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جملس األمن اجلمعية العامة 
الدورة اخلامسة واخلمسون 
البند ٤٦ من جدول األعمال 

احلالة يف أفغانستان وآثارها على السالم 
واألمن الدوليني 

السنة السادسة واخلمسون 

  
رسالة مؤرخة ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠١ موجهة إىل األمني العام من املمثل الدائــم لباكسـتان 

لدى األمم املتحدة 
 

أكتـب إليكـم باإلشـارة إىل اإلحاطـة الصحفيـة الـيت قدمـها أمـس كـــل مــن املتحــدث 
بامسكم فريد إيكهارد ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بشـأن التفـاهم الـذي توصلتـم 

إليه مع حكومة باكستان بشأن توفري املساعدة إىل الالجئني األفغان. 
وأود اإلشارة إىل أنه أثناء اجتماعكم مع رئيس احلكومة يف الشهر املـاضي مت االتفـاق 
على أن األمم املتحدة ستتبع جا ذا شـقني جيـري مبقتضـاه، بصـورة متزامنـة، توفـري املسـاعدة 
لالجئني األفغان الذين وصلوا حديثـا إىل باكسـتان، عـالوة علـى املتضرريـن داخـل أفغانسـتان 
نفسها. وقد التزمت باكستان بتقدمي كل مـا ميكـن مـن مسـاعدة إىل الوكـاالت التابعـة لألمـم 
املتحـدة يف إنشـاء خميمـات اإلغاثـة علـى اجلـانب األفغـاين مـن احلـدود. وكـــان املقصــود مببــدأ 
الـتزامن هـو احليلولـة دون تدفـق موجـات جديـدة مـن الالجئـني األفغـــان إىل باكســتان ويئــة 
الظروف لعودة األشخاص الذين جلأوا إىل باكستان يف األسابيع اليت تلت مباشـرة قيـام جملـس 
األمـن بفـرض جـزاءات جديـدة علـى أفغانسـتان. وإننـا نشـعر خبيبـة األمـل ألن األمـم املتحـــدة 
عجزت عن الوفاء بتعهدها وفقا ملبدأ التزامن الذي مت االتفاق عليه بصورة متبادلـة. ومل تتخـذ 
الوكاالت التابعة لألمم املتحدة بعد أي خطوة إلقامة املخيمـات وتعبئـة جـهود اإلغاثـة داخـل 

أفغانستان من أجل وقف تدفق موجات جديدة من الالجئني األفغان. 
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وإنين على يقني من أنكـم تقـرون بـأن باكسـتان هلـا سـجل نـاصع فيمـا يتعلـق برعايـة 
الالجئـني األفغـان. فعلـى مـدى سـنوات عديـدة حتملـت باكسـتان، مبفردهـا، عـــبء الالجئــني 
ـــو علــى مليــوين الجــئ أفغــاين،  األفغـان. بيـد أن باكسـتان، الـيت تواجـه بـالفعل عـبء مـا يرب
ال ميكن أن يتوقع منـها أن تتصـدى السـتمرار تدفـق موجـات الالجئـني، ال سـيما مـع تالشـي 
ـــتقبال موجــات جديــدة مــن  املسـاعدة الدوليـة. وقـد اسـترتفت متامـا قـدرة باكسـتان علـى اس
املشـردين والالجئـني. وليـس أدل علـى نـدرة األمـوال املوجـودة حتـت تصـرف مفوضيـة األمــم 
املتحدة لشؤون الالجئني للعناية مبا يربـو علـى مليونـني مـن الالجئـني األفغـان مـن ضآلـة املبلـغ 
املتاح حتت تصرفها اآلن وهو مليونا دوالر. بل لقد اعترفتم أنتـم بذلـك. وممـا يدعـو لألسـف 
أنـه اســـتجابة لندائكــم بتوفــري قرابــة ٢٧٥ مليــون دوالر لتلبيــة احتياجــات الالجئــني داخــل 

أفغانستان والالجئني اجلدد، فإن التربعات املعلنة حىت اآلن هي أقل من ٤٥ مليون دوالر. 
وقد أبقت باكستان على خميم جالوزي مفتوحا أمام مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون 
الالجئـني، وأخصـائيي املعونـة اإلنسـانية، واجلـهات املاحنـة للمعونـات الثنائيـة، واملنظمـات غــري 
احلكومية، والذين يقومون بتوفري املساعدة الغوثية لالجئني. بيـد أن الـذي ال ميكننـا قبولـه هـو 
اعتزام املفوضية السماح بتسـجيل الالجئـني يف خميـم جـالوزي دون أن توفـر املسـاعدة الغوثيـة 
داخـل أفغانسـتان، إذ ليـس مـــن شــأن هــذا التســجيل إال أن يــؤدي إىل حــض األفغــان علــى 
االنتقال بأعداد كبرية إىل باكستان. وهذا األمـر يتعـارض أيضـا مـع التفـاهم الـذي مت التوصـل 

إليه أثناء زيارتكم إىل باكستان. 
إن حل املشكلة ال يكمن يف التركـيز علـى خميـم جـالوزي فقـط أو يف إنشـاء خميمـات 
جديدة لالجئني  يف باكستان، فذلك لن يؤدي إال إىل اجتذاب املزيد من الالجئني، ولكـن يف 

إنشاء املخيمات على أساس طارئ على اجلانب األفغاين من احلدود.  
وإنين إذ أتقدم إليكم ذه املذكـرة، أود أن أسـجل خيبـة أمـل حكومـة باكسـتان إزاء 
املالحظات اليت أدىل ا املتحدث الرمسي بـامسكم يف تصرحياتـه الصحفيـة وألقـى فيـها بالالئمـة 
علــى باكســتان. ويف الوقــت نفســه، فــإنين أود أن أكــرر تــأكيد التزامنــا بالوفــــاء بتعـــهداتنا 

واالستمرار يف مناقشاتنا بغرض التوصل إىل حل شامل هلذه املشكلة اإلنسانية. 
وسأغدو ممتنا لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة رمسية من وثـائق اجلمعيـة 

العامة، يف إطار البند ٤٦ من جدول األعمال، ومن وثائق جملس األمن. 
(توقيع) شامشاد أمحد 

 


