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  احلالة يف أفغانستان - ٢١
  

  عرض عام  
، عقــد جملــس األمــن   ٢٠٠٩-٢٠٠٨خــالل الفتــرة    

جلسة اختذ فيها مخسـة قـرارات    ١٤بشأن احلالة يف أفغانستان 
    لـس يف  واعتمد ثالثة بيانـات رئاسـية. ويف اجللسـات، نظـر ا

ــاعدة إىل       ــدمي املسـ ــدة لتقـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة بعثـ ــال وواليـ أعمـ
أفغانســتان؛ والقــوة الدوليــة للمســاعدة األمنيــة الــيت مت نشــرها   
بإذن مـن األمـم املتحـدة؛ ويف االنتخابـات الرئاسـية األفغانيـة،       
ــيت تواجــه أفغانســتان، مبــا يف     ــدويل والتحــديات ال والتنســيق ال

  ذلك مترد حركة طالبان.
، ملــدة ســنة يف )٣٢٧(ومــدد الــس واليــة البعثــة مــرتني   

ــرة اإلذن       ــدة ســنة يف كــل م ــدد أيضــا مــرتني مل كــل مــرة. وم
املمنـــوح للقـــوة الدوليـــة للمســـاعدة األمنيـــة مبوجـــب الفصـــل 
السابع من امليثاق، مبا يشمل اإلذن للـدول األعضـاء املشـاركة    

  .)٣٢٨(يها باختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ واليتهاف
 إىل ٢١وأوفد الـس بعثـة إىل أفغانسـتان امتـدت مـن       

  .)٣٢٩(٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨
آذار/مـــــــارس  ٢٣إىل  ٢٠٠٨آذار/مــــــارس   ١٢  

ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي    ٢٠٠٩ ــة بعث ــد والي : جتدي
  املساعدة إىل أفغانستان

الـــــس إىل  ، اســـــتمع  ٢٠٠٨آذار/مـــــارس  ١٢يف   
إحاطة من وكيل األمني العـام لعمليـات حفـظ السـالم عـرض      

__________ 

وملزيــد مــن     ).٢٠٠٩( ١٨٦٨) و ٢٠٠٨( ١٨٠٦لقــراران ا  )٣٢٧(
ــة     ــاين، املتعلــق بوالي املعلومــات، انظــر اجلــزء العاشــر، القســم الث

   املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان. بعثة األمم 
وملزيـــد مـــن  . )٢٠٠٩( ١٨٩٠) و ٢٠٠٨( ١٨٣٣القـــراران   )٣٢٨(

الرابع، فيمـا يتعلـق باملـادة     املعلومات، انظر اجلزء السابع، القسم
   من امليثاق.  ٤٢

، فيمـا يتعلـق   ٤٠  ملزيد من املعلومات، انظـر هـذا اجلـزء، القسـم      )٣٢٩(
   بالبعثات اليت قام ا جملس األمن.

ــه      ــيت تواجـ ــديات الـ ــز التحـ ــام وأوجـ ــني العـ ــر األمـ ــا تقريـ فيهـ
أفغانســتان. وأكــد وكيــل األمــني علــى أن العــامل يواجــه متــردا   
ــه أقــوى ممــا كــان متوقعــا، بينمــا ال تــزال املؤسســات      ثبــت أن

لفسـاد. وهنـاك   احلكومية األفغانيـة هشـة وعرضـة ملمارسـات ا    
اقتصاد ضخم وغـري مشـروع قـائم علـى املخـدرات يزدهـر يف       

اختـذ وسـيلة لـدعم التمـرد وتقـويض       ظل ضعف سـلطة الدولـة  
ــة. وأخــريا، ذكــر أن  ــتم     الدول ــه ي ــة معقــدة، وأن ــة اإلقليمي البيئ

أحيانا العمل على خدمة مصـاحل وطنيـة علـى حسـاب اجلهـود      
وتطـرق إىل واليـة    الساعية إىل دعم أفغانستان بطريقة منسقة.

بعثة األمم املتحدة لتقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان، فأشـار إىل     
ــع      ــت م ــاج مفاوضــات أُجري ــة هــي نت ــة للبعث ــة احلالي أن الوالي

، ٢٠٠٥احلكومة األفغانية والشـركاء الرئيسـيني يف ايـة عـام     
تــزال واســعة مبــا يكفــي لتحقيــق األهــداف املرجــوة.    وأــا ال

بعثة يف ظل التطورات املسـتجدة يف احلالـة   ومع ذلك، حتتاج ال
وإن كانــت ال حتتــاج إىل صــالحيات إضــافية. ‘‘ الصــقل’’إىل 

ــا:    وســـلط الضـــوء علـــى ســـتة جمـــاالت ينبغـــي التركيـــز عليهـ
تنسـيق املسـاعدة الدوليــة؛ (ب) العالقـة بــني البعثـة والقــوة      (أ)

ــة؛     ــات املقبلـــ ــة؛ (ج) االنتخابـــ ــاعدة األمنيـــ ــة للمســـ الدوليـــ
ــ (د) ــى   ـة السياســية؛ (هــ التوعي ) احلكــم الرشــيد، وخاصــة عل

  .  )٣٣٠(الصعيد احمللي؛ (و) استراتيجية مكافحة املخدرات
وأعرب املتكلّمون إمجاال عـن تأييـدهم لتمديـد واليـة       

البعثة على النحـو الـذي أوصـى بـه األمـني العـام، مبـا يف ذلـك         
ضــرورة صــقل الواليــة يف عــدد مــن اــاالت. وأيــد عــدد مــن  

مواصلة توسيع منطقـة نشـاط البعثـة لتشـمل خمتلـف      املتكلمني 
غري أن ممثل باكسـتان  املناطق يف أفغانستان، وخاصة اجلنوب. 

 نبه إىل وجـوب اإلبقـاء علـى صـالحيات البعثـة ضـمن حـدود       
واليتـــها احلاليـــة، وإىل ضـــرورة جتنـــب إثقـــال األمـــم املتحـــدة 
ــى       ــؤثر عل ــد ت ــا وق  ــد ال تســتطيع االضــطالع مبســؤوليات ق

__________ 

)٣٣٠(  S/PV.5851 ٥-٢، الصفحات.  
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ــألة  و.)٣٣١(حيادهـــا ومصـــداقيتها تطـــرق ممثـــل الصـــني إىل مسـ
املصاحلة الداخلية، فذكر أنه ميكـن للبعثـة أن تقـدم دعمـا بنـاء      
بطلب من احلكومـة األفغانيـة، لكـن ال ميكـن للبعثـة أن تتخـذ       

وأعرب ممثل فييت نام عـن  .)٣٣٢(القرارات عوضا عن احلكومة
تأييده الستعداد البعثة لتقدمي املساعدة التقنية وتوجيه األمـوال  
املخصصة لدعم املؤسسـات االنتخابيـة األفغانيـة، ولكنـه ذكـر      
 أنه جيب أن يتم ذلك بناء على طلب احلكومة األفغانيـة، وفقـا  

  .  )٣٣٣(ملبادئ احترام استقالل وسيادة البلد
وأعـــــرب معظـــــم املـــــتكلمني عـــــن رأي مفـــــاده أن    

أفغانســتان، وإن أحــرزت بعــض التقــدم إىل اآلن، مــا زالــت      
تواجــه حتــديات خطــرية يف جمــاالت األمــن، واحلكــم الرشــيد،   

االقتصــادية،  -واإلعــداد لالنتخابــات، والتنميــة االجتماعيــة    
ايــة حقــوق اإلنســان، واملســاواة بــني  والتعــاون اإلقليمــي، ومح

اجلنسني، واملساعدة اإلنسـانية، وجهـود مكافحـة املخـدرات.     
وأشار العديد من املتحدثني إىل تـدهور الوضـع األمـين وتزايـد     

وأعرب ممثـل االحتـاد الروسـي عـن شـعوره      العنف واإلرهاب. 
باجلزع بشكل خـاص ألن اإلرهـابيني يسـيطرون علـى منـاطق      

. وشدد املتكلمـون  )٣٣٤(كاملة أُقيمت عليها حكومات موازية
ــا      ــور وقيامه ــام األم ــتالك أفغانســتان زم ــة ام ــى أمهي ــا عل عموم

ــع  ــدور فاعــل يف مجي ــى     ب ــدويل، وعل ــب عمــل اتمــع ال جوان
ضـــرورة حتســـني القـــدرات احملليـــة. وأخـــريا، أكّـــد عـــدد مـــن 
املتكلمني أنه ال ميكـن أن يكـون هنـاك حـل عسـكري صـرف       

غـري  ملشاكل أفغانستان، وشددوا على أمهيـة جهـود املصـاحلة.    
ــن       ــدة األم ــة معاه ــا باســم منظم ــل قريغيزســتان (متكلم أن ممث

__________ 

)٣٣١(  S/PV.5851 (Resumption 1) (باكستان). ٣، الصفحة   
)٣٣٢(  S/PV.5851 (الصني). ١١، الصفحة   
   .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣٣(
   (االحتاد الروسي). ٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣٤(

ذكــر أنــه ال بــد مــن االســتمرار يف الســعي إىل   )٣٣٥(اجلمــاعي)
عزل القـادة املتطـرفني، وخاصـة الـذين تـرد أمسـاؤهم يف قائمـة        

 ١٢٦٧األمـــن املنشـــأة عمـــال بـــالقرار جـــزاءات جلنـــة جملـــس 
ــراد   ١٩٩٩( ــان واألفـ ــة طالبـ ــيم القاعـــدة وحركـ ــأن تنظـ ) بشـ

، مع مـنح عناصـر حركـة طالبـان     )٣٣٦(والكيانات املرتبطة ما
العادية اليت مل تتلطخ أيديها جبرائم احلرب فرصـة املشـاركة يف   

وأضــاف ممثــل االحتــاد الروســي أن أيـــة     .)٣٣٧(احليــاة الســلمية  
ــة  ــدرجييا السترضــاء املت”حماول  “طــرفني وإلعطــائهم الســلطة ت

  .  )٣٣٨(ميكن إال أن دد باملزيد من زعزعة االستقرار  ال
، اختــــذ جملــــس األمــــن ٢٠٠٨آذار/مــــارس  ٢٠ويف   
) الــذي قــرر فيــه يف مجلــة أمــور متديــد ٢٠٠٨( ١٨٠٦القــرار 

والية بعثة األمم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان، وأن     
تتوىل البعثة زمـام اجلهـود املدنيـة الدوليـة املبذولـة يف عـدد مـن        

  .  )٣٣٩(التاا
ــارس  ٢٣ويف    ــرار   ٢٠٠٩آذار/مـ ــس القـ ــذ الـ ، اختـ
ــم     ٢٠٠٩( ١٨٦٨ ــة األمـ ــة بعثـ ــه واليـ ــدد مبوجبـ ــذي جـ ) الـ

ويف املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانسـتان ملـدة سـنة إضـافية.     
ــده إزاء      ــف وفـ ــن أسـ ــتاريكا عـ ــل كوسـ ــرب ممثـ ــة، أعـ اجللسـ
إضعاف صـيغة القـرار، وبالتحديـد، عـدم التطـرق صـراحة إىل       

مثلمـا  املخاوف املتصـلة بتزايـد الضـحايا يف صـفوف املـدنيني،      
ــع التســليم       ــر، م ــرارات ســابقة. وذكّ ــن يف ق ــس األم ــل جمل فع

__________ 

أعضــاء منظمــة معاهــدة األمــن اجلمــاعي هــم االحتــاد الروســي       )٣٣٥(
وأرمينيــا وأوزبكســتان وبــيالروس وطاجيكســتان وقريغيزســتان 

  ان.وكازاخست 

بـاء،   - األول ملزيد من املعلومـات، انظـر اجلـزء التاسـع، القسـم       )٣٣٦(
 ١٢٦٧  فيمــا يتعلــق بلجنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار   

)١٩٩٩.(   
)٣٣٧(  S/PV.5851 (Resumption 1) ١٦، الصفحة.   
)٣٣٨(  S/PV.5851 (االحتاد الروسي). ٢٦، الصفحة   
الثــاين، فيمــا  العاشــر، القســم زيـد مــن املعلومـات، انظــر اجلـزء   مل  )٣٣٩(

   يتعلق ببعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان.
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بتحمل املتمردين املسؤولية الرئيسية عـن الضـحايا يف صـفوف    
املدنيني يف أفغانستان، بـأن الـس دعـا مجيـع األطـراف مـرارا       
إىل احتـرام أحكــام القــانون اإلنسـاين الــدويل والقــانون الــدويل   

حتياطــات املمكنــة لكفالــة حلقــوق اإلنســان وإىل اختــاذ كــل اال
محايــة الســكان املــدنيني. وذكــر أن وفــد بــالده يفهــم أن هــذا   

مـن القـرار الـذي اختـذ      )٣٤٠(١٤القلق قد أشـري إليـه يف الفقـرة    
  .  )٣٤١(للتو

 ١٨١٧: القـــــــــرار ٢٠٠٨حزيران/يونيـــــــــه  ١١  
) بشـــأن مكافحـــة إنتـــاج املخـــدرات غـــري ٢٠٠٨(

  املشروعة واالجتار ا

ــه  ١١يف    ــن   ٢٠٠٨حزيران/يونيـ ــس األمـ ــذ جملـ ، اختـ
) الذي أعرب فيه عـن بـالغ القلـق إزاء    ٢٠٠٨( ١٨١٧القرار 

ــع     ــاد زراعــة األفيــون وإنتاجــه واالجتــار بــه، وأهــاب جبمي ازدي
ــاج        ــن أجــل مكافحــة اإلنت ــاون م ــادة التع ــدول األعضــاء زي ال

 باملخدرات يف أفغانستان، مبا يف ذلـك  واالجتار غري املشروعني
عن طريق تعزيز رصد التجارة الدولية يف السالئف الكيمائيـة،  

  مبا فيها، على سبيل املثال ال احلصر، مادة أيدريد اخلل.
ويف اجللسة، أبدى ممثل فرنسا مالحظـة كررهـا ممـثال      

االحتاد الروسي وإيطاليا ومفادها أن الس اختذ القـرار عشـية   
ــه يف      ــل اهلــدف األساســي من ــذي يتمث ــاريس ال ــاح مــؤمتر ب افتت

اتمع الـدويل إلعـادة    إعادة تأكيد الدعم السياسي واملايل من
__________ 

يسـلم بـاجلهود الـيت تبـذهلا القــوة     ”  :١٤  فيمـا يلـي نـص الفقـرة      )٣٤٠(
والقــوات الدوليــة األخــرى لتقليــل خطــر وقــوع ضــحايا مــن        

احلد األدىن، ويهيب ا مواصـلة بـذل جهـود حثيثـة      املدنيني إىل 
 هذا اال، وخباصة عن طريق االستعراض املستمر ألسـاليب  يف

واإلجــراءات والقيـام، بالتعــاون مـع حكومــة أفغانســتان،    العمـل  
باستعراض الحق يف احلاالت اليت يقع فيها ضـحايا مـن املـدنيني    

مــــة إجــــراء تلــــك فيهــــا عنــــدما تستصــــوب احلكو والتحقيــــق 
   .“التحقيقات املشتركة

)٣٤١(  S/PV.6098٢حة ، الصف.   

اإلعمــار يف أفغانســتان، والــذي ســيتم فيــه أيضــا تنــاول مســألة 
. وذكــر ممثــل فرنســا أن بلــده  )٣٤٢(مكافحــة جتــارة املخــدرات 

سعى إىل تأكيد جملـس األمـن علـى عنصـر خـاص مـن عناصـر        
ــار    ــة االجتــ ــار باملخــــدرات، أال وهــــو مكافحــ مشــــكلة االجتــ

ســية لتحويــل األفيــون إىل بالسـالئف الكيميائيــة الــيت تعتـرب أسا  
هريوين، واليت تعتـرب حلقـة ضـعيفة يف العمليـة. وأشـار إىل أنـه       
يف حـــني يوجـــد بالفعـــل نظـــام ملراقبـــة التجـــارة يف الســـالئف  
الكيميائية على أسـاس اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة االجتـار       

ــام     ــة لع ــؤثرات العقلي  ١٩٨٨غــري املشــروع يف املخــدرات وامل
)، يلزم بذل مزيد من اجلهود مـن أجـل اسـتخدام    (اتفاقية فيينا

. وشدد ممثل االحتاد الروسي أيضـا  )٣٤٣(اآلليات القائمة بفعالية
على احلكم اهلام الوارد يف القـرار بشـأن تعزيـز دور املنظمـات     
ــدرات    ــة تــــدفق املخــ ــة ملكافحــ اإلقليميــــة يف اجلهــــود الدوليــ

مكثفـة   مشـاورات  ، بينما الحظ ممثـل إيطاليـا أن  )٣٤٤(األفغانية
ــة يف      ــدان األخــرى يف املنطق ــع أفغانســتان والبل ــت م ــد أُجري ق

  .  )٣٤٥(معرض إعداد القرار
: نتــائج مــؤمتر بــاريس ٢٠٠٨متوز/يوليــه  ١١و  ٩  

  املعين بأفغانستان

ــه  ٩يف    ــة   ٢٠٠٨متوز/يولي ــس إىل إحاط ، اســتمع ال
من املمثل اخلاص اجلديد لألمني العام يف أفغانستان عـن نتـائج   
املــؤمتر الــدويل لــدعم أفغانســـتان، الــذي عقــد يف بـــاريس يف      

ــه  ــام  ٢٠٠٨حزيران/يوني ــر األمــني الع . )٣٤٦(، اســتنادا إىل تقري
جناحـا كـبريا، حيـث أفضـى      بـاريس قـد حقـق    وذكر أن مؤمتر

وإىل إقامـة األسـاس    بليـون دوالر،  ٢٠ إىل مجع مـا يزيـد علـى   
__________ 

)٣٤٢(  S/PV.5907 االحتـاد   ٤و  ٣(فرنسا)؛ والصـفحتان   ٢، الصفحة)
   (إيطاليا). ٤الروسي)؛ والصفحة 

  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤٣(

   .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤٤(
   .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤٥(
)٣٤٦(  S/2008/434 .   
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لشـراكة معــززة بـني اتمــع الــدويل وأفغانسـتان. وقــد قــدمت    
ــتراتيجية الوطنيـــة للتنميـــة يف    ــتان أيضـــا االسـ حكومـــة أفغانسـ
أفغانستان اليت ينصب تركيزها علـى بـذل جهـود جبـارة لبنـاء      

ــات األساســية لالقتصــاد،    املؤسســ ــيع القطاع ــى توس ات، وعل
وخاصة قطاع الزراعة. وركّز املـؤمتر أيضـا علـى كيفيـة تقـدمي      
املساعدة بفعاليـة أكـرب، وإن أشـار املمثـل اخلـاص إىل وجـوب       
ــة بتصــميم      ــدمي املســاعدات الدولي ــرن أي حتســني يف تق أن يقت
اجلانــب األفغــاين علــى حتســني مســتوى إدارتــه، وإظهــار مزيــد 
من املساءلة، ومكافحة الفساد. وتطـرق إىل احلالـة يف امليـدان،    
ــار إىل بلــوغ مســتوى غــري مســبوق مــن أنشــطة التمــرد        فأش
ــة     ــات اجلنوبيــ ــا يف احملافظــ ــة، وخصوصــ ــطة اإلرهابيــ واألنشــ
والشــرقية املضــطربة. غــري أنــه كــان هنــاك أيضــا وجــود أكــرب    
للتمــرد يف مقاطعــات وحمافظــات أخــرى يف األجــزاء الوســطى  
من البلد، وقد أظهر اهلجوم الذي وقع قبـل ثالثـة أيـام خـارج     
السفارة اهلندية يف كابل قدرة اإلرهابيني علـى تنفيـذ عمليـات    
توقع الكثري من القتلى يف العاصمة. وأخـريا، أكـد جمـددا علـى     
ضرورة تعزيز التعاون اإلقليمي بشأن العديـد مـن املسـائل، مبـا     

مـن قبيـل املخـدرات، إىل    يف ذلك األخطـار النامجـة عـن أمـور     
  .  )٣٤٧(جانب الفرص املتاحة لتطوير اهلياكل األساسية

وقـام وكيــل األمــني العـام للشــؤون اإلنســانية ومنســق     
اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ بتقـدمي إحاطـة إىل الـس بشــأن       
التحــديات اإلنســانية يف أفغانســتان. وذكــر أن االحتياجــات     
اإلنســانية شــديدة ومتناميــة، وتتعلــق علــى اخلصــوص بانعــدام   

النـاجم عـن اجلفـاف وعـن االرتفـاع الكـبري يف        األمن الغـذائي 
األســعار العامليــة لألغذيــة. وأشــار إىل وجــود مشــاكل خطــرية  
فيمــا يتصــل باملشــردين داخليــا والالجــئني وبعــودة الالجــئني.   
ــفوف      ــحايا يف صـ ــد للضـ ــدد املتزايـ ــى العـ ــوء علـ ــلّط الضـ وسـ
ــل      ــه يف حــني اخنفضــت نســبة حــاالت مقت املــدنيني، وذكــر أن

__________ 

)٣٤٧(  S/PV.5930 ٥-٢، الصفحات.   

نســـوبة إىل القـــوات العســـكرية الوطنيـــة والقـــوات  املـــدنيني امل
العســكرية الدوليــة املواليــة للحكومــة، يلــزم بــذل جهــود أكــرب  
حلماية املدنيني. وأخريا، شدد على أن انعـدام االسـتقرار يزيـد    
مــن صــعوبة التصــدي للتحــديات. وذكــر أن مــن األمــور الــيت  
تبعث على القلق بشكل خاص عدم وضوح اخلطوط الفاصـلة  

األنشطة العسكرية واإلنسانية، وأشـار إىل أن أفرقـة إعـادة    بني 
ــد     ــيم، ق اإلعمــار يف احملافظــات، وإن كانــت تضــطلع بعمــل ق
ــراد املســاعدة      ــيت يتعــرض هلــا أف ــاد املخــاطر ال تتســبب يف ازدي

الـــذين يعملـــون علـــى تقـــدمي املســـاعدات  اإلنســـانية املـــدنيون
  .)٣٤٨(بصورة غري منحازة

ــائج مــ     ــون بنت ــاريس، وشــددوا  ورحــب املتكلم ؤمتر ب
ــة     ــة يف التنمي علــى ضــرورة معاجلــة التحــديات املترابطــة املتمثل
واملخدرات واحلكم الرشيد، مع العمل يف الوقـت نفسـه علـى    

وأكـد ممثـل أفغانسـتان    عكس اجتاه التدهور يف احلالـة األمنيـة.   
لرئيسية الـيت تسـهم يف تـدهور احلالـة األمنيـة      أن أحد العوامل ا

يف البلــد هــو اهلدنــة الفعليــة القائمــة يف منــاطق القبائــل الواقعــة  
ده قـد  ورد ممثل باكستان على ذلـك بـأن بلـ   .)٣٤٩(وراء احلدود

اختذ عدة تدابري ملنع تسلّل اإلرهابيني واملتمردين عـرب احلـدود،   
ــدهور     ــأن املنــاخ األمــين علــى اجلانــب الباكســتاين ت وإن أقــر ب
بشكل حاد نتيجة حلملـة مكافحـة اإلرهـاب. وأضـاف أنـه يف      
ــة عملياــا داخــل      ــة مبزاول ــوات أجنبي ــن يســمح ألي ق حــني ل

نتشار العسكري ونقـاط  باكستان، فإنه يشجع على توسيع اال
ــن احلــدود ملضــاهاة حجــم       ــاين م ــب األفغ ــى اجلان ــيش عل التفت

  .)٣٥٠(االنتشار الباكستاين
، ٢٠٠٨متوز/يوليـه   ١١ويف بيان من الرئيس بتـاريخ    
لس بنتائج مـؤمتر بـاريس، ورحـب بـاعتزام الشـروع      رحب ا

__________ 

   .٩-٦ات املرجع نفسه، الصفح  )٣٤٨(
   .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤٩(
  .١٣و  ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٥٠(
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يف عملية أخرى لتعزيز الوجود امليداين للبعثـة مـن خـالل فـتح     
ســتة مكاتــب إقليميــة جديــدة علــى مــدى االثــين عشــر شــهرا   

  .  )٣٥١(التالية، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء احلالة األمنية
ــبتمرب  ٢٢   ــرين األول/ ٨إىل  ٢٠٠٨أيلول/سـ  تشـ

ــوبر  ــة    : ٢٠٠٩أكتــ ــوة الدوليــ ــة القــ ــد واليــ متديــ
  للمساعدة األمنية

ــبتمرب  ٢٢يف  ــرار  ٢٠٠٨أيلول/سـ ــس القـ ــذ الـ  ١٨٣٣، اختـ
) الذي مددت مبوجبه والية القوة الدوليـة للمسـاعدة   ٢٠٠٨(

ويف اجللسة، أعرب ممثل اجلماهريية العربية الليبية عـن  األمنية. 
قلق وفده إزاء تزايد أعداد الضحايا مـن املـدنيني يف أفغانسـتان    

العمليات اليت تشنها القوات املتعددة اجلنسـيات. وشـدد    جراء
على ضرورة قيام القوات املتعددة اجلنسـيات ببـذل كـل جهـد     
ممكن لضمان محايـة املـدنيني األفغـان خـالل العمليـات بالقـدر       
الكايف، وضمان احترام ومحاية حقـوق اإلنسـان الواجبـة هلـم.     

، وجيـــب إجــــراء حماكمــــة عادلــــة ملــــن يــــتم القــــبض علــــيهم 
واحتجــازهم يف ظــروف متماشــية مــع مــا يــنص عليــه القــانون  

  .  )٣٥٢(اإلنساين الدويل ومبادئ حقوق اإلنسان
ــوبر   ٨ويف    ــرين األول/أكتـ ــس  ٢٠٠٩تشـ ــذ الـ ، اختـ

) الذي قرر فيـه مجلـة أمـور منـها متديـد      ٢٠٠٩( ١٨٩٠القرار 
  نوح للقوة الدولية للمساعدة األمنية ملدة سنة إضافية.اإلذن املم
 أيلــــول/ ٢٩إىل  ٢٠٠٨تشــــرين األول/أكتــــوبر  ١٤  

  : إحاطات بشأن االنتخابات الرئاسية٢٠٠٩سبتمرب 

يف الفترة الـيت سـبقت إجـراء االنتخابـات الرئاسـية يف        
، اسـتمع الـس إىل عـدة إحاطـات مـن      ٢٠٠٩آب/أغسطس 

املمثل اخلـاص لألمـني العـام يف أفغانسـتان ورئـيس بعثـة األمـم        
__________ 

)٣٥١(  S/PRST/2008/26 .   
)٣٥٢(  S/PV.5977 ٢، الصفحة.   

، تلـت كــال منــها  )٣٥٣(تحـدة لتقــدمي املسـاعدة إىل أفغانســتان  امل
مناقشة بني أعضـاء الـس واملـدعوين. ويف اإلحاطـات، أكـد      
املمثل اخلاص أن البعثة تعمل مـع حكومـة أفغانسـتان واتمـع     
ــة     الــدويل علــى ضــمان حتقُّــق ثالثــة عناصــر أساســية يف العملي

ــة، وإجــ     ــدخل احلكوم ــة، أال وهــي عــدم ت ــاش االنتخابي راء نق
متمحور حول السياسات يف جو مـن التنـافس الشـريف بعيـدا     
عن اخلطاب التحريضي، واحلياد الدويل التام. وإمجـاال، جتـري   
أعمال التحضري لالنتخابات الرئاسية تسـري بشـكل جيـد، وإن    
  أثري بعض املخاوف بشأن شفافية العملية االنتخابية ونزاهتها.

قــه إزاء انشــغال وأعــرب املمثــل اخلــاص أيضــا عــن قل   
اتمع الدويل عن االلتزامـات الـيت قطعـت يف بـاريس، وذلـك      
ــة بشــكل رئيســي. وأشــار إىل أن    بســبب تــدهور احلالــة األمني
تــأثريات التمــرد قــد انتشــرت إىل خــارج املنــاطق التقليديــة يف   
ــل.    ــة بكابـ ــات احمليطـ ــدت إىل احملافظـ ــرق وامتـ اجلنـــوب والشـ

ة غري املتنـاظرة، واهلجمـات   وحدثت زيادة يف اهلجمات املعقّد
الــــيت تشــــن ضــــد أهــــداف ذات صــــلة باملعونــــة واملســــاعدة 
اإلنسانية، مبا يف ذلك اهلجمات القاتلة اليت تنفذ ضـد مـوظفي   
ــة ومــوظفي األمــم املتحــدة. وأعــرب      املنظمــات غــري احلكومي
أيضــا عــن قلقــه إزاء احلالــة اإلنســانية وتزايــد نقــص األغذيــة.   

أشار إىل أن حكومة أفغانستان بصـدد   وعلى اجلانب اإلجيايب،
إجــراء إصــالحات، وأن قــدرا علــى التصــدي للمشــاكل قــد   
حتسنت، وأن هناك اجتاها إىل اخنفاض حجم إنتـاج خشـخاش   

العسكري، أشـار إىل أن  -األفيون. وفيما يتعلق بالتعاون املدين
البعثة تعمل بشكل وثيق مـع القـوة الدوليـة للمسـاعدة األمنيـة      

ضحايا الـيت تقـع يف صـفوف املـدنيني والـيت مـا زالـت        لتقليل ال
  حركة طالبان تتسبب يف أكثرها.

__________ 

؛ ٢٠٠٨كـانون األول/أكتـوبر    ١٤املعقودة يف  ٥٩٩٤اجللسة   )٣٥٣(
ــة  ــودة يف  ٦٠٩٤واجللســـــ ــارس  ١٩املعقـــــ ؛ ٢٠٠٩آذار/مـــــ

   .٢٠٠٩حزيران/يونيه  ٣٠املعقودة يف  ٦١٥٤  واجللسة 



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم

 

12-07779 114/1419 

 

وأشار املمثل اخلاص إىل أنه على الـرغم مـن املشـاكل      
ــتمرة، أُحـــرز بعـــض التقـــدم علـــى صـــعد تعزيـــز    األمنيـــة املسـ
املؤسسات األمنية، وإصالح قطاع الزراعـة والقطـاع اخلـاص،    

ق احلكـــومي الـــداخلي، وحتســـني حتصـــيل اإليـــرادات والتنســـي
  وتطوير برامج شاملة لبناء القدرات املدنية.

وشـــدد املتكلمـــون يف اجللســـات علـــى أمهيـــة إجـــراء    
ــة. وأكــدوا      ــايري الدولي ــى املع ــا ألعل ــات الرئاســية وفق االنتخاب
أيضــا ضــرورة اختــاذ تــدابري قويــة ملعاجلــة احلالــة األمنيــة، مبــا يف 

العسـكري، وتقليـل    - ذلك من خـالل حتسـني التعـاون املـدين    
الضـــحايا يف صـــفوف املـــدنيني، وحتســـني مؤسســـات ســـيادة  
القـانون واملؤسسـات األمنيـة يف املنـاطق الريفيـة. وأعربـوا عــن       
دعمهــــم للبعثــــة، وشــــددوا علــــى أمهيــــة دورهــــا يف تنســــيق 
ــتان،     ــابكة يف أفغانســ ــديات املتشــ ــة للتحــ ــتجابة الدوليــ االســ

  .  )٣٥٤(وخاصة يف جمال التنمية
، رحــب الــس، يف بيــان ٢٠٠٩متوز/يوليــه  ١٥ويف   

مـــن الـــرئيس، باألعمـــال الـــيت جتـــرى بقيـــادة أفغانيـــة حتضـــريا 
ــة،    لالنتخابــات الرئاســية وانتخابــات جمــالس احملافظــات املرتقب

إلجـــراء انتخابـــات حـــرة ونزيهـــة وشـــفافة وذات   وأكّـــد مـــا
ــاب أيضــا       ــة. وأه ــن أمهي ــع م ــة وشــاملة للجمي مصــداقية وآمن
ــة      ــذه الفرصــة التارخيي بشــعب أفغانســتان اإلدالء بصــوته يف ه

    .)٣٥٥(فغانيني من أجل إمساع أصواماملتاحة أمام مجيع األ
ويف أعقـاب االنتخابـات، ولكــن قبـل إعـالن النتــائج،       

لكـي يسـتمع إىل    ٢٠٠٩أيلول/سـبتمرب   ٢٩اجتمع الس يف 
ــل       ــر املمث ــل اخلــاص. وأق ــن املمث ــآخر املســتجدات م إحاطــة ب

زويــر وخمالفــات ارتكبــت مــن قبــل  اخلــاص بأنــه كــان هنــاك ت 
ــوميني،    ــؤولني احلكـ ــحني واملسـ ــات واملرشـ ــؤويل االنتخابـ مسـ
وبأن االقبال كان منخفضا، وهو ما يرجـع، ولـو جزئيـا علـى     

__________ 

)٣٥٤(  S/PV.5994   و S/PV.6094    و S/PV.6154 .   
)٣٥٥(  S/PRST/2009/21 .   

األقل، إىل العدد الكبري من احلوادث األمنية. ومـع ذلـك، فقـد    
فتح عدد أكرب من مراكز االقتراع أبوابـه مقارنـة باالنتخابـات    

ــرت يف  ــيت جـ ــامي  الـ ــة  ٢٠٠٥و  ٢٠٠٤عـ ــهدت احلملـ ، وشـ
االنتخابية قدرا من االهتمام اجلمـاهريي واملناقشـة احلقيقيـة بـني     
البدائل السياسية مل تشهده أفغانسـتان مـن قبـل علـى اإلطـالق.      
وأشــار إىل أنــه جــرى تفــادي ايــار العمليــة االنتخابيــة وجــرى  

الن االتفاق على عملية مراجعة لتحديد مستوى التزوير قبل إعـ 
لـــك أنـــه ميكـــن عقـــد جولـــة ثانيـــة، النتـــائج النهائيـــة. ويعـــين ذ

اقتضى األمر، قبل حلول فصل الشـتاء وبالتـايل تفـادي فتـرة      إذا
ــق      ــا يتعل ــراغ السياســي وعــدم االســتقرار. وفيم ــن الف ــة م طويل

ــه ال ي  ــال إنـ ــائل األخـــرى، قـ ــاش  باملسـ ــد التعليـــق علـــى النقـ ريـ
إضـافية، ولكنـه اتفـق مـع     باحلاجة إىل قوات قتالية دولية  املتعلق

ــل  ــرأي القائـ ــة إ  الـ ــة حاجـ ــأن مثـ ــاين  بـ ــيش األفغـ ــني اجلـ ىل حتسـ
العـــدد والقـــدرة، وبـــأن تلـــك  األفغانيـــة مـــن حيـــث والشـــرطة

ال ميكن أن تضطلع ا الواليـات املتحـدة وحـدها. وأيـد      املهمة
ــأن    ــد بشــ ــؤمتر جديــ ــد مــ ــة إىل عقــ ــات الداعيــ ــا املقترحــ أيضــ

  . )٣٥٦(أفغانستان
وتكلّم ممثل أفغانستان بعـد اإلحاطـة، فشـدد علـى أن       

انتخابات آب/أغسطس كانت عالمة هامـة يف عملـييت إرسـاء    
الدميقراطية وبناء الدولة يف أفغانستان. وقال إنه إذا ما أُخـذت  
ــتان، فــإن      ــة ألفغانس ــائق االجتماعيــة التارخيي ــبان احلق  يف احلس
البلــد قــد اجتــاز هــذا االمتحــان الــوطين بنجــاح. ومــع إقــراره    
بوجــود خمالفــات، طالــب اجلميــع بــأن يكــون مــدركا للســياق  
ــرم      ــة أن حيت ــة. وأخــريا، أكــد حتمي ــة والصــورة الكامل والعملي
اجلميع ويدعم القرارات الـيت ستصـدر عـن اهليئـات االنتخابيـة      

ــل أحــد ع     ــة، وأال يعم ــة املقبل ــة يف املرحل ــى تقــويض  األفغاني ل
  .)٣٥٧(العملية

__________ 

)٣٥٦(  S/PV.6194 ٨-٣، الصفحات.  

   .١٠-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٣٥٧(
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ــهم      ــن إدانتـ ــرون عـ ــون آخـ ويف حـــني أعـــرب متكلّمـ
الشـــديدة ألعمـــال العنـــف الـــيت وقعـــت خـــالل االنتخابـــات، 
اعترفوا بأن االنتخابات كانت حدثا بـارزا شـهدته أفغانسـتان    
وأثنــوا علــى الشــعب األفغــاين الــذي أدىل بصــوته يف جــو مــن   

ة علــى قبــول الترهيــب الشــديد. وحثــوا مجيــع األطــراف املعنيــ 
النتائج املعتمدة عند صدورها. وأعـرب العديـد مـن املـتكلمني     
عــن تأييــدهم للمــؤمتر املقتــرح عقــده بشــأن أفغانســتان. وأكــد 
عدة مـتكلّمني أيضـا علـى أمهيـة التركيـز جمـددا علـى املصـاحلة         

  وإعادة تأهيل املتمردين بعد االنتخابات.

ــوبر   ٢٩   ــرين األول/أكتــــ ــوم ٢٠٠٩تشــــ : اهلجــــ
   على دار ضيافة األمم املتحدةاإلرهايب

تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٩يف بيان من الرئيس بتاريخ   
، أدان الس اهلجوم اإلرهايب الـذي وقـع يف كابـل يف    ٢٠٠٩

ــرين األول/أك ٢٨ ــوبر تشـ ــرورة   ٢٠٠٩تـ ــى ضـ ــدد علـ ، وشـ
كفالة األمن ملوظفي األمم املتحدة. وأعرب أيضا عن تضـامنه  
ــة     ــة املقبلـ ــة الثانيـ ــه للجولـ ــن دعمـ ــتان وعـ ــعب أفغانسـ ــع شـ مـ
لالنتخابــات الرئاســية الــيت ينبغــي إجراؤهــا يف موعــدها املقــرر  

  .)٣٥٨(مع استمرار الدعم املقدم من األمم املتحدة
__________ 

)٣٥٨(  S/PRST/2009/28 .       
    اجللسات: احلالة يف أفغانستان

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٥١  
ــارس  ١٢ آذار/مـــــــــ

٢٠٠٨ 

تقرير األمني العـام عـن   
احلالــــة يف أفغانســــتان   
ــلم   وآثارهـــا علـــى السـ
ــدوليني  ــن الــــــ واألمــــــ

)S/2008/159( 

  ٣٧املادة  
  (أ)دولة عضوا ١٧

   ٣٩املادة 
ــا  م وكيــــل األمــــني العــ
 لعمليات حفظ السالم

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
الـــس، ومجيـــع 

 املدعوين

 

٥٨٥٧    
ــارس  ٢٠ آذار/مـــــــــ

٢٠٠٨ 

تقرير األمني العـام عـن   
 احلالــــة يف أفغانســــتان  

ــلم   وآثارهـــا علـــى السـ
ــدوليني  ــن الــــــ واألمــــــ

)S/2008/159( 

ــرار   ــروع قـــــــ مشـــــــ
)S/2008/185( 

   ٣٧املادة 
 أفغانستان

ــرار  إيطاليا ) ٢٠٠٨( ١٨٠٦القـــ
 ال أحد -  ال أحد -  ١٥

٥٩٠٧    
ــه  ١١ حزيران/يونيــــ

٢٠٠٨ 

ــدم   ــرار مقـ ــروع قـ مشـ
 (ب)دول أعضــاء ٨مــن 

)S/2008/376( 

   ٣٧املادة  
 أفغانستان

االحتاد الروسي، 
وإيطاليــــــــــــــــا،  

 وفرنسا

ــرار  ) ٢٠٠٨( ١٨١٧القـــ
 ال أحد -  ال أحد -  ١٥

٥٩٣٠    
متوز/يوليـــــــــــــــــه   ٩

٢٠٠٨ 

ــام   ــني العــ ــر األمــ تقريــ
ــرار   ــال بقــ ــدم عمــ املقــ

 ١٨٠٦ألمــــن جملــــس ا
ــة ٢٠٠٨( ــأن بعثـ ) بشـ

األمــم املتحــدة لتقــدمي   
املســـــــــــــــــــــــاعدة إىل 
ــتان  أفغانســــــــــــــــــــــــــ

)S/2008/434( 

  ٣٧املادة  
  (ج)دولة عضوا ١١

  ٣٩املادة 
ــل اخلــاص لألمــني    املمث
العـــــام يف أفغانســـــتان  
ــم   ــة األمــ ــيس بعثــ ورئــ
ــدمي   ــدة لتقــــــــ املتحــــــــ
ــاعدة إىل  املســـــــــــــــــــــ
أفغانســـــتان، ووكيـــــل 

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
الـــس، ومجيـــع 

 املدعوين

 



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم

 

12-07779 116/1419 

 

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

ــام للشــؤون                ــني الع األم
ــق   ــانية ومنســـــ اإلنســـــ

ــاالت اإل غاثــــــة يف حــــ
 الطوارئ

٥٩٣٢    
متوز/يوليــــــــــــــه  ١١

٢٠٠٨ 

ــام   ــني العــ ــر األمــ تقريــ
ــرار   ــال بقــ ــدم عمــ املقــ

 ١٨٠٦لــــس األمــــن جم
ــة ٢٠٠٨( ــأن بعثـ ) بشـ

األمــم املتحــدة لتقــدمي   
املســـــــــــــــــــــــاعدة إىل 
ــتان  أفغانســــــــــــــــــــــــــ

)S/2008/434( 

   ٣٧دة املا 
 أفغانستان

 S/PRST/2008/26 

٥٩٧٧   
أيلول/ســــــبتمرب  ٢٢

٢٠٠٨ 

ــرار    ــروع قـــــــ مشـــــــ
)S/2008/610(  

تقريــر عــن عمليــات   
القـــــــــوة الدوليـــــــــة  
للمســـــاعدة االمنيـــــة 

)S/2008/597 ،
  املرفق)

رســـــالة مـــــن وزيـــــر 
ــة أفغانســـتان   خارجيـ
يرحـــــــــــب فيهـــــــــــا 
ــود   ــتمرار وجــــ باســــ
القـــــــــوة الدوليـــــــــة  
للمســـــاعدة األمنيـــــة 

)S/2008/603 ،
 املرفق)

   ٣٧املادة 
 أفغانستان

اجلماهرييــــــــــــــة 
 العربية الليبية

ــرار  ) ٢٠٠٨( ١٨٣٣القـــ
 ال أحد -  ال أحد -  ١٥

٥٩٩٤    
 تشـــــرين األول/ ١٤

 ٢٠٠٨أكتوبر 

تقرير األمني العـام عـن   
احلالــــة يف أفغانســــتان   
ــلم   وآثارهـــا علـــى السـ
ــدوليني  ــن الــــــ واألمــــــ

)S/2008/617( 

  ٣٧املادة  
  (د)دول أعضاء ٨

   ٣٩املادة 
ــل اخلــاص لألمــني    املمث

 العام يف أفغانستان

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
الـــس، ومجيـــع 

 املدعوين

 

٦٠٩٤    
ــارس  ١٩ آذار/مـــــــــ

٢٠٠٩ 

تقرير األمني العـام عـن   
احلالــــة يف أفغانســــتان   
ــلم   وآثارهـــا علـــى السـ

ــدوليني و ــن الــــــ األمــــــ
)S/2009/135( 

  ٣٧املادة  
  )ـه(عضوا ةدول ١١

   ٣٩املادة 
ــل اخلــاص لألمــني    املمث

 العام يف أفغانستان

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
الـــس، ومجيـــع 

 املدعوين

 



النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية - اجلزء األول 
عن صون السالم واألمن الدوليني جملس األمن

 

117/1419 12-07779 

 

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٠٩٨  
ــارس  ٢٣ آذار/مـــــــــ

٢٠٠٩ 

تقرير األمني العـام عـن   
احلالــــة يف أفغانســــتان   
ــلم   وآثارهـــا علـــى السـ
ــدوليني  ــن الــــــ واألمــــــ

)S/2009/135( 

   ٣٧املادة  
 أفغانستان

عضــو واحــد يف  
ــس  الــــــــــــــــــــ

 (كوستاريكا)

ــرار  ) ٢٠٠٩( ١٨٦٨القـــ
 ال أحد -  ال أحد -  ١٥

٦١٥٤  
ــه  ٣٠ حزيران/يونيــــ

٢٠٠٩ 

تقرير األمني العـام عـن   
احلالــــة يف أفغانســــتان   
ــلم   وآثارهـــا علـــى السـ
ــدوليني  ــن الــــــ واألمــــــ

)S/2009/323( 

  ٣٧املادة  
  (و)دولة عضوا ١٢

   ٣٩املادة 
ــل اخلــاص لألمــني    املمث

 العام يف أفغانستان

  

٦١٦٢  
متوز/يوليــــــــــــــه  ١٥

٢٠٠٩ 

تقرير األمني العـام عـن   
احلالــــة يف أفغانســــتان   
ــلم   وآثارهـــا علـــى السـ
ــدوليني  ــن الــــــ واألمــــــ

)S/2009/323( 

   ٣٧املادة  
 أفغانستان

 S/PRST/2009/21 

٦١٩٤  
أيلول/ســــــبتمرب  ٢٩

٢٠٠٩ 

تقرير األمني العـام عـن   
احلالــــة يف أفغانســــتان   
ــلم   وآثارهـــا علـــى السـ
ــدوليني  ــن الــــــ واألمــــــ

)S/2009/475( 

   ٣٧املادة  
ــتان (وزيـــــــر   أفغانســـــ

  اخلارجية)
   ٣٩املادة 

ــل اخلــاص لألمــني    املمث
 العام يف أفغانستان

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
الـــس، ومجيـــع 

 املدعوين

 

٦١٩٨  
 تشــــــــرين األول/ ٨

 ٢٠٠٩ أكتوبر

ــرار مقــدم    مشــروع ق
ــان   ــن اليابــــــــــ مــــــــــ

)S/2009/523( 

   ٣٧املادة 
 أفغانستان

ــرار   ) ٢٠٠٩( ١٨٩٠القـــ
 ال أحد -  ال أحد -  ١٥

٦٢١١  
 تشـــــرين األول/ ٢٩

 ٢٠٠٩أكتوبر 

   ٣٧املادة   
 أفغانستان

 S/PRST/2009/28 

  
 ومجهوريـة  وتركيـا،  وباكسـتان،  وآيسـلندا،  ،)سـالمية اإل - مجهوريـة ( وإيـران  املتحـدة،  العربية واإلمارات وأفغانستان، وأستراليا، ،إسبانيا  (أ)  

 ونيوزيلنـدا،  وكنـدا،  وكازاخسـتان،  ،)اجلمـاعي  األمـن  معاهـدة  منظمـة  باسـم ( وقريغيزسـتان  ،)األورويب االحتـاد  باسـم ( وسلوفينيا كوريا،
  .واليابان وهولندا، واهلند،

  .املتحدة والواليات املتحدة، واململكة وكرواتيا، ،اوفرنس وبلجيكا، وإيطاليا، وأفغانستان، ،االحتاد الروسي  (ب)  
ــر( وأفغانســتان ،أســتراليا  (ج)   ــة وزي ــران ،)اخلارجي ــة( وإي ــر( وباكســتان ،)اإلســالمية - مجهوري ــة وزي ــا، ،)اخلارجي ــدا، وتركي ــرويج، وكن  والن

  .واليابان وهولندا، واهلند، ونيوزيلندا،
  .واليابان وهولندا، واهلند، والنرويج، وباكستان، ،)اإلسالمية - مجهورية( وإيران وأملانيا، ،أفغانستان  (د)  
 ،)األورويب االحتــاد باســم( التشـيكية  واجلمهوريــة وباكســتان، وإيطاليـا،  ،)اإلســالمية - مجهوريــة( وإيـران  وأملانيــا، وأفغانســتان، ،أسـتراليا   )ـ(ه  

  .وهولندا واهلند، ،جوالنروي وكندا،
 ،)األورويب االحتـاد  باسـم ( التشـيكية  واجلمهوريـة  وباكسـتان،  وإيطاليـا،  ، )اإلسـالمية  - مجهوريـة ( انوإيـر  وأملانيـا،  وأفغانستان، ،أستراليا  (و)  

  .وهولندا واهلند، ونيوزيلندا، والنرويج، ،)اخلارجية وزير( وكندا




