــرار    ــس   ٢٠٠٥( ١٦٢٣القــ ــذه جملــ ــذي اختــ ) الــ

أيلــول/  ١٣املعقــودة يف  ٥٢٦٠يف جلســته  األمــن

  ٢٠٠٥سبتمرب 

ــة    ــودة يف )٦٣(٥٢٦٠يف اجللســـ ــول/  ١٣، املعقـــ أيلـــ
ىل ، وجـــه الـــرئيس (الفلـــبني) انتبـــاه الـــس إ ٢٠٠٥ســـبتمرب 

__________ 

 .٤٠-٣٨املرجع نفسه، الصفحات   )٦١(  

  )٦٢(  S/PRST/2005/40. 

 دعي ممثل أفغانستان للمشاركة يف اجللسة ولكنه مل يدل ببيان.  )٦٣(  
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ــروع قـــرار  ــك للتصـــويت واعتمـــد     )٦٤(مشـ ــرح بعـــد ذلـ ، طـ
)، الـــذي قـــرر بـــه ٢٠٠٥( ١٦٢٣باإلمجـــاع بوصـــفه القـــرار 

  الس مجلة أمور منها ما يلي:

ــ   ــة  قـــــــرر متديـــــــد اإلذن املمنـــــ ــاء القـــــــوة الدوليـــــ وح ببقـــــ
) ٢٠٠١( ١٣٨٦األمنيـــة، كمـــا هـــو مبـــين يف القـــرارين      للمســـاعدة

تشـــــرين  ١٣را بعــــد  )، لفتــــرة اثـــــين عشــــر شـــــه  ٢٠٠٣( ١٥١٠ و
  ؛٢٠٠٥األول/أكتوبر 

وأذن للدول األعضاء املشـاركة يف القـوة باختـاذ مجيـع التـدابري        
  القوة؛  الالزمة لتنفيذ والية

طلـــب إىل الـــدول األعضـــاء أن تســـاهم يف القـــوة بـــاألفراد        
واملعدات وغري ذلك مـن املـوارد، وأن تسـاهم يف الصـندوق االسـتئماين      

  )؛٢٠٠١( ١٣٨٦ الذي أنشئ عمال بالقرار

طريـق األمـني    وطلب إىل قيادة القوة أن تقدم إىل الس، عـن   
  العام، تقارير فصلية عن تنفيذ واليتها.

  
ــه الــرئيس يف اجللســة        ــان الــذي أدىل ب  ٥٣٠٩البي

  ٢٠٠٥  تشرين الثاين/نوفمرب ٢٣املعقودة يف 

تشــرين الثــاين/   ٢٣، املعقــودة يف ٥٣٠٩يف اجللســة   
ممثـل أفغانسـتان للمشـاركة يف املناقشـة.      ، دعي٢٠٠٥نوفمرب 

ــس   ــم الـ ــان باسـ ــي) ببيـ ــاد الروسـ ــرئيس (االحتـ . )٦٥(وأدىل الـ
  مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:  ويف

ــة      ــرار النتـــائج النهائيـ ــاين علـــى إقـ هنـــأ الشـــعب األفغـ
  لالنتخابات الربملانية وانتخابات جمالس املقاطعات؛  

زهم هـــذه اخلطـــوة أثـــىن علـــى مجيـــع األفغـــان إلجنـــاو  
ودعاهم، ودعا على وجه التحديد النواب املنتخـبني، وغريهـم   

__________ 

  )٦٤(  S/2005/576.  
  )٦٥(  S/PRST/2005/56.  

مــن املرشــحني الســابقني، إىل مواصــلة التــزامهم التــام بالســالم  
  والدستور وسيادة القانون والدميقراطية يف أفغانستان؛  

أعاد التأكيد على أمهية حمافظـة اتمـع الـدويل علـى     و  
دة أفغانســـتان يف مواجهـــة درجـــة عاليـــة مـــن االلتـــزام مبســـاع 

  التحديات املتبقية أمامها؛  

ــذي تواصــل األمــم    و   ــدور األساســي واحملايــد ال أيــد ال
ــد الســالم واالســتقرار يف أفغانســتان      ــه لتوطي ــام ب املتحــدة القي
وتنسيق اجلهود الدولية ذات الصلة، ورحب باملشـاورات الـيت   

مـا بعـد    بدأا احلكومة األفغانية واألمـم املتحـدة بشـأن عمليـة    
  مؤمتر بون.  

  
ــداو   ــات  املــــ ــيت دارت يف اجللســــ  ٥٣٤٧الت الــــ

املعقــــــــــــــــودة يف  ٥٣٧٠و  ٥٣٦٩و  ٥٣٤٨ و

 شـباط/  ١٠كـانون الثاين/ينـاير إىل    ١٧مـن   الفترة

    ٢٠٠٦  فرباير

 كــانون الثــاين/  ١٧، املعقــودة يف ٥٣٤٧يف اجللســة   

، استمع الس إىل إحاطـة قـدمها املمثـل اخلـاص     ٢٠٠٦يناير 
العــام ألفغانســتان ورئــيس بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي   لألمــني 

 تـه املمثـل اخلـاص يف إحاط  وذكـر   .)٦٦(املساعدة إىل أفغانسـتان 
أنــه بعــد أربــع ســنوات مــن التوقيــع علــى اتفــاق بــون، انتــهت  
عملية االنتقال السياسي يف أفغانستان بافتتاح الـس األفغـاين   

ــاريخ    ــد بت ــوطين اجلدي ــانون األول/ديســمرب  ١٩ال . ٢٠٠٥ ك

تقـدما يف   منذ افتتاحهمـا  الس الوطين وجملس النواب وحقق
مناقشة نظامهما الداخلي وقـررا إنشـاء جلـان برملانيـة. وبالبنـاء      
علــى برنــامج نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج الــذي 
أجنز يف العام املاضي، أقر الشركاء الوطنيـون والـدوليون أيضـا    

ــك اموعـــ  ــتراتيجية لتفكيـ ــروعة.  اسـ ــري املشـ ــلحة غـ ات املسـ
__________ 

 يف اجللسة ولكنه مل يدل ببيان. للمشاركةدعي ممثل أفغانستان   )٦٦(  
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ما يتعلق باحلالة األمنية، أشار إىل أنه بينمـا اخنفـض العـدد     ويف
ــع       ــد، متشــيا م ــى صــعيد البل ــة عل اإلمجــايل للمصــادمات العنيف
ــادة يف      ــد شــهد زي ــوب ق ــإن اجلن ــنمط املــومسي يف الشــتاء، ف ال
اهلجمـــات االنتحاريـــة بالقنابـــل وزيـــادة يف اهلجمـــات الـــيت      

وات ناســفة مرجتلــة. وأطلــع الــس علــى اســتخدمت فيهــا عبــ
النقــل املزمــع لســلطة العمليــات مــن عمليــة احلريــة الدائمــة إىل  

. ٢٠٠٦وف يسـتمر علـى مـدى عـام     قائال إن ذلك سـ الناتو، 
كــانون األول/ديســـمرب، قـــرر   ٨وأبلــغ الـــس أيضــا أنـــه يف   

ــة منظمــة حلــف مشــال األطلســي توســيع القــوة     وزراء خارجي
جنــدي إضـــايف،   ٦ ٠٠٠األمنيـــة بزيــادة  الدوليــة للمســاعدة   

 ١٥ ٠٠٠حبيث يزداد جمموع القـوة إىل مـا يزيـد بقليـل علـى      
ــك احلــني      ــدة حــىت ذل ــدي، ولكــن مل تقــدم ضــمانات أكي جن

مشـاورات جاريـة   مثـة  بالتربع بالقوات. وأخـرياً، أشـار إىل أن   
مع عدد كـبري مـن األطـراف الفاعلـة بشـأن وثيقـة االتفـاق يف        

كــانون الثاين/ينــاير،  ٣١ســتعلن يف لنــدن يف أفغانســتان، الــيت 
شمل النـهج الـدويل لعمليـة بنـاء السـالم يف السـنوات       واليت ست

  .  )٦٧(املقبلة
__________ 

  )٦٧(  S/PV.5347 ٥-٢، الصفحات. 

ــة    ــودة يف  ،)٦٨(٥٦٦٩ويف اجللســ ــباط/ ١٠املعقــ  شــ

، وجــه الــرئيس (الواليــات املتحــدة األمريكيــة)  ٢٠٠٦فربايــر 
ــاه الــس إىل رســالتني مــؤرختني     ٢٠٠٦شــباط/فرباير  ٩انتب

مـوجهتني مـن ممثــل أفغانسـتان، أحــدامها حييـل ــا نسـخة مــن      
االتفاق اخلاص بأفغانستان الـذي اعتمـد يف ختـام مـؤمتر لنـدن      

ــتان  ــين بأفغانســ ــدويل املعــ ــائج   )٦٩(الــ ــب بنتــ ــرى ترحــ واألخــ
. واستمع الس بعدئذ إىل إحاطة من وكيل األمـني  )٧٠(املؤمتر

  .  )٧١(العام لعمليات حفظ السالم

ــل األ و   ــه، أن إجنــازات   ذكــر وكي مــني العــام يف إحاطت
التأكيــد علــى وحــدة املقصــد  تاملــؤمتر كانــت عديــدة، وأعــاد

وفـدا رفيـع    ٦٠يف اتمع الدويل. وبعثت مشـاركة أكثـر مـن    
املســـتوى بإشـــارة ال لـــبس فيهـــا علـــى عـــزم اتمـــع الـــدويل   
املتواصل. وحيـدد امليثـاق جـدول أعمـال طموحـا، وهـو تعـبري        

لتوطيـــد جهـــود بنـــاء الدولـــة     مـــا هـــو مطلـــوب  عحقيقـــي 
ــن، ومكافحــة صــناعة       يف ــدام األم ــن انع أفغانســتان، واحلــد م

املخـــدرات، وحتفيـــز االقتصـــاد، وتقـــدمي اخلـــدمات األساســـية 
ومحايـة حقـوق اإلنسـان للمـواطنني. وأشـار       ،للسكان األفغان

إىل أن امليثــاق يضــع معــايري قابلــة للقيــاس ذات أجــل حمــدد يف  
نشـئ خطـة عمـل تسـتند إىل النتـائج      كل من تلـك اـاالت وي  

من أجل مستقبل البلد. وأخرياً، قدم عرضا آلخر املسـتجدات  
  .  )٧٢(عن احلالة األمنية وأحداث العنف األخرية

__________ 

ــانون الثاين ١٧يف   )٦٨(   ــاير كــ ــته   ،٢٠٠٦/ينــ ــس جلســ ــد الــ عقــ
كجلسة خاصة. ودعي ممثال كل من أفغانستان وأملانيـا   ٥٣٤٨

واملمثل اخلاص لألمني العام ورئـيس بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي      
 .يف اجللسة املساعدة إىل أفغانستان للمشاركة

  )٦٩(  S/2006/90املرفق ،. 

  )٧٠(  S/2006/89.املرفق ، 

 يف اجللسة ولكنه مل يدل ببيان. للمشاركةدعي ممثل أفغانستان   )٧١(  

  )٧٢(  S/PV.5369 ٦-٢، الصفحات. 
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) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٦( ١٦٥٩القرار   

 شـــــــباط/ ١٥املعقـــــــودة يف  ٥٣٧٤يف جلســـــــته 

    ٢٠٠٦  فرباير

ــة    ــودة يف  ،٥٣٧٤يف اجللســ ــباط/ف ١٥املعقــ رباير شــ
ــة. لدعـــي ممثـــل أفغانســـتان  ،)٧٣(٢٠٠٦ لمشـــاركة يف املناقشـ

ووجه الرئيس (الواليات املتحدة) انتباه الس مرة أخـرى إىل  
ــؤرختني   ــن   ٢٠٠٦شــباط/فرباير  ٩الرســالتني امل ــوجهتني م امل

ــل أفغانســتان  ــاه الــس أيضــا إىل مشــروع    .)٧٤(ممث ــه انتب ووج
د باإلمجـاع بوصـفه   للتصويت واعتمبعد ذلك طُرح  ،)٧٥(قرار

ــرار  ــور    ٢٠٠٦( ١٦٥٩الق ــة أم ــس مجل ــه ال ــرر ب ــذي ق )، ال
  :ما يلي منها

أيــد اتفــاق أفغانســتان ومرفقاتــه بوصــفه يقــدم إطــارا للشــراكة    
  بني حكومة أفغانستان واتمع الدويل؛  

أهــاب حبكومــة أفغانســـتان ومجيــع أعضـــاء اتمــع الـــدويل     و  
  كامال؛    مرفقاته تنفيذاواملنظمات الدولية تنفيذ االتفاق و

أكد الدور املركزي واحملايد الذي تضـطلع بـه األمـم املتحـدة     و  
  يف أفغانستان؛  

الحظ أن املساعدة املاليـة املتاحـة لتنفيـذ االسـتراتيجية بلغـت      و  
ــىت اآلن  ــدة،    ١٠,٥حــ ــات املتحــ ــن دوالرات الواليــ ــني دوالر مــ باليــ

فيـف عـبء ديوـا    والحظ أيضا أن حكومة أفغانستان تعتزم التمـاس خت 
  من خالل نادي باريس؛  
__________ 

 ٥٣٧٠ســــته ، عقــــد الــــس جل٢٠٠٦شــــباط/فرباير  ١٠يف   )٧٣(  
كجلسة خاصة. ودعي ممثال كل من أفغانستان وأملانيـا واملمثـل   
اخلاص لألمني العام ورئيس بعثة األمم املتحدة لتقـدمي املسـاعدة   

 .يف اجللسة إىل أفغانستان للمشاركة

  )٧٤(  S/2006/89  وS/2006/90. 

  )٧٥(  S/2006/102. 

ــة املخــدرات    و   ــة املســتكملة ملراقب رحــب باالســتراتيجية الوطني
اليت قدمتها حكومة أفغانستان يف مؤمتر لندن، وشـجع علـى تـوفري دعـم     

  دويل إضايف لتنفيذ األولويات األربع احملددة يف االستراتيجية؛  

نقحـة  ورحب باعتمـاد منظمـة حلـف مشـال األطلسـي خطـة م        
للعمليــات تتــيح اســتمرار انتشــار القــوة الدوليــة للمســاعدة األمنيــة عــرب    
ــة     ــآزر علــى صــعيد العمليــات مــع عملي ــز الت ــها، وتعزي أفغانســتان بأكمل

حــدود املــوارد والقــدرات املتاحــة،   احلريــة الدائمــة، وتقــدمي الــدعم، يف 
ــها ويف حــاالت       ــب العســكرية لتدريب ــة يف اجلوان ــن األفغاني ــوات األم لق

  العمليات؛    رها يف ميداننش

ــذ     و   ــدعم تنفي ــن اإلجــراءات ل ــد م ــن اســتعداده الختــاذ مزي أعل
ــه، اســتنادا إىل تقــارير يقــدمها األمــني العــام يف الوقــت     االتفــاق ومرفقات
املناسب وتتضمن توصـيات بشـأن الواليـة واهليكـل املقـبلني لبعثـة األمـم        

  أفغانستان.    املتحدة لتقدمي املساعدة إىل
  

ــرار    ــس   ٢٠٠٦( ١٦٦٢القــ ــذه جملــ ــذي اختــ ) الــ

ــن ــته  األمـ ــودة يف  ٥٣٩٣يف جلسـ  آذار/ ٢٣املعقـ

    ٢٠٠٦  مارس

آذار/مـــــارس  ١٤، املعقـــــودة يف ٥٣٨٥يف اجللســـــة   
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٦

ــؤرخ  ــارس  ٧املــ ــتان   ٢٠٠٦آذار/مــ ــة يف أفغانســ ــن احلالــ عــ
قـدم األمـني العـام    و. )٧٦(وآثارها على السالم واألمن الـدوليني 

ــات      ــات تفصــيلية مســتكملة بشــأن االنتخاب ــره معلوم يف تقري
ــد   ــدء يف الربملــان اجلدي ــة، والب ــة األمــن وحقــوق   ،الربملاني وحال

ن وعناصــر أخــرى يأن املتمــرد ذكــراإلنســان يف أفغانســتان. و
مناهضة للحكومة قد استعملوا بشكل متزايد تكتيكات أكثـر  

ال أجهــزة متفجــرة مرجتلــة معقــدة تطــوراً وفتكــاً، مثــل اســتعم
وكمائن حمكمة التخطيط وهجمـات متطـورة تقنيـاً بصـواريخ     

__________ 

  )٧٦(  S/2006/145  ــن ــرار جملـــــس األمـــ  ١٥٨٩، املقـــــدم عمـــــال بقـــ
)٢٠٠٥.( 
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متعددة. وأعرب عن قلقه بشـكل خـاص مـن التزايـد احلـاد يف      
عــدد الــتفجريات االنتحاريــة. وأشــار أيضــا إىل أن املتمــردين،   
خبــالف الســنوات املاضــية، حــافظوا طيلــة فصــل الشــتاء علــى   

ة العملياتيــة. واقتـرح أيضـا واليـة     مستوى مرتفـع مـن األنشـط   
جديـــــدة للبعثـــــة، تتطلـــــب بعـــــض التغـــــيريات يف حجمهـــــا 

  .  )٧٧(وهيكلها  ونطاقها

واســـتمع الـــس إىل إحاطـــة قـــدمها املمثـــل اخلـــاص    
لألمــني العــام ألفغانســتان ورئــيس بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي   

ذلـك بيانـات أدىل ـا مجيـع      تاملساعدة يف أفغانستان، وأعقبـ 
ــا ــتراليا٧٨(ء الـــسأعضـ ــو أسـ ــتان، ،، وممثلـ ــا، وأفغانسـ  وأملانيـ

 وإيطاليــــا،  ،يســــلنداأو ،)اإلســــالمية  - مجهوريــــة( وإيــــران

ــتان، ــة وباكســ ــا، ومجهوريــ ــتان، كوريــ ــدا، وكازاخســ  وكنــ

  .ونيوزيلندا ،)٧٩(والنمسا والنرويج،

املمثــل اخلــاص أن جــدول األعمــال السياســي    ذكــرو  
ــدة   ــة اجلديـ ــزه للحكومـ ــد تركيـ ــى يتزايـ ــلة   علـ ــايا املتصـ القضـ

أشار الرئيس محيد قرضاي إىل عزمـه علـى جتديـد     إذبالعدالة، 
احملكمة العليا، والشروع يف خطة عمل بشأن السالم والعدالـة  

مــا يتعلــق باحلالــة األمنيــة، أضــاف أن انتشــار   واملصــاحلة. ويف
اهلجمات األكثـر تعقيـدا يـدل علـى اسـتمرار شـبكات القيـادة        

ن والقاعدة واجلماعات املرتبطة مـا يف  والسيطرة لدى الطالبا
املنطقــــة، بــــل وترســــيخها. وشــــدد علــــى أن ســــيكون مــــن 
التحديات الرئيسية للحكومة اجلديدة بسـط سـيطرة احلكومـة    

__________ 

ــيريات       )٧٧(   ــى تفاصــيل عــن التغ انظــر الفصــل اخلــامس لالطــالع عل
 املدخلة على والية البعثة وتكوينها.

باســم الــدول األعضــاء يف منظمــة  ،تكلــم ممثــل االحتــاد الروســي  )٧٨(  
ــا،   معاهـــــدة األمـــــن اجلمـــــاعي: االحتـــــاد الروســـــي، وأرمينيـــ

 وبيالروس، وطاجيكستان، وقريغيزستان، وكازاخستان.

ــا    )٧٩(   ــل النمس ــم ممث ــدة     ،تكل ــدان املؤي ــاد األورويب والبل باســم االحت
 ن.للبيا

من اجلهات الفاعلـة  يتطلب ذلك  قائال إنعلى الصعيد احمللي، 
يف األمن والتنميـة واتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص أن تكـون       

يف املناطق اليت مل ميسها التعمري بعـد. وأشـار إىل   أكثر حضورا 
ــة،   ــة للبعثـ ــة املقترحـ ــملأن الواليـ ــيط   تشـ ــيع بسـ ــراء توسـ إجـ

لوجودهـــا امليـــداين لـــدعم جهـــود احلكومـــة، وفقـــا لألحـــوال  
  .  )٨٠(األمنية

ــدن   متكلمـــونورحـــب    ــاح يف عقـــد مـــؤمتر لنـ بالنجـ
واعتمــاد اتفــاق أفغانســتان. وأعربــوا عــن قلقهــم إزاء تصــاعد   

عتداءات وأعمـال العنـف وأعربـوا عـن أملـهم يف أن يـؤدي       اال
تعزيز اجليش الوطين األفغاين وقوات الشـرطة األفغانيـة، فضـال    
عــن جهــود نــزع الســـالح والتســريح وإعــادة اإلدمـــاج، إىل      
حتســني احلالــة. وأكــد العديــد مــن املــتكلمني علــى احلاجــة إىل  

اد التصــدي لصــناعة املخــدرات، الــيت تــؤجج العنــف، وإىل إجيــ
فرص بديلة للتنمية االقتصادية. وأعرب معظم املتكلمني أيضـا  

ــن ــدهم عـ ــدين    الشـــديد تأييـ ــة واهليكـــل اجلديـ للبعثـــة للواليـ
  األمني العام.  املقترحني من 

مـا يتعلـق بواليـة البعثــة، أضـاف ممثـل اليابـان أنــه        ويف  
، نظــرا لضــرورة “التــأثري اخلفيــف”ينبغــي احلفــاظ علــى ــج  

ة احلكومــة األفغانيــة. وإضــافة إىل ذلــك، التشــجيع علــى ملكيــ
ــج   ــر يف ـ ــي النظـ ــاء”ينبغـ ــالل والبنـ ــت “اإلحـ ــا اقتضـ ، أينمـ

الضـــرورة، عنـــد اختـــاذ قـــرارات بشـــأن التخصـــيص األفضـــل  
  .)٨١(للموارد البشرية والتمويلية

ــات        ــز املؤسسـ ــى أن تعزيـ ــدامنرك علـ ــل الـ ــدد ممثـ وشـ
 الدميقراطيـــة اجلديـــدة والضـــعيفة ميثـــل مهمـــة كـــبرية لبعثـــة      
أفغانستان، وحث املمثل اخلـاص علـى مواصـلة احلـوار الفعـال      

__________ 

  )٨٠(  S/PV.5385 ٤-٢، الصفحات. 

 .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٨١(  
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مــع الطيــف السياســي بأكملــه، والضــغط مــن أجــل تضــافر        
اجلهود يف جمال إصـالح القطـاع العـام. وواصـل كالمـه قـائال       
ــا     ــة علي إن حقــوق اإلنســان ينبغــي أن تظــل مهمــة ذات أولوي
لبعثــة أفغانســتان، ويعـــين هــذا أن بعثـــة أفغانســتان ينبغـــي أن     
تشدد على أن يعني رئيس اجلمهورية قضـاة أكفـاء للمحكمـة    

قضاة حريصـني علـى التطبيـق التـام للدسـتور. وشـدد        -العليا 
ــل       ــة أفغانســتان خــارج كاب ــز وجــود بعث ــه جيــب تعزي ــى أن عل
بشكل كـبري. وأخـرياً، أشـار إىل قيـام بعثـة أفغانسـتان بتقسـيم        

الشـؤون   الركيزة األوىل، التعامـل مـع   -أنشطتها إىل ركيزتني 
السياســـية، والركيـــزة الثانيـــة، التعامـــل مـــع تقـــدمي اإلغاثـــة       
واإلنعـاش والتنميــة، ممــا يــثري مسـائل تتعلــق بالتنســيق جيــب أن   

. وشـدد ممثـل سـلوفاكيا علـى أنـه عنـد النظـر        )٨٢(تعاجل مباشرة
لمـوارد  ليف التوسيع امليداين للبعثة، جيـب إيـالء اهتمـام خـاص     

وأعـرب ممثـل بـريو     .)٨٣(مم املتحدةوالتدابري األمنية ملوظفي األ
تعـاجل إال ملامـا    عن القلق مـن أن مسـألة االجتـار باملخـدرات ال    

يف الوالية املقترحة للبعثة. وأشار إىل أنه سيكون مـن األفضـل   
   ــذي ات ــهج ال ــد الن ــة أن تعتم ــعبالنســبة للبعث ــدن   ب ــاق لن يف ميث

لتحديــد أولويــات الــدعم املقــدم ملكافحــة املخــدرات بوصــفه    
  .)٨٤(ألة شاملة يف خمتلف ااالت اليت تغطيها والية البعثةمس

وشدد ممثل الكونغو على أن بعثة األمم املتحدة جيـب    
أن تقدم املسـاعدة علـى املسـتوى احمللـي، وبالتـايل مـن األمهيـة        

مـا يتصـل    ر للبعثـة املـوارد الكافيـة واإلضـافية يف    مبكان أن تـوفَّ 
اجلـوي هلـا يف حـاالت     باألمن، ال سـيما بضـمان تـوفري الـدعم    

لتعزيـز   تأييـده . وأعـرب ممثـل النـرويج عـن     )٨٥(الطوارئ الطبية
__________ 

 .١٢و  ١١املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٢(  

 .١٥و  ١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٣(  

 .١٩و  ١٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٤(  

 .٢٢و  ٢١املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٥(  

قـائال إن ذلـك   دور البعثة يف رصد وتنسيق املسـاعدة الدوليـة،   
يشمل تعزيز دور بعثة األمم املتحدة يف العملية التشـاورية بـني   

وأوصى ممثل إيطاليـا، مكـررا    .)٨٦(املاحنني والسلطات األفغانية
ممثل نيوزيلنـدا، بالسـعي إىل وجـود اتسـاق بـني هيكـل       ما قاله 

كفالــة  ــدفبعثــة األمــم املتحــدة ومنظمــة ميثــاق أفغانســتان  
ــة     ــة للبعثـ ــد املوكلـ ــات الرصـ ــاز مهمـ ــة يف اجنـ ــة الكاملـ الفعاليـ

ــز    .)٨٧(ومتابعتـــها ــاقتراح تعزيـ ــا بـ ــا أيضـ ورحـــب ممثـــل إيطاليـ
فرقـة  وتوسيع املكاتب احمللية، وشجع على التعاون الوثيق مـع أ 

ــذه       ــروريا هلـ ــرا ضـ ــاره عنصـ ــات باعتبـ ــار املقاطعـ ــادة إعمـ إعـ
ــة ــم املتحــدة      .)٨٨(العملي ــة األم ــى أن بعث ــدا عل ــل كن وأكــد ممث

لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان تضـطلع بـدور حاسـم يف تعزيـز     
مجيع املؤسسات اجلديدة للحكم يف دولة أفغانسـتان، وحتقيقـا   

 ــة، ال بــد أن ت ــذ لتلــك الغاي ات قــدراا للتــدخل زيــد البعثــة بال
على ارض الواقع يف جمـاالت حقـوق األفـراد، واحتـرام سـيادة      

  .  )٨٩(القانون، والشرطة والعدالة

آذار/مــــارس  ٢٣، املعقــــودة يف ٥٣٩٣ويف اجللســــة   
ــر    ٢٠٠٦ ــه مــرة أخــرى تقري ، أدرج الــس يف جــدول أعمال

ــة  ٢٠٠٦آذار/مــــارس  ٧األمــــني العــــام املــــؤرخ  عــــن احلالــ
ــتان وآث يف ــدوليني أفغانسـ ــا علـــى الســـالم واألمـــن الـ  .)٩٠(ارهـ

ــتان   ــل أفغانســ ــي ممثــ ــاركةودعــ ــه   للمشــ ــة. ووجــ يف املناقشــ
ــرئيس ــرار   الـ ــروع قـ ــس إىل مشـ ــاه الـ ــتني) انتبـ  ،)٩١((األرجنـ

__________ 

 .٣٩و  ٣٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٦(  

ــه الصـــــــــفحتان    )٨٧(   (نيوزيلنـــــــــدا)  ٤٠و  ٣٩املرجـــــــــع نفســـــــ
 (إيطاليا). ٤١و  ٤٠  والصفحتان

 .٤١و  ٤٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٨(  

 .٤٤و  ٤٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٩(  

  )٩٠(  S/2006/145. 

  )٩١(  S/2006/175. 
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 ١٦٦٢باإلمجـــــاع بوصـــــفه القـــــرار  بعـــــد ذلـــــكواعتمـــــد 

  :ما يلي الس مجلة أمور منها هقرر ب  ، الذي)٩٢()٢٠٠٦(

أفغانسـتان    مم املتحدة لتقدمي املساعدة إىلقرر متديد والية بعثة األ  
  القرار؛   شهرا تبدأ من تاريخ اعتماد اختاذ ١٢لفترة إضافية مدا 

دعا كافة األطراف واجلماعـات األفغانيـة إىل املشـاركة بصـورة     و  
  العنف؛ السلمية للبلد وتفادي اللجوء إىلبناءة يف التنمية السياسية 

توسـيع نطـاق املكاتـب اإلقليميـة     رحب باقتراح األمني العـام  و  
  إذا مسحت بذلك الظروف األمنية؛

اتمــع  أهـاب حبكومــة أفغانســتان أن تواصــل، مبســاعدة مــن و  
والقـــوة الدوليـــة  الـــدويل، مبـــا يف ذلـــك حتـــالف عمليـــة احلريـــة الدائمـــة 

ــد أمــن أفغانســتان واســتقرارها مــن      ــة، التصــدي لتهدي للمســاعدة األمني
وتنظـيم القاعـدة وغريمهـا مـن اجلماعـات       جانب عناصـر حركـة طالبـان   

  اإلجرامية؛  املتطرفة واألنشطة

شجع تعزيز تدابري بناء الثقة بني أفغانسـتان والبلـدان اـاورة    و  
 دعم احلوار والتعاون يف املنطقـة يف احتـرام    دفهلا بروح إعالن كابل

وعـدم   تام ملبادئ السالمة اإلقليمية واالحترام املتبادل والعالقـات الوديـة  
  للغري.    التدخل يف الشؤون الداخلية

  
ــرار    ــس   ٢٠٠٦( ١٧٠٧القــ ــذه جملــ ــذي اختــ ) الــ

 أيلــول/ ١٢عقــودة يف امل ٥٥٢١يف جلســته  األمــن

  ٢٠٠٦سبتمرب 

ــة    ــودة يف  ،)٩٣(٥٥٢١يف اجللســـ ــول/ ١٢املعقـــ  أيلـــ

 للمشــاركةممثــل أفغانســتان  دعــي فيهــا، الــيت ٢٠٠٦ســبتمرب 
__________ 

ــة األمــم          )٩٢(   ــن واليــة بعث ــن املعلومــات ع ــى مزيــد م للحصــول عل
 املتحدة، انظر الفصل اخلامس.

 ٥٤٩٦عقـــــد الـــــس جلســـــته  ،٢٠٠٦ همتوز/يوليـــــ ٢٦يف   )٩٣(  
 قـدمها اسـتمع الـس إىل إحاطـة     ويف اجللسـة  كجلسة خاصـة. 

ــل اخلــا  ــيس بعثــة األمــم      املمث ــني العــام ألفغانســتان ورئ ص لألم
ــدا    ــا وفنلنـ ــتان وأملانيـ املتحـــدة، ودعـــي ممثلـــو كـــل مـــن أفغانسـ

 .يف اجللسة للمشاركة

ــان) االن  ــرئيس (اليونـ ــه الـ ــا، وجـ ــة  فيهـ ــالة مؤرخـ ــاه إىل رسـ تبـ
ممثــل  مـن  موجهــة إىل األمـني العــام  ٢٠٠٦أيلول/سـبتمرب   ١١

ــتان  ــوة   )٩٤(أفغانسـ ــتمرار القـ ــاالت اسـ ــا باحتمـ ــب فيهـ ، يرحـ
الدوليـــــة للمســـــاعدة األمنيـــــة يف العمـــــل يف أفغانســـــتان إىل 

ــن       أن ــوفري األم ــى ت ــا عل ــادرة متام ــن ق ــوات األم  .)٩٥(تصــبح ق

 بعـد ذلـك   طُـرح  ،وع قـرار ووجه انتباه الس أيضـا إىل مشـر  
)، ٢٠٠٦( ١٧٠٧للتصويت واعتمد باإلمجاع بوصفه القـرار  

  :ما يلي الذي قرر به الس مجلة أمور منها

ــاعدة      ــة للمسـ ــد اإلذن املمنـــوح ببقـــاء القـــوة الدوليـ قـــرر متديـ
ــة،  ــو األمنيــــــ ــا هــــــ ــدد كمــــــ ــرارين  حمــــــ ) ٢٠٠١( ١٣٨٦يف القــــــ

شـــــرين ت ١٣لفتــــرة اثـــــين عشــــر شـــــهرا بعــــد     ،)٢٠٠٣( ١٥١٠ و
  ؛٢٠٠٦األول/أكتوبر 

أذن للدول األعضاء املشـاركة يف القـوة باختـاذ مجيـع التـدابري      و  
  الالزمة لتنفيذ والية القوة؛  

ــوة  و   ــاهم يف القـ ــاء أن تسـ ــدول األعضـ ــب إىل الـ ــاألفراد  طلـ بـ
واملعدات وغري ذلك مـن املـوارد، وأن تسـاهم يف الصـندوق االسـتئماين      

  )؛  ٢٠٠١(  ١٣٨٦الذي أنشئ عمال بالقرار 

طلب إىل قيادة القوة أن تقدم إىل الس، عـن طريـق األمـني    و  
  العام، تقارير فصلية عن تنفيذ واليتها.  

  
ــرار ا   ــذه جملــــس   ٢٠٠٧( ١٧٤٦لقــ ) الــــذي اختــ

ــن ــته  األمـ ــودة يف  ٥٦٤٥يف جلسـ  آذار/ ٢٣املعقـ

    ٢٠٠٧مارس 

ــودة يف )٩٦(٥٦٤١يف اجللســة    ــارس  ٢٠، املعق آذار/م
جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام   ، أدرج الــس يف٢٠٠٧

__________ 

  )٩٤(  S/2006/725. 

  )٩٥(  S/2006/723. 

عقــــد الـــس جلســــته   ،٢٠٠٦تشـــرين األول/أكتـــوبر    ٩يف   )٩٦(  
اسـتمع الـس إىل إحاطـة    ويف اجللسة  كجلسة خاصة. ٥٥٤٨
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ــؤرخ  ــارس  ١٥املـ ــتان    ٢٠٠٧آذار/مـ ــة يف أفغانسـ ــن احلالـ عـ
أشار األمـني العـام   و .)٩٧(وآثارها على السالم واألمن الدوليني

يف تقريره، إىل أن أعمال العنف اليت يقوم ا املتمردون بلغـت  
ــذ   ٢٠٠٦ذروــا يف أيلول/ســبتمرب   ــدرجييا بعدئ مث احنســرت ت

يـف اجلهـود األمنيـة وحلـول الشـتاء، ومـع ذلـك، ظـل         إثر تكث
مستوى احلوادث اليت وقعت خالل فصل الشتاء أعلى مقارنـة  
بعدد احلوادث املسجلة يف السنوات السـابقة. وحـدثت زيـادة    

ــات  لملحوظــة يف عــدد قــوات املتمــردين اجلــاهزين    شــن عملي
ــة،       ــن الدولي ــوات األم ــة وق ــوات احلكوم ــة ضــد ق ــال تقليدي قت

ن ملحـــوظ يف تـــدريب املتمـــردين واألســـاليب حتســـحـــدث و
التعبويـــة الـــيت يتبعوـــا. وعلـــى وجـــه اخلصـــوص، بلـــغ عـــدد  

يف  ٢٠٠٧احلوادث األمنية اليت وقعـت يف كـانون الثاين/ينـاير    
األقـــاليم الواقعـــة علـــى احلـــدود مـــع باكســـتان ضـــعف عـــدد   

وإضــافة إىل ذلــك،  احلــوادث الــيت ســجلت يف العــام املاضــي.  
ر اليسري من التقدم يف اجلهود املبذولـة يف جمـال   رتحيرز إال ال مل

ــتهدف    ــاج الـــيت تسـ ــادة اإلدمـ ــريح وإعـ نـــزع الســـالح والتسـ
اجلماعات املسـلحة غـري املشـروعة. وعلـى الصـعيد السياسـي،       

ــوذ       ــة نف ــوازن بفعالي ــرض اســتقالله وي ــان يف ــدأ الربمل ــاز ب اجله
ى علـ األمـني العـام   احملافظـات، أكـد    وعلـى مسـتوى      . التنفيذي

ضــرورة زيــادة التركيــز علــى بنــاء قــدرات اهلياكــل احلكوميــة   
ــة       ــدف  ــى املســائل اإلمنائي ــة عل ــة األفغاني ــادة الرقاب إتاحــة زي

األمـــم املتحـــدة لتقـــدمي  بعثـــة وقـــال إن واإلنســـانية وإدارـــا. 
بسـهولة أكثـر ضـمان التنسـيق      ميكنـها  املساعدة إىل أفغانسـتان 

__________ 

قدمها املمثل اخلاص لألمني العام ألفغانستان، واملـدير التنفيـذي   
ملكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة. ودعـي ممثلـو        

ريـــة إيـــران ومجهو ،وباكســـتان ،وأملانيـــا ،كـــل مـــن أفغانســـتان
 .يف اجللسة أيضا للمشاركة ،وفنلندا ،اإلسالمية

  )٩٧(  S/2007/152  ــن ــرار جملـــــس األمـــ  ١٦٦٢، املقـــــدم عمـــــال بقـــ
)٢٠٠٦.( 

ــذا اــال مــ     ــني أصــحاب املصــلحة يف ه ــا  ب ن خــالل ختطيطه
إلنشــاء مكاتــب إضــافية يف احملافظــات، إذا مسحــت الظــروف   
األمنية بذلك. وشدد على أنه ينبغي للبعثـة أن تركـز جهودهـا    

أكثر اتساقا لـدعم اتفـاق أفغانسـتان؛     تشجيع التزام دويل    على 
واملســـامهة يف  وتعزيـــز دورهـــا يف تنســـيق املســـاعدة اإلنســـانية 

ــوق اإلنســان وت   ــة حق ــة    محاي ــك رصــد حال ــا يف ذل ــا، مب عزيزه
الصــراع املســلح؛ وتوســيع نطــاق دورهــا يف جمــال   املــدنيني يف 

أنشــــطة االتصــــال يف  بــــذل املســــاعي احلميــــدة مــــن خــــالل 
  أفغانستان ودعم التعاون اإلقليمي.

ــدمها       ــات قـ ــس إىل إحاطـ ــتمع الـ ــة، اسـ ويف اجللسـ
ــة    ــتان ورئــــيس بعثــ ــام ألفغانســ املمثــــل اخلــــاص لألمــــني العــ

املتحــــدة واملــــدير التنفيــــذي ملكتــــب األمــــم املتحــــدة  ماألمـــ 
أدىل ببيانـــات مجيـــع   وبعـــدهاباملخـــدرات واجلرميـــة،   املعـــين
ــو كــل مــن أفغانســتان    أعضــاء ــس وممثل ــا، ،ال ــران وأملاني  وإي

ــلندا، ،)اإلســــــــالمية - مجهوريــــــــة( ــتان، وأيســــــ  وباكســــــ

ــيالروس ــدا، ،)٩٨(وبــ ــرويج، وكنــ ــدا، والنــ ــد، ونيوزيلنــ  واهلنــ

  .اليابانو وهولندا،

وأشار املمثل اخلاص يف إحاطته، إىل أنـه توضـع علـى      
احملــك جهــود غــري مســبوقة لتحســني اإلدارة، واملســاعدة يف      
حتقيــق التنميــة واملكاســب العســكرية. وشــدد علــى أن إجنــاح   
ــق      ــن يتحقـــ ــتان لـــ ــة ألفغانســـ ــة الوطنيـــ ــتراتيجية التنميـــ اســـ

لوطنيـة  حتسنت املشاركة الدولية وإذا أخـذت اجلمعيـة ا   إذا إال
واألفـرع األخـرى للحكومـة مسـؤوليتها بشـكل أكثـر جديــة.       
وأشــار إىل أنــه ال بــد أن تبــدأ احلكومــة يف النظــر إىل املشــورة   
السياسية الـيت يسـديها أعضـاء اتمـع الـدويل بوصـفها حماولـة        
صادقة لتقدمي املسـاعدة ال لبسـط السـيطرة. ورحـب بـااللتزام      

ــة لل   ــز القــوة الدولي ــذي قُطــع لتعزي ــة بقــوات  ال مســاعدة األمني
__________ 

 .تكلمت بيالروس باسم منظمة معاهدة األمن اجلماعي  )٩٨(  
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جديدة، ولكنـه حـذر مـن أنـه بزيـادة العمـل العسـكري، تـربز         
محايـــة املـــدنيني باعتبارهـــا مصـــدر قلـــق متزايـــد. وتتحمـــل       
اموعات اليت تقودها الطالبـان املسـؤولية عـن ارتفـاع معـدل      
القتلى واجلرحى نتيجـة لـتفجريات القنابـل االنتحاريـة، إال أنـه      

اخلســائر بـني املـدنيني تسـببت فيهــا    أشـار إىل وقـوع عـدد مـن     
قــوات احلكومــة والقــوات الدوليــة. وشــدد علــى أن البعثــة قــد 
سعت إىل أن جتعل من نفسها نصـريا حمايـدا للمـدنيني، وذلـك     

ما يتعلـق بتلـك احلـوادث،     بإجراء عمليات حتقق موضوعية يف
ويتمثل هدفها األساسي يف منع وقوع املزيد مـن اخلسـائر بـني    

ــدنيني. و ــة    امل ــوات الدولي ــة والق ــوات احلكوم ــى أن ق شــدد عل
جيب أيضا أن تتـوخى قـدرا أكـرب مـن احلـذر لكفالـة أال ينظـر        

  .  )٩٩(إليها على أا تسعى إلحلاق أي ضرر باملدنيني

املــدير التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين    ذكــرو  
باملخــدرات واجلرميــة أن مــن الســهل أن يكــون املــرء متشــائما  

 إذ يوجـد اخـتالف  نتاج األفيـون يف أفغانسـتان،   إزاء مشاكل إ
ــني الشــمال األوســط     ــة ب ــات الزراع ــث يترســخ   ،يف اجتاه حي

األمــن والتنميــة، واجلنــوب األوســط مــن البلــد، حيــث احللقــة  
ــت آخــر.       ــن أي وق ــوى م ــاب أق ــة للمخــدرات واإلره املفرغ
وأشـــــار إىل أن باليـــــني الـــــدوالرات وآالف األطنـــــان مـــــن 

لالزمة لتكريـر املخـدرات مت ريبـها عـرب     املشتقات الكيميائية ا
حـــــدود أفغانســـــتان، وأن مكتـــــب األمـــــم املتحـــــدة املعـــــين 
باملخدرات واجلرمية اقتـرح مبـادرة كـربى ملسـاعدة أفغانسـتان      
ومجهوريــة إيــران اإلســالمية وباكســتان علــى حتســني التعــاون   
ــرار جملــس األمــن إضــافة      ــى ق ــىن أيضــا عل وإدارة احلــدود. وأث

خدرات إىل قائمة اجلزاءات، وشدد علـى احلاجـة   كبار جتار امل
  .  )١٠٠(إىل تعزيز احلكم الرشيد

__________ 

  )٩٩(  S/PV.5641 ٧-٢، الصفحات. 

 .٩-٧املرجع نفسه، الصفحات   )١٠٠(

خـالل إدالئهـم ببيانـام، بالتقـدم      ،ورحب متكلمون  
ــة      ــل اإلصــالحات اجلاري احملــرز يف اــاالت الرئيســية، مــن قبي
بــوزارة الداخليــة وتطــوير املؤسســات الربملانيــة ضــمن جمــاالت 

ــق ا    ــوا عــن القل ــهم أعرب لشــديد إزاء التحــديات  أخــرى، ولكن
املتزايــدة الــيت تواجــه التنميــة ومكافحــة املخــدرات وتوســيع       
نطاق احلكم الرشيد، إضافة إىل تدهور احلالـة األمنيـة. وشـدد    
معظــم املــتكلمني أيضــا علــى أمهيــة التعــاون اإلقليمــي بوصــفه   
أولوية اسـتراتيجية، وشـددوا علـى احلاجـة إىل التعـاون الوثيـق       

  ال سيما باكستان.   مع الدول ااورة،

للتجديـد   تأييـدهم وأعرب العديـد مـن املـتكلمني عـن       
املقترح لوالية البعثة ولألولويات اليت أوصى ـا األمـني العـام:    
ــف      ــي؛ وتكثي ــى املســتوى احملل ــز تنســيق املســاعدة عل أي تعزي

ما يتعلـق مبسـائل التعـاون اإلقليمـي؛      مهام املساعي احلميدة يف
ــة املـــدنيني.  والنـــهوض حبقـــوق اإلنســـان شـــدد عـــدة وومحايـ

مــتكلمني علــى أمهيــة أن توســع البعثــة وجودهــا اجلغــرايف مــن   
خــالل فــتح مكاتــب جديــدة يف املقاطعــات الــيت تســمح حالــة  

  األمن فيها بذلك.  

والحــظ عــدة مــتكلمني أن عناصــر طالبــان ال يزالــون   
ــزة املــالذ علــى اجلانــب الباكســتاين مــن احلــدود،     يتمتعــون مبي

خطرا دامها ومتواصال جلهود بنـاء الدولـة الـيت     مشكلني بذلك
تبذهلا اإلدارة األفغانيـة ومواطنوهـا. وحثـوا حكومـة باكسـتان      
ــلحة مـــن    ــان اجلماعـــات املسـ ــا حلرمـ ــاعفة جهودهـ علـــى مضـ

  .  )١٠١(الدخول إىل أراضيها

ورحب ممثل بنما بإنشاء فريـق عمـل رسـم السياسـة،       
ــة األمــ    ــة وبعث ــألف مــن وزراء احلكوم ــة تت م املتحــدة وهــو جلن

__________ 

الصـفحتان  و(سـلوفاكيا)؛   ١٦و  ١٥املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠١(
(أملانيــــا، باســــم   ٣٨-٣٦الصــــفحات و(بنمــــا)؛  ١٨و  ١٧

 االحتاد األورويب).
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ــن حتفظــات       ــرب ع ــه أع ــة األخــرى، ولكن والوكــاالت الدولي
ــة    بشـــأن ــا، ال ســـيما الشـــرطة الوطنيـــة األفغانيـ بعـــض براجمهـ

قدرة قوة شـرطة مل حيصـل    بشأناملساعدة. وأعرب عن القلق 
أيام من التدريب. وشدد على احلاجـة   ١٠أفرادها سوى على 

وحـث   إىل عملية فحص قوية للمجنـدين اجلـدد مـن الشـرطة،    
فريق عمل رسم السياسـة علـى إدمـاج قـوة الشـرطة املسـاعدة       

  .)١٠٢(وقت ممكن أقربيف قوة الشرطة األفغانية االعتيادية يف 

ــامج        ــى برنـ ــة علـ ــي أمهيـ ــاد الروسـ ــل االحتـ ــق ممثـ وعلـ
املصاحلة الوطنية، ولكنه أكد يف الوقت نفسه علـى أن العمليـة   

ام اجلـزاءات  ينبغـي أال تتعـارض مـع اجلهـود الراميـة إلنفـاذ نظـ       
  .  )١٠٣(من أجل التصدي الفعال للتهديد اإلرهايب

بالتعـاون   يوشدد ممثل باكستان على التزام بلده القو  
مــع أفغانســتان، وباإلســهام يف الســالم والتقــدم يف أفغانســتان. 
وشدد على أن مراقبة احلدود مسـؤولية مشـتركة. وقـال أيضـا     

الفظيعــة  االامــات”إن بلــده ســيعمل عمــا قريــب علــى إزالــة 
بشـــأن مـــا يســـمى بتـــوفري املـــأوي واملـــالذ اآلمـــن لطالبـــان يف 

. وأكـــد أن املشـــكلة الفعليـــة “خميمـــات لتـــدريب اإلرهـــابيني
تســلل مقــاتلي طالبــان يف خميمــات الالجــئني املوجــودة       هــي

ــرب      ــن أكـ ــة مـ ــل أربعـ ــن نقـ ــن عـ ــدود، وأعلـ ــن احلـ ــالقرب مـ بـ
ي قصـة  سـينه ”املخيمات إىل مواقع آمنة داخل أفغانستان، مبا 

  .  )١٠٤(“توفري املأوي هذه

آذار/مــــارس  ٢٣، املعقــــودة يف ٥٦٤٥يف اجللســــة و  
، وجه الـرئيس (جنـوب أفريقيـا) انتبـاه أعضـاء الـس       ٢٠٠٧

ــام املــؤرخ     ــر األمــني الع آذار/مــارس  ١٥مــرة أخــرى إىل تقري
__________ 

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٢(

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٣(

 .٣٥جع نفسه، الصفحة املر  )١٠٤(

عن احلالة يف أفغانستان وآثارهـا علـى السـالم واألمـن      ٢٠٠٧
ــدوليني ــر  ،)١٠٥(الـ ــروع قـ ــرح ، )١٠٦(اروإىل مشـ ــك طُـ ــد ذلـ  بعـ

)، ٢٠٠٧( ١٧٤٦للتصويت واعتمد باإلمجاع بوصفه القـرار  
  :ما يلي الس مجلة أمور منها به الذي قرر

مبوجـب القـرار    قرر متديد والية البعثة، طبقـا ألحكـام إنشـائها     
  ؛  ٢٠٠٨مارس  آذار/ ٢٣)، لغاية ٢٠٠٦( ١٦٦٢

التعـاون مـع    طالب مجيع األطراف األفغانية والدولية مبواصلةو  
البعثة يف تنفيذ واليتها ويف اجلهود الرامية إىل تعزيـز أمـن مـوظفي األمـم     

  املتحدة واألفراد املرتبطني ا وحرية تنقلهم يف شىت أحناء البلد؛

ويف أعقاب اعتماد القرار، شدد ممثل إيطاليـا علـى أن     
القرار، وإن مل يعدل والية البعثة، ليس نصاً عاديا، فهـو يعـاجل   

  ل األولويــــات الــــيت حــــددها األمــــني العــــام يف تقريــــره، كــــ

مبا يف ذلك زيادة متاسك املشاركة الدوليـة، وأنشـطة الـدعوة،    
ودعـــــم التعـــــاون اإلقليمـــــي، وتعزيـــــز التنســـــيق اإلنســـــاين، 

ــة ــدنيني يف     ومحايـــ ــة املـــ ــد حالـــ ــان، ورصـــ ــوق اإلنســـ حقـــ
  .)١٠٧(املسلح  الصراع

  
ــان ال   ــه  بي  ٥٧١٨لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل ب

    ٢٠٠٧متوز/يوليه  ١٧املعقودة يف 

متوز/يوليــه  ١٧املعقــودة يف  ،)١٠٨(٥٧١٨يف اجللســة   
يف املناقشــة.  للمشــاركة، دعــا الــس ممثــل أفغانســتان ٢٠٠٧

__________ 

)١٠٥(  S/2007/152. 

)١٠٦(  S/2007/169. 

)١٠٧(  S/PV.5645 ٢، الصفحة. 

ــايو  ٢٣يف   )١٠٨( ــد ،٢٠٠٧أيار/مـــ ــته   عقـــ ــس جلســـ  ٥٦٨٠الـــ
كجلسة خاصـة. ويف اجللسـة اسـتمع الـس إىل إحاطـة قـدمها       
املمثل اخلاص لألمني العـام ألفغانسـتان. ودعـي ممثـل أفغانسـتان      

 .للمشاركة يف اجللسةأيضا 
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ــس     ــم ال ــان باس ــرئيس (الصــني) ببي ــة )١٠٩(وأدىل ال ، ويف مجل
  أورده الس يف البيان أنه:  ما

ــتان      ــيادة أفغانسـ ــوي بسـ ــه القـ ــددا التزامـ ــد جمـ ــتقالهلا  أكـ واسـ
ــدور األساســي وغــري      ــة؛ وأكــد ال ــة ووحــدا الوطني وســالمتها اإلقليمي
ــالم        ــز السـ ــه يف تعزيـ ــدة تؤديـ ــم املتحـ ـــت األمـ ــا فتــئـ ــذي مـ ــز الـ املتحيـ

  واالستقرار يف أفغانستان بقيادـا جلهود اتمع الدويل؛  

وشــــدد علــــى أن تعزيــــز املؤسســــات األفغانيــــة، والنــــهوض    
مواصلة التنمية االقتصادية واالجتماعيـة، ومكافحـة   بالتعاون اإلقليمي، و

اإلرهاب الدويل، فضـال عـن مكافحـة زراعـة األفيـون وإنتاجـه واالجتـار        
بــه، ال تزال عوامل أساسية من أجل حتقيق السالم واالسـتقرار والتنميـة   

  يف أفغانستان؛  

ــة         ــذهلا احلكوم ــيت تب ــد دعمــه ملواصــلة املســاعي ال وكــرر تأكي
ساعدة اتمع الدويل، مبا يف ذلـك القـوة الدوليـة للمسـاعدة     األفغانية، مب

األمنيــة، وحتــالف عمليــة احلريــة الدائمــة، لزيــادة حتســني الوضــع األمــين    
واالستمرار يف مواجهة اخلطر الذي تشكله طالبان والقاعـدة ومجاعـات   

  متطرفة أخرى؛  

وأدان بأشــد العبــارات مجيــع اهلجمــات االنتحاريــة الــيت تشــن    
ــى  ــار      عل ــن آث ــها م ــنجم عن ــا ي ــة وم ــة والدولي ــوات األفغاني ــدنيني والق امل

أسـفه العميـق إزاء    تزعـزع األمن واالستقرار يف أفغانستان، وأعرب عـن 
ــدها الســكان    ــيت تكب ــع اخلســائر ال ــة    مجي ــن الوطني ــوات األم ــون وق احمللي

  واألفراد العسكريـون واملدنيون الدوليـون.  
  

ــرار    ــذه ٢٠٠٧( ١٧٧٦القــ ــذي اختــ ــس  ) الــ جملــ

 أيلــول/ ١٩عقــودة يف امل ٥٧٤٤يف جلســته  األمــن

  ٢٠٠٧  سبتمرب

ــة    ــودة يف ٥٧٤٤يف اجللسـ ــبتمرب  ١٩، املعقـ أيلول/سـ
، وجه الرئيس (فرنسا) انتباه أعضاء الـس إىل رسـالة   ٢٠٠٧

ــة  ــة مـــــن ممثـــــل   ٢٠٠٧آب/أغســـــطس  ١٣مؤرخـــ موجهـــ
__________ 

)١٠٩(  S/PRST/2007/27. 

أفغانستان، رحب فيها باالقتراح الداعي إىل أن تواصـل القـوة   
ــني     الد ــتان إىل حـ ــل يف أفغانسـ ــة العمـ ــاعدة األمنيـ ــة للمسـ وليـ
ــى تــوفري األمــن    أن ــادرة متامــا عل . )١١٠(تصــبح قــوات األمــن ق

  .  )١١١(وجه الرئيس االنتباه أيضا إىل مشروع قرار

وتكلم ممثل االحتاد الروسي قبل التصـويت وأشـار إىل     
أنه كان تقليدا متبعـا لـدى وفـده أن يؤيـد أنشـطة القـوة، غـري        

يتم تقدمي أي توضيح، خالل عمليـة التوصـل إىل اتفـاق    أنه مل 
بشأن مشـروع القـرار، عـن الصـيغة اجلديـدة املقترحـة املتعلقـة        
بعنصر قوة التحالف املعين بـاالعتراض البحـري، الـذي مل يـرد     
يف أي قـــرار مـــن قـــرارات جملـــس األمـــن الســـابقة. وأكـــد أن 

ــت    م أنشــطة التحــالف تــتم خــارج نطــاق األمــم املتحــدة، ومل ي
موافاة جملس األمن مبعلومـات تفصـيلية عنـها. وشـدد علـى أن      
عنصــر االعتـــراض البحـــري ضـــروري ملكافحـــة اإلرهـــاب يف  
أفغانســتان فحســب، وال ينبغــي اســتخدامه ألغــراض أخــرى.   
وأضـاف أنـه نظـراً ألن مقترحـات وفـد بلـده املتعلقـة بالصــيغة        
اجلديدة مل تنـاقش علـى النحـو الواجـب، وأن مشـروع القـرار       

د طرح للتصويت بسرعة، لن يكون مبقدور االحتـاد الروسـي   ق
  .  )١١٢(تأييد مشروع القرار

وطرح مشـروع القـرار بعـد ذلـك للتصـويت واعتمـد         
صــوتا مقابــل ال شــيء وامتنــاع عضــو واحــد عــن  ١٤بأغلبيـة  

ــرار    ــفه القـــ ــي)، بوصـــ ــاد الروســـ ــويت (االحتـــ  ١٧٧٦التصـــ

  :  ليمنها ما ي قرر به الس مجلة أمورالذي )، ٢٠٠٧(

قرر متديد اإلذن املمنوح ببقاء القوة الدولية للمسـاعدة األمنيـة     
  ؛  ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ١٣لفترة اثين عشر شهرا بعد 

__________ 

)١١٠(  S/2007/492. 

)١١١(  S/2007/548. 

)١١٢(  S/PV.5744 ٢، الصفحة. 
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أذن للــدول األعضــاء املشــاركة يف القــوة الدوليــة للمســاعدة  و  
  القوة؛    األمنية باختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ والية

اإلسـهام بـاألفراد واملعـدات وغـري      طلب إىل الـدول األعضـاء  و  
  ذلك من املوارد؛  

أكد أمهية تعزيز القدرات الوظيفيـة والطـابع املهـين واملسـاءلة     و  
يف قطـــاع األمـــن األفغـــاين؛ وشـــجع القـــوة والشـــركاء اآلخـــرين علـــى  
مواصـــلة اجلهـــود مـــن أجـــل تـــدريب قـــوات األمـــن الوطنيـــة األفغانيـــة   

  وتوجيهها ومتكينها؛  

ن تواصل، يف تنفيـذ واليتـها، العمـل بالتشـاور     أهاب بالقوة أو  
الوثيق مع حكومة أفغانستان واملمثـل اخلـاص لألمـني العـام ومـع حتـالف       

  عملية احلرية الدائمة؛  

طلــب إىل قيــادة القــوة أن تــوايف جملــس األمــن بانتظــام، عــن   و  
  طريق األمني العام، مبعلومات عن تنفيذ واليتها.  

ن وفــد بلــده   أاليــا  وبعــد التصــويت، ذكــر ممثــل إيط      
حاول أن يعرب يف النص عـن مجيـع التحـديات اهلائلـة والناشـئة      
اليت تواجهها القـوة منـذ توسـيع نطاقهـا إىل سـائر أحنـاء البلـد.        
ومن اهلام على حنو خاص أن يرسل الس ـذا القـرار إشـارة    
تدل على إيالئه اهتماما قويا جلميع اجلوانب املتعلقة بعمليـات  

ــدالقـــوة. ومل ي ــد تـــردد وفـ ــة  بلـ ــائل احلساسـ ــة املسـ ه يف معاجلـ
يشـعر   هسياسيا، وقد جعل ذلك العمليـة أكثـر تعقيـدا، غـري أنـ     

بالرضـــا عـــن النتيجـــة. وأشـــار إىل أن الـــس برفضـــه جتاهـــل 
التحديات قد اضطلع مبسؤوليته بوصـفه السـلطة الـيت أسـندت     

وأكــد ممثـــل الصــني علـــى أن    .)١١٣(الواليــة إىل هــذه العمليـــة  
لتوصل إىل توافق يف اآلراء عنـد  لنبغي أال يدخر وسعا الس ي

ــه    الطريقــة  يف أال تشــكلاعتمــاد القــرارات، وأعــرب عــن أمل
  .  )١١٤(اليت اعتمد ا القرار سابقة

__________ 

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )١١٣(

 املرجع نفسه.  )١١٤(

  
املعقـودة   ٥٧٦٠املداوالت الـيت دارت يف اجللسـة     

    ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ١٥يف 

 تشـــرين األول/ ١٥املعقــودة يف   ،٥٧٦٠يف اجللســة    

أدرج الس يف جدول أعمالـه تقريـر األمـني     ،٢٠٠٧أكتوبر 
عــــن احلالــــة يف   ٢٠٠٧أيلول/ســــبتمرب  ٢١العــــام املــــؤرخ  

 وذكـر . )١١٥(أفغانستان وآثارها على السـالم واألمـن الـدوليني   
األمني العام يف تقريره أن متـردا مكثفـا بقيـادة حركـة طالبـان،      

وغريهـا مـن   ويعتمد بشكل متزايد على التفجريات االنتحارية 
التكتيكــات اإلرهابيــة، يقــوض الثقــة يف املســتقبل، فضــال عــن  
ــات      ــن إمكاني ــة م ــة الدولي ــة ومنظمــات املعون ــان احلكوم حرم
الوصــول إىل عــدد متزايــد مــن املقاطعــات. وعمومــا بلغــت        
معــدالت العنــف الــذي يرتكبــه املتمــردون واإلرهــابيون نســبة  

املائة علـى  يف  ٢٠مبقدار  ٢٠٠٦تفوق ما كانت عليه يف عام 
أكـد أنـه أُحـرز رغـم هـذه الضـغوط بعـض التقـدم يف         واألقل. 

جمــاالت النمــو االقتصــادي والتعلــيم والصــحة وبنــاء الطــرق       
ما يتعلق باحلكومة، أشار إىل أنـه بـالرغم    والتنمية الريفية. ويف

مــن أن بعــض املؤسســات داخــل الفــروع القضــائية والتنفيذيــة  
والفعاليـة، فـإن اخلالفـات    والتشريعية تواصل اكتساب القـدرة  

الداخليــة والفســاد املؤسســي عوامــل ــدد اجلهــود الراميــة إىل  
ــا.       ــرعية عليهـ ــابع الشـ ــفاء طـ ــات وإضـ ــذه املؤسسـ ــدعيم هـ تـ

أكــد أن الزيــادة املســتمرة يف إنتــاج األفيــون تشــكل    ،وختامــا
  .  )١١٥(أيضا ديدا خطريا متزايدا إلعادة البناء وبناء الدولة

ع الـس إىل إحاطـة قـدمها املمثـل     ويف اجللسة، اسـتم   
ــة األمــم املتحــدة، وأعقبــ     تاخلــاص لألمــني العــام ورئــيس بعث

، ذلك بيانات أدىل ـا مجيـع أعضـاء الـس وممثلـو أفغانسـتان      
 باسـم ( ، وباكستان، والربتغال)اإلسالمية - مجهورية( وإيران

__________ 

)١١٥(  S/2007/555  ــن ــرار جملـــــس األمـــ  ١٧٤٦، املقـــــدم عمـــــال بقـــ
)٢٠٠٧.( 
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ــاد ــ) األورويب االحتــ ــدا،  داوكنــ ــد، وهولنــ ــرويج، واهلنــ ، والنــ
  .)١١٦(واليابان

املمثل اخلاص يف إحاطتـه أن االجتمـاع األخـري     ذكرو  
بالرغم مـن اخلطـوات    أبرز للمجلس املشترك للتنسيق والرصد

اإلجيابية اليت اختذت خالله، قصور القـدرات يف جمـال التعـاون    
اإلقليمي، األمر الذي جيب تناوله أساسـاً مـن جانـب حكومـة     

ـــ    ــة يف الـ ــم إقليميــ ــدات دعــ ــاء وحــ ــتان بإنشــ وزارات أفغانســ
الرئيســية، ومــن خــالل تعزيــز وزارة اخلارجيــة. وأشــار إىل أن  
ــه       ــاين ســيكون قوام ــوطين األفغ ــن أن اجلــيش ال ــرغم م ــى ال عل

جنـــدي بنهايـــة هـــذا العـــام، فـــإن األعـــداد  ٤٧ ٠٠٠حـــوايل 
ليســت مقياســاً للقــدرة، ويف الوقــت احلــايل، مــا زالــت القــوة   

إىل أنــه نظــرا الدوليــة للمســاعدة األمنيــة أمــرا أساســيا. وأشــار 
للمسـتويات احلاليـة مـن عـدم االسـتقرار والصـراع، فـإن عــدم        

مــا يتعلــق  وجــود آليــات ملراقبــة حقــوق اإلنســان، وخاصــة يف
ثري القلـق  يـ بوالية اإلدارة الوطنية لألمن ودائرة االستخبارات، 

بشــكل خــاص. وحــث احلكومــة علــى التحقيــق يف املــزاعم        
ب احملتجـــزين، وعلـــى املتعلقـــة باالعتقـــاالت التعســـفية وتعـــذي

إتاحة الوصـول غـري املعـاق لبعثـة األمـم املتحـدة للمسـاعدة يف        
أفغانستان ملراقبة مراكز االعتقال التابعة لإلدارة الوطنية لألمن 
وأنشــطتها. ورحــب بــاإلجراءات العمليــة الــيت اختــذا القــوة،   

مـن أجـل تقليـل اإلصـابات املدنيـة.      “ احلرية الدائمة”وعملية 
التحــديات املتعلقــة بالفســاد واحلكــم  احلــديث عــن وانتقــل إىل

الرشيد، وأشار إىل أن التركيز على دعم احلكومة املركزية قـد  
جــاء علــى حســاب اإلدارات اإلقليميــة. وكــان مــن النتــائج       

إنتــاج  يفيف املائــة  ٣٤املترتبــة علــى ذلــك الزيــادة الــيت بلغــت  
__________ 

أيـــد البيـــان كـــل مـــن أرمينيـــا، وألبانيـــا، وأوكرانيـــا، والبوســـنة   )١١٦(
واهلرســـك، وتركيـــا، واجلبـــل األســـود، ومجهوريـــة مقـــدونيا      
اليوغوسالفية سابقا، ومجهورية مولـدوفا، وجورجيـا، وصـربيا،    

 وكرواتيا.

ت يف احلــاالت الــيت كانــ هأنــ ذكــر. و٢٠٠٧األفيــون يف عــام 
فيها جهود احلكومة واتمع الدويل منسقة ومركزة على بنـاء  

ــية  ــاين   -القــــدرات املؤسســ ــثال يف اجلــــيش الــــوطين األفغــ مــ
ــة     ــة الريفي ــيم والصــحة والتنمي ــة والتعل ــان  -ووزارات املالي ك

هناك تقدم، يف حني أنه يف مفوضية اخلدمة املدنيـة، ومكافحـة   
كـــان  -الداخليـــة املخـــدرات، واإلدارة دون القوميـــة ووزارة 

التقدم حمدودا. وشدد علـى أنـه مـن أجـل النجـاح يف مواجهـة       
العديــد مــن التحــديات يف أفغانســتان ينبغــي كســب احلكومــة   

شرعية، ألن احلكومة اليت يراها الشـعب شـرعية هـي     األفغانية
وحــدها الــيت ســتتمكن مــن حتقيــق تقــدم إزاء التحــديات الــيت   

  .  )١١٧(يواجها البلد

خــالل بيانــام عــن قلقهــم إزاء    وأعــرب متكلمــون    
تــدهور احلالــة األمنيــة، وأكــدوا علــى احلاجــة إىل تــوفري األمــن 

 تأييــدهمواحلكــم الرشــيد يف مجيــع أحنــاء البلــد. وأعربــوا عــن   
لألدوار الـيت تقـوم ـا القـوة، ومنظمـة حلـف مشـال األطلسـي         
ــد. وأعــرب عــدد مــن املــتكلمني     ــة األمــم املتحــدة يف البل وبعث

م بشأن عدد اخلسـائر يف األرواح بـني املـدنيني،    أيضا عن قلقه
اليت تسببت فيها احلوادث واهلجمات اإلرهابية. وأشار معظـم  
ــون،    ــادة يف زراعـــة خشـــخاش األفيـ ــا إىل الزيـ ــتكلمني أيضـ املـ
وشــــددوا علــــى احلاجــــة إىل مزيــــد مــــن التعــــاون للتصــــدي 

  املخدرات.    ملشكلة

زيـادة  وأكد ممثـل الواليـات املتحـدة علـى احلاجـة إىل        
اجلهــود املشــتركة لتــدريب وتوجيــه وجتهيــز اجلــيش الــوطين       
األفغاين والشرطة الوطنية األفغانية، وتقـدمي كـل أوجـه الـدعم     
للقوة الدولية للمساعدة األمنيـة بقيـادة حلـف مشـال األطلسـي      
وبتكليف مـن األمـم املتحـدة. وعلـى حنـو خـاص، شـدد علـى         

ومرونـة لتحقيـق   ضرورة تزويد القادة مبا حيتاجونـه مـن قـوات    
__________ 

)١١٧(  S/PV.5760 ٤٦والصفحة  ٧-٢، الصفحات. 
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االســتقرار وإعــادة اإلعمــار واحلكــم الرشــيد يف مجيــع أحنــاء       
وأضــاف ممثــل هولنــدا أن القــوة ليســت جهــة  .)١١٨(أفغانســتان

مســؤولة عــن اإلعمــار، وأشــار إىل احلاجــة إىل قــدر أكــرب مــن  
التكامل فيما بني األمم املتحدة ومنظمة حلف مشال األطلسـي  

  .  )١١٩(واالحتاد األورويب

بــأن عمليــة االنتقــال  اعتقــادهثــل قطــر عــن وأعــرب مم  
قـال إنـه   السياسي اليت أعقبت اتفاق بون قـد بـدأت تتعطـل. و   

ــارة عــن شــبكة    نظــرا ألن الســاحة السياســية يف أفغانســتان عب
ــع       ــة جلمي ــى املشــاركة الفعال ــز عل ــه جيــب التركي مترابطــة، فإن
األطــــراف. وأعــــرب عــــن األمــــل يف أن تســــتطيع احلكومــــة 

ليـــة جديـــدة للتعامـــل مـــع كـــل املعارضـــني  املركزيـــة إنشـــاء آ
ممثل االحتاد الروسي أنه ال بد مـن   ذكر، كذلكو .)١٢٠(للنظام

انتــهاج سياســة تقــوم علــى عــزل زعمــاء التطــرف، وبالدرجــة  
األوىل أولئك املدرجني يف قوائم اجلزاءات، مع إتاحـة الفرصـة   
ــهم يف جــرائم احلــرب للعــودة إىل     ــيت مل تت ــان ال لعناصــر الطالب

. وأضاف ممثـل أفغانسـتان أن بلـده مـا زال     )١٢١(السلمية احلياة
ــراد حركــة      ــدبريا لتشــجيع أف ــى املصــاحلة بوصــفها ت يركــز عل

__________ 

 .٩-٧املرجع نفسه، الصفحات   )١١٨(

 .٣٦و  ٣٥املرجع نفسه، الصفحتان   )١١٩(

 .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )١٢٠(

 .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٢١(

ــاء     الطالبــان مــن غــري اإلرهــابيني علــى االنضــمام إىل عمليــة بن
ممثـــل باكســـتان أن  وذكـــر .)١٢٢(أفغانســـتان تـــنعم باالزدهـــار

ــاين، وميكــن اســتمالة      ــان تشــكل جــزءا مــن اتمــع األفغ طالب
ــى      ــرئيس كــرزاي املصــاحلة عل ــد عــرض ال ــهم، وأي كــثريين من

 رفــض ممثــل مجهوريــة إيــران اإلســالمية غــري أن .)١٢٣(الطالبــان
ن وقــال إ. “لترضــية إرهــابيي طالبــان”تلــك اجلهــود املبذولــة 

ــطة      ــن واألنشـ ــدام األمـ ــن انعـ ــؤولني عـ ــع املسـ ــاالت مـ االتصـ
ــابيني      ــأة لإلرهـ ــا مكافـ ــريها وكأـ ــاء تفسـ ــد يسـ ــة قـ اإلرهابيـ

١٢٤(رمني، وستكون ذات نتائج عكسية وخطريةوا(  .  

وأخـــرياً، عـــرض ممثـــل باكســـتان أيضـــا معلومـــات        
مســـتكملة عـــن اجلهـــود املبذولـــة إلغـــالق خميمـــات لالجـــئني 

 قـائال إن تلــك األفغـان علـى اجلانــب الباكسـتاين مـن احلــدود،     
شــكل مصــدرا لتــدفق املتشــددين عــرب احلـــدود.      تاملخيمــات  

ت لتــأخريات بســبب التــردد الــذي  ض غلــق املخيمــاتعــر قــدو
تفســـري لـــه، حـــىت مـــن جانـــب وكـــاالت األمـــم املتحـــدة،   ال
  .)١٢٥(تيسري عودة الالجئني  يف

__________ 

 .٣١املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٢(

 .٤٤نفسه، الصفحة املرجع   )١٢٣(

 .٣٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٤(

 .٤٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٥(

    




