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جملس األمن اجلمعية العامة 
السنة اخلامسة واخلمسون الدورة اخلامسة واخلمسون 

 البند ٤٦ من جدول األعمال 
   احلالة يف أفغانستان وآثارها على السالم واألمن الدوليني 

 احلالة يف أفغانستان وآثارها على السالم واألمن الدوليني 
  تقرير األمني العام* 

مقدمة   أوال –
يقـــدم هـــذا التقريـــر عمـــال بقـــرار اجلمعيـــة العامــــة  -١
١٨٩/٥٤ ألـف املـؤرخ ١٧ كـانون األول/ديســـمرب ١٩٩٩،  
الذي طلبت فيه اجلمعيـة العامـة مـين أن أقـدم إليـها يف دورـا 
ـــدم احملــرز يف تنفيــذ هــذا  اخلامسـة واخلمسـني تقريـرا عـن التق
القـرار. وقـد طلبـت اجلمعيـة مـين أيضـا، يف القـرار نفســـه، أن 
أقـدم إليـها كـل ثالثـة أشـهر خـالل دورـا الرابعـة واخلمســني 
تقريرا عن التقدم احملرز فيما يتعلق ببعثة األمم املتحدة اخلاصـة 
يف أفغانستان وقد قُدمت ثالثة تقـارير مرحليـة: األول يف ١٠ 
آذار/مارس ٢٠٠٠ (A/54/791-S/2000/205)، والثاين يف ١٦ 
حزيران/يونيه ٢٠٠٠ (A/54/918-S/2000/581)، والثـالث يف 

 .(A/55/393-S/2000/875) ١٨ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠

ويقـدم هـــذا التقريــر، الــذي يشــمل التطــورات الــيت  - ٢
طرأت منذ صدور آخـر تقريـر سـنوي يف ١٦ تشـرين الثـاين/ 
نوفمرب ١٩٩٩ (A/54/536-S/1999/1145)، استجابة لطلبـات 
جملس األمن تقــدمي معلومـات بصـورة منتظمـة عـن التطـورات 
الرئيسـية يف أفغانسـتان. ويعـرض التقريـــر األحــداث الرئيســية 
الـيت حدثـت يف أفغانسـتان، مبـا يف ذلـك التطـورات العسـكرية 
والسياســية الرئيســــية، فضـــال عـــن أنشـــطة ممثلـــي اخلـــاص، 

فرانسيسك فندريل، وهو أيضا رئيس البعثة. 
 

 ثانيا -جهود صنع السالم وأنشطة البعثة اخلاصة 
جهود صنع السالم   ألف -

خالل زياريت جلمهورية إيــران اإلسـالمية يف منتصـف  - ٣
حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ بـاالقتران مـع انســـحاب إســرائيل مــن 
جنـوب لبنـان، الحظـت القيـادة اإليرانيـة مـــع التقديــر افتتــاح 
مكتـب اتصـال بعثـة األمـم املتحـــدة اخلاصــة يف أفغانســتان يف 
طهران، فضال عن مشاركة ممثلي الشخصي يف احملادثات الـيت 

 
 

وفقا لقرار اجلمعية العامة ٢٤٨/٥٤، الفرع جيم، الفقرة ١،  *
يقـدم هـذا التقريـر يف ٢٠ تشـرين الثـاين/نوفمـرب كـي يراعـــي 

آخر التطورات املتعلقة بأفغانستان. 
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أجريـــت مـــع الفصـــائل املتحاربـــة برعايـــــة منظمــــة املؤمتــــر 
اإلسالمي، يف جدة، اململكة العربية السعودية، يف آذار/مارس 

وأيار/مايو ٢٠٠٠. 
ويف مؤمتــر قمــة األلفيــة يف مســتهل أيلــول/ســـبتمرب،  - ٤
ناقشـت احلالـة يف أفغانسـتان وجـهود صنـع السـالم املتواصلـــة 
الـيت تبذهلـا البعثـة مـع عـدد كبـري مـــن رؤســاء الــدول ووزراء 
اخلارجيـة، مبـا يف ذلـك رؤسـاء كازاخسـتان ومجهوريـة إيـــران 
اإلسـالمية واالحتـــاد الروســي، فضــال عــن الرئيــس التنفيــذي 

جلمهورية باكستان اإلسالمية. 
وأثنـاء مؤمتـر القمـة التاسـع ملنظمـة املؤمتـر اإلســالمي،  - ٥
الذي عقد يف الدوحة، قطر، يومي ١٢ و ١٣ تشـرين الثـاين/ 
نوفمـرب ٢٠٠٠، شـــاركت يف عــدة مناقشــات بشــأن مســألة 
أفغانســتان، وبصفــة خاصــة مــــع رئيســـي دولـــيت باكســـتان 
ومجهورية إيران اإلسالمية. كما حضر ممثلي الشخصي مؤمتـر 
القمة التاسع وشارك يف العديد مـن االجتماعـات الـيت عقدـا 

يف الدوحة. 
وقـد قـام ممثلـي الشـخصي، فـور تعيينـه يف ١ شـــباط/  - ٦
فــرباير ٢٠٠٠، بــأول زيــارة لــه إىل أفغانســتان وإىل البلـــدان 
ـــة بأفغانســتان.  األعضـاء يف جمموعـة �سـتة زائـد اثنـني� املعني
وقـد ركـز السـيد فندريـل، يف املراحـل األوىل، علـى االطـــالع 
ــــة يف أفغانســـتان وحوهلـــا، وعلـــى االســـتماع إىل  علــى احلال
وجهات نظــر األطـراف األفغانيـة وحكومـات جمموعـة �سـتة 
زائـد اثنـني� وحكومـات أخـرى معنيـة ومهتمـــة بــاألمر. ويف 
مرحلـة الحقـة، بـدأ ممثلـي الشـخصي، أثنـاء تطويـره وتدعيمــه 
التصاالتـه، يطـرح بعـض األفكـار بالتنسـيق مـــع مــن تبــاحث 
معــهم بشــأن كيفيــة تشــكيل عمليــة ســالم، برعايــــة األمـــم 

املتحدة. 
ويف كابول وقندهار، اللتـني زارمهـا ممثلـي الشـخصي  - ٧
ــــرى حمادثـــات مـــع وزيـــر خارجيـــة  يف عــدة مناســبات، أج

الطالبان، وكيل أمحد متوكل بصـورة رئيسـية. وباإلضافـة إىل 
ذلـك، اجتمـــع الســيد فندريــل يف ٥ أيلــول/ســبتمرب والقــائد 
األعلى للطالبان، املـال حممـد عمـر، ويف مناسـبات أخـرى مـع 
رئيس جملس الوزراء، املال حممد رباين، حـاكم إقليـم قندهـار، 
واملـال حسـن رمحـاين، وكيـل وزارة خارجيـة الطالبـان، واملــال 
عبد اجلليل، ومؤخرا مع وزير التعليم أمري خـان متقـي، الـذي 
عني بوصفه كبري مفاوضي الطالبان. ويف فـايز آبـاد ودوشـنيب 
وطشقند ونيويورك، عقد السـيد فندريـل اجتماعـات متكـررة 
ــــة املتحـــدة، مبـــا يف ذلـــك رئيـــس الدولـــة  مــع زعمــاء اجلبه
اإلسالمية، األستاذ برهـان الديـن ربـاين، والقـائم بعمـل وزيـر 
اخلارجية، الدكتور عبد اهللا، والقائد أمحد شاه مسعود. وأقـام 
ممثلي الشخصي وموظفوه اتصاالت منتظمة مـع قـادة آخريـن 
معارضني للطالبان، مبا يف ذلك اجلنرال عبـد الرشـيد دوسـتم، 
زعيــم حركــة جومبيــــش اإلســـالمية يف أفغانســـتان، وحممـــد 
امساعيل خان، احلاكم السابق هلرات، الذي هـرب مـن سـجن 
قندهار يف أواخر آذار/مـارس، واألسـتاذ كـرمي خليلـي، زعيـم 

جناح حزب الوحدة يف حضارة الشيعة. 
ـــي  وكـان مـن بـني املواضيـع الـيت مشلتـها حمادثـات ممثل - ٨
الشـخصي الطلبـات املتكـررة الـيت طـالب ـا جملـس األمــن يف 
ـــدم  خمتلــف قراراتــه وبياناتــه بوقــف إطــالق النــار فــورا؛ وع
اســتهداف الســكان املدنيــني أثنــاء القتــال، وغــري ذلــك مـــن 
املسائل اإلنسانية واملسائل املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان، ومسـائل 
اإلرهاب وزراعة اخلشخاش، واحلصول على آراء من حتـادث 
معـهم بشـأن إنشـاء حكومـة نيابيـة متعـددة األعـراق وعريضــة 
القاعدة. وتناولت املناقشات أيضا العالقات مـع بلـدان ثالثـة. 
ويف هذا الصدد، اشتكى كل جانب بقوة من تدخل خــارجي 

مستمر لدعم اجلانب اآلخر. 
ولـدى مناقشـــة هــذه املســائل، أعــرب اجلانبــان عــن  - ٩
رغبتـهما يف النظـر يف التوصـــل إىل حــل للصــراع عــن طريــق 
التفاوض، رغم أن سلطات الطالبان ذكرت كبديل استسـالم 
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خصومـها سياسـيا أو إحـراز نصـر عسـكري عليـهم. وأعــرب 
اجلانبان عن معارضتهما لإلرهـاب، وقـد أكـد الطالبـان مـرارا 
أن إقليـم أفغانسـتان لـــن يســتخدم لشــن هجمــات ضــد دول 

أخرى. 
وفيمـا يتعلـق بطلــب جملــس األمــن الــوارد يف القــرار  - ١٠
ـــر ١٩٩٩  ١٢٦٧ (١٩٩٩) املـؤرخ ١٥ تشـرين األول/أكتوب
أن يقـوم الطالبـان بتسـليم أسـامة بـن الدن دون إبطـــاء، كــرر 
الطالبـــان موقفـــهم ومفـــاده أن الســـيد بـــن الدن اختـــذ مـــن 
أفغانسـتان مقـرا إلقامتـه حينمـا كـــانت حتــت ســيطرة النظــام 
السابق وأنه ليست هناك أدلـة تكفـي للربـط بينـه وأي أعمـال 
إرهابيـة حمـددة. وقـد أوضحـت سـلطات الطالبـــان أــا تعتــرب 
ــــها وأن أعـــراف الضيافـــة لـــدى  الســيد بــن الدن ضيفــا علي
البشتون ال تسمح بطرده من البلد. وزعم الطالبان أنه ليسـت 
لدى السيد بـن الدن أي وسـيلة لالضطـالع بـأي أنشـطة مـن 
هــذا القبيــــل خـــارج إقليـــم أفغانســـتان. وكبديـــل ملغادرتـــه 
الطوعيـة، وهـو خيـار ذكـرت ســـلطات الطالبــان أحيانــا أــا 
ستعززه، اقترح الطالبان مرة أخرى حماكمته يف أفغانستان من 
قبــل حمكمــة مشــكلة مــن علمــــاء يقدمـــون مـــن أفغانســـتان 

واململكة العربية السعودية وبلد إسالمي ثالث. 
وفيما يتعلق مبسألة وقف إطـالق النـار، ترسـب لـدى  - ١١
ـــانبني  ممثلـي الشـخصي انطبـاع بأنـه علـى الرغـم مـن رغبـة اجل
املعلنة يف النظر يف إجراء من هذا القبيـل، إال امـا مل يسـتبعدا 
يف الواقع القيام بأنشطة عسكرية يف املستقبل؛ وبأن أي وقف 
ـــيكون عرضــة خلطــر أن  إلطـالق النـار جيـري التوصـل إليـه س
يكون قصري األجـل، ال سـيما نظـرا لعـدم وجـود حتقـق؛ وأنـه 
ــــرد تبـــادل اامـــات  ميكــن بســهولة أن يضمحــل ليصبــح جم
بارتكـاب انتـهاكات مبـا يلحـق الضـرر بالثقـة املتبادلـة وإجــراء 

مفاوضات جادة. 

وقد ركز ممثلي الشخصي مؤخـرا جـدا جـهوده علـى  - ١٢
ضمان التوصل إىل اتفاق من جانب الطرفـني املتحـاربني ببـدء 
عمليـة حـوار. ويف ٣٠ تشـرين األول/أكتوبـــر ٢٠٠٠، وافــق 
كـل مـــن الطالبــان واجلبهــة املتحــدة، يف رســالتني منفصلتــني 
موجهتني إىل ممثلي الشخصي، على الدخول يف عملية حــوار، 
يف إطار مساعي احلميدة، ترمــي إىل التوصـل، يف أقصـر وقـت 
ممكــن، إىل إــاء الصــــراع املســـلح يف أفغانســـتان بالوســـائل 
السياســـية (انظـــــر A/55/548-S/2000/1077، املرفقــــان األول 
والثاين). وقــد وافقـا أيضـا علـى أن جتـري هـذه العمليـة سـواء 
عـن طريـق عقـد اجتماعـات مباشـرة بـني اجلـانبني، مبشــاركيت 
النشطة أو مبشاركة ممثلي الشـخصي، أو بصـورة غـري مباشـرة 
مـن خـالل وسـاطيت أو وسـاطة ممثلـي الشـخصي. وممـــا جيــدر 
باملالحظة يف االتفاق التزام اجلانبني باملشاركة يف احلوار بعـزم 
جـاد وبنيـة حسـنة؛ وعـــدم التخلــي عــن العمليــة مــن جــانب 
واحد، بل ومواصلتها دون توقف حـىت تسـتنفد بنـود جـدول 

أعمال التفاوض، الذي سيوافق عليه اجلانبان. 
ـــــذا االتفــــاق، بــــدأ ممثلــــي  وعقـــب التوصـــل إىل ه -١٣
الشــخصي يف التنقــل بــني اجلــانبني ملناقشــة عنــاصر جــــدول 
أعمال التفاوض. وإذا ارتـأى أن هنـاك أساسـا كافيـا للتوصـل 
إىل اتفـاق يف ايـة املطـاف، سـيقرر عقـد اجتمـاع للجـــانبني، 
رمبا قبل اية عام ٢٠٠٠. ويف غضون ذلك، عينت سـلطات 
ــــان متقـــي، رئيســـا لفريـــق  الطالبــان وزيــر التعليــم، أمــري خ
التفـاوض، بينمـا أشـارت اجلبهـة املتحـدة إىل أن القـائم بعمـــل 

وزير اخلارجية عبد اهللا سيجري املفاوضات من جانبها. 
وقـد اجتمـع ممثلـي الشـخصي يف مناسـبتني منفصلتــني  - ١٤
هذا العام، يف حزيـران/يونيـه وتشـرين األول/أكتوبـر، وامللـك 
الســابق ألفغانســتان، ظــاهر شــاه، وأعضــاء حاشــيته لتبـــادل 
اآلراء بشأن احلالة يف أفغانستان ومناقشة أفكار امللـك السـابق 
بشأن كيفية إمكانية عقد �لويا جريغاه�، وهو مجعية كـربى 
تقليدية، داخل أفغانستان. وقد عقد سلسلة من االجتماعـات 
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يف باكســتان واململكــة العربيــة الســــعودية ومجهوريـــة إيـــران 
ـــا يف ذلــك  اإلسـالمية وأملانيـا وشـخصيات أفغانيـة مسـتقلة، مب
العديد ممن يؤيدون اقتراح امللك السابق عقد اجتمـاع طـارئ 
للويا جريغاه. وأود أن أغتنم هذه الفرصة كي أؤكـد أنـه مـن 
الواضـح أنـه ال ميكـن أن يكـــون معيــار املشــاركة يف تشــكيل 
مستقبل أفغانستان هو حيازة األسلحة، وإمنا هنـاك دور كبـري 
ميكن أن يسهم به غري املقـاتلني مـن األفغـان، سـواء يف داخـل 
البلـد أو خارجـه، ويلـزم إشـــراكهم يف تقريــر املصــري النــهائي 

لبلدهم. 
ويف االتصــاالت الــيت أجراهــا ممثلــي الشــخصي مـــع  - ١٥
أعضاء جمموعة �ستة زائد اثنني� وحكومـات معنيـة أخـرى، 
أعربوا عن شعورهم باإلحباط الستمرار احلرب يف أفغانســتان 
وعدم التوصل إىل تسـوية سياسـية. وعـربوا عـن الـرأي القـائل 
بـأن اإلرهـاب الــدويل، واإلنتــاج غــري املشــروع للمخــدرات 
واالجتـار غـري املشـروع ـا والتطـرف الناشـئ عـــن أفغانســتان 
تشـكل ديـدا خطـريا السـتقرار املنطقـة. وقـد وجـــه كثــريون 
انتقادا شديدا للطالبـان إلصرارهـم الواضـح علـى الضغـط مـن 
أجل حتقيق حل عسكري، وهـو مـا أكـدت تلـك احلكومـات 
أنـه خيـار غـري مقبـول وال ميكـن حتقيقـه. وارتـأى آخـرون أنــه 
ال حميد عن أن حيرز الطالبـان النصـر وبنـاء علـى ذلـك أعربـوا 
عن الرأي القـائل بضـرورة أن يبـدأ اتمـع الـدويل يف التعـامل 
مع الطالبان على أمل أن يـؤدي هـذا إىل حـدوث تغيـريات يف 
سياسات الطالبان ومسـلكهم. إال أـم أقـروا مجيعـهم بـالدور 
املركــزي الــذي تضطلــع بــه األمــم املتحــدة يف حــل مســـألة 
ـــا أنــا  أفغانسـتان وكـرروا تـأييدهم الكـامل للجـهود الـيت أبذهل

واليت يبذهلا ممثلي الشخصي. 
حـافظ السـيد فندريـل علـى اتصـال وثيـــق حبكومــات  - ١٦
البلـدان اـاورة ألفغانســـتان، وهــي أوزبكســتان، ومجهوريــة 
إيـران اإلســالمية، وباكســتان وتركمانســتان وطاجيكســتان، 
وعقد مع زعمائها عدة اجتماعات، قُدمـت عنـها تقـارير مـن 

ـــــة  قبـــل. ومؤخـــرا، التقـــى الســـيد فندريـــل بـــوزراء خارجي
أوزبكســــتان وطاجيكســــتان وكازاخســـــتان باإلضافـــــة إىل 
املبعـــوث اخلـــاص لرئاســـة مجهوريـــــة تركمانســــتان بشــــأن 
ـــار املســؤولني مــن وزارة خارجيــة مجهوريــة  أفغانسـتان وبكب
إيران اإلسالمية وباكستان، ومن بينهم وكيل وزارة خارجيـة 
مجهوريـة إيـران اإلســـالمية ووزيــر خارجيــة باكســتان. وقــد 
أجرى السيد فندريل خـالل زيارتـه األخـــــرية لطـهران يومـي 
٨ و ٩ تشـرين األول/أكتوبـر مناقشـات مطولـة بشـأن مســألة 
أفغانسـتان مـع رئيـس املقـــر األفغــاين إبراهيــم طاهريــان ومــع 

وكيلي وزارة اخلارجية حمسن أمني زاده وجواد ظريف. 
تركزت مناقشات ممثلـي الشـخصي علـى آثـار احلالـة  - ١٧
يف أفغانســتان علــى األمــن اإلقليمــي والــدويل، واحتمــــاالت 
حتقيق السالم، ووسائل حتقيق تسـوية دائمـة، ومسـألة حقـوق 
اإلنسان، واإلرهاب،ق وإنتاج املخدرات واالجتار ا. وتعهد 
مجيع من حتدث معـهم بتعـاوم ملسـاعدة األمـم املتحـدة علـى 
إنشـاء عمليـة سـالم بـــني األطــراف األفغانيــة. ويف ٣ تشــرين 
الثاين/نوفمرب، أحـاط ممثلـي الشـخصي ومنسـق األمـم املتحـدة 
ــــــا  للشــــؤون اإلنســــانية يف أفغانســــتان جملــــس األمــــن علم

بأنشطتهما. 
 

أنشطة بعثة األمم املتحدة اخلاصة يف أفغانسـتان،  باء -
مبا فيها وحدة الشؤون املدنية   

ـــم  خـالل الفـترة املشـمولة بـالتقرير، عـززت بعثـة األم - ١٨
املتحـدة اخلاصـة يف أفغانسـتان وجودهـــا السياســي يف املنطقــة 
بافتتاح مكتب اتصال يف طهران وإعادة فتـح مكتـب سياسـي 
ــا  يف كـابل. ودخلـت وحـدة الشـؤون املدنيـة حـيز العمـل، وهل
مكـاتب يف سـتة مواقـع يف أفغانسـتان. وجـرى تدعيـم نشـــاط 
املكـون العسـكري للبعثـة، وإنـين أزمـع علـى إعادتـه إىل قوامــه 
الســابق املكــون مــن أربعــة، حبيــث يقيــم أكــرب املستشـــارين 
العســـكريني يف إســـالم أبـــاد، ويبقـــــى مستشــــار واحــــد يف 
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أفغانسـتان وآخـر يف طاجيكسـتان، ليغطـي مشـــال أفغانســتان، 
والرابع متجوال حسب االقتضاء. 

 
وحدة الشؤون املدنية 

اهلدف الرئيسي لوحـدة الشـؤون املدنيـة التابعـة لبعثـة  - ١٩
األمم املتحدة اخلاصة يف أفغانستان، كمـا ورد يف قـرار جملـس 
األمــن ١٢١٤ (١٩٩٨)، هــو رصــد احلالــة وتعزيــز احـــترام 
املعايــري اإلنســانية الدنيــا ومنــع حــدوث انتــهاكات جســـيمة 
ومنتظمة حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل. ولتحقيـق 
هذا اهلدف، فإن الوحدة، الـيت تعمـل مثـل مكونـات الشـؤون 
املدنيـة لعمليـات األمـم املتحـدة األخـرى، جتمـــع بــني عنــاصر 
مجـع املعلومـات مبراقبـة حقـوق اإلنسـان عـرب وجودهـا داخـــل 
أفغانستان. وبذلك تساعد الوحدة أيضـا املمثـل الشـخصي يف 
بــذل املســاعي احلميــدة لألمــني العــام بتعزيــز حتســني تفـــهم 
ومعرفـــة احتياجـــات ومطـــالب الشـــعب األفغـــاين وبتقـــــدمي 
معلومات أساسية تساعده على وضع خطة تسـتجيب بشـكل 
أفضل لتلك االحتياجات واملطالب. وال ميكـن لألمـم املتحـدة 
أن تصبح أكثر فعاليـة يف متابعـة أنشـطة صنـع السـالم إال عـرب 
إقامـة اتصـاالت وزيـــادة معرفــة احتياجــات الشــعوب. ومــن 
الواضح أن هذا العام، وهو العام األول إلنشاء الوحدة، كـان 
ذا طابع استطالعي حيث مت إرساء األسـس لتعميـق املشـاركة 

مع الشعب األفغاين. 
وبفتح مكتب يف مـزار شـريف مؤخـرا، اكتمـل نشـر  - ٢٠
ـــربى  الوحـدة علـى مسـتوى القطـر يف سـتة مراكـز حضريـة ك
وهـي فـايز آبـاد، وهـرات، وجـالل آبـاد، وكــابل، وقندهــار. 
وترغب الوحدة أيضـا يف فتـح مكتـب يف باميـان كـي تتمكـن 
مــن مراقبــة الوضــع علــى الطبيعــة عــن كثــب يف املرتفعـــات 
ــــك، مت نشـــر بعثـــات يف منطقـــيت  الوســطى. ويف غضــون ذل
حضارة جات وغور يف املرتفعات الوسطى. وتتـألف الوحـدة 
حاليا من منسق و سبعة موظفني شـؤون مدنيـة؛ ومـن املتوقـع 

أن يكتمل توظيف أربع موظفني آخريــن بنهايـة عـام ٢٠٠٠. 
ـــة األمــم املتحــدة اخلاصــة يف أفغانســتان  وينبغـي أن حتقـق بعث
هدفها الرامي إىل وضع موظفـني للشـؤون املدنيـة يف كـل مـن 

مراكز عملها الرئيسية يف أفغانستان يف مطلع عام ٢٠٠١. 
حياول موظفو الشؤون املدنية، بعملهم داخــل القطـر،  - ٢١
بناء وتعزيز إجراء حوار مقنع مسـتمر مـع السـلطات األفغانيـة 
علــى املســتويني اإلقليمـــي واحمللـــي يف جمـــاالت مثـــل اإلدارة 
ووكاالت إنفاذ القانون والسلطة القضائية ووسـائط اإلعـالم، 
دف تعزيز التوعية حبقوق اإلنسـان مـا بـني هـذه اموعـات 

الرئيسية. 
ومـن أجـل التعـامل مـع اتمـع املـدين يف أفغانســـتان،  - ٢٢
ــــع اجلماعـــات  أجــرى موظفــو الشــؤون املدنيــة اتصــاالت م
النسـائية ومنظمـات الشـباب ووسـائط اإلعـالم اخلاصـة والـــيت 
تــدار بواســطة منظمــات غــري حكوميــة والزعمــــاء الدينيـــني 
واملفكريـن وجمـالس الشـورى (جمـالس تقليديــة تضــم األعيــان 
احملليـني). وهـم يرصـدون االجتاهـــات السياســية واالجتماعيــة 
واالقتصاديــة والثقافيــة ويعــدون تقــارير عنــها، مبــا يف ذلــــك 
املالمـــح الرئيســـية حلالـــة حقـــوق اإلنســـــان يف أفغانســــتان، 
ويبحثون يف جماالت مثل اإلدارة والسـلطة القضائيـة والسـلطة 
التشـريعية والدسـتور ووسـائط اإلعـالم واألنشـطة االقتصاديــة 
ـدف حتديـد أفضـل للوضـــع احلــايل واملســتقبلي ألفغانســتان 
وألجــل االســتجابة الحتياجــات الشــعب األفغــاين. وقــــد مت 
ـــوارد  تســجيل اخنفــاض ملحــوظ علــى مســتوى القطــر يف امل
ـــيت كــانت غــري  البشـرية واملاليـة املخصصـة للقطـاع املـدين وال

كافية من قبل. 

 ثالثا - التطورات األخرية يف أفغانستان 
 ألف - الوضع العسكري 

بــدأ موســم القتــال هــذا العــام يف وقــت مبكــر مـــن  - ٢٣
املعتاد. وقد أمسكت طالبان بزمام املبادرة منذ البداية، نتيجـة 
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لتفوقـها مـن الناحيـة العدديـة وناحيـة النقـل واإلمـداد. وتشـــري 
شــدة القتــال هــــذا العـــام إىل أن تدفـــق األســـلحة واألعتـــدة 
األخـــرى الـــيت تســـتخدم يف احلـــرب إىل داخـــل أفغانســــتان 
اسـتمرت دون انقطـاع، خـالل األشـــهر القليلــة املاضيــة، بــل 
ارتفعـت إىل مسـتويات أكـرب. وأوضحـت التقـارير أن وجـــود 
حماربني غري أفغان، بصفة رئيسية من باكستان، أمر ملحـوظ. 
وقد بدأ القتال على نطاق واسـع هـذا املوسـم يف مشـال كـابل 
جومـني قويـني قـامت مـا قـوات الطالبـان يف ١ و ٩ متــوز/ 
يوليـه. وقـد ورد وصـف تفصيلـي للقتـال الـذي جـرى خـــالل 
فصلي الربيع والصيـف يف تقـاريري السـابقة املقدمـة للجمعيـة 

العامة ولس األمن.  
أمنت قوات طالبان املنتصرة يف أيلول/ســبتمرب وبدايـة  - ٢٤
تشرين األول/أكتوبر منـاطق أوسـع حـول طالوقـان وشـرعت 
يف سلســلة مــن اهلجمــات ناحيــة الشــــمال، مســـتولية علـــى 
حمافظــات خواجــه غــار وداشــيت آرشــــي وإمـــام شـــهاب يف 
مقاطعـة ختـــار. وحينــها، كــانت مقاطعــة بدخشــان املقاطعــة 

الوحيدة اليت ظلت حتت سيطرة اجلبهة املتحدة. 
شـنت اجلبهـة املتحــدة يف ١٤ تشــرين األول/أكتوبــر  - ٢٥
هجومـا مضـادا ناجحـــا يف الوقــت الــذي كــانت فيــه قــوات 
الطالبـان تتنـاوب وحداـا وتسـرح احملـاربني بعـد مشـــاركتهم 
يف قتال استمر لسـبعة أسـابيع، وتسـتبدهلم بوحـدات جديـدة. 
ونتيجـة لذلـك، أعيـد االسـتيالء علـى حمـــافظيت إمــام صــاحب 
وداشـيت آرشـي بسـرعة وتقدمـت قـوات اجلبهـة املتحـدة جتـــاه 
طالوقـان مـن ناحيـــة الشــرق والشــمال. وبعــد ١٠ أيــام مــن 
التقدم، احنسر اهلجوم املضـاد الـذي قـامت بـه اجلبهـة املتحـدة 
ومتكنـت الطالبـان مـن إرغـام قـوات اجلبهـــة املتحــدة املهامجــة 
علـى التقـهقر. واعتبـارا مـن ٥ تشـرين الثـاين/نوفمـــرب، أصبــح 
احلال يف خطوط املواجهــــــــة إىل حـد مـا كمـا كـان عليـه يف 

١٣ تشرين األول/أكتوبر وبدا أن الوضع أصبح جممدا.  

ضمت محلة طالبان يف بغالن/ختار مـا بـني ٠٠٠ ١٣  - ٢٦
و ٠٠٠ ١٥ حماربـا مـن الطالبـان بعـد تعزيزهـا، بينمـا حــارب 
نصـف هـذا العـدد جبـانب اجلبهـة املتحـدة. وكـان القتـال مـــن 
أجل طالوقان حاميـا بشـكل خـاص. وتكبـد الطرفـان خسـائر 
فادحـة مـن ناحيـة القتلـى واجلرحـى واألســـرى، الذيــن يقــدر 
ـــرد وتعــزى ٦٥ يف  جمموعـهم مبـا بـني ٠٠٠ ٦ إىل ٠٠٠ ٩ ف

املائة من هذه اخلسائر لقوات الطالبان.  
وضعــت النكســة العســكرية يف هــذا العــام، اجلبهــــة  - ٢٧
املتحدة حتت ضغط كبري. وعقدت سلسـلة مـن االجتماعـات 
على وجه السرعة بغرض إنقاذ التحالف من التفكك ولدعـوة 
القـــادة العســـكريني الذيـــن ال ينتمـــون إىل اجلبهـــة املتحـــــدة 
للمشاركة يف القتال ضد الطالبان. وباستثناء االجتمـاع الـذي 
ـــني مــن القــادة األوزبــك واجلــنرال دوســتم  أبلـغ عنـه بـني اثن
واجلنرال عبد امللك يف مدينة مشهد اإليرانية الشرقية يف بدايـة 
ـــة حمتملــة يف مجهوريــة  هـذا العـام، عقـد لقـاءان يتسـمان بأمهي
إيـران اإلسـالمية، يف تشـــرين األول/أكتوبــر وتشــرين الثــاين/ 
نوفمـرب، اسـتجابة لـتزايد الدعـم اخلـارجي للطالبـان بـــني قــادة 
رئيسـيني معـارضني للطالبـان وهـم مسـعود ودسـتم وإمســـاعيل 
خان. ومت االتفاق يف اجتماعهم األول علـى أن تنشـئ اجلبهـة 
ــادة  املتحـدة جملسـا عسـكريا جديـدا يشـملهم ويشـمل أيضـا ق

رئيسيني آخرين.  
وقد كان كسب والء اخلصوم والتحويل مـن جـانب  - ٢٨
إىل آخـر جـزءا مـن احلـــرب املدنيــة يف أفغانســتان. واعتقلــت 
الطالبــان يف ٢٥ متــوز/يوليــه، حممــد بشـــري بغـــالين، حـــاكم 
مقاطعــة بغــالن وأحــد حلفــــاء طالبـــان الرئيســـيني يف مشـــال 
ـــار  أفغانسـتان بتهمـة إقامـة اتصـاالت سـرية مـع املعارضـة. وأث
اعتقالـه صدامـات بـني الطالبـان واجلبهـة املتحـدة. وبعـد فـــترة 
قصـرية جلـأ عبـد اهللا جـان وحيـدي، احلـاكم الســـابق ملقاطعــة 
لقمان، والذي كان قد أعلن حتالفه مع الطالبان يف احتفـال مت 
اإلعالن عنه يف نيسان/أبريل املاضي، جلأ مـرة أخـرى للجبهـة 
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املتحدة. ويف أواخر آب/أغسـطس املـاضي، متـت اإلفـادة عـن 
نشـــوب خالفـــات بـــني حـــاكم مقاطعـــة باميـــان الوســــطى 
وموالوي إسالم والطالبان. وقد وردت تقـارير منـذ منتصـف 
متوز/يوليه عن نشوب معارك فيما بني قادة اجلبهة املتحـدة يف 

املناطق ااورة لفايز أباد عاصمة مقاطعة بدخشان.  
 

الوضع السياسي   باء -
القضايا اإلقليمية 

يتزايد تأثري الرتاع يف أفغانستان يف األوضاع يف آسـيا  - ٢٩
الوسطى واجلنوبية. ويساور جريان أفغانسـتان وبلـدان أخـرى 
القلـق إزاء جتـاوز آثـار القتـال املتواصـل بـــني طالبــان واجلبهــة 

املتحدة حدود أفغانستان. 
ويف آذار/مــــارس قــــام رئيــــس الواليــــات املتحـــــدة  - ٣٠
ـــون بزيــارة كــل مــن اهلنــد وباكســتان.  األمريكيـة بيـل كلينت
وخالل زيارته إلسالم آباد، ناقش السيد كلينتون مع الرئيـس 
التنفيذي لباكستان برويز مشرف مسـألة اإلرهـاب واسـتمرار 
تواجــد أســامة بــن الدن يف أفغانســتان. وناقشــت باكســـتان 
والواليـات املتحـدة كذلـك هـذه املسـائل فضـــال عــن مســائل 
أخرى تتعلق بالسـالم وحقـوق اإلنسـان يف أفغانسـتان، مبـا يف 
ذلك يف املناقشات اليت أجريت خالل الزيارة الـيت قـام ـا إىل 
إسالم أباد يف اية أيار/مايو كل من تومـاس بيكرينـغ، نـائب 
وزيـر اخلارجيـة للشـؤون السياسـية، والزيـــارات الــيت قــام ــا 
كارل إندرفورث، مساعد وزير اخلارجيـة، ومـايكل شـيهان، 
رئيـس مكتـب مكافحـة اإلرهـــاب يف وزارة اخلارجيــة مــرات 

عديدة يف عام ٢٠٠٠. 
ويف أيلــول/ســبتمرب، أوفــد رئيــس االحتـــاد الروســـي  - ٣١
فالدميري بوتني مبعوثا خاصا، هـو سـريغي ياسـتريز مهنسـكي، 
ــار  إىل إسـالم أبـاد إلجـراء مناقشـات بشـأن أفغانسـتان مـع كب
املسـؤولني الباكسـتانيني، مبـن فيـهم الرئيـس التنفيـذي مشــرف 
واللواء حممود أمحد، واملدير العام لدوائر املخابرات املشتركة. 

واتفــــق الرئيــس بوتــني، خــالل زيارتــه إىل اهلنــد يف تشـــرين 
األول/أكتوبر مع رئيـس الـوزراء آتـال بيـهاري فـــأيبايي علـى 
تنســـيق اجلـــهود ملكافحـــة اإلرهـــاب يف املنطقـــة، ال ســـــيما 
اإلرهاب الناشئ من أفغانستان. ومت بالفعل إنشاء فريق عـامل 

هندي روسي هلذا الغرض. 
وعقدت الواليات املتحدة واالحتـاد الروسـي جولتـني  - ٣٢
ـــــات الرفيعــــة املســــتوى يف واشــــنطن، ويف آب/  مـــن احملادث
ــــر، لتبـــادل  أغســطس، ويف موســكو يف تشــرين األول/أكتوب
اآلراء بشأن احلالة يف أفغانستان. وذكرت التقارير أن البلديـن 
اتفقا على إثر اجلولة الثانية املعقودة يف موسـكو علـى الضغـط 
ـــاء  دوليــا علــى الطالبــان. ورفضــت ســلطات الطالبــان االدع
ـــيا  القــائل إنــه يشــكل خطــرا علــى االســتقرار يف منطقــة آس

الوسطى. 
وال تـزال دول آســيا الوســطى يف حالــة تيقــظ كبــري  - ٣٣
بســبب احلالــة يف أفغانســتان. ويف منتصــف نيســــان/أبريـــل، 
اجتمـــع رؤســـاء أوزبكســـتان وطاجيكســـتان وقريغيزســــتان 
وكازاخستان يف طشقند ووقعوا اتفاقـا بشـأن العمـل املشـترك 
ملكافحــة اإلرهــاب فضــال عــن أشــكال التطــرف السياســــي 
والديين وغريها واجلرمية املنظمة الدولية، الـيت تعتـرب أفغانسـتان 
مصـدرا هلـا. وأعـرب االحتـاد الروسـي عـــن قلقــه املــتزايد إزاء 
ـــه لثــوار شيشــان داخــل  الدعـم الـذي يدعـي أن طالبـان تقدم
أفغانستان وخارجها، وقـد رفـض الطالبـان بقـوة كـل مشـاعر 

القلق هذه. 
ويف تشــرين األول/أكتوبــــر عقـــد اجتمـــاع قمـــة يف  - ٣٤
بيشـكيك ضـــم الــدول (باســتثناء أوزبكســتان) األطــراف يف 
االتفاقـات الـيت كـــانت وقعــت يف ٢٤ أيــار/مــايو ٢٠٠٠ يف 
مينسك، إلحياء معاهدة األمن املشترك لرابطة الدول املسـتقلة 
ــدف مكافحــة اإلرهــاب والتطــرف. وكــان اهلــــدف مـــن 
اجتماع القمة هذا الذي اشـترك فيـه رؤسـاء كـل مـن االحتـاد 
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الروســي وأرمينيــا وبيــــالروس وطاجيكســـتان وقريغيزســـتان 
وكازاخستان هو مناقشة خطة أمنية مشـتركة طويلـة األجـل. 
ويف بيان صدر يف ١١ تشرين األول/أكتوبر، حثـت اموعـة 
جملس األمن علـى عقـد دورة اسـتثنائية ملعاجلـة مسـألة احلـرب 
األهلية يف أفغانستان. ودعـا الرؤسـاء إىل عقـد مؤمتـر إسـالمي 
ـــني األمــم املتحــدة ومنظمــة األمــن والتعــاون يف  باالشـتراك ب
أوروبـا يف حماولـة لتنسـيق اجلـــهود مــن أجــل إــاء الــرتاع يف 

أفغانستان. 
ودعت جمموعة �مخسة شنغهاي� (اليت يطلق عليـها  - ٣٥
ــــنغهاي�)، املكونـــة مـــن االحتـــاد  اآلن جمموعــة �منتــدى ش
الروسـي وطاجيكسـتان والصـني وقريغيزســـتان وكازاخســتان 
يف اجتماع القمة املعقود يف دوشانيب يف ٥ متــوز/يوليـه، دعـت 
إىل إاء الصراع األفغـاين، وأعربـت عـن القلـق إزاء التوتـرات 
يف أفغانستان، وناقشت وسائل مكافحة اإلرهاب الناشئ مـن 
هذا البلد. ودعا رؤساء كـل مـن أوزباكسـتان وطاجيكسـتان 
وقريغيزسـتان وكازاخسـتان إىل عقـد اجتمـاع قمـة طــارئ يف 
بيشكيك يف ٢٠ آب/أغسطس ملعاجلة القضايا األمنية الناشـئة 
بعـــد تســـرب جمموعـــات مســـــلحة يف بدايــــة الشــــهر مــــن 
أوزبكســـتان إىل داخـــل أوزبكســـتان وقريغيزســـتان، والـــــيت 

يعتقدون أا نشأت يف أفغانستان. 
ويف منتصف أيار/مايو، قام وزير داخلية طالبـان املـال  - ٣٦
عبد الرزاق بزيارة رمسية إىل إسالم أباد إلجراء مناقشـات مـع 
ـــابيني  الســلطات الباكســتانية بشــأن تســليم ارمــني، واإلره
واملتـاجرين بـاملخدرات واتفـاق جتـارة املـرور مـــع أفغانســتان. 
ويف ذلـك احلـني، سـلمت أفغانسـتان قائمـة تشـمل ١٨ خميمـــا 
توجد داخل أفغانستان حيـث يزعـم أن منـاضلني باكسـتانيني 
ــــب العســـكري فيـــها وطلبـــت إغـــالق هـــذه  يتلقــون التدري
املخيمــات وتســليم الذيــن يشــتبه يف أــم يقومــون بأنشــــطة 
إرهابيـة يف باكسـتان. وأفيـد أن سـلطات الطالبـان طلبـت مــن 

باكستان منحه مساعدة تزيد قيمتها على ١٠٠ مليـون دوالر 
لتنفيذ مشاريع اإلنعاش. 

ويف تطـور آخـر شـكل مصـــدرا إضافيــا مــن مصــادر  - ٣٧
القلــــق يف املنطقــــة إزاء أفغانســــتان، ذكــــــرت التقـــــارير أن 
ـــو منشــق مــن أوزبكســتان، عــرب يف  جومـابوي نامنغـاين، وه
أوائل أيار/مايو مع أنصاره املسلحني احلدود من طاجيكستان 
إىل املنطقـة الـــيت يســيطر عليــها طالبــان يف مشــال أفغانســتان. 
وذكر مصــدر إذاعـــــي رمسـي تابــــع لطالبـان أن هـذا االدعـاء 
ال يقوم على أساس نظرا ألن هذا العمل يشكل خرق ملبـادئ 
ـــة. وتصــر كذلــك التقــارير علــى مشــاركة  السياسـة اخلارجي
ـــور  أعـداد كبـرية مـن العـرب والشيشـان والباكسـتانيني واإليغ
وأجـانب آخريـن يف القتـال إىل جـانب طالبـان يف أفغانســـتان. 

وأنكرت كذلك طالبان هذه االدعاءات. 
وممـا يشـكل مصـدر قلـق بـالغ يل أن هـذا العـام شــهد  - ٣٨
اســتمرار اســــتهداف الزعمـــاء األفغـــانيني وقتلـــهم ألســـباب 
سياسـية. فقتـل يف مدينـة بيشـاور الباكسـتانية حـاكم مقاطعـــة 
قندوس، عارف خان الذي عينته طالبان، فضـال عـن أفغـانيني 
آخرين. ومل حتدد قـوات إنفـاذ القـانون الباكسـتانية أي متـهم 

يف أي حالة من هذه احلاالت أو تلقي القبض عليه. 
 

االتصاالت بني فرادى الدول والطرفني األفغانيني 
ـــة وإيرانيــة  منـذ بدايـة عـام ٢٠٠٠، زارت وفـود تقني - ٣٩
عديدة املناطق اخلاضعة لسيطرة طالبـان يف أفغانسـتان، وكـان 
ـــذه الزيــارات تفتيــش وتقييــم األضــرار الــيت  اهلـدف املعلـن هل
حلقت مبرافقها الدبلوماسية يف مدينيت هريات وكابول. وعلـى 
الرغم من أن مجهورية إيران اإلسالمية مل تتلـق بعـد مـا تعتـربه 
ــــان علـــى طلبـــها إلقـــاء القبـــض علـــى  ردا مرضيــا مــن طالب
املسؤولني عن قتل الدبلوماسـيني اإليرانيـني وصحفـي يف مـزار 
شــريف يف آب/أغســطس ١٩٩٨ وتســليمهم أو معاقبتــــهم، 
فإن مركز احلدود بني إسـالم قـاال ودوغـالون أعيـد فتحـها يف 
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خريـف عـام ١٩٩٩، وظلـت مفتوحـة للتجـارة خـالل كــامل 
عام ٢٠٠٠ كما أعيد فتح القنصلية اإليرانية يف هرات. 

وقــام وكيــل وزيــر خارجيــة إيطاليــا، أوغــو انتيـــين،  – ٤٠
ـــول/ســبتمرب يف حماولــة  بزيـارة اجلـانبني املتحـاربني يف ايـة أيل
إلنشاء �ممر إنساين� بني األراضـي األفغانيـة املقسـمة بسـبب 
احلرب. وناقش السيد انتيين املبادرة مع وزير خارجية طالبـان 
متوكـل وقـائد اجلبهـة املتحـدة مسـعود يف كـــابول ودوشــاميب 

على التوايل. 
وشـرع يف األسـابيع األخـرية يف إجـراء اتصـاالت بـني  - ٤١
أوزباكسـتان وطالبـان مـن خـالل ســـفرييهما يف إســالم أبــاد. 
ويف اجتماعـهما الثـاين املعقـود يف ١٥ تشـرين األول/أكتوبــر، 
مت تسـليم رسـالة مـن املـال حممـد ربـاين، رئيـس جملـس الــوزراء 
موجهـة إىل الرئيـس كـارميوف، يؤكـد فيـها عــدم التدخــل يف 
الشـؤون الداخليـة ألوزباكسـتان. وعقــــــد اجتمــاع ثــالث يف 
١٨ تشرين األول/أكتوبر ذكرت التقـارير أنـه مت فيـه التوصـل 
إىل اتفاق بشأن رفع مستوى االتصال الدبلوماسـي إىل درجـة 
نـائب وزيـر خارجيـة. وعلـى إثـر اجتمـاع عقـد يف ٧ تشــرين 
الثـاين/نوفمـرب بـني رئيـس باكسـتان، بـريويز مشـرف، ورئيــس 
وزراء كازاخســـتان، قـــامسزومرت توكـــاييف، وذكـــر هــــذا 
األخري أنه من األرجح أنه سـيصبح للطالبـان يف املسـتقبل دور 

مهيمن يف حكومة ائتالفية يف أفغانستان. 
ويف ٩ تشـرين األول/أكتوبـر، دشـنت شـركة طـــريان  - ٤٢
خاصــة يطلــق عليـــها اســـم �الدلفـــني الطـــائر�، مقرهـــا يف 
اإلمارات العربية املتحدة، رحلة أسبوعية بني مدينتين الشـارقة 
وقندهار. وهذه أول شـركة جويـة جتاريـة تقـوم برحـالت إىل 
أفغانستان ومنها منذ ١٤ تشرين الثـاين/نوفمـرب ١٩٩٩ تـاريخ 
بـــدء نفـــاذ العقوبـــات املنصـــوص عليـــها يف القــــرار ١٢٦٧ 

 .(١٩٩٩)
 

ـــــانيون والــــدول  املبـــادرات الـــيت اختذهـــا األفغ جيم -
األعضاء 

 

عملية روما 
كما تقرر يف اجتماع عقد يف روما يف تشرين الثاين/  - ٤٣
ـــد مؤيــدو مبــادرة �لويــا جريغــا� الــيت  نوفمـرب ١٩٩٩، أوف
يتزعمـها امللـك الســـابق ظــاهر شــاه، أو مــا يســمى �عمليــة 
ـــدوا وفــودا إىل مقــر األمــم املتحــدة، وواشــنطن  رومـا�، أوف
ــــاد وقندهـــار  العاصمــة وبــاريس وبرلــني ولنــدن، وإســالم أب
لتوضيح أنشطتهم والسعي يف احلصول علـى الدعـم. واجتمـع 
ممثلي اخلاص يف إسالم أباد مع وفدين منفصلــني كانـا يـزوران 
باكسـتان وطالبـان يف سـياق االقـتراح املتعلـــق بعقــد اجتمــاع 
طارئ لـ �لويـا جريغـاه�. ويعـتزم أيضـا امللـك السـابق إيفـاد 
وفــود إىل مجهوريــــة إيـــران اإلســـالمية، ومجـــهوريات آســـيا 
الوسطى، واالحتاد الروسي واململكة العربية السـعودية، فضـال 

عن اجلبهة املتحدة. 
 

عمليات وجهود أخرى 
قـام ممثـل للمبـادرة املوازيـة املعـــروف باســم �عمليــة  - ٤٤
قـربص� بزيـارة نيويـورك لتوضيـح أنشـــطته. ويف ١٥ أيلــول/ 
سـبتمرب، عقـدت هـذه اموعـة اجتماعـــها الرابــع يف قــربص، 
متــت فيــه مناقشــة آليــة عقـــد مجعيـــة وطنيـــة كبـــرية داخـــل 
أفغانستان. واشــترك يف هـذا املؤمتـر الـذي دام يومـني مـا يزيـد 
على ٧٠ من املثقفني األفغان، وأوفدت األمـم املتحـدة وعـدد 
مـن الـدول األعضـاء مراقبـني عنـها هلـذا االجتمـاع. ويف حــني 
أرسلت دعوات إىل كل من طالبان واجلبهة املتحدة، مل يوفـد 
أي منـــهما ممثـــال عنـــه لالجتمـــاع. ويف الفـــــترة مــــن ٤ إىل 
٦ تشرين األول/أكتوبر، عقد جملس السالم والوحدة الوطنيـة 
يف أفغانســتان، وهــو مجاعــة هلــا صــالت مــع عمليــة رومـــا، 
اجتماعا يف بون، مبساعدة احلكومة األملانية ملناقشـة األسـاليب 
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ــــ �لويــا جريغــاه�،  العمليـة للتعجيـل بعقـد اجتمـاع طـارئ ل
وذلك وفقا للمبادرة السلمية للملك السابق ظاهر شاه. 

 
مبادرة منظمة املؤمتر اإلسالمي 

كما ذكر يف تقــاريري السـابقة، قـام رئيـس مجهوريـة  - ٤٥
ـــر  إيـران اإلسـالمية، حممـد خـامتي، بصفتـه رئيسـا ملنظمـة املؤمت
اإلسالمي، بطرح مبادرة دبلوماسية يف شــباط/فـرباير ٢٠٠٠. 
ودعــت منظمــة املؤمتــر اإلســالمي اجلبهــة املتحــدة وحركــــة 
الطالبان إىل جدة، اململكة العربية الســعودية، حلضـور جولتـني 
من حمادثات منفصلـة مــع بعثــة املنظمـة، يف الفـترة مـن ٧ إىل 
٩ آذار/مـارس ومــرة أخــرى يف الفــترة مــن ٨ إىل ١٠ أيــار/ 
مـايو، ـدف عقـد مفاوضـات مباشـرة يف آخـــر املطــاف بــني 
اجلـانبني. وحضـر ممثلـي الشـخصي هـــذه االجتماعــات باســم 
األمـم املتحـدة بصفـــة مراقــب. وقبــل عقــد االجتمــاع األول 
التقيت شخصيا بأعضاء وفد من منظمة املؤمتر اإلسالمي عند 

زيارم لنيويورك يف ١ آذار/مارس لشرح املبادرة. 
ــاق  واختتمـت حمادثـات منظمـة املؤمتـر اإلسـالمي باتف - ٤٦
علـى عمليـة شـاملة لتبـادل أسـرى احلـرب بـني اجلـانبني، تنفــذ 
عن طريق جلنة الصليب األمحر الدولية. ويؤسفين أن أعلـن أن 
عملية تبادل األسرى قد توقفت بسبب القتال الذي اندلـع يف 
أوائـل متـوز/يوليـه. وعلـى الرغـم مـــن ذلــك، واصــل اجلانبــان 

عمليات تبادل غري رمسية موعات أصغر من األسرى. 
 

مبادرة تركمانستان 
يف أواخر آب/أغسطس، قام بوريس شيخ مـرادوف،  - ٤٧
املبعوث اخلاص للرئيس التركماين إىل أفغانستان، الـذي كـان 
قد زار مجهورية إيـران اإلسـالمية يف وقـت سـابق، بزيـارة إىل 
ــاد  قندهـار ملقابلـة املـال عمـر وسـافر عقـب ذلـك إىل إسـالم آب
حيث استقبله اجلنرال مشرف. وفيما بعد ذهـب السـيد شـيخ 
مرادوف إىل دوشانبه إلجراء حمادثات مع أمحد شاه مسـعود. 
وخـالل املناقشـات مـع الطرفــني املتحــاربني، اقــترح املبعــوث 

التركماين أن يتفق اجلانبان علـى وقـف طويـل األمـد إلطـالق 
النار، ومنح مسعود سلطة إدارة القطاع الشمايل الشـرقي مـن 
البلد مقابل قبول السلطة الشـاملة لــ �اإلمـارة اإلسـالمية� يف 
أفغانستان. وفيما يبدو أن االقتراح وجد الرفض مـن الطالبـان 

واجلبهة املتحدة على حد سواء. 
 

ــة  أنشـطة جمموعـة �السـتة زائـد اثنـني� و �جمموع دال -
الواحد والعشرين�   

عقد ممثلي الشخصي اجتماعـا موعـة �السـتة زائـد  - ٤٨
اثنني� يف إسالم آبــاد يف ٢٢ أيـار/مـايو. ويف ٣٠ أيـار/مـايو، 
عقـــد اجتماعـــا آخـــر يف إســـالم آبـــاد �موعـــــة الواحــــد 
والعشرين�، وهي جمموعة أكـرب مـن احلكومـات ذات النفـوذ 
يف أفغانستان، حيث أا مل جتتمع منذ حزيران/يونيه ١٩٩٨. 
وتضــم �جمموعــــة الواحـــد والعشـــرين� االحتـــاد الروســـي، 
وأملانيـا، وأوزبكسـتان، وإيطاليـا، وباكسـتان، وتركمانســتان، 
وتركيــا، ومجهوريــة إيــران اإلســالمية، والســويد، والصــــني، 
وطاجيكســــتان، وفرنســــا، وقريغيزســــتان، وكازاخســـــتان، 
ومصر، واململكة العربية السعودية، واململكة املتحدة لربيطانيـا 
ــــدا، والواليـــات  العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، واهلنــد، وهولن
ــــة، واليابـــان، فضـــال عـــن منظمـــة املؤمتـــر  املتحــدة األمريكي

اإلسالمي. 
ــــــة اإلنســـــانية  ويف ضــــوء القتــــال املتصــــاعد واحلال - ٤٩
ـــررت عقــد اجتمــاع لـــ �جمموعــة الســتة زائــد  املتدهـورة، ق
اثنـني� يف ١٥ أيلـول/سـبتمرب علـى مسـتوى وزراء اخلارجيــة. 
وانتهى االجتماع، الذي كان الثاين من نوعـه بعـد االجتمـاع 
ــــان  الـــوزاري األول يف أيلـــول/ســـبتمرب ١٩٩٨، باعتمـــاد بي
(A/55/393-S/2000/875، املرفق)، يطلب إىل ممثلي الشـخصي 
الدخول يف اتصاالت مع مجيع األطراف األفغانية ذات الصلـة 

وتقدمي تقرير إىل اموعة عن حصيلة اتصاالته. 
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وعلــى النحــو املتفــق عليــه يف اجتمــاع ١٥ أيلــــول/  - ٥٠
سبتمرب، عقدت جمموعة �الستة زائـد اثنـني� اجتماعـا آخـر، 
كان هذه املـــرة علــــى مسـتوى نـــــواب وزراء اخلارجيـة، يف 
٣ تشرين الثاين/نوفمرب، بغية تلقي تقرير من ممثلـي الشـخصي 
عـن اتصاالتـه مـع مجيـع األطـراف األفغانيـة بشـأن اســـتعدادها 
ـــار والدخــول يف مفاوضــات  لالتفـاق علـى وقـف إلطـالق الن
للتوصل إىل تسوية سياسية يف أفغانستان. ورحبـت اموعـة، 
يف بياا اخلتامي (انظر املرفق)، باالتفاق املكتوب الذي أحاله 
الطرفــان املتحاربــان يف رســائل إىل ممثلــي الشــخصي، علــــى 
الدخول يف حوار، بدون شـروط مسـبقة وعـن طريـق وسـاطة 
األمـني العـام أو ممثلـه الشـخصي، ـــدف التوصــل إىل تســوية 
سياسـية للصـراع. والحظـــت اموعــة بصفــة خاصــة الــتزام 
اجلـانبني بالتفـاوض حبسـن نيـة وبعـدم االنسـحاب مـن طـــرف 
واحــد مــن عمليــة املفاوضــات حــىت اكتمــال نظــــر جـــدول 
األعمـال الـذي سـيتفق عليـه اجلانبـــان. وطلبــت اموعــة إىل 
ممثلي الشخصي أن يقدم إليـها تقريـرا حبلـول ١ شـباط/فـرباير 
٢٠٠١ عــن التقــدم احملــرز يف عمليــة احلــوار بــني الفصيلــــني 

املتحاربني. 
واسـتنادا إىل االهتمـام اخلـــاص الــذي أبدتــه جمموعــة  - ٥١
�السـتة زائـد اثنـني�، عقـد اجتمـاع يف ٢٨ شـباط/فـــرباير يف 
نيويورك بغية مناقشة مسألة املخدرات احملظـورة الصـادرة مـن 
أفغانستان. وتوىل رئاسة هـذا االجتمـاع، الـذي حضـره أيضـا 
كبـار خـــرباء مكافحــة املخــدرات مــن عواصــم بلــدان تلــك 
ـــام للشــؤون  اموعـة، كـريان برندرغاسـت وكيـل األمـني الع
السياسية وبينو أرالتشي املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحـدة 
ملراقبة املخدرات ومنـع اجلرميـة. وسـريد وصـف األنشـطة الـيت 
قامت ا اموعة بعد ذلك يف الفرع املعـين باحلالـة اإلنسـانية 

من هذا التقرير. 
 

 رابعا - األنشطة اإلنسانية وحقوق اإلنسان 
تتسم الظروف اليت تقدم يف ظلها املساعدة اإلنسـانية  - ٥٢
يف أفغانستان بالتعقيد املتزايد على حنو مطرد مـع تقـدم العـام. 
كمــا أن مبــادئ برجمــــة املســـاعدة حســـبما يعرفـــها اإلطـــار 
االسـتراتيجي ألفغانسـتان تنتـهك علـى حنـو منتظـــم باألنشــطة 
الـيت تقـوم ـا سـلطات الطالبـان. وبوجـــه عــام، تقيــد جمتمــع 
مقدمي املساعدة بالتزامـه لشـعب أفغانسـتان بتقـدمي املسـاعدة 
ومواصلة احلــوار يف الوقـت نفسـه مـع سـلطات الطالبـان. بيـد 
أن املسائل املبدئية ال تزال قائمة، مثل تقييد سلطات الطالبـان 
لعمـل النسـاء األفغانيـــات يف األمــم املتحــدة واملنظمــات غــري 
احلكومية خارج القطاع الصحي، فضال عـن حمتويـات الئحـة 
أصدرا سلطات طالبان حتـدد قواعـد تنظـم أنشـطة وكـاالت 
وبرامـج األمـم املتحـدة. وتشـكل املسـألتان عقبتـــني رئيســيتني 
أمـام عمليـة احلـوار البنـاء مـع الطالبـان. وقـد أوضحـت األمــم 
املتحـــدة للسلطات أن التمييز علـــى أسـاس نـوع اجلنـس أمـر 
ال ميكن قبوله. ويواصل جمتمع األمم املتحدة لتقـدمي املسـاعدة 
اإلنسانية، حتت قيادة مكتب منسـق األمـم املتحـدة ومبسـاعدة 
الدول األعضاء عن طريق فريق دعم أفغانسـتان، البحـث عـن 

حل مقبول هلذه املسائل. 
وللسنة الثانية، ُأتبـع تقـدمي األمـم املتحـدة واملنظمـات  - ٥٣
غـري احلكوميـة الدوليـة والوطنيـة للمســـاعدة إىل األفغــان ــج 
ـــــادئ يتماشــــى مــــع اإلطــــار االســــتراتيجي  قـــائم علـــى مب
ألفغانسـتان. ويسـعى جمتمـع تقـدمي املسـاعدة إىل أن يســـتخدم 
مجيع املوارد املتاحة أفضل استخدام عن طريق برنامج مشترك 
قـائم علـى مبـادئ. ويتنـاول الربنـامج، الـــذي عــرض يف نــداء 
موحـد لعـام ٢٠٠٠، االحتياجـــات ذات األوليــة املتمثلــة يف: 
ـــاة اإلنســانية؛ (ب) محايــة حقــوق اإلنســان  (أ) ختفيـف املعان
والنـــهوض ـــــا؛ (ج) توفــــري احلــــد األدىن مــــن اخلدمــــات 
االجتماعيـة األساسـية؛ (د) بنـاء أسـباب معيشـة مسـتدامة مــن 
خالل متكني األفغان؛ (هـ) دعم عودة الالجئـني. وحـىت اآلن، 
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وفــــر اتمــــع الدولـــــي قرابــة ١٥٠ مليــون دوالر، كــــانت 
١٤٠ مليـون دوالر منـها اسـتجابة مباشـرة لالحتياجـات الـــيت 
عرضت يف إطار النداء املوحد، مما ميثل ٤٨ يف املائة من مجلـة 

املساعدة املطلوبة. 
ويف أجــزاء معينــة مــن البلــد، تعرقــل تنفيــــذ برامـــج  - ٥٤
املساعدة بالقيود املفروضة علـى الوصـول إىل الذيـن حيتـاجون 
إىل املساعدة اإلنسانية، وباملسـتويات املرتفعـة النعـدام األمـن. 
ورغـم أن األمـم املتحـدة متكنـت مـن التفـــاوض بشــأن تنفيــذ 
عملية لتقدمي املساعدة عرب خطوط القتال ملا ينـاهز ٠٠٠ ٦٠ 
ــــل  مــن املشــردين بســبب الصــراع يف وادي بنجشــري يف أوائ
كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩، مل يتسن التوصـل إىل اتفاقـات 
أخرى مع السلطات من أجــل مواصلـة هـذه العمليـات خـالل 
ــــى  عــام ٢٠٠٠. وحدثــت صعوبــات مماثلــة يف احلصــول عل
املوافقة للوصول إىل اتمعات احملليـة يف املنطقـة الشـمالية مـن 
حضــارة جــات املتضــررة مــن الصــراع واجلفــاف واحلصـــار 
االقتصــادي خــالل الربــع الثــــاين مـــن الســـنة، رغـــم مســـاح 
السـلطات بوصـول بعـض املسـاعدات إىل السـكان املوجوديــن 
يف مسانغـــان ودار الصـــــوف خــــالل شــــهر آب/أغســــطس. 
ويواصـل مكتـب منسـق األمـــم املتحــدة دعــوة الســلطات إىل 

زيادة احترام حقوق املدنيني يف تلقي املساعدة اإلنسانية. 
وكـانت الظـروف األمنيـة بعيـدا عـن خطـــوط القتــال  - ٥٥
ـــذ الــربامج اإلنســانية،  األماميـة ومنـاطق الصـراع مالئمـة لتنفي
رغـم اسـتمرار التقلبـات. بيـد أن االغتيـــال املأســاوي يف آب/ 
أغســطس لســبعة مــن العــاملني األفغــان يف برنــــامج التوعيـــة 
ـــذي تدعمــه األمــم املتحــدة علــى أيــدي عصابــة  باأللغـام، ال
مسلحة جمهولة يف غريب أفغانسـتان أكـد املخـاطر اليوميـة الـيت 

تواجه أفراد العمل اإلنساين. 
وقد تدهورت األحـوال االجتماعيـة – االقتصاديـة يف  - ٥٦
ـــل يف  أفغانسـتان تدهـورا كبـريا. وهنـاك عوامـل متضـافرة تتمث

اقتصاد احلرب وآثار اجلفاف والقيود املفروضـة علـى التجـارة 
العـابرة مـع باكســـتان تزيــد ضعــف غالبيــة األفغــان. وجعــل 
الصـراع الطويـل األمـــد ومــا ينجــم عنــه مــن فوضــى مئــات 
اآلالف من األفغان يعتمدون علـى حنـو مزمـن علـى املسـاعدة 
الدولية من أجل بقائهم. ومن املسلم به أن قيـام جمتمـع تقـدمي 
املساعدة بتوفري األغذية واملأوى والرعاية الصحية وغـري ذلـك 

من اخلدمات ميثل سبب حياة أساسي للكثريين. 
ويشــكل الذيــن تشــردوا بســــبب القتـــال، ومؤخـــرا  - ٥٧
بسـبب آثـار اجلفـاف، ميثلـون مثـار قلـق خـاص تمـــع تقــدمي 
املساعدة ويتلقى أشدهم ضعفـا دعمـا يف شـكل عـون غذائـي 
يقدمه برنامج األغذية العـاملي. وبقـي السـكان الذيـن شـردهم 
القتــال يف عــــام ١٩٩٩ يف كـــابل، ويف وادي بنجشـــري، ويف 
مواقع متعددة يف األجـزاء الشـمالية والشـرقية مـن البلـد. وقـد 
ــــني الوســـطى والشـــمالية إىل  أدى اســتمرار القتــال يف املنطقت
زيـادة أعـداد هـؤالء املشـردين. ويعيـش مـا ينـاهر ٠٠٠ ١٣٤ 
ـــن الضعــف احلــاد نتيجــة للصــراع.  مـن املشـردين يف حالـة م
وتقوم برامج مساعدة طارئة تنفذها املنظمـات غـري احلكوميـة 

وتدعمها وتنسقها األمم املتحدة بتلبية حاجام املاسة. 
كمــا توقعــت التقــارير الــيت صــدرت يف ايــة عــــام  - ٥٨
١٩٩٩، أدت فصول الشتاء املتعاقبــة الـيت اتسـمت باجلفـاف، 
والقيـود الشـديدة املفروضـة علـى احلـــدود إىل تفــاقم اختــالل 
األمن الغذائي ملعظم األفغـان. وتعـد ظـروف اجلفـاف الراهنـة 
األسوأ من نوعها منـذ أربعـني عامـا حيـث أثـرت بشـدة علـى 
إنتــاج احملــاصيل الزراعيــة واملاشــــية. وتقـــدر تقـــارير تقديـــر 
احملاصيل اليت أعدـا منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة 
(الفاو) وبرنامج األغذية العاملي حجم إنتاج عـام ٢٠٠٠ مـن 
احلبـوب الغذائيـة حبـوايل ١,٨٢ مليـون طـن مـتري، باخنفـــاض 
نسبته ٤٤ يف املائة عـن عـام ١٩٩٩ و ٥٣ يف املائـة عـن عـام 
١٩٩٨. كمـا تسـبب نقـص األعـالف وامليـاه والبيـــع بســبب 
احلاجــة يف تراجــع املوجــودات مــن الــثروة احليوانيــــة بنســـبة 
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ـــتان.  تـتراوح بـني ٥٠ و ١٠٠ يف املائـة يف مجيـع أحنـاء أفغانس
وقدرت منظمة األغذية والزراعة حجـم اإلنتـاج السـنوي مـن 
بـذور القمـح يف أفغانســـتان حبــوايل ٠٠٠ ٣٠٠ طــن مــتري. 
لكـــن التقديـــرات تشـــري إىل تراجـــع هـــذا اإلنتـــــاج مبقــــدار 
٦٠ ٠٠٠ طن متري خالل العام اجلاري نتيجة عـدم إنتاجـها 
علــى نطــاق واســع أو االضطــرار إىل اســتهالكها كغـــذاء أو 

بسبب سوء تشكل البذور حبيث ال تنبت. 
يف حزيـران/يونيـه، قدمـت األمـم املتحـدة وشــركاؤها  - ٥٩
طلب متويل لتنفيذ استراتيجية ترمي إىل مواجهة االحتياجـات 
اإلضافية الناجتة عن اجلفاف. وتركز االستراتيجية علـى تقـدمي 
مسـاعدات موضعيـة ألكـثر النـاس حاجـــة مــن أجــل تشــجيع 
األهــايل علــى االســتقرار وتــاليف  اهلجــــرة. ويتوقـــف جنـــاح 
االسـتراتيجية علـى توفـــر املــوارد اإلضافيــة مــن قبــل املــاحنني 
وحجم هذه املـوارد. ويف أيلـول/سـبتمرب، بـدأ عـدد كبـري مـن 
األسـر القادمـة مـن املنـاطق الـيت خرـــا اجلفــاف بشــدة ومــن 
حمافظـات غـــور وبــادغيس وفريــاب، يف الوصــول إىل هــرات 
وهــي أكــرب مركــز حضــري يف غــرب البلــد. ووصــل عـــدد 
املشــــردين نتيجــــة اجلفــــاف يف هــــــرات اآلن إىل ٠٠٠ ٤٠ 
شخص تقريبا. وقد حشـدت أوسـاط املسـاعدة مجيـع املـوارد 
املتاحة لتوفري احتياجات هؤالء املهاجرين مـن املـأوى والغـذاء 
واملياه والصرف الصحي. ومثة أدلة مقلقـة علـى أن مزيـدا مـن 
ـــارهم يف حماولــة يائســة للنجــاة  األهـايل مـا زالـوا يغـادرون دي
بأنفسهم من آثار اجلفاف. وبرغم توفري الغذاء، ما زال نقص 
األمـوال الالزمـة لشـراء السـلع غـري الغذائيـة ونقـــص املســاندة 
لـــربامج املســـاعدات الغذائيـــة يعرقــــل جــــهود تلبيــــة هــــذه 
االحتياجات. من هنا جاءت مناشدة جمتمـع املـاحنني الدوليـني 
االستجابة بسخاء لطلبات األمم املتحدة وشركائها مـن أجـل 

ختفيف حدة هذه األزمة. 
وباإلضافــة إىل توفــري مســاعدة غذائيــة عاجلــة تلبيــة  - ٦٠
لالحتياجـات الناشـئة عـن اجلفـاف، خصـص برنـامج األغذيـــة 

العـاملي مـا جمموعـه ٨٠٠ ١١٥ طـن مـــن الســلع الغذائيــة ملــا 
يقـرب مـن ١,٥ مليـون شـخص ممـن يعـانون مـن عـدم األمــن 
الغذائي. وقد ركزت مساعدات برنامج األغذية العـاملي علـى 
ـــاد ومــزار.  فقـراء احلضـر الذيـن يعيشـون يف كـابل وجـالل آب
ويقــدم اخلــبز املدعــوم دعمــا كبــريا بانتظــام ملــا يقــرب مـــن 
٤٨٥ ٠٠٠ شـخص، معظمـهم ممـن ينتمـــون إىل أســر تعوهلــا 

سيدات أو من املعوقني. 
ويف أوائل هذا العام، أجـرت مفوضيـة األمـم املتحـدة  - ٦١
ــــران  لشــؤون الالجئــني مفاوضــات ناجحــة مــع مجهوريــة إي
اإلسـالمية بشـأن اتفاقيـة إعـادة الالجئـني األفغـان إىل وطنــهم. 
ومنذ بدأ تنفيذ الربنـامج املشـترك يف نيسـان/أبريـل، اخنفضـت 
معدالت العودة القسرية لالجئني األفغـان مـن مجهوريـة إيـران 
ــــرية لتصـــل إىل عـــدة آالف (بعـــد أن  اإلســالمية بدرجــة كب
وصلـت إىل ٠٠٠ ٧٠ يف عـام ١٩٩٩) وأسـهم ذلـك بشـكل 
ملحـــوظ يف توفـــري محايـــة أكـــرب لالجئـــني األفغـــــان الذيــــن 
ـــها. مــن جهــة أخــرى  ال يسـتطيعون العـودة أو ال يرغبـون في
تضـاعف عـدد الالجئــني األفغــان الذيــن عــادوا طواعيــة مــن 
باكستان أو مجهورية إيران اإلسـالمية باملقارنـة بعـام ١٩٩٩. 
ويف الفــترة مــن كــانون الثــاين/ينــاير وايــة أيلــــول/ســـبتمرب 
ـــوع عــدد الالجئــني األفغــان الذيــن عــادوا  ٢٠٠٠، بلـغ جمم
ـــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني  طواعيـة مبسـاعدة مفوضيـة األم
وبرنامج األغذية العاملي واملنظمة الدولية للـهجرة ١٧٠ ٠٠٠ 
مــهاجر أفغــاين (٠٠٠ ٧٠ مــن باكســتان و٠٠٠ ١٠٠ مـــن 
مجهوريـة إيـران اإلسـالمية). وإن كـانت إعـــادة الالجئــني إىل 
املنــاطق املتضــررة مــن اجلفــاف أو منــاطق الصــــراع مل تلـــق 

تشجيعا. 
وقدمــت بشــكل متواصــل مســــاعدات أوليـــة تتيـــح  - ٦٢
للعائدين االندماج مـن جديـد يف اتمـع طـوال عـام ٢٠٠٠. 
وقد مشل ذلـك توفـري وسـائل النقـل ومـؤازرة األسـر ألفرادهـا 
واملياه الصاحلة للشرب وتشـييد مبـاين اإليـواء العـاجل، فضـال 
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عـن برامـج التعليـم والصحـــة والــربامج املــدرة للدخــل. وقــد 
استهدف هذا الدعم النساء خصوصا وغريهن مـن القطاعـات 

املستضعفة من العائدين. 
وقد منحت وكاالت األمــم املتحـدة املتخصصـة، مـع  - ٦٣
شـركاء هلـا مـن املنظمـــات غــري احلكوميــة، أولويــة لألنشــطة 
الصحيـة طـوال عـــام ٢٠٠٠. ومشلــت تلــك األنشــطة تنميــة 
املـــوارد البشـــرية، وأنشـــطة متكاملـــة ملكافحـــــة األمــــراض، 
واألمومة اآلمنة وبرامج املياه والصـرف الصحـي. وقـد سـجل 
انتشار غــري مسـبوق لوبـائي احلمـى الشـوكية واملالريـا اخلبيثـة 
بسـبب التغـريات املناخيـة يف املرتفعـات الوسـطى، بينمـا عــزى 
انتشـار احلمـــى النـــزفية يف الغــرب علــى األرجــح إىل انتقــال 
قطعان املاشية بسبب اجلفـاف. وقـد مت التصـدي هلـذه األوبئـة 
ـــوارئ باســتخدام منــح بســيطة فوريــة مــن  مـن إمـدادات الط
املعونـة الطبيـة الطارئـة، األمـر الـذي يعـين أن القـدرات احلاليــة 
علـى االسـتجابة ملثـل هـذه األمــور ال ميكــن أن تواجــه خطــر 
ازديـاد املشـردين داخليـــا يف الغــرب، بســبب اجلفــاف، أو يف 

الشمال بسبب الصراع. 
وقدمت منظمة األمم املتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف)  - ٦٤
ومنظمــة الصحــة العامليــة وعــدد كبــري مــــن املنظمـــات غـــري 
احلكوميـة الدعـم أليـام التحصـني الوطنيـة الـيت نظمـت خـــالل 
أيـار/مـايو - حزيـران/يونيـه وتشـرين األول/أكتوبـر وتشـــرين 
الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٠. وخـالل جولـة فصـل الربيـع مت حتصــني 
حوايل ٥,٣ مليون طفل حتت سن اخلامســة ضـد مـرض شـلل 
األطفال، وهو أكرب عدد يتم تطعيمه منـذ عـام ١٩٩٤. كمـا 
نظمت منظمة الصحة العاملية برامج ملكافحة املالريا والسل. 

وقد افترض برنامج القضاء على الفقر ومتكني اتمع  - ٦٥
احمللي التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وجود صلة مباشرة 
وغـري مباشـرة بـني بنـاء الســـالم وجتنــب الصــراع مــن ناحيــة 
ومتكـني اتمـع والقضـاء علـى الفقـر مـن ناحيـة أخـرى، وقــد 

جنح الربنامج الذي عمل يف البيئتني الريفية واحلضرية، وراعـى 
اهليــاكل االجتماعيــة األفغانيــة التقليديــــة، يف إنشـــاء وتعزيـــز 
ما يزيد على ٠٠٠ ٢ منظمة ومجاعة مصاحل متعددة األعـراق 
على مستوى اتمع احمللي، استطاعت أن تقيـم روابـط دائمـة 
فيمـا يتعلـق باملصاحلـة وبنـاء السـالم واحلكـم الرشـــيد وإعــادة 
دمـج الالجئـني. وقـد أسـهم الربنـامج الـذي نفـذ مشـاريع مــن 
خالل مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع والفـاو ومركـز 
األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية مســامهة ملحوظــــة يف 
اجلهود اجلماعية لدعم اتمع احمللـي يف ميـدان األمـن الغذائـي 
ويف احلصـول علـــى اخلدمــات االجتماعيــة األساســية وفــرص 

املعيشة. 
ال تزال أفغانســتان واحـدة مـن أكـثر البلـدان املوبـوءة  - ٦٦
باأللغام األرضية يف العامل. حيث تضم حاليا ٧٢٠ كيلو مـترا 
مربعا من األراضي املعلوم أا حتوي ألغاما. وتعد ٣٤٠ كيلو 
مترا مربعا منها من املناطق امللغومة ذات األولوية العليا حيـث 
أا تؤثر تأثريا سلبيا مباشرا علـى حيـاة الشـعب األفغـاين، أمـا 
ـــاطق ذات  الـــ ٣٨٠ كيلــو مــترا مربعــا املتبقيــة فتوجــد يف من

أولوية دنيا. 
وقـــد متكـــن برنـــــامج العمــــل املتعلــــق باأللغــــام يف  - ٦٧
أفغانسـتان، منـذ نشـأته يف عـــام ١٩٨٩ وحــىت شــهر تشــرين 
األول/أكتوبر، من تطهري ٥١٨ كيلو مـترا مربعـا مـن املنـاطق 
امللغومة وميادين املعارك اليت توجد ا ذخائر مل تنفجر. ومـن 
ـــترا مربعــا متــت  جممـوع املنـاطق الـيت مت تطـهريها ٧٩ كيلـو م
إزالة األلغام منـها يف عـام ٢٠٠٠ وحـده. وقـد حتققـت أيضـا 
إجنازات ملحوظة يف عمليات مسح املنـاطق امللغومـة وميـادين 
ـــى ٦١٩ كيلــو مــترا  املعـارك، حيـث متـت تغطيـة مـا يربـو عل
مربعا. ونظمت دورات تدريبية للتوعية بأخطـار األلغـام كمـا 

وزعت مطبوعات على ما يزيد على ٦,٨ مليون أفغاين. 
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وقـد وصـل متويـل برنـامج العمـل املتعلـق باأللغـــام إىل  - ٦٨
ذروته يف عام ١٩٩٨، مما أدى إىل اسـتمرار تطويـر الربنـامج، 
ــامي ١٩٩٩  لكـن هـذا التمويـل تنـاقص بشـكل ملحـوظ يف ع
ـــون  و ٢٠٠٠. وأجــرب العجــز الشــديد، الــذي بلــغ ٣,٥ ملي
دوالر لتغطية أنشطة برنـامج العمـل املتعلـق باأللغـام يف الفـترة 
من أيلول/سبتمرب إىل كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠، الربنامج 
علـى منـح موظفيـه إجـازة بـدون مرتـب ملـدة شـهرين وجتميــد 
رواتب املوظفني وعالوام. ونتيجة لذلـك، لـن جيـري تطـهري 
ـــهريها يف  سـوى ٦٤ يف املائـة فقـط مـن املواقـع املسـتهدف تط

عام ٢٠٠٠. 
 

املخدرات 
ما زالت أفغانستان هي أكرب مورد لألفيون يف العامل.  - ٦٩
وبرغم تضاعف مساحة األراضي املزروعة باألفيون يف موسم 
١٩٩٩/١٩٩٨ باملقارنـة بالعـــام الســابق، يشــري مســح العــام 
احلــايل إىل حــدوث تراجــع طفيــــف بنســـبة ١٠ يف املائـــة يف 
األراضـي املزروعـة مـن ٠٠٠ ٩١ هكتـار يف عــام ١٩٩٩ إىل 
حوايل ٠٠٠ ٨٢ هكتار يف العام اجلاري. ومع ذلك ال يصـل 
هــذا الرقــم إىل املرســوم الــذي أصدرتــه حركــة الطالبـــان يف 
أيلول/سبتمرب ١٩٩٩ بتخفيض مساحة مزارع األفيون مبقدار 

الثلث خالل املوسم الزراعي ٢٠٠٠/١٩٩٩. 
مـن ناحيـة أخـرى، اخنفـض حمصـــول هــذا العــام مــن  - ٧٠
األفيـون بنسـبة ٢٨ يف املائـة ليصــل إىل ٢٧٥ ٣ طنــا بعــد أن 
وصــل إىل رقــم قياســي هــو ٥٨١ ٤ طنــــا يف عـــام ١٩٩٩، 
ــتركز  ويعـزى هـذا االخنفـاض أساسـا إىل اجلفـاف الشـديد. وت
زراعـة األفيـون يف منـاطق حمـددة نسـبيا مـن أفغانسـتان حيـــث 
توجد ٩٢ يف املائة من مزارع األفيون يف ست فقـط مـن بـني 
ـــد ركــز الربنــامج التجريــيب اإلمنــائي  ٣٠ مقاطعـة أفغانيـة. وق
ـــع  البديـل التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة ملراقبـة املخـدرات ومن
اجلرميـة علـى ثـالث منـاطق مسـتهدفة وجنـح يف ختفيـض إنتــاج 

ـــة يف حمافظــات غــوراك وخــاكريز  األفيـون بنسـبة ٥٠ يف املائ
وميوانــد. ويبــني هــذا أن التنميــة البديلــة هــي االســــتراتيجية 
السليمة للحد من احملاصيل غـري املشـروعة يف بيئـة أفغانسـتان. 
وميكن أن يؤدي نقص األمـوال املخصصـة للربنـامج التجريـيب 
ــــتقبل وعرقلـــة  اإلمنــائي البديــل إىل تراجــع مصداقيتــه يف املس
اسـتمرارية اخنفـاض إنتـاج األفيـون الـذي حتقـــق يف احملافظــات 

املستهدفة يف عام ٢٠٠٠. 
يف الوقت نفسه، فرض الزعيم األعلى للطالبـان، املـال  - ٧١
ـــه ٢٠٠٠، حظــرا تامــا علــى زراعــة  عمـر، يف ٢٨ متـوز/يولي
األفيــون خــالل املوســم الزراعــي التــايل. وأعلنــت ســــلطات 
ـــن حتــل مــا مل  الطالبـان أن مشـكلة املخـدرات يف أفغانسـتان ل

يساعد اتمع الدويل يف تنفيذ هذا املرسوم. 
ونظرا الستمرار احلرب يف أفغانستان، هناك اعـتراف  - ٧٢
بأن الدعم املؤسسي إلنفاذ القوانني داخـل البلـد ليـس عمليـا. 
ومع ذلك، وحيث أن تزايد ريب املخـدرات مـن أفغانسـتان 
يشـكل ديـدا عامليـا خطـريا، بـــدأ مكتــب مراقبــة املخــدرات 
ـــني املتعلقــة بــاملخدرات يف  ومنـع اجلرميـة برناجمـا إلنفـاذ القوان
البلدان احمليطة بأفغانستان، مما يشـكل �حـزام أمـن�، يـهدف 
ـــتوى  إىل احتــواء املشــكلة الــواردة مــن أفغانســتان علــى املس
اإلقليمـي. ويتحقـق ذلـك عـن طريـق تشـجيع تنســـيق اجلــهود 
ملكافحـــة املخـــدرات بـــني أوزبكســـــتان ومجهوريــــة إيــــران 
اإلسـالمية وباكسـتان وتركمانسـتان والصـني وطاجيكســـتان، 
الــيت حتيــط بأفغانســتان علــى امتــــداد حـــدود تبلـــغ ٠٠٠ ٥ 

كيلو متر. 
كمــا ظــهر الــــتزام جمموعـــة �الســـتة زائـــد اثنـــني�  - ٧٣
بــالتصدي ملشــكلة املخــدرات غــري املشــروعة يف أفغانســــتان 
وما هلا من تبعات على املنطقـة ومـا وراءهـا خـالل االجتمـاع 
الرفيـع املسـتوى موعـة �السـتة زائـد اثنـني� الـذي عقـــد يف 
نيويـورك يف ٢٨ شـباط/فــرباير ٢٠٠٠. وبعــد ذلــك، شــجع 
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رئيس جملس األمن جمموعة �الستة زائد اثنني� على التصدي 
للمسائل املتعلقة باملخدرات على حنو منسـق، وبدعـم مكتـب 
األمم املتحدة ملراقبة املخدرات ومنع اجلرمية كما حث الـدول 
األخـرى األعضـــاء علــى املســاعدة يف تعزيــز قــدرات الــدول 

املتامخة ألفغانستان على مكافحة املخدرات. 
ويف أيـار/مـايو، اجتمـع املكتـب وخـرباء مـن جمموعـــة  - ٧٤
�السـتة زائـد اثنـني� وبلـــدان ماحنــة يف فيينــا للتصديــق علــى 
صيغة خطة عمل إقليمية دف إىل تشجيع تبادل املعلومـات، 
ــــــة  واعــــتراض شــــحنات املخــــدرات عــــرب احلــــدود ومراقب
الكيماويــات املســتخدمة يف إنتــاج املخــــدرات، فضـــال عـــن 
اسـتئصال احملـاصيل غـري املشـــروعة يف أفغانســتان، مث تشــجيع 
األنشـطة اإلمنائيـة البديلـة. ومت التـأكيد بوجـه خـــاص علــى أن 
ـج الربجمـة املشـترك لألمـم املتحـــدة يف أفغانســتان هــو إطــار 
العمل املالئم لضمان اتساق املساعدة مع هدف القضـاء علـى 
زراعة األفيون. وقد أقرت جمموعة �الستة زائد اثنـني� خطـة 
العمــل اإلقليميــة يف اجتماعــــها يف نيويـــورك يف ١٣ أيلـــول/ 

سبتمرب. 
 

حقوق اإلنسان 
اسـتمرت معانـاة األفغـان، خـالل العـام املنصـرم، مـــن  - ٧٥
العديـــد مـــن أشـــكال احلرمـــان واالنتـــهاكات والسياســــات 
ــــن حقـــوق اإلنســـان أو  واملمارســات الــيت تنتقــص بشــدة م
حترمهم منها متاما. وما زالت احلرب تشكل أكرب عـامل ضـار 
ميــس حقــوق اإلنســان األفغــاين. وأســهمت اآلثــار املباشـــرة 
والتراكميــة للصــــراع، إىل جـــانب الفقـــر املدقـــع والتخلـــف 
الشديد، يف حالة وضعت األفغـان ضمـن أقـل الشـعوب قـدرة 

على التمتع حبقوقهم، ومن بينها احلق يف احلياة. 
لقــد أشــرت يف تقــاريري الســابقة إىل اإلحصــــاءات  - ٧٦
واملؤشرات االجتماعية االقتصاديـة املزعجـة الـيت تعطـي فكـرة 
ــــانيون يف التمتـــع حبقـــوق  عــن العراقيــل الــيت يواجهــها األفغ

اإلنسان. وما من شك يف أن اجلفاف مقترنا بالصراع والفقـر 
املدقع قد أفضـــى إلـــــى تدهور احلالة اليت كانت أصال سـيئة، 
وال سيما من حيث احلق يف التغذية والصحة واملأوى املالئـم. 
ومـن شـأن تقليـص أنشـطة إزالـة األلغـام بســـبب عــدم كفايــة 
التمويل أن يزيد من التـهديدات احملدقـة حبـق اتمعـات احملليـة 

املتضررة من األلغام يف احلياة. 
ومـــا فتئـــت السياســـات واملمارســـــات الســــائدة يف  - ٧٧
أفغانستان، وال سيما تلك املتعلقـة بالنسـاء والفتيـات، تشـكل 
مصدر قلق بالغ. فوضعية النسـاء والفتيـات ال تـزال تدعـو إىل 
األسـى، كمـا أشـرت إىل ذلـك يف تقـاريري الســـابقة، وذلــك 
بسـبب السياسـات غـري املعقولـة الـيت يتبعـها طالبـان والتدهــور 
العام للمؤشرات االجتماعية االقتصادية. ويعد املرسـوم الـذي 
أصدرته سلطات طالبان يف متــوز/يوليـه بتقييـد توظيـف النسـاء 
األفغانيـــات مـــن طـــرف األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات غـــــري 
احلكوميـة، باسـتثناء قطـاع الصحـة، انتـهاكا ســـافرا للحــق يف 
ــــذا  العمــل ويف التمتــع مبســتوى عيــش مناســب. ويشــكل ه
املرسوم سابقة غري مقبولة كما يقوض قدرة وكـاالت املعونـة 
علـى الوصـول إىل مـن هـم أكـــثر حاجــة وميشــا يف اتمــع 
األفغــاين. ويتــابع منســق األمــم املتحــــدة حلقـــوق اإلنســـان، 
بالتشـاور مـع اجلـهات الـــيت تقــدم املعونــة، هــذه املســألة مــع 
سلطات طالبان. وتواصل وكاالت تقدمي املعونة تنفيذ أنشــطة 
مصممة خصيصا ملواجهة هذه املشـكلة، فضـال عـن تداعيـات 

التمييز اجلنسي. 
ـــرض األفغــانيون يف منــاطق اجلبهــة، بصــورة  وقـد تع - ٧٨
متكـــررة، للقصـــف والســـتخدام األلغـــام األرضيـــة بشــــكل 
عشوائي. وقد فرت أعـداد كبـرية مـن أفـراد اتمعـات احملليـة 
ــــن منـــاطق املعـــارك، ألن املدنيـــني  املوجــودة علــى اجلبهــة م
ـــهم  يدركـون جيـدا مـدى االنتـهاكات الـيت تتعـرض هلـا حقوق
كأشــخاص غــري مقــاتلني. وتشــــمل االنتـــهاكات الصارخـــة 
حلقـوق اإلنسـان اإلعدامـات بـإجراءات موجـــزة مبــا يف ذلــك 
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ــــن يف ســـامانغان يف  عمليــة قتــل مجــاعي مزعومــة للمحتجزي
أيـار/مـايو. وقـد اعتقـــل مدنيــون مبــن فيــهم النســاء، بصــورة 
اعتباطيـة يف ظـــروف اعتــربت قاســية وغــري إنســانية. وهنــاك 
تقارير عديدة تفيـد بـأن قـوات طالبـان ـدم البيـوت وحترقـها 
وتنهب املمتلكات اليت تعترب ضرورية للبقاء. وتـاريخ الصـراع 
ـــني عــن قصــد  يف أفغانسـتان حـافل بعمليـات اسـتهداف املدني
وإحلاق األضرار م مما يفرض ضرورة حماسبة املسـؤولني عـن 
تلك اجلرائم البشعة. وال تزال التقـارير عـن عمليـات اإلعـدام 
بإجراءات موجزة واالعتقال العشوائي والسخرة الـيت يتعـرض 

هلا نزالء املعتقالت، تشكل مصدر قلق بالغ. 
وال يسعنا إال أن نبدي أسفنا إلصـرار حركـة طالبـان  - ٧٩
على رفض دخول السيد كمـال حسـني املقـرر اخلـاص للجنـة 
حقوق اإلنسان املعين حبقوق اإلنسان يف أفغانستان إىل البلـد. 
ويسلط تقريره األخري (A/55/346) الضوء على احلالة املزعجة 

خبصوص حقوق اإلنسان يف أفغانستان. 
 

مالحظات واستنتاجات   خامسا –
ـــبة ملعظــم  لقـد كـانت هـذه السـنة صعبـة للغايـة بالنس - ٨٠
األفغانيني. فالبلد يشهد حربا ضروسا مبا هلا من آثـار مباشـرة 
ومتراكمـة تقـترن بانتشـار الفقـر الـذي يـزداد حـدة مـن جــراء 
ــهاك  أقسـى جفـاف عرفـه البلـد منـذ ٣٠ عامـا، وباسـتمرار انت
حقـوق اإلنسـان بشـكل ســـافر، وبتخريــب االقتصــاد ونفــوذ 
اإلجـرام إليـه، وهـو مـا أدى مبعظـم األفغـانيني شـــظف العيــش 
والسعي بالكاد للبقـاء. ومـن احملتمـل أن يتدهـور هـذا الوضـع 

بشكل مأساوي خالل فصل الشتاء وطوال السنة املقبلة. 
وال تدعو التطورات األخرى اليت شـهدا أفغانسـتان  - ٨١
خالل عام ٢٠٠٠ إىل كثـري مـن التفـاؤل. فمـرة ثانيـة شـهدنا 
ـــريا أواخــر الصيــف املــاضي، وهــو أمــر  هجومـا عسـكريا كب
تعودنـا عليـه مـع األسـف، مـع مـا ينجـم عـن ذلـك مـن تشــرد 
ومعاناة للسكان املدنيني. والبـد مـن اإلشـارة مـرة أخـرى إىل 

استمرار تورط جهات خارجيـة متعـددة املشـارب إىل جـانب 
كل واحد من الفصيلـني املتحـاربني. وممـا حيمـل علـى األسـى 
ـــريا مــن األفــراد غــري األفغــانيون، وهــم  الشـديد أن عـددا كب
ينتمون بصورة عامة إىل �املـدارس� الباكسـتانية، يشـاركون 
معظمـهم، إن مل يكـن مجيعـهم، مباشـرة يف القتـال إىل جــانب 
الطالبان، ويبدو كذلك أم يشاركون يف التخطيط لعمليـات 
ـــد مكّــن هــذا األمــر  عسـكرية ومدهـا بـالدعم اللوجسـيت. وق
وغريه من أشـكال التدخـل يف الشـؤون الداخليـة ألفغانسـتان، 
من طرف بعض احلكومات، الفصيلـني مـن السـعي إىل حتقيـق 

أهدافهما العسكرية وشجعهما على ذلك. 
ويشــكل املرســوم الــذي أصــــدره الطالبـــان مؤخـــرا  - ٨٢
والـذي يفـرض ألول مـرة حظـرا كليـا علـى زراعـة خشــخاش 
األفيـون داخـل إقليـم البلـد اخلـاضع لسـيطرم تطـورا مشــجعا 
يستحق رد فعل إجيايب. بيد أن هذه اخلطـوة قابلتـها إجـراءات 
ــرأة  أخـرى مـن طـرف طالبـان مـن قبيـل إصـدار قـانون مينـع امل
األفغانية من العمل. ومن املؤسف جدا أنـه بـالرغم مـن بعـض 
أوجــه التحســن القليلــة، مــا فتئــت املــرأة والفتــاة تتعرضــــان 
ـــية مبــا يف ذلــك فــرض  النتـهاكات خطـرية حلقوقـهما األساس

قيود صارمة على مشاركتهما يف احلياة العامة. 
وإين ألشـعر بأسـف عميـق إزاء عـــدم امتثــال طالبــان  - ٨٣
حلد اآلن لطلب جملس األمــن تسـليم أسـامة بـن الدن مبوجـب 
األحكـام الـواردة يف الفقـرة ٢ مـن القـــرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، 
وذلك بالرغم من مرور سنة على اعتماد هذا القـرار. كمـا مل 
حيرز أي تقدم باد يف التحقيق يف مقتل املوظفني الدبلوماســيني 
والقنصليـني اإليرانيـني يف مـزار الشـــريف. كمــا آســف لعــدم 
إحراز أي تقدم واضح خالل السـنة املاضيـة حنـو تقـدمي قـاتلي 
املقدم كالو املستشــار العسـكري لبعثـة األمـم املتحـدة اخلاصـة 

إىل أفغانستان، للمحاكمة. 
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ـــــم املتحــــدة القطــــري املعــــين  ويواصـــل فريـــق األم - ٨٤
بأفغانستان واملنظمات غري احلكومية النظرية، بذل اجلهود من 
ـــف مــن حــدة املشــاكل الــيت يواجهــها الشــعب  أجـل التخفي
األفغاين وتقدمي املساعدة الضروريـة لتحسـني احلالـة اإلنسـانية 
املترديـة. بيـد أن التمويـل اســـتجابة للنــداء املوحــد مــن أجــل 
أفغانسـتان وحتديـدا النـداء مـــن أجــل مقاومــة آثــار اجلفــاف، 
مل جيـن سـوى حــوايل ٥٠ يف املائــة مــن املبلــغ الــالزم. كمــا 
ـــة األلغــام ومكافحــة  تـأثرت بعـدم كفايـة التمويـل برامـج إزال
املخـدرات، وهـي برامـج ذات أمهيـة حامسـة. وأناشـــد اتمــع 
الدويل مرة أخرى االستجابة بسخاء هلذه النـداءات مـن أجـل 

ضمان استمرار هذا العمل احليوي. 
ويشـكل االتفـاق بـني طالبـان واجلبهـة املوحـدة الـذي  - ٨٥
ـــوم ٢ تشــرين الثــاين/نوفمــرب للدخــول يف حــوار دون  أبـرم ي
شـروط مسـبقة حتـــت رعايــة األمــم املتحــدة مــن أجــل إــاء 
الصراع يف أفغانستان بالوسائل السياسـية، بارقـة أمـل يف هـذا 
املشـهد القـامت. وبـالرغم مـن وجـود مـا يـربر الشــكوك بشــأن 
آفاقـه علـــى املــدى الطويــل بــالنظر إىل كــثرة مــا شــهدناه يف 
املاضي من بدايات فاشـلة وآمـال خميبـة، فـإن االتفـاق يشـكل 
أول حالـة الـتزم فيـها فرقـاء احلـرب كتابـة بالسـعي إىل تســوية 
سياسية عن طريـق عمليـة تفاوضيـة ال سـابقة هلـا حتـت رعايـة 
األمم املتحدة، ال ينسحب منها أي طرف حىت ينظر يف مجيع 

بنود جدول األعمال اليت سيتفقان عليها. 
وهذا االتفاق إجرائي صرف ومن مث فإنه ميثل خطوة  - ٨٦
أوىل فحسـب علـى درب السـالم الطويـل والشـاق، يف أفضــل 
األحـوال. ولكـي يولـد هـذا االتفـاق الزخـم الـالزم وتتـاح لـــه 
ـــى دعــم جملــس األمــن  فـرص النجـاح، ال بـد مـن التعويـل عل
واجلمعية العامة، هذا عالوة علـى التعـاون الفعلـي مـن جـانب 
جمموعة �الستة زائد اثنني�. وذه الطريقة وحدهـا وكذلـك 
مـن خـــالل اجلمــع بــني احلوافــز والضغــوط بطريقــة متوازنــة 
وموقوتـة، سـيمكن إحـداث اإلرادة السياســـية لــدى الطرفــني 

واحلفـاظ عليـها، ومسـاعدما يف جتـــاوز عــدم الثقــة الراســخ 
واملتبـادل وحفزمهـا علــى العمــل باملرونــة الواجبــة واإلســراع 
مبعاجلة القضايا اليت تشـكل جوهـر الصـراع األفغـاين. وينبغـي 
أن يكون أحد تلك احلوافز إعداد خطة من طرف املؤسسات 
ـــري  املاليــة واإلمنائيــة الدوليــة بدعــم مــن البلــدان املاحنــة، لتعم
ـــة  وإنعـاش أفغانسـتان. وسـتعطي هـذه املبـادرة األفغـانيون بارق
أمل يف مستقبل أفضل واملساعدة يف دوام أية تسوية سلمية. 

وأود أن أعــرب عــن ســروري إزاء حتســن األجــــواء  - ٨٧
كثريا داخل جمموعـة �السـتة زائـد اثنـني� خـالل هـذه السـنة 
بالرغم من أن هناك املزيد مما يتوجـب القيـام بـه لضمـان قـدر 
أكرب من التناغم بني أعضائها. وتشكل خطة العمـل اإلقليميـة 
ملكافحة املخدرات اليت اعتمدـا اموعـة خطـوة مفيـدة حنـو 
ضمـان التنـاغم السياســـي بــني أعضائــها، وهــو أمــر أساســي 
لتحقيـق اهلـــدف النــهائي للمجموعــة - املتمثــل يف املســاعدة 
على تسوية الصراع األفغاين عن طريق املفاوضات السياسـية. 
وسأسعى مع ممثلي الشخصي فيما نقوم بـه مـن اتصـاالت إىل 
حتسـيس أعضـاء هـذه اموعـة بـأن أفضـــل خدمــة ملصاحلــهم 
املشـروعة يف أفغانسـتان تتمثـل يف إـاء دعمـهم بـالتزامن هلـــذا 
الفصيل أو ذاك وعن طريق تشجيع إقامـة حكومـة موحـدة يف 
ـــاين.  أفغانسـتان جتسـد بشـكل حقيقـي تطلعـات الشـعب األفغ
فتـاريخ املنطقـة يـربز بـأن البلـدان ال تتمتـع بالسـلم واالزدهــار 
إال حينما يستتب السلم يف أفغانسـتان حتـت حكومـة موحـدة 
ويكون بوسع هذا البلد أداء دوره الطبيعي كجسر بني بلـدان 

جنوب وغرب ووسط آسيا.  
إن أي تسوية دائمة جيب أن تشمل كذلـك مشـاركة  - ٨٨
األفغــانيون مــن غــري املقــاتلني ســواء مــن داخــل أفغانســــتان 
وخارجـها ألنـه ال ميكـن أن يـترك حتديـد مســـتقبل أفغانســتان 
ـــياق  فحسـب يف أيـدي الذيـن حيملـون السـالح. ويف هـذا الس
فإين أقدر إىل حد كبري مبادرة امللك السابق ظاهر شـاه الـذي 
حيظـى بـاحترام األفغـانيني، بعقـد اللويـا جريغـــاه داخــل البلــد 
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كوسيلة لتعبئة قطاعـات هامـة مـن سـكان أفغانسـتان وإمسـاع 
صوم. 

وقـــد تعـــزز دور بعثـــة األمـــم املتحـــدة اخلاصــــة إىل  - ٨٩
أفغانستان وحضورها يف امليدان كثريا خالل هذه السنة. وقـد 
فتحـت البعثـة بفضـل وجـود اموعـة الكاملـــة مــن موظفيــها 
السياسـيني، مكتبــا لالتصــال يف طــهران وأعــادت حضورهــا 
السياسـي يف كـابل ويـرأس ذينـك املكتبـني موظفـان سياســيان 
ـــة  كبــريان. ومــن احملتمــل أن تــتزايد األعمــال السياســية للبعث
خالل األشهر املقبلة وال سيما إذا أفضت اجلهود الراهنـة الـيت 
يبذهلا ممثلي الشـخصي كمـا نـأمل إىل مفاوضـات موضوعيـة. 
وآنذاك سوف يتعني على البعثة أن ترفـع قدراـا الدبلوماسـية 
إىل حـد كبـري وهلـذا الغـرض فـإنين أعـتزم الزيـادة يف املوظفـــني 

السياسيني للبعثة. 
ويف حــني آســــف لرفـــض طالبـــان اســـتقبال املقـــرر  - ٩٠
اخلاص، فقد سررت بتواجد وحـدة الشـؤون املدنيـة حاليـا يف 
عني املكان وبعملـها وتعـاون الطرفـني املتحـاربني معـها. وقـد 
أثبتـت هـذه الوحـدة جدواهـا بسـرعة سـواء مـن حيـث إقامـــة 
عالقــات ثقــة مــع ســــلطات املقاطعـــات والســـلطات احملليـــة 
وكذلـك مـع الزعمـاء احملليـني اآلخريـــن أو مــن حيــث تقييــم 
رئيس البعثة للتطـورات يف أفغانسـتان وال سـيما تلـك املتصلـة 
حبقـوق اإلنســـان. وســوف يكتمــل قــوام البعثــة حبلــول عــام 
٢٠٠١ وســتكلف باالهتمــام علــى وجــه اخلصــوص بتمتـــني 

عالقاا مع اتمع املدين األفغاين خالل السنة املقبلة. 
وعلى مدار السنة، جنـح العنصـر العسـكري للبعثـة يف  - ٩١
إقامـــة روابـــط متينـــة مـــع الســـلطات العســـكرية للفصيلــــني 
املتحـاربني، فضـال عـن تقـدمي دعـم موثـوق ومـدروس لرئيــس 
البعثة. وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألعرب عن امتناين للعميـد 
ـــل فــترة  جـان غونـار أيسـربج (السـويد) الـذي غـادر البعثـة قب
قصرية بعد سنة من اخلدمة كمستشار عسكري كبري، لتفانيـه 

ومثابرته يف العمل ومبادراته. وعلى ضـوء الفوائـد الـيت جنتـها 
البعثـة مـن التفـاعل املثمـر بـني مكونيـها السياسـي والعســكري 
أود أن أعيد احلالة إىل ما كانت عليه حـىت السـنة املاضيـة مـن 
خالل زيادة عدد املستشارين العسكريني من اثنني إىل أربعة. 
وبالرغم من أن أفغانستان حظيت خـالل هـذه السـنة  - ٩٢
بقـدر مـن االهتمـام، فـإن االجتـاه الراسـخ هـو النظـر إىل ذلـــك 
البلـد كمجموعـة مـن املشـاكل املنفصلـة سـواء كـــانت تتعلــق 
باملخدرات أو اإلرهاب أو الالجئني والسعي إىل حلـها مبعـزل 
عـن بعضـها عـوض معاجلتــها مــن خــالل ــج شــامل. ومــن 
املؤمل أن حيدد جملس األمـن واجلمعيـة العامـة أهدافـا واضحـة 
وقابلــة للتحقيــــق يف أفغانســـتان وان يسترشـــدا يف قرارامـــا 
ـــك األهــداف ويتخــذا  ومقررامـا مببـدأ الفاعليـة يف حتقيـق تل
تلـك القـرارات واملقـررات يف إطـار اسـتراتيجية شـاملة إلجيــاد 
حـل دائـــم للصــراع األفغــاين، عــوض اعتبارهــا بديــال لتلــك 

االستراتيجية. 
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املرفـق   
 بيان جمموعة �الـستة زائد اثنني� 

٣ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠  
انعقد اجتماع رفيع املستوى موعة �الستة زائد اثنني� يوم ٣ تشرين الثــاين/نوفمـرب 
٢٠٠٠ مبقر األمم املتحدة حسبما اتفق عليه وزراء اخلارجية وغريهم من كبار املمثلني خـالل 
اجتماعهم رفيع املسـتوى املنعقـد يف ١٥ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٠، لالطـالع علـى تقريـر املمثـل 
الشخصي لألمني العام عن اتصاالتـه مـع مجيـع األطـراف األفغانيـة املعنيـة خبصـوص رغبتـها يف 

االتفاق على إطالق النار والدخول يف مفاوضات إلجياد حل سياسي يف أفغانستان.  
وأحـاط أعضـاء جمموعـة �السـتة زائـد اثنـني� علمـا باالتصـاالت الـيت أجراهـا خـــالل 
هذه الفترة املمثل الشخصي مع طالبان واجلبهة املوحدة، وكذلك مع اجلماعات األفغانيـة غـري 
املتحاربـة. ورحبـوا باالتفـاق املكتـوب الـذي أحالـه الطرفـان املتحاربـان يف رســـائل إىل املمثــل 
ـــق وســاطة  الشـخصي لألمـني العـام بـالدخول يف عمليـة حـوار دون شـروط مسـبقة وعـن طري
األمني العام أو ممثلـه الشـخصي، ـدف إجيـاد حـل سياسـي للصـراع يف أفغانسـتان. والحظـوا 
بصفة خاصة التزام الطرفني بالتفاوض عن حسن نيـة وعـدم االنسـحاب انسـحابا انفراديـا مـن 

عملية التفاوض حلني النظر يف مجيع بنود جدول أعمال املفاوضات. 
ويعرب أعضاء جمموعة �الستة زائد اثنني� عن التزامـهم بالتسـوية السياسـية السـلمية 
للصراع األفغاين وفقا ألحكام القـرارات واملقـررات ذات الصلـة الصـادرة عـن اجلمعيـة العامـة 
وجملس األمن باألمم املتحدة. وحثوا الطرفني على التعاون بشكل وثيـق مـع املمثـل الشـخصي 
لألمني العام يف الدفع قدما بالعملية يف أقرب وقت ممكن، وأعربوا عن التزامهم جمددا مبواصلـة 
العمـل عـن كثـب مـع األمـني العـام وممثلـه الشـخصي ودعمـهما للمســـاعدة يف وضــع جــدول 
أعمال مفيد يتنـاول مجيـع القضايـا الـيت تشـكل جوهـر الصـراع األفغـاين. وأعربـوا عـن قلقـهم 
ـــن عواقــب إنســانية وخيمــة  البـالغ إزاء اهلجومـات األخـرية يف أفغانسـتان ومـا ترتـب عليـها م
وأكدوا ثانية على عدم وجـود حـل عسـكري هلـذه القضيـة. وأعربـوا عـن تشـجيعهم للجـهود 
األخرى وال سيما تلك الـيت يبذهلـا الشـعب األفغـاين دعمـا ألنشـطة األمـم املتحـدة الراميـة إىل 

إجياد تسوية سلمية يف أفغانستان.  
ـــق باملبــادئ األساســية لفــض الصــراع يف  وشـدد املوقعـون علـى إعـالن طشـقند املتعل
أفغانسـتان بالوسـائل السـلمية (A/54/174-S/1999/812، املرفـق) ثانيـة علـى املبـادئ الــواردة يف 
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ذلــك اإلعــالن وأكــدوا جمــددا أن إعماهلــا سيســهم إىل حــد كبــري يف النــهوض بالســـالم يف 
أفغانستان،. يف حني أعرب تركمانستان عن موقف خمالف. 

وطلـب أعضـاء جمموعـة �السـتة زائـد اثنـني� مـن املمثـل الشـخصي لألمـني العـــام أن 
يقدم إىل اموعة حبلول ١ شباط/فرباير ٢٠٠١ تقريرا عن التقدم احملرز يف عمليـة احلـوار الـيت 

اتفق عليها الطرفان املتحاربان. 
 


