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ــاره    ــع يف اعتبـ ــا، وإذ يضـ ــتان وإجرائهـ ــة طاجيكسـ ــان) جلمهوريـ (الربملـ
التنفيـذ الـدقيق    عتـرب الشواغل اليت أعرب عنها األمني العـام يف تقريـره، ي  

هلذا الربوتوكول أساسيا من أجل إجراء انتخابات برملانية حـرة ونزيهـة   
  ودميقراطية حتت الرصد الدويل وفقا ملا هو متوخى يف االتفاق العام؛

ــدير    - ٤   ــع التق ــل     يالحــظ م ــه املمث ــام ب ــذي ق العمــل ال
حـدة يف  اخلاص اجلديد لألمني العام ومجيع موظفي بعثة مراقيب األمم املت

علـى االســتمرار يف مسـاعدة األطــراف علــى    طاجيكسـتان، ويشــجعهم 
احلاجـة إىل أن تقـوم البعثـة بعملياهتـا      تنفيذ االتفاق العام، ويكرر تأكيـد 

يف مجيع أحناء طاجيكستان وأن حتصل على ما يلزم من موظفني ودعـم  
مــن األمــني العــام أن يواصــل النظــر يف ســبل تــأمني قيــام  مــايل، ويطلــب

  العام؛ ثة بدور كامل وفّعال يف تنفيذ االتفاقالبع
تأكيد أمهية اشتراك األمم املتحـدة، يف تعـاون    يكرر  - ٥  

وثيـــق مســـتمر مـــع منظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا، يف األعمـــال  
التحضــريية لالنتخابــات الربملانيــة يف طاجيكســتان ويف رصــدها، حيــث  

نتقاليــة املتوخــاة يف ســتكون االنتخابــات آخــر حــدث هــام يف الفتــرة اال
  العام؛ االتفاق

اســتمرار االشــتراك النشــط مــن جانــب فريــق   يؤيــد  - ٦  
  االتصال يف عملية السالم؛

باستمرار املسامهة اليت تقدمها قـوات حفـظ    يرحب  - ٧  
السالم التابعة لرابطة الدول املسـتقلة يف مسـاعدة األطـراف علـى تنفيـذ      

  املعنية؛  تاالتفاق العام بالتنسيق مع مجيع اجلها
ــة    يطلــب  - ٨   ــد مــن تعاوهنــا لكفال إىل األطــراف أن تزي

أمن وحريـة حركـة أفـراد األمـم املتحـدة وقـوات حفـظ السـالم التابعـة          
األطراف بأن ويذكر لرابطة الدول املستقلة واألفراد الدوليني اآلخرين، 

ــدميها إىل       ــلة تقـ ــاعدة ومواصـ ــة املسـ ــى تعبئـ ــدويل علـ ــع الـ ــدرة اجملتمـ قـ
  رتبط بأمن أولئك األفراد؛طاجيكستان ت

عـــن بـــالغ قلقــه للحالـــة اإلنســـانية احملفوفـــة   يعــرب   - ٩  
باملســـاعدة املقدمـــة مـــن الـــدول يرحـــب باملخـــاطر يف طاجيكســـتان، و

األعضاء واملنظمات الدولية والعـاملني يف اجملـال اإلنسـاين صـوب تنفيـذ      
والتنميـة  االتفاق العام وتلبية االحتياجـات اإلنسـانية واملتعلقـة باإلنعـاش     

  يف طاجيكستان؛
ــات     يطلــب  - ١٠   ــن اجله ــا م ــدول األعضــاء وغريه إىل ال

املعنية تقـدمي تربعـات لبـدء مشـاريع تسـريح القـوات وإعـادة إدماجهـا،         
وتقدمي الدعم مـن أجـل إجـراء االنتخابـات، ومواصـلة االسـتجابة علـى        
الفور وبسخاء للنداء املوحد املشـترك بـني الوكـاالت االسـتراتيجية مـن      

ــام  أ ــام   ويرحــب ، ١٩٩٩جــل طاجيكســتان لع ــد لع ــداء جدي بإعــداد ن
بوصفه وثيقة اسـتراتيجية سيسترشـد هبـا االنتقـال التـدرجيي إىل       ٢٠٠٠

  توجيه اهتمام أكرب إىل التنمية؛
ــرر  - ١١   ــم املتحــدة يف      يق ــراقيب األم ــة م ــة بعث ــد والي متدي

  ؛٢٠٠٠أيار/مايو  ١٥طاجيكستان لفترة ستة أشهر حىت 
إىل األمــني العــام إبقــاء اجمللــس علــى علــم       يطلــب  - ١٢  

إليـه أن يقـدم بعـد االنتخابـات      جبميع التطـورات اهلامـة، ويطلـب أيضـا    
الربملانية ويف غضون أربعة أشهر من اختاذ هذا القرار تقريرا مرحليا عن 

اعتزامــه تقــدمي خمطــط يف التقريــر املشــار إليــه للــدور       ويؤيــد تنفيــذه، 
م املتحـــدة مســـتقبال يف مســـاعدة   السياســـي الـــذي ســـتقوم بـــه األمـــ    

طاجيكستان على املضي يف طريق السالم واملصاحلة الوطنية، واملسـامهة  
ــة       ــة بعث ــهاء والي ــد انت ــع الطــاجيكي بع ــدميقراطي للمجتم يف التطــوير ال

  مراقيب األمم املتحدة؛
  إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٣  
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(اجللســة  ١٩٩٦شــباط/فرباير  ١٥قــرر املــؤرخ امل  
  ): بيان من الرئيسة٣٦٣١

 شـــــــباط/  ١٥، املعقـــــــودة يف  ٣٦٣١يف اجللســـــــة    
وفقــا للتفــاهم الــذي كــان قــد مت التوصــل إليــه    ١٩٩٦ فربايــر

مشـــاورات اجمللـــس الســـابقة، أدرج اجمللـــس البنـــد املعنـــون  يف
دول يف جدول أعماله. وبعد إقـرار جـ   “احلالة يف أفغانستان”

األعمال، دعت الرئيسة (الواليـات املتحـدة) ممثـل أفغانسـتان،     
بناء علـى طلبـه، إىل املشـاركة يف املناقشـة بـدون أن يكـون لـه        

  احلق يف التصويت.
 :)١(ويف اجللسة نفسها، أدلت الرئيسة بالبيان التايل باسم اجمللس

ــال         ــق الســتمرار القت ــن عــن اســتيائه العمي ــس األم ــرب جمل يع
أفغانســتان، الــذي جلــب املــوت والــدمار علــى ســكان البلــد املســلح يف 

  وممتلكاهتم والذي يهدد السالم واألمن يف املنطقة.
ويساور جملس األمن قلق بالغ إزاء التكثيـف األخـري للقصـف      

والغـــارات اجلويـــة علـــى العاصـــمة كـــابول واملنـــاطق احمليطـــة هبـــا وإزاء 
يم املـواد الغذائيـة   احلصار املضروب حول املدينة، الـذي حـال دون تسـل   

  والوقود وغري ذلك من مواد املساعدة اإلنسانية إىل سكاهنا.
ويدعو جملس األمن األطراف املعنية إىل وقع األعمـال القتاليـة     

فــورا، وإىل عــدم عرقلــة تســليم املعونــة اإلنســانية وســائر اإلمــدادات        
اجمللــس  الالزمــة إىل املــدنيني األبريــاء يف املدينــة. ويف هــذا الصــدد، يــثين 

على اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحـدة، وجلنـة الصـليب األمحـر الدوليـة،      
وسائر الوكاالت اإلنسانية يف أفغانسـتان، الـيت تعمـل يف ظـروف بالغـة      
الصعوبة، وعلى نقل اإلمدادات الغذائيـة جـوا مـن بيشـاور إىل كـابول،      

ــة        ــود الرامي ــذه اجله ــه هل ــى مواصــلة دعم ــدويل عل إىل وحيــث اجملتمــع ال
  األرواح.  إنقاذ

ــق ألن الصــراع املســتمر يف         ــالغ القل ــن ب ــس األم ويســاور جمل
أفغانســـتان يـــوفر تربـــة خصـــبة لإلرهـــاب، وعمليـــات نقـــل األســـلحة، 
واالجتار باملخدرات، وهي أنشطة تزعزع االستقرار يف املنطقة بأكملها 
ــة      ــة إىل تنحي ــادة األحــزاب األفغاني ــدعو ق ــاطق اجملــاورة. وهــو ي ويف املن

  الفاهتم جانبا ووقف هذه األنشطة.خ
ويؤكد جملس األمـن مـن جديـد تأييـده الكامـل للجهـود الـيت          

ــة اخلاصــة لألمــم املتحــدة يف أفغانســتان إجيــاد حــل ســلمي       ــذهلا البعث تب
للرتاع من خالل إقامة جملس ذي سلطة وذي صفة متثيلية كاملـة قائمـة   

__________ 

  )١(  S/PRST/1996/6.  

ــة مــن مجيــع األفغــانيني. ويطلــ    ب إىل كــل علــى قاعــدة عريضــة ومقبول
ــة اخلاصــة يف ســعيها إىل     ــا كــامال مــع البعث األفغــانيني أن يتعــاونوا تعاون

  اهلدف.  حتقيق هذا
ويطلب جملس األمن إىل مجيـع الـدول الـيت تسـتطيع أن تتخـذ        

تدابري لتعزيز السالم واالستقرار يف أفغانسـتان أن تقـوم بـذلك، وبوجـه     
ع البعثـة اخلاصـة   اخلصوص أن حتث أطراف الرتاع على التعـاون التـام مـ   

لألمم املتحدة. ويطلب أيضـا إىل هـذه الـدول أن متتنـع عـن التـدخل يف       
ــة ألفغانســتان وأن متنــع تــدفق األســلحة، وغريهــا مــن     الشــؤون الداخلي

  اإلمدادات اليت ميكن أن تؤجج القتال، إىل األطراف األفغانية.
وحيث جملس األمـن خـاطفي أفـراد طـاقم الطـائرة الروسـية يف         
  على إطالق سراحهم فورا ودون أية شروط مسبقة. قندهار

ــة          ــه بالســيادة الكامل ــد التزام ــن جدي ــن م ــس األم ويؤكــد جمل
ألفغانستان واستقالله وسالمته اإلقليمية ووحدته الوطنية. ويعيد تأكيد 
اســـتعداده ملســـاعدة الشـــعب األفغـــاين يف جهـــوده الراميـــة إىل إحـــالل  

بلــده، ويشــجع مجيــع الــدول،    وإعــادة األمــور إىل نصــاهبا يف    الســالم
وكذلك منظمة املؤمتر اإلسالمي، وحركة بلدان عدم االحنياز وغريهـا،  
علــى دعــم اجلهــود الــيت تبــذهلا البعثــة اخلاصــة لألمــم املتحــدة مــن أجــل  

  الغرض نفسه.
  وسيبقي جملس األمن هذه املسألة قيد نظره الفعلي.  

  
(اجللســة  ١٩٩٦أيلول/ســبتمرب  ٢٨املقــرر املــؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٣٦٩٩
 نيســــــــان/  ٩، املعقــــــــودة يف  ٣٦٤٨يف اجللســــــــة   
وفقــا للتفــاهم الــذي كــان قــد مت التوصــل إليــه    ١٩٩٦ أبريــل

ــي       يف ــرئيس (شــيلي) ممثل ــا ال ــس الســابقة، دع مشــاورات اجملل
ــل ــة     كـ ــتان ومجهوريـ ــتان وأوزبكسـ ــتني وأفغانسـ ــن األرجنـ مـ
ــران ــتان وتركيــا وتــونس     إي  اإلســالمية وباكســتان وتركمانس

وطاجيكستان وماليزيا واهلند واليابـان، بنـاء علـى طلبـهم، إىل     
املشاركة يف املناقشة بدون أن يكـون هلـم احلـق يف التصـويت.     

النظـام الـداخلي املؤقـت     مـن  ٣٩ووجه أيضـا، مبوجـب املـادة    
  دعوة إىل املراقب الدائم ملنظمة املؤمتر اإلسالمي.للمجلس، 

إنــه، علــى   ممثــل أفغانســتان، بــادئ ذي بــدء،    وقــال  
ــئ      ــا فتـ ــابقة، مـ ــع السـ ــنوات األربـ ــداد السـ ــآمرون”امتـ  “املتـ

ــدخلون” و ــتخبارات    “املتــ ــدوائر االســ ــون بــ ــذين يرتبطــ الــ
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العسكرية الباكسـتانية، وأحيانـا بـالتواطؤ مـع مؤيـدين آخـرين       
ــتان    ــة أفغانسـ ــة دولـ ــة حبكومـ ــاولون اإلطاحـ ــارج، حيـ مـــن اخلـ

يف  “اننظــام [...] توافــق عليــه باكســت”اإلســالمية وتنصــيب 
كاُبول. وذكر أنه منـذ أُنشـئت دولـة أفغانسـتان اإلسـالمية يف      

ــان/أبريل  ــتخبارات    ١٩٩٢نيســ ــر االســ ــت دوائــ ــا برحــ ، مــ
العسكرية الباكستانية تعمل سرا من أجـل حتقيـق هـذا اهلـدف     

 “املرتزقــة املســماة طالبــان”مــن خــالل إنشــاء ودعــم جمموعــة 
إلســالم. الــيت تــزعم أهنــا حتتكــر احلقيقــة الناصــعة وصــالح ا      

املمثل بعثة األمم املتحـدة اخلاصـة علـى حتديـد التـدخل       وحثَّ
األجــنيب باعتبــاره الســبب األساســي للصــراع والتوصــية باختــاذ 
تدابري فعالـة إلهنائـه؛ وحتديـد ووضـع تسلسـل منطقـي ملراحـل        
عملية السالم على أساس براغمـايت وواقعـي؛ وحتديـد الطبيعـة     

بــــاطهم األجــــنيب.   احلقيقيــــة للطالبــــان والكشــــف عــــن ارت    
املمثــل، دحضــا ملــزاعم باكســتان بــأن حكومــة دولــة        وقــال

أفغانســتان اإلســالمية كانــت تتلقــى املســاعدة العســكرية مــن    
بلدان معينة، إن أفغانستان، بوصفها دولة ذات سيادة، حتـتفظ  

السياســية واملعنويــة   - حبقهــا املشــروع يف التمــاس املســاعدة   
مـــن ميثـــاق   ٥١ادة مـــن أي بلـــد وفقـــا للمـــ    -واإلنســـانية 

املتحدة. واقترح إنشاء مركز رصد تـابع لألمـم املتحـدة     األمم
علـــى طـــول احلـــدود مـــع باكســـتان لوقـــف تـــدفق األســـلحة   
ــة      ــاد بعث ــذخائر غــري املشــروعة إىل داخــل أفغانســتان، وإيف وال
لألمم املتحدة لتقصي احلقائق يف احملافظات اليت تسـيطر عليهـا   

  .  )٢(حركة طالبان
الصني أن الفصائل يف أفغانسـتان جيـب أن   وذكر ممثل   

تنفذ أوال وقف إطالق النار، وأن تقيم ثقة متبادلة فيما بينـها،  
وأن هتيئ الظروف الالزمة للتسوية السـلمية. وثانيـا، مبسـاعدة    
األمم املتحـدة ومنظمـة املـؤمتر اإلسـالمي وجـريان أفغانسـتان،       

ــي أن جتــري مفاوضــات ســل     ــة ينبغ ــإن األطــراف األفغاني مية ف
__________ 

  )٢(  S/PV.3648 ١١إىل  ٢، الصفحات.  

ومشاورات لكـي تتوصـل إىل إجيـاد حـل مـرض. وشـدد علـى        
ضرورة تقيد مجيـع البلـدان بقـرارات األمـم املتحـدة، واحتـرام       
سيادة أفغانستان وسالمتها اإلقليمية، والكف عـن التـدخل يف   

  .)٣(شؤوهنا الداخلية، واحليلولة دون نقل األسلحة إليها
هـود  وأكد ممثل إندونيسـيا جمـددا دعـم وفـد بلـده للج       

ــيت       ــم املتحــدة يف أفغانســتان ال ــة اخلاصــة لألم ــذهلا البعث ــيت تب ال
تشــكل األمـــل يف إهنــاء الصـــراع مـــن خــالل إقامـــة حكومـــة    

عريضـــة القاعـــدة مقبولـــة للشـــعب األفغـــاين. وشـــدد  انتقاليـــة
ــى ــي بـــني        علـ ــدء يف حـــوار حقيقـ ــد حـــان للبـ أن الوقـــت قـ

ــان ــدول      األفغ ــع ال الســتعادة الســلم واالســتقرار، وناشــد مجي
االمتناع عن القيام بأنشطة من شأهنا أن تعرقل اجلهود اجلاريـة  
ــلحة إىل     ــدفق األسـ ــع تـ ــة يف منـ ــلمي، وخاصـ ــاد حـــل سـ إلجيـ

  .  )٤(األطراف يف الصراع
وأشار ممثل الواليات املتحدة إىل أن بلده ال يؤيـد أيـا     

مــن الفصــائل أو احلركــات أو األفــراد الــذين يتنافســون حاليــا  
ان، وأنـــه ال يـــوفر األســـلحة أو أي علـــى الســـلطة يف أفغانســـت

شــكل آخــر مــن الــدعم العســكري أو املــايل ألي مــن هــذه       
ــة     ــع الفصــائل األفغاني الفصــائل أو احلركــات. وطلــب إىل مجي
ــراف اخلارجيــة الــيت تــدعمها أن تــدرك عــدم جــدوى        واألط
استمرار الصـراع يف أفغانسـتان. وفيمـا يتعلـق بـاحلظر املقتـرح       

راح جدير باملزيد مـن الدراسـة مـن    على األسلحة، ذكر أنه اقت
حيث إمكان تنفيذه الفعال. واقترح أيضـا مناقشـة احتمـاالت    
عقــد مــؤمتر بشــأن أفغانســتان ميكــن أن يســاعد يف التعجيــل       

  .)٥(بعملية السالم
ــتان       ــيم أفغانسـ ــدة أن إقلـ ــة املتحـ ــل اململكـ ــد ممثـ وأكـ

ُيســتخدم بصــورة متزايــدة لتــدريب اإلرهــابيني الــذين تترتــب    
__________ 

  .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٣(  
  .١٣فسه، الصفحة املرجع ن  )٤(  
  .١٥و  ١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٥(  
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شطتهم نتائج تتجاوز حدود ذلـك البلـد بكـثري. وذكـر     على أن
أن أفغانستان وهي غري مستقرة متثل هتديدا السـتقرار املنطقـة.   
والحظ أنه مما يبعث على القلق البالغ كون التـدخل األجـنيب،   
العســكري والسياســـي علـــى الســـواء، مـــن جانـــب بلـــدان يف  

دفق املنطقة وما يتجاوزهـا يف ازديـاد، ودعـا إىل وضـع حـد لتـ      
األسلحة إىل أفغانستان. وختاما، شدد املمثل علـى أن السـالم   
ال ميكـــن كســـبه بقـــوة الســـالح؛ وال ميكـــن كســـبه إال إذا مت  
التخلي عـن األسـلحة وقبـل األفغـانيون أنفسـهم بـأن املصـاحلة        

  .)٦(هي السبيل الوحيد للتقدم إىل األمام
وذكر ممثل بوتسـوانا أنـه مـن الواضـح أن الصـراع يف        

ــيني      أفغان ــن اإلقليم ــريا للســلم واألم ــدا خط ســتان يشــكل هتدي
والدوليني على حد سواء. وشدد على أن أي حـل ال يتضـمن   
ــار وإجــراء مفاوضــات بشــأن      التوصــل إىل وقــف إلطــالق الن

  .  )٧(احلالة السياسية اجلديدة سيكون غري واقعي
 نيســــــــان/ ٩، املعقــــــــودة يف ٣٦٥٠ويف اجللســــــــة   
ي كـان قـد مت التوصـل إليـه يف     وفقا للتفاهم الذ ١٩٩٦ أبريل

ــد      مشــاورات اجمللــس الســابقة، اســتأنف اجمللــس النظــر يف البن
املـــدرج يف جـــدول أعمالـــه. وبعـــد إقـــرار جـــدول األعمـــال، 

الــرئيس (شــيلي) ممثلــي كــل مــن األرجنــتني وأفغانســتان    دعــا
ــتان     ــالمية وباكســـ ــران اإلســـ ــة إيـــ ــتان ومجهوريـــ وأوزبكســـ

تان وماليزيـا واهلنـد   وتركمانستان وتركيـا وتـونس وطاجيكسـ   
واليابــان، بنــاء علــى طلبــهم، إىل املشــاركة يف املناقشــة بــدون   

  يكون هلم احلق يف التصويت.  أن
وأكد ممثل االحتاد الروسـي أن احلـرب املدنيـة الـدائرة       

يف أفغانســـتان متثـــل هتديـــدا خطـــريا لســـلم واســـتقرار الـــدول   
األخـــرى، وشـــدد علـــى ضـــرورة ضـــمان أمـــن احلـــدود بـــني   

تان وبلــدان رابطــة الــدول املســتقلة والتأكــد مــن عــدم   أفغانســ
__________ 

  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٦(  
  .١٧و  ١٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٧(  

استخدام إقليم أفغانستان للقيام بأعمال تقوض أمن واسـتقرار  
جــــريان أفغانســــتان. وأضــــاف أن األمــــم املتحــــدة ينبغــــي      

ــة التســوية يف أفغانســتان.     أن ــدور أساســي يف عملي تضــطلع ب
معــرض ترحيــب املمثــل بــاجلهود الــيت تبــذهلا املنظمــات        ويف
ية األخرى لتشـجيع إجيـاد تسـوية أفغانيـة، ذكـر أن بلـده       الدول

يؤيد من حيث املبدأ فكرة عقد مؤمتر دويل ُيعـىن بأفغانسـتان.   
وأكـد أيضــا أن بلـده يتمســك بقــوة بسياسـته املتمثلــة يف عــدم    
التــورط يف القتــال الــدائر فيمــا بــني األطــراف األفغانيــة ويأمــل  

 .)٨(تتصرف كل الدول األخرى بنفس الطريقة  أن

وأكــد ممثــل فرنســا مــرة أخــرى أنــه لــيس هنــاك حــل     
ــزام     عســكري ممكــن يف أفغانســتان وشــدد علــى ضــرورة االلت
بالسماح حبرية وصول املساعدة اإلنسانية إىل كـابول. وأشـار   
أيضا إىل أنه إذا أريد أن تكون عودة السالم دائمة، فالبد مـن  

  .)٩(إقامة حكومة تقبلها خمتلف عناصر البلد
ــ   ل مجهوريــــة إيــــران اإلســــالمية إن بلــــده  وقــــال ممثــ

مليــون الجــئ أفغــاين، وحــث   ٢,٥استضــاف مــا يزيــد علــى  
األطراف على التوصل إىل وقف دائـم إلطـالق النـار والسـعي     

  .)١٠(إىل تسوية سلمية يقبلها اجلميع
وشــدد ممثــل باكســتان علــى أن موقــف حكومــة بلــده   

ــة      ــة مؤقت ــا أن وجــود آلي  الثابــت مــن هــذا الصــراع كــان دوم
عريضة القاعدة تشارك فيهـا مجيـع الفصـائل هـو وحـده الـذي       
ميكن أن ميهد الطريق إلقامة حكومة دميقراطية ميكنها وحـدها  
أن توفر النسيج الضروري الدائم لذاك البلد املتعـدد األعـراق.   
وأكد أن معظم الصـراع الـدائر يف أفغانسـتان ميكـن عـزوه إىل      

هلائــل لألســلحة غيــاب احلكــم الشــرعي. وأضــاف أن التــدفق ا
واألمـــــوال مـــــن اخلـــــارج إىل خمتلـــــف الفصـــــائل السياســـــية 

__________ 

  )٨(  S/PV.3650 ٦، الصفحة.  
  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٩(  
  .١٥و  ١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠(  
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والعســـكرية يزيـــد مـــن تعقـــد املشـــكلة ويضـــعف مـــن عزميـــة  
األطراف املتصارعة علـى السـعي إىل املصـاحلة الوطنيـة. وقـال      
ــون أن      ــتان يعرفـ ــدخل يف أفغانسـ ــده بالتـ ــهمون بلـ ــن يتـ إن مـ
باكستان أحجمت عـن دعـم فصـيل أو آخـر. وأكـد أن هـذه       
االدعــاءات هـــي حماولـــة لتفســـري الوضـــع غـــري احملتمـــل الـــذي  
وجدت فيه الفصـائل نفسـها بسـبب افتقارهـا التـام إىل التأييـد       

ــال إن    ــة  ”الشــعيب مــن شــعب أفغانســتان. وق الســلطة املركزي
ــة مقاطعــات فقــط مــن   ٥يف أفغانســتان تســيطر علــى   “االمسي

يلـة  ، إال أهنا، بـالرغم مـن مـدة حكمهـا الطو    ٣٢املقاطعات الـ 
اليت حددهتا لنفسها، مل تتمكن من احلصـول علـى والء الـذين    
انتحلـــت لنفســـها حـــق حكمهـــم. ومـــن جهـــة أخـــرى، فـــإن 
الطالبان تسيطر على أكثر من نصف البلد ودخلت يف صـراع  
ــه إن مــن يعارضــون       ــع قول ــة. وم ــة االمسي ــع الســلطة املركزي م
السلطة املركزية االمسيـة يشـككون يف مشـروعيتها، فقـد أكـد      

يضا أن األمر األساسـي يف ذلـك هـو حقيقـة مفادهـا أن فتـرة       أ
، ١٩٩٤واليــة احلكومــة يف كــاُبول انتــهت يف حزيران/يونيــه  
. ١٩٩٣مبوجـــب االتفاقـــات األفغانيـــة املؤرخـــة آذار/مـــارس  

وأعــرب عــن دعمــه لعقــد جتمــع متثيلــي للقــادة األفغــان حتــت    
تحـدة  رعاية األمم املتحدة أو حتـت الرعايـة املشـتركة لألمـم امل    

والبلدان اجملـاورة، وذلـك بغيـة البـدء يف عمليـة ذات مصـداقية       
تتضــمن نقــل الســلطة إىل حكومــة ذات قاعــدة عريضــة ومتثــل  
اجلميـــع. وحتبـــذ باكســـتان أيضـــا فـــرض حظـــر كامـــل علـــى   
األسلحة وعلـى إمـداد الفصـائل املتحاربـة باألسـلحة. واقتـرح       
املمثـــل أن ينظـــر اجمللـــس يف فـــرض حظـــر مـــن أجـــل إيقـــاف  

حنات الـــذخائر املنقولـــة جـــوا بالطـــائرات إىل أفغانســـتان. شـــ
وأضاف أن رصد احلظر اجلوي واحلظر على األسلحة يتطلـب  
آلية فعالة ميكن أن تنشئها األمم املتحـدة بالتعـاون مـع منظمـة     
املؤمتر اإلسالمي. بيد أن باكستان ترى أنه من السابق لـألوان  

لمتـه بالترحيـب   عقد مؤمتر دويل بشـأن أفغانسـتان. واختـتم ك   

باملناقشة العلنيـة، إال أنـه أشـار إىل أن جملـس األمـن مل يسـتمع       
  .)١١(للشعب األفغاين “الصوت احلقيقي”بعد إىل 
وأعــرب ممثــل منظمــة املــؤمتر اإلســالمي عــن اعتقــاده     

ــأن ــائل      بـ ــني الفصـ ــا بـ ــاع فيمـ ــد اجتمـ ــق بعقـ ــراح املتعلـ االقتـ
ــة ــدة   األفغانيـ ــم املتحـ ــتركة لألمـ ــة املشـ ــة  حتـــت الرعايـ ومنظمـ
اإلســـالمي، علـــى أن تشـــارك فيـــه يف مرحلـــة الحقـــة   املـــؤمتر

ــديال        ــوفر ب ــاألمر بشــكل مباشــر، ي ــة ب ــدان األخــرى املعني البل
صــاحلا. وكــرر املمثــل قولــه بــأن مقترحــات منظمــة املــؤمتر         
اإلســالمي ومبادراهتــا ال تــنص علــى أي تــدخل خــارجي مــن   

  .  )١٢(نوع كان  أي
قلقـه، إنـه جيـري    وقال ممثل طاجيكسـتان، معربـا عـن      

انطالقا من بعض مناطق أفغانستان شن هجمات مسلحة عـرب  
  .)١٣(احلدود الطاجيكية األفغانية

ــه       ــاب يف منطقتـ ــار اإلرهـ ــد إن انتشـ ــل اهلنـ ــال ممثـ وقـ
يتجاوزهــا مســألة تــثري القلــق العميــق، ومــن مث ارتــأى أن   ومــا

تتركــز اجلهــود الرئيســية الــيت تبــذهلا األمــم املتحــدة مــن أجــل    
ــدخل     الســالم ــع حصــول ت ــة ومن علــى وقــف األعمــال العدائي

  .  )١٤(تقدمي الدعم اخلارجي إىل قوات الثوار  خارجي أو
وأعربــت ممثلــة تركمانســتان عــن قلــق حكومــة بلــدها   

إزاء ســـنوات الصـــراع العديـــدة يف بلـــد جمـــاور تتشـــاطر معـــه 
ــد إىل    ــتان حــدودا متت ــومتر. وأضــافت أن   ٨٠٠تركمانس كيل

تصــادية والثقافيــة والتجاريــة كانــت    الــروابط السياســية واالق 
دومـــا ذات أمهيـــة كـــبرية لشـــعيب البلـــدين. وقالـــت إن هنـــاك  

ثنيني يف إقلـيم أفغانسـتان.   يقرب من مليون من مواطنيها اإل ما
ــعر      ــتان، تشـ ــاورا ألفغانسـ ــدا جمـ ــفها بلـ ــتان، بوصـ وتركمانسـ

__________ 

  .١٩إىل  ١٧املرجع نفسه، الصفحات   )١١(  
  .٢٤نفسه، الصفحة املرجع   )١٢(  
  .٣١املرجع نفسه، الصفحة   )١٣(  
  .٣٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٤(  
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للصراع األفغاين واملشاكل الـيت ترافقـه.    “باألنفاس الساخنة”
ون إيصــال مصــادر الطاقــة عــرب أفغانســتان، وهــو فهــو حيــول د

يعــد أحــد اإلمكانــات االقتصــادية الكــربى لتركمانســتان.    مــا
وأبرزت املمثلة أيضا أن األثر املزعزِع لالسـتقرار الـذي أسـفر    

ر أيضــا علــى احلالــة يف  عنــه الصــراع الطويــل يف أفغانســتان أثّــ 
ريعة مجيع أحناء املنطقـة، وخباصـة آفـاق التوصـل إىل تسـوية سـ      

للــرتاع الطــاجيكي الــذي كــان موضــوعا للمحادثــات اجلاريــة  
برعاية األمـم املتحـدة يف تركمانسـتان. وذكّـرت كـذلك بـأن       
بلـــدها هـــو الـــذي اقتـــرح مبـــادرة عقـــد مـــؤمتر دويل برعايـــة   

ــم ــارهتا إىل     األمـ ــتان. ويف إشـ ــألة أفغانسـ ــأن مسـ ــدة بشـ املتحـ
فـــرض حظـــر علـــى إيصـــال األســـلحة إىل أفغانســـتان،   فكـــرة
ــة      أكــ ــن خــالل آلي ــتم م ــي أن ي ــذا احلظــر ينبغ ــل ه دت أن مث

ــة للــتحكم. وختامــا، ذكــرت املمثلــة أن تركمانســتان       مالئم
احملايدة سيكون هلا عظيم الشـرف يف استضـافة هـذا املـؤمتر يف     

  .)١٥(عاصمتها عشق آباد
وأعرب عدد من املـتكلمني اآلخـرين عـن قلقهـم إزاء       

عــن العنــف وإهنــاء تــردي احلالــة داعــني األطــراف إىل التخلــي  
احلـرب األهليـة. وأدانـوا أي تـدخل سياسـي أو عسـكري مــن       
ــتان،     ــة ألفغانسـ ــؤون الداخليـ ــة يف الشـ ــوى خارجيـ ــب قـ جانـ
وأكــدوا جمــددا أن احلالــة يف أفغانســتان تشــكل هتديــدا خطــريا  

علـى عـدم إمكانيـة     نللسلم واألمن الدوليني. وشدد املتكلمـو 
أفغانســتان. وتكلــم التوصــل إىل تســوية بالســبل العســكرية يف  

عدد من املمثلني معـربني عـن دعمهـم آلليـة موسـعة مـن أجـل        
تشكيل جملس ذي سلطة ميثل اجلميع لتكون سـبيال إىل حتقيـق   
املصاحلة الوطنية أو عقد مؤمتر دويل للتصـدي جلميـع جوانـب    

  .)١٦(املسألة األفغانية
__________ 

  .٢٨و  ٢٧املرجع نفسه، الصفحتان   )١٥(  
إىل  ٣(بولنــدا)؛ والصــفحات  ٣و  ٢املرجــع نفســه: الصــفحتان   )١٦(  

ــفحتان   ٥ ــر)؛ والصـــــ ــا)؛   ٧و  ٦(مصـــــ ــة كوريـــــ (مجهوريـــــ
ــفحتان ــفحات   ٨و  ٧ والصــــــ ــدوراس)؛ والصــــــ إىل  ٩(هنــــــ

 أيلـــــــول/ ٢٨، املعقـــــــودة يف ٣٦٩٩ويف اجللســـــــة   
تفـاهم الـذي كـان قـد مت التوصـل إليـه       وفقـا لل  ١٩٩٦ سبتمرب

ــن      ــس األمـ ــيس جملـ ــابقة، أدىل رئـ ــس السـ ــاورات اجمللـ يف مشـ
  :)١٧(بيساو) بالبيان التايل باسم اجمللس -  (غينيا

يكــرر جملــس األمــن اإلعــراب عــن قلقــه البــالغ إزاء املواجهــة     
  العسكرية يف أفغانستان.

اكن ويساور جملس األمن أيضا القلـق إزاء انتـهاك حرمـة األمـ      
التابعـــة لألمـــم املتحـــدة يف كـــابول ويعـــرب عـــن جزعـــه إزاء اإلعـــدام  
الوحشي، على يد مجاعة الطالبان، للرئيس جنيب اهللا، رئيس أفغانستان 

  السابق، واآلخرين الذي جلأوا إىل هذه األماكن.
ــع األطــراف بالتزاماهتــا        ــأن تفــي مجي ويطالــب جملــس األمــن ب

ألمــم املتحــدة وســائر املــوظفني     وتعهــداهتا املتعلقــة بســالمة مــوظفي ا   
الدوليني يف أفغانستان. ويدعو مجيع األفغـانيني إىل التعـاون الكامـل مـع     
األمـــم املتحـــدة واألجهـــزة املرتبطـــة هبـــا فضـــال عـــن ســـائر املنظمـــات   
والوكاالت اإلنسانية فيما تبذله من جهود لتلبية االحتياجات اإلنسـانية  

  لشعب أفغانستان.
كيد التزامه بسيادة أفغانستان واستقالهلا ويعيد جملس األمن تأ  

ــدعو اجمللـــس إىل الوقـــف    ــة. ويـ ــدهتا الوطنيـ ــة ووحـ وســـالمتها اإلقليميـ
ــى وجـــه        ــلحة ويطلـــب، علـ ــال العدائيـــة املسـ ــوري جلميـــع األعمـ الفـ
االستعجال، إىل زعماء األطراف األفغانية نبذ اسـتخدام القـوة، وطـرح    

إىل حتقيـق املصـاحلة    خالفاهتم جانبـا والـدخول يف حـوار سياسـي يرمـي     
الوطنيــة. ويطلــب إىل مجيــع الــدول االمتنــاع عــن التــدخل يف الشــؤون    

  الداخلية ألفغانستان.
ــود       ــده الكامـــل جلهـ ــد تأييـ ويؤكـــد جملـــس األمـــن مـــن جديـ

ــة اخلاصــة لألمــم     األمــم املتحــدة يف أفغانســتان، وال ســيما أنشــطة البعث
ثــة اخلاصــة الــيت املتحــدة. ويطلــب إىل مجيــع األطــراف التعــاون مــع البع 

ستعمل بصفتها جهة ميسرة رئيسية وحمايدة، وذلك هبدف التوصل إىل 
حـل سـلمي للصـراع يف أقـرب وقـت ممكـن. ويطلـب إىل مجيـع الـدول          

__________ 

 ١٣ (أملانيا)؛ والصفحتان ١٢و  ١١(إيطاليا)؛ والصفحتان  ١١
(اليابـان)؛ والصـفحات    ١٦و  ١٥(شيلي)؛ والصـفحتان   ١٤ و

(تــونس)؛  ٢٧إىل  ٢٥(األرجنــتني)؛ والصــفحات   ٢٢إىل  ١٩
 ٢٨(تركمانســــــتان)؛ والصــــــفحتان  ٢٨و  ٢٧والصــــــفحتان 

(أوزبكســـــــتان)؛  ٣٠و  ٢٩(تركيـــــــا)؛ والصـــــــفحتان  ٢٩ و
  (ماليزيا). ٣٢و  ٣١والصفحتان 

  )١٧(  S/PRST/1996/40.  
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تتخذ كل اخلطوات الالزمة لتحقيق السالم يف أفغانستان وأن تعمل  أن
  متضامنة مع األمم املتحدة من أجل حتقيق هذه الغاية.

ــل جملـــس     ــتان   وسيواصـ ــورات يف أفغانسـ ــة التطـ ــن متابعـ األمـ
  باهتمام شديد.

  
 ١٩٩٦تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٢املقــرر املــؤرخ   

  )١٩٩٦( ١٠٧٦): القرار ٣٧٠٦(اجللسة 
 ١٩٩٦تشــــرين األول/أكتــــوبر  ٨برســــالة مؤرخــــة   

، أحــال ممثلــو االحتــاد الروســي    )١٨(موجهــة إىل األمــني العــام  
زاخسـتان نـص   وأوزبكستان وطاجيكستان وقريغيزسـتان وكا 

عـن   ١٩٩٦تشرين األول/أكتـوبر   ٤إعالن مشترك صادر يف 
أن احلــرب يف أفغانســتان تشــكل  فيــه ذكــروا اهنم،زعمــاء بلــد

خطــرا مباشــرا علــى املصــاحل الوطنيــة واألمــن يف دوهلــم ويف       
رابطــة الــدول املســتقلة ككــل، وطلبــوا عقــد جلســة اســتثنائية   

املعنية لغرض اختاذ جمللس األمن، دون تأخري، مبشاركة البلدان 
تدابري عاجلة لوقف القتال والتوصل إىل تسـوية شـاملة للـرتاع    

  األفغاين.  
تشـــــــرين  ١٦، املعقـــــــودة يف ٣٧٠٥ويف اجللســـــــة   

مت التوصـل   كان قـد  وفقا للتفاهم الذي ١٩٩٦األول/أكتوبر 
ــالة    ــابقة، أدرج اجمللـــس الرسـ ــاورات اجمللـــس السـ ــه يف مشـ إليـ

 دعـا بعد إقرار جدول األعمال، املذكورة يف جدول أعماله. و
الرئيس (هندوراس) ممثلي أفغانسـتان وأوزبكسـتان ومجهوريـة    
ــا      ــدا وباكســتان وتركمانســتان وتركي ــران اإلســالمية وأيرلن إي

ــان     ــد والياب ــتان واهلن ــتان وكازاخس  ،وطاجيكســتان وقريغيزس
أن يكـون   بـدون املناقشـة   يف إىل املشـاركة،  ،بناء علـى طلبـهم  

 ، مبوجــب املــادةوجــه الــدعوة أيضــاوويت. التصــ يف قاحلــهلــم 
النظــام الــداخلي املؤقــت، إىل املراقــب الــدائم ملنظمــة   مــن ٣٩

  املؤمتر اإلسالمي.
__________ 

  )١٨(  S/1996/838.  

ــاء اجمللـــس إىل مـــذكرة   وجـــهمث    ــاه أعضـ الـــرئيس انتبـ
موجهـة إىل األمـني    ١٩٩٦ سبتمرب أيلول/ ٣٠شفوية مؤرخة 

رة هبـا نـص بيـان أصـدرته وزا     حييـل العام من ممثل كازاخستان 
ــتان يف   ــة كازاخسـ ــبتمرب  ٢٨خارجيـ ــأن  ١٩٩٦أيلول/سـ بشـ

ــتان  ــرية يف أفغانسـ ــداث األخـ ــة  )١٩(األحـ ــالة مؤرخـ ؛ وإىل رسـ
موجهـــة إىل رئـــيس جملـــس  ١٩٩٦تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٩

األمـــن مـــن نائـــب وزيـــر خارجيـــة أفغانســـتان بشـــأن مـــزاعم  
ــان   ــة أو   ”اســتخدام الطالب ــا مــن األســلحة الكيميائي نوعــا معين

  .)٢٠(“وليااحملظورة د
ويف اجللســــة املــــذكورة، ذكــــر ممثــــل أفغانســــتان أن   

باكستان تعمل على عرقلة عودة السالم وهلـذا السـبب تتوجـه    
ــة صــون       ــؤولية ومهم ــه مس ــة إلي ــس املوكل ــتان إىل اجملل أفغانس
السلم واألمـن علـى الصـعيدين اإلقليمـي والـدويل. وأشـار إىل       

 اجلمعيـة  أن وفود أفغانستان دأبت لسنوات على الشـكوى إىل 
العامـــة وجملـــس األمـــن مـــن اســـتمرار التـــدخل األجـــنيب يف       

يؤســف لــه أن التــدابري الــيت اختــذهتا   إنــه ممــا قــالأفغانســتان. و
ــدار    ــرارات وإصـ ــاد القـ ــدة اقتصـــرت علـــى اعتمـ األمـــم املتحـ
البيانات، وهي احلالة الـيت شـجعت املعتـدي علـى اختـاذ املزيـد       

املرتزقــة الــذين ”نيــد مــن التــدابري لتحقيــق هدفــه املتمثــل يف جت 
إىل  موتدريبهم وجتهيـزهم وإرسـاهل   “أطلق عليهم اسم طالبان

أراضي أفغانستان. وزعم املمثـل أنـه منـذ أن سـيطرت حركـة      
ــى كــاب   ــان عل ــاال تســتوجب   والطالب ــت احلركــة أعم ل، ارتكب

اإلدانة مثل إغالق أبـواب املـدارس يف وجـوه الفتيـات وإجبـار      
وحظــر مشــاهدة التليفزيــون. النســاء علــى املكــوث يف بيــوهتن 

األمم املتحدة وحتثهـا علـى إرسـال    تطالب أفغانستان  قال إنو
ــائق إىل أفغانســتان حيــث ستضــع ســلطات     ــة لتقصــي احلق بعث
أفغانستان حتت تصرفها مجيع األدلـة القاطعـة املتصـلة مبختلـف     

__________ 

  )١٩(  S/1996/810.  
  )٢٠(  S/1996/842.  



ممارسات جملس األمن مرجع 
 

796 09-25531 
 

جوانب الصراع املسـتمر هنـاك. وينبغـي للبعثـة أيضـا أن تنظـر       
سـلحة الكيميائيـة ضـد قـوات احلكومـة      يف مسألة اسـتخدام األ 

األفغانية. وفيما يتعلق مبوضوع حظر األسلحة املفـروض علـى   
امليثـاق   أفغانستان، شدد املمثل على أنـه ال توجـد أيـة مـادة يف    

تنص على أنه ينبغي فرض تدبري من هذا القبيـل علـى حكومـة    
دولة عضو وقعت ضحية تدخالت ومؤامرات أجنبيـة وتـدافع   

ــا     عــن ســيادهتا  ــه وفق واســتقالهلا وســالمة أراضــيها. وأكــد أن
من امليثاق، ألفغانستان حق طبيعي يف الـدفاع عـن    ٥١للمادة 

الـــنفس، وأيـــة حماولـــة ملنـــع أفغانســـتان مـــن تعزيـــز دفاعاهتـــا،   
بوصفها دولة ذات سيادة، ستكون متعارضة مـع امليثـاق ومـع    

تان مصاحل السلم واالستقرار واألمن يف املنطقة. وتتفق أفغانسـ 
ــاء علـــى أن جملـــس األمـــن ينبغـــي    مـــع معظـــم الـــدول األعضـ

ــتحيلة     أال ــه مسـ ــا وأهدافـ ــذه مرهقـ ــون تنفيـ ــرارا يكـ ــد قـ يعتمـ
 ١ ٢٥٠التحقيـــق يف هنايـــة املطـــاف. فهنـــاك مـــا يزيـــد علـــى  

كيلـــومترا مـــن احلـــدود غـــري احملروســـة يف جنـــوب أفغانســـتان 
وجنوهبــا الشــرقي، واحتياجــات تطبيــق حظــر لألســلحة علــى   

س غـري ممكنـة. وذكـر املمثـل أن أفغانسـتان سـتتقيد       هذا األسـا 
بوقــف إطــالق النــار فــورا وفــق الشــروط التاليــة: أوال، جيــب    
على قـوات طالبـان املسـلحة أن ختلـي العاصـمة فـورا؛ وثانيـا،        

 بكـابول جيب سحب أسلحتها الثقيلة؛ وثالثا، جيب االعتـراف  
منطقة جمردة من السـالح؛ ورابعـا، جيـب تشـكيل قـوة شـرطة       

ت إشراف األمم املتحدة ومنظمة املـؤمتر اإلسـالمي لضـمان    حت
؛ خامســا، ينبغــي الشــروع يف املفاوضــات هبــدف كــابولأمــن 

متهيد السبيل أمام تشـكيل حكومـة مؤقتـة للوحـدة الوطنيـة يف      
العاصمة. وحـث اجمللـَس علـى ممارسـة الضـغط الـدويل        كابول

  .  )٢١(الالزم على طالبان لكي توافق على ذاك االقتراح
وذكـــرت ممثلـــة كازاخســـتان أن تـــدهور احلالـــة يف       

تزعـزع االسـتقرار يف منطقـة     أفغانستان وآثاره احملتملة اليت قـد 
__________ 

  )٢١(  S/PV.3705 ٨إىل  ٣، الصفحات.  

تشـرين   ٤آسيا الوسطى أديـا إىل عقـد اجتمـاع يف أملـايت يـوم      
حضــــره زعمــــاء االحتــــاد الروســــي     ١٩٩٦األول/أكتــــوبر 

وأوزبكســـتان وطاجيكســـتان وقريغيزســـتان وكازاخســـتان.    
ــام     وناشــد هــؤالء  ــة، ويف املق ــرتاع األفغاني الزعمــاء أطــراف ال

األول حركة طالبـان، أن تـدعو إىل الوقـف الفـوري لألعمـال      
ــوطين.       ــاق ال ــق الوف ــاس الســبل لتحقي ــدء يف التم ــة والب العدائي
وذكرت املمثلة أنه يتعني على األمم املتحدة وجملس األمـن أن  
يكثفـــا أنشـــطتهما للتوصـــل إىل مـــا يلـــزم مـــن تـــدابري لوقـــف  

اختذ مـن خطـوات    الصراع. وأضافت أن كازاخستان تؤيد ما
باجتاه تسوية الرتاع بني األطـراف األفغانيـة بالوسـائل السـلمية     
حصرا، وتؤيد احلفاظ على أفغانستان كبلد موحـد. وأعربـت   

أنــه مــن الضــروري أن تضــطلع األمــم املتحــدة  بعــن اعتقادهــا 
  .)٢٢(ملهتمةبدور أساسي يف هذه العملية بالتعاون مع الدول ا

وشــدد ممثــل أوزبكســتان علــى أنــه ال جيــب الســماح     
للصــراع يف أفغانســتان بــأن يهــدد اســتقرار البلــدان اجملــاورة       
وأمنــها القــومي. وأعــرب عــن اجلــزع ألنــه يف خضــم احلــرب   
الدائرة ظلت أراضي أفغانستان مكانا إلنتـاج املخـدرات علـى    

ــري خ  ــل وغــ ــو هائــ ــديرها  حنــ ــدة لتصــ ــيطرة وقاعــ ــع للســ اضــ
أن فــرض حظــر بــاملشــروع. كــذلك أعــرب عــن اعتقــاده  غــري

على توريـد مجيـع أنـواع األسـلحة إىل أفغانسـتان ميثـل عنصـرا        
هاما يف هتيئة الظروف املؤاتية لوقف األعمال القتاليـة وإحـالل   

يكـون موجهـا    أالالتـدابري ينبغـي   تلـك   تنفيذقال إن السالم. و
اخلـارجيني   ضـد املـوردين   إمنـا ضد أي من األطراف األفغانية و

لألسلحة. وأكد املمثل ضرورة استخدام مجيع السـبل املمكنـة   
ــار      ــيت جيــري اســتخدامها إلذكــاء ن ــد األســلحة ال لوقــف توري

  .)٢٣(الصراع األفغاين
__________ 

  .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٢(  
  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣(  
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ــاده      ــن اعتقـ ــتان عـ ــل قريغيزسـ ــن بوأعـــرب ممثـ ــه مـ أنـ
الضــروري اســتخدام مجيــع الوســائل املتاحــة لألمــم املتحــدة       

اســي ومنــع تزايــده، األمــر  الحتــواء الصــراع العســكري والسي
الــذي ميكــن أن يشــكل هتديــدا لألمــن اإلقليمــي. وذكــر أن       
موقف وفد بلده يتلخص يف ضرورة الوقف الفوري لألعمـال  
ــراف      ــني أطـ ــد بـ ــيم حمايـ ــات يف إقلـ ــد مفاوضـ ــة، وعقـ العدائيـ
ــة يف      ــدخل أطــراف ثالث ــى ضــرورة أال تت الصــراع. وشــدد عل

إىل تعزيـز العمليـة    الشؤون الداخلية ألفغانستان وعلـى احلاجـة  
  .  )٢٤(السياسية الرامية إىل إنشاء حكومة مؤقتة عريضة القاعدة

ــتان فقــــد الحــــظ أن احلــــدود      ــا ممثــــل طاجيكســ أمــ
األفغانية ما زالت منطقة توتر بشكل خـاص، مث   - الطاجيكية

ــأن التوصــل إىل    ــاع ب ــده علــى اقتن تســوية سياســية   ذكــر أن بل
ــة ســيحقق االســت   قرار إىل حــد كــبري شــاملة للمشــكلة األفغاني

للحالة على احلدود اجلنوبية لرابطـة الـدول املسـتقلة واالمتـداد     
  .  )٢٥(الطاجيكي للحدود اخلارجية للرابطة

وكرر ممثل االحتـاد الروسـي القـول بـأن االحتـاد يعتـرب         
اقتــراب شــرارة احلــرب مــن حــدود الرابطــة هتديــدا مباشــرا        

املنطقة. وذكر أن ملصاحله الوطنية وأمنه وهتديدا لالستقرار يف 
 - رد الفعل إزاء هذا التهديد كان رحيل السكان مـن كـابول  

موجــة جديــدة مــن الالجــئني واملشــردين. وهــذا تفــاقم جديــد  
وخطري للصراع الداخلي ميكن أن يـؤدي إىل اهنيـار أفغانسـتان    
وأن تكــون لــه أوخــم العواقــب علــى اســتقرار املنطقــة. وذكــر  

نسيات والديانات، يصبح اخليـار  أنه، يف أفغانستان املتعددة اجل
املمكن الوحيد حلل األزمة هو التوصل إىل اتفاق علـى أسـاس   
االعتـــراف باملصـــاحل واحلقـــوق املشـــروعة جلميـــع مجاعـــات      
الســكان، وأن بلــوغ هــذه األهــداف حتديــدا ينبغــي أن يكــون  
حمــور جهــود األمــم املتحــدة. واقتــرح أن يتخــذ جملــس األمــن   

__________ 

  .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤(  
  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥(  

نداء إىل مجيـع األطـراف األفغانيـة     قرارا جازما سياسيا يتضمن
بأن توقف مجيع األعمال املسلحة وبأن تبـدأ احلـوار السياسـي    

إحالل السالم الدائم يف أفغانستان. وشـدد علـى أنـه     أجلمن 
مــن املهــم أيضــا أن يؤكــد جملــس األمــن عــدم جــواز التــدخل    
اخلارجي يف شؤون أفغانستان، مبا يف ذلك ضـرورة وقـف أي   

  .)٢٦(إمداد باألسلحة
والحــظ ممثــل اململكــة املتحــدة أن مشــهد التحالفــات    

تغري علـى حنـو ملحـوظ يف األسـابيع القليلـة املاضـية، وأنـه مـع         
تســارع األحــداث يصــبح مــن اخلطــأ التســرع بــاحلكم عليهــا.  
ــل يف      ــي أن تتمث ــدويل ينبغ ــى أن أهــداف اجملتمــع ال وشــدد عل

ع الوقف الفـوري إلطـالق النـار، وإجـراء مفاوضـات بـني مجيـ       
األطراف، وإنشاء عمليـة للسـالم تفضـي إىل تشـكيل حكومـة      
متثيلية عريضة القاعدة حتترم حقـوق اإلنسـان. وذكـر أن لبعثـة     

املتحـدة اخلاصـة إىل أفغانسـتان دور هـام يف حتقيـق هـذه        ماألم
األهداف. وفيما يتعلق بدعوة ممثل أفغانستان إىل إرسـال بعثـة   

ثل اململكة املتحـدة أن  لألمم املتحدة لتقصي احلقائق، الحظ مم
هناك بالفعل بعثـة خاصـة لألمـم املتحـدة علـى األرض. وأكـد       

عرضـــت لتـــدخل مـــن اخلـــارج مل يـــؤد جمـــددا أن أفغانســـتان ت
إىل إطالة أمد الصـراع. ودعـا إىل وضـع حـد هلـذا التـدخل        إال

ــذخرية.       ــلحة وال ــداد الفصــائل باألس ووضــع حــد ملواصــلة إم
حقــوق اإلنســان الدوليــة  وطلــب إىل الفصــائل احتــرام قواعــد  

ــها أفغانســتان       ــيت وقعت ــة ال ــا للصــكوك الدولي وإىل العمــل وفق
وصادقت عليهـا. واختـتم كلمتـه قـائال إنـه جيـب علـى جملـس         

مراقبـة احلالـة    عن كثب األمن واجملتمع الدويل كله أن يواصال
  .)٢٧(السريعة التغري يف أفغانستان

ــبني       ــة يف أفغانســتان ت ــل فرنســا أن احلال  أن وذكــر ممث
نداءات اجمللـس مل تلـق آذانـا صـاغية، يف حـني تعـرِّض احلـرُب        

__________ 

  .١٥و  ١٤نفسه، الصفحتان املرجع   )٢٦(  
  .١٨و  ١٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٧(  



ممارسات جملس األمن مرجع 
 

798 09-25531 
 

ــة بأســـرها. وأكـــد أن    ــتقرار يف املنطقـ للخطـــر الســـالم واالسـ
ــذا       ــة يف ه ــوى املنخرط ــن الق ــاز ألي م ــزم االحني ــا ال تعت فرنس
الصــراع، بــل إهنــا تــدعو إىل وقــف إطــالق النــار والــدخول يف 

الحظ أن تعاقـب  حوار هبدف التوصل إىل املصاحلة الوطنية. و
التحالفــات والتحالفــات املضــادة يف أفغانســتان يؤكــد أن هــذا 
الصراع ال ميكـن حسـمه عـن طريـق السـالح، بـل عـن طريـق         
تسوية سياسية تقوم على تفاهم منصف حيترم مصاحل اجلميـع.  
ويقتضي ذلك أن يتوقف التدخل. كذلك الحـظ أن اسـتمرار   

ــبة لألن   ــة خصـــ ــد تربـــ ــتان يوجـــ ــراع يف أفغانســـ ــطة الصـــ شـــ
  .)٢٨(اإلرهابية
وذكر ممثل مصر أن احلالة يف أفغانستان متثـل مشـكلة     

طال أمدها وتعقـدت حبيـث أصـبح اسـتمرارها يشـكل هتديـدا       
مباشرا للسلم واألمن الدوليني. والحـظ أن أفغانسـتان وقعـت    
فريســـة حلـــرب أهليـــة مـــدمرة وضـــحية لتـــدخالت القـــوى       

ــن خـــ      ــة مـ ــراف املختلفـ ــف األطـ ــز مواقـ ــة لتعزيـ الل اخلارجيـ
إمدادات عسكرية وغريها. وأشار كـذلك إىل أن آثـار األزمـة    
يف أفغانســـتان امتـــدت لتجعلـــها معقـــال لتـــدريب وتصـــدير      
املتطرفني حبيث جتاوز الصـراع حـدود هـذا البلـد. وذكَّـر بـأن       
بلـــده عـــاىن مـــن األنشـــطة اإلرهابيـــة الـــيت متـــت علـــى أيـــدي  
متطــــــرفني مــــــن جنســــــيات أجنبيــــــة تلقــــــوا تدريبــــــهم يف  

  .  )٢٩(تانأفغانس
وذكــر ممثــل الصــني أن الــتغريات الــيت طــرأت مــؤخرا     

ــة السياســية والعســكرية يف أفغانســتان أثــارت قلقــا     علــى احلال
واسعا يف أوساط اجملتمع الدويل، وخباصة بـني البلـدان اجملـاورة    
ألفغانســتان الــيت ختشــى أن يــؤدي تصــاعد الــرتاع الــداخلي يف 

. وقــال إن وفــد أفغانســتان إىل تعــريض أمــن حــدودها للخطــر
ــة،      ــة احلق ــق املصــاحلة الوطني ــرى أن املطلــوب هــو حتقي ــده ي بل

__________ 

  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨(  
  .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩(  

ما يتوقف بصورة رئيسـية علـى األطـراف يف أفغانسـتان.      وهو
ــا     ــا خالفاهتـ ــراف قريبـ ــم األطـ ــه يف أن حتسـ ــن أملـ ــرب عـ وأعـ

والعرقيـة، وأن تكـف فـورا عـن الصـراعات       السياسية والدينيـة 
ــد     ــة للبل ــا للمصــلحة العام ــة، وأن تنشــئ  املســلحة حتقيق واألم

ــع       ــول مجيـ ــى بقبـ ــتقرة حتظـ ــدة ومسـ ــة القاعـ ــة عريضـ حكومـ
األطــراف عــن طريــق مفاوضــات ســلمية ُتجــرى حتــت رعايــة   

  .  )٣٠(األمم املتحدة واجملتمع الدويل
والحظت ممثلة الواليـات املتحـدة أن احلالـة السياسـية       

ــبب    ــذريا بســ ــريا جــ ــتان تغــــريت تغــ ــكرية يف أفغانســ والعســ
إال أن موقــف الواليــات املتحــدة إزاء  األحــداث الــيت طــرأت،

هذه االضطرابات مل يـتغري. ودعـت املمثلـة كـل األطـراف إىل      
أن توقــف القتــال وأن تبــدأ املفاوضــات الــيت تســتهدف حتقيــق 
ــن       ــراب ع ــات املتحــدة اإلع ــية. وكــررت الوالي تســوية سياس
ــة       ــدخل األجــنيب يف الشــؤون الداخلي ــا بشــأن أخطــار الت قلقه

كــل األطــراف اخلارجيــة علــى االمتنــاع  ألفغانســتان، وحثــت 
ــة وكــل جــريان     عــن التــدخل. وحثــت املمثلــة القــوى اإلقليمي
أفغانســتان علــى العمــل مــع األمــم املتحــدة لتشــجيع األطــراف 
ــات      ــى التحــرك حنــو الســالم. وذكــرت أن الوالي ــة عل األفغاني
املتحدة ال تزال تؤيد فرض حظر على األسلحة وحتث اجملتمـع  

عملية توحد أفغانستان وتـؤدي إىل مسـتقبل    الدويل على إقامة
يتميـــز باالســـتقرار واالنتعـــاش االقتصـــادي وحكـــم القـــانون.  
وأكدت أن الواليات املتحدة ما زالـت حتـرص علـى أن حتتـرم     
مجيع األطراف يف أفغانستان معـايري حقـوق اإلنسـان الدوليـة،     
وأضافت أن كل عضو يف األمم املتحدة ملزم بالتقيد بأحكـام  

اق الـــيت تؤكـــد مبـــدأ املســـاواة يف احلقـــوق بـــني الرجـــال امليثـــ
  .  )٣١(والنساء

__________ 

  .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣٠(  
  .٣٠و  ٢٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٣١(  
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وأعـرب ممثـل مجهوريــة إيـران اإلســالمية عـن اعتقــاده       
أن الصـــراع يف أفغانســـتان ال ميكـــن إهنـــاؤه مـــن خـــالل حـــل 
عســكري. وقــال إنــه لــيس هنــاك، يف رأي إيــران، مــا يــربر        
العنف وسفك الدماء يف أفغانسـتان، ولـيس بوسـع أي فصـيلة     
أو دولة أن تؤيد العنف الدائر باسم اإلسالم. وشدد علـى أنـه   
ــدخل      ــة عريضــة القاعــدة متحــررة مــن الت ال ميكــن إال حلكوم
األجنيب أن حتمي حقوق مجيع الشعب األفغـاين وأن تضـمنها.   
وذكــر أن حكومــة بلــده مصــممة علــى التعــاون والتنســيق مــع 

مـة املـؤمتر   الدولة اجملاورة أفغانسـتان ومـع األمـم املتحـدة ومنظ    
اإلسالمي، من أجل إحالل السـالم واألمـن يف أفغانسـتان ويف    

بلـده ضـاعف اجلهـود لعقـد مـؤمتر       املنطقة. وأشار إىل أن وفـد 
قليمــي يف طهــران يشــترك فيــه وزراء اخلارجيــة علــى الصــعيد  إ

ــؤمتر     ــة املــ ــدة ومنظمــ ــم املتحــ ــن األمــ ــون عــ اإلقليمــــي وممثلــ
  .  )٣٢(اإلسالمي
وب القتـال جمـددا الـذي أدى    وذكر ممثل اهلنـد أن نشـ    

خلق حالة جديدة خطرية وسريعة التقلـب.   كابولإىل سقوط 
ــاك      ــدخل األجــنيب وأن هن ــن الت ــال إن أفغانســتان عانــت م وق
شواهد قوية على أن بعـض األطـراف األفغانيـة الـيت شـاركت      
يف أنشطة عنـف قـد دعمتـها قـوى أجنبيـة ودربتـها وسـاعدهتا        

  .)٣٣(بنشاط
أفغانستان ليست دولـة فاشـلة    إن وقال ممثل باكستان  

ومل تتورط يف حرب أهلية بسيطة، بـل إهنـا بلـد مزقتـه بشـكل      
متواصل سنوات طويلة من االحتالل العسكري األجنيب. وقد 
واجه هذا االحتالل مقاومةَ شـعب باسـل تكمـن جـذورها يف     
ــار إىل أن    ــة. وأشـ ــة قويـ ــدات دينيـ ــة ومعتقـ ــة عنيفـ روح وطنيـ

ــدا ــدخل   امللحــوظ للصــر  ماالحت ــرة أخــرى إىل الت ــزى م اع يع
اختـارت  فقد األجنيب الكبري يف الشؤون الداخلية ألفغانستان. 

__________ 

  .٣٢و  ٣١املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٢(  
  .٣٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣(  

قوى مـن داخـل املنطقـة ومـن خارجهـا، سـعيا وراء مصـاحلها        
ــرة      ــد م السياســية االســتراتيجية الضــيقة يف أفغانســتان، أن تزي
أخرى مآسي الشعب األفغاين بإنشاء التحالفـات والتحالفـات   

ــادة. وبـــدال ــتويني   املضـ ــقة علـــى املسـ  مـــن بـــذل جهـــود منسـ
السـلم يف   ةاإلقليمي والدويل حتت رعاية األمـم املتحـدة إلعـاد   

أفغانســتان، فــإن أعضــاء اجمللــس يشــهدون استعراضــا وحشــيا   
للقــوة مــن جانــب مــن ال ميلكــون مصــاحل مشــروعة يف وحــدة 
أفغانستان وسالمة أراضيها. وقال املمثـل إن الوقـت قـد حـان     

األمــن بعمــل حــازم لصــاحل قضــية الســالم يف  ألن يقــوم جملــس
أفغانسـتان. وتـرى باكســتان أن جملـس األمــن ينبغـي أن يتخــذ     
قرارا ملزما مبوجـب أحكـام الفصـل السـابع مـن امليثـاق. وقـد        
عممــت باكســتان بالفعــل علــى أعضــاء اجمللــس مشــروع قــرار 
جيعل اجمللس يدعو إىل الوقف الفوري جلميع األعمال العدائيـة  

يف أفغانسـتان؛ ويطلـب مـن مجيـع األطـراف األفغانيـة       املسلحة 
أن تتقيد بوقف إطالق النار؛ ويؤيد جهود بعثة األمم املتحـدة  
اخلاصـــة للنـــهوض بالســـالم واملصـــاحلة. وذكـــر أن باكســـتان  
ملتزمة بدعم جهود بعثة األمم املتحدة اخلاصة وجهـود جملـس   

  .  )٣٤(األمن الستعادة السالم يف أفغانستان
مـن املـتكلمني اآلخـرين عـن القلـق إزاء       وأعرب عـدد   

ــتقالهلا     ــتان واسـ ــيادة أفغانسـ ــد سـ ــن جديـ ــدوا مـ ــة، وأكـ احلالـ
ــوا األطـــراف إىل التوصـــل إىل حـــل    ــيها، ودعـ وســـالمة أراضـ
سياســي عــن طريــق التفــاوض. وحتــدث العديــد مــن املــتكلمني 
مؤيدين عقد مـؤمتر دويل برعايـة األمـم املتحـدة يتنـاول احلالـة       

ــتان. ود ــاء التـــدخل   يف أفغانسـ ــثلني إىل إهنـ ــا عـــدد مـــن املمـ عـ
  .  )٣٥(األجنيب يف أفغانستان

__________ 

  .٤١و  ٤٠رجع نفسه، الصفحتان امل  )٣٤(  
 ١٨(أملانيا)؛ الصفحتان  ١٧إىل  ١٥املرجع نفسه، الصفحات   )٣٥(  

(بوتســــــوانا)؛  ٢١و  ٢٠(إندونيســــــيا)؛ الصــــــفحتان  ١٩و 
ــا)؛ الصــفحات    ٢٢و  ٢١الصــفحتان  -٢٢(مجهوريــة كوري

 ٢٥(إيطاليـا)؛ الصـفحتان    ٢٥و  ٢٤(مصر)؛ الصفحتان  ٢٤
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تشـــــــرين  ٢٢، املعقـــــــودة يف ٣٧٠٦ويف اجللســـــــة   
مت التوصـل   كان قـد  وفقا للتفاهم الذي ١٩٩٦األول/أكتوبر 

الـرئيس (هنـدوراس)    وجـه إليه يف مشاورات اجمللـس السـابقة،   
مـن   قدمـه كـل   )٣٦(انتباه أعضاء اجمللس إىل نصٍ مشروع قـرار 

االحتـــاد الروســـي، وأملانيـــا، وأوزبكســـتان، وطاجيكســـتان،     
وقرغيزســتان، وكازاخســتان، والواليــات املتحــدة األمريكيــة.  
ــا    ــرار كـــل مـــن إيطاليـ وقـــد انضـــم إىل مقـــدمي مشـــروع القـ

الرئيس انتباه األعضـاء أيضـا    ووجهومجهورية كوريا وفرنسا. 
 تشــــــرين األول/ ١٨إىل رســــــالتني متطــــــابقتني مــــــؤرختني 

مـــوجهتني إىل األمـــني العـــام ورئـــيس جملـــس  ١٩٩٦ تـــوبرأك
 )٣٧(خارجيـة دولـة أفغانسـتان اإلسـالمية     األمن من نائب وزير

ــم        ــزعم أهن ــذين ُي ــب ال ــاتلني األجان ــاء املق ــة بأمس ــان قائم حتتوي
  حياربون إىل جانب حركة طالبان.

ــرار، يف      وبعـــد ذلـــك طـــرح للتصـــويت مشـــروع القـ
يا، واعتمــد باإلمجــاع  شــكله املؤقــت وبصــيغته املنقحــة شــفو   

  )، ويف ما يلي نصه:١٩٩٦( ١٠٧٦بوصفه القرار 
  ،إن جملس األمن  
  يف احلالة السائدة يف أفغانستان، وقد نظر  
إىل بيانات رئيس جملس األمن السابقة بشأن احلالـة   وإذ يشري  

ــان     ــان املؤرخــ ــك البيانــ ــا يف ذلــ ــتان، مبــ ــباط/فرباير  ١٥يف أفغانســ شــ
__________ 

ــا  ٢٨ إىل ٢٦(شـــيلي)؛ الصـــفحات  ٢٦و  ــاو)؛  -(غينيـ بيسـ
ــفحتان  ــفحتان   ٢٩و  ٢٨الصــــ ــدا)؛ الصــــ  ٣١و  ٣٠(بولنــــ

 ٣٤(تركيـا)؛ الصــفحتان   ٣٤و  ٣٣(هنـدوراس)؛ الصـفحتان   
ــفحات   ٢٥و  ــد)؛ الصـــ ــؤمتر   ٣٧إىل  ٣٥(اهلنـــ ــة املـــ (منظمـــ

 ٣٨(اليابــان)؛ الصــفحتان  ٣٨و  ٣٧اإلســالمي)؛ الصــفحتان 
ــدان   ٣٩ و ــاد األورويب والبلــ ــم االحتــ ــدا باســ ــبة  (أيرلنــ املنتســ

ــة      ــدا واجلمهوري ــا وبولن ــه وهــي: إســتونيا وبلغاري واملنحــازة إلي
التشـــيكية ورومانيـــا وســـلوفاكيا وســـلوفينيا وقـــربص وليتوانيـــا 

  ومالطة وهنغاريا؛ وكذلك أيسلندا والنرويج).
  )٣٦(  S/1996/865.  
  )٣٧(  S/1996/863.  

آب/أغســــطس  ٢٢والرســــالة املؤرخـــة   ١٩٩٦أيلول/ســـبتمرب   ٢٨ و
  واملوجهة إىل األمني العام من الرئيس، ١٩٩٦

املـــؤرخ  ٥٠/٨٨إىل قـــرار اجلمعيـــة العامـــة  وإذ يشــري أيضـــا   
  ، ١٩٩٥كانون األول/ديسمرب  ١٩

تشـــرين  ٤بـــاإلعالن املشـــترك الصـــادر يف  وإذ حيـــيط علمـــا  
ــوبر  ــتان     ١٩٩٦األول/أكتــ ــي وأوزبكســ ــاد الروســ ــادة االحتــ ــن قــ عــ

طاجيكستان وفريغيزستان وكاراخسـتان بشـأن التطـورات اجلاريـة يف     و
  أفغانستان،
ــه     ــن قلق ــرب ع ــة العســكرية يف    وإذ يع ــتمرار املواجه إزاء اس

أفغانستان وتكثيفها يف اآلونـة األخـرية ممـا أدى إىل وقـوع خسـائر بـني       
ض اســتقرار املنطقــة املــدنيني وزيــادة أعــداد الالجــئني واملشــردين، ويعــرِّ

  تها السلمية خلطر بالغ،وتنمي
إزاء التمييـز ضـد املـرأة واالنتـهاكات      وإذ يساوره بالغ القلق  

  األخرى حلقوق اإلنسان يف أفغانستان،
ضرورة احليلولة دون وقوع املزيد من اخلسائر بني  وإذ يؤكد  

ــة       ــة، يف مجل ــذا الســياق االقتراحــات املتعلق ــدنيني، وإذ يالحــظ يف ه امل
طــالق النــار وتبــادل أســرى احلــرب وجعــل  أمــور، بــالوقف الفــوري إل

  كابول منطقة جمردة من السالح،
مجيــع األطــراف األفغانيــة علــى أن حتســم خالفاهتــا   وإذ حيــث  

ــلمية وأن  ــائل السـ ــوار   حتبالوسـ ــة عـــن طريـــق احلـ ــاحلة الوطنيـ قـــق املصـ
  السياسي،
ــة      وإذ يشــدد   ــدخل يف الشــؤون الداخلي ــدم الت ــة ع ــى أمهي عل

ألسـلحة والـذخائر ألي مـن أطـراف الـرتاع يف      ألفغانستان ومنع تدفق ا
  أفغانستان،
بسـيادة أفغانسـتان واسـتقالهلا     وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي  

  وسالمتها اإلقليمية ووحدهتا الوطنية،
بأنـــه جيـــب علـــى األمـــم املتحـــدة،  وإذ يعـــرب عـــن اقتناعـــه  

ــل      ــاملي، أن تواصـ ــاعتراف عـ ــى بـ ــاز حيظـ ــري منحـ ــيطاً غـ ــفها وسـ بوصـ
الــدور احملــوري يف اجلهــود الدوليــة الراميــة إىل إجيــاد حــل   االضــطالع ب

  سلمي للرتاع األفغاين،
مبـا أعربـت عنـه الـدول األعضـاء خـالل اجتمـاع         وإذ يرحب  

، من استعداد ١٩٩٦تشرين األول/أكتوبر  ١٦جملس األمن املعقود يف 
ــراء      ــري إجـ ــراف وتيسـ ــع األطـ ــوار بـــني مجيـ ــراء حـ ــدعم إلجـ لتقـــدمي الـ

  التوصل إىل تسوية سياسية للرتاع،املفاوضات هبدف 
إىل األطراف األفغانيـة كافـة أن توقـف فـوراً      يطلب  - ١  

مجيع األعمال العدائية املسـلحة، وأن تنبـذ اسـتخدام القـوة، وأن تنحـي      
خالفاهتــا جانبــا، وأن تــدخل يف حــوار سياســي هبــدف حتقيــق املصــاحلة  
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ومــة انتقاليــة الوطنيــة وتســوية الــرتاع تســوية سياســية دائمــة وإقامــة حك
  للوحدة الوطنية ممثلة جلميع األطراف وعريضة القاعدة؛  

علــى أن املســؤولية الرئيســية عــن إجيــاد حــل   يشــدد  - ٢  
  سياسي للرتاع تقع على عاتق األطراف األفغانية؛

إىل مجيــع الــدول أن متتنــع عــن أي تــدخل      يطلــب  - ٣  
ــدخل األ     ــا يف ذلــك ت ــة، مب ــراد خــارجي يف شــؤون أفغانســتان الداخلي ف

العسكريني األجانب، وأن حتترم حق الشعب األفغاين يف تقريـر مصـريه   
ــرم ســيادة أفغانســتان واســتقالهلا ووحــدهتا وســالمتها      بنفســه، وأن حتت

  اإلقليمية؛
إىل مجيع الدول أن توقف فـوراً توريـد    يطلب أيضا  - ٤  

  األسلحة والذخائر إىل مجيع أطراف الرتاع يف أفغانستان؛
على أن استمرار الرتاع يف أفغانسـتان   كيديكرر التأ  - ٥  

يهيــئ تربــة خصــبة لإلرهــاب واالجتــار باملخــدرات ممــا يزعــزع اســتقرار 
املنطقة ومـا وراءهـا، ويطلـب إىل قـادة األطـراف األفغانيـة وقـف مجيـع         

  تلك األنشطة؛
للخسائر الـيت وقعـت بـني املـدنيني      يعرب عن أسفه  - ٦  

ع األطـراف يف أفغانسـتان الكـف    بسبب األلغـام الربيـة ويطلـب إىل مجيـ    
  عن استخدام األلغام الربية بصورة عشوائية؛

إىل األمـــني العـــام أن يقـــوم، حســـبما يـــراه   يطلـــب  - ٧  
سيما منظمة  ضروريا، بالتعاون مع الدول واملنظمات الدولية املعنية، ال

املؤمتر اإلسالمي، مبواصلة جهوده الرامية إىل تشجيع االضطالع بعملية 
  سياسية؛

تأييده الكامل للجهـود الـيت تبـذهلا     يؤكد من جديد  - ٨  
ــة يف      ــدة اخلاصـ ــم املتحـ ــة األمـ ــطة بعثـ ــيما أنشـ ــدة، وال سـ ــم املتحـ األمـ
أفغانســـتان، لتيســـري العمليـــة السياســـية هبـــدف حتقيـــق مصـــاحلة وطنيـــة 
وتسوية سياسية دائمة مبشاركة مجيع أطراف الـرتاع وقطاعـات اجملتمـع    

  األفغاين كافة؛
إىل مجيـع األطـراف األفغانيـة أن تتعـاون مـع       يطلب  - ٩  

البعثــة اخلاصــة، ويشــجع مجيــع الــدول واملنظمــات الدوليــة املعنيــة علــى   
اختــاذ مجيــع التــدابري الضــرورية مــن أجــل الســعي إلحــالل الســلم يف        
ــه األمــم املتحــدة مــن جهــود لتحقيــق هــذه      أفغانســتان، ودعــم مــا تبذل

لتشـجيع األطـراف علـى أن    الغاية، واستخدام كـل مـا لـديها مـن نفـوذ      
  تتعاون تعاونا تاماً مع البعثة اخلاصة؛

مجيع األطراف بأن تفي بالتزاماهتا وتعهداهتا  يطالب  - ١٠  
ــدوليني، إىل      ــوظفني ال بشــأن ســالمة مــوظفي األمــم املتحــدة وســائر امل
ــدفق      ــوق تـ ــأال تعـ ــتان، وبـ ــهم يف أفغانسـ ــاكن عملـ ــالمة أمـ جانـــب سـ

اون تعاونـــاً تامـــاً مـــع األمـــم املتحـــدة  املســـاعدات اإلنســـانية، وأن تتعـــ

واهليئات املتصلة هبا وكذلك مع سائر املنظمـات والوكـاالت اإلنسـانية    
  فيما تبذله من جهود لتلبية االحتياجات اإلنسانية لشعب أفغانستان؛

ــدد  - ١١   ــاء وانتــهاكات      ين بــالتمييز ضــد الفتيــات والنس
يف أفغانســتان، حقــوق اإلنســان األخــرى والقــانون اإلنســاين الــدويل      

ويالحظ مع بالغ القلق ما ميكن أن يترتب على ذلـك مـن آثـار بالنسـبة     
  لربامج اإلغاثة والتعمري الدولية يف أفغانستان؛

إىل مجيع الدول واملنظمات الدوليـة أن تقـدم    يطلب  - ١٢  
  كل املساعدات اإلنسانية املمكنة للسكان املدنيني يف أفغانستان؛

العــام أن يواصــل إطــالع جملــس   إىل األمــني يطلــب  - ١٣  
األمــن بصــفة منتظمــة علــى احلالــة السياســية والعســكرية واإلنســانية يف  
أفغانستان، استناداً إىل املعلومات الواردة من البعثـة اخلاصـة، وأن يقـدم    

  توصيات بشأن التوصل إىل تسوية سياسية؛
إىل األمــني العــام أن يقــدم تقريــراً عــن  يطلــب أيضــا  - ١٤  
  ؛١٩٩٦ تشرين الثاين/نوفمرب ٣٠القرار حبلول  تنفيذ هذا
  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي.يقرر   - ١٥  

  
(اجللســة  ١٩٩٧نيســان/أبريل  ١٦املقــرر املــؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٣٧٦٦
، واسـتجابة لطلـب جملـس    ١٩٩٧آذار/مارس  ١٦يف   

ــراره   ــن يف ق ــات   ١٩٩٦( ١٠٧٦األم ــى معلوم ) احلصــول عل
احلالـة يف أفغانسـتان، قـدم األمـني العـام إىل      بصفة منتظمة عـن  

ــتان   ــية يف أفغانسـ ــرا عـــن التطـــورات الرئيسـ . )٣٨(اجمللـــس تقريـ
وذكر األمني العـام يف تقريـره أن احلالـة يف أفغانسـتان ال تـزال      
مزعزعــة وقــد تــزداد تــدهوراً بســرعة مــع بدايــة اهلجمــات يف    
ــاين،    ــتمرة للشـــعب األفغـ ــاة املسـ ــن املعانـ ــالرغم مـ ــع. وبـ  الربيـ

ــداءات املتكــررة مــن أجــل     مل ــة بالن تكتــرث الفصــائل املتحارب
السالم وتبدو عازمـة علـى مواصـلة خيارهـا العسـكري. ومـع       
ذلــك فهــو ال يــزال مقتنعــا بــأن التســوية املتفــاوض عليهــا هــي  
احلل الوحيد هلذا الصراع الذي طال أمده، وأن األمم املتحدة 

الضـروري   هي أنسب حمفل لتحقيق هذا األمر. وقـال إنـه مـن   
بالنســبة للمجتمــع الــدويل أن ينســق جهــوده مــن أجــل زيــادة   

__________ 

  )٣٨(  S/1997/240.  
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الضغط الدويل علـى األطـراف األفغانيـة حلـل الصـراع بطريقـة       
ــدان       ــد اجتمــاع للبل ــرح عق ــة، اقت ــذه الغاي ــاً هل ســلمية. وحتقيق
املعنيـــة قريبـــا، باســـتخدام الصــــيغة الـــيت اســـتخدمت لعقــــد      

الثـاين/نوفمرب   تشرين ١٨االجتماع الذي ُعقد يف نيويورك يف 
ــيم      ١٩٩٦ ــادة تقي ــو إع ــاع ه ــن االجتم ، وســيكون اهلــدف م

ــة ومناقشــة أفضــل الســبل لتشــجيع التوصــل إىل تســوية        احلال
للصــــراع عــــن طريــــق التفــــاوض. وقــــال إنــــه يأخــــذ علمــــاً 
باملقترحات الداعيـة إىل عقـد اجتمـاع مشـترك بـني األفغـانيني       

ــد خــارج أفغانســتان إلت     ــة ويعق ــراف املتحارب احــة يضــم األط
الفرصــة هلــا إلجــراء حمادثــات معــا يف بيئــة آمنــة. وأعــرب عــن  
اعتزامــه التشــاور مــع األطــراف األفغانيــة والــدول األعضــاء        
واملنظمات الدولية، وخاصـة منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي، بشـأن      

  مدى استصواب عقد ذلك االجتماع.
ــة    ــودة يف ٣٧٦٥ويف اجللسـ  ١٦و  ١٥و  ١٤، املعقـ

ا للتفـاهم الـذي كـان قـد مت التوصـل      وفق ١٩٩٧نيسان/أبريل 
ــرئيس (الربتغــال)      ــه يف مشــاورات اجمللــس الســابقة، دعــا ال إلي
ممثلي أفغانستان وأملانيا وإيطاليا وباكسـتان وتركيـا ومجهوريـة    
ــاركة يف     ــدا إىل املشـ ــان وهولنـ ــالمية وطاجيكتسـ ــران اإلسـ إيـ
املناقشة بدون أن يكون هلـم احلـق يف التصـويت. ووجـه أيضـا      

ــداخلي املؤقــت، إىل   ٣٩وجــب املــادة دعــوة، مب مــن النظــام ال
  .)٣٩(املراقب الدائم ملنظمة املؤمتر اإلسالمي

ويف اجللسة ذاهتا، وّجـه ممثـل أفغانسـتان انتبـاه اجمللـس        
إىل احلالة املدمرة املزعزعة لالسـتقرار النامجـة عـن االضـطراب     
يف أفغانستان واليت ميكـن أن متتـد إىل خـارج حـدودها. وقـال      

الـذين يـدعمون اإلرهـاب     “جمموعة من املرتزقـة ”الطالبان إن 
ــام      ــان أيضــا بالقي ــوهنم. واهتــم الطالب ــدويل وحيمــون مــن ميول ال

مشلــت  “وذج الصــريبتطهــري عرقــي علــى غــرار النمــ”بعمليــة 
__________ 

  )٣٩(  S/PV.3765 ــفحة ــ S/PV.3765، و ٢، الصـــــ )، ١تئناف (االســـــ
  .٢الصفحة 

أفغـــاين مـــن غـــري البشـــتون، وزعـــم أن الطالبـــان   ١٤٠ ٠٠٠
علــى اجلــزء الشــمايل مــن  “ هجــوم ضــخم”يســتعدون لشــن 

. ودعا جملس األمن إىل اختاذ التدابري املالئمة، مبـا يف  أفغانستان
ــدوهنم      ــذين ميـ ــديهم الـ ــان ومؤيـ ــد الطالبـ ــزاءات ضـ ذلـــك اجلـ

  .)٤٠(باألسلحة والدعم السوقي
وذكــر ممثــل االحتــاد الروســي أن احلالــة يف أفغانســتان     

زالـــت متثـــل هتديـــداً للســـلم واألمـــن الـــدوليني يف املنطقـــة  مـــا
إنسـانية واسـعة النطـاق. ويشـعر     وحمفوفة خبطـر وقـوع كارثـة    

ــق إزاء مســار األحــداث هــذا، وحيــث       ــق القل ــده بعمي ــد بل وف
اجمللـــس علـــى أن يواصـــل باســـتمرار متابعـــة تطـــور احلالـــة يف  
ــده       ــذلك أن بل ــر ك ــبة. وذك ــدابري املناس ــاذ الت ــتان واخت أفغانس
يواصل اتصاالته املفيدة واملستمرة بشأن أفغانستان مـع الـدول   

، وخاصة اهلنـد ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية     األخرى يف املنطقة
ــة     ــدول املعني وباكســتان. واجلهــد املنســق مــن جانــب مجيــع ال
سيســـاعد يف التوصـــل إىل صـــيغة مقبولـــة للجميـــع مـــن أجـــل 

  .)٤١(تسوية يف أفغانستان
وأعرب ممثل الصني عن االعتقاد بـأن حتقيـق املصـاحلة      

لة األفغانيـة.  الوطنية هو مفتاح التسوية العادلة والدائمة للمسـأ 
وذكــر أن املشــكلة هلــا أســباب معقــدة عديــدة. وحــث مجيــع    
األطراف على أن تراعي املصـاحل األساسـية للشـعب األفغـاين،     
ــة وأن تعمــد إىل     ــاً خالفاهتــا السياســية والديني وأن تنحــي جانب
ــة      ــاء حكومـ ــل إنشـ ــن أجـ ــة مـ ــات جديـ ــدخول يف مفاوضـ الـ

ــع ا    ــة جلمي ألطــراف. مســتقرة، واســعة القاعــدة، تكــون مقبول
ــتمكن األمــم املتحــدة مــن مواصــلة      ــده يأمــل أن ت ــال إن بل وق
القيام بدور قيادي مركزي يف السعي إىل تسوية سياسـية هلـذه   

  .)٤٢(املسألة
__________ 

  )٤٠(  S/PV.3765 ٥إىل  ٢، الصفحات.  
  .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٤١(  
  .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٢(  
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ودعا ممثل مصر األطـراف األفغانيـة إىل حشـد اإلرادة      
السياســية مــن أجــل التوصــل إىل تســوية عــن طريــق التفــاوض   

ــاعدا    ــع املسـ ــرورة وقـــف مجيـ ــى ضـ ــدد علـ ــكرية وشـ ت العسـ
  .)٤٣(اخلارجية اليت تقدم إىل األطراف

وأعرب ممثل اململكة املتحدة عن قلقه الستمرار تلقي   
األطراف أسلحة مـن بلـدان خارجيـة، علـى الـرغم مـن النـداء        

ــراره     ــس يف قـ ــه اجمللـ ــذي وجهـ ــح الـ ) ١٩٩٦( ١٠٧٦الواضـ
  .)٤٤(لوقف هذا
وذكَّــر ممثــل فرنســا بــأن فرنســا، مثــل شــركائها يف         
د األورويب، تطبــق حظــراً كــامالً علــى إمــداد أفغانســتان االحتــا

باألسلحة. وقـال إن اسـتمرار الصـراع يف أفغانسـتان ميكـن أن      
يؤدي إىل زعزعة االستقرار يف املنطقة وأن تترتـب عليـه أيضـا    
آثار ضارة على اجملتمع الدولية بأسـره. وقـال أيضـا إن العديـد     

هتـــا مـــن  يتخـــذون يف تلـــك اللحظـــة ذا   “اإلرهـــابيني”مـــن 
  .)٤٥(أفغانستان ملجأ هلم

ــتان         ــاورة ألفعانس ــدان اجمل ــان أن البل ــل الياب ــر ممث وذك
ينبغي أن متتنع عن ممارسة نفوذها على األطراف املعنية وذلـك  
ــان أن       ــة، وكــرر اإلعــراب عــن عــرض الياب ــاقم احلال ــا لتف جتنب

  .)٤٦(تستضيف اجتماعا بني األطراف األفغانية
ة، ردا علـى املـزاعم بـأن    وشدد ممثل الواليـات املتحـد    

ــده      ــى أن بلـ ــان، علـ ــا لطالبـ ــدمت دعمـ ــدة قـ ــات املتحـ الواليـ
تـــدعم طالبـــان وال أي جمموعـــة أخـــرى، ولكنـــها كـــذلك   ال
تلقــي اللــوم علــى الطالبــان يف مــا يتعلــق بكــل مــا تعانيــه          ال

ــه.      ــة املســؤولية عن ــذي تتحمــل األطــراف كاف أفغانســتان، وال
ن اجمللــس ينبغــي أن وأعــرب عــن رأي وفــد بلــده املتمثــل يف أ  

__________ 

  .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٣(  
  .١٠إىل  ٨املرجع نفسه، الصفحات   )٤٤(  
  .١٢و  ١١املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٥(  
  .٢٠و  ١٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٦(  

يظل يشعر بالقلق إزاء اسـتمرار تـدفق األسـلحة واملعـدات إىل     
األطراف التمناحرة من ِقبل القوة اخلارجية. وقـال كـذلك إن   
الطالبــان أتــوا باليســري مــن الســالم جلــزء كــبري مــن أفانســتان،   

  .)٤٧(“بثمن باهظ”ولكن 
وطلــب ممثــل هولنــدا، متكلمــا بالنيابــة عــن االحتــاد         
يب، إىل مجيـــع األطـــراف األفغانيـــة أن توقـــف األعمـــال األورو

العدائية وأكد من جديد علـى الـدور املركـزي لألمـم املتحـدة      
يف اجلهــود الدوليــة املبذولــة للتوصــل إىل حــل ســلمي للصــراع 
األفغاين. وحث الغـري علـى االمتنـاع عـن التـدخل يف الصـراع       

  .)٤٨(وعن تزويد األطراف املتحاربة باألسلحة
ثــل مجهوريــة إيــران اإلســالمية إىل اتبــاع هنــج  ودعــا مم  

شامل تراعي فيه آراء مجيع األطراف ومجيـع قطاعـات اجملتمـع    
ــد كــابول مــن الســالح كخطــوة أوىل     األفغــاين، واقتــرح جتري

  .)٤٩(هامة إلنشاء حكومة ذات قاعدة عريضة
ــال عــن قلقهــم        ــا والربتغ ــا وإيطالي ــو أملاني وأعــرب ممثل

أفغانسـتان، وكـذلك بشـأن مـا ُيبلـغ       بشأن احلالة اإلنسـانية يف 
عنه من انتهاكات حلقوق اإلنسان، وخاصة تلك اليت ُترتكـب  

  .)٥٠(ضد النساء والفتيات
وأفاد ممثل طاجيكستان بأن وزراء الشـؤون اخلارجيـة     

ــرى يف     ــرة أخـ ــدوا مـ ــي أكـ ــاد الروسـ ــطى واالحتـ ــيا الوسـ آلسـ
دوشانيي استعداد بلداهنم للتعاون عـن كثـب مـن أجـل كفالـة      

  .)٥١(من احلدود اجلنوبية ألفغانستانأ
__________ 

  .٢١و  ٢٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٧(  
  )٤٨(  S/PV.3765  االستئناف)٣و  ٢)، الصفحتان ١.  
  )٤٩(  S/PV.3765  االستئناف)٩و  ٨)، الصفحتان ١.  
 ١١(أملانيا)؛ والصـفحتان   ١١و  ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٠(  

  (الربتغال). ١٤و  ١٣(إيطاليا)؛ والصفحتان  ١٢  و
  .١٣و  ١٢، الصفحتان املرجع نفسه  )٥١(  
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ــه مصــلحة متأصــلة        ــده ل ــل باكســتان أن بل وذكــر ممث
عميقة يف إحالل السالم يف أفغانستان. فنتيجة الستمرار عـدم  

مليـون الجـئ    ١,٥االستقرار يف أفغانستان، يوجـد أكثـر مـن    
أفغــاين يف باكســتان. وشــدد علــى أن بلــده هــو أيضــا ضــحية    

ــار باملخـــ   ــاب واالجتـ ــة   لإلرهـ ــلحة نتيجـ ــب األسـ درات وهتريـ
للظـــروف املوجـــودة داخـــل أفغانســـتان. وقـــال كـــذلك إن      
الطالبان، الذين يسيطرون على كابول وثلثـي أفغانسـتان، هـم    

ــة وال ميكــن   ــة واقع ــا ”حقيق ــهم جانب ــة  “. تنحيت ــال إن دول وق
أفغانستان اإلسالمية، اليت يرأسها الرئيس رباين، ليست لـديها  

ة وليســت لــديها شــرعية قانونيــة،  ســيطرة فعليــة علــى العاصــم 
الـيت  “ املقعد الشاغر”وإن األمم املتحدة ينبغي أن تتبىن صيغة 

اتبعتها منظمة املؤمتر اإلسالمي فيما يتعلـق بتمثيـل أفغانسـتان.    
وحث جملس األمن على االسـتماع إىل آراء طالبـان مـن أجـل     
التوصـــل إىل رأي أكثـــر توازنـــا بشـــأن احلالـــة، رمبـــا يف إطـــار 

  .)٥٢(آريا  صيغة
ــة    ــان/أبريل  ١٦، املعقـــودة يف ٣٧٦٦ويف اجللسـ نيسـ
وفقــــا للتفــــاهم الــــذي كــــان قــــد مت التوصــــل إليــــه    ١٩٩٧

مشاورات اجمللس السابقة، أدىل الـرئيس (الربتغـال) بالبيـان     يف
  :)٥٣(التايل نيابة عن اجمللس

ــر    ــؤرخ    نظـــ ــام املـــ ــني العـــ ــر األمـــ ــن يف تقريـــ جملـــــس األمـــ
ا يف اآلراء ة يف أفغانستان. ونظـر أيضـ  عن احلال ١٩٩٧آذار/مارس  ١٦

ــها يف جلســته   ان/أبريل ســني ١٥ و ١٤ املعقــودة يف ٣٧٦٥املعــرب عن
  بشأن هذا املوضوع. ١٩٩٧

ــال         ــتمرار القتــ ــه إزاء اســ ــالغ قلقــ ــن بــ ــس عــ ــرب اجمللــ ويعــ
أفغانستان وتصاعده يف األشهر األخرية. ويكـرر تأكيـد أن اسـتمرار     يف

__________ 

. واالجتماعات اليت ُتعقـد  ١٦و  ١٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٢(  
يف إطــار صــيغة آريــا هــي اجتماعــات غــري رمسيــة وســرية تتــيح   
ألعضاء جملس األمن املهـتمني فرصـة إلجـراء حـوار مباشـر مـع       
ممثلــي احلكومــات واملنظمــات الدوليــة وكــذلك األطــراف مــن   

موضـع اهتمـامهم الـيت تنـدرج ضـمن      الدول بشأن املسائل  غري
  مسؤولية اجمللس.

  )٥٣(  S/PRST/1997/20.  

نطقـة وحيـول دون اختـاذ خطـوات حنـو      الرتاع يهـدد بزعزعـة اسـتقرار امل   
تشــكيل حكومــة كاملــة التمثيــل وعريضــة القاعــدة قــادرة علــى معاجلــة  

  مشاكل أفغانستان االجتماعية واالقتصادية احلادة على حنو فعال.
ويهيب اجمللـس بـاألطراف األفغانيـة القيـام فـورا بوقـف مجيـع          

ــدخول يف مفاوضــات متواصــلة. ويعتقــد    ــة وال اجمللــس  األعمــال العدائي
اعتقــادا راســخا أن التوصــل إىل تســوية عــن طريــق التفــاوض هــو احلــل  

  الوحيد للرتاع الطويل األمد يف هذا البلد.
ويؤيد اجمللس كل التأييد اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحـدة مـن     

أجل تيسري املصاحلة الوطنية يف أفغانستان. وهو على اقتنـاع بأنـه يـتعني    
تواصـل أداء دور أساسـي يف مسـاعدة الفصـائل     على األمـم املتحـدة أن   

األفغانية املتحاربة على الـدخول يف عمليـة تفـاوض كاملـة علـى أسـاس       
. ٥١/١٩٥) وقــــرار اجلمعيــــة العامــــة ١٩٩٦( ١٠٧٦قــــرار اجمللــــس 

ويرحب اجمللس باألنشطة اليت تضطلع هبا بعثة األمم املتحدة اخلاصـة يف  
ذهلا األمــني العــام مــن أجــل  أفغانســتان ويؤيــد اجلهــود األخــرى الــيت يبــ 

إعطـاء زخــم جديـد لعملــها. وهــو يرحـب يف هــذا الصـدد بقيــام البعثــة     
اخلاصة بعقد اجتماعات للفريق العامل املشترك بني األفغانيني يف إسالم 

  أباد ولكنه يأسف ألن هذه اجلهود مل حتقق نتائج إجيابية بعد.
امـة  هلويأسف اجمللس بالغ األسـف ألن العديـد مـن األحكـام ا      

ــس    ــرار اجملل ــن ق ــة   ١٩٩٦( ١٠٧٦م ــة العام ــرار اجلمعي  ٥١/١٩٥) وق
ــة، وخاصــة     مل ــع األطــراف األفغاني ــان  ،ينفــذ بعــد. ويهيــب جبمي الطالب

التقيد هبذين القرارين والتعاون الكامل مع البعثـة اخلاصـة واملشـاركة يف    
مفاوضـات جديـة ونزيهـة، جتـري مــن خـالل املسـاعي احلميـدة للبعثــة،        

لس البلـدان املهتمـة بـاألمر علـى تنسـيق أنشـطتها مـع أنشـطة         وحيث اجمل
  البعثة، وعلى االمتناع عن دعم طرف أفغاين ضد طرف آخر.

ــة إىل        ــدان املعنيـ ــام البلـ ــني العـ ــدعوة األمـ ــب اجمللـــس بـ ويرحـ
، وذلـك بعـد االجتمـاع السـابق     ١٩٩٧بريل أان/سني ١٦االجتماع يف 

  . ١٩٩٦وفمرب تشرين الثاين/ن ١٨الذي عقد يف نيويورك يف 
وحييط اجمللس علما باعتزام األمني العام التشاور مع األطراف   

األفغانية ومجيع األطراف املعنية حول استصواب عقد اجتمـاع مشـترك   
بــني األفغــانيني يف مرحلــة مــا ويطلــب إليــه أن يعــد خطــة عمليــة عنــدما 

  يقرر أن ذلك سيسهم يف عملية السلم إن كان سيقرر ذلك.
لس مرة أخرى جبميع الدول أن تقـوم فـورا بوضـع    ويهيب اجمل  
  مجيع أطراف الرتاع يف أفغانستان باألسلحة والذخرية. دحد لتزوي
ويكــرر اجمللــس تأكيــد مــا يســاوره مــن قلــق مــن أن اســتمرار     

الرتاع يف أفغانستان يوفر قاعـدة مواتيـة لإلرهـاب واالجتـار باملخـدرات      
ة وخارجهـا، ويهيـب بقـادة    مما يؤدي على زعزعـة االسـتقرار يف املنطقـ   

طــراف األفغانيــة وقــف تلــك األنشــطة. ويعــرب اجمللــس عــن اســتيائه  األ
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لسوء معاملة موظفي املنظمات اإلنسانية الدولية، مما يثبط قدرة اجملتمـع  
  الدويل على تلبية االحتياجات اإلنسانية امللحة يف أفغانستان.

إلنســانية ويعــرب اجمللــس عــن بــالغ القلــق إزاء تــدهور احلالــة ا  
يف ذلك تشرد السكان املدنيني. كما يسـاوره قلـق بـالغ إزاء التمييـز      مبا

ضــد املــرأة واالنتــهاكات األخــرى حلقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين  
يف أفغانستان. ويعرب اجمللس عن استيائه لسـوء معاملـة مـوظفي    الدويل 

علـى تلبيـة   املنظمات اإلنسـانية الدوليـة، ممـا يثـبط قـدرة اجملتمـع الـدويل        
  االحتياجات اإلنسانية امللحة يف أفغانستان.

ويرحب اجمللـس بعقـد احملفـل الـدويل بشـأن املسـاعدة املقدمـة          
يف عشــق أبــاد  ١٩٩٧كــانون الثاين/ينــاير  ٢٢و  ٢١إىل أفغانســتان يف 

ــاع املقبـــ  ــتان يف   وباالجتمـ ــم أفغانسـ ــة دعـ ــين ٢١ل جملموعـ ان/أبريل سـ
واملنظمــات الدوليــة علــى    يف جنيــف، ويشــجع مجيــع الــدول    ١٩٩٧

مواصلة تقدمي كل ما ميكن من املسـاعدة اإلنسـانية الـيت ينبغـي توزيعهـا      
  بعدل يف كافة أحناء البلد.

وســيبقى اجمللــس هــذه املســألة قيــد النظــر ويطلــب إىل األمــني     
  العام أن يستمر يف إطالعه بانتظام على احلالة يف أفغانستان.

  
(اجللســــة  ١٩٩٧متوز/يوليــــه  ٩املقــــرر املــــؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٣٧٩٦
، واســــتجابة لطلــــب  ١٩٩٧حزيران/يونيــــه  ١٦يف   

) احلصــول علــى معلومــات  ١٩٩٦( ١٩٧٦اجمللــس يف قــراره 
بصـــفة منتظمـــة، قـــدم األمـــني العـــام تقريـــرا عـــن التطـــورات   

. وقــال األمــني العــام يف تقريــره إن  )٥٤(الرئيســية يف أفغانســتان
تقلبـــة ويبـــدو أن األطـــراف احلالـــة يف أفغانســـتان مـــا زالـــت م

املتحاربة مصرة على حل مشاكلها بالوسـائل العسـكرية بـدال    
من املفاوضات السلمية. ومع ذلـك فـإن الـرتاع يـزداد تأججـا      
باملشاعر اإلثنية القوية بني الطالبـان مـن جهـة، ومعظمهـم مـن      
البوشتون، والطاجيك واهلزارة واألوزيك من اجلهة األخـرى،  

املعسكر اآلخر. وإضافة إىل ذلك، يف حـني  الذين يتألف منهم 
ــى أن الســالم        ــق عل ــا تواف ــا أهن ــزعم مجيعه ــة ت ــدول املعني أن ال
ضروري يف أفغانستان، يبدو أن عددا منها ليس مسـتعدا بعـد   
لفرض ضغوط متضـافرة علـى الفصـائل املتحاربـة لوقـف هـذه       

__________ 

  )٥٤(  S/1997/482.  

احلرب األهلية. واختـتم تقريـره حبـث الفصـائل األفغانيـة علـى       
إىل مائــدة املفاوضــات فــورا. ودعــا الــدول األعضــاء  الرجــوع 

املعنيــة إىل وقــف دعمهــا العســكري للفصــائل املتحاربــة، وإىل  
النظر يف أفضل طريقة ميكن هبا حـل الـرتاع األفغـاين، وتنسـيق     

  جهودها يف هذا الصدد على حنو وثيق مع األمم املتحدة.  
متوز/يوليــــــه  ٩، املعقــــــودة يف ٣٧٩٦ويف اجللســــــة   
ــه يف    و ١٩٩٧ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ فقـ

مشاوراته السابقة، دعا الرئيس (السويد) ممثل أفغانستان، بنـاء  
على طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة بـدون أن يكـون لـه احلـق     
يف التصويت. مث وجه الرئيس انتبـاه أعضـاء اجمللـس إىل رسـالة     

عــام مــن  موجهــة إىل األمــني ال  ١٩٩٧أيار/مــايو  ٢٧مؤرخــة 
ممثل باكستان، بشأن قرار االعتراف باحلكومة اجلديـدة لدولـة   

، وإىل رســالتني متطــابقتني مــؤرختني )٥٥(أفغانســتان اإلســالمية
، علــى التــوايل، مــوجهتني إىل ١٩٩٧حزيران/يونيــه  ١٦ و ٢

األمني العام ورئيس جملـس األمـن مـن ممثـل أفغانسـتان، أحـال       
ــان األول للجبهــة اإلســال   ــة املتحــدة  هبمــا نــص البي مية والوطني

، ويـوجز  ١٩٩٧حزيران/يونيـه   ١٢إلنقاذ أفغانسـتان املـؤرخ   
املفاهيم األساسية والنقاط العملية الرئيسة املتعلقـة حبـل الـرتاع    

  .  )٥٦(األفغاين
ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة   

  :)٥٧(عن اجمللس
 /حزيـران  ١٦ؤرخ املـ العـام   األمنينظر جملس األمن يف تقرير   

  عن احلالة يف أفغانستان. ١٩٩٧يونيه 
ويعـــرب اجمللـــس عـــن بـــالغ قلقـــه حيـــال التصـــعيد املتواصـــل     

  غانستان ويدعو إىل إهناء فوري للقتال.فللمواجهة العسكرية يف أ
ــدة       ــودة إىل مائــ ــة العــ ــاألطراف األفغانيــ ويهيــــب اجمللــــس بــ
كومــة ذات علــى الفــور والعمــل معــاً مــن أجــل تشــكيل ح  املفاوضــات

__________ 

  )٥٥(  S/1997/408.  
  )٥٦(  S/1997/424  وS/1997/463 

  )٥٧(  S/PRST/1997/35.  
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قاعــدة عريضــة وكاملــة التمثيــل حتمــي حقــوق مجيــع األفغــانيني ومتتثــل   
  اللتزامات أفغانستان الدولية.

ويرى اجمللس، وقد وضع يف االعتبـار أخطـار عـدم االسـتقرار       
ــى       ــا عل ــتقرار يف أفغانســتان ميكــن حتقيقهم اإلقليمــي، أن الســلم واالس

طـراف األفغانيـة   أفضل وجه من خالل مفاوضات سياسية فيمـا بـني األ  
ومبساعدة نشـطة ومنسـقة مـن قبـل البلـدان املعنيـة       املتحدة  األممبرعاية 

كافة. وحيث األطراف األفغانية والبلدان املعنيـة علـى االمتثـال ألحكـام     
ــأن    ــة بشـ ــة العامـ ــذها اجمللـــس واجلمعيـ ــلة الـــيت اختـ ــرارات ذات الصـ القـ

  أفغانستان.
ي يف ويشـدد اجمللــس علــى وجــوب وقـف كــل تــدخل خــارج    

شــؤون أفغانســتان، ويهيــب، يف هــذا الصــدد، جبميــع الــدول أن توقــف  
فــــورا إمــــداد مجيــــع األطــــراف يف النـــــزاع يف أفغانســــتان باألســــلحة  

  والذخرية.
ويساور اجمللس قلق عظيم إزاء استمرار التمييـز ضـد الفتيـات      

والنساء واالنتهاكات األخرى حلقوق اإلنسان وكذلك إزاء انتـهاكات  
  نساين الدويل.القانون اإل
ويكرر اجمللس التأكيد على أن اسـتمرار النــزاع يف أفغانسـتان      

يهيئ تربة خصبة لإلرهاب واإلنتاج غري املشروع للمخدرات واالجتـار  
هبــا ممــا يزعــزع اســتقرار املنطقــة وخارجهــا، ويهيــب بقــادة األطــراف     

  األفغانية وقف هذه األنشطة.
احلالة اإلنسانية سوءاً، مبا  ويساور اجمللس قلق بالغ إزاء ازدياد  

يف ذلك تشريد السكان املدنيني. وهو يهيب، يف هـذا الصـدد، بالـدول    
 ١٩٩٧املوحــد لعــام املتحــدة  األمــماألعضــاء االســتجابة بســخاء لنــداء 

  لتقدمي املساعدة اإلنسانية الطارئة ألفغانستان.
يف املتحـدة   األمـم ويؤكد اجمللس جمددا دعمـه الكامـل جلهـود      

اخلاصـة يف أفغانسـتان.   املتحـدة   األمـم نستان، وخباصـة أنشـطة بعثـة    أفغا
مواصلة إبقاء اجمللس علـى علـم بانتظـام باحلالـة     العام  األمنيويطلب إىل 

  وجبهوده وكذلك جبهود البعثة.
  وسيبقي اجمللس هذه املسألة قيد النظر.  

  
 ١٩٩٧األول/ديسـمرب   كانون ١٦املقرر املؤرخ   

  من الرئيس): بيان ٣٨٤١(اجللسة 
، وعمـال بـالقرار   ١٩٩٧الثـاين/نوفمرب   تشرين ١٤يف   
، ١٩٩٦األول/أكتـوبر   تشـرين  ٢٢) املؤرخ ١٩٩٦( ١٠٧٦

تقريرا إىل اجمللس عن التقدم احملـرز يف أعمـال   العام  األمنيقدم 
ــة  ــمبعثـ ــدة  األمـ ــن  املتحـ ــذلك عـ ــتان، وكـ ــة يف أفغانسـ اخلاصـ

مـني العـام يف   . وذكـر األ )٥٨(التطورات الرئيسـية يف أفغانسـتان  
ــّين يف    ــه ع ــره أن ــه متوزتقري األخضــر اإلبراهيمــي   ١٩٩٧/يولي

مبعوثــا خاصــا لــه إىل أفغانســتان، ويــتعني التمييــز بــني أنشــطة   
ــة   ــطة بعثـ ــماملبعـــوث اخلـــاص وأنشـ ــدة  األمـ ــة يف املتحـ اخلاصـ

أفغانستان. وقال، استنادا إىل النتائج الـيت توصـل إليهـا مبعوثـه     
 كانــت ذات يــوم بــؤرة الحتــدام اخلــاص، إن أفغانســتان، الــيت

ــدولتني العظمــيني، أصــبحت منــذ ذلــك احلــني     ــاحر بــني ال التن
واحدا مـن الصـراعات اإلقليميـة والعرقيـة الـيت عرفتـها مرحلـة        

بعــد احلــرب البــاردة، كمــا أصــبحت مكانــا ال وجــود فيــه   مــا
ــك عــن       ــة مســؤولة، ناهي ــا حــىت لســلطات سياســية حملي تقريب

ألطراف األفغانيـة مصـممة، حـىت    حكومة مركزية. ويبدو أن ا
يف الوقــت الــراهن، علــى االســتمرار يف القتــال، بينمــا تواصــل  
الدول األجنبية إمداد عمالئها داخل أفغانستان بالدعم املـادي  

زال  واملــايل وأشــكال الــدعم األخــرى. وإضــافة إىل ذلــك، مــا
يتعني علـى الـدول الرئيسـية الـيت ميكـن أن يكـون هلـا نفـوذ يف         

أن تظهــر القــدر الكــايف مــن التصــميم علــى حتريــك  أفغانســتان
احلالــة إىل األمــام. ومــن قبيــل الــوهم، يف ظــل هــذه الظــروف، 

ضـرورة  العـام   األمـني االعتقاد بأن السالم ميكن حتقيقه. وأكد 
ــة للمســألة       ــب اخلارجي ــتني ملعاجلــة اجلوان وضــع إطــار دويل م

فاوضــات. األفغانيــة واإلتيــان بــاألطراف األفغانيــة إىل مائــدة امل
وذكر أن االجتماعـات الـيت عقـدهتا يف نيويـورك البلـدان ذات      

وكـذلك اجتماعـات البلـدان اجملـاورة      )٥٩(النفوذ يف أفغانسـتان 
__________ 

  )٥٨(  S/1997/894.  
كانت جمموعة الواحد والعشرين تضم االحتـاد الروسـي وأملانيـا      )٥٩(  

اإلســــالمية) وإيطاليــــا   -وأوزبكســــتان وإيــــران (مجهوريــــة   
وباكســــــتان وتركمانســــــتان وتركيــــــا والســــــويد والصــــــني  
ــر    ــتان ومصـ ــتان وكازاخسـ ــا وقريغيزسـ ــتان وفرنسـ وطاجيكسـ
ــدا    واململكــة العربيــة الســعودية واململكــة املتحــدة واهلنــد وهولن
  والواليات املتحدة واليابان، وكذلك منظمة املؤمتر اإلسالمي.
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هــي جــزء مــن جهــوده يف هــذا  )٦٠(مباشــرة والبلــدان األخــرى
االجتاه. ويف موازاة اإلطـار الـدويل، أعـرب أيضـا عـن اعتزامـه       

ة اخلاصـة يف أفغانسـتان،   اإلبقاء، من خالل بعثـة األمـم املتحـد   
ــق مــع األطــراف        ــر األمــم املتحــدة، علــى اتصــال وثي ويف مق
املتحاربــة، وكــذلك مــع ذوي النفــوذ اآلخــرين مــن األفــراد       
ــد الســبيل إلجــراء      ــة، هبــدف متهي ــان واملنظمــات األفغاني األفغ
حوار بني األطراف األفغانية. وذكر أنه قد بـات مـن الصـعب    

لعـدة املاضـية، تربيـر اسـتمرار     بشكل متزايد، خالل السنوات ا
جهود األمـم املتحـدة إلحـالل السـالم ومبـا يترتـب عليهـا مـن         
تكاليف يف الوقت الـذي ال تلـوح فيـه أي بـوادر إجيابيـة علـى       
ــادرة      حــدوث تغــري جــوهري يف موقــف تلــك احلكومــات الق
ــلمي       ــى أن تســهم بشــكل حاســم يف التوصــل إىل حــل س عل

بكثري ممـا جيـب أن تقـوم     للنـزاع. وهناك ما هو أكثر من ذلك
به احلكومات، بقدر أكرب من اإلحساس بالوحدة، حـىت تتـاح   
جلهـــود الســـالم الـــيت تقودهـــا األمـــم املتحـــدة فرصـــة واقعيـــة   

  للنجاح.
 األول/ كــانون ١٦، املعقــودة يف ٣٨٤١ويف اجللســة   
وفقا للتفـاهم الـذي كـان قـد مت التوصـل إليـه        ١٩٩٧ديسمرب 

العـام   األمنية، أدرج اجمللس تقرير يف مشاورات اجمللس السابق
يف جدول أعماله. وبعد إقـرار جـدول األعمـال، دعـا الـرئيس      
(كوستاريكا) ممثل أفغانسـتان، بنـاء علـى طلبـه، إىل املشـاركة      

  يف املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت.
ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة   

  :)٦١(عن اجمللس
__________ 

 أصــبح يشــار إليهــا الحقــاً باســم كانــت جمموعــة الثمانيــة، الــيت  )٦٠(  
ــة  ، مكونــة مــن البلــدان اجملــاورة    “الســتة زائــد اثــنني  ”جمموع

ــتان  ــة  وهـــــي  -ألفغانســـ ــران (مجهوريـــ ــتان وإيـــ  -أوزبكســـ
 -اإلســــالمية) وباكســــتان وتركمانســــتان وتركيــــا والصــــني  

  وكذلك االحتاد الروسي والواليات املتحدة.
  )٦١(  S/PRST/1997/55.  

 تشـرين  ١٤املـؤرخ  العـام   األمـني ر جملـس األمـن يف تقريـر    نظ  
عــن احلالــة يف أفغانســتان وآثارهــا علــى الســلم       ١٩٩٧الثــاين/نوفمرب 

  .العامة اجلمعيةواألمن الدوليني، الذي نظرت فيه أيضا 
ويكرر اجمللس اإلعراب عن بـالغ قلقـه إزاء اسـتمرار املواجهـة       

آالم بشرية ودمار مادي ويهدد العسكرية يف أفغانستان اليت تسببت يف 
خطرها بدفع البلد إىل االهنيار واليت متثل هتديـدا متزايـدا للسـلم واألمـن     
علــى الصــعيدين اإلقليمــي والــدويل. ويعــرب اجمللــس عــن اســتيائه مــن     

 األمــمرفــض الفصــائل األفغانيــة املتحاربــة إلقــاء ســالحها والتعــاون مــع 
  من أجل حتقيق السلم.املتحدة 

ــدد اجمل   ــاين    ويشـ ـــزاع األفغـ ــه ال ميكـــن حـــل النـ لـــس علـــى أنـ
عسكريا وعلى أن املسؤولية األساسية عن إجياد تسوية سلمية تقع على 
عــاتق األطــراف األفغانيــة ذاهتــا. وحيــث مجيــع األطــراف األفغانيــة علــى  
اختاذ تدابري حقيقيـة لبنـاء الثقـة، وإىل االتفـاق فـورا علـى وقـف إطـالق         

ســبقة، يف حــوار سياســي يهــدف إىل النــار والــدخول، بــدون شــروط م
حتقيــق املصــاحلة الوطنيــة، والتوصــل إىل تســوية سياســية دائمــة للنـــزاع،  
وتشكيل حكومة عريضة القاعدة متثـل مجيـع األطـراف وحتمـي حقـوق      

  مجيع األفغانيني وتفي بالتزامات أفغانستان الدولية.
ويعرب اجمللس عن استيائه من أن الدعم العسكري اخلـارجي    

، ويكــرر ١٩٩٧األطـراف األفغانيــة تواصـل دون هــوادة طيلـة عــام    إىل 
نداءه إىل مجيع الدول للتوقـف فـورا عـن إمـداد أي طـرف مـن أطـراف        
النــــزاع يف أفغانســـتان باألســـلحة أو الـــذخرية أو العتـــاد العســـكري أو 
ــراد      ــا يف ذلــك مشــاركة األف ــدريب أو أي دعــم عســكري آخــر، مب الت

  العسكريني األجانب.
والــــدول األعضــــاء علــــى العــــام  األمــــنياجمللــــس ويشــــجع   

االضطالع بدراسات متهيدية بشأن الطريقة اليت ميكـن هبـا فـرض حظـر     
  فعلي على األسلحة وتنفيذه على حنو عادل وميكن التحقق منه.

بوصفها وسـيطا حمايـدا    ،املتحدة األممويؤكد اجمللس على أن   
الزم لكـي تـتمكن   معترفا به عامليا، جيب أن حتصـل علـى كـل الـدعم الـ     

من مواصلة أداء دور حمـوري حيـوي يف تنسـيق اجلهـود الدوليـة الراميـة       
ــدان         ــود البل ــك جه ــا يف ذل ــاين، مب ـــزاع األفغ ــاد حــل ســلمي للن إىل إجي
واملنظمات املعنيـة. ويعتقـد اجمللـس أن السـلم واالسـتقرار يف أفغانسـتان       

ــا بـــني     ال ــية فيمـ ــات سياسـ ــالل مفاوضـ ــن خـ ــا إال مـ ــن أن يتحققـ  ميكـ
ومبســاعدة نشــطة ومنســقة مــن املتحــدة  األمــماألفغــانيني حتــت إشــراف 

ــده الكامــل ألنشــطة       ــد تأيي ــة. ويكــرر اجمللــس تأكي ــدان املعني ــع البل مجي
ــة   اخلاصــة يف أفغانســتان واملبعــوث اخلــاص   املتحــدة  األمــموواليــيت بعث

  لألمني العام إىل أفغانستان.
وضـع إطـار دويل   الرامية إىل العام  األمنيويؤيد اجمللس جهود   

وطيد من أجل معاجلـة اجلوانـب اخلارجيـة للمسـألة األفغانيـة، ويرحـب       
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يف هذا السـياق بعقـد اجتماعـات للبلـدان املعنيـة وكـذلك باجتماعـات        
  البلدان اجملاورة مباشرة وغريها من البلدان.

ومــا زال يســاور اجمللــس قلــق بــالغ إزاء اســتمرار التمييــز ضــد    
ــه  ــات والنســاء واالنت اكات األخــرى حلقــوق اإلنســان فضــال عــن   الفتي

  انتهاكات القانون اإلنساين الدويل يف أفغانستان.
ويالحظ اجمللس ببـالغ القلـق التقـارير املتعلقـة بعمليـات القتـل         

 األمـني اجلماعي ألسرى احلرب واملـدنيني يف أفغانسـتان، ويؤيـد اعتـزام     
  أن يواصل التحقيق بصورة شاملة يف هذه التقارير.العام 

املتحـدة   األمـم ويعرب اجمللس عن بالغ قلقه إزاء هنـب أمـاكن     
ــى وصــول املنظمــات       ــدا عل ــود املفروضــة عم ــة والقي ــداداهتا الغذائي وإم
اإلنسانية إىل بعض أجزاء البلد وعلى عمليـات إنسـانية أخـرى، وحيـث     

  مجيع األطراف على منع تكرار ذلك.
سـتان يـوفر   ويكرر اجمللس تأكيـد أن اسـتمرار النــزاع يف أفغان     

قاعدة خصبة لإلرهاب واإلنتاج غري املشروع للمخدرات واالجتار هبا، 
ممــا يزعــزع االســتقرار يف املنطقــة وخارجهــا، ويهيــب بقــادة األطــراف   

  األفعانية وقف تلك األنشطة.
أن يواصـل إبقـاءه علـى علـم     العـام   األمـني ويطلب اجمللس إىل   

  ه من جهود.بشكل منتظم باحلالة يف أفغانستان ومبا يبذل
  وسيبقي اجمللس املسألة قيد نظره.  

  
ــؤرخ     ــرر امل (اجللســة  ١٩٩٨نيســان/أبريل  ٦املق

  ): بيان من الرئيس٣٨٦٩
ــالقرار ١٩٩٨آذار/مــارس  ١٧يف     ١٠٧٦، وعمــال ب

إىل اجمللــس تقريـرا عـن احلالــة يف   العـام   األمـني )، قـدم  ١٩٩٦(
ذكــر . و)٦٢(أفغانســتان وآثارهــا علــى الســلم واألمــن الــدوليني 

يف تقريــره أن مأســاة أفغانســتان مســتمرة، حيــث العــام  األمــني
تواصــل الفصــائل، مدعمــة بإمــدادات ال تنقطــع مــن األســلحة  
من اخلارج، القتال يف حتد إلرادة الغالبية العظمى من الشـعب  
األفغـــاين. ومـــا زال التـــدخل األجـــنيب مـــن بلـــدان يف املنطقـــة  

ط لفصـيل  ورائها، يف شكل دعم سياسـي وعسـكري نشـ    وما
ما، يعزز إحجام قادة الفصائل عن الدخول يف حـوار سياسـي   
جاد مع بعضـهم الـبعض. وقـال إنـه مـا زال مقتنعـا بالضـرورة        

__________ 

  )٦٢(  S/1998/222.  

ــن   ــة ألن متع ــمامللّح ــر يف   املتحــدة  األم ــدول األعضــاء النظ وال
اجلوانب اخلارجية للمسألة األفغانيـة وحتـاول معاجلتـها جبديـة.     

ــة هنجــا مشــتركا إزاء  ومــن الــالزم أيضــا أن جتــد الــدول امل   عني
املسـألة األفغانيـة وأن تتفـق علـى تـدابري لكـبح تـدفق األسـلحة         

  واملواد األخرى الالزمة للحرب إىل أفغانستان.
 الســتة”وكجــزء مــن تلــك اجلهــود، عقــدت جمموعــة   

ــنني  ــد اث ــع يف   )٦٣(“زائ ــا الراب ــارس  ٣اجتماعه  ١٩٩٨آذار/م
تدور بشـأهنا  ووضعت النص النـهائي للنقـاط املشـتركة الـيت سـ     

ــتا   ــات بشــأن أفغانس ــيت جيــب أن تســتخدمها   )٦٤(ناحملادث ، وال
  فرديا ومجاعيا عندما جتري مشاورات مع الفصائل األفغانية.

ــة    ــودة يف ٣٨٦٩ويف اجللســ ــان/أبريل  ٦، املعقــ نيســ
ــه يف     ١٩٩٨ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

العــام  نياألمــمشــاورات اجمللــس الســابقة، أدرج اجمللــس تقريــر 
املشــار إليــه أعــاله يف جــدول أعمالــه. وبعــد إقــرار جــدول        
األعمــال، دعــا الــرئيس (اليابــان) ممثــل أفغانســتان، بنــاء علــى    
طلبـــه، إىل املشـــاركة يف املناقشـــة بـــدون أن يكـــون لـــه احلـــق  

  التصويت.  يف
ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة   

  :)٦٥(عن اجمللس
ــر  نظــر جملــس األ   آذار/  ١٧املــؤرخ العــام  األمــنيمــن يف تقري

  عن احلالة يف أفغانستان. ١٩٩٨مارس 
ويعرب اجمللس عن قلقه البـالغ إزاء اسـتمرار احلـرب األفغانيـة       

اليت تشكل هتديدا خطريا لألمن اإلقليمي والدويل وتسبب آالماً بشـرية  
ن واسعة النطاق ومزيـدا مـن الـدمار وتـدفقات الالجـئني وغـري ذلـك مـ        

  التشريد القسري ألعداد كبرية من البشر.
__________ 

ــة    )٦٣(   ــران (مجهوريــ ــتان وإيــ ــتان   -أوزبكســ ــالمية) وباكســ اإلســ
وتركمانستان وطاجيكستان والصني، وكذلك االحتاد الروسي 

ــؤرخ     ــرر امل ــات املتحــدة. انظــر أيضــا املق ــه  ٩والوالي متوز/يولي
١٩٩٧.  

  )٦٤(  S/1998/222.املرفق ،  
  )٦٥(  S/PRST/1998/9.  
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ويســاور اجمللــس القلــق إزاء الطــابع العرقــي املتزايــد للنـــزاع         
والتقارير اليت تفيد بوقوع اضطهاد قائم على أساس العرق ومـا يشـكّله   

  ذلك من هتديد لوحدة الدولة األفغانية.
ــال        ــة علــى وقــف القت ــع األطــراف األفغاني وحيــث اجمللــس مجي
ــا ــدخول، دون شــروط      واالتف ــار، وال ــف إلطــالق الن ــى وق ــورا عل ق ف

مسبقة، يف حوار سياسي هبدف حتقيق املصاحلة الوطنية وإحـراز تسـوية   
سياسية دائمـة لـذلك النــزاع الـذي لـيس لـه حـل عسـكري، وتشـكيل          

  حكومة متثل الشعب بكامله وترتكز على قاعدة عريضة.
ادة أفغانسـتان  ويؤكد اجمللس من جديد التزامه العميق إزاء سي  

ــا       ــه لتراثهـ ــة واحترامـ ــدهتا الوطنيـ ــيها ووحـ ــالمة أراضـ ــتقالهلا وسـ واسـ
  احلضاري والتارخيي.

ــدخل األجــنيب يف        ويعــرب اجمللــس عــن اســتيائه الســتمرار الت
أفغانســتان دون هــوادة يف شــكل تزويــد الفصــائل بــاملواد الالزمــة لشــن  

كري احلــرب. وهــو يعــرب عــن اســتيائه أيضــا للــدعم السياســي والعســ  
النشط املقدم إىل الفصائل من خارج أفغانسـتان ممـا يعـزز إحجـام قـادة      
الفصــائل عــن الــدخول يف حــوار سياســي جــّدي مــع بعضــهم الــبعض،   

  ويدعو اجمللس جمددا مجيع الدول إىل وقف ذلك التدخل فورا.
ويالحظ اجمللس مع القلق أن مجيع األطراف يف أفغانستان قـد    

ــة األشــهر املاضــية    ــزود باألســلحة بصــورة   عكفــت طيل ــى إعــادة الت عل
نشطة. وهو ينبه األطراف املتنازعة إىل أن استئناف القتـال علـى نطـاق    
كــبري ســيقوض بصــورة خطــرية حمــاوالت اجملتمــع الــدويل مســاعدهتا يف  
إجيــاد حــل سياســي للنـــزاع، وحيثهــا علــى أن يكــون ســلوكها علــى         

  مستوى رغبتها املعلنة يف التوصل إىل ذلك احلل.
كــرر اجمللــس تأكيــد موقفــه املتمثــل يف وجــوب أن تواصــل   وي  

باعتبارها وسيطا معترفا به عامليا، القيام بدورها احملوري  ،املتحدة األمم
واحملايد يف اجلهود الدولية الرامية إىل إجياد حل سـلمي للنــزاع األفغـاين    

 املتحـدة  األمـم ويعرب عن تأييده الكامل لألنشطة اليت تضطلع هبا بعثـة  
اصة يف أفغانسـتان واألنشـطة الـيت يقـوم هبـا املبعـوث اخلـاص لألمـني         اخل

  العام ألفغانستان، وخاصة يف سياق مهمته الراهنة يف املنطقة.
ويشيد اجمللس بأنشطة توطيد عملية السلم اليت بدأها املبعوث   

ــنني ”اخلــاص بعقــد جمموعــة   ــد اث ــدان  “الســتة زائ ــع البل ، ويهيــب جبمي
مواصـلة املشـاركة يف عمـل اجملموعـة ُحبسـن نيـة،        املشاركة يف اجملموعـة 

ذلك يف املناقشـة املتعلقـة بإجيـاد سـبل فعالـة وحمايـدة لكـبح تـدفق         يف  مبا
األسلحة واملواد األخرى الالزمة لشن احلـرب إىل أفغانسـتان. ويرحـب    

  اجمللس بدعم الدول األعضاء األخرى هلذه العملية.
ــدهور      ــق إزاء ت ــة   ويســاور اجمللــس شــديد القل األحــوال األمني
ــوظفي  ــممل ــع    املتحــدة  األم ــب جبمي ــوظفي املســاعدة اإلنســانية ويهي وم

ــة        ــدابري الالزم ــاذ الت ــان، اخت ــة طالب ــة، وال ســيما مجاع الفصــائل األفغاني
  لكفالة سالمتهم.

وما زال يساور اجمللس شديد القلق إزاء استمرار التمييز ضـد    
اإلنسـان فضـال عـن    الفتيات والنساء وغري ذلك مـن انتـهاكات حقـوق    

  انتهاكات القانون اإلنساين الدويل يف أفغانستان.
الراميـة إىل بـدء حتقيقـات    العـام   األمنيويؤيد اجمللس خطوات   

يف االدعاءات الـيت تفيـد بوقـوع عمليـات قتـل مجـاعي ألسـرى احلـرب         
العامــة  اجلمعيــةواملــدنيني يف أفغانســتان، علــى أن تعــرض نتائجهــا علــى 

  توافرها. وعلى اجمللس فور
ــة         ــدهور الشــديد يف احلال ــق إزاء الت ــس القل ــاور اجملل ــا يس كم

ــذي يســببه        ــاطق يف وســط ومشــال أفغانســتان، ال ــدة من اإلنســانية يف ع
حصار مجاعة طالبان املستمر ملنطقة باميان رغم النداءات الـيت وجهتـها   

والعديد من دوهلا األعضـاء برفـع ذلـك احلصـار وكـذلك      املتحدة  األمم
إلمــدادات الــواردة مــن الطريــق الشــمالية بســبب انعــدام األمــن  انعــدام ا

ــى الســماح         ــان عل ــة طالب ــوة مجاع ــس بق ــهب. وحيــث اجملل ــال الن وأعم
  للوكاالت اإلنسانية بتلبية احتياجات السكان.

ويكرر اجمللس تأكيـد أن اسـتمرار النــزاع يف أفغانسـتان يـوفر        
ا بصــورة غــري أرضـية خصــبة لإلرهــاب وإلنتــاج املخــدرات واالجتــار هبــ 

مشــروعة ممــا يزعــزع االســتقرار يف املنطقــة ويف منــاطق أخــرى ويهيــب  
  بقادة األطراف األفغانية وقف تلك األنشطة.

العــام  األمــنيوســيبقي اجمللــس املســألة قيــد نظــره ويطلــب مــن   
  مواصلة إطالعه بانتظام على احلالة يف أفغانستان.

  
ــؤرخ     ــرر املـ ــه متوز ١٤املقـ ــة  ١٩٩٨/يوليـ (اجللسـ

  ): بيان من الرئيس٣٩٠٦
ــه  ١٩يف    ــالقرار  ١٩٩٨حزيران/يونيــــ ــال بــــ ، وعمــــ
ــرا عــن  العــام  األمــني)، قــدم ١٩٩٦( ١٠٧٦ إىل اجمللــس تقري

. )٦٦(احلالة يف أفغانستان وآثارها على السـلم واألمـن الـدوليني   
ــام  األمــنيوأشــار  ــدء هجمــات   الع ــره إىل ب مــع القلــق يف تقري

ــات ا   ــع وكــذلك إىل توقــف احملادث ــني   الربي ــة األركــان ب لكامل
، وهي احملادثـات  ١٩٩٨الفصائل املتحاربة يف أوائل أيار/مايو 

ــاد كجــزء مــن        ــل يف إســالم أب ــدأت مــن قب ــد ب ــيت كانــت ق ال
ــة العلمــاء” وقــال إن هــذه التطــورات املــثرية للجــزع   “. عملي

__________ 

  )٦٦(  S/1998/532.  
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ــا أهنــا غــري      ــة إم ــيال آخــر علــى أن الفصــائل األفغاني تشــكل دل
حـالل السـالم أو أهنـا، وهـو     مستعدة إلجراء حمادثات جدية إل
احلــل العســكري، “ ســراب”أمــر أســوأ، عازمــة علــى تعقُّــب  

رغم ادعائها عكس ذلك. وأعرب عن أسفه ألن بعض بلـدان  
املنطقة اليت تدعم فصـيال أفغانيـاً أو آخـر تـزود تلـك الفصـائل       
باألسلحة رغم النداءات املتكررة الصادرة عن اجملتمع الدويل. 

أن عدم اتباع هنج متسـاوق يف التصـدي   وأعرب عن اعتقاده ب
للمشكلة وانعدام اإلرادة السياسية لدى البلدان الـيت هلـا نفـوذ    
حاسم على الفصائل املتحاربة يشكّالن عقبة رئيسية يف سـبيل  
اجلهـــود الراميـــة إىل إحـــالل الســـالم. والحـــظ مـــع القلـــق أن 
األطراف الفاعلة مل تستطع حىت اآلن أن ترتفع فوق مفهومهـا  

ضيق ملصاحلها القومية فتبدأ يف النظر يف املسألة األفغانيـة مـن   ال
ــهاج موحــد      ــى من ــها ومل تتفــق عل ــة برمت ــة مصــاحل املنطق زاوي
لتسوية النـزاع األفغاين. وفضال عن تكـرار مناشـدته للفصـائل    

إىل العـام   األمنياألفغانية أن تعود إىل طاولة املفاوضات طلب 
ــة أن تكثــف اتصــاالهتا    بشــأن أفغانســتان. وناشــد   دول املنطق

أيضا البلدان الـيت لـيس هلـا اشـتراك مباشـر، ولكنـها مـع ذلـك         
معنية، أن تساعد األمم املتحـدة يف تشـجيع دول املنطقـة علـى     

  أن يتحدث بعضها إىل بعض.
/يوليـــــه متوز ١٤، املعقـــــودة يف ٣٩٠٦ويف اجللســـــة   
ــه يف     ١٩٩٨ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

يف العـام   األمنيجمللس السابقة، أدرج اجمللس تقرير مشاورات ا
  جدول أعماله.

ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة   
  :)٦٧(عن اجمللس

حزيـران/   ١٩نظر جملس األمن يف تقرير األمني العـام املـؤرخ     
  عن احلالة يف أفغانستان. ١٩٩٨يونيه 

ســيادة أفغانســتان ويؤكــد اجمللــس مــن جديــد التزامــه القــوي ب  
واستقالهلا وسالمة أراضيها ووحدهتا الوطنية، واحترام ثقافتـها وتراثهـا   

__________ 

  )٦٧(  S/PRST/1998/22.  

التارخيي. ويكـرر اجمللـس اإلعـراب عـن قلقـه إزاء تزايـد الطـابع العرقـي         
للنـزاع، واستمرار التهديد الذي يشكله هذا النـزاع على وحدة الدولـة  

  األفغانية.
سـتمرار النــزاع األفغـاين،    ويعرب اجمللس عن بـالغ قلقـه إزاء ا    

ــدا خطــريا لألمــن علــى الصــعيدين اإلقليمــي والــدويل،     الــذي ميثــل هتدي
ــدفق موجــات       ــدمار، وت ــدا مــن ال ــة، ومزي ــاة بشــرية هائل ويســبب معان

  الالجئني وغريهم من املشردين قسرا بأعداد كبرية.
ويعرب اجمللس عن اسـتيائه ألن الـدعم العسـكري املقـدم مـن        

إىل الفصائل املتحاربة، مبا يف ذلك إمدادات األسـلحة  خارج أفغانستان 
وغريهــا مــن العتــاد ذي الصــلة، اســتمر بــال هــوادة، بــالرغم مــن تكــرار  
نداءات اجمللس واجلمعية العامة واألمني العام لوقفه. ويؤكد اجمللس مـن  
جديــد دعوتــه إىل مجيــع الــدول، وال ســيما دول املنطقــة، لوقــف ذلــك  

  التدخل على الفور.
رى اجمللس أن من الضروري بذل جهود أكثر نشاطا حتـت  وي  

ومبشاركة البلدان املهتمة باألمر هبدف التوصل إىل املتحدة  األممرعاية 
تسوية سلمية للنـزاع األفغاين، مع مراعـاة مصـاحل مجيـع الفئـات اإلثنيـة      

  والدينية والقوى السياسية املشاركة فيه.
ادثــات بــني األطــراف ويعــرب اجمللــس عــن اســتيائه الهنيــار احمل  

األفغانيــة يف إســالم أبــاد ويهيــب بــاألطراف احتــرام رغبــات الغالبيــة        
العظمى من األفغـان ووقـف القتـال والعـودة دون تـأخري ودون شـروط       
ــدخول يف حــوار سياســي يرمــي إىل     ــة املفاوضــات وال مســبقة إىل طاول
 حتقيق مصاحلة وطنيـة وتسـوية سياسـية دائمـة للنــزاع، ال تنطـوي علـى       
حل عسكري، وتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة متثل اجلميع متثـيال  
ــة حنـــو حتقيـــق ذلـــك اهلـــدف، يهيـــب اجمللـــس     ــوة مبدئيـ ــاً. وكخطـ تامـ
بــاألطراف أن تتفـــق علـــى الفـــور علــى وقـــف إطـــالق النـــار، وتبـــادل   
األســرى، ورفــع كافــة القيــود علــى شــحنات اإلمــدادات اإلنســانية يف    

  كافة أحناء البلد.
س مـن جديـد موقفـه بأنـه ال بـد لألمـم املتحـدة،        ويؤكد اجمللـ   

بصـفتها وســيطا معترفــا بــه عامليــا، أن تواصــل القيــام بــدورها األساســي  
وغــري املنحــاز يف اجلهــود الدوليــة الــيت تنشــد الوصــول إىل حــل ســلمي   

اخلاصـة  املتحـدة   األمـم للرتاع األفغاين، ويقدم دعمه التام ألنشـطة بعثـة   
  ألفغانستان.العام  ألمنيعوث اخلاص ليف أفغانستان وألنشطة املب

عقــد  ومــؤداه أناملتحــدة  األمــموحيــيط اجمللــس علمــا بتقيــيم    
، وهـو مـا ميثـل وسـيلة أفغانيـة غـري       “لويـا جريغـا  ”مجعية وطنية كـربى  

ــادة فصــائل         ــا بعــض ق ــا إىل اتباعه ــات دع ــدة لتســوية الرتاع ــة عتي رمسي
ويشـجع البعثـة اخلاصـة    األفغان غري احملاربة، ال يزال جـديرا باالهتمـام،   

  على مواصلة االتصاالت املفيدة مع قادة تلك الفصائل.
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الستة زائـد  ”ويثين اجمللس على األعمال اليت تقوم هبا جمموعة   
ــنني ــتركة يف  “اثـ ــدان املشـ ــع البلـ ــل   ، ويهيـــب جبميـ ــة أن تواصـ اجملموعـ

املشــاركة حبســن نيــة هبــدف وضــع هنــج متســق جلهــود صــنع الســالم يف 
تنادا إىل نقاط احملادثات املتفق عليها، مبا يف ذلك مشكلة أفغانستان، اس

منع تدفق األسلحة وغريها من العتاد ذي الصـلة إىل أفغانسـتان بطريقـة    
ــذي تقدمــه دول        ــدعم اإلضــايف ال ــس بال ــة. ويرحــب اجملل ــة وعادل فعال

  أعضاء أخرى من أجل هذا الغرض ويشجعه.
عـاون التـام مـع    وحيث اجمللس مجيع الفصـائل األفغانيـة علـى الت     

البعثـــة اخلاصـــة واملنظمـــات اإلنســـانية الدوليـــة ويهيـــب هبـــا، وخباصـــة   
الطالبان، اختاذ كافة اخلطوات الضرورية لتأكيـد سـالمة وحريـة انتقـال     

  موظفيها.
املتحـدة   األمـم وحييط اجمللس علما بتوقيع مذكرة التفاهم بـني    

نفيـذها تنفيـذا   والطالبان بشـأن القضـايا اإلنسـانية، ويؤكـد علـى أمهيـة ت      
املتحــدة  األمــمكــامال، مبــا يف ذلــك االحتــرام التــام حلصــانات مــوظفي   

يف جمـــايل الصـــحة والتعلـــيم. املتحـــدة  األمـــمواملســـاعدة الـــيت تقـــدمها 
تذليل بعض العقبـات الـيت تعتـرض تقـدمي      مت واجمللس، إذ يالحظ أنه قد

 املســاعدة إىل منطقــة هــزاره جــات، مــا زال يشــعر، بــالرغم مــن ذلــك، 
بالقلق إزاء اسـتمرار اسـتخدام الطالبـان للمعونـة اإلنسـانية الـيت تقـدمها        

كسـالح ضـد األهـايل يف هـذه املنطقـة، ويطالـب بوقـف         األمم املتحـدة 
املمارســة علــى الفــور. وال يــزال اجمللــس يشــعر بــالقلق أيضــا إزاء نقــص 
اإلمدادات القادمة من الطريق الشمايل بسـبب انعـدام األمـن والسـلب.     

اجمللــس جبميــع فصــائل األفغــان أن ترفــع القيــود علــى إمــدادات   ويهيــب
  شروط.  اإلغاثة اإلنسانية دون

ويعرب اجمللس عن قلقه إزاء التقارير اليت قُـدمت مـؤخرا عـن      
املضايقات اليت تتعرض هلا املنظمات اإلنسانية وإزاء القرار الـذي اختـذه   

ية إىل مواقـع  الطالبان من جانب واحد بنقل مكاتـب املنظمـات اإلنسـان   
أخــرى يف كــابول. ويهيــب اجمللــس جبميــع الفصــائل تســهيل أعمــال        

  الوكاالت اإلنسانية إىل أبعد حد ممكن.
وال يزال اجمللس يشعر ببـالغ القلـق إزاء اسـتمرار التمييـز ضـد        

الفتيات والنساء وإزاء االنتهاكات األخرى حلقوق اإلنسان، فضال عن 
   يف أفغانستان.انتهاكات القانون اإلنساين الدويل

ــدء يف العــام  األمــنيويؤيــد اجمللــس اخلطــوات الــيت اختــذها      للب
التحقيــق يف االدعــاءات املتعلقــة بوقــوع عمليــات قتــل مجــاعي ألســرى   

 اجلمعيـة احلرب واملدنيني يف أفغانستان، واليت سوف تقـدم نتائجهـا إىل   
  واجمللس حاملا تتوفر.العامة 

أفغانسـتان   رار الـرتاع يف ويكرر اجمللس تأكيده علـى أن اسـتم    
يوفر أرضا خصبة لإلرهاب وإنتاج املخدرات واالجتار هبـا بصـورة غـري    
مشروعة، مما يؤدي إىل زعزعة االستقرار يف املنطقة وخارجها، ويهيب 

  اجمللس بقادة األطراف األفغانية وقف تلك األنشطة.

 األمــنيوســيبقي اجمللــس هــذه املســألة قــد النظــر، ويطلــب إىل    
  أفغانستان.  أن يواصل إطالع اجمللس بانتظام على احلالة يف العام
  

(اجللسـة   ١٩٩٨/أغسـطس  آب ٦املقرر املـؤرخ    
    ): بيان من الرئيس٣٩١٤

ــة    ــودة يف ٣٩١٤يف اجللســ ــطس آب ٦، املعقــ /أغســ
، وفقـــا للتفـــاهم الـــذي كـــان قـــد مت التوصـــل إليــــه       ١٩٩٨

بنـد  مشاورات اجمللس السـابقة، اسـتأنف اجمللـس نظـره يف ال     يف
املدرج على جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، دعـا  
الــرئيس (ســلوفاكيا) ممثــل أفغانســتان، بنــاء علــى طلبــه، إىل       

  املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت.
ــة        ــايل نياب ــان الت ــرئيس بالبي ــا، أدىل ال ويف اجللســة ذاهت

  :)٦٨(اجمللس  عن
ــالغ ق     ــد   يعــرب جملــس األمــن عــن ب ــه للتصــعيد احلــاد اجلدي لق

للمواجهة العسـكرية يف أفغانسـتان، ممـا يشـكل هتديـدا متعاظمـا للسـلم        
ــار بشــكل       ــب بوقــف إطــالق الن ــدوليني، ويطال ــن اإلقليمــيني وال واألم

  عاجل وغري مشروط.
ويؤكد اجمللس من جديد أنـه ال ميكـن تسـوية األزمـة األفغانيـة        

فاوضات مباشرة بني الفصـائل  إال بالوسائل السلمية، عن طريق إجراء م
، هبـدف التوصـل إىل حلـول مقبولـة     املتحـدة  األمـم األفغانية حتت رعايـة  

للجميع تليب حقوق ومصاحل كافة اجلماعات العرقية والدينية والسياسية 
  يف اجملتمع األفغاين.

ويهيب اجمللـس جبميـع األطـراف األفغانيـة أن تعـود إىل مائـدة         
وط مسبقة، وأن تتعـاون مـن أجـل إنشـاء     املفاوضات دون إبطاء أو شر

حكومة عريضة القاعـدة وممثلـة للشـعب متثـيال تامـا، لكـي تتـوىل محايـة         
حقوق مجيع األفغانيني وتكفل احتـرام االلتزامـات الدوليـة ألفغانسـتان.     
ويهيب اجمللس جبميع الدول اجملاورة ألفغانسـتان والـدول األخـرى الـيت     

حلمـل  املتحـدة   األمـم يت تبـذهلا برعايـة   تكثف اجلهود ال هلا نفوذ فيها أن
  األطراف املعنية على التوصل إىل تسوية تفاوضية.

ويطالب اجمللس األطراف األفغانية والدول املعنيـة بـأن تراعـي      
 اجلمعيــةمتامــا أحكــام القــرارات ذات الصــلة بأفغانســتان الصــادرة عــن   

  واجمللس.العامة 
__________ 
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ي تـدخل خـارجي   ويهيب اجمللس جبميع الـدول أن متتنـع عـن أ     
يف الشؤون الداخلية ألفغانستان، مبا يف ذلك التـدخل مـن جانـب األفـراد     

جديد وجـوب وقـف مثـل هـذا      العسكريني األجانب. ويؤكد اجمللس من
التدخل األجنيب فـورا، ويهيـب جبميـع الـدول أن توقـف توريـد األسـلحة        

فرادهـا  والذخرية إىل مجيع أطراف الرتاع، وأن تتخذ تـدابري حازمـة ملنـع أ   
  العسكريني من التخطيط واملشاركة يف العمليات احلربية يف أفغانستان.

ويسـاور اجمللـس بـالغ القلـق إزاء األزمـة اإلنسـانية اخلطــرية يف         
ــة      ــا حركـ ــة، خصوصـ ــراف األفغانيـ ــع األطـ ــب جبميـ ــتان، ويهيـ أفغانسـ
الطالبــان، أن تتخــذ اخلطــوات الالزمــة لكفالــة عــدم انقطــاع إمــدادات   

ســانية إىل مجيــع مــن هــم حباجــة إليهــا، وأن تكــف، يف هــذا  املعونــة اإلن
الصــدد، عــن وضــع العراقيــل أمــام أنشــطة الوكــاالت اإلنســانية التابعــة   

واملنظمات اإلنسانية الدولية. ويدين اجمللس قتل املوظفني املتحدة  ألممل
ــاملي ومفوضــية     ــة الع ــامج األغذي ــابعني لربن ــانيني الت املتحــدة  األمــماألفغ

  ؤون الالجئني يف جالل أباد.السامية لش
وحيث اجمللس مرة أخرى مجيع الفصائل األفغانية على التعـاون    

ــة    ــراد بعث ــام مــع أف ــمالت اخلاصــة يف أفغانســتان واملنظمــات  املتحــدة  األم
اإلنسانية الدولية، ويهيب هبذه الفصائل، وال سيما حركة طالبان، اختـاذ  

د وحريـة تنقلـهم. ويعـرب    اخلطوات الالزمة لكفالة سالمة هـؤالء األفـرا  
ــدابري حالــت دون      ــان مــن ت ــه حركــة طالب ــا اختذت اجمللــس عــن اســتيائه مل
ــها يف        ــا عمل ــة تقريب ــانية الدولي ــات اإلنس ــع املنظم ــة مواصــلة مجي إمكاني
كابول. وهو يساند جهود مكتب منسق الشـؤون اإلنسـانية يف حمادثاتـه    

املناسـبة لتسـليم   اجلارية مع حركة طالبان من أجل كفالة هتيئة األوضاع 
  املعونة املقدمة من املنظمات اإلنسانية.

وال يزال اجمللس يشعر ببـالغ القلـق إزاء اسـتمرار التمييـز ضـد        
الفتيات والنساء وإزاء االنتهاكات األخـرى حلقـوق اإلنسـان وللقـانون     

  اإلنساين الدويل يف أفغانستان.
دوليـة  ويهيب اجمللس جبميـع األطـراف أن حتتـرم االتفاقيـات ال      

  املتعلقة مبعاملة أسرى احلرب وحقوق غري املقاتلني.
  وسيبقي اجمللس هذه املسألة قيد النظر.  

  
(اجللسة  ١٩٩٨/أغسطس آب ٢٨املقرر املؤرخ   

 )١٩٩٨( ١١٩٣): القرار ٣٩٢١
/أغســــطس آب ٢٨، املعقــــودة يف ٣٩٢١يف اجللســــة   
ــه     و ١٩٩٨ ــل إليــ ــد مت التوصــ ــان قــ ــذي كــ ــاهم الــ ــا للتفــ فقــ

اجمللـس السـابقة، دعـا الـرئيس (سـلوفاكيا) ممثلــي       مشـاورات  يف
اإلســــالمية)  -أفغانســــتان وأوزبكســــتان وإيــــران (مجهوريــــة  

وباكســتان وتركيــا وطاجيكســتان وقريغيزســتان وكازاخســتان  

والنمســا واهلنــد إىل املشــاركة يف املناقشــة بــدون أن يكــون هلــم  
 احلــق يف التصــويت. مث وجــه الــرئيس انتبــاه أعضــاء اجمللــس إىل  
ــرار مقــدم مــن االحتــاد الروســي وأوزبكســتان     نــص مشــروع ق

والربتغال وتركيا وسلوفينيا والسويد إيران اإلسالمية  مجهوريةو
ــتان     ــتان وكازاخســـــ ــا وقريغيزســـــ ــتان وفرنســـــ وطاجيكســـــ

ــا و  ــتاريكا وكينيـ ــةوكوسـ ــى    اململكـ ــا العظمـ ــدة لربيطانيـ املتحـ
ــمالية   ــدا الشــ ــد ووأيرلنــ ــاتواهلنــ ــة   الواليــ ــدة األمريكيــ املتحــ

  .)٦٩(اليابانو
ــا        ــق، متكلم ــع القل ــل النمســا م ــة، أشــار ممث ويف البداي

ــدان املنتســبة   ــة عــن االحتــاد األورويب والبل إىل  واملنحــازة بالنياب
ــاد واملنحــازة لــه   ، إىل تصــاعد الــرتاع يف أفغانســتان.   )٧٠(االحت

ودعا مجيع الفصـائل إىل وقـف األعمـال العدائيـة والشـروع يف      
. وأعــرب عــن القلــق املتحــدة ماألمــمفاوضــات ُتجــرى برعايــة 

إزاء القتــال األخــري علــى هــزاره، وحــث حركــة طالبــان بشــدة 
على االمتناع عن مجيع أعمال العنـف، ال سـيما ضـد السـكان     
املدنيني. وكـرر اإلعـراب عـن رأيـه الـذي مفـاده أنـه ال يوجـد         
ــه مــا مــن ســبيل لتحقيــق      حــل عســكري للــرتاع األفغــاين، وأن

ــاحلة إال بتســـ   ــالم واملصـ ــوين   السـ ــدف إىل تكـ ــية هتـ وية سياسـ
حكومة انتقالية ذات طابع متثيلي كامل وقاعدة عريضة. وقـال  

االحتـاد األورويب يأسـف بشـدة ألن األطـراف الثالثـة، بــدال       إن
لــدى الفصــائل املتحاربــة لــدعم جهــود   نفوذهــامــن اســتخدام 

ــم ــدخل يف شــؤون    املتحــدة  األم ــزال تت الســتعادة الســلم، ال ت
ة بطريقــة مــدمرة، وذلــك بتزويــد الفصــائل   أفغانســتان الداخليــ

باألســلحة وغريهــا مــن العتــاد. ويــود االحتــاد األورويب يف هــذا 
ــتان     ــيادة أفغانسـ ــوي بسـ ــه القـ ــد التزامـ ــد تأكيـ ــدد أن يعيـ الصـ
واســتقالهلا وســالمتها اإلقليميــة ووحــدهتا الوطنيــة. وهــو حيــث 

__________ 

  )٦٩(   S/1998/810.  
  )٧٠(   S/PV.3921 إســـــــتونيا وبلغاريـــــــا وبولنـــــــدا  ٢، الصـــــــفحة)

ــا      ــربص والتفي ــا وســلوفاكيا وق ــة التشــيكية وروماني واجلمهوري
  وليتوانيا وهنغاريا؛ وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج).
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بشدة على وقف مجيع أنواع الـدعم االسـتراتيجي والعسـكري    
ــراد العســكريني     للفصــائل ــك اشــتراك األف ــا يف ذل ــة، مب األفغاني

األجانــب. وذكـــر أن االحتــاد األورويب يواصـــل إنفــاذ احلظـــر    
سـكرية.  املفروض على تصدير األسلحة والذخائر واملعدات الع

أفغانســـتان يظـــل يهـــدد الســـالم  وختامـــا، ذكـــر أن الـــرتاع يف
خـدرات  واألمن واالستقرار يف املنطقـة برمتـها، مـع االجتـار بامل    

ــهم. وتتجــاوز      ــابيني ومعســكرات لتدريب ــوفري قواعــد لإلره وت
مضاعفات الـرتاع كـثريا حـدود أفغانسـتان وجرياهنـا، وتسـبب       

  .)٧١(أضرارا بالغة للدول األعضاء يف االحتاد األورويب
ــاىن          ــد آخــر ع ــه ال يوجــد بل ــل باكســتان أن وذكــر ممث

مرار الرتاع يف أفغانستان أكثـر مـن باكسـتان. فنتيجـة السـت      من
عــدم االســتقرار يف أفغانســتان، مــا زالــت باكســتان تستضــيف   

مليون الجئ، كما أن باكستان سقطت ضـحية   ١,٥أكثر من 
لإلرهـاب واالجتـار باملخـدرات وهتريــب السـالح. وشـدد علــى      
ــلمية    ــوية السـ ــجيع التسـ ــة هـــي تشـ ــتان الثابتـ ــة باكسـ أن سياسـ

بلــد املتفــاوض عليهــا يف أفغانســتان، وعلــى أن باكســتان هــي ال 
الوحيد الذي يعمل مع مجيع أطراف الرتاع. وشدد أيضـا علـى   

ــن      ــوء احلظــوظ العســكرية ألي م ــراف أن احلظــوظ أو س األط
مسألة داخلية حبتة ختص الشعب األفغـاين، ولكـن ال ميكـن     هي

للمجتمــــع الــــدويل أن يتجاهــــل احلقــــائق اجلديــــدة. وأعــــرب 
ســالم فريــدة ســاحنة الســتعادة ال االعتقــاد بــأن هنــاك فرصـة  عـن 
أفغانستان. فقد شجعت وفد بلده البيانات اإلجيابية األخـرية   يف

ــث       ــة، حي ــابول الســلطات األفغاني ــؤخرا يف ك ــيت أصــدرهتا م ال
أعلنت أهنا سُتصـِدر عفـوا عـن مجيـع الـذين يسـلّمون أنفسـهم؛        
وأن القادة احملليني صدرت إليهم تعليمات دقيقة بعدم ارتكـاب  

علـى أن الضـربات اجلويـة     أعمال قتل على سبيل الثـأر. وشـدد  
لواليــــات املتحــــدة يف أفغانســــتان األخـــرية الــــيت قامــــت هبـــا ا  

ــة مزعومــة مــن شــأهنا أن تزيــد مــن تعقيــد     ضــد أهــداف إرهابي
__________ 

  .٤إىل  ٢املرجع نفسه، الصفحات    )٧١(  

التعامـــل احلالـــة. وقـــال إن اللجـــوء إىل أيـــة وســـيلة أخـــرى يف  
ايري الدوليــة املكرســة مــن شــأنه اإلرهــاب غــري املبــادئ واملعــ مــع
ومـن شـأن ذلـك أن يـؤدي إىل دوامـة       يؤدي إىل أثـر سـليب.   أن

يصعب التحكم فيها وإىل زيادة تعقيد األمـور يف حلقـة مفرغـة    
ــام. وذكــر أنــ    ــل واالنتق ــن الفع ــل   م ــد آن األوان لكــي يتعام ه ق

الـدويل مـع السـلطات يف كـابول، وهنـاك حاجـة ملحـة         اجمللس
احلقيقــــيني املمــــثلني ”اآلن لفــــتح قنــــاة فعالــــة لالتصــــال مــــع 

وناشـد اجملتمـع الـدويل االعتـراف رمسيـا      “. بهاألفغانستان وشـع 
ــا  ــودة يف كـ ــة املوجـ ــتان  باحلكومـ ــد أفغانسـ ــائال إن مقعـ بول، قـ

ــم يف ــي أن يشــغله  املتحــدة  األم ــد   ”ينبغ ــذا البل ــو شــعب ه ممثل
ــام ”وإن “ احلقيقيـــون ــائم نظـ ــتان غـــري القـ  ينبغـــي أن“ أفغانسـ

  .)٧٢(املتحدة األممأفغانستان لدى يتوقف فورا عن شغل مقعد 
ــان    و   ــادة حركــة الطالب ــل طاجيكســتان أن قي ذكــر ممث

تعتمــد علــى حــل عســكري للمشــكلة األفغانيــة بــدعم مباشــر   
ــام     وكــبري مــن اخلــارج، وهــذا مصــدر خــوف مــن إمكانيــة قي
الطالبــان بأعمــال مســلحة علــى احلــدود الطاجيكيــة األفغانيــة.  
وقـــــال، معربـــــا عـــــن قلـــــق عميـــــق إزاء التقـــــارير الـــــواردة 

ع انتــهاكات جديــدة فاضــحة هنــاك  أفغانســتان عــن وقــو  مــن
حلقوق اإلنسان والقانون الدويل، إن بلـده ال يسـتبعد إمكانيـة    
حــدوث طفــرة يف عــدد الالجــئني األفغــان إىل طاجيكســتان      

ميكـــن الـــتحكم فيهـــا. وأكـــد أن األحـــداث األخـــرية الـــيت   ال
وقعــت يف مشــال أفغانســتان تؤكــد ســالمة توقيــت قــرار إنشــاء 

أوزبكسـتاين لشـن    -طـاجيكي   -(ترويكا) روسي “ ثالثي”
ميكن أن يؤثر تأثريا معاكس على التطرف الديين الذي هجوم 

ــة الســالم يف طاجيكســتان. ومثــة حاجــة إىل     ســلبيا علــى عملي
هبـدف   األمم املتحـدة اختاذ خطوات عاجلة وعملية من جانب 

 سـلمية يف أفغانسـتان، مـن   تعزيز املساعدة للتوصـل إىل تسـوية   
رفيعــة املســتوى يف املنطقــة تضــم ممثلــي قبيــل عقــد اجتماعــات 

__________ 

  .٦ إىل ٤املرجع نفسه، الصفحات    )٧٢(  
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، “ائــد دولــتنيالــدول الســت ز”الــدول األعضــاء يف جمموعــة 
  .)٧٣(للنظر يف وضع خطة ملموسة لتحقيق تسوية للصراع

وذكر ممثل اهلند أن السـالم واالسـتقرار يف أفغانسـتان      
مهــا مــن مصــلحة اهلنــد األمنيــة، مثلمــا مهــا مــن مصــلحة مجيــع 

ــد وحــدة أفغانســتان   جــريان أفغانســتان تقري  ــرم اهلن ــا. وإذ حتت ب
ــق      ــة، فإهنــا تشــعر بقل واســتقالهلا وســيادهتا وســالمتها اإلقليمي
خاص إزاء كون مجيع الـدالئل تشـري إىل واقـع يتمثـل يف غـزو      
أفغانستان من جانـب قـوات عسـكرية أجنبيـة دعمـا لطالبـان.       
ويستغل القتال اخلالفات العرقيـة ويؤججهـا علـى حـد سـواء.      

ر هـــذا األمـــر، فـــإن وحـــدة أفغانســـتان واســـتقالهلا وإذا اســـتم
سيكونان يف خطـر، وإذا تفككـت أفغانسـتان، فـإن أثـر ذلـك       

ــال كــذلك إن    بعــض املنظمــات  ”ســيعم املنطقــة بأســرها. وق
تستخدم أفغانسـتان كقاعـدة لتجنيـد    “ اإلرهابية األكثر تطرفا

ــلون      ــذين ُيرس ــواء الناشــطني ال ــدريب وإي ــذ ”وت ــال لتنفي أعم
وهذه املسألة متثـل شـاغال خاصـا بالنسـبة     “. اخلارج فظيعة يف

للهند، إذ أن اهلند ظلت ضحية ألبشع أنـواع اإلرهـاب الـذي    
  .)٧٤(تدعمه دولة من الدول والعابر للحدود

ــر ممثـــل    ــةوذكـ ــران اإلســـالمية  مجهوريـ ــران، إيـ أن إيـ
بوصفها جـارة ألفغانسـتان، تشـعر بقلـق بـالغ إزاء التهديـدات       

ــة: أوال، اســتم  ــا،   التالي ــالقرب مــن حــدودها؛ ثاني رار العنــف ب
، خطــر خطــر امتــداد العنــف والــرتاع إىل داخــل إقليمهــا؛ ثالثــا

تــدفق املزيــد مــن الالجــئني نتيجــة لتصــاعد الــرتاع وتشــريد        
ــة       ــى أســس عرقي ــان جملموعــات مــن الشــعب األفغــاين عل طالب
ــا     ــار هبـ ــدرات واالجتـ ــة املخـ ــتفحال زراعـ ــا، اسـ ــة؛ رابعـ ودينيـ

؛ خامسـا، اسـتمرار وجـود أنشـطة العناصـر      املنطقة وعربهـا  يف
واملنظمات اإلرهابية يف ذلك البلد. وأعرب كذلك عن القلـق  

__________ 

  .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان    )٧٣(  
  .٩إىل  ٧املرجع نفسه، الصفحات    )٧٤(  

ــزار       ــة يف مـ ــة اإليرانيـ ــلية العامـ ــوظفي القنصـ ــري مـ ــأن مصـ بشـ
  .)٧٥(الشريف، اليت استوىل عليها الطالبان

وأعــرب ممثــل أوزبكســتان عــن قلقــه مــن أن اســتمرار   
ل هتديـدا خطـريا للسـلم    األعمال العسكرية يف أفغانستان يشك

واألمـــن الـــدوليني واإلقليمـــيني، وال ســـيما يف منطقـــة وســـط  
آسيا. وقال إنه بني الشواغل األساسية حلكومة بلـده اسـتمرار   
تزويد أطراف الرتاع األفغـاين باألسـلحة والـذخائر؛ والتـدخل     
األجنيب املاضي دون هوادة يف أفغانستان. وعالوة على ذلـك،  

أن تواصــل دورهــا املتحــدة  األمــملــى تــرى أوزبكســتان أن ع
واحليـادي يف اجلهـود الدوليـة الراميـة إىل التوصـل إىل      الرئيسي 

حل سـلمي للـرتاع يف أفغانسـتان. وأعـاد أيضـا تأكيـد موقـف        
وفـــد بلـــده وهـــو اعتبـــار األنشـــطة الـــيت تقـــوم هبـــا اجملموعـــة   

بالغــــة األمهيــــة للتوصــــل إىل حــــل ســــلمي للــــرتاع “ ٢+٦”
اخلتام، أكد من جديد اقتـراح أوزبكسـتان   أفغانستان. ويف  يف

  .)٧٦(يف املنطقة ٢+٦عقد اجتماع للمجموعة 
ــه وفــد       ــان الــذي أدىل ب وقــال ممثــل أفغانســتان إن البي

ليس إال التزاما مبتابعة سياسة التدخل واهليمنة الـيت  ”باكستان 
تســـتند إىل موقــــف باكســـتان املتســــم بالوقاحـــة واإلفــــالت    

. وذكــر أن بعــض العناصــر الــيت “أفغانســتانالعقــاب إزاء  مــن
قُتلت يف اهلجمـات الصـاروخية الـيت شـنتها الواليـات املتحـدة       
مــــؤخرا علــــى معســــكرات اإلرهــــاب يف شــــرق أفغانســــتان 

متكنـــت مصـــادر االســـتخبارات ووكـــاالت األنبـــاء العامليـــة  ”
ضـباطا  ، وكـانوا إمـا   مـن الرعايـا الباكسـتانيني   حتديـد أهنـم    من

لباكسـتانية يرتـدون الـزي املـدين،     عسكريني تابعني للحكومة ا
أو عناصر تابعة ملنظمات تتخذ من باكستان قاعـدة هلـا، ومـن    

“. الواضـــح أهنـــا تشـــارك يف أنشـــطة إرهابيـــة يف أحنـــاء العـــامل
__________ 

ــفحات    )٧٥(   ــه، الصــــ ــع نفســــ ــا ١١إىل  ٩املرجــــ ــر أيضــــ ؛ وانظــــ
S/1998/776.  

  .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٧٦(  
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ــد ــتانية يف    وأكـــ ــدخالت الباكســـ ــوري للتـــ أن الوقـــــف الفـــ
أفغانسـتان، وبالتـايل إنشــاء حكومـة متثيليــة متامـا وذات قاعــدة     

ــؤدي إىل عــودة مبكــرة للســالم   وحــده ا عريضــة، هــو  ــذي ي ل
  .)٧٧(الدائم والسكينة يف أفغانستان

وعنـــد اســـتئناف اجللســـة ذاهتـــا، ذكـــر ممثـــل االحتـــاد    
الروسي أن الطالبان يقومون مبحاولة أخرى، مستخدمني قـوة  
الســالح، لبســط ســيطرهتم علــى أراضــي أفغانســتان بأســرها.   

الـــة وهــذه املرحلــة اجلديــدة مـــن احلــرب األهليــة تقــوض احل      
كل منطقة آسيا الوسطى وما بعدها. ويسـبب هـذا هتديـدا     يف

ــال      ــتقلة. وقـ ــدول املسـ ــة الـ ــة لرابطـ ــدود اجلنوبيـ ــرا للحـ مباشـ
التوســع العســكري حلركــة الطالبــان يف املنطقــة الشــمالية       إن
ــن ــة مباشــرة ومبشــاركة      م أفغانســتان جيــري مبســاعدة خارجي

الصـراع  أفراد عسكريني، مشددا على أن التـدخل األجـنيب يف   
األفغاين جيب وقفه. وأضـاف قـائال إن وفـد بلـده يشـعر بقلـق       
عميـــق إزاء أعمـــال االضـــطهاد القائمـــة علـــى أســـاس عرقـــي  
 وديين، وأعمال تشريد قسري بدافع عرقي لشرائح كـبرية مـن  
الســكان، وانتــهاكات التفاقيــات دوليــة تتعلــق مبعاملــة أســرى  

  ب.احلرب وحقوق األشخاص الذين ال عالقة هلم باحلر
ويف اخلتام، شدد على اقتنـاع وفـد بلـده بعـدم وجـود        

حل عسكري للصراع األفغاين، معربا عن تأييده للجهود الـيت  
ــي إىل التوصــل إىل تســوية سياســية يف أفغانســتان تراعــي       ترم

  .)٧٨(مصاحل مجيع األفغان
وقــال ممثــل الصــني إن أفغانســتان بلــد متعــدد األعــراق   

خييـة عميقـة. وهـذا، باإلضـافة     ونزاعاته العرقية ذات جـذور تار 
إىل تدخل القوى األجنبية، زاد من تعقيد احلالة يف أفغانسـتان.  

ــا. فتـــاريخ   و إحـــراز أي تقـــدم عســـكري لـــن يكـــون إال مؤقتـ
ية أفغانستان وواقعها قـد برهنـا معـا علـى أن الوسـائل العسـكر      

__________ 

  .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٧٧(  
  )٧٨(  S/PV.3921  ٣و  ٢(االستئناف)، الصفحتان.  

جتــدي يف إجيــاد حــل. واســتئناف املفاوضــات بــني الفصــائل   ال
، هــو الســبيل الوحيــد  املتحــدة األمــمشــراف األفغانيــة، حتــت إ

  .)٧٩(إلجياد حل للصراع يف أفغانستان
وذكــر ممثــل اململكــة املتحــدة أن القتــال األخــري هــدد     

السلم واالستقرار يف املنطقة. وكرر القول بـأن السـالم الـدائم    
لن يتحقق إال عن طريق تسوية سياسية جيري التفـاوض عليهـا   

ــوق ومصـــ   ــل حقـ ــائل وتكفـ ــانيني.  بـــني الفصـ ــع األفغـ احل مجيـ
وأعرب عن تأييد وفده بقوة مطالبة الفصـائل األفغانيـة بوقـف    
القتــال والــدخول علــى وجــه االســتعجال يف مفاوضــات حتــت 

بغية إقامة حكومة عريضة القاعـدة متثـل   املتحدة  األممإشراف 
مجيــع األطــراف. وقــال إنــه مــن اجلوانــب الباعثــة علــى القلــق    

انيـة الراهنـة الطـابع العرقـي املتزايـد      بوجه خاص يف احلالة األفغ
للصــراع يف أفغانســتان. وأكــد أيضــا أن بلــده ال ينفــك يشــعر  
بقلـــق عميـــق إزاء التقـــارير املســـتمرة عـــن التـــدخل اخلـــارجي 

  .)٨٠(الشؤون الداخلية ألفغانستان  يف
 ١٠٧٦وكــــرر ممثــــل فرنســــا، مشــــريا إىل القــــرار       

تنـهي   هـا أن )، القول بأن األطراف األفغانية جيب علي١٩٩٦(
ــبقة، وأن      ــروط مسـ ــأخري ودون شـ ــة دون تـ ــال العدائيـ األعمـ
تـــدخل يف حـــوار سياســـي حقيقـــي يرمـــي إىل التوصـــل إىل      
املصاحلة الوطنية. وشدد علـى أن التـدخل اخلـارجي، وخاصـة     
ما إذا كان على شكل إمـدادات بالسـالح، جيـب أن يتوقـف،     

  .)٨١(اعوأن لألمم املتحدة دورا رئيسيا تقوم به يف تسوية الرت
ــيل       ــن فصـ ــا مـ ــدة أن مـ ــات املتحـ ــل الواليـ ــد ممثـ وأكـ

أفغانســتان ميكنــه أن يفــرض إرادتــه علــى البلــد بأســره عــن    يف
ــة    ــوية دائمـ طريـــق العمـــل العســـكري. وال ميكـــن حتقيـــق تسـ

بتشكيل حكومـة متثيليـة متعـددة األعـراق وعريضـة ميكنـها        إال
__________ 

  .٤و  ٣الصفحتان املرجع نفسه،    )٧٩(  
  .٥املرجع نفسه، الصفحة    )٨٠(  
  .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٨١(  
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دعــا أن حتكــم بفعاليــة وحتتــرم التزامــات أفغانســتان الدوليــة. و 
الفصــائل األفغانيــة إىل تيســري إيصــال املســاعدة اإلنســانية الــيت   

ــدمها  ــمتق ــع    املتحــدة  األم ــة إىل مجي واملنظمــات غــري احلكومي
احملتاجني، وحثهـا علـى وقـف كافـة املسـاعدة إىل اإلرهـابيني،       
مبـا يف ذلــك تــوفري املـالذ هلــم، وعلــى طـردهم مــن أفغانســتان.    

لوا يف ذلــك البلــد،  وطلــب مــن جــريان أفغانســتان أال يتــدخ    
يقــدموا علــى أعمــال ميكنــها أن توســع الصــراع أو تلهبــه   وأال

  .)٨٢(يف هذا الوقت احلرج
وأعرب عدد من املتكلمني اآلخـرين عـن بـالغ قلقهـم       

إزاء احلالة يف أفغانستان، ال سيما انتهاكات حقوق اإلنسـان.  
وشددوا على أن احلوار السياسي واحلكومة العريضـة القاعـدة   

ُتمثـــل فيهـــا مجيـــع الفئـــات مـــا زاال مهـــا احلـــل الوحيـــد   الـــيت 
  .)٨٣(للرتاع

وبعد ذلـك طـرح مشـروع القـرار للتصـويت واعُتمـد         
  يلي نصه:  )، ويف ما١٩٩٨( ١١٩٣باإلمجاع بوصفه القرار 

  إن جملس األمن،  
  احلالة يف أفغانستان، وقد نظر يف  
تشــرين  ٢٢) املــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٧٦ إىل قــراره وإذ يشــري  
ــوبر األول/أ ــة    ١٩٩٦كت وإىل بيانــات رئــيس جملــس األمــن بشــأن احلال

  أفغانستان،  يف
ألــف  ٥٢/٢١١إىل قــراري اجلمعيــة العامــة  أيضــا  وإذ يشــري  

  ،١٩٩٧كانون األول/ديسمرب  ١٩وباء املؤرخني 
ــالغ قلقــه الســتمرار الــرتاع األفغــاين الــذي     وإذ يعــرب   عــن ب

الطالبـان يف األجـزاء   تفاقم حبدة مؤخرا نتيجة اهلجوم الذي شنته قوات 
__________ 

  .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٨٢(  
  )٨٣(  S/PV.3921  ١٢(تركيــا)؛ والصــفحتان  ١٢و  ١١، الصـفحتان 

(االسـتئناف)، الصـفحتان    S/PV.3921(كازاخستان)؛ و  ١٣و 
ن)؛ والصـفحتان  (اليابا ٦و  ٥(الربتغال)؛ والصفحتان  ٥و  ٤
 ٩(السـويد)؛ والصــفحة   ٩و  ٨(كينيـا)؛ والصــفحتان   ٧و  ٦

 ١٠(كوســتاريكا)؛ والصــفحتان    ١٠(البحــرين)؛ والصــفحة   
(غامبيا)؛ والصـفحة   ١٢و  ١١(الربازيل)؛ والصفحتان  ١١ و

  (سلوفينيا). ١٣

الشــمالية مــن البلــد، ممــا يســبب هتديــدا خطــريا ومتناميــا للســلم واألمــن  
اإلقليمــيني والــدوليني، فضــال عــن املعانــاة اإلنســانية اجلســيمة، وازديــاد  
ــدفق الالجــئني وغــري ذلــك مــن أشــكال التشــريد القســري      ــدمار، وت ال

  ألعداد غفرية من الناس،
ثــين املتزايــد للــرتاع، وللتقــارير للطــابع اإلالقلــق  وإذ يســاوره  

اليت تفيد بوقوع اضطهاد على أساس إثين وديين، وخباصة ضد الشـيعة،  
  وملا ميثله ذلك من هتديد لوحدة الدولة األفغانية،

التزامـه القـوي بسـيادة أفغانسـتان واسـتقالهلا      يعيد تأكيد وإذ   
ايف وســـالمتها اإلقليميـــة ووحـــدهتا الوطنيـــة، واحترامـــه لتراثهـــا الثقـــ      

  والتارخيي،
عــــن اســــتيائه الســــتمرار التــــدخل األجــــنيب يف  وإذ يعــــرب  

ــراد عســكريني أجانــب      ــورط أف ــا يف ذلــك ت أفغانســتان دون هــوادة، مب
وتوريد األسلحة والذخائر إىل مجيع أطراف الرتاع، وذلك علـى الـرغم   
من النداءات املتكررة اليت وجهها اجمللس واجلمعية العامة واألمني العـام  

  هذا التدخل.لوقف 
ــد     ــد تأكي ــم املتحــدة جيــب أن     وإذ يعي ــأن األم ــل ب ــه القائ رأي

تواصل أداء دورها احملـوري احملايـد يف اجلهـود الدوليـة الراميـة إىل إجيـاد       
  حل سلمي للرتاع األفغاين،

ــة اإلنســانية اخلطــرية يف   يســاوره بــالغ القلــق   وإذ    إزاء األزم
ــدابري    ــيت اختــذهتا حركــة   أفغانســتان، وإذ يشــجب يف هــذا الصــدد الت ال

الطالبان واليت أدت إىل إجالء موظفي األمم املتحدة القائمني باألنشـطة  
اإلنسانية من أفغانستان، وإذ يعرب عن أملـه يف عـودة هـؤالء املـوظفني     

  يف وقت مبكر يف ظل ظروف آمنة،
إزاء اعتقال الطالبـان للقنصـل العـام    يعرب عن بالغ قلقه وإذ   

مية يف مــزار الشــريف، وبشــأن مصــري مــوظفي جلمهوريــة إيــران اإلســال
  القنصلية العامة واملواطنني اإليرانيني اآلخرين املفقودين يف أفغانستان،

لتدهور الظـروف األمنيـة الـيت يعـيش     يساوره بالغ القلق وإذ   
يف ظلها موظفو األمم املتحدة وغريهم من املوظفني الـدوليني ومـوظفي   

  الشؤون اإلنسانية،
السـتمرار وجـود إرهـابيني يف إقلـيم     بـالغ القلـق   وإذ يساوره   

  أفغانستان وإلنتاج املخدرات واالجتار هبا،
ــق      ــا أشــد القل ــز ضــد   وإذ يظــل قلق الســتمرار ممارســة التميي

الفتيــات والنســاء ولالنتــهاكات األخــرى حلقــوق اإلنســان والقــانون       
  اإلنساين الدويل يف أفغانستان،

ــد     -١   ــة ا يكــرر التأكي ــى أن األزم ــة ال ميكــن  عل ألفغاني
تســويتها إال بالوســائل الســلمية، عــن طريــق املفاوضــات املباشــرة بــني     
الفصائل األفغانية حتـت إشـراف األمـم املتحـدة، بغيـة التوصـل إىل حـل        
يكفل حقوق ومصاحل مجيع األفغـانيني، ويؤكـد أن اكتسـاب األراضـي     



ة يف إطار مسؤوليةالنظر يف املسائل املندرج - الفصل الثامن   
 جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني

 

09-25531 817 
 

عــن طريــق العمليــات العســكرية لــن يــؤدي أبــدا إىل ســالم دائــم يف         
ــد      أف ــذا البل ــرتاع يف ه ــن ُيســاهم يف إجيــاد تســوية شــاملة لل غانســتان ول

  املتعدد الثقافات واألعراق؛
مجيـــع الفصـــائل األفغانيـــة بوقـــف القتـــال،   يطالـــب  - ٢  

ــة    واســتئناف املفاوضــات دون تــأخري أو شــروط مســبقة، والتعــاون بغي
إقامــة حكومــة عريضــة القاعــدة وممثلــة جلميــع األطــراف حتمــي حقــوق  

  فغانيني وتتقيد بااللتزامات الدولية ألفغانستان؛مجيع األ
ــد مــرة أخــرى   يكــرر  - ٣   ــى ضــرورة الوقــف  التأكي عل

الفوري ألي تدخل خارجي يف الشؤون الداخلية ألفغانسـتان، ويهيـب   
جبميـــع الـــدول اختـــاذ تـــدابري حازمـــة حلظـــر قيـــام أفرادهـــا العســـكريني 

نســتان، وللوقــف بــالتخطيط واملشــاركة يف العمليــات العســكرية يف أفغا
  الفوري لتوريد األسلحة والذخائر إىل مجيع أطراف الرتاع؛

ــدول    يهيــب  - ٤   ــع الــدول اجملــاورة ألفغانســتان وال جبمي
ــد تكثيــف جهودهــا حتــت إشــراف      األخــرى ذات النفــوذ يف ذلــك البل
ــق       ــى التوصــل إىل تســوية عــن طري األمــم املتحــدة حلمــل األطــراف عل

  التفاوض؛
للجهــود الــيت تبــذهلا  مــه التــاميؤكــد مــن جديــد دع  - ٥  

ــدة وال  ــم املتحـ ــة يف     األمـ ــدة اخلاصـ ــم املتحـ ــة األمـ ــطة بعثـ ــيما ألنشـ سـ
أفغانستان وجلهود املبعوث اخلاص لألمني العام إىل أفغانستان مـن أجـل   
ــة       ــق أهــداف املصــاحلة الوطني ــة إىل حتقي ــة السياســية الرامي تيســري العملي

طراف الرتاع ومجيـع فئـات   وإجياد تسوية سياسية دائمة مبشاركة مجيع أ
  اجملتمع األفغاين؛

االعتــداءات علــى مــوظفي األمــم املتحــدة يف   يــدين  - ٦  
األراضي األفغانية اليت تسيطر عليها حركـة الطالبـان مبـا يف ذلـك مقتـل      
موظفني أفغانيني مـن مـوظفي برنـامج األغذيـة العـاملي ومفوضـية األمـم        

بـاد واملستشـار العسـكري    املتحدة السامية لشؤون الالجئني يف جـالل آ 
للبعثة اخلاصة يف كابول ويهيب حبركة الطالبان أن جتري حتقيقا عاجال 

  يف هذه اجلرائم الشنيعة وأن تطلع األمم املتحدة على نتائج التحقيق؛
ــة، وخباصــة حركــة    ُيطالــب  - ٧   ــع الفصــائل األفغاني مجي

في الطالبان، ببذل كل ما يف وسعها لضمان سـالمة وحريـة تنقـل مـوظ    
األمـــم املتحـــدة وغريهـــم مـــن املـــوظفني الـــدوليني ومـــوظفي الشـــؤون   

  اإلنسانية؛
اعتقــــال القنصــــل العــــام جلمهوريــــة إيــــران  يــــدين  - ٨  

اإلسالمية يف مزار الشريف، ويطالب مجيـع األطـراف، وخباصـة حركـة     
الطالبان، ببذل كل جهد ممكن لضمان خروج موظفي القنصلية العامـة  

بكرامـة وكـذلك املـواطنني اإليـرانيني اآلخـرين      من أفغانستان يف أمـان و 
  املفقودين يف أفغانستان؛

مجيـــع الفصـــائل األفغانيـــة، وخباصـــة حركـــة   حيـــث  - ٩  
الطالبان، على تسهيل عمل املنظمات اإلنسانية الدوليـة وإفسـاح اجملـال    
دون قيود أمام هذه املنظمـات وهتيئـة األوضـاع املالئمـة هلـا لكـي تقـوم        

  كل من حيتاج إليها؛بتقدمي املعونة ل
مجيــع الــدول ومنظمــات وبــرامج منظومــة      يناشــد  - ١٠  

األمــم املتحــدة والوكــاالت املتخصصــة واملنظمــات الدوليــة األخــرى       
استئناف تقدمي املساعدة اإلنسـانية جلميـع احملتـاجني إليهـا يف أفغانسـتان      

  حاملا تسمح بذلك احلالة السائدة على أرض الواقع؛
ــتع    - ١١   ــن اسـ ــرب عـ ــبيل    دادهُيعـ ــى سـ ــدعو، علـ ألن يـ

ــة       ــة املمكن ــة واملادي ــة والتقني ــدمي كــل املســاعدات املالي ــة، إىل تق األولوي
إلعادة تعمري أفغانستان حاملا تستويف الشروط الالزمة لذلك عن طريـق  
التوصل إىل حل سلمي دائم للرتاع األفغاين، ولتحقيـق العـودة الطوعيـة    

  خليا؛والساملة واآلمنة لالجئني واملشردين دا
ــرتاع ملزمــة  يؤكــد مــن جديــد    - ١٢   ــع أطــراف ال أن مجي

سـيما اتفاقيـات    بالوفاء بالتزاماهتا مبوجب القـانون اإلنسـاين الـدويل وال   
، وأن األشـــخاص الـــذين ١٩٤٩آب/أغســـطس  ١٢جنيـــف املؤرخـــة 

يرتكبون انتهاكات جسيمة لالتفاقيات أو يأمرون بارتكاهبـا مسـؤولون   
  تهاكات؛مسؤولية شخصية عن هذه االن

إىل األمــني العــام أن يواصــل التحقيقــات يف   يطلــب  - ١٣  
ــة بوقـــوع عمليـــات قتـــل مجـــاعي ألســـري احلـــرب    االدعـــاءات املتعلقـ
واملدنيني وكذلك التشريد القسري القائم على األصل اإلثين جلماعـات  
ــاعي يف       ــطهاد اجلمـ ــرى لالضـ ــكال األخـ ــكان واألشـ ــن السـ ــبرية مـ كـ

  إىل اجلمعية العامة واجمللس حال توفرها؛أفغانستان، وأن يقدم التقارير 
الفصائل األفغانية على وضع حد للتمييـز ضـد    حيث  - ١٤  

ــهاكات      ــهاكات األخــرى حلقــوق اإلنســان وانت ــان والنســاء واالنت الفتي
القانون اإلنساين الدويل، وعلى احترام القواعد واملعايري الدولية املقبولـة  

  يف هذا اجملال؛
ــائل ا يطالـــب  - ١٥   ــواء  الفصـ ــن إيـ ــاع عـ ــة باالمتنـ ألفغانيـ

ــري       ــدرات غـ ــطة املخـ ــف أنشـ ــاهتم، ووقـ ــابيني ومنظمـ ــدريب اإلرهـ وتـ
  املشروعة؛
مجيـــع األطـــراف بـــااللتزام بالتقيـــد الصـــارم   ُيـــذكِّر  - ١٦  

بقرارات اجمللس ويعرب عن عزمه اجلاد، وفقا ملسؤوليته مبوجب ميثـاق  
يتطلبه تنفيذ  األمم املتحدة، على النظر يف اختاذ خطوات أخرى حسبما

  هذا القرار؛
إىل األمــــني العــــام االســــتمرار يف إطالعــــه  يطلـــب   - ١٧  

  بانتظام على احلالة يف أفغانستان؛
  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٨  
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(اجللسـة   ١٩٩٨أيلول/سـبتمرب   ١٥املقرر املؤرخ   
  الرئيس يف من ): بيان ٣٩٢٦

/سـبتمرب وفقـا   أيلول ١٥ ، املعقـودة يف ٣٩٢٦اجللسة   
للتفاهم الـذي كـان قـد مت التوصـل إليـه يف مشـاورات اجمللـس        

  :)٨٤(نيابة عن اجمللس السابقة، أدىل الرئيس بالبيان التايل
يــدين جملــس األمــن بقــوة جرميــة قتــل الدبلوماســيني اإليــرانيني   

 صـارخ على يـد مقـاتلي طالبـان. لقـد ارتكبـت هـذه اجلرميـة يف انتـهاك         
ــدويل ورغــ  ــان    للقــانون ال ــادة طالب ــدات املتكــررة الــيت قــدمها ق م التأكي

بضمان سالمة وأمن أفراد البعثات األجنبيـة يف مـزار الشـريف. إن قتـل     
الدبلوماســيني اإليــرانيني علــى يــد مقــاتلي طالبــان أدى إىل زيــادة حــدة   

  التوتر على حنو خطري يف املنطقة.
اجمللـــس عـــن عميـــق تعازيـــه ألســـر الدبلوماســـيني       ويعـــرب  

يني وحلكومة مجهورية إيران اإلسالمية. ويـرى اجمللـس أنـه ينبغـي     اإليران
إجــراء حتقيــق كامــل بشــأن هــذا العمــل اإلجرامــي مبشــاركة مــن األمــم  
املتحدة لغرض تقدمي املسؤولني عنه إىل احملاكمـة. ويطالـب اجمللـس بـأن     
تقوم طالبان بإطالق سراح اإليرانيني اآلخـرين احملتجـزين يف أفغانسـتان    

ــة خــ  ــد مــن    وكفال روجهم مــن أفغانســتان آمــنني معــززين دون أي مزي
  التأخري.

ويذكّر اجمللس بأنه أدان عمليات قتـل أعضـاء مـن بعثـة األمـم        
املتحــدة اخلاصــة إىل أفغانســتان ومــوظفني مــن الوكــاالت اإلنســانية يف   
املناطق اليت تسـيطر عليهـا طالبـان، ويطالـب بـالتحقيق يف هـذه اجلـرائم        

  المة وأمن مجيع املوظفني الدوليني.وبأن تكفل طالبان س
ويعرب اجمللس عن بالغ قلقه إزاء تصعيد العمليات العسـكرية    

يف مقاطعة باميان وإزاء ما يرد من تقارير عن القتل اجلمـاعي للمـدنيني   
يف مشــال أفغانســتان. ويطالــب أن حتتــرم طالبــان علــى حنــو تــام القــانون  

  اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان.
اجمللـس جبميـع املعنـيني بـاألمر ممارسـة أعلـى درجـات        ويهيـب    

ضبط النفس. ويهيب أيضا باألطراف، وخباصة طالبان، اختاذ إجراءات 
اســتجابة لــدواعي القلــق الشــديد الــيت أعــرب عنــها اجملتمــع الــدويل،        
وإيقاف القتال واسـتئناف املفاوضـات الراميـة إىل حتقيـق تسـوية سـلمية       

  ات الصلة للجمعية العامة واجمللس.للرتاع على أساس القرارات ذ
وســيبقي اجمللــس احلالــة قيــد االســتعراض الــدقيق، وهــو علــى     

  استعداد للنظر يف اختاذ إجراءات أخرى على حنو عاجل.
  __________ 

  )٨٤(  S/PRST/1998/27.  

 ١٩٩٨كــانون األول/ديســـمرب   ٨املقــرر املـــؤرخ    
  )١٩٩٨( ١٢١٤): القرار ٣٩٥٢ (اجللسة

ر ، وعمـال بـالقرا  ١٩٩٨تشرين الثـاين/نوفمرب   ٢٣يف   
ــرا عــن    ١٩٩٨( ١١٩٣ )، قــدم األمــني العــام إىل اجمللــس تقري

. )٨٥(احلالة يف أفغانستان وآثارها على السـلم واألمـن الـدوليني   
وقال األمني العام يف تقريره إن أفغانستان، اليت كانت يف يـوم  
مــا بــؤرة للتنــافس بــني القــوى العظمــى، غــدت اآلن مســرحا   

تتصــارع فيهــا “ اللعبــة الكــربى”لنســخة إقليميــة جديــدة مــن 
ــة للــدول اجملــاورة     ــة القومي ــة واالقتصــادية واألمني املصــاحل احمللي
ألفغانستان ومؤيديها. وقد نشـأت دائـرة مفرغـة يشـكل فيهـا      
ــى تســوية سياســية       ــاق عل ــة عــن االتف عجــز الفصــائل األفغاني
ــتان      ــدخل اخلــارجي املســتمر يف شــؤون أفغانس الســبب يف الت

لـك التـدخل. وذكـر أن    ويعد يف الوقـت نفسـه أحـد تبعـات ذ    
حركــة طالبــان بســطت ســيطرهتا علــى معظــم البلــد ويبــدو أن 
اجلبهة املتحدة، باستثناء املقاتلني أتباع أمحد شاه مسـعود، قـد   
استبعدت إىل حد كبري كقوة قتاليـة خيشـى بأسـها. ويبـدو أن     
جناح طالبان يف ساحة القتال زاد فيما يبدو من عـزوف بعـض   

د أيضـا مـن إمكانيـة تعميـق الطـابع      األطراف عن التفاوض وزا
زال علـى اقتنـاع    اإلقليمي للصراع. وقال األمني العـام إنـه مـا   

بأنه لن يتسىن حتقيق تسوية دائمة إال بوقف إطالق النار وبـدء  
حوار سياسي فيما بني األفغـان وصـوال إىل املصـاحلة الوطنيـة،     

كمنتــدى “ نيالبلــدان الســتة زائــد اثــن”ومــع تقــديره جملموعــة 
فيد ملناقشة القضية األفغانية، فقد ذكر أنـه أصـيب، إىل حـاد    م

ــة أمــل إزاء   عجــز بعــض تلــك البلــدان عــن تضــييق   ”مــا، خبيب
فجوة خالفاهتـا والكـف عـن توريـد األسـلحة وغـري ذلـك مـن         

يف  ورحـب “ العتاد احلريب الذي يؤجج الصراع يف أفغانسـتان 
تلــك املرحلــة بــاقتراح عقــد اجتمــاع وزاري للمجموعــة يف      
طشقند، تشارك فيه مجيع الفصائل األفغانية الرئيسية. ورحـب  

__________ 

  )٨٥(  S/1998/1109.  



ة يف إطار مسؤوليةالنظر يف املسائل املندرج - الفصل الثامن   
 جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني

 

09-25531 819 
 

األمـــني العـــام أيضـــا بنجـــاح مبعوثـــه اخلـــاص خـــالل زيارتـــه   
للمنطقة يف نزع فتيل مواجهة عسكرية كان ميكـن أن تنشـب   
بــني مجهوريــة إيــران اإلســالمية وطالبــان علــى إثــر واقعــة قتــل   

ــراين املروعـــ    ــحفي اإليـ ــرانيني والصـ ــيني اإليـ ــيت الدبلوماسـ ة الـ
. وأعـرب  ١٩٩٨حدثت يف مـزار الشـريف يف آب/أغسـطس    

عن قلقه إزاء التقارير الـيت تفيـد بوقـوع عمليـات قتـل مجـاعي       
ــانون        ــوق اإلنســان والق ــهاك حق ــن أشــكال انت ــك م ــري ذل وغ
اإلنساين الدويل يف أفغانسـتان، واقتـرح إنشـاء وحـدة منفصـلة      

فغانسـتان،  للشؤون املدنيـة يف بعثـة األمـم املتحـدة اخلاصـة يف أ     
اهلــــدف منــــها تعزيــــز احتــــرام املعــــايري اإلنســــانية وردع أي  

  انتهاكات حلقوق اإلنسان مستقبال.
تشـــــــرين الثـــــــاين/نوفمرب  ٢٣وبرســـــــالة مؤرخـــــــة   
، أحاط األمني العام اجمللس علما باعتزامه، مبوافقـة  )٨٦(١٩٩٨

ــم       ــة األم ــة يف إطــار بعث ــس، إنشــاء وحــدة للشــؤون املدني اجملل
يف أفغانســتان واقتــرح إرســال بعثــة تقيــيم إىل املتحــدة اخلاصــة 

أفغانستان لتحديد والية املراقبني املدنيني وتكوينهم ومـواقعهم  
  على وجه الدقة.  

ــانون األول/  ٨، املعقـــودة يف ٣٩٥٢ويف اجللســـة    كـ
وفقا للتفـاهم الـذي كـان قـد مت التوصـل إليـه        ١٩٩٨ديسمرب 

جـدول أعمالـه   يف مشاورات اجمللس السابقة، أدرج اجمللس يف 
تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٣تقرير األمني العام والرسالة املؤرخة 

ــن.      ١٩٩٨ ــيس جملــس األم ــام إىل رئ ــة مــن األمــني الع املوجه
وبعــد إقــرار جــدول األعمــال، دعــا الــرئيس (البحــرين) ممثلــي  
مجهورية إيـران اإلسـالمية وباكسـتان، بنـاء علـى طلبـهما، إىل       

يكون هلما احلـق يف التصـويت.    املشاركة يف املناقشة بدون أن
ــاه أعضــاء اجمللــس إىل نــص مشــروع قــرار     ووجــه الــرئيس انتب

  .)٨٧(كان قد أُعد أثناء مشاورات اجمللس السابقة
__________ 

  )٨٦(  S/1998/1139.  
  )٨٧(  S/1998/1140.  

ويف البداية، شدد ممثل مجهورية إيران اإلسالمية علـى    
ــران      ــة إي ــة جلمهوري ــى القنصــلية العام ــان عل أن اســتيالء الطالب

ني اإليـرانيني وصـحفي إيـراين قـد     اإلسالمية وقتلها للدبلوماسي
أضاف إىل املشاكل املزمنـة واملعقـدة يف أفغانسـتان، الـيت هتـدد      
السلم واألمن اإلقليميني والدوليني. وقـال إن إصـرار الطالبـان    
على حل عسـكري رغـم رغبـات اجملتمـع الـدويل واملناشـدات       
املتكررة اليت يطلقها جملـس األمـن لوقـف القتـال والـدخول يف      

ــدة     حــوار س ــة عريضــة القاع ــي إىل تشــكيل حكوم ياســي يرم
ومتعددة الطوائف ممثلة للجميع ال يزال يشكل هتديدا متزايـدا  
للسلم واألمن اإلقليميني. ورأى أن احلقائق التارخييـة واهليكـل   
التقليدي ألفغانستان بوصفها بلـدا متعـدد الطوائـف يوضـحان     

ــة واحــدة ميك      ــة أو طائف ــن جمموع ــا م ــام التوضــيح أن م ــها مت ن
ــة، أن حتكــم     ــدعم مــن قــوى خارجي مبفردهــا، مهمــا تلقــت ال
ذلــك البلــد وأن تعمــل علــى إحــالل الســالم واســتعادة احليــاة   
الطبيعيـة جمـددا يف أفغانسـتان. ورأى أيضـا أن احلـل يكمـن يف       
عملية موطدة العزم من اإلقناع الدويل بغية إجـراء مفاوضـات   

ـــ    ــة حتـــت رعاي ــائل األفغانيـ ــا بـــني الفصـ ــية فيمـ ــم سياسـ ة األمـ
  .  )٨٨(املتحدة

وحث ممثل باكستان اجملتمع الـدويل علـى أن يتكيـف      
مــع احلقــائق اجلديــدة علــى الســاحة يف أفغانســتان بــاالعتراف   
بســــلطات كابــــل باعتبارهــــا حكومــــة أفغانســــتان الشــــرعية  
والفعلية. ورأى أنه بينما ُعدل الـنص األصـلي ملشـروع القـرار     

عــدد مــن ”تــوي علــى تعــديال كــبريا فــإن املشــروع ال يــزال حي
، من بينها عدم اعترافه بأن الطالبـان تسـيطر   “العيوب اخلطرية

ــى  ــت       يف ٩٠عل ــا زال ــوات مســعود م ــد وأن ق ــن البل ــة م املائ
. وذكر أن النغمة الكلية ملشروع القرار منحـازة  تقصف كاُبل

بالتـــايل ضـــد طـــرف واحـــد يف الصـــراع. وهـــذا، إىل جانـــب  
__________ 

  )٨٨(  S/PV.3952 ٣و  ٢، الصفحتان.  
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ئع كثرية، ال يعطـي صـورة   اإلغفال املتعمد امللحوظ لذكر وقا
  طيبة لألمم املتحدة وال جمللس األمن كعنصر حمايد.  

وفيمــا يتعلــق بــإعراب جملــس األمــن عــن اســتعداده         
لفرض تدابري ضد طالبـان بشـكل خـاص، شـدد علـى أن هـذا       
حيتمل أن يبعث برسـالة خاطئـة إىل سـلطات كاُبـل. وقـال إن      

لشـراكة، بـدال   وفد بلده يعتقـد اعتقـادا راسـخا بـأن احلـوار وا     
  .)٨٩(من القسر والتخويف، سيثمران النتائج املرجوة

وتكلم ممثل االحتاد الروسـي قبـل التصـويت فـذكر أن       
تصــعيد األنشــطة العســكرية يف مشــال أفغانســتان مــن جانــب     
ــدول      ــث ال ــة لكومنول ــي للحــدود اجلنوبي ــد حقيق ــان هتدي طالب

خـرين  املستقلة. وحتتفظ حكومة بلده لنفسها، مع األعضاء اآل
يف الكومنولــث، بــاحلق يف اختــاذ مجيــع التــدابري الضــرورية الــيت 
ــة الكاملــة حلــدودها، مبــا يف ذلــك التــدابري الــيت     تضــمن احلماي
ــة القائمــة. وقــال إن     ــة الدولي تتماشــى مــع االلتزامــات القانوني
التوســع العســكري حلركــة طالبــان يف مشــال أفغانســتان حيــدث 

نـب. وأضـاف قـائال إن    بتدخل مباشر من أفراد عسكريني أجا
وفـــد بلـــده يـــدعو قـــادة الطالبـــان إىل أن يوقفـــوا علـــى الفـــور 
األنشــطة العســكرية ويوافقــوا علــى إقامــة وقــف طويــل األمــد  
إلطـــالق النـــار، والبـــدء يف مفاوضـــات جـــادة بشـــأن الطـــرق 
والوســائل الالزمــة إلقامــة ســلم واتفــاق وطــين يف البلــد. ولــن  

ــني     ــاء بـ ــل البنـ ــاس للتفاعـ ــاك أسـ ــون هنـ ــان  يكـ ــة طالبـ  حركـ
واألطـراف األفغانيـة األخــرى ومـن اجملتمـع الــدويل بغيـة إقامــة      
ــم يف أفغانســتان إال مــن خــالل التطبيــق الثابــت مــن      ســلم دائ

  .  )٩٠(جانب احلركة لقرارات األمم املتحدة
ــن،        ــس األم ــات املتحــدة أن جمل ــة الوالي وذكــرت ممثل

 باعتماده مشروع القرار، يتخذ موقفـا واضـحا ضـد اإلرهـاب    
وضــد أولئــك الــذين يدعمونــه بتــوفري مــالذ آمــن لإلرهــابيني.   

__________ 

  .٦إىل  ٣املرجع نفسه، الصفحات   )٨٩(  
  .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٩٠(  

ودعت مجيـع الفصـائل األفغانيـة، وخباصـة حركـة طالبـان، أن       
تلتزم بقرارات اجمللس وأن تكفل تسليم مجيع مـن وجـه إلـيهم    
ــة.       ــى أراضــيها إىل العدال ــابيني املوجــودين عل ــن اإلره ــام م اهت

ــرانيني يف القن   ــل الدبلوماســيني اإلي ــت قت ــة يف  وأدان صــلية العام
مــزار شــريف، وأعربــت عــن تأييــدها إلجــراء حتقيــق دويل يف   
هذه االغتياالت وذكَّـرت كـل الفصـائل األفغانيـة مـرة أخـرى       
مبركز احلماية اخلاصـة الـذي يتمتـع بـه الدبلوماسـيون مبوجـب       
القانون الـدويل. وشـددت أيضـا علـى تأييـدها للطلـب الـوارد        

ــوم حركــة طا    ــأن تق ــرار ب ــم   يف مشــروع الق ــإبالغ األم ــان ب لب
املتحــدة دون تــأخري بنتــائج التحقيــق يف مقتــل مــوظفي األمــم   

  .  )٩١(املتحدة العاملني يف كابل وجالل أباد
وأعرب ممثل الصني عن قلق بالغ إزاء استمرار القتـال    

يف أفغانســتان ومــن أن احلــل السياســي للصــراع ال يــزال بعيــد  
ــر    ــدد األعـ ــد متعـ ــتان بلـ ــال إن أفغانسـ ــال. وقـ ــرب املنـ اق تضـ

مشاكله العرقية جبذورها يف التـاريخ. وبتـدخل قـوى خارجيـة     
أصبح تعقيد التوترات والتناقضات أكثر رسوخا. ويأمـل وفـد   
بلــده صــادقا أن تســتجيب الفصــائل األفغانيــة ملناشــدة اجملتمــع   
الــدويل وتســعى عــن طريــق املفاوضــات إىل إنشــاء حكومــة       

ــد الســلم و     ــدة عريضــة وأن تعي ــة ذات قاع ــتقرار يف متثيلي االس
أقرب فرصة ممكنة. ويف الوقت نفسه، فهو يتوقـع مـن اجملتمـع    
الدويل بذل جهود متضافرة ملنع القوى اخلارجيـة مـن التـدخل    
يف الصراع األفغاين بغية هتيئة الظروف اخلارجية اليت ستسـمح  
بإسكات صوت البنادق يف أفغانستان. وأعرب عـن األمـل يف   

ــأث  ــا وأن يســهم أي عمــل  أن ميــارس اجملتمــع الــدويل ت ريا إجيابي
يقرر جملس األمن القيام به يف استئناف احملادثات بني الفصـائل  

  .)٩٢(األفغانية بغية االتفاق على خطة من أجل تسوية سياسية
__________ 

  .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٩١(  
  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٩٢(  
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وذكر ممثل اململكة املتحدة أنه مما يثري لدى وفد بلـده    
أشد االنزعاج أن بعض البلدان الـيت تـدعي أهنـا تـدعم السـالم      

ــن      يف أفغ ــد احلــرب م ــة أم ــت مســتمرة يف إطال ــا زال انســتان م
خالل تزويد الفصائل باألسلحة واألموال. والنـداء املوجـه إىل   
مجيع الدول بأن تدلل على التزامها بالسـالم مـن خـالل وقـف     
إمدادات األسلحة واضح وقـوي يف مشـروع القـرار املعـروض     

). ١٩٩٨( ١١٩٣علــى اجمللــس، كمــا كــان احلــال يف القــرار  
بغي جلميع الدول األعضاء أن متتثـل هلـذا النـداء. وقـال إنـه      وين

ال ميكــن أن يكــون هنــاك أي جمــال للــزعم بــأن جملــس األمــن    
يؤيــد طرفــا مــن أطــراف الــرتاع األفغــاين. فتقريــر األمــني العــام 
ــوق اإلنســان،       ــهاك حق ــة بانت ــع الفصــائل مذنب يوضــح أن مجي

ــة. ومســ    ــة العام ــرارات جملــس األمــن واجلمعي ــهاك ق ؤولية وانت
ــع       ــى مجي ــد مــن الضــغط عل ــه أن يزي جملــس األمــن تتطلــب من
الفصـــائل لكـــي توقـــف القتـــال وتعتـــرف بـــأن حـــل الصـــراع 

ميكــن أن يــتم إال مــن خــالل حــل سياســي يضــمن حقــوق    ال
ــه       ــة يف أفغانســتان. وذكــر أن ــة والديني ــع اجملموعــات اإلثني مجي

بد للمجتمع الدويل من أن يعمل على منع الصـراع مـن أن    ال
حياة أناس خـارج حـدود أفغانسـتان مـن خـالل تصـدير        يهدد

ــدويل واملخــدرات غــري املشــروعة. وأعــرب عــن       اإلرهــاب ال
وحثهـا  “ السـتة زائـد اثـنني   ”ترحيب وفد بلده بعمل جمموعـة  

  .)٩٣(على مضاعفة جهودها
وذكر ممثل فرنسـا أن مشـروع القـرار املعـروض علـى        

دخل اجمللس ضروري ألنه يصف حالة من صراع مسـتمر، وتـ  
خــــارجي، ومتييــــز، واغتيــــال ملــــوظفني دبلوماســــيني، وقتــــل  
مسؤولني كبار من األمم املتحـدة، وأزمـة إنسـانية وقيـود غـري      
ــري       ــات غـ ــى املنظمـ ــانية وعلـ ــاالت اإلنسـ ــى الوكـ ــة علـ مقبولـ
ــات مل     ــتمر وإن املفاوضــ ــال مســ ــال إن القتــ ــة. وقــ احلكوميــ

يف تستأنف بعد بني األطراف. واجلبهة املتحدة مستعدة للبـدء  
__________ 

  .١٢و  ١١املرجع نفسه، الصفحتان   )٩٣(  

حوار سياسـي مـع طالبـان وإبـرام اتفـاق لوقـف إطـالق النـار،         
ولكـــن طالبـــان مـــن جانبـــها مل ُتبـــد أي اســـتعداد الســـتئناف  
املفاوضــات ووضــع هنايــة للقتــال. ولــذلك مــن املناســب أن       
مشروع القـرار، بينمـا يشـري إىل مجيـع الفصـائل، يعـين طالبـان        

كـس فكـرة   يف املقام األول. ومن املالئـم أيضـا أن املشـروع يع   
أن اجمللــس مســتعد للنظــر يف فــرض مزيــد مــن التــدابري بغيــة        

  .  )٩٤(التنفيذ الكامل لقراراته
وناشـد عــدد مــن املــتكلمني اآلخــرين مجيــع األطــراف    

الداخليــة واخلارجيــة يف الصــراع أن جتــد تســوية مبكــرة، عــن   
طريق التفاوض، للرتاع املسلح. وطالب معظـم املـتكلمني بـأن    

انية، وخباصة الطالبان، هناية فورا للمجاهبـة  تضع الفصائل األفغ
ــار،       ــى وقــف إلطــالق الن ــاق عل العســكرية، وتتوصــل إىل اتف
وتكف عن مجيع األنشطة اليت تتعـارض مـع القـانون اإلنسـاين     

  .)٩٥(الدويل
وبعد ذلـك طُـرح مشـروع القـرار للتصـويت واعُتمـد         

  )، ويف ما يلي نصه:١٩٩٨( ١٢١٤باإلمجاع بوصفه القرار 
  لس األمن،إن جم  
  يف احلالة يف أفغانستان، وقد نظر  
 ١١٨٩قراراته السابقة، وخصوصا القـرارين   وإذ يعيد تأكيد  

ــؤرخ ١٩٩٨( ــطس  ١٣) املــــ ) ١٩٩٨( ١١٩٣و  ١٩٩٨آب/أغســــ
ــؤرخ  ــة يف   ١٩٩٨آب/أغســطس  ٢٨امل ــات رئيســه بشــأن احلال ، وبيان

  أفغانستان،
ــة   وإذ يشــري   ــة العام ــراري اجلمعي اء ألــف وبــ  ٥٢/٢١١إىل ق
  ،١٩٩٧كانون األول/ديسمرب  ١٩املؤرخني 

__________ 

  .١٤و  ١٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٩٤(  
(كوسـتاريكا)؛ والصـفحتان    ٩و  ٨صـفحتان  املرجع نفسـه، ال   )٩٥(  

(ســــلوفينيا)؛  ١٢إىل  ١٠(اليابــــان)؛ والصــــفحات   ١٠و  ٩
ــا)؛  ١٤(الســويد)؛ والصــفحة   ١٣و  ١٢والصــفحتان  (غامبي
ــفحتان  ــفحتان   ١٥و  ١٤والصـ ــال)؛ والصـ  ١٦و  ١٥(الربتغـ

 ١٨(الربازيــل)؛ والصــفحة   ١٧و  ١٦(كينيــا)؛ والصــفحتان  
  (البحرين).
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السـتمرار الـرتاع األفغـاين الـذي      عـن قلقـه البـالغ    وإذ يعرب  
تصاعد مؤخرا بشكل حاد من جراء اهلجوم الذي شنته قوات الطالبـان  
وال يزال مستمرا رغم نداءات جملس األمن املتكـررة الداعيـة إىل وقـف    

للســلم واألمــن اإلقليمــيني   القتــال، ممــا يشــكل هتديــدا خطــريا ومتزايــدا  
والــدوليني، ويســبب معانــاة إنســانية جســيمة ومزيــدا مــن الــدمار ومــن   
تــدفقات الالجــئني وغــري ذلــك مــن أشــكال التشــريد القســري ألعــداد   

  غفرية من الناس،
أنه رغم ما أبدته اجلبهـة املتحـدة ألفغانسـتان مـن      وإذ يسوؤه  

ــار وا     ــم إلطــالق الن ــدخول يف حــوار  اســتعداد للتوصــل إىل وقــف دائ ل
  يزال القتال مستمرا بني اجلانبني،  سياسي مع الطالبان، ال

للطـابع العرقـي املتزايـد للـرتاع، وللتقـارير       وإذ يساوره القلق  
الــيت تفيــد بوقــوع اضــطهاد علــى أســاس عرقــي وديــين، وخاصــة ضــد     

  الشيعة، وملا ميثله ذلك من هتديد لوحدة الدولة األفغانية،
بسـيادة أفغانسـتان واسـتقالهلا     زامه القويالت وإذ يعيد تأكيد  

وســـالمتها اإلقليميـــة ووحـــدهتا الوطنيـــة، واحترامـــه لتراثهـــا الثقـــايف       
  والتارخيي،
علــى ضــرورة أن يتوقــف علــى الفــور أي  وإذ يكــرر التأكيــد  

تــدخل تــدرجيي يف الشــؤون الداخليــة ألفغانســتان، مبــا يف ذلــك تــورط   
ســلحة والــذخائر إىل مجيــع   األفــراد العســكريني األجانــب وتوريــد األ   

  أطراف الرتاع،
للجهود اليت تبذهلا األمم املتحـدة   دعمه التام وإذ يعيد تأكيد  

ــة األمــم املتحــدة اخلاصــة يف أفغانســتان وجهــود      وال ســيما أنشــطة بعث
املبعــوث اخلــاص لألمــني العــام إىل أفغانســتان مــن أجــل تيســري العمليــة    

ــق أهــداف املصــ    ــة إىل حتقي ــة وإجيــاد تســوية   السياســية الرامي احلة الوطني
سياسـية دائمــة مبشـاركة مجيــع أطـراف الــرتاع ومجيـع قطاعــات اجملتمــع     
األفغاين، وإذ يكرر تأكيـد موقفـه املتمثـل يف ضـرورة أن تواصـل األمـم       
املتحدة أداء دورها احملوري واحملايد يف اجلهود الدولية الراميـة إىل إجيـاد   

  حل سلمي للرتاع األفغاين،
، وإذ يؤيـد يف  “زائد اثـنني  ةالست”بعمل جمموعة  وإذ يرحب  

ــذا الصــدد   ــاهم املشــترك  ”ه ــاط التف ــدة“ نق ــى   املعتم ــا عل يف اجتماعه
مستوى وزراء اخلارجية الذي دعـا األمـني العـام إىل انعقـاده ورأسـه يف      

  ،١٩٩٨أيلول/سبتمرب  ٢١
ــق    ــالغ القلـ ــاوره بـ ــانية يف   وإذ يسـ ــة اإلنسـ ــاقم األزمـ إزاء تفـ

حنو خطري وسريع، وإذ يشجب يف هـذا الصـدد التـدابري    أفغانستان على 
الــيت اختــذهتا حركــة الطالبــان وأدت إىل إجــالء مــوظفي األمــم املتحــدة   
القــائمني باألنشــطة اإلنســانية مــن أفغانســتان، وإذ يشــدد علــى احلاجــة  
امللحة إىل سرعة تنفيذ متطلبات األمن الضرورية مبا يسـمح بعـودهتم يف   

  وقت مبكر،

أن مجيـع أطـراف الـرتاع ملزمـة بالوفـاء       من جديـد وإذ يؤكد   
بالتزاماهتا مبوجب القانون اإلنساين الدويل، وال سيما يف إطار اتفاقيات 

، وأن األشـــخاص الـــذين ١٩٤٩آب/أغســـطس  ١٢جنيـــف املؤرخـــة 
يرتكبون انتهاكات لالتفاقيات أو يأمرون بارتكاهبا مسؤولون عن هذه 

  االنتهاكات مسؤولية شخصية،  
الســـتمرار اســـتخدام األراضـــي    يســـاوره بـــالغ القلـــق  وإذ   

ــة، ال ــواء       األفغاني ــان، يف إي ــيطرة الطالب ــة حتــت س ــاطق الواقع ــيما املن س
اإلرهابيني وتدريبهم والتخطيط لألعمال اإلرهابيـة، وإذ يكـرر تأكيـده    
بأن القضاء على اإلرهاب الدويل شـرط أساسـي لصـون السـلم واألمـن      

  الدوليني،
ــالغ    ــا القلـــقوإذ يســـاوره بـ ــة املخـــدرات   أيضـ لتزايـــد زراعـ

وإنتاجهـــا واالجتـــار هبـــا يف أفغانســـتان، وخاصـــة يف املنـــاطق اخلاضـــعة  
  لسيطرة الطالبان،

الستمرار ممارسة التمييـز   عن قلقه البالغ وإذ يكرر اإلعراب  
ضد الفتيات والنساء ولالنتهاكات األخـرى حلقـوق اإلنسـان والقـانون     

  ن،اإلنساين الدويل يف أفغانستا
الطالبان والفصائل األفغانية األخـرى بوقـف    يطالب  - ١  

القتال، وإبرام وقف إلطالق النار واستئناف املفاوضـات حتـت إشـراف    
األمم املتحدة، دومنا تأخري أو شروط مسبقة، والتعاون مـن أجـل إقامـة    
حكومــة عريضــة القاعــدة ممثلــة للجميــع، حتمــي حقــوق األفغــان كافــة   

  لدولية ألفغانستان؛وتتقيد بااللتزامات ا
بالتقدم الذي أحرزه املبعوث اخلاص لألمني يرحب   - ٢  

ــرار     ــى القـ ــة علـ ــوده املبنيـ ــتان يف جهـ ــام ألفغانسـ ) ١٩٩٨( ١١٩٣العـ
وقرارات اجمللس السابقة ذات الصلة الراميـة إىل ختفيـف حـدة التـوتر يف     
املنطقة وحتسني حالة حقـوق اإلنسـان واحلالـة اإلنسـانية يف أفغانسـتان،      
ويهيب جبميع املعنيني تنفيذ ما أخذوه على عاتقهم من التزامات تنفيـذا  

  كامال؛
 القـــوي وتقـــديره العميـــق للغايـــة    يكـــرر تأييـــده   - ٣  

للجهــود املتواصــلة الــيت يبــذهلا املبعــوث اخلــاص لكفالــة التنفيــذ الكامــل  
لقــرارات اجمللــس ويطالــب بتعــاون مجيــع األطــراف، وخباصــة الطالبــان،  

  مع هذه اجلهود؛تعاونا خملصا 
أن تقـوم حركـة الطالبـان بـإبالغ      طلبـه  يكرر بقـوة   - ٤  

األمم املتحدة دومنا تأخري بنتـائج التحقيـق يف مقتـل املـوظفني األفغـانيني      
العــاملني يف برنــامج األغذيــة العــاملي ومفوضــية األمــم املتحــدة الســامية   
ــة األمــم     ــاد، واملستشــار العســكري لبعث  لشــؤون الالجــئني يف جــالل أب

  املتحدة اخلاصة إىل أفغانستان يف كابول؛
اعتقال الطالبان للقنصل العام جلمهورية إيران  يدين  - ٥  

ــراين يف مــزار     ــرانيني والصــحفي اإلي اإلســالمية وقتــل الدبلوماســيني اإلي
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الشريف، ويؤكد أن هذه األعمال تشـكل انتـهاكات صـارخة للقـانون     
املتحدة يف التحقيق يف تلك الدويل، ويهيب بالطالبان التعاون مع األمم 

  اجلرائم بغية حماكمة املسؤولني عنها؛
األمني العام على مواصلة جهوده الرامية إىل  يشجع  - ٦  

إيفاد بعثة إىل أفغانستان للتحقيق يف التقارير العديـدة الـيت تفيـد بوقـوع     
خروق جسـيمة وانتـهاكات خطـرية للقـانون اإلنسـاين الـدويل يف ذلـك        

تقارير اليت تفيد بوقـوع عمليـات قتـل مجـاعي ووجـود      البلد، وخاصة ال
مقابر مجاعية ألسرى احلرب واملدنيني، وتدمري املزارات الدينية، وحيـث  
مجيع األطراف، وخاصة الطالبان علـى التعـاون مـع هـذه البعثـة، وعلـى       

  أن تكفل، بوجه خاص، سالمة أفرادها وحرية حركتهم؛
ه الواردة يف رسالته اقتراح األمني العام، بصيغت يؤيد  - ٧  
واملوجهــة إىل رئــيس جملــس  ١٩٩٨تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٣املؤرخــة 

األمــن، إنشــاء وحــدة للشــؤون املدنيــة يف إطــار البعثــة اخلاصــة، هــدفها   
األساسي رد احلالة وتعزيز احترام املعايري اإلنسانية الدنيا ومنع حـدوث  

إلنسـاين الـدويل   انتهاكات جسيمة ومنتظمة حلقوق اإلنسان والقـانون ا 
يف املســتقبل، وذلــك دون املســاس بواليــة البعثــة ومــع مراعــاة األحــوال  
األمنية، وبإيفاد بعثة تقييم إىل أفغانستان، حاملا تسمح األحـوال األمنيـة   
بذلك، لتحديد والية املراقبني املدنيني وتكوينـهم ومـواقعهم علـى وجـه     

  الدقة؛
“ ثـــننيالســـتة زائـــد ا”مبـــادرات جمموعـــة  يشـــجع  - ٨  

  الرامية إىل تيسري عملية السلم يف أفغانستان؛
تقدمي الـدول األعضـاء األخـرى دعمـا      يشجع أيضا  - ٩  

  إضافيا إىل عملية السلم يف أفغانستان؛
اختاذ تدابري صارمة ملنـع  إىل مجيع الدول  يكرر طلبه  - ١٠  

ــات عســكرية يف أفغانســتان     أفرادهــا العســكريني مــن ختطــيط أي عملي
فيها، ووضع حـد فـوري لتوريـد األسـلحة والـذخائر جلميـع       واالشتراك 

  أطراف الرتاع؛
مجيــع الفصــائل األفغانيــة، وخاصــة الطالبــان،   حيــث  - ١١  

على إثبات التزامها التام بكفالـة سـالمة وأمـن مجيـع املـوظفني الـدوليني       
ــتهم     ــيا ملمارسـ ــرطا أساسـ ــد شـ ــا يعـ ــانية، ممـ ــطة اإلنسـ ــوظفي األنشـ ومـ

وتيسـري عملـهم وضـمان وصـول املعونـة دومنـا        أنشطتهم يف أفغانستان،
  عائق ويف ظل الظروف املالئمة، إىل كل حمتاجيها؛

الفصـائل األفغانيـة بوضـع حـد للتمييـز ضـد        يطالب  - ١٢  
الفتيــات والنســاء واالنتــهاكات األخــرى حلقــوق اإلنســان وانتــهاكات   

ــة يف     ــد بالقواعــد واملعــايري الدولي هــذا القــانون اإلنســاين الــدويل، والتقي
  اجملال؛

حركــة الطالبــان بــأن متتنــع عــن إيــواء  يطالــب أيضــا  - ١٣  
وتدريب اإلرهابيني الدوليني ومنظمـاهتم، وبـأن تتعـاون مجيـع الفصـائل      

  األفغانية مع اجلهود الرامية إىل تقدمي اإلرهابيني املدانني إىل العدالة؛
ــذلك  - ١٤   ــان،   يطالــــب كــ ــة الطالبــ ــوم حركــ ــأن تقــ بــ

ـــ  ــرون، بوقــــف زراعـ ــا  واآلخــ ــروعة وإنتاجهــ ــدرات غــــري املشــ ة املخــ
  هبا؛ واالجتار

ــجب  - ١٥   ــه     يشـ ــى وجـ ــان علـ ــادة الطالبـ ــام قيـ ــدم قيـ عـ
ــواردة يف قــرارات اجمللــس     ــاال للمطالــب ال ــدابري امتث اخلصــوص باختــاذ ت
الســابقة، تشــمل بوجــه خــاص إبــرام وقــف إلطــالق النــار، واســتئناف   

ر يف فــرض املفاوضــات، ويف هــذا الســياق، يعــرب عــن اســتعداده للنظــ  
تدابري، وفقا ملسـؤوليته املنصـوص عليهـا يف ميثـاق األمـم املتحـدة، بغيـة        

  حتقيق التنفيذ الكامل لقراراته ذات الصلة؛
  إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٦  

  
آب/أغســـطس  ٢٧املـــداوالت الـــيت أجريـــت يف     

  )٤٠٣٩(اجللسة  ١٩٩٩
ــة    ــودة يف ٤٠٣٩يف اجللسـ آب/أغســـطس  ٢٧، املعقـ
ــه يف     ١٩٩٩ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

ـــ    ــرئيس (ناميبي ــا الـ ــابقة، دعـ ــاورات اجمللـــس السـ ــي امشـ ) ممثلـ
أفغانستان وأوزبكستان ومجهورية إيران اإلسـالمية وباكسـتان   
ــدا وكازاخســتان     ــا وطاجيكســتان وفنلن وتركمانســتان وتركي
ــهم، إىل     ــى طلبـ ــاء علـ ــان، بنـ ــد واليابـ ــرويج واهلنـ ــر والنـ ومصـ

شاركة يف املناقشة بدون أن يكـون هلـم احلـق يف التصـويت.     امل
ــادة       ــوة، مبوجــب امل ــس أيضــا دع ــه اجملل ــه   ٣٩ووج ــن نظام م

الــداخلي املؤقــت، إىل وكيــل األمــني العــام للشــؤون السياســية  
  .)٩٦(وإىل املراقب الدائم ملنظمة املؤمتر اإلسالمي

وقــدم وكيــل األمــني العــام للشــؤون السياســية إحاطــة   
عــن احلالــة العســكرية املتــدهورة يف أفغانســتان يف     للمجلــس 

ــل يف       ــذ زمــن طوي ــع من ــا املتوق ــان هجومه ــدء الطالب أعقــاب ب
متوز/يوليه، وكذلك عما يترتب على استئناف القتال مـن   ٢٨

ــة     نتــائج علــى احلالــة السياســية وحالــة حقــوق اإلنســان واحلال
__________ 

  )٩٦(  S/PV.4039 ٢، الصفحة.  
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ــبري      ــدفق كـ ــا تـ ــان يعززهـ ــات كـ ــال إن اهلجمـ ــانية. وقـ اإلنسـ
ن مــن املـــدارس الدينيــة أو الكتاتيــب يف باكســـتان.    للمجنــدي 

ــا بـــني   ــدر أن مـ ــن   ٥ ٠٠٠و  ٢ ٠٠٠ويقـ ــاب مـ طالـــب شـ
ــدان       ــدخُّل البل ــتركوا يف احلــرب. وت ــد اش ــم ق ــان وغريه األفغ
اجملــاورة وغريهــا يف الصــراع األفغــاين ال يغــذي القتــال داخــل   
البلد فحسب، بـل يبـدو أنـه يشـكك أيضـا يف األمهيـة العمليـة        

الســتة ”عالنـات الـيت اتفـق عليهـا أعضـاء جمموعـة       ملختلـف اإل 
، مبـا يف ذلــك إعــالن طشـقند للمبــادئ األساســية   “زائـد اثــنني 

للتســـوية الســـلمية للـــرتاع يف أفغانســـتان. وأضـــاف قـــائال إن  
ــنني ”التفــرُّق بــني أعضــاء جمموعــة    ــد اث ميكــن أن “ الســتة زائ

ا يدعو إىل مزيد من التشكيك يف أمهية هذه اجملموعة بتشـكيله 
احلايل. وجيـب أن نتـذكر يف هـذا الصـدد أنـه جـرى تشـكيلها        
قبل حوايل سنتني بغية اعتماد اسـتراتيجية مشـتركة هتـدف إىل    
ــام      ــال إن األمــني الع إجيــاد حــل ســلمي للصــراع األفغــاين. وق
يرجــو أن تولــد املناقشــة الــيت جتــري يف اجمللــس أفكــارا وهنجــا   

يمــا يتعلــق جديــدة لألمــم املتحــدة وللمجتمــع الــدويل ككــل ف 
  .)٩٧(بالقتال الذي ال معىن له يف أفغانستان

وذكر ممثل أفغانستان أن عـدوان باكسـتان واألنشـطة      
اإلرهابيــة الــيت تضــطلع هبــا كدولــة، والــيت متثــل هتديــدا للســلم  
واألمـــن يف املنطقـــة، وتعيـــق التنميـــة والتعـــاون علـــى الصـــعيد 

ــدابري     ــها باختــاذ الت ــها ومعاجلت ــي إدانت املناســبة.  اإلقليمــي، ينبغ
واهتم الطالبان بشن هجوم شامل على سـهول شـوملي، مشـال    

بعد تسـعة أيـام   “ مبساعدة ومرافقة قوات باكستانية”كابول، 
ــقند. وحـــث اجمللـــس،     ــة يف طشـ ــاع اجملموعـ ــن اجتمـ فقـــط مـ

)، علـى أن  ١٩٩٨( ١٢١٤من القـرار   ١٥مستشهدا بالفقرة 
مـيهم  لمع”ينظر يف فرض جزاءات فورية على الطالبان وعلـى  

  .)٩٨(“الباكستانيني
__________ 

  .٥إىل  ٢املرجع نفسه، الصفحات   )٩٧(  
  .٨إىل  ٥املرجع نفسه، الصفحات   )٩٨(  

وذكر ممثـل االحتـاد الروسـي، مـع إعرابـه عـن التقـدير          
ــدأ       ــه مب ــب عــن بال ــده، إذ ال يغي ــم املتحــدة، أن بل ــدور األم ل
التســوية الســـلمية للـــرتاع، يرغـــب جـــادا يف وجـــود حكومـــة  
عريضة القاعدة ومتثيلية متاما ومتعددة اإلثنيـات يف أفغانسـتان.   

شدة اسـتمرار حركـة الطالبـان يف    وقال إن وفد بلده يعارض ب
تصــعيد القتــال يف أفغانســتان، ويــدين السياســة الــيت ينتــهجها    
زعماء الطالبان وهـي تتمثـل يف اسـتعمال القـوة حلـل املشـكلة       
ــه خــاص يف شــن       ــان بوج ــة. ويالحــظ ســخرية الطالب األفغاني
هجــوم رئيســي بعــد يــومني فقــط مــن اجتمــاع طشــقند الــذي  

وأضـاف قـائال   “. ان أفغانستانء وجريجمموعة أصدقا”عقدته 
إن بلــده يشــعر بقلــق شــديد إزاء تزايــد التــدخل اخلــارجي يف    
شــؤون أفغانســتان الداخليــة. ويطالــب باكســتان باختــاذ تــدابري 
فوريــة مــن أجــل منــع احليلولــة دون تســخري إقليمهــا لتــوفري        
املســاعدة العســكرية للطالبــان، وذلــك متاشــيا مــع التزامــات       

سـتة زائـد   ”عضاء اآلخرين يف جمموعة باكستان إىل جانب األ
ــنني ــول     “ اث ــده القب ــد بل ــا إلعــالن طشــقند. وال يســع وف وفق

ــه      ــيم أفغانســتان الــذي تســيطر علي ــة الــيت مؤداهــا أن إقل باحلال
الطالبان يستخدم لدعم اإلرهاب الدويل واملتطرفني مـن مجيـع   
اجلهات، والتشجيع أيضـا علـى إنتـاج املخـدرات واالجتـار هبـا       

ري قـانوين. وفيمـا يتعلـق هبـذه التطـورات الـيت تـؤثر        على حنو غ
تأثريا مباشرا علـى أمـن االحتـاد الروسـي، سيواصـل بلـده، مـع        
ــدابري       ــع التـ ــاذ مجيـ ــتقلة، اختـ ــدول املسـ ــة الـ ــركائه يف رابطـ شـ
ــيت        ــائج ال ــده إزاء النت ــاح بل ــن ارتي ــه ع ــع إعراب الضــرورية. وم

يف  ، الـذي ُعقـد  “السـتة زائـد اثـنني   ”حققها اجتماع جمموعة 
ــه يــتعني علــى تلــك اجملموعــة أن     طشــقند، فقــد شــدد علــى أن
ــية        ــق تســوية سياس ــذهلا هبــدف حتقي ــيت تب ــود ال تضــاعف اجله
ــأي        ــة ب ــدعم اجملموع ــن أن ي ــس األم ــى جمل ــه عل للصــراع، وأن

  .  )٩٩(طريقة ممكنة
__________ 

  .١٠إىل  ٨املرجع نفسه، الصفحات   )٩٩(  
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وذكر ممثل الصني أن احلكومة الصينية تقدم التشـجيع    
ي تــتمكن مــن والــدعم لألطــراف املتصــارعة يف أفغانســتان كــ 

وضع مصاحل أمتها وبلدها فوق كل شيء آخر، والتخلي عـن  
خالفاهتا العرقية والدينية والسياسية، ووقف القتال فيما بينـها،  
وتشــكيل حكومــة ذات قاعــدة عريضــة وثابتــة تكــون مقبولــة   
لــدى مجيــع اجلهــات، علــى أســاس االحتــرام املتبــادل وإجــراء    

العســــكرية مشــــاورات مكثفــــة. وشــــدد علــــى أن الوســــائل 
حتقق تسـوية هنائيـة للمسـألة، وأن السـبيل الوحيـد لتحقيـق        لن

هذه التسوية يتمثل يف عودة مجيع األطـراف يف أفغانسـتان إىل   
مائدة املفاوضات حتت رعاية األمـم املتحـدة. وذكـر أيضـا أن     
األمــم املتحــدة قــد ترغــب يف أن تنظــر يف فــرض حظــر صــارم  

ة آليـة رصـد حمـددة مـن     على األسلحة يف أفغانستان ويف صياغ
ــوفري املســاعدة العســكرية ملختلــف الفصــائل يف     أجــل وقــف ت

  .)١٠٠(أفغانستان
وذكــرت ممثلــة الواليــات املتحــدة، معربــة عــن قلقهــا     

البـــالغ إزاء آخـــر هجـــوم قامـــت بـــه طالبـــان ومـــا أعقبـــه مـــن 
تقهقرهــا، أن هــذا قــد أظهــر مــرة أخــرى عقــم حماولــة طــرف   

ال ميكــن التوصــل إىل  فــرض حــل عســكري يف أفغانســتان. إذ 
حل دائم للصـراع إال بتشـكيل حكومـة عريضـة القاعـدة متثـل       
مصاحل مجيع أبناء أفغانسـتان. وأعربـت عـن تأييـد وفـد بلـدها       

“ ٢+٦”للجهود املستمرة اليت تبذهلا األمم املتحدة وجمموعـة  
للمساعدة على صياغة هذه النتيجة عن طريـق وقـف إلطـالق    

سـتئناف املفاوضـات. وأعربـت عـن     النار، وتبادل السجناء، وا
قلق بالغ نتيجـة اسـتمرار اسـتخدام أراضـي أفغانسـتان، وعلـى       
وجــه اخلصــوص، تلــك الواقعــة حتــت ســيطرة طالبــان، إليــواء   

  وتدريب اإلرهابيني وختطيط أعمال اإلرهاب.
)، الـذي أبـدى   ١٩٩٨( ١٢١٤واستشهدت بـالقرار    

دف إىل فيــه جملــس األمــن اســتعداده للنظــر يف فــرض تــدابري هتــ
__________ 

  .١١و  ١٠املرجع نفسه، الصفحات   )١٠٠(

حتقيق التنفيذ الكامل لقراراته، حمذرة من أنه إذا مل تنـه طالبـان   
محاية اإلرهابيني، متحدية بذلك قرارات جملـس األمـن، ينبغـي    

للتــأثري “ ضــغطا متزايــدا خاصــا”للمجتمــع الــدويل أن ميــارس 
  .)١٠١(عليها

ــة يف أفغانســتان      ــة الداخلي وذكــر ممثــل فرنســا أن احلال
أعقاب اهلجوم اجلديـد الـذي ُشـن     شهدت تدهورا واضحا يف

يف الشمال. وأعرب عن قلق خاص إزاء هـذه التطـورات الـيت    
تقف حائال دون التوصل إىل تسوية للصراع بـالطرق السـلمية   

 ١٩٩٩متوز/يوليــه  ١٩والــيت تنتــهك إعــالن طشــقند املــؤرخ  
وتزيــد مــن تفــاقم احلالــة املؤســفة للســكان املــدنيني. وقــال إن   

اك يف حوار بناء مع اجلبهة املوحـدة عقبـة   رفض طالبان االشتر
كــربى أمـــام تنفيــذ حـــل ســلمي. وطالـــب خمتلــف الفصـــائل     
األفغانيــة بــأن توقــف إيــواء وتــدريب املنظمــات اإلرهابيــة وأن 
توقـف إنتــاج املخـدرات واالجتــار هبـا. وطالــب أيضـا بــالوقف     
الفــوري جلميــع أنــواع التــدخل األجــنيب يف الصــراع األفغــاين،  

ــه اخل  ــى وجـ ــوعني إىل    وعلـ ــلحة واملتطـ ــال األسـ ــوص إرسـ صـ
  .  )١٠٢(الفصائل املشاركة يف الصراع

ــه جيــب علــى جــريان       وذكــر ممثــل اململكــة املتحــدة أن
ــإخالص      ــوا ب ــائق وأن يلتزم ــذه احلق ــوا ه أفغانســتان أن يواجه
بالتوصــــل إىل تســــوية تفاوضــــية. ويــــتعني علــــى باكســــتان،  

طلع بـدور  من تأثري فريـد علـى حركـة الطالبـان، أن تضـ      هلا مبا
هــام علــى وجــه اخلصــوص. وأشــار إىل أن حركــة الطالبــان       

ــة     ــأن جمموع ــا أخــريا ب ــد  ”والتحــالف الشــمايل اعترف ســتة زائ
ــنني ــق تقــدم.    “ اث ــة ميكــن أن تســاعد يف حتقي ــة ناجع ــرب آلي تعت

وينبغي توجيه التهنئة للسفري اإلبراهيمي علـى جهـوده الـيت مـا     
ور القليلـــة بـــرح يبـــذهلا هنـــاك منـــذ ذلـــك احلـــني. ويف الشـــه  

القادمة، جيب على مجيع األطراف املعنية أن جتد طريقـة للبنـاء   
__________ 

  .١٣و  ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠١(
  .١٤و  ١٣املرجع نفسه، الصفحتان  )١٠٢(
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علــى أســاس إعــالن طشــقند ودفــع األطــراف إىل مفاوضــات    
  .)١٠٣(حقيقية

ــة عــن االحتــاد        ــدا، متكلمــة بالنياب ــة فنلن وذكــرت ممثل
ــه  ــازة إليـ ــبة واملنحـ ــاد ، )١٠٤(األورويب والبلـــدان املنتسـ أن االحتـ

ني إزاء تصاعد املواجهـة العسـكرية   األورويب يشعر بالقلق العم
ــابه اجلـــزع ألن    ــتان. ولقـــد أصـ يف الفتـــرة األخـــرية يف أفغانسـ
ــة طالبــان جتاهلــت الــدعوة الــواردة يف إعــالن طشــقند        حرك
لتســوية الصــراع األفغــاين مــن خــالل املفاوضــات السياســية       
السلمية وشنت بدال من ذلك هجومـا كـبريا. ويؤكـد االحتـاد     

موقفــه وهــو أنــه ال يوجــد أي حــل  األورويب مــن جديــد علــى
عسكري هلـذا الصـراع، وأن التسـوية السياسـية وحـدها، الـيت       
تستهدف إقامة حكومة متثيلية متاما عريضة القاعدة، هـي الـيت   
ــت أن االحتــاد األورويب     تفضــي إىل الســالم واملصــاحلة. وأعلن
ــتقالهلا      ــتان واسـ ــيادة أفغانسـ ــه بسـ ــى التزامـ ــددا علـ ــد جمـ يؤكـ

يميـــة ووحـــدهتا الوطنيـــة ويـــدين بقـــوة مجيـــع  وســـالمتها اإلقل
أشكال التـدخل األجـنيب يف أفغانسـتان. وذكَّـرت بـأن االحتـاد       
األورويب يواصل تنفيذ احلظر على تصدير األسـلحة والـذخائر   
واملعدات العسكرية كما نص على ذلك يف بالغه املشـترك يف  

بشــأن أفغانســتان، وحيــث  ١٩٩٦األول/ديســمرب  كــانون ١٧
ألخرى على اعتماد سياسة تقيد مماثلة. ويؤيد االحتـاد  البلدان ا

األورويب بقوة مقترح األمني العام إضـافة مهمـة جديـدة لبعثـة     
األمم املتحدة اخلاصـة إىل أفغانسـتان مـن خـالل إنشـاء وحـدة       
منفصـــلة للشـــؤون املدنيـــة يف إطـــار البعثـــة ســـتكون أهـــدافها  

ــايري اإلنســانية وردع    ــرام املع ــز احت ــهاكات  الرئيســية تعزي االنت
__________ 

  .١٥ و ١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠٣(
)١٠٤(  S/PV.4039 االســــتئناف)(إســــتونيا وبلغاريــــا  ٧)، الصــــفحة ١

ــلوفاكيا والتفيــا       ــيكية ورومانيــا وس ــدا واجلمهوريــة التش وبولن
  وليتوانيا وهنغاريا وكذلك قربص ومالطة).

اجلســـيمة واملنتظمـــة حلقـــوق اإلنســـان والقـــانون اإلنســـاين يف 
  .)١٠٥(املستقبل

وذكر ممثل مجهورية إيران اإلسالمية أن جلـوء طالبـان     
إىل العنف ضد اجلماعات العرقية يعمل على زيـادة اسـتقطاب   
ــة     ــادة احلال اجملتمــع األفغــاين املتعــدد األعــراق وبالتــايل علــى زي

االجتاه هتديدا خطريا ملستقبل البلد برمتـه.  سوءا. ويشكل هذا 
ــان      ــذي تتخــذه طالب ــق إزاء املســار ال ــق القل وأعــرب عــن عمي
والــذي قــد يضــر بوحــدة أفغانســتان ويــؤدي إىل حالــة تعــرِّض 
األمــن الــوطين للبلــدان اجملــاورة للخطــر، ومــن مث يزيــد زعزعــة 
االستقرار يف املنطقة. وأوضح أن استمرار طالبان يف هجومهـا  

ــي    ال ــم سياســ ــذه دون دعــ ــن تنفيــ ــذي ال ميكــ ــكري، الــ عســ
ــها باالســتقرار،       ــة برمت ــع املنطق ــع متت وعســكري خــارجي، مين
واشــتراك أعــداد مــن غــري األفغــان تتزايــد دومــا يف القتــال إىل    
جانـــب قـــوات طالبـــان ميكـــن أن يغـــري الصـــراع األفغـــاين إىل  
صراع عابر للحـدود. فالتمـادي يف هـذا العامـل اخلطـري ميكـن       

ي إىل انتشــار الصــراع عــرب احلــدود األفغانيــة، وشــدد   أن يــؤد
ــة يف     ــتعرض جملـــس األمـــن احلالـ علـــى أن مـــن الـــالزم أن يسـ
أفغانســتان هبــدف اختــاذ عــدد مــن التــدابري الــيت تتفــق وقراراتــه  
السابقة وترمي إىل إجبار طالبان على االمتثال ملطالـب اجملتمـع   

  .)١٠٦(الدويل بشأن إرساء السالم يف أفغانستان

ر ممثــل اهلنــد أن األراضــي الــيت حتتلــها طالبــان      وذكــ  
بـــالقوة العســـكرية يف أفغانســـتان أصـــبحت مزرعـــة تفـــريخ      
لإلرهــاب الــدويل، واجملموعــات اإلرهابيــة الدوليــة جتــد ملجــأ   
ــة.      ــاطق اجملــاورة حلــدود أفغانســتان اجلنوبي ــاك ويف املن ــا هن آمن
وشـــدد علـــى أن جهـــود اجملتمـــع الـــدويل إلحـــالل الســـالم       

ر يف أفغانســـتان ال بـــد أن تكـــون نشـــطة وهادفـــة. واالســـتقرا
ــم املتحــدة وأن        ــق األم ــود عــن طري ــك اجله ــه تل وجيــب توجي

__________ 

  .٩إىل  ٧املرجع نفسه، الصفحات   )١٠٥(
  .١٣إىل  ١١املرجع نفسه، الصفحات   )١٠٦(



ة يف إطار مسؤوليةالنظر يف املسائل املندرج - الفصل الثامن   
 جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني

 

09-25531 827 
 

تنضوي مجيع البلدان اليت هلا مصـلحة ونفـوذ يف أفغانسـتان يف    
  .)١٠٧(إطار تلك اجلهود لصنع السالم

وكــرر ممثــل طاجيكســتان اإلعــراب عــن القلــق البــالغ    
ائدة يف أفغانسـتان اجملـاورة،   الذي يشعر به بلده إزاء احلالة الس

اليت هتب مـن الصـراع األفغـاين    “ وهج النسمات احلارة”ألن 
بدأ الشعور به يف املنطقة اجملاورة مباشرة وعلـى طـول احلـدود    
ــد علــى      ــيت متت الــيت تشــاطرها طاجيكســتان مــع أفغانســتان وال

كيلومتر. وطالـب حركـة طالبـان بـأن توقـف       ١ ٥٠٠مسافة 
أن تدخل يف مفاوضات من أجـل إحـالل   أعماهلا العسكرية وب

الســـالم وأكـــد علـــى احلاجـــة إىل وقـــف التـــدخل العســـكري  
املباشر يف الشؤون الداخلية ألفغانستان. وقـال إن بلـده يعتقـد    
ــدابري ملموســة       ــى اجمللــس أن يتخــذ ت ــأن عل ــادا راســخا ب اعتق
ــدمري       ــيت تتصــف بقصــر النظــر والت حلمــل منفــذي السياســة ال

حتــرام املطالــب الواضــحة الــواردة يف  بشــأن أفغانســتان علــى ا 
قرارات اجمللس املتعلقة بالتسوية األفغانيـة. ويعتقـد أن جمموعـة    

أي مــــا يســــمى مبجموعــــة  -جــــريان وأصــــدقاء أفغانســــتان 
ينبغي أن تسهم إسهاما أكثر أمهيـة، وأن   -“ زائد اثنني ستة”

من واجبها أن تتفـق يف أقـرب وقـت ممكـن علـى صـيغة معينـة        
ــة يف  ــل األزمـ ــى     حلـ ــتان علـ ــر أن طاجيكسـ ــتان. وذكـ أفغانسـ
يف وسعها دعما ألية جهود دوليـة حتـت    ما استعداد لبذل كل

رعاية األمم املتحدة من أجل إحـداث تغـيري جـذري يف احلالـة     
يف أفغانستان. ويف هذا الصدد، يؤكـد جمـددا االقتـراح املتعلـق     
باحلاجة إىل عقد مؤمتر دويل مكرس ألفغانستان، يكون هدفـه  

يع األطراف األفغانية على الـدخول يف مفاوضـات جـادة    تشج
  .)١٠٨(بشأن مشاكل أساسية تتعلق بالتسوية األفغانية

وأكــد ممثــل أوزبكســتان علــى أن الصــراع األفغــاين        
ــد ــى      ق ــة يف أفغانســتان إىل صــراع عل تطــور مــن مشــكلة حملي

__________ 

  .١٥إىل  ١٣املرجع نفسه، الصفحات   )١٠٧(
  .١٧إىل  ١٥املرجع نفسه، الصفحات   )١٠٨(

نطــاق إقليمــي. ويف هــذا الســياق فــإن بعضــا مــن الشــواغل        
تمثـل يف اسـتخدام األراضـي األفغانيـة يف     األساسية لوفد بلده ي

ــيني     ــابيني دولــ ــاء إرهــ ــدريب وإخفــ ــة ويف تــ ــطة إرهابيــ أنشــ
ومنظمــاهتم، وهــي سياســة تــؤدي عواقبــها إىل خطــر فــادح       

على منطقة آسيا الوسطى وحدها فحسب بـل علـى نطـاق     ال
أوســع يشــمل الســلم واالســتقرار الــدوليني. وقــد أصــبحت       

لرئيســيني لإلرهــاب الــدويل أفغانســتان اليــوم أحــد املصــدرين ا
والتطرف الـديين وأصـبحت أكـرب منـتج ومصـدر للمخـدرات       
يف العــامل. ومــن أهــم شــواغل حكومــة بلــده اســتمرار توريــد    
ــتان،    ــراع يف أفغانســ ــراف الصــ ــذخرية إىل أطــ ــلحة والــ األســ
والتـــدخل األجـــنيب الـــذي ال يتـــواىن يف أفغانســـتان. ورأى أن 

واإلعـــالن “ ثـــننيالســـتة زائـــد ا”اجتمـــاع طشـــقند جملموعـــة 
ــراز توافــق        ــا إلح ــا متين ــه يــوفران أساس السياســي الصــادر عن
إقليمــي يف اآلراء فيمــا بــني أعضــاء اجملموعــة، ووضــع مبــادئ   
مشتركة وهنجا واحدا حلل الصراع األفغـاين، ويتيحـان فرصـة    

  .)١٠٩(ألن جتدد األطراف األفغانية عملية املفاوضات
ــد     ــراع الـ ــتان أن الصـ ــة تركمانسـ ــرت ممثلـ اخلي وذكـ

ــثرية حـــىت اآلن، والـــذي    يف ــنني كـ ــتان، الـــذي دام سـ أفغانسـ
ســنة، مصــدر أســى يف  ٢٠تسســبب يف التــدخل األجــنيب قبــل 

تــزال، البلــد الوحيــد   بلــدها، ولقــد كانــت تركمانســتان، وال 
الذي حيتفظ بوجـود متصـل يف أفغانسـتان. ورغـم تغـري احلالـة       

لقنصـليتان  السياسية الداخليـة يف أفغانسـتان، بقيـت الـدائرتان ا    
لتركمانستان، ألهنما تكفالن التشغيل الطبيعي حلـدود بلـدها.   
وبالنســـبة لتركمانســـتان احملايـــدة، فـــإن هـــذه احلـــدود ليســـت 
سياجا، بل وسيلة لتنفيذ سياسة خارجيـة تسـعى إىل املسـاعدة    
علــى هتيئــة جــو مــن الســالم واألمــن والشــراكة املــدرة للمنــافع 

ركمانســـتان بعالقاهتـــا مـــع املتبادلـــة يف املنطقـــة، وســـتحتفظ ت
األفغان بغض النظر عن املواقف اليت يتخذوهنا. ودعـت األمـم   

__________ 

  .٢٠إىل  ١٨املرجع نفسه، الصفحات   )١٠٩(
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املتحدة إىل أن تكون أكثـر نشـاطا، وأن تركـز جهودهـا علـى      
هدف واحد: استئناف احلـوار املباشـر بـني الطوائـف األفغانيـة      
دون أيــة تقييمــات متييزيــة ألي طــرف أفغــاين، وعلــى وجــه       

أو أي مشـاركني مـن اخلـارج.     اخلصوص دون فرض أية صيغ
وقالــت إنــه يف غمــار جهــود األمــم املتحــدة ومجيــع األطــراف   
املعنية للتوصل إىل حل للصـراع األفغـاين، مثـة دور هـام ينبغـي      
أن تقوم به البلدان اليت تتحمل مسـؤولية خاصـة، وعلـى وجـه     
ــدول      ــدائمني اخلمســة، وال اخلصــوص أعضــاء جملــس األمــن ال

اهلنـد   -نستان، والدول اإلقليمية الكربى اجملاورة مباشرة ألفغا
وتركيا واململكة العربية السعودية. وذكرت أن تركمانسـتان،  
الــيت حافظــت علــى عالقــات مباشــرة مــع أطــراف الصــراع        
األفغــاين، مســتعدة ملواصــلة تعزيــز عمليــة البحــث عــن الســالم  

  .)١١٠(مبوافقة األفغان
وقال ممثل باكسـتان إن باكسـتان كـم كانـت ترغـب        

 عزل نفسها عن األحـداث يف أفغانسـتان، لكنـها ال ميكنـها     يف
أن تفعل ذلك. فاحلدود الـيت تتشـاطرها باكسـتان وأفغانسـتان     

كيلــومتر يف أراض بالغــة الصــعوبة  ٢ ٥٠٠والــيت يبلــغ طوهلــا 
كانــت دائمــا ســهلة التســلل. ومــن الناحيــة التارخييــة، كانــت   

خالل أشـهر   هناك تنقالت للقبائل من أفغانستان إىل باكستان
الشــتاء والعــودة إىل أفغانســتان خــالل الصــيف. وماليــني مــن   
ــتالل      ــد االحــ ــتان بعــ ــوا إىل باكســ ــان انتقلــ ــئني األفغــ الالجــ
ــك       ــذ ذل ــها خــرج من ــهم إىل أفغانســتان ومن الســوفيايت، وتنقل
الوقت عن نطاق السيطرة إىل حد كبري. واضـطرت باكسـتان   

الرئيسـي بـني    إىل أن تواجه هذه احلقائق، وهذا هو االختالف
حالة باكستان وحالة اآلخرين. والواقـع الفعلـي يف أفغانسـتان    

يف املائـة مـن األراضـي،     ٩٠هو أيضا أن طالبـان تسـيطر علـى    
مبا يف ذلك العاصمة. وشدد علـى أن اجملتمـع الـدويل جيـب أن     
يعتــــرف هبــــذه احلقيقــــة. وبســــبب التكــــاليف االقتصــــادية      

__________ 

  .٢٢و  ٢١املرجع نفسه، الصفحتان   )١١٠(

كســتان أن تتحملــها واالجتماعيــة الكــربى الــيت كــان علــى با  
زالــوا يدفعونــه فيمــا   والــثمن الــذي دفعــه أبنــاء باكســتان ومــا  

يتعلق بأثر ذلك علـى نوعيـة حيـاهتم وعلـى أمنـهم الشخصـي،       
متثــل أفغانســتان الســلمية املســتقرة بوحــدهتا ووحــدة أراضــيها   
وســيادهتا الــيت ال ُتمــس واحــدا مــن أهــم اهتمامــات باكســتان  

ميكـن   الـدائم يف أفغانسـتان ال  الوطنية. وشدد على أن السـالم  
أن يتحقق إال على أساس توافق اآلراء بني األفغـان، وعلـى أن   
حل الصراع األفغاين جيـب أن يكـون حمليـا. وقـال إن التـاريخ      

ميكـن أن   األفغاين شـاهد علـى حقيقـة أن احللـول اخلارجيـة ال     
تفرض على شعب أفغانستان الـذي يتمسـك بقـوة باسـتقالله.     

ــم باكســتان   ــة يف     وتفه ــة رغب ــديها أي ــع، وليســت ل ــذا الواق ه
التدخل يف الشؤون الداخلية ألفغانسـتان. وال تقـدم باكسـتان    
أي دعم ألي فريـق يف أفغانسـتان. غـري أن بعـض دول اجلـوار      
وغــري دول اجلــوار تفعــل ذلــك بوســائل خمتلفــة، مبــا يف ذلــك     
توفري خرباء الدفاع واملعدات العسكرية بل واأللغام األرضـية.  

ى موافقته على املقتـرح الـذي قدمتـه الصـني، ويـدعو إىل      وأبد
فرض حظـر علـى األسـلحة إىل أفغانسـتان وأشـار إىل أن وفـد       
بلده كان قد اقترح أيضا من قبل فـرض حظـر علـى األسـلحة     
قابل للتحقق منـه ينطبـق علـى مجيـع أرجـاء أفغانسـتان. وفيمـا        
يتعلق بالتحركات لفرض جزاءات على حركـة طالبـان يعتقـد    

ــائج    و فــد بلــده اعتقــادا راســخا بــأن اجلــزاءات ســتؤدي إىل نت
عكسية. فـاجلزاءات قـد تـثري مشـاعر بـالظلم واالقتصـاص مـن        
غري ذنب، مما يعزز مشـاعر التطـرف. ويف اخلتـام، أعـرب عـن      

“ السـتة زائـد اثـنني   ”تأييد بلده للقرارات اليت اختذهتا جمموعـة  
ــأن اجملموعــة جيــب أن تواصــل ج     ــده ب ــاد بل ــا وعــن اعتق هوده

  .)١١١(احلميدة وأن تكثفها
وأعــرب عــدد مــن املــتكلمني عــن القلــق إزاء تــدهور     

احلالة يف أفغانستان ودعوا األطراف إىل التوقف عـن األعمـال   
__________ 

)١١١(   S/PV.4039  االستئناف)٢٤إىل  ٢٢)، الصفحات ١.  
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القتاليـــة والعـــودة إىل مائـــدة التفـــاوض حتـــت إشـــراف األمـــم  
املتحدة. أعرب معظم املتكلمني عن تأييدهم ألعمال جمموعـة  

عرب عدة مـتكلمني عـن القلـق بشـأن     وأ“. اثننيالستة زائد ”
إنتــاج املخــدرات واالجتــار هبــا، وكــذلك بشــأن إيــواء عناصــر  

  .)١١٢(اإلرهاب الدويل يف أفغانستان
  

 ١٩٩٩تشــرين األول/أكتــوبر  ١٥املقــرر املــؤرخ   
  )١٩٩٩( ١٢٦٧): القرار ٤٠٥١ (اجللسة

تشـــرين األول/  ١٥، املعقـــودة يف ٤٠٥١يف اجللســـة   
فـاهم الـذي كـان قـد مت التوصـل إليــه      وفقـا للت  ١٩٩٩أكتـوبر  

يف مشاورات اجمللس السابقة، دعـا الـرئيس (االحتـاد الروسـي)     
ــى      ــاء علـ ــالمية، بنـ ــران اإلسـ ــة إيـ ــتان ومجهوريـ ــي أفغانسـ ممثلـ
طلبهما، إىل املشـاركة يف املناقشـة بـدون أن يكـون هلمـا احلـق       
يف التصــويت. مث وجــه الــرئيس انتبــاه أعضــاء اجمللــس إىل نــص 

ر مقــدم مــن االحتــاد الروســي وســلوفاكيا وكنــدا  مشــروع قــرا
  .)١١٣(واململكة املتحدة والواليات املتحدة وهولندا

ويف البدايـــة، أعـــرب ممثـــل أفغانســـتان عـــن تأييـــده        
ــه يرســل    إشــارة واضــحة ”ملشــروع القــرار، الــذي وصــفه بأن

، ويبني أن اجملتمـع الـدويل   “للطالبان ولناصحيهم الباكستانيني
ء سياسة باكستان ويبني أن اجملتمـع الـدويل   يشعر بقلق بالغ إزا

__________ 

)١١٢(  S/PV.4039 ــفحتان ــتني)؛  ١٢و  ١١، الصـــــــــــــ (األرجنـــــــــــــ
نــدا)؛ (ك ١٣و  ١٢(البحــرين)؛ والصــفحتان   ١٢ والصــفحة

(االستئناف)،  S/PV.4039 (هولندا)؛ و ١٧ و ١٦والصفحتان 
(غــابون)؛  ٤ و ٣(ماليزيــا)؛ والصــفحتان  ٣ و ٢والصــفحتان 
(ســــلوفينيا)؛  ٦إىل  ٤(غامبيــــا)؛ والصــــفحات  ٤والصــــفحة 
ــا)؛  ٧ و ٦(الربازيـــــل)؛ والصـــــفحتان  ٦والصـــــفحة  (ناميبيـــ

 ١١ و ١٠ والصـفحتان  ؛(كازاخسـتان)  ١٠ و ٩حتان فوالص
 ١٧(اليابان)؛ والصـفحتان   ١٦ و ١٥(النرويج)؛ والصفحتان 

(مصـر)؛ والصـفحتان    ٢١ و ٢٠(تركيا)؛ والصـفحتان   ١٨ و
  (املراقب الدائم ملنظمة املؤمتر اإلسالمي). ٢٥  و ٢٤

)١١٣(  S/1999/1054.  

ــيت هــي       ــان، ال ــالغ إزاء سياســة باكســتان وطالب ــق ب يشــعر بقل
  .)١١٤(هتديد كبري للسلم واألمن الدوليني

وذكرت ممثلـة الواليـات املتحـدة أن اعتمـاد مشـروع        
القرار يوجه رسالة قوية إىل الطالبان مفادها أن مواصـلة تـوفري   

الدن يشــكل هتديــدا للســلم واألمــن امللجــأ اآلمــن ألســامة بــن 
الدوليني. ومـن شـأن مشـروع القـرار أن يولـد ضـغطا جديـدا        
علــى الطالبــان لتســليم أســامة بــن الدن إىل الســلطات يف بلــد   
يقدم فيه إىل العدالة. وينشئ مشروع القرار أيضا جلنـة لرصـد   

  .)١١٥(تنفيذ اجلزاءات
أهنمــا  )١١٧(والبحــرين )١١٦(وبينمــا أعلــن ممــثال ماليزيــا   

سيصوتان تأييدا ملشروع القـرار، فقـد أعربـا عـن القلـق بشـأن       
التــدابري املــذكورة يف مشــروع القــرار والــيت قــاال إهنــا قــد تــؤثر 

  على السكان املدنيني.
وبعد ذلـك طُـرح مشـروع القـرار للتصـويت واعُتمـد         

  ما يلي نصه:  )، ويف١٩٩٩( ١٢٦٧باإلمجاع بوصفه القرار 
  إن جملس األمن،  
 ١١٨٩ســيما القــرارات  قراراتــه الســابقة، ال يــدإذ يعيــد تأك  

ــؤرخ ١٩٩٨( ــطس  ١٣) املــــ ) ١٩٩٨( ١١٩٣ و ١٩٩٨آب/أغســــ
 ٨ ) املـــــؤرخ١٩٩٨( ١٢١٤ و ١٩٩٨آب/أغســـــطس  ٢٨املـــــؤرخ 

ــمرب   ــانون األول/ديســـ ــة    ١٩٩٨كـــ ــن احلالـــ ــه عـــ ــات رئيســـ ، وبيانـــ
  أفغانستان،  يف

بسيادة أفغانستان واسـتقالهلا   وإذ يعيد تأكيد التزامه الشديد  
وســـالمتها اإلقليميـــة ووحـــدهتا الوطنيـــة، واحترامـــه لتراثهـــا الثقـــايف       

  والتارخيي،
الســـتمرار انتـــهاكات القـــانون  وإذ يعـــرب عـــن بـــالغ قلقـــه  

ســـيما التمييـــز ضـــد النســـاء  اإلنســـاين الـــدويل وحقـــوق اإلنســـان، وال
والفتيــات، وللزيــادة الكــبرية يف اإلنتــاج غــري املشــروع لألفيــون، وإذ       

__________ 

)١١٤(  S/PV.4051 ٢، الصفحة.  
  .٣و  ٢املرجع نفسه، الصفحتان   )١١٥(
  .٤و  ٣ن املرجع نفسه، الصفحتا  )١١٦(
  .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١١٧(
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تيالء الطالبـان علـى القنصـلية العامـة جلمهوريـة إيـران       يشدد على أن اسـ 
اإلســالمية وقتــل الدبلوماســيني اإليــرانيني وأحــد الصــحفيني يف مــزار       

  الشريف يشكالن انتهاكني صارخني للقانون الدويل املعمول به،
ــة   وإذ يشــــري   ــلة املناهضــ إىل االتفاقيــــات الدوليــــة ذات الصــ

ــات بتســليم   ســيما التزامــات األطــراف يف  لإلرهــاب وال تلــك االتفاقي
  اإلرهابيني أو حماكمتهم،

ــدة    ــدين بشـ ــة،    وإذ يـ ــي األفغانيـ ــتخدام األراضـ ــتمرار اسـ اسـ
سيما املناطق اليت يسيطر عليها الطالبان، إليواء وتـدريب اإلرهـابيني    ال

والتخطــيط للقيــام بأعمــال إرهابيــة، وإذ يعيــد تأكيــد اقتناعــه بــأن قمــع  
  سلم واألمن الدوليني،اإلرهاب الدويل أساسي لصون ال

الستمرار الطالبان يف توفري مالذ آمـن   وإذ يعرب عن استيائه  
ألســامة بــن الدن وللســماح لــه ولآلخــرين املــرتبطني بــه بــإدارة شــبكة   
معسكرات لتدريب اإلرهابيني يف األراضي اليت يسيطر عليها الطالبـان،  

  لدولية،والستخدام أفغانستان كقاعدة لرعاية العمليات اإلرهابية ا
ــادر عـــن الواليـــات املتحـــدة    وإذ يالحـــظ   ــام الصـ ــرار االهتـ قـ

األمريكية ضد أسامة بن الدن ورفاقه، والـذي يشـمل، يف مجلـة أمـور،     
ــالم يف    ــدة يف نـــــريويب ودار الســـ ــفاريت الواليـــــات املتحـــ تفجـــــري ســـ

، والتـــآمر لقتـــل مـــواطنني أمـــريكيني خـــارج ١٩٩٨آب/أغســـطس  ٧
يضــا طلــب الواليــات املتحــدة مــن     الواليــات املتحــدة، وإذ يالحــظ أ  

  الطالبان تسليمهم لتقدميهم إىل احملاكمة،
ــرر   ــان للمطالـــب    وإذ يقـ ــلطات الطالبـ ــتجابة سـ ــدم اسـ أن عـ

) يشـــكل هتديـــدا ١٩٩٨( ١٢١٤مـــن القـــرار  ١٣الـــواردة يف الفقـــرة 
  للسلم واألمن الدوليني،

  تصميمه على ضمان احترام قراراته، وإذ يؤكد  
ــرف   ــم   مبوجـــب الف وإذ يتصـ ــاق األمـ ــن ميثـ ــابع مـ ــل السـ صـ
  املتحدة،

ــر  - ١   ــة     يصـ ــة املعروفـ ــة األفغانيـ ــل اجلماعـ ــى أن متثـ علـ
بالطالبان، اليت تسمي نفسها أيضـا إمـارة أفغانسـتان اإلسـالمية، امتثـاال      
فوريــا لقراراتــه الســابقة وأن تكــف، علــى وجــه اخلصــوص، عــن تــوفري  

ــهم، وأن   ــدوليني ومنظمــاهتم وتدريب ــدابري  املــالذ لإلرهــابيني ال تتخــذ الت
ــة املالئمــة لضــمان عــدم اســتخدام األراضــي الــيت تســيطر عليهــا      الفعال
كمنشآت ومعسكرات لإلرهابيني، أو لإلعداد ألعمال إرهابية موجهة 
ضد دول أخرى أو مواطنيها أو تنظيم تلك األعمـال، وأن تتعـاون مـع    

  اجلهود املبذولة لتقدمي اإلرهابيني املتهمني إىل العدالة؛
الطالبان بتسليم أسامة بن الدن بدون مزيـد   يطالب  - ٢  

من التأخري إىل السلطات املسؤولة يف البلد الذي وجه إليـه قـرار االهتـام    
أو إىل السلطات املسـؤولة يف بلـد يقـوم بإعادتـه إىل ذلـك البلـد، أو إىل       

السلطات املسؤولة يف بلد يتم فيه إلقـاء القـبض عليـه وتقدميـه فعليـا إىل      
  العدالة؛

تشـرين الثـاين/    ١٤أن تفرض مجيع الـدول يف   يقرر  - ٣  
أدنـاه، مـا مل يكـن     ٤التدابري املنصوص عليها يف الفقـرة   ١٩٩٩نوفمرب 

اجمللس قد قرر من قبل، استنادا إىل تقرير من األمني العـام، أن الطالبـان   
  أعاله؛ ٢قد امتثلت امتثاال تاما لاللتزام الوارد يف الفقرة 

ن تقــوم مجيــع الـدول، مــن أجــل إنفــاذ  أ يقـرر أيضــا   - ٤  
  أعاله، مبا يلي: ٢الفقرة 

ــوط يف       (أ)   ــاإلقالع أو اهلب ــائرة ب ــدم الســماح ألي ط ع
ــان أو أي     أراضــيها إذا كانــت متتلكهــا أو تســتأجرها أو تشــغلها الطالب

أدنـاه،   ٦ طرف لصاحلها، وفقا ملا تقرره اللجنة املنشـأة مبوجـب الفقـرة   
ســبقا علــى الرحلــة اجلويــة املعنيــة ألســباب   مل توافــق تلــك اللجنــة م  مــا

  إنسانية مبا يف ذلك الفرائض الدينية مثل أداء مناسك احلج؛
ــا يف       (ب)   ــة، مب ــوارد املالي ــا مــن امل ــوال وغريه ــد األم جتمي

ذلك األموال اآلتيـة أو الناشـئة مـن ممتلكـات تابعـة للطالبـان أو تسـيطر        
متتلكـه الطالبـان أو    عليها بشكل مباشر أو غري مباشر، أو من أي كيان

أدنــاه،  ٦تســيطر عليــه، وفقــا ملــا تقــرره اللجنــة املنشــأة مبوجــب الفقــرة 
وضمان عدم إتاحة تلـك األمـوال أو أي أمـوال أو مـوارد ماليـة أخـرى       
من هذا القبيل، من جانـب مواطنيهـا أو أي أشـخاص داخـل أراضـيها،      

الطالبـان أو  للطالبان، أو مبا حيقق مصـلحة الطالبـان أو أي كيـان متلكـه     
تســيطر عليــه، بشــكل مباشــر أو غــري مباشــر باســتثناء مــا قــد تــأذن بــه    
اللجنة على أساس كل حالة على حدة وألسـباب تتعلـق باالحتياجـات    

  اإلنسانية؛
مجيع الـدول علـى التعـاون يف اجلهـود املبذولـة       حيث  - ٥  

ــوارد يف الفقــرة    ــدابري    ٢الســتيفاء املطلــب ال أعــاله، والنظــر يف اختــاذ ت
  إضافية ضد أسامة بن الدن ورفاقه؛

مـــن نظامـــه   ٢٨أن ينشـــئ، وفقـــا للمـــادة    يقـــرر  - ٦  
الداخلي املؤقت، جلنة تابعة جمللس األمن تتألف من مجيع أعضاء اجمللس 
للقيــام باملهــام التاليــة وتقــدمي تقريــر عــن أعماهلــا إىل اجمللــس يتضــمن        

  مالحظاهتا وتوصياهتا:
ل علــى مزيــد مــن الســعي للحصــول مــن مجيــع الــدو  (أ)  

املعلومات بشأن اإلجراءات اليت اختذهتا هبـدف تنفيـذ التـدابري املفروضـة     
  أعاله تنفيذا فعاال؛ ٤يف الفقرة 
النظر يف املعلومـات الـيت توجـه إليهـا نظرهـا الـدول         (ب)  

أعـاله والتوصـية باختـاذ     ٤بشأن انتهاكات التدابري املفروضـة يف الفقـرة   
  ذلك؛ التدابري املالئمة ردا على

تقــدمي تقــارير دوريــة إىل اجمللــس بشــأن أثــر التــدابري    (ج)  
  أعاله، مبا يف ذلك اآلثار اإلنسانية؛ ٤املفروضة يف الفقرة 
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ــة إىل اجمللـــس عـــن املعلومـــات     (د)   ــارير دوريـ تقـــدمي تقـ
املقدمــة إليهــا فيمــا يتعلــق باالنتــهاكات املزعومــة للتــدابري املفروضــة يف   

حيثما يكون ذلك ممكنا، بتحديـد األشـخاص   أعاله، والقيام،  ٤الفقرة 
  أو الكيانات اليت تفيد التقارير بارتكاهبم هذه االنتهاكات؛

ختصــــيص الطــــائرات واألمــــوال أو املــــوارد املاليــــة   (هـ)  
أعاله من أجـل تسـهيل تنفيـذ التـدابري      ٤األخرى املشار إليها يف الفقرة 

  املفروضة يف تلك الفقرة؛
عفــاء مــن التــدابري املفروضــة يف النظــر يف طلبــات اإل  (و)  

أعاله كما هو منصوص عليه يف تلك الفقرة، والبـت يف مـنح    ٤الفقرة 
اإلعفاء من هذه التدابري فيما يتعلق باملدفوعات اليت يؤديهـا احتـاد النقـل    
ــة عــن خطــوط     ــدويل إىل ســلطات الطــريان يف أفغانســتان نياب اجلــوي ال

  جلوية؛الطريان الدولية مقابل خدمات املراقبة ا
  أدناه؛ ١٠حبث التقارير املقدمة عمال بالفقرة   (ز)  
جبميع الدول التقيد بأحكام هذا القرار بغض  يهيب  - ٧  

النظر عن وجود أي حقـوق أو التزامـات ممنوحـة أو مفروضـة مبوجـب      
أي اتفاق دويل أو أي عقد مت إبرامه أو أي ترخيص أو إذن ممنوح قبـل  

  أعاله. ٤وضة يف الفقرة تاريخ بدء نفاذ التدابري املفر
بالـدول التحقيـق مـع األشـخاص والكيانـات       يهيب  - ٨  

أعـاله   ٤اخلاضعني لواليتها الذين ينتهكون التدابري املفروضة يف الفقـرة  
  وفرض العقوبات املالئمة؛

جبميع الدول التعاون تعاونا كامال مع اللجنة  يهيب  - ٩  
امها، مبا يف ذلك تقدمي أعاله وهي تضطلع مبه ٦املنشأة مبوجب الفقرة 

  املعلومات اليت تطلبها اللجنة عمال هبذا القرار؛
إىل مجيـع الـدول أن تقـدم تقريـرا إىل اللجنـة       يطلب  - ١٠  

أعاله خالل ثالثني يوما من بدء نفـاذ التـدابري    ٦املنشأة مبوجب الفقرة 
أعـاله، بشـأن التـدابري الـيت اختـذهتا هبـدف تنفيـذ         ٤املفروضة يف الفقـرة  

  أعاله تنفيذا فعاال؛ ٤لفقرة ا
إىل األمـني العـام أن يقـدم مجيـع املســاعدات      يطلـب   - ١١  

أعـاله وأن يتخـذ الترتيبـات     ٦الالزمة إىل اللجنة املنشأة مبوجب الفقرة 
  الالزمة يف األمانة العامة هلذا الغرض؛

أعــاله  ٦إىل اللجنــة املنشــأة مبوجــب الفقــرة  يطلــب  - ١٢  
يات األمانــة العامـة، الترتيبــات املناسـبة مــع   أن تقـرر، علـى أســاس توصـ   

املنظمات الدولية املختصة، والدول اجملاورة وغريها، واألطراف املعنيـة،  
  أعاله؛ ٤هبدف حتسني رصد تنفيذ التدابري املفروضة يف الفقرة 

إىل األمانة العامة أن تقدم إىل اللجنـة املنشـأة    يطلب  - ١٣  
الــواردة مــن احلكومــات واملصــادر أعــاله املعلومــات  ٦مبوجــب الفقــرة 

أعـاله،   ٤العامة بشأن االنتهاكات احملتملة للتدابري املفروضـة يف الفقـرة   
  كيما تنظر فيها اللجنة؛

أعاله  ٤إهناء التدابري املفروضة مبوجب الفقرة  يقرر  - ١٤  
إذا قدم األمني العام إىل جملـس األمـن مـا يفيـد بـأن الطالبـان قـد أوفـت         

  أعاله؛ ٢صوص عليه يف الفقرة بااللتزام املن
عن استعداده للنظر يف فـرض تـدابري أخـرى،     يعرب  - ١٥  

وفقــا ملســؤوليته مبوجــب ميثــاق األمــم املتحــدة، هبــدف حتقيــق التنفيــذ     
  الكامل هلذا القرار؛

  أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٦  
وبعــد التصــويت، أبــدى ممثــل الصــني حتفظــات علــى      

ات، قــائال إهنــا لــن تعمــل إال علــى تفــاقم معانــاة   فــرض جــزاء
  .)١١٨(الشعب األفغاين

وأشاد ممثل كندا بالقرار، قائال إنـه مـن الضـروري أن      
  .)١١٩(يتخذ اجمللس إجراء لدعم مكافحة اإلرهاب

  
 ١٩٩٩تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٢املقــرر املــؤرخ   

  ): بيان من الرئيس ٤٠٥٥ (اجللسة
ــبتمرب  ٢١يف    ــالقرار  ، و١٩٩٩أيلول/ســــ ــال بــــ عمــــ
ــرا عــن    ١٩٩٦( ١٠٧٦ )، قــدم األمــني العــام إىل اجمللــس تقري

احلالــــــة يف أفغانســــــتان وآثارهــــــا علــــــى الســــــلم واألمــــــن  
. وقــال األمــني العــام يف تقريــره إن مــن بواعــث  )١٢٠(الــدوليني

االنزعــاج أن قــوات الطالبــان بــدأت هجومــا عســكريا جديــدا 
ائــد الســتة ز”بعــد أســبوع واحــد فقــط مــن اجتمــاع جمموعــة  

يف طشـــقند، وإن هـــذه االســـتهانة الصـــارخة بـــإعالن “ اثـــنني
طشقند مـن جانـب الطالبـان تـثري مـرة أخـرى قلقـا جـديا إزاء         
نوايــا قيــادة الطالبــان. وحــث تلــك القيــادة علــى قبــول عــرض  
اجلبهــة املتحــدة اســتئناف املفاوضــات. وأعــرب عــن عميـــق       

غـان،  استيائه لألنباء الـيت تفيـد بـأن آالف األشـخاص غـري األف     
ومعظمهم طلبة مدارس دينية، مشتركون يف القتـال، قـائال إن   

__________ 

  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١١٨(
  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١١٩(
)١٢٠(  S/1999/994.  
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االشتراك اخلارجي املطـرد يف الـرتاع األفغـاين يـثري مسـألة دور      
ــة  ــنني  ”جمموع ــد اث ــات   “. الســتة زائ ــرغم مــن االتفاق ــى ال فعل

ــتمكن مــن إحــراز تقــدم     ــدو أن اجملموعــة مل ت ــات، يب واإلعالن
األطـــراف حقيقـــي بشـــأن هنـــج موحـــد بدرجـــة أكـــرب إزاء      

ــه      ــد توصــية مبعوث ــذلك، فهــو يؤي ــة يف أفغانســتان. ول املتحارب
ــالرتاع     اخلــاص بإعــادة النظــر يف هنــج األمــم املتحــدة املتصــل ب

  األفغاين.
تشـــــــرين  ٢٢، املعقـــــــودة يف ٤٠٥٥ويف اجللســـــــة   

وفقا للتفاهم الذي كان قـد مت التوصـل    ١٩٩٩األول/أكتوبر 
جمللـس تقريـر األمـني    إليه يف مشاورات اجمللس السابقة، أدرج ا

ــرار جــدول األعمــال دعــا      ــه. وبعــد إق العــام يف جــدول أعمال
الرئيس (االحتاد الروسي) ممثل أفغانستان، بناء علـى طلبـه، إىل   

  املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت.
ويف اجللسة ذاهتا، أدىل الرئيس بالبيان التايل نيابـة عـن     
  :)١٢١(اجمللس

ـــ    ــر جملــ ــؤرخ   نظـــ ــام املـــ ــني العـــ ــر األمـــ ــن يف تقريـــ س األمـــ
عن احلالة يف أفغانستان وآثارها علـى السـلم    ١٩٩٩أيلول/سبتمرب  ٢١

  واألمن الدوليني.
ويكرر اجمللس تأكيد قلقه البالغ إزاء استمرار الرتاع األفغـاين،    

الــذي يشــكل خطــرا شــديدا ومتزايــدا علــى الســلم واألمــن اإلقليمــيني    
بشــدة الطالبــان ملـــا قامــت بــه يف متوز/يوليـــه     والــدوليني. وهــو يـــدين   

السـتة  ”، بعد مضي أسبوع واحد فقـط علـى اجتمـاع جمموعـة     ١٩٩٩
يف طشـقند، مـن شـن هجـوم جديـد بـالرغم مـن مطالبـات         “ اثنني زائد

اجمللس املتكررة بوقف القتال. وقد قـوض ذلـك اجلهـود الدوليـة الراميـة      
ــذي  إىل تيســري إعــادة إحــالل الســلم يف أفغانســتان.    ــال ال وتســبب القت

أعقب اهلجوم يف معانـاة هائلـة للسـكان املـدنيني بأفغانسـتان. وتتحمـل       
  الطالبان املسؤولية الرئيسية عن ذلك.

ويؤكــد اجمللــس مــن جديــد أن الــرتاع يف أفغانســتان ال ميكــن     
حله بالوسائل العسكرية وأن السـبيل الوحيـد إىل السـلم واملصـاحلة هـو      

إىل تســوية سياســية هتــدف إىل تنصــيب  الوصــول عــن طريــق التفــاوض  
حكومة عريضة القاعدة ومتعددة األعراق، متثل اجلميع وتكـون مقبولـة   

سـيما   لدى كافـة األفغـان. ويشـري إىل مـا طلبـه مـن أطـراف الـرتاع وال        
__________ 

)١٢١(  S/PRST/1999/29.  

الطالبان من استئناف املفاوضات حتت رعاية األمم املتحدة دومنا تأخري 
الكامـل لقـرارات اجلمعيـة    ودون شروط مسـبقة بشـكل حيقـق االمتثـال     

ــدة       ــة املتحـ ــس أن اجلبهـ ــظ اجمللـ ــلة. ويالحـ ــس ذات الصـ ــة واجمللـ العامـ
ألفغانستان قد أوضحت مرارا استعدادها إلجراء حمادثات مع الطالبـان  

  للوصول إىل حل ملشاكل البلد.
ويؤكــد اجمللــس مــن جديــد أن التــدخل اخلــارجي يف الشــؤون   

تراك مقــاتلني وأفــراد عســكريني الداخليــة ألفغانســتان، مبــا يف ذلــك اشــ 
أجانــب، وإمــدادات األســلحة وغريهــا مــن املــواد املســتخدمة يف الــرتاع 
ينبغي أن يتوقف فورا. ويهيب جبميع الدول اختاذ تـدابري صـارمة حلظـر    
قيـــام أفرادهـــا العســـكريني بتخطـــيط عمليـــات قتاليـــة يف أفغانســـتان       

عني هلــا، وضــمان واملشــاركة فيهــا، والقيــام فــورا بســحب األفــراد التــاب 
توقف اإلمداد بالذخائر وغريها مـن املـواد املسـتخدمة يف شـن احلـرب.      
ويعرب اجمللس عـن بـالغ انزعاجـه لألنبـاء الـيت تفيـد اشـتراك آالف مـن         
ــة وبعضــهم يقــل     غــري مــواطين أفغانســتان معظمهــم مــن املــدارس الديني
عمره عـن أربـع عشـرة سـنة يف القتـال يف أفغانسـتان إىل جانـب قـوات         

  الطالبان.
ويؤكد اجمللس من جديـد تأييـده التـام جلهـود األمـم املتحـدة،         

وال ســيما أنشــطة بعثــة األمــم املتحــدة اخلاصــة يف أفغانســتان، وجهــود   
ــة        ــن أجــل تيســري العملي ــام ألفغانســتان، م املبعــوث اخلــاص لألمــني الع
السياسية الراميـة إىل حتقيـق هـديف املصـاحلة الوطنيـة والتسـوية السياسـية        

دائمة مبشاركة مجيع أطراف الرتاع وكافة قطاعـات اجملتمـع األفغـاين،    ال
ويعيد تأكيد موقفه الذي يقضي بأن األمم املتحـدة جيـب أن تسـتمر يف    
تأدية دورها األساسي واحليادي يف اجلهـود الدوليـة مـن أجـل الوصـول      

  إىل تسوية سلمية للرتاع األفغاين.
ة اإلنسـانية اآلخـذة يف   ويعرب اجمللس عن بالغ قلقه إزاء احلالـ   

التدهور بشكل خطري يف أفغانستان. ويهيب جبميع األطراف األفغانيـة،  
وخباصة الطالبان، اختاذ اخلطوات الالزمة لكفالة عـدم توقـف إمـدادات    
املعونــة اإلنســانية إىل مجيــع مــن حيتــاجون إليهــا، وعــدم القيــام، يف هــذا  

نسـانية التابعـة لألمـم    الصدد بوضع العراقيـل أمـام أنشـطة الوكـاالت اإل    
  املتحدة واملنظمات اإلنسانية الدولية.

وحيـــث اجمللـــس مـــرة أخـــرى مجيـــع الفصـــائل األفغانيـــة علـــى   
التعاون التـام مـع البعثـة اخلاصـة واملنظمـات اإلنسـانية الدوليـة، ويهيـب         
ــة       ــة لكفال ــان، اختــاذ اخلطــوات الالزم هبــذه الفصــائل، وال ســيما الطالب

  تنقلهم حبرية.سالمة هؤالء األفراد و
ويرحــب اجمللــس بــإعالن طشــقند بشــأن املبــادئ األساســية         

جمموعـة  ’لتسوية الرتاع يف أفغانستان بالوسائل السـلمية الـذي اعتمدتـه    
، وال سـيما اتفـاق أعضـاء    ١٩٩٩متوز/يوليـه   ١٩يف ‘ الستة زائد اثـنني 

اجملموعــة علــى عــدم تــوفري الــدعم العســكري ألي طــرف أفغــاين ومنــع  
قاليمهم يف هذه األغراض. وحيث أعضاء اجملموعة والفصـائل  استعمال أ
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األفغانية على تنفيذ هذه املبادئ دعمـا جلهـود األمـم املتحـدة مـن أجـل       
  إجياد تسوية سلمية للرتاع األفغاين.

ويــدين اجمللــس بشــدة اســتمرار اســتعمال األراضــي األفغانيــة،    
اء اإلرهــابيني وال ســيما املنــاطق الــيت تســيطر عليهــا الطالبــان، يف إيــو      

وتدريبهم والتخطيط لألعمال اإلرهابية، ويؤكد من جديد اقتناعه بـأن  
قمع اإلرهـاب الـدويل أساسـي لصـون السـلم واألمـن الـدوليني، ويصـر         
على ضرورة أن تتوقف الطالبان عن توفري املأوى والتدريب لإلرهابيني 

ــة عــدم اســت     ــة لكفال ــدابري فعال ــدوليني وملنظمــاهتم، وأن تتخــذ ت عمال ال
ــكرات     ــآت ومعســ ــة منشــ ــيطرهتا إلقامــ ــة حتــــت ســ ــي الواقعــ األراضــ
لإلرهابيني، أو إعداد أو تنظيم األعمال اإلرهابيـة ضـد الـدول األخـرى     
أو مواطنيها، وأن تتعاون مع اجلهود الرامية إىل تقدمي اإلرهـابيني الـذين   
صدرت بشأهنم لوائح اهتام إىل العدالة. ويطالب اجمللس مرة أخرى بأن 

الطالبــان اإلرهــايب الــذي صــدرت بشــأنه الئحــة اهتــام أســامة بــن  تســلم
 ١٢٦٧الدن إىل الســـلطات املختصـــة علـــى النحـــو املـــبني يف قـــراره      

ــؤرخ ١٩٩٩( ــوبر   ١٥) املـ ــرين األول/أكتـ ــن  ١٩٩٩تشـ ــد مـ . ويؤكـ
تشـرين   ١٤ جديد ما قرره من تنفيذ التدابري الواردة يف ذلـك القـرار يف  

غه األمـني العـام بـأن الطالبـان قـد امتثلـت       ما مل يبل ١٩٩٩الثاين/نوفمرب 
  من ذلك القرار. ٢ امتثاال كامال لاللتزام املبني يف الفقرة

واجمللــس مرتعــج بشــدة أيضــا لوجــود زيــادة كــبرية يف زراعــة    
ســيما يف املنــاطق  املخــدرات وإنتاجهــا واالجتــار هبــا يف أفغانســتان، وال 

ز قـدرات األفغـان علـى    اليت تسيطر عليها الطالبـان ممـا سيسـهم يف تعزيـ    
شــن احلــرب بــل وممــا ســيكون لــه نتــائج دوليــة خطــرية، ويطالــب بــأن   
تتوقــف الطالبــان وغريهــا عــن مجيــع أنشــطة املخــدرات غــري القانونيــة.   
ويهيب اجمللس بالدول األعضاء، وال سيما اجملاورة ألفغانسـتان، وسـائر   

باملخـدرات   الدول األعضاء املعنية اختاذ تـدابري متضـافرة لوقـف االجتـار    
  غري املشروعة من أفغانستان.

ويشجب اجمللس تردي حالـة حقـوق اإلنسـان يف أفغانسـتان،       
ويعــــرب عــــن جزعــــه الشــــديد الســــتمرار عــــدم اكتــــراث الطالبــــان  

باالهتمامــات الــيت أعــرب عنــها اجملتمــع الــدويل. ويؤكــد اجمللــس عــدم    
لعت مقبولية التشريد القسري للسكان املـدنيني، وال سـيما الـذي اضـط    

بــه الطالبــان خــالل هجومهــا الــذي جــرى مــؤخرا، وعمليــات اإلعــدام  
بإجراءات موجزة وتعمد إساءة معاملة املـدنيني واحتجـازهم التعسـفي،    
والعنــف والتمييــز املســتمر ضــد النســاء والفتيــات، وفصــل الرجــال عــن  
أسرهم، واستخدام اجلنود األطفـال، وإحـراق احملاصـيل وتـدمري املنـازل      

ع، والقصــف العشــوائي بالقنابــل، وغــري ذلــك مــن      علــى نطــاق واســ  
انتــهاكات حقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين الــدويل يف أفغانســتان.    
ويهيب جبميع األطراف األفغانية، وال سيما الطالبـان، وضـع حـد هلـذه     
املمارســات، والتقيــد بالقواعــد واملعــايري الدوليــة يف هــذا اجملــال، واختــاذ  

حقــوق اإلنســان وكفالــة محايــة املــدنيني،  تــدابري عاجلــة لتحســني حالــة
  كخطوة أوىل فورية.

ويؤكد اجمللس من جديـد أن اسـتيالء الطالبـان علـى القنصـلية        
العامة جلمهورية إيـران اإلسـالمية وقتـل دبلوماسـيني إيـرانيني وصـحفي       
ــدويل.       ــانون ال ــهاكات صــارخة للق ــزار شــريف تشــكل انت ــراين يف م إي

تـام مـع األمـم املتحـدة يف التحقيـق يف هـذه       ويطالب الطالبان بالتعاون ال
  اجلرائم هبدف حماكمة املسؤولني عنها.

ويتطلع اجمللس إىل تلقي التقرير التايل لألمني العـام عـن احلالـة      
ــارات املتاحــة للمجلــس      ــى اســتعراض اخلي يف أفغانســتان، ويشــجعه عل

  وللجمعية العامة.
ــان باختــاذ       ــام زعامــة الطالب ــدابري ويشــجب اجمللــس عــدم قي الت

الالزمة لالمتثال للطلبـات الـواردة يف قراراتـه السـابقة، وال سـيما إبـرام       
اتفاق لوقف إطالق النـار واسـتئناف املفاوضـات، ويؤكـد مـن جديـد،       
ــا للمســؤولية       ــدابري، وفق ــرض ت ــذا الصــدد، اســتعداده للنظــر يف ف يف ه
املنوطــة بــه مبوجــب ميثــاق األمــم املتحــدة، هبــدف الوصــول إىل حتقيــق   

  فيذ قراراته ذات الصلة تنفيذا كامال.تن


