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  خرىاألوثائق ال  فرعيالبند ال  اجللسة والتاريخ
ــال  ــدعوات عمــــــ  الــــــ

    ٣٧  باملادة
ــدعوات ــال الــــــ  عمــــــ

  املتكلمون  وغريها ٣٩  باملادة

  القرار والتصويت  
 -(املؤيـــــــــــــــــــدون 
 -املعارضــــــــــــــــــون 

ــن   ــون عـــــــ املمتنعـــــــ
  التصويت)

       ٦٦٦٤  
ــرين  ٢٢ تشـــــــــ

الثـــــــــاين/نوفمرب 
٢٠١١  

 تقرير األمني العـام عـن  
 املتحــــدة األمــــم بعثــــة

 - تيمــور  يف املتكاملــة
  )S/2011/641( ليشيت

وأنغــــــوال،  أســــــتراليا،  
ــابوا ــا وبــــــــــ  غينيــــــــــ

 -، وتيمـور  )ج(اجلديدة
 اخلارجيـة  وزير(ليشيت 

ــاون ــبني، ،)والتعـ  والفلـ
ـــ  ــاورو، ونيوزيلن ، داونـ

  واليابان

لألمــني  ةاخلاصــ ةاملمثلــ
نائـــب رئـــيس والعـــام، 

  وفد االحتاد األورويب

ــاء   ــع أعضــــ مجيــــ
ــس، ــع  الــ ومجيــ

 وفقـــــا املـــــدعوين
 ٧ ، و٣٩لمــادة  ل

مـــــتكلمني وفقـــــا 
  (د)٣٧للمادة 

  

  
فرنسـا،  وغـابون،  والصـني،  وجنـوب أفريقيـا،   وتركيـا،  والبوسـنة واهلرسـك،   والربتغـال،  والربازيل، وأوغندا، وأستراليا، واالحتاد الروسي،   (أ)  

  .اليابانوالواليات املتحدة، ونيوزيلندا، ونيجرييا، والنمسا، واململكة املتحدة، واملكسيك، وماليزيا، ولبنان، والفلبني، و
وفرنسـا، والفلـبني،    وغـابون، االحتاد الروسي، وأستراليا، وأملانيا، والربازيـل، والربتغـال، والبوسـنة واهلرسـك، وجنـوب أفريقيـا، والصـني،          (ب)  

    ن.الياباوكولومبيا، ولبنان، وماليزيا، واململكة املتحدة، ونيجرييا، ونيوزيلندا، واهلند، والواليات املتحدة، و
وبـاالو، وتوفـالو، وتونغـا،     اجلديـدة،  غينيـا  ئ: بـابوا الدول اجلزرية الصغرية النامية يف منطقـة احملـيط اهلـاد    سمبابوا غينيا اجلديدة باتكلمت   (ج)  

  .ناوروو ميكرونيزيا،و فيجي،وجزر سليمان، وجزر مارشال، وساموا، وفانواتو، و
  .بيانأي ب ناوروممثل  مل يدلِ  (د)  

    
    احلالة يف أفغانستان - ١٩

 عرض عام  

ــن         ــس األم ــد جمل ــد االســتعراض، عق ــرة قي خــالل الفت
احلالـة يف أفغانسـتان، واختـذ أربعـة قـرارات،      بشأن جلسة  ١٣

ــال        ــى االنتق ــس عل ــز ال ــا رئاســيا واحــدا. وركّ ــد بيان واعتم
التـــدرجيي إىل تـــولّي األفغـــان املســـؤولية الكاملـــة عـــن األمـــن  

عقـد االنتخابـات الربملانيـة،    مسـألة  واحلكم والتنمية. ونظر يف 
ــدمي املســاعدة     ــم املتحــدة لتق ــة األم ــيت بعث إىل  ويف عمــل ووالي

أفغانســتان والقــوة الدوليــة للمســاعدة األمنيــة املــأذون ــا مــن  
  طرف األمم املتحدة.  

ــدمي         ــدة لتقـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة بعثـ ــس واليـ ــدد الـ ومـ
املســـاعدة إىل أفغانســـتان مـــرتني لفتـــرة ســـنة واحـــدة يف كـــل 

صــل الســابع مـن امليثــاق، مــدد الــس  . ومبوجــب الف)٣٨٨(مـرة 
أيضا مرتني اإلذن بالقوة الدولية للمساعدة األمنيـة لفتـرة سـنة    
ــاء    ــا يف ذلـــك اإلذن للـــدول األعضـ ــرة، مبـ واحـــدة يف كـــل مـ
ــاء     ــة للوفـ ــدابري الالزمـ ــع التـ ــاذ مجيـ ــوة باختـ ـــمشارِكة يف القـ الـ

  .)٣٨٩(بواليتها
__________ 

. لالطـالع علـى   )٢٠١١( ١٩٧٤ و )٢٠١٠( ١٩١٧القراران   )٣٨٨(
ــة بع  ــات عــن والي ــدمي املســاعدة إىل    معلوم ــم املتحــدة لتق ــة األم ث

البعثات السياسـية  ”أفغانستان، انظر اجلزء العاشر، القسم الثاين، 
  .“وبعثات بناء السالم

. لالطـالع علـى   )٢٠١١( ٢٠١١ و )٢٠١٠( ١٩٤٣القراران   )٣٨٩(
معلومات عن والية القوة الدولية للمساعدة األمنيـة، انظـر اجلـزء    

ــع،   ـــظ الســـالم   ”الســابع، القســم الراب ـــذة حلف خاإلجــراءات املت
مـن   ٤٢واألمـن الـدوليني أو إعادمـا إىل نصـاما عمـال باملـادة       

  .“مليثاقا
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، أنشأ الس نظام )٢٠١١( ١٩٨٨مبوجب القرار و  
جــزاءات جديــد، وطلــب إىل مجيــع الــدول اختــاذ تــدابري فيمــا   

ؤسســـات وكيانـــات مرتبطـــة خيـــص أي أفـــراد ومجاعـــات وم
حبركة الطالبان، وأنشـأ جلنـة منفصـلة لإلشـراف علـى التـدابري       

 ١٩٨٩حبركــة الطالبــان. ومبوجــب القــرار   املتعلقــةاملفروضــة 
، غيـــر الـــس نطـــاق واليـــة اللجنـــة املنشـــأة عمـــال )٢٠١١(

للتركيز بشكل حصري على تنظـيم   )١٩٩٩( ١٢٦٧بالقرار 
بـــه مـــن أفـــراد ومجاعـــات ومؤسســـات  ومـــا يـــرتبطالقاعـــدة 
إىل أفغانســتان يف  بعثــةالــس أيضــا   أوفــد. و)٣٩٠(وكيانــات
        .)٣٩١(٢٠١٠ حزيران/يونيه ٢٤إىل  ٢١الفترة من 

  
ــاير   ٦   ــانون الثاين/ينــ ــانون  ١٩إىل  ٢٠١٠كــ كــ

ــمرب  ــال  ٢٠١١األول/ديســــــ ــة االنتقــــــ : عمليــــــ
  يتصل ا من تطورات سياسية  وما

عقــدت مخســة مــؤمترات دوليــة تتعلــق بأفغانســتان يف    
وكـانون األول/ديسـمرب    ٢٠١٠كانون الثاين/ينـاير   الفترة بني

، يف لنــدن وكابــل ولشــبونة وإســطنبول وبــون. وقــرر   ٢٠١١
اتمــع الــدويل وأفغانســتان علــى حنــو مشــترك نقــلَ املســؤولية  

عــن األمــن واحلكــم والتنميــة إىل الســلطات األفغانيــة. تــدرجييا 
 تسع إحاطـات بشـأن التطـورات السياسـية    إىل الس  استمعو

  املتعلقة بعملية االنتقال.  
، أبـــرز كـــل مـــن  ٢٠١٠كـــانون الثاين/ينـــاير  ٦ويف   

التحـديات   يف إحاطتـهما املشـتركة   األمني العام وممثلـه اخلـاص  
اجلسام اليت تواجههـا أفغانسـتان يف ظـل تـدهور احلالـة األمنيـة       

__________ 

لالطـــالع علــــى مزيــــد مــــن املعلومــــات، انظــــر اجلــــزء األول،    )٣٩٠(
األخطــار الــيت ــدد السـالم واألمــن الــدوليني مــن  ”، ٣٤ القسـم 

  .“جراء األعمال اإلرهابية
لالطالع على مزيـد مـن املعلومـات بشـأن بعثـات جملـس األمـن،          )٣٩١(

الثـاين،  ، واجلـزء السـادس، القسـم    ٣٦انظر اجلزء األول، القسـم  
  فيما يتعلق بالتحقيق يف املنازعات وتقصي احلقائق.

ــدو ــام أن      تزايـ ــني العـ ــر األمـ ــية. وذكـ ــة السياسـ ــعوبة البيئـ صـ
 عوامـل مجيـع ال حرجـة، حيـث تضـافرت    أفغانستان متر مبرحلـة  

ــة يف ــات يف ظــروف صــعبة    املتمثل ــة  ،إجــراء االنتخاب ومواجه
والتشـكيك يف جـدوى االسـتراتيجيات احلاليـة      ،أعمال العنف

تمـع الـدويل، لتتسـبب مبزيـد       اليت تتبعها كل مـن احلكومـة وا
ــيقني  ــل اخلــاص لألمــني العــام   )٣٩٢(مــن انعــدام ال . وحــذر املمث

رئــيس بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل   ألفغانســتان و
 شــعورتزايـد  املتمثلــة يف  أفغانسـتان مـن أن االجتاهــات السـلبية   

بنفـاد   الرأي العـام يف البلـدان املاحنـة والبلـدان املسـامهة بقـوات      
 ،مشاعر اإلحباط بـني املـواطنني األفغـان    استفحالويف  الصرب،

ــيت تواجههــا القــوات الدول   ــة يف  ويف الصــعوبات ال ــة واألفغاني ي
ــاق     ــن نطـ ــتخرج عـ ــدفاع، سـ ــف الـ ــردين يف موقـ ــل املتمـ جعـ

ــام،   )٣٩٣(الســيطرة إذا مل تعكــس  ــني الع ــان األم . وأشــار إىل بي
فقال إن استراتيجية االنتقال جيب أن تشـمل مجلـة أمـور منـها     
التعزيز املنهجي للمؤسسـات املدنيـة. وشـدد علـى ضـرورة أن      

  وليسـت عسـكرية، وذكّـر    سياسـية   حترك االسـتراتيجية دوافـع
الس بأنه سبق له أن توصـل لتوافـق يف اآلراء بشـأن ضـرورة     
تســريع عمليــة أفغانســتان. ورأى املمثــل اخلــاص، شــأنه شــأن   
متكلمني آخرين، أن املؤمترين اللذين كـان مـن املقـرر عقـدمها     
ــه   ــاير ويف كابــــل يف متوز/يوليــ ــانون الثاين/ينــ يف لنــــدن يف كــ

مـــتني لالتفـــاق علـــى اســـتراتيجية ميـــثالن فرصـــتني مه ٢٠١٠
مدفوعـــة سياســـيا ميثـــل فيهـــا إمســـاك األفغـــان بزمـــام األمـــور 

  .  )٣٩٤(طةنشمجيع األوالقدرة األفغانية حمور 
__________ 

)٣٩٢(  S/PV.6255٥-٣ ات، الصفح.  
  .٦ و ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٩٣(
 ١١(املمثـــل اخلـــاص)؛ والصـــفحة  ٦املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٣٩٤(

(اململكـــــة املتحـــــدة)؛  ٢٤ و ٢٣(أفغانســـــتان)؛ والصـــــفحتان 
(اليابــــان)؛  ٣٠(فرنســــا)، والصــــفحة  ٢٨ و ٢٧والصــــفحتان 

(املكسيك)؛ والصـفحة   ٣٢(نيجرييا)؛ والصفحة  ٣١والصفحة 
 ٤٤(النـــرويج)؛ والصـــفحتان   ٤٣(أســـتراليا)؛ والصـــفحة   ٣٩

  (االحتاد األورويب). ٤٥ و
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ويف اإلحاطة اليت قدمها وكيل األمـني العـام لعمليـات      
ــس يف    ــظ الســالم إىل ال ــارس  ١٨حف ــرز ٢٠١٠آذار/م ، أب

اء الـــذي توصـــلت إليـــه أفغانســـتان وشــــركاؤها     توافـــق اآلر 
الــــدوليون يف مــــؤمتر لنــــدن املعــــين بأفغانســــتان، املعقــــود يف  

، بشـأن ضـرورة تعزيـز انتقـال     ٢٠١٠كانون الثاين/ينـاير   ٢٨
وتزايـد الـدور الـداعم الـذي يضـطلع بـه        املسؤولية إىل األفغـان 

  تمع الدويل. ففـي عـزتمـع   يواجـه العمليـات العسـكرية،    اا
ــالم      ــس السـ ــيما جملـ ــافال، وال سـ ــيا حـ ــا سياسـ ــدويل برناجمـ الـ
االستشاري املقبل، ومؤمتر كابـل املقـرر عقـده يف متوز/يوليـه،     
 وانتخابــــات اجلمعيــــة الوطنيــــة املزمــــع إجراؤهــــا يف أيلــــول/

. وردد ممثــل أفغانســتان مـــا أعــرب عنــه وكيـــل     )٣٩٥(ســبتمرب 
ــه     ــال إن حكومت ــه، فق ــام يف بيان ــني الع ــة  األم ســتعطي األولوي

أن األفغـان سـيأخذون    عـين ي، وهـو مـا   ٢٠١٠لألفغنة يف عـام  
زمام املبادرة، بدعم من اتمـع الـدويل، يف جمـاالت مـن قبيـل      
ــاء     حتســني األمــن يف مجيــع أحنــاء البلــد، وتعزيــز املصــاحلة، وبن
القدرات، واستئصال شأفة الفساد وتشجيع املشـاركة وتعزيـز   

ــانون   ــيادة القـ ــة وسـ ــايب العدالـ ــاز اإلصـــالح االنتخـ . )٣٩٦(وإجنـ
وأعرب متكلمون عن دعمهم لقيـادة األفغـان لعمليـة االنتقـال     

. وذكر ممثل تركيا أنه ينبغـي عـدم فهـم    )٣٩٧(وأخذهم بزمامها
نقل املسـؤوليات إىل السـلطات األفغانيـة علـى أنـه اسـتراتيجية       
خــروج، مث أكــد أنــه ينبغــي للمجتمــع الــدويل أن يزيــد مــن        

. وشاطره الـرأي ممثـل إيطاليـا، الـذي أشـار      )٣٩٨(وجوده املدين
__________ 

)٣٩٥(  S/PV.6287 ٣ و ٢، الصفحتان.  
  .٧ و ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٩٦(
(الواليــات  ١٦(تركيــا)؛ والصــفحة  ٨املرجــع نفســه، الصــفحة    )٣٩٧(

ــفحة  ــدة)؛ والصـ ــفحة   ٢٠املتحـ ــدة)؛ والصـ ــة املتحـ  ٢٨(اململكـ
  (النرويج). ٣٦(غابون)؛ والصفحة 

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٣٩٨(

ــة     ــة يف االســتراتيجية الدولي ــدور الرئيســي للجهــود املدني إىل ال
  .  )٣٩٩(العامة لتحقيق االستقرار يف أفغانستان وتعمريها

، أبلــغ املمثــل اخلــاص  ٢٠١٠حزيران/يونيــه  ٣٠ويف   
لألمني العام الس بأن البعثة تركز علـى مبـادرة الثالثـة زائـدا     

شمل االنتخابات، واحلوار الـداخلي واإلقليمـي،   تواحدا، اليت 
. ورحــب )٤٠٠(واالخنــراط اإلقليمــي البنــاء، واتســاق املســاعدة 

تشــــاري يف أوائــــل  متكلمــــون بعقــــد جملــــس الســــالم االس   
. )٤٠١(حزيران/يونيه باعتباره سـبيال لتعزيـز اإلدمـاج واملصـاحلة    

كــثري مــن  وأضــاف ممثــل أفغانســتان أن حكومتــه بــدأت تنفيــذَ
التوصيات الواردة يف الربنامج األفغاين لتحقيق السـالم وإعـادة   

جملـس السـالم،    اخلتامية اليت انبثقت عنوثيقة الاإلدماج، وهو 
اء جملـــس رفيـــع املســـتوى لإلشـــراف علـــى وأـــا بصـــدد إنشـــ

. وأشـار ممـثال النمسـا واالحتـاد الروسـي إىل النـداء       )٤٠٢(التنفيذ
ــذي وجهــه جملــس الســالم ومفــاده شــطب أمســاء املعارضــة      ال

، )١٩٩٩( ١٢٦٧األفغانية من القائمـة املنشـأة عمـال بـالقرار     
ــا يف شــطب األمســاء مــن   ىعلــى املبــادئ الــيت يهتــد فشــددا 

: يــتعني علــى األفــراد أن ينبــذوا، وعــن كالتــايل القائمــة، وهــي
ــع       ــام مـ ــوا عالقـ ــالح، ويقطعـ ــوا السـ ــف ويلقـ ــاع، العنـ اقتنـ

  .  )٤٠٣(القاعدة، وحيترموا احتراما كامال الدستور األفغاين
__________ 

  .٤١املرجع نفسه، الصفحة   )٣٩٩(
)٤٠٠(  S/PV.6351 ٤ و ٣، الصفحتان.  
ــفحة    )٤٠١( ــه، الصــ ــع نفســ ــفحة   ١٠املرجــ ــتان)؛ والصــ  ١٢(أفغانســ

ــان)؛ والصــفحة   ١٥(الصــني)؛ والصــفحة   (النمســا)؛  ٢٢(الياب
ــدا)؛ والصــفحة  ٢٧والصــفحة  (البوســنة واهلرســك)؛  ٢٩(أوغن

ــفحة  ــفحة   ٣١والصـــــ ــيك)؛ والصـــــ ــدا)؛  ٣٣(املكســـــ (كنـــــ
 ٣٧(أملانيـا)؛ والصـفحة    ٣٦(إيطاليا)؛ والصفحة  ٣٥ والصفحة

  (باكستان). ٤٢(االحتاد األورويب)؛ والصفحة 
  (أفغانستان). ١١ و ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٠٢(
(االحتــاد  ٢٨(النمســا)؛ والصــفحة  ٢٢املرجــع نفســه، الصــفحة   )٤٠٣(

  الروسي).
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، أحاط املمثـل اخلـاص   ٢٠١٠ل/سبتمرب أيلو ٢٩ويف   
لألمني العام علما بضرورة أن يدعم اتمع الدويل بدَء بـرامج  
األولويات الوطنية وعمليات إصالح اإلدارة املالية العامـة الـيت   

 ٢٠١٠متوز/يوليـــه   ٢حـــددت يف مـــؤمتر كابـــل املنعقـــد يف     
. وذكَـــر ممثـــل  )٤٠٤(بوصـــفها أولويـــات العمـــل يف املســـتقبل   

ستان أن عملية كابل اليت اعتمـدها املشـاركون يف املـؤمتر    أفغان
ز على تعزيز القيادة األفغانيـة يف مجيـع اـاالت. وقـال إن     تركّ

ــة الـــ   ــربامج الوطني ــتان عرضــت    ٢٣ ال ــة ألفغانس ذات األولوي
أيضا خـالل االجتمـاع، مبـا يف ذلـك سياسـتها لألمـن القـومي        

عهـا بتأييـد اتمـع    ومبادرا للمصـاحلة الوطنيـة، وحظيـت مجي   
بلده ستتوىل زمـام العمليـات    قال إنالدويل. ويف جمال األمن، 

وســتفي  ٢٠١١القتاليــة يف املقاطعــات املضــطربة حبلــول عــام   
ــام     ــة حبلــول ع ــا األمني ــل إىل الربنــامج  ٢٠١٤بالتزاما . وانتق

االجتماعي االقتصـادي، فرحـب بقـرار اتمـع الـدويل توجيـه       
ــن م  ٥٠ ــة مـ ــة    يف املائـ ــة الوطنيـ ــرب امليزانيـ ــاحنني عـ ــاعدة املـ سـ

ــاير   ــار إىل ٢٠١٢ألفغانســـتان حبلـــول كـــانون الثاين/ينـ . وأشـ
الــدور التكميلــي الــذي تضــطلع بــه مبــادرة إعــادة اإلدمــاج        
ــرزاي فيمــا يتعلــق        ــا الــرئيس حامــد ك واملصــاحلة الــيت أطلقه
باجلهود العسكرية، فأبلغ جملـس األمـن بـأن حكومتـه أنشـأت      

لإلشــراف   ٢٠١٠للســالم يف أيلول/ســبتمرب  الــس األعلــى  
  .  )٤٠٥(على تنفيذ مبادرة إعادة اإلدماج واملصاحلة

وأعرب متكلمون عن تأييدهم إلنشاء الس األعلـى    
ــذي     ــامج أفغانســتان للســالم وإعــادة اإلدمــاج ال للســالم ولربن

. ورحـب ممثـل اليابـان بإنشـاء     )٤٠٦(وضعته حكومة أفغانسـتان 
__________ 

)٤٠٤(  S/PV.6394 ٦، الصفحة.  
  .٩-٧املرجع نفسه، الصفحات   )٤٠٥(
 ٢٠(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة  ١٢املرجــع نفســه، الصــفحة   )٤٠٦(

 ٢٣(نيجرييــا)؛ والصــفحة  ٢١(البوســنة واهلرســك)؛ والصــفحة 
)؛ (الصــني ٢٦(النمســا)؛ والصــفحة  ٢٥(الربازيــل)؛ والصــفحة 

 

. كمـا أكـد   )٤٠٧(الصندوق االستئماين للسالم وإعادة اإلدمـاج 
ســتعراض وحتــديث القائمــة املوحــدة املعــدة  املتحــدثون أمهيــة ا

ــالقرار   ــال بـ ــبة إل )١٩٩٩( ١٢٦٧عمـ ــاج  بالنسـ ــادة اإلدمـ عـ
  .  )٤٠٨(وتوطيد السالم واألمن يف أفغانستان

، أنـذر املمثـل   ٢٠١٠كانون األول/ديسـمرب   ٢٢ويف   
اخلاص لألمني العام، يف معرض إبالغـه الـس بـاهلجوم الـذي     

تشـــرين  ٢٣علـــى مركـــز األمـــم املتحـــدة يف هـــرات يف  نشـــ
، بــأن البيئــة األمنيــة ســتكون متــوترة يف ٢٠١٠ األول/أكتــوبر

ــة األمــم      ــأن بعث ــغ الــس أيضــا ب ــة. وأبل ــة املقبل األشــهر القليل
ــن       ــد م ــزم أن تزي ــتان تعت ــدمي املســاعدة إىل أفغانس املتحــدة لتق

ــطتها  ــة بأنشـ ــة االنتقـــال يف    اخلاصـ ــاعدة يف عمليـ تقـــدمي املسـ
ضـــي جمـــاالت بنـــاء القـــدرات، ودعـــم امللكيـــة األفغانيـــة لألرا 

األفغانيـــة، وإعـــادة مواءمـــة مجيـــع املعونـــات علـــى الصـــعيدين 
الثنــائي واملتعــدد األطــراف علــى حنــو يتماشــى مــع األولويــات  

  .  )٤٠٩(اليت وضعتها السلطات األفغانية
وأشار ممثل أفغانستان إىل أن مؤمتر قمة منظمة حلـف    

 تشـرين الثـاين/   ٢٠مشال األطلسي الـذي انعقـد يف لشـبونة يف    
إقامـة  يشكل معلما على الطريق صوب كفالـة   ٢٠١٠نوفمرب 

شراكة دائمة بني أفغانسـتان ومنظمـة حلـف مشـال األطلسـي،      
متر القمــة اعتمـاد إطــار لالنتقــال إىل قيــادة  وذكـر أنــه مت يف مــؤ 

__________ 

 ٣٥(كنــدا)؛ والصــفحة  ٣١(لبنــان)؛ والصــفحة  ٢٨والصــفحة 
(باكسـتان)؛   ٣٨(نيوزيلندا)؛ والصفحة  ٣٧(أملانيا)؛ والصفحة 

  (أستراليا). ٤٥والصفحة 
  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠٧(
(فرنسـا)؛   ١٥(أفغانستان)؛ والصفحة  ٩املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠٨(

ــفحتان  ــات  ١٨ و ١٧والصـ ــفحة  (الواليـ ــدة)؛ والصـ  ٢٠املتحـ
 ٢٧(النمســا)؛ والصــفحة  ٢٥(البوســنة واهلرســك)؛ والصــفحة  

  (املكسيك).
)٤٠٩(  S/PV.6464 ٣ و ٢، الصفحتان.  
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أفغانية أوسع خالل السنوات األربع القادمـة علـى أسـاس ـج     
يتناول املقاطعات واحدة تلو أخرى. وقال إن عمليـة االنتقـال   

وأن االســـتعدادات العمليـــة جاريـــة  ٢٠١١ســـتنطلق يف عـــام 
إعادة الشركاء الـدوليني حتديـد مهمتـهم حـىت     بلذلك الغرض، 

سىن مواصلة وتسريع جتنيد وتدريب اجليش الـوطين األفغـاين   يت
ــوارد هلمــا. وبالنســبة للعناصــر     ــوفري امل ــة، وت والشــرطة األفغاني
الرئيسية الثالثة لعملية كابل، وهي األمن والتنمية واحلوكمـة،  

املنطقـة   رقعـة  أفاد بأن حتسنا عاما طرأ على احلالـة األمنيـة وأن  
قوات األمن األفغانيـة تفـرض    األمنية قد توسعت. وأضاف أن

تواجدا أوسع نطاقا يف مناطق كانت يف السـابق حتـت سـيطرة    
يف  ٩٥مقاتلي العدو. ويف جمايل التنميـة واحلوكمـة، أفـاد بـأن     

املائــة مــن األنشــطة املرســـومة إلنشــاء حكومــة ذات كفـــاءة      
ه وفعاليــة قــد نفــذت منــذ انعقــاد مــؤمتر كابــل يف متوز/يوليــ       

تكلمون بالتقدم احملرز يف تنفيذ عمليـة  ورحب م. )٤١٠(٢٠١٠
  .  )٤١١(كابل

، رحــب املمثــل اخلــاص  ٢٠١١آذار/مــارس  ١٧ويف   
لألمـــني العـــام، يف اإلحاطـــة الـــيت قـــدمها إىل الـــس، بعمليـــة 

 إمســاك األفغــان بزمــام األمــور االنتقــال يف جمــال األمــن وحنــو  
. وأشـار إىل إسـهام األمـم املتحـدة     بشكل كاملالقيادة تويل و

يف عمليـة االنتقـال املدنيـة، وإىل ضـرورة مـنح املقاطعـات الـيت        
االنتقــال.  عمليــةتشــهد االنتقــال حــوافز وعــدم جتاهلــها بعــد   

العســكرية واملدنيــة  التعزيــزاتوقــال إنــه ال بــد مــن أن تقتــرن  
حلمايـة   تعزيـزات ضـا إىل  دبلوماسية، ودعا أي تعزيزاتاجلارية ب

بـني املـدنيني    البشرية املدنيني نظرا للزيادة يف معدالت اخلسائر
. وفيمــا يتعلــق ببنــاء املؤسســات، أبلــغ املمثــل   ٢٠١٠يف عــام 

__________ 

  .٨-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٤١٠(
 (كنـدا)؛  ٤٠(الربازيـل)؛ والصـفحة    ٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٤١١(

  (االحتاد األورويب). ٤٤والصفحة 

كـانون   ٢٦اخلاص الس بافتتاح الرئيس كـرزاي الربملـان يف   
ــس      ــة زعيمــا ل ــد انتخــب مرشــح عــن األقلي ــاير. وق الثاين/ين

ي جركه)، وهو ما برهن أن األفغـان يسـتطيعون   النواب (ولس
ــات     ــىت االحتياجـ ــوا بشـ ــهم وأن يفـ ــول ألنفسـ ــدوا احللـ أن جيـ
ــة والطائفيــة واإلقليميــة. وفيمــا يتعلــق مبســائل الســالم        العرقي
واإلدماج واملسائل اإلقليمية، أفـاد بـأن فريـق االتصـال الـدويل      

ئــل يف اجتمــاع هــام لــه عقــد يف أوا    ،املعــين بأفغانســتان أيــد  
، الــس األعلــى للســالم الــذي أنشــئ يف  ٢٠١١آذار/مــارس 

ــا إىل ٢٠١٠أيلول/ســـبتمرب  ــه دعـ ــادرات  أن، وأنـ يتبـــع يف مبـ
  .  )٤١٢(السالم واملصاحلة ج ينطلق من كابل

، أبلغ املمثل اخلـاص لألمـني   ٢٠١١متوز/يوليه  ٦ويف   
سيشـــهد بـــدَء عمليـــة  ٢٠١١العـــام الـــس بـــأن متوز/يوليـــه  

االنتقال التدرجيي يف سـبع منـاطق ومقاطعـات ومـدن، وتنفيـذَ      
ــة تــدرجييا، وبــاألخص    عمليــات إعــادة انتشــار القــوات الدولي

ــوات  ــاراك      ق ــرئيس ب ــه ال ــا أعلن ــات املتحــدة، حســب م الوالي
  .  )٤١٣(أوباما

ــل اخلــاص  ٢٠١١أيلول/ســبتمرب  ٢٩ويف    ــغ املمث ، أبل
ــرئيس     لألمــني  ــاين، ال ــاملوت املفجــع للســيد رب ــس ب ــام ال الع

ــة      ــى أمهي ــى للســالم. وشــدد عل ــس األعل ــيس ال الســابق ورئ
كفالة وجـود آليـة تـدقيق سـليمة وصـارمة عنـد تنفيـذ برنـامج         

. وأوضــــح ممثــــل )٤١٤(أفغانســــتان للســــالم وإعــــادة اإلدمــــاج
ــالقرار    ــة املنشــأة عمــال ب  )٢٠١١( ١٩٨٨باكســتان أن اللجن

رفعــت مــن القائمــة املوحــدة اســم الشــخص الــذي يــزعم أنــه   
. وأفاد املمثل اخلاص لألمـني العـام، يف   )٤١٥(اغتال السيد رباين

__________ 

)٤١٢(  S/PV.6497 ٧-٥، الصفحات.  
)٤١٣(  S/PV.6574 ٣، الصفحة.  
)٤١٤(  S/PV.6625 ، ٣ و ٢الصفحتان.  
  .٣٩املرجع نفسه، الصفحة   )٤١٥(
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معرض إشـارته إىل إحـراز تقـدم إجيـايب متزايـد يف تطـوير كـل        
فغــاين، بــأن مــن الشــرطة الوطنيــة األفغانيــة واجلــيش الــوطين األ

ــا إىل اجتمـــاعني    عمليـــة االنتقـــال متضـــي قـــدماً. وأشـــار أيضـ
 تشـرين الثـاين/   ٢حامسني مقرر عقد أحـدمها يف إسـطنبول يف   

، ٢٠١١كـانون األول/ديسـمرب    ٥نوفمرب واآلخـر يف بـون يف   
باعتبارمهــا فرصــة لطمأنــة حكومــة أفغانســتان وشــعبها إىل أن   

. وذكـر  )٤١٦(الطويـل  اتمع الدويل سيقف جبوارمها يف األجل
ممثـــل اهلنـــد أنـــه فيمـــا يتعلـــق بالســـلم واالســـتقرار واألمـــن يف 

ربط االنتقـال اجلـاري باحلقـائق علـى أرض      يتحتمأفغانستان، 
الواقع، بدالً من وضع جداول زمنية غري مرنـة، وأشـار إىل أن   

  تمــع الــدويل يف تســرعه يف االنســحاب مــن دور قتــايل يف   ا
  .  )٤١٧(لك رغم خطورته عليهأفغانستان، يتجاهل ذ

، أبلــغ وكيــل ٢٠١١كــانون األول/ديســمرب  ١٩ويف   
مـؤمتر  ”األمني العام لعمليات حفظ السالم الس بأنه حضـر  

أفغانســتان الـــدويل املعـــين بأفغانســـتان واتمـــع الـــدويل: مـــن  
ــون يف  “مرحلــة االنتقــال إىل عقــد التحــول  ، الــذي عقــد يف ب

ــزام اتمــع    ٥ ــد الت ــذي أعــاد تأكي  كــانون األول/ديســمرب وال
ــام      ــد ع ــا بع ــاه أفغانســتان م ــدويل جت ــدور  ٢٠١٤ال ــرز ال . وأب

احلاســم الــذي تقــوم بــه األمــم املتحــدة يف أفغانســتان حســب    
ــأبلغ الــس عــن      مــا ــؤمتر، ف جــاء يف اإلعــالن الصــادر عــن امل

األولويات الثالث من أجـل املسـتقبل الـيت أكـد عليهـا األمـني       
متر، العــام خــالل االجتماعــات الــيت عقــدت علــى هــامش املــؤ  

وهي: توفري األمن واملساعدات اإلمنائية؛ وتعزيز ودعـم عمليـة   
املصــاحلة الشــاملة بقيــادة األفغــان؛ ومواصــلة تعزيــز حقــوق       
اإلنسـان. وقــال إن نقـل املســؤوليات األمنيـة جيــري علـى قــدم     
وساق، حيث من املزمع نقل املسؤوليات عـن الشـرحية الثانيـة    

__________ 

  .٤ و ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٤١٦(
  .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٤١٧(

حسـب مـا أقـره الـرئيس     من املناطق إىل جهاز األمـن األفغـاين   
. ويف اجللســــة )٤١٨(كــــرزاي يف ايــــة تشــــرين الثــــاين/نوفمرب

نفسها، اعتمد بيان رئاسي أعرب فيـه الـس عـن مجلـة أمـور      
أن عمليـة االنتقـال، الـيت مـن     بـ منها ترحيبـه بـاإلعالن يف بـون    

ــة عــام    ــهي حبلــول اي ، ينبغــي أن يتبعهــا  ٢٠١٤املقــرر أن تنت
ــتان وطِّــــ)، ت٢٠٢٤-٢٠١٥(عقــــد للتحــــول  ــه أفغانســ د فيــ

سيادا من خالل تعزيز دولـة مسـتدامة تـؤدي كامـل مهامهـا      
                                                                                                               . )٤١٩(يف خدمة شعبها

  
كـــــــــــانون  ١٩إىل  ٢٠١٠آذار/مـــــــــــارس  ١٨  

: جتديــد واليــة بعثــة األمــم ٢٠١١األول/ديســمرب 
  املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان

، أخرب وكيل األمني العـام  ٢٠١٠آذار/مارس  ١٨يف   
لعمليات حفظ السالم الـس، يف اإلحاطـة الـيت قـدمها، بأنـه      
جيــب مواصــلةُ عمــل كــل مــن البعثــة باعتبارهــا بعثــة متكاملــة   

االت األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا ودعمــه  ومجيــع وكــ
. وأبــدى متكلمــون آراء تتفــق مــع )٤٢٠(وتعزيـزه إذا لــزم األمــر 

ضرورة تعزيز البعثة، فأعربوا عن تأييدهم لتمديد واليـة البعثـة   
. وعلــى وجــه اخلصــوص، )٤٢١(شــهرا ١٢لفتــرة أخــرى مــدا 

اعدة اقترح بعض املـتكلمني أن تركـز البعثـة علـى تنسـيق املسـ      
اإلنسانية الدولية، وتعزيز القدرات االنتخابيـة الوطنيـة، وعلـى    

__________ 

)٤١٨(  S/PV.6690 ٥-٣، الصفحات.  
)٤١٩(  S/PRST/2011/22.  
)٤٢٠(  S/PV.6287 ٥، الصفحة.  
ــا)؛  ٨(أفغانســتان)؛ والصــفحة   ٧املرجــع نفســه، الصــفحة    )٤٢١( (تركي

 ٢٥(النمسـا)؛ والصـفحة    ١٤(الصني)؛ والصـفحة   ١٣والصفحة 
(غـــابون)؛  ٢٩(اليابـــان)؛ والصـــفحة  ٢٨(نيجرييـــا)؛ والصـــفحة 

(أملانيـــــا)؛  ٣٣(االحتـــــاد األورويب)؛ والصـــــفحة  ٣٢والصــــفحة  
ــرويج)؛ والصــفحة   ٣٧والصــفحة  (أســتراليا)؛ والصــفحة   ٣٩(الن

  (نيوزيلندا). ٤٤(إيطاليا)؛ والصفحة  ٤٢
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اســـتخدام مســـاعيها احلميـــدة لـــدعم تنفيـــذ بـــرامج املصـــاحلة   
. وأفاد ممثل أستراليا أن جتديد والية البعثـة ينبغـي   )٤٢٢(األفغانية

ــل يف      ــدين أفضـ ــد مـ ــذل جهـ ــدعوة إىل بـ ــا الـ ــاول أيضـ أن يتنـ
ملدنيـة الدوليـة، واحلاجـة إىل    أفغانستان لتحسني أثـر املسـاعدة ا  

كفالـــة مواءمـــة املســـاعدة الدوليـــة بصـــورة أكثـــر فعاليـــة مـــع  
األولويــات األفغانيــة احملــددة علــى حنــو واضــح، مــع اضــطالع  

. وقــال )٤٢٣(البعثــة بالــدور الرئيســي يف تنســيق تلــك األنشــطة  
لتشـديد علـى امللكيـة األفغانيـة     ا أن جيسـد  نه ينبغـي إممثل أملانيا 

قـــال املســـؤولية علـــى حنـــو واف يف قـــرار الـــس ومفهـــوم انت
  .  )٤٢٤(ووالية البعثة

ــارس  ٢٢ويف    ــرار   ٢٠١٠آذار/مـ ــس القـ ــذ الـ ، اختـ
، الذي قرر فيه مجلة أمور منها متديـد واليـة   )٢٠١٠( ١٩١٧

وحـــدد اـــاالت الـــيت   ٢٠١١آذار/مـــارس  ٢٣البعثـــة حـــىت 
اختـاذ   . وعقـب )٤٢٥(ستقود فيهـا البعثـة اجلهـود املدنيـة الدوليـة     

يعكس قلـق الـس    القرار نإالقرار، قال ممثل االحتاد الروسي 
حيـــال الوضـــع األمـــين املتـــدهور يف أفغانســـتان نتيجـــة زيـــادة  

 هـذا األنشطة اإلرهابية حلركة الطالبـان وتنظـيم القاعـدة. ويف    
الصدد، أشار وفد بالده إىل الصـلة املتناميـة بـني اإلرهـابيني يف     

املخــدرات. وأشــار، مبــديا قلقــه، إىل  ذلــك البلــد واملتجــرين ب 
املعلومــات الــواردة يف وســائل اإلعــالم عــن نيــة القــوة الدوليــة  
ــة التوقــف عــن تــدمري حقــول اخلشــخاش يف     للمســاعدة األمني

__________ 

ــفحة     )٤٢٢( ــه، الصــ ــع نفســ ــفحة   ١٠املرجــ ــيك)؛ والصــ  ١٢(املكســ
(البوســنة  ١٨(فرنســا)؛ والصــفحة   ١٥(الربازيــل)؛ والصــفحة  

  واهلرسك).
  .٤٠املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢٣(
  .٣٣املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢٤(
لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات بشــأن بعثــة األمــم املتحــدة     )٤٢٥(

لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان، انظر اجلزء العاشر، القسم الثـاين،  
  .“البعثات السياسية وبعثات بناء السالم”

أفغانستان. وشدد على أنه جيب على القوة الدولية للمسـاعدة  
 مـة وحـزم  األمنية والتحـالف املنـاهض لإلرهـاب أن يسـتمرا     

ي خلطر املخدرات النابع مـن أفغانسـتان وأن يتعاونـا    يف التصد
أن أي مـن  مع احلكومة األفغانيـة بشـأن هـذه املسـألة. وحـذّر      
  .  )٤٢٦(حماولة إلشراك حركة طالبان ستكون خطأ فادحا

ــن  ٢٠١١آذار/مــــارس  ١٧ويف    ــنم عــ ــة تــ ، ويف لفتــ
الســيادة الوطنيــة، طلــب   احتــرام رغبــة الســلطات األفغانيــة يف 

ــتان      ــل أفغانسـ ــمح ملمثـ ــام أن يسـ ــني العـ ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ
مبخاطبة الس قبلَه. وعرض ممثل أفغانستان ثالثة طلبات مـن  
حكومته تتعلق بوالية بعثة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل     
أفغانســـتان يف ضـــوء عمليـــة االنتقـــال: (أ) القيـــام باســـتعراض 

ــة ال ــامل لواليــ ــة   شــ ــون يف ايــ ــؤمتر بــ ــاد مــ ــل انعقــ ــة قبــ بعثــ
؛ (ب) وتوخي قـدر أكـرب مـن االتسـاق والتنسـيق      ٢٠١١ عام

والكفاءة يف عمل صـناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـا ووكاالـا      
أمــــم متحــــدة ”تحقــــق مبــــدأ يالعاملــــة يف أفغانســــتان حــــىت 

(ج) وإعــادة تشــكيل واليــة البعثــة لتتمحــور حــول   ؛“واحــدة
قيقا هلذه الغاية، اقترحت حكومته إدخـال  عملية االنتقال. وحت

تعــديالت علــى واليــة البعثــة فيمــا يتعلــق بالقيــادة األفغانيــة        
والــدور الــداعم الــذي تضــطلع بــه البعثــة يف عمليــة االنتقــال،    
وتراوحــت التعــديالت بـــني التأكيــد علـــى مســؤولية البعثـــة،     
بصفتها الرئيس املشارك للمجلس املشـترك للتنسـيق والرصـد،    

يـــز االتســـاق يف دعـــم اتمـــع الـــدويل لالســـتراتيجية تعزعـــن 
اإلمنائية اليت يتوىل األفغان حتديدها وقيادا، والـدور التنسـيقي   

. ورأى املمثل اخلـاص  )٤٢٧(للبعثة يف إيصال املساعدة اإلنسانية
لألمــني العــام أن اســتعراض واليــة البعثــة يشــكل فرصــة جيــدة  

حـدة يف جهـد متـرابط    لتبسيط أنشـطة البعثـة وأسـرة األمـم املت    
__________ 

)٤٢٦(  S/PV.6290 ٣، الصفحة.  
)٤٢٧(  S/PV.6497٥ و ٤ تان، الصفح.  
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ــا علـــى أن  )٤٢٨(مـــن أجـــل توحيـــد األداء  . وشـــدد ممثـــل أملانيـ
االنتقال ال يعين خفض املشـاركة الدوليـة، فـأعرب عـن القلـق      

ــة     أل ــربامج الوطني ــذ ال ــة لنجــاح تنفي ــة الالزم ن القــدرات التقني
احلكوميــة ذات األولويــة ليســت متــوفرة بعــد. ودعــا البعثــة        
والشركاء اآلخرين إىل مضـاعفة جهـودهم يف دعـم احلكومـة،     

ــذ     ــا تنفيـ ــري فيهـ ــرر أن جيـ ــاطق املقـ ــيما يف املنـ ــةوال سـ  عمليـ
الـدويل  االنتقال يف وقت مبكر. وشدد علـى مسـؤولية اتمـع    

والتزامـه بـتمكني املؤسسـات األفغانيـة، وأقـر بـأن حسـن النيــة        
ــويض      ــة ميكــن أن يســهم أيضــا يف تق ــدى الشــركاء يف التنمي ل
ــياق،    ــة. ويف ذلـــك السـ ــاكل األفغانيـ ــة للمشـ ــول األفغانيـ احللـ

يف أعرب عـن تأييـده إلجـراء اسـتعراض لـدعم األمـم املتحـدة        
ــة يف آذار/مــارس    ضــوء ــل للوالي ــد املقب ــا ٢٠١٢التجدي ، حامل

يتمكن الـس مـن تقيـيم التجـارب األوىل يف عمليـة االنتقـال       
  .  )٤٢٩(واملصاحلة، على أساس مستنري

ــارس  ٢٢ويف    ــرار   ٢٠١١آذار/مـ ــس القـ ــذ الـ ، اختـ
ــد    )٢٠١١( ١٩٧٤ ــها متدي ــة أمــور من ، الــذي نــص علــى مجل

، وحـــددت فيـــه ٢٠١٢ارس آذار/مـــ ٢٣واليـــة البعثـــة حـــىت 
ااالت ذات األولوية اليت ينبغي للبعثة أن تواصـل فيهـا قيـادة    
اجلهــود املدنيــة الدوليــة، وطُلــب فيــه إجــراء اســتعراض شــامل   

، مبـا يف ذلـك   ٢٠١١لألنشطة املنوطة بالبعثة حبلول اية عـام  
  التجارب األوىل املسجلة خبصوص عملية االنتقال.  

، أبلــغ وكيــل ٢٠١١كــانون األول/ديســمرب  ١٩ويف   
ــة     ــام لعمليـــات حفـــظ الســـالم الـــس بـــأن عمليـ األمـــني العـ

يـــة البعثـــة اســـتعراض األنشـــطة علـــى النحـــو املطلـــوب يف وال
والدعمِ الذي تقدمه األمم املتحدة ألفغانسـتان جاريـة. وذكـر    
ــه األمــني العــام     ــذي عين أن الفريــق املشــترك بــني الوكــاالت ال

__________ 

  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢٨(
  .١٠ و ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٢٩(

سـيعد اسـتنتاجاته وتوصـياته ليسـتند إليهـا       االستعراض إلجراء
ــارس     ــة يف آذار/م ــد الوالي ــاته املتصــلة بتجدي ــس يف مناقش  ال

بالـدور احلاسـم الـذي ستواصـل     وأقر متكلمـون   .)٤٣٠(٢٠١٢
البعثـــة القيـــام بـــه يف عمليـــة االنتقـــال، علـــى النحـــو املـــبني يف 

إسطنبول وبون، وأعربوا عن اهتمـامهم مبـا سـيخلص     يمؤمتر
. وأعـرب ممثـل   )٤٣١(مـن اسـتنتاجات   املرتقـب  إليه االسـتعراض 

ــدور       ــة ال ــة البعث ــزز اســتعراض والي ــه يف أن يع الصــني عــن أمل
حـــدة يف تنســـيق جهـــود اتمـــع الـــدويل  املركـــزي لألمـــم املت

ملســاعدة أفغانســتان، وأن تعــزز األمــم املتحــدة التنســيق مــع       
أفغانستان، وأن تسـتمع إىل وجهـات نظرهـا وحتترمهـا خـالل      

  .  )٤٣٢(عملية االستعراض
  

ــاير   ٦   ــانون الثاين/ينــ ــانون  ٢٢إىل  ٢٠١٠كــ كــ
  : االنتخابات الربملانية٢٠١٠األول/ديسمرب 

، أبلــــغ املمثــــل  ٢٠١٠كــــانون الثاين/ينــــاير   ٦ويف   
ــة االنتخابيــة املســتقلة     اخلــاص لألمــني العــام الــس بــأن اللجن

ــة ســتجرى يف    ــات الربملاني ــت أن االنتخاب ــايو،  ٢٢أعلن أيار/م
ــة الـــيت تعرقـــل    ــار إىل الصـــعوبات الفنيـ ــتور. وأشـ ــا للدسـ وفقـ

مين، فاقترح إمكانية إجراء االنتخابـات يف  االلتزام باجلدول الز
ــوانني ذات      ــهاك القـ ــام دون انتـ ــك العـ ــن ذلـ ــق مـ ــت الحـ وقـ

. غــري أن ممثــل أفغانسـتان رأى أنــه ينبغــي التمســك  )٤٣٣(الصـلة 
باجلـدول الــزمين ألن أي اقتــراح بتأجيــل االنتخابــات يتجاهــل  

__________ 

)٤٣٠(  S/PV.6690 ٦، الصفحة.  
[مــن النســخة اإلنكليزيــة]  ١٤ و ١٣تان املرجــع نفســه، الصــفح  )٤٣١(

 ٢٥(فرنســا)؛ والصــفحة   ٢١(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة   
  (االحتاد األورويب). ٣٨(اململكة املتحدة)؛ والصفحة 

  .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٤٣٢(
)٤٣٣(  S/PV.6255 ، ٧الصفحة.  
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ــتورية، وســوف يضــر بســالمة العمليــة     ــات الدس . )٤٣٤(املتطلب
مـتكلمني إىل ضــرورة إصـالح العمليـة االنتخابيــة    وأشـار عـدة   

. وشدد ممثل فرنسـا  )٤٣٥(قبل إجراء االنتخابات الربملانية املقبلة
على ضرورة إجراء االنتخابات يف ظـروف تكفـل اخليـار احلـر     

  .  )٤٣٦(والدميقراطي
 اإلحاطة اليت قدمها وكيل األمـني العـام لعمليـات    ويف  

، قـال إن  ٢٠١٠آذار/مـارس   ١٨حفظ السالم إىل الـس يف  
ــة ميكــن أن تكــون معلمــا     ــة الوطني ــة للجمعي ــات املقبل االنتخاب
هامــا آخــر يف إبــراز األمهيــة األوليــة للحتميــة الدســتورية يف       

كة توجيــه مســتقبل أفغانســتان، وكــذلك االســتراتيجية املشــتر  
املتفق عليها لالنتقال إىل مزيد من امللكية والقيادة األفغـانيتني.  
ــه يــتعني، علــى أســاس االلتــزام باإلصــالح االنتخــايب     وأكــد أن
املتفق عليه مع احلكومـة األفغانيـة يف مـؤمتر لنـدن، تـوفري دعـم       
ــال    ــدول أعمـــ ــذ جـــ ــلة تنفيـــ ــة يف مواصـــ ــاعي للحكومـــ مجـــ

يــدهم بوجــه عــام . وأعــرب عــدة ممــثلني عــن تأي)٤٣٧(اإلصــالح
ــى ضــرورة اســتخالص     ــة، وأكــدوا عل لإلصــالحات االنتخابي

 ٢٠٠٩الدروس من االنتخابات الرئاسـية الـيت جـرت يف عـام     
. )٤٣٨(لكفالة مصـداقية االنتخابـات الربملانيـة املقبلـة وشـفافيتها     

__________ 

  .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٤٣٤(
(البوســنة  ١٦(تركيــا)؛ والصــفحة  ١٤املرجــع نفســه، الصــفحة   )٤٣٥(

(الواليـات   ٢٢(النمسـا)؛ والصـفحة    ١٧واهلرسك)؛ والصفحة 
ــل)؛ والصــفحة   ٢٥املتحــدة)؛ والصــفحة   (فرنســا)؛  ٢٨(الربازي

(أســتراليا)؛ والصــفحتان  ٣٨(كنــدا)؛ والصــفحة  ٣٤والصــفحة 
  .(االحتاد األورويب) ٤٣(النرويج)؛ والصفحة  ٤٣ و ٤٢

  .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )٤٣٦(
)٤٣٧(  S/PV.6287 ٣، الصفحة.  
ــفحة     )٤٣٨( ــه، الصــ ــع نفســ ــفحة   ١٠املرجــ ــيك)؛ والصــ  ١٥(املكســ

 ٢١(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة    ١٧(فرنســا)؛ والصــفحة  
 ٢٨(لبنـــان)؛ والصـــفحة    ٢٣اململكـــة املتحـــدة)؛ والصـــفحة    (

 

ويف هذا الصدد، حثّ ممثل املكسيك على تعيني جلنـة جديـدة   
ــة، واختـــ  اذ تـــدابري للتأكيـــد علـــى  لتلقـــي الشـــكاوى االنتخابيـ

استقاللية اللجنة االنتخابية املستقلة، وإجراء حتقيـق يف التزويـر   
املزعوم حدوثه خـالل االنتخابـات املاضـية، وكفالـة مشـاركة      

. وأكـد ممثـل كنـدا علـى األمهيـة البالغـة       )٤٣٩(النساء واألقليـات 
لالضطالع جبميـع اإلصـالحات بطريقـة شـفافة، وأبـدى قلقـه       

ء عــن إجــراء تغــيريات يف القــانون االنتخــايب مــؤخرا إزاء األنبــا
  .  )٤٤٠(قد تقلل من استقاللية جلنة الشكاوى االنتخابية

، أبلــغ املمثــل اخلــاص  ٢٠١٠حزيران/يونيــه  ٣٠ويف   
لألمني العام الس بأن البعثـة اقترحـت، بالتعـاون مـع اتمـع      
الدويل يف كابل، مبادئ توجيهيـة تنفيذيـة تتعلـق باالنتخابـات     
ــت املوافقــة عليهــا، ممــا أســفر عــن اخلــروج مــن املــأزق         ونال

غــا الــذي كــان  املؤسســي بــني مؤسســيت الرئاســة واللويــا جري  
ميكن أن يوقف عملية االنتخابات. وذكر أن ذلـك أسـفر عـن    
ثـالث نتــائج: أوال، تعــيني رئاسـة جديــدة لالنتخابــات وفريــق   
جديـــد للمســـاعدة علـــى إجـــراء االنتخابـــات؛ ثانيـــا، وجـــود  
مفوضــني دولــيني يلــزم توصــلهم لتوافــق يف اآلراء لتتخــذ جلنــة  

ــا، ضــمان    ــرارا؛ وثالث ــة ق ــة   الشــكاوى االنتخابي ختصــيص مثاني
وسـتني مقعـدا يف الربملـان األفغــاين للنسـاء. ويف حـني أنــذر أن      
التحدي الرئيسي الـذي سـيواجه االنتخابـات سـيكون األمـن،      
أكــد أن االنتخابــات ماضــية يف االجتــاه الصــحيح، حيــث مت      

ــجيل  ــرع    ٣٠ ٠٠٠تســـ ــع أن يقتـــ ــد ويتوقـــ ــب جديـــ ناخـــ
. وأكــد ممثــل أفغانســتان أيضــا أن  )٤٤١(مليــون شــخص ١٢,٥

__________ 

ــفحة   ــان)؛ والصـ ــفحة   ٣١(اليابـ ــاد األورويب)؛ والصـ  ٤٠(االحتـ
  .(إيطاليا) ٤٢(أستراليا)؛ والصفحة 

  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٤٣٩(
  .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )٤٤٠(
)٤٤١(  S/PV.6351 ٤، الصفحة.  
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ــا أفغانســتان قطعــت      ــيت تقوده ــة ال ــات الربملاني ــة االنتخاب عملي
نســاء،  ٤٠٦مرشــحا، منــهم  ٢ ٥٧٧شــوطا كــبريا، بوجــود  

  .  )٤٤٢(مقعدا ٢٤٩لشغل 
ــل اخلــاص  ٢٠١٠أيلول/ســبتمرب  ٢٩ويف    ــغ املمث ، أبل

لألمــني العــام الــس بــأن كــون االنتخابــات قــد أجريــت هــو   
ــاز يف حــد ذاتــه، وأن نتــائج االنتخابــات مل تتضــح بعــد.        إجن

ــة    وأشــار إىل ــة االنتخابي  حــدوث حتســن كــبري يف عمــل اللجن
املســتقلة أثنــاء االنتخابــات باملقارنــة مــع االنتخابــات الرئاســية  

يـة واللوجسـتية   ن، على الـرغم مـن التحـديات األم   ٢٠٠٩لعام 
شـكوى حـىت حينـه وأنـه      ٣ ٩٠٠اجلسام. وذكَر أنه مت تلقـي  

ــات يف    ــة لالنتخابـ ــة النهائيـ ــأن النتيجـ ــرار بشـ ــاذ قـ ــل اختـ  حيتمـ
. وقال ممثـل  )٤٤٣(على وجه التقريب تشرين األول/أكتوبر ٣٠

ــة يف     ــبري للدميقراطيـــ ــر كـــ ــات نصـــ ــتان إن االنتخابـــ أفغانســـ
  .  )٤٤٤(أفغانستان
، أبلــغ املمثــل ٢٠١٠كــانون األول/ديســمرب  ٢٢ويف   

اخلــاص لألمــني العــام الــس بأنــه بتصــديق اللجنــة االنتخابيــة   
ــائج يف       ــع النت ــى مجي ــة عل ــة الشــكاوى االنتخابي املســتقلة وجلن

ــة ، تكــون ٢٠١٠تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٣٠ ــة االنتخابي العملي
ــه      ــة. وأعــرب عــن ترحيب ــة اإلجرائي قــد اســتكملت مــن الناحي
ــان اجلديــد حبلــول ايــة        ــرار الــرئيس كــرزاي افتتــاح الربمل بق

ــاير  ــانون الثاين/ينــ ــتكلمني   .)٤٤٥(٢٠١١ كــ ــدة مــ ــاد عــ وأشــ
بالتصديق على نتائج االنتخابات، وأثنـوا علـى عمـل اللجنـتني     

__________ 

  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٤٤٢(
)٤٤٣(  S/PV.6394 ٥ و ٤، الصفحتان.  
  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٤٤٤(
)٤٤٥(  S/PV.6464 ٦، الصفحة.  

اهليئـات االنتخابيـة    بـأن ملكسـيك  . وأقر ممثل ا)٤٤٦(االنتخابيتني
ــززت  ــت يف    تعـــ ــيت أجريـــ ــية الـــ ــات الرئاســـ ــذ االنتخابـــ منـــ

، غري أنه أبرز التحديات الـيت تواجههـا أفغانسـتان    ٢٠٠٩ عام
يف جمال بناء القدرات املؤسسية، كما يتضح من العـدد الكـبري   
ــة الشـــكاوى      ــة إىل جلنـ ــكاوى املرفوعـ ــات والشـ ــن املخالفـ مـ

نه من املهم التخطيط إلصالح انتخـايب  االنتخابية. وأشار إىل أ
يف األجـــــل الطويـــــل، ـــــدف تعزيـــــز قـــــدرات الســـــلطات  

. ورأى عــدة مــتكلمني أن النجــاح يف إجــراء    )٤٤٧(االنتخابيــة
االنتخابــات ينبغــي أن يكــون مبثابــة املنطلــق للمضــي قــدما يف   

  .  )٤٤٨(اإلصالح االنتخايب الطويل األجل
  

تشـرين   ١٢  و ٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر  ١٣  
: متديد والية القوة الدوليـة  ٢٠١١األول/أكتوبر 

  للمساعدة األمنية

، )٢٠١١( ٢٠١١ و )٢٠١٠( ١٩٤٣يف القـــرارين   
تشـرين   ١٢ و ٢٠١٠تشرين األول/أكتـوبر   ١٣املتخذين يف 

، على التـوايل، قـرر الـس متديـد اإلذن     ٢٠١١األول/أكتوبر 
املمنوح للقوة الدولية للمساعدة األمنية لفتـرة سـنة واحـدة يف    

  مرة.كل 
__________ 

(البوســنة  ١١(تركيــا)؛ والصــفحة  ١٠املرجــع نفســه، الصــفحة   )٤٤٦(
 ١٦(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة   ١٤واهلرســك)؛ والصــفحة  

ــان)؛ والصــفحة  ــا)؛ والصــفحة  ١٨(الياب (النمســا)؛  ٢٦(نيجريي
 ٤٣(كنـدا)؛ والصـفحة    ٤٠(غابون)؛ والصفحة  ٢٨والصفحة 

  (االحتاد األورويب).
  .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٤٤٧(
 ١٤(البوسنة واهلرسـك)؛ والصـفحة    ١١فحة املرجع نفسه، الص  )٤٤٨(

ــفحة   ــدة)؛ والصـ ــة املتحـ ــفحة  ١٦(اململكـ ــان)؛ والصـ  ١٨(اليابـ
(الواليــات  ٢٩(النمســا)؛ والصــفحة  ٢٦(نيجرييــا)؛ والصــفحة 
(االحتـــاد  ٤٣(أســـتراليا)؛ والصـــفحة  ٤٢املتحـــدة)؛ والصـــفحة 

  األورويب).
    



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

 

137 14-65169 

 

  اجللسات: احلالة يف أفغانستان

  خرىاألوثائق ال  البند الفرعي  تاريخالاجللسة و
 عمــــال الــــدعوات 

    ٣٧املادة ب
ــدعوات  ــالالــــــ  عمــــــ

  املتكلمون  وغريها ٣٩  املادةب

 (املؤيدون القرار والتصويت
 املمتنعــون  -  املعارضــون - 

  )عن التصويت

              ٦٢٥٥   
 كانون الثاين/ ٦

  ٢٠١٠يناير 

تقرير األمني العام عـن  
ــتان  ــة يف أفغانســ احلالــ
وآثارهــا علــى الســلم    
ــدوليني   ــن الـــــ واألمـــــ

)S/2009/674(  

 ،أســـــــــــــــــــــتراليا   
ــتان،  أفغانســـــــــــــــ

ــتان، ــدا، باكسـ  كنـ
  نيوزيلندا النرويج،

ــل اخلــاص لألمــني   املمث
ــتان   ــام ألفغانســـــ العـــــ
ورئــــيس بعثــــة األمــــم 

دمي املتحـــــــــدة لتقـــــــــ  
املســـــــــــــــــــــاعدة إىل  

الـــرئيس  وأفغانســـتان،  
ــاد   ــد االحتـ ــة لوفـ بالنيابـ
ــم   ــدى األمـ األورويب لـ

  املتحدة

ــام،   ــني العــ األمــ
ــاء  و ــع أعضـ مجيـ

مجيــع  والــس، 
  املدعوين

  

٦٢٨٧   
ــارس  ١٨ آذار/م

٢٠١٠  

تقرير األمني العام عـن  
ــتان  ــة يف أفغانســ احلالــ
وآثارهــا علــى الســالم  
ــدوليني   ــن الـــــ واألمـــــ

)S/2010/127(  

وكيــــل األمــــني العــــام   (أ)دولة عضوا ١١  
لعمليــــــــات حفــــــــظ  

القــــــــائم والســــــــالم، 
ــاد  ب ــد االحتـ ــال وفـ أعمـ

  األورويب

مجيـــــع أعضـــــاء 
الـــس ومجيــــع  

  املدعوين

  

٦٢٩٠  
ــارس  ٢٢ آذار/م

٢٠١٠  

تقرير األمني العام عـن  
ــتان  ــة يف أفغانســ احلالــ
وآثارهــا علــى الســالم  
ــدوليني   ــن الـــــ واألمـــــ

)S/2010/127(  

مشـــروع قـــرار مقـــدم 
مــــــــــــــن تركيــــــــــــــا 

)S/2010/147(  

االحتــاد وتركيــا،     أفغانستان
  الروسي

)٢٠١٠( ١٩١٧القـــــرار 
٠-٠-١٥    

٦٣٥١   
ــران/ ٣٠  حزيـــــ

  ٢٠١٠يونيه 

تقريــــر األمــــني العــــام 
املقــدم عمــال بــالفقرة    

مـــــــــن القـــــــــرار  ٤٠
٢٠١٠( ١٩١٧( 

)S/2010/318(  
ــة   ــالة مؤرخـــــــ رســـــــ

ــه  ١٤ حزيران/يونيـــــــ
ــة إىل  ٢٠١٠ موجهـــــ

األمني العام من رئيس 
ــن  جملـــــــــــس األمـــــــــ

)S/2010/325(                                                                                                               

 ،أســـــــــــــــــــــتراليا   
ــا، أفغانســتان،  أملاني

 باكســتان، إيطاليـا، 
ــدا، ــرويج، كنــ  النــ

  اهلند

ــل اخلــاص لألمــني   املمث
الرئيس بالنيابـة  والعام، 

  لوفد االحتاد األورويب  

مجيـــــع أعضـــــاء 
الـــس ومجيــــع  

  املدعوين

  

٦٣٩٤   
ــول/ ٢٩  أيلـــــــــ

  ٢٠١٠سبتمرب 

تقرير األمني العام عـن  
ــتان  ــة يف أفغانســ احلالــ
وآثارهــا علــى الســلم    
ــدوليني   ــن الـــــ واألمـــــ

)S/2010/463(  

 ،أســـــــــــــــــــــتراليا   
ــتان ــر( أفغانسـ  وزيـ
ــا، ،)اخلارجيــة  أملاني
 باكســتان، إيطاليـا، 
ــدا، ــرويج، كنــ  النــ

  اهلند نيوزيلندا،

ــل اخلــاص لألمــني   املمث
رئـــيس وفـــد   والعـــام،  

  االحتاد األورويب

مجيـــــع أعضـــــاء 
الـــس ومجيــــع  

  املدعوين

  

٦٣٩٥   
ــرين  ١٣ تشـــــــــ

ــوبر  األول/أكتـــــ
٢٠١٠  

مشـــروع قـــرار مقـــدم   
مــــــــــــــن تركيــــــــــــــا 

)S/2010/518(  

)٢٠١٠( ١٩٤٣القـــــرار       أفغانستان
٠-٠-١٥  
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  خرىاألوثائق ال  البند الفرعي  تاريخالاجللسة و
 عمــــال الــــدعوات 

    ٣٧املادة ب
ــدعوات  ــالالــــــ  عمــــــ

  املتكلمون  وغريها ٣٩  املادةب

 (املؤيدون القرار والتصويت
 املمتنعــون  -  املعارضــون - 

  )عن التصويت

              ٦٤٦٤   
ــانون  ٢٢ كـــــــــ

ــمرب  األول/ديســـ
٢٠١٠  

تقرير األمني العام عـن  
ــتان  ــة يف أفغانســ احلالــ
وآثارهــا علــى الســلم    
ــدوليني   ــن الـــــ واألمـــــ

)S/2010/630(  

 ،أســـــــــــــــــــــتراليا   
ــا، أفغانســتان،  أملاني

 - مجهوريـة ( إيران
ــالمية  ،)اإلســـــــــــــ

 باكســتان، إيطاليـا، 
  اهلند كندا،

ــل اخلــاص لألمــني   املمث
نائـــب رئـــيس والعـــام، 

  وفد االحتاد األورويب

مجيـــــع أعضـــــاء 
الـــس ومجيــــع  

  املدعوين

  

٦٤٩٧   
ــارس  ١٧ آذار/م

٢٠١١  

تقرير األمني العام عـن  
ــتان  ــة يف أفغانســ احلالــ
وآثارهــا علــى الســالم  
ــدوليني   ــن الـــــ واألمـــــ

)S/2011/120(  

ــن   ــة مــ ــالة موجهــ رســ
وزيـــــــــر خارجيــــــــــة  
ــأن   ــتان بشـــــ أفغانســـــ
ــة    ــدة لبعث ــة اجلدي الوالي
األمــم املتحــدة لتقــدمي   
املساعدة إىل أفغانستان 

)S/2011/118(املرفق ،  

 ،أســــــــــــــــــــــتراليا
ــتان، ــران أفغانسـ  إيـ

 - مجهوريــــــــــــــة(
 ،)اإلســــــــــــــــالمية

 باكســتان، إيطاليــا،
 كنــــــدا،  تركيــــــا،
 نيوزيلندا، النرويج،

  اليابان

ــل اخلــاص لألمــني   املمث
الرئيس بالنيابـة  والعام، 

  لوفد االحتاد األورويب  

    

٦٥٠٠   
ــارس  ٢٢ آذار/م

٢٠١١  

تقرير األمني العام عـن  
ــتان  ــة يف أفغانســ احلالــ
وآثارهــا علــى الســالم  
ــدوليني   ــن الـــــ واألمـــــ

)S/2011/120(  

مشروع قرار مقدم من 
  )S/2011/147أملانيا (

ــن   ــة مــ ــالة موجهــ رســ
وزيـــــــــر خارجيــــــــــة  
ــأن   ــتان بشـــــ أفغانســـــ
ــة    ــدة لبعث ــة اجلدي الوالي
األمــم املتحــدة لتقــدمي   
املساعدة إىل أفغانستان 

)S/2011/118 (املرفق ،  

)٢٠١١( ١٩٧٤القـــــرار   أفغانستان    أفغانستان
٠-٠-١٥  

٦٥٧٤   
متوز/يوليــــــــه   ٦

٢٠١١  

تقرير األمني العام عـن  
ــتان  ــة يف أفغانســ احلالــ
وآثارهــا علــى الســالم  
ــدوليني   ــن الـــــ واألمـــــ

)S/2011/381(  

ــتان    ،أفغانســـــــــــــــ
ــتان، ــا، باكس  تركي

  اليابان كندا،

ــل اخلــاص لألمــني   املمث
الرئيس بالنيابـة  والعام، 

  لوفد االحتاد األورويب  

مجيـــــع أعضـــــاء 
الـــس ومجيــــع  

  املدعوين

  

٦٦٢٥   
ــول/ ٢٩  أيلـــــــــ

  ٢٠١١سبتمرب 

األمني العام عـن  تقرير 
ــتان  ــة يف أفغانســ احلالــ
وآثارهــا علــى الســالم  
ــدوليني   ــن الـــــ واألمـــــ

)S/2011/590(  

 ،أســـــــــــــــــــــتراليا   
ــتان،  أفغانســـــــــــــــ

ــتان، ــا، باكس  تركي
 قريغيزســــــــــــــتان،

  اليابان كندا،

ــل اخلــاص لألمــني   املمث
الرئيس بالنيابـة  والعام، 

  لوفد االحتاد األورويب  

مجيـــــع أعضـــــاء 
الـــس ومجيــــع  

  املدعوين

  

٦٦٢٩   
ــرين  ١٢ تشـــــــــ

ــوبر  األول/أكتـــــ
٢٠١١  

مشـــروع قـــرار مقـــدم   
ــا   ــن أملانيــــــــــــ مــــــــــــ

)S/2011/630(  

 )٢٠١١( ٢٠١١القـــــرار       أفغانستان
٠-٠-١٥  
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  خرىاألوثائق ال  البند الفرعي  تاريخالاجللسة و
 عمــــال الــــدعوات 

    ٣٧املادة ب
ــدعوات  ــالالــــــ  عمــــــ

  املتكلمون  وغريها ٣٩  املادةب

 (املؤيدون القرار والتصويت
 املمتنعــون  -  املعارضــون - 

  )عن التصويت

              ٦٦٩٠   
ــانون  ١٩ كـــــــــ

ــمرب  األول/ديســـ
٢٠١١  

العام عـن  تقرير األمني 
ــتان  ــة يف أفغانســ احلالــ
وآثارهــا علــى الســالم  
ــدوليني   ــن الـــــ واألمـــــ

)S/2011/772(  

ــة  ١١   دولــــــــــــــــــ
  (ب)عضوا

وكيــــل األمــــني العــــام 
لعمليــــــــات حفــــــــظ  

املمثــــــــل والســــــــالم، 
ــام،    ــني الع اخلــاص لألم

املمثل اخلاص السـابق  و
رئــيس ولألمــني العــام، 

  وفد االحتاد األورويب  

مجيـــــع أعضـــــاء 
الـــس ومجيــــع  

  املدعوين

S/PRST/2011/22                                                                                                              

  
  هولندا اهلند، نيوزيلندا، النرويج، كندا، بولندا، ،باكستان إيطاليا، أملانيا، أفغانستان، ،أستراليا  (أ)  

 النــرويج، ماليزيــا، ليختنشــتاين، كنــدا، تركيــا، باكســتان، ،)اإلســالمية - مجهوريــة( إيــران ،)اخلارجيــة وزيــر نائــب( أفغانســتان ،أســتراليا  (ب)  
  .اليابان نيوزيلندا،

    
  موجهة من األمني العام  ٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢رسالة مؤرخة  - ٢٠

  إىل رئيس جملس األمن
  عرض عام  

خالل الفترة قيد االستعراض، عقد جملس األمن تسـع    
ــا رئاســيا واحــدا      ــرارات واعتمــد بيان ــة ق جلســات واختــذ ثالث

 ن الثـاين/ تشـري  ٢٢رسـالة مؤرخـة   ”يتعلق بالبند املعنـون   فيما
ــوفمرب  ــس      ٢٠٠٦ن ــيس جمل ــام إىل رئ ــني الع ــن األم ــة م موجه

ويف اجللسات، قدم مسؤولون كبار مـن األمانـة    .)٤٤٩(“األمن
العامة إحاطات إىل الس عن التقدم احملـرز يف عمليـة السـالم    

ــددت يف نيبــال وعــن عمــل بعثــة األمــم املتحــدة يف نيبــال. وج
ــرات يف       ــالث مــ ــال ثــ ــدة يف نيبــ ــم املتحــ ــة األمــ ــة بعثــ واليــ

بعـد   ٢٠١١كـانون الثاين/ينـاير    ١٥، وأُيـت يف  ٢٠١٠ عام
  .  )٤٥٠(عملها ملدة أربع سنوات

__________ 

)٤٤٩(  S/2006/920.  
ــرارات   )٤٥٠(  ١٩٣٩ و )٢٠١٠( ١٩٢١ و )٢٠١٠( ١٩٠٩القـــــــــ

علومــات عــن واليــة بعثــة . لالطــالع علــى مزيــد مــن امل)٢٠١٠(
األمــم املتحــدة يف نيبــال، انظــر اجلــزء العاشــر، القســم الثــاين،        

  .“البعثات السياسية وبعثات بناء السالم”

ــاير   ٢١  و ١٥   ــانون الثاين/ينـ ــدم ٢٠١٠كـ : التقـ
  احملرز يف عملية السالم

ــاير   ١٥يف    ــانون الثاين/ينـ ــة  ٢٠١٠كـ ــت ممثلـ ، عرضـ
ــال   األمــني العــام يف نيبــال ورئيســة  ــة األمــم املتحــدة يف نيب بعث

التطورات اإلجيابية يف عملية السالم اليت بدأت بتوقيع التفـاهم  
، وتعـززت بـإبرام اتفـاق    ٢٠٠٥نقطة يف عـام   ١٢املؤلف من 

السالم الشامل بعـد ذلـك بسـنة. ومشلـت التطـورات اإلجيابيـة       
املسـائل املعلقـة الـيت     ملعاجلـة إنشاء آلية سياسية رفيعة املسـتوى  

علــق بعمليــة الســالم، مبــا يف ذلــك صــياغة دســتور جديــد        تت
وإعادة تأهيـل أفـراد اجلـيش املـاوي. غـري أـا قالـت إن تفـاقم         
حالة عدم االستقرار السياسي وعدم وجود آليـة رصـد وطنيـة    
ومستقلة وموثوق ا لتشرف علـى تنفيـذ االتفـاق قـد يقوضـا      

اف عملية السالم بوجه عام. ويف هذا الصدد، شـجعت األطـر  
على االتفاق، يف إطـار اللجنـة اخلاصـة املنشـأة ملعاجلـة مسـائل       
ــادة      ــاجهم وإعـ ــاوي وإدمـ ــيش املـ ــراد اجلـ ــى أفـ ــراف علـ اإلشـ
تأهيلــهم، بشــأن طرائــق إدمــاج أفــراد اجلــيش يف قــوات األمــن  




