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ـــة مــن األمــني العــام إىل رئيــس  رسـالة مؤرخـة ١٧ آذار/مـارس ٢٠٠٤ موجه
  جملس األمن 

يشرفين أن أحيل إليكم الرسالة املرفقة املؤرخة ٢ آذار/مارس ٢٠٠٤ اليت تلقيتها مـن 
األمني العام ملنظمة حلف مشال األطلسي (انظر املرفق). 

وسأكون ممتنا لو أطلعتم أعضاء جملس األمن على هذه الرسالة. 
(توقيع) كويف ع. عنان 
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  مرفق 
رســالة مؤرخــة ٢ آذار/مــارس ٢٠٠٤، موجهــة إىل األمــني العــام مـــن 

 األمني العام ملنظمة حلف مشال األطلسي 
[األصل: باالنكليزية] 
وفقا لقراري جملس األمن ١٣٨٦ (٢٠٠١) و ١٥١٠ (٢٠٠٣)، أُرفق برساليت هذه 
تقريرا عن عمليات القوة الدولية للمساعدة األمنية يف أفغانستان، وهـو يغطـي الفـترة مـن ١٢ 

تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣ إىل ١٢ شباط/فرباير ٢٠٠٤. 
وسأكون ممتنا لو عملتم على إتاحة هذا التقرير ألعضاء جملس األمن. 

(توقيع) جاب دي هوب شافر 
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 ضميمة 
التقريـر الفصلـي املقـدم إىل األمـم املتحـدة عـــن عمليــات القــوة الدوليــة 

 للمساعدة األمنية يف أفغانستان 
يغطي هذا التقرير الفترة من ١٢ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٣ إىل ١٢ شـباط/فـرباير  - ١
٢٠٠٤. ويف تـاريخ ١٠ شـباط/فـرباير، كـان القـوام الكلـي للقـــوة يبلــغ ٢٦٤ ٦ فــردا منــهم 

٢٣٣ فردا من ١١ بلدا غري أعضاء يف منظمة احللف األطلسي. 
وقد استلم الوزير حكمت سـيتني مهامـه بصفـة ممثـل مـدين سـام ملنظمـة حلـف مشـال  - ٢
األطلسـي يف أفغانسـتان يف ٢٥ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٤. وسـيكون مسـؤوال عـن مواصلـــة 
إجنـاز اجلوانـب السياســـية - العســكرية ملســاعدة احللــف للســلطة االنتقاليــة األفغانيــة، وفــاء 

بااللتزامات املنصوص عليها يف اتفاق بون. 
 

مركز البلدان املسامهة/الشريكة غري األعضاء يف منظمة حلف مشال األطلسي 
ـــة عضــوا يف منظمــة حلــف مشــال  يف ١٠ شـباط/فـرباير، كـانت يف اجملمـوع ١٩ دول - ٣
األطلسـي و ١١ دولـة غـري عضـو يف املنظمـة مسـامهة يف القـوة الدوليـة للمســـاعدة األمنيــة يف 

أفغانستان. 
 

األمن 
ـــات كــابل) بــاهلدوء  تتسـم احلالـة األمنيـة يف كـابل واملنـاطق احمليطـة هبـا (منطقـة عملي - ٤
عمومـا، لكنـها غـري مسـتقرة. ويف ٢٧ و ٢٨ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٤، حدثـــت هجمتــان 
انتحاريتان ضد دوريتني للقوة الدولية تـابعتني علـى التـوايل لكنـدا واململكـة املتحـدة، أدتـا إىل 
مقتل كندي واحـد وجنـدي بريطـاين واحـد وإصابـة سـتة أفـراد آخريـن تـابعني للقـوة الدوليـة 
جبروح خطرية. ومل تنفك اإلنذارات تصل متعددة غري أن القوة واصلت تنفيذ مهامـها األمنيـة 

اإلطارية باالشتراك مع اجليش الوطين األفغاين وشرطة مدينة كابل. 
ــق  وتولـت القـوة الدوليـة للمسـاعدة األمنيـة يف أفغانسـتان املسـؤولية عـن عمليـات فري - ٥
تعمري املقاطعات األملاين يف كندوز يف ٣٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣. وتقيَّم احلالة األمنية 
يف منطقة عمليات كندوز بأهنا هادئة لكنـها غـري مسـتقرة. ورغـم أن قـوات املليشـيا املعارضـة 
ليس هلا وجود منظم هنا، فإن املنطقة، مع ذلك، هتم قوات املليشيا املعارضة إذ أهنـا توجـد يف 
وسط منطقة إنتاج املخـدرات. واهليـاكل األساسـية احملليـة هشـة وليـس للشـرطة سـوى سـلطة 
حمدودة، وما زالت الصدامات بني الفصائل/القبائل تقوِّض األمن. ومل يـزدد التوتـر بقـدر هـام 
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بسبب تنفيذ برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج يف كندوز بوصفـه أحـد املشـاريع 
الرائدة. 

 
 الدعم املقدم للسلطة االنتقالية األفغانية ولبعثة األمم املتحدة للمساعدة يف أفغانستان 

الدعم لعملية اتفاق بون  ألف -
تشمل مساعدة القوة الدولية لعملية اتفاق بون ما يلي:  - ٦

عقدت السلطة االنتقالية األفغانيـة اجتماعـا هليئـة اللويـا جريغـا الدسـتورية يف  (أ)
الفترة من ١٤ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ إىل ٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤. وقـامت القـوة 
الدولية بتوفري دعم أمين بالدرجـة الثانيـة هليئـة اللويـا جريغـا الدسـتورية، وأدت دورا قياديـا يف 
التخطيـط بتنسـيق قـوة لـرد الفعـل السـريع مـن أجـل االسـتجابة أليـة حـوادث أمنيـــة، وقــامت 
بتفتيش واسع النطـاق وبتطـهري املوقـع مـن األجـهزة املتفجـرة كمـا اضطلعـت بنشـاط إعالمـي 

بشأن احلدث. وقامت القوة الدولية أيضا بإتاحة خدمات احتياطية طبية للطوارئ. 
ويف ٣٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣، قامت القوة الدوليـة بـاخلطوة األوىل  (ب)
يف توسع نطاق دورها الداعم للسلطة االنتقالية األفغانية، وذلـك بتحمـل املسـؤولية عـن فريـق 
تعمري املقاطعات يف كندوز. وسوف يسّهل هذا توسيع نطاق نفوذ السلطة االنتقالية األفغانيـة 

يف مقاطعات خارج حدود العاصمة. 
ومل تنفك القوة الدولية تدعم عمليــة تسـجيل النـاخبني يف كـابل منـذ بدايتـها  (ج)
يف ١ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٣، وذلـك بتوفـري دعـم أمـين بدرجـة ثانيـة عنـد الطلــب، يف 

حدود إمكانياهتا وقدراهتا. 
وتشاطر القوة الدولية القلق السائد خبصـوص مـا إذا كـانت عمليـة التسـجيل  (د)
ستبلغ طورا متقدما بالقدر الكايف للسماح بإجراء االنتخابات يف حزيران/يونيه ٢٠٠٤. ومـع 
ذلك، فقد سامهت القوة يف عملية التخطيط. واستنادا إىل خطة العمليات اليت اقترحتـها اهليئـة 
املشـتركة إلدارة االنتخابـات، مـا زال دور القـوة الدوليـة وطبيعـة املسـاعدة األمنيـة املطلوبــة مل 
حيـدَّدا بدقـة، نظـرا للـدور األساسـي لبعثـة األمـم املتحـدة للمسـاعدة يف أفغانســـتان، وللســلطة 

االنتقالية األفغانية، يف تنظيم وسالمة العملية االنتخابية. 
 

دعم إصالح قطاع األمن  باء -
بإضافة هرات وجالل أباد، أصبحت عملية نزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج  - ٧

تشمل اآلن مثانية مشاريع رائدة. 
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أُكمـل املشـروع الرائـد لـرتع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج يف كـــابل،  (أ)
مبسـاعدة مـن القـوة الدوليـة، يف ٢٩ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٤، ومت يف إطـاره نـزع الســالح 
ـــني  بصـورة رمسيـة لــ ٧٩٧ ١ فـردا مـن قـوات املليشـيا األفغانيـة. وتتواصـل حاليـا املناقشـات ب
وزارة الدفاع األفغانية وقيادة القـوة الدوليـة لتقييـم أفضـل طريقـة للحفـاظ علـى الزخـم الـذي 
أوجـده املشـروع الرائـد لكـي يتسـىن االنتقـال دون عراقيـل إىل محلـة لـرتع السـالح والتســريح 

وإعادة اإلدماج لعدد كبري من اجلنود. 
ـــاردز؛ ومت حتقيــق تقــدم هــام يف  ويتواصـل مشـروعان رائـدان يف كنـدوز وغ (ب)
التحضــري للشــروع يف نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج يف مــزار الشــريف، وبـــدأ 
ــة  التخطيـط لربنـامج ممـاثل يف باميـان. ومـن املقـرر حاليـا بـدء برنـامج رائـد يف كندهـار يف هناي

شباط/فرباير. 
ـــن أن عمليــة نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج تشــمل  وبـالرغم م (ج)
األسلحة الثقيلة، فهي ال تستهدفها بالتحديد. وقــد شـرعت القـوة الدوليـة يف برنـامج لتجميـع 
ـــة. إن هــذه  األسـلحة الثقيلـة مـن مدينـة كـابل واملنـاطق احمليطـة هبـا بغيـة ختزينـها يف مواقـع آمن
العمليـة املخططـة واملنفـذة يف إطـار التعـاون الوثيـق مـع وزارة الدفـاع األفغانيـة والـيت حصلــت 
على تأييد واسع النطاق، تشكل تدبريا لبناء الثقة يستهدف العناصر الداخلية واخلارجيـة معـا، 
وسوف حيسن احلالة األمنية يف كابل. ويف ١٢ كانون الثاين/يناير، مت توقيـع اتفـاق بـني القـوة 
الدوليـة ووزارة الدفـاع األفغانيـة وبـدأ جتميـع األسـلحة الثقيلـة رمسيـا يف كـابل يف ١٥ كــانون 
الثـاين/ينـاير وهـو تـاريخ حتـرك أول قافلـة حتمـل أسـلحة ثقيلـة. وبـدأ املشـروع الثـاين لتجميـــع 
األسلحة الثقيلة يف ١٠ شباط/فرباير. وما زالت برامج جتميع األسـلحة الثقيلـة ونـزع السـالح 

والتسريح وإعادة اإلدماج متواصلة بالتوازي ويدعم كل منها اآلخر. 
واصلت القوة الدولية دعم النشاط التدرييب للجيش الوطين األفغاين مـن خـالل توفـري  - ٨
أفرقـة تدريـب متنقلـة والتركـيز علـى التدريـب علـــى املدفعيــة وعلــى أنشــطة إبطــال الذخــائر 
املتفجرة، والرعاية الطبية. وسيسمح وجود أفرقة تدريب يف مقر قيادة اجليش الوطين األفغـاين 
وبرنـامج ”النـاصحني“ باملسـاعدة يف التطويـر القيـادي والفـين مبقـر قيـادة اجليـــش والوحــدات 

املناظرة. وجيري حاليا النظر يف مزيد من فرص التدريب. 
ـــة األفغانيــة يكتســي أمهيــة حامســة  ومـا زال تعزيـز قـدرة وسـلطة قـوة الشـرطة الوطني - ٩
لتوسـيع نطـاق كـل مـن سـيادة القـانون وسـلطة احلكومـة املركزيـة يف كـابل. وتواصـــل القــوة 
الدولية املسامهة يف برنـامج تنميـة قـدرات الشـرطة، بقيـادة العنصـر األملـاين، مـن خـالل تنظيـم 
دوريات مشتركة واملساعدة يف استعراض تنظيمي داخلي لشرطة مدينة كـابل. وقـامت القـوة 
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الدولية أيضا بتوفري تدريب أساسي على أنشطة الشـرطة واسـتخدام األسـلحة لشـرطة احلـدود 
يف مطار كابل الدويل. 

ومـا زال مركـز التنسـيق األمـين املشـترك املُنشـأ حتـت إشـــراف القــوة الدوليــة يف ٢٢  - ١٠
أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٣ حيقـق جناحـا متواضعـا يف تشـجيع وكـاالت السـلطة االنتقاليـة األفغانيــة 
املنتشرة يف كابل على التنسيق بشأن املسائل األمنية. إن األمر الصـادر بإضفـاء الطـابع الرمسـي 
على مركز التنسـيق األمـين املشـترك، واملبـادرة القياديـة الـيت تقـوم هبـا القـوة الدوليـة يف جتميـع 
املنظمــات املختلفــة التابعــة للســلطة االنتقاليــة األفغانيــة، يبشــــران بتحســـن يف التنســـيق ويف 

العمليات األمنية بقيادة السلطة االنتقالية األفغانية داخل كابل. 
ودعمـت القـوة الدوليـة برنـامج مكافحـة املخـدرات بقيـادة اململكـة املتحـــدة، وذلــك  - ١١
بتوفري األماكن واحلماية املشددة لألفرقة اليت تقوم بتدريـب قـوات مكافحـة املخـدرات التابعـة 

للسلطة االنتقالية األفغانية يف كابل. 
إن اإلصالح القضائي، الـذي يكتسـي أمهيـة أساسـية بالنسـبة لفـرض سـيادة القـانون،  - ١٢
مرتبط ارتباطا وثيقـا بالعنـاصر األساسـية التفـاق بـون، وخباصـة فيمـا يتصـل بتدريـب الشـرطة 
ومكافحة املخدرات. وباإلضافة إىل ذلـك، تواصـل القـوة الدوليـة تعاوهنـا الوثيـق مـع وزارات 

السلطة االنتقالية األفغانية لتحديد وطَرق املسائل اليت تؤثر مباشرة يف سيادة القانون. 
 

اهلجمات ضد القوة الدولية وأنشطتها التنفيذية 
ـــى القــوة الدوليــة منــذ ١١ تشــرين الثــاين/نوفمــرب ٢٠٠٣.  ُسـجلت ٩ هجمـات عل - ١٣
وحدثت ٥ من هذه اهلجمات اليت استخدمت فيـها القذائـف واألجـهزة املتفجـرة املرجتلـة، يف 
كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ ومل تتسبب يف مقتل أي شخص. وحدثـت ثـالث هجمـات يف 
كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤؛ وُسجلت انفجارات يف جنوب مطار كـابل الـدويل ويف كندهـار، 
وهجمتان انتحاريتان بالقرب من معسكر جوليـان الكنـدي ومعسـكر سـاوتر التـابع للمملكـة 
املتحـدة أسـفرتا عـن مقتـل ١٧ أفغانيـا وجنديـني تـابعني للقـوة الدوليـة. ويف ٣ شـباط/فـــرباير، 
حدث انفجاران لقذيفتني أطلقتا من اجلزء اجلنوب الشـرقي لكـابل. ومل تسـجل خسـارات يف 

األرواح أو أضرار. 
واسـتمرت أملانيـا، الـيت تـؤدي دورا قياديـا، يف إدارة مطـــار كــابل الــدويل منــذ تــويل  - ١٤
منظمـة حلـف مشـال األطلسـي املسـؤولية عـن عمليـة القـوة الدوليـة. وُيسـتخدم املطـار بصـورة 
أولية من طرف الطائرات العسكرية أو الطائرات اليت يستأجرها اجملتمـع الـدويل. واالسـتخدام 
التجاري للمطار مقصور حاليا على شـركة النقـل الوطنيـة األفغانيـة. ومـن الضـروري بصـورة 
حامسة حتقيق نظرة مشتركة للمجتمع الدويل فيما يتعلــق بإعـادة تـأهيل املطـار. ولتعجيـل هـذه 
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العملية، ستساهم منظمة حلف مشال األطلسي يف وثيقة إطاريـة أعدهتـا منظمـة الطـريان املـدين 
الدويل إلعادة تأهيل املطار. ويف املرحلة املقبلـة، سـيجري التمـاس موافقـة السـلطات األفغانيـة 
على إطار العمل هذا. ومت وضع خطة انتقالية للمطار بغية تـأمني نقـل املسـؤولية علـى مراحـل 
مـن أملانيـا إىل منظمـة حلـف مشـال األطلسـي. وبـدأت املرحلـة االنتقاليـة يف ١١ شـباط/فـــرباير 

ومن املقرر إكماهلا حبلول شهر حزيران/يونيه ٢٠٠٤. 
 

حملة عامة 
عمال بقرار جملس األمن ١٥١٠ (٢٠٠٣)، وعلى حنو ما أقّره جملس مشال األطلسي،  - ١٥
يتواصـل التخطيـط لتوسـيع نطـاق واليـة القـوة الدوليـــة الــذي ســيدعم ويعــزز قــدرة الســلطة 
االنتقاليـة األفغانيـة علـى هتيئـة بيئـة أكـثر أمنـا لشـعبها ولعملياهتـا احلكوميـة. واســـتمرت القــوة 
الدولية يف النهوض بواليتها ملساعدة السلطة االنتقالية األفغانيـة يف توفـري األمـن داخـل املنـاطق 
احملددة للعمليات. ويتمثل خطـر قـائم يف إمكانيـة أن تتدهـور احلالـة األمنيـة يف منـاطق حمـددة، 
وال سـيما بـاالقتران مـع التحضـريات لالنتخابـات املقـرر إجراؤهـا يف صيـف هـذا العـام. ومــن 
املتوقـع أن يتحسـن األمـن يف منطقـة عمليـات كـل مـن كـابل وكنـدوز علـى املديـني املتوســـط 
والطويل. وما زالت القوة الدولية تعمل بنشاط يف دعم إصالح قطاع األمـن يف إطـار دعمـها 
للجيش الوطين األفغاين ووكاالت األمن التابعة للسـلطة االنتقاليـة األفغانيـة. وبعـد جنـاح هيئـة 
ــة، يف  اللويـا جريغـا الدسـتورية، تركـز القـوة الدوليـة اآلن مسـاعدهتا للسـلطة االنتقاليـة األفغاني

عملية اتفاق بون، على برنامج االنتخابات املقبلة. 
 


