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رسـالة مؤرخـة ٥ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١ موجهـة مـــن األمــني العــام إىل 
  رئيس جملس األمن 

تعلمون أن الوفود املشاركة يف حمادثات األمم املتحــدة بشـأن أفغانسـتان وقَّعـت اليـوم 
يف بـون �اتفـاق بشـأن ترتيبـات مؤقتـة يف أفغانسـتان ريثمـا يعـاد إنشـاء املؤسسـات احلكوميـــة 

الدائمة�. 
وأتشـرف بـأن أوافيكـم بنسـخة مـن نـص االتفـاق. وسـأغدو ممتنـا لـو أطلعتـم أعضــاء 

جملس األمن عليها. 
وسوف أبقيكم على علم بأي تطورات أخرى بشأن أفغانستان. 

 
(توقيع) كويف. ع. عنان 
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اتفاق بشأن ترتيبـات مؤقتـة يف أفغانسـتان ريثمـا يعـاد إنشـاء املؤسسـات 
  احلكومية الدائمة 

إن املشاركني يف حمادثات األمم املتحدة بشأن أفغانستان، 
ويف حضور املمثل اخلاص لألمني العام ألفغانستان، 

وقد عقدوا العزم على إاء الصراع املأساوي يف أفغانستان وتعزيز املصاحلة الوطنيـة، 
والسالم الدائم، واالستقرار واحترام حقوق اإلنسان يف البلد، 

وإذ يؤكدون من جديد استقالل أفغانستان وسيادا الوطنية وسالمتها اإلقليمية، 
ـــادئ  وإذ يسـلمون حبـق شـعب أفغانسـتان أن يقـرر حبريـة مسـتقبله السياسـي وفقـا ملب

اإلسالم والدميقراطية والتعددية والعدالة االجتماعية، 
وإذ يعربـون عـن تقديرهـم للمجـاهدين األفغـان الذيـن مـــا انفكــوا علــى مــر الســنني 
يدافعـون عـن اسـتقالل البلـد وسـالمته اإلقليميـــة ووحدتــه الوطنيــة ويــؤدون دورا رئيســيا يف 
النضال ضد اإلرهاب واالضطهاد، والذين جتعل منهم تضحيام اآلن أبطاال للجـهاد وأنصـارا 

للسالم واالستقرار وإعادة إعمار وطنهم احملبوب أفغانستان، 
وإذ يدركون أن حالة عـدم االسـتقرار السـائدة يف أفغانسـتان تتطلـب تنفيـذ ترتيبـات 
مؤقتـة طارئـة، وإذ يعربـون عـن عميـق تقديرهـم لصـاحب الفخامـة الربوفيسـور برهـان الديــن 

رباين الستعداده تسليم مقاليد احلكم إىل سلطة مؤقتة جيري إنشاؤها عمال ذا االتفاق، 
وإذ يسلمون باحلاجة إىل تأمني متثيل واسـع النطـاق يف هـذه الترتيبـات املؤقتـة جلميـع 
شرائح السكان األفغانيني، مبا يف ذلك اموعات اليت مل تكن ممثلة بشــكل كـاف يف حمادثـات 

األمم املتحدة بشأن أفغانستان،  
وإذ يالحظـون أن املقصـود ـذه الترتيبـات املؤقتـة أن تكـون خطـوة أوىل حنـــو إنشــاء 
حكومة ذات قاعدة عريضـة تراعـي اجلنسـني وتكفـل تعـدد األعـراق وتؤمـن التمثيـل الكـامل، 

وليس املقصود ا أن تظل قائمة بعد الفترة الزمنية احملددة، 
وإذ يسلمون بأن األمر قد يتطلـب بعـض الوقـت لكـي تشـكل علـى حنـو كـامل قـوة 
أمن أفغانية جديدة قادرة على القيام مبهامها، وبأنه يتعني لذلك وضع أحكام أمنية أخرى تـرد 

تفاصيلها يف املرفق األول هلذا االتفاق، 
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وإذ يرون أن لألمم املتحدة، بوصفها املؤسسة احملايدة املعـترف ـا دوليـا، دورا علـى 
جـانب خـاص مـن األمهيـة، يف الفـترة السـابقة إلنشـاء املؤسسـات الدائمـة يف أفغانســتان علــى 

النحو الذي ترد تفاصيله يف املرفق الثاين هلذا االتفاق، 
يتفقون على ما يلي: 

 
 السلطة املؤقتة 

أحكام عامة  أوال -
تنشأ سلطة مؤقتـة إبـان التسـليم الرمسـي ملقـاليد احلكـم يف ٢٢ كـانون األول/ديسـمرب  - ١

 .٢٠٠١
تتكـون السـلطة املؤقتـة مـن إدارة مؤقتـة يرأسـها رئيـس، وجلنـة مسـتقلة خاصـــة معنيــة  - ٢
بعقد االجتماع الطارئ لس أعيان القبائل (اللويـا جريغـا)، وحمكمـة عليـا ألفغانسـتان، وأي 
حماكم أخرى ميكن أن تنشئها اإلدارة املؤقتة. ويرد يف هذا االتفاق بيان تكويـن اإلدارة املؤقتـة 

واللجنة املستقلة اخلاصة ومهامهما واإلجراءات الناظمة هلما. 
بعد التسليم الرمسي ملقاليد احلكم، تصبح السلطة املؤقتة مرجع السيادة األفغانية، بـأثر  - ٣
فـوري. وتقـوم، بصفتـها تلـك، وطيلـة الفـترة املؤقتـة االنتقاليـة، بتمثيـل أفغانسـتان يف عالقاــا 
اخلارجيـة، وتشـغل مقعـد أفغانســـتان بــاألمم املتحــدة ووكاالــا املتخصصــة ويف املؤسســات 

واملؤمترات الدولية األخرى. 
يعقـد اجتمـاع طـارئ للويـا جريغـا يف غضـون سـتة أشـهر مـن تـاريخ إنشـــاء الســلطة  - ٤
املؤقتـة. ويفتتـح اجتمـاع اللويـا جريغـا الطـارئ صـاحب اجلاللـة حممـــد ظــاهر امللــك الســابق 
ألفغانستان. وتتخذ اللويا جريغا يف اجتماعها الطـارئ، قـرارات بشـأن إنشـاء سـلطة انتقاليـة، 
تشمل إدارة انتقالية ذات قاعدة عريضة، تتوىل قيادة أفغانستان إىل أن يتسىن انتخاب حكومـة 
متثيلية بالكامل عن طريق انتخابـات حـرة ونزيهـة تعقـد يف أجـل ال يتجـاوز سـنتني مـن تـاريخ 

عقد اجتماع اللويا جريغا الطارئ. 
ـــارئ بإنشــاء  وينتـهي وجـود السـلطة املؤقتـة بعـد قيـام اللويـا جريغـا يف اجتماعـها الط - ٥

السلطة االنتقالية. 
يعقد اللويا جريغا اجتماعا دسـتوريا يف غضـون مثانيـة عشـرة شـهرا مـن تـاريخ إنشـاء  - ٦
السـلطة االنتقاليـة، مـن أجـل اعتمـاد دسـتور جديـد ألفغانسـتان. وتقـوم اإلدارة االنتقاليـة مـــن 
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أجـل مسـاعدة اجتمـاع اللويـا جريغـا الدســـتوري يف إعــداد الدســتور املقــترح، بإنشــاء جلنــة 
دستورية، يف غضون شهرين من إنشائها مبساعدة األمم املتحدة. 

 
اإلطار القانوين والنظام القضائي   ثانيا -

ينطبق اإلطار القانوين التـايل بشـكل مؤقـت إىل حـني اعتمـاد الدسـتور اجلديـد املشـار  - ١
إليه أعاله: 

دستور عام ١٩٦٤، (أ) ما مل تتعارض أحكامه مع األحكــام الـواردة يف هـذا  �١�
االتفــاق، (ب) وباســتثناء األحكــــام املتصلـــة بامللكيـــة وبـــاهليئتني التنفيذيـــة 

والتشريعية املنصوص عليهما يف الدستور؛ 
القوانني واألنظمة القائمة، ما مل تتعارض مع هـذا االتفـاق أو مـع االلتزامـات  �٢�
القانونيـة الدوليـة الـيت تكـون أفغانسـتان طرفـا فيـها، أو مـع األحكـام املنطبقــة 
ـــة  الـواردة يف دسـتور عـام ١٩٦٤، شـريطة أن تكـون للسـلطة املؤقتـة صالحي

إلغاء أو تعديل تلك القوانني واألنظمة. 
تكون السلطة القضائية يف أفغانستان مستقلة ويعهد ـا إىل حمكمـة عليـا ألفغانسـتان،  - ٢
وأليـة حمـاكم أخـرى ميكـن أن تنشـئها اإلدارة املؤقتـة. وتنشـئ اإلدارة املؤقتـة، مبسـاعدة األمــم 
املتحـدة، جلنـة قضائيـة إلعـادة بنـاء النظـام القضـائي احمللـي وفقـا للمبـادئ اإلســـالمية واملعايــري 

الدولية وسيادة القانون والتقاليد القانونية األفغانية. 
 

اإلدارة املؤقتة   ثالثا -
التكوين  ألف -

تتكـون اإلدارة املؤقتـة مـن رئيـس ومخسـة نـواب للرئيـس و ٢٤ عضـوا آخـر. وميكــن  - ١
لكل عضو، باستثناء الرئيس، أن يرأس إحدى الوزارات يف اإلدارة املؤقتة. 

دعـا املشـاركون يف حمادثـات األمـم املتحـدة بشـأن أفغانسـتان صـاحب اجلاللـة حممـــد  - ٢
ظـاهر امللـك السـابق ألفغانسـتان، إىل تـرأس اإلدارة املؤقتـة. وأشـار جاللتـه أنـه يفضـل اختيــار 

مرشح مناسب يقبله املشاركون رئيسا لإلدارة املؤقتة. 
اختار املشاركون يف حمادثات األمم املتحدة بشأن أفغانسـتان الرئيـس ونـواب الرئيـس  - ٣
واألعضاء اآلخرين يف اإلدارة املؤقتة، على النحو املبني يف املرفـق الرابـع هلـذا االتفـاق. وجـرى 
االختيـار علـى أسـاس الكفـاءة املهنيـــة والرتاهــة الشــخصية مــن قوائــم قدمــها املشــاركون يف 



01-678595

S/2001/1154

حمادثـات األمـم املتحـدة، مـع املراعـاة الواجبـة للتكويـن العرقـي واجلغـرايف والديـين ألفغانســتان 
وأمهية مشاركة املرأة. 

ال جيوز ألي شخص يعمل عضوا يف اإلدارة املؤقتة أن يكون يف الوقـت نفسـه عضـوا  - ٤
يف اللجنة املستقلة اخلاصة املعنية بعقد االجتماع الطارئ للويا جريغا. 

 
اإلجراءات  بـاء -

يدعــو رئيــس اإلدارة املؤقتــة أو، يف حالــة غيابــه، أحــــد نـــواب الرئيـــس، إىل عقـــد  - ١
االجتماعات ويترأسها ويقترح جدول أعمال هذه االجتماعات. 

تسـعى اإلدارة املؤقتـة إىل اختـاذ قراراـا بتوافـق اآلراء. ولكـي يتخـذ أي قـــرار، يتعــني  - ٢
حضـور ٢٢ عضـوا علـى األقـل. وإذا أصبـح مـن الضـروري إجـراء تصويـت، تتخـذ القــرارات 
بأغلبيـة األعضـاء احلـاضرين واملصوتـني، مـا مل ينـص هـذا االتفـــاق علــى غــري ذلــك. ويكــون 

الصوت الذي يديل به الرئيس مرجحا يف حالة انقسام أصوات األعضاء بالتساوي. 
 

املهام  جيم -
توكـل إىل اإلدارة املؤقتـة مهمـة التصريـف اليومـي لشـؤون الدولـة، وحيـق هلـــا إصــدار  - ١

املراسيم من أجل إحالل السالم والنظام، واحلكم الرشيد يف أفغانستان. 
ـــواب الرئيــس، اإلدارة املؤقتــة،  ميثـل رئيـس اإلدارة املؤقتـة، أو يف حالـة غيابـه، أحـد ن - ٢

حسب االقتضاء. 
ــن  يكـون األعضـاء املسـؤولون عـن إدارة كـل وزارة مـن الـوزارات مسـؤولني أيضـا ع - ٣

تنفيذ سياسات اإلدارة املؤقتة يف ااالت اليت تقع يف نطاق مسؤوليتهم. 
يكون لإلدارة املؤقتة، بعد التســليم الرمسـي ملقـاليد احلكـم، واليـة قضائيـة كاملـة علـى  - ٤
طبع وتسليم العملة الوطنية وحقوق السـحب اخلاصـة مـن املؤسسـات املاليـة الدوليـة. وتنشـئ 
اإلدارة املؤقتة، مبساعدة األمم املتحدة، مصرفا مركزيا ألفغانسـتان ينظـم عمليـة عـرض النقـود 

يف البلد عن طريق إجراءات شفافة وخاضعة للمساءلة. 
تنشئ اإلدارة املؤقتة، مبساعدة األمــم املتحـدة، جلنـة مسـتقلة للخدمـة املدنيـة تقـدم إىل  - ٥
السلطة املؤقتة وإىل السلطة االنتقالية يف املستقبل قوائم مصغرة باملرشـحني ملنـاصب رئيسـية يف 

الوحدات اإلدارية، وملناصب احملافظني واألولوسوال من أجل ضمان كفاءم ونزاهتهم. 
تنشئ اإلدارة املؤقتــة، مبسـاعدة األمـم املتحـدة، جلنـة مسـتقلة حلقـوق اإلنسـان تشـمل  - ٦
مســؤولياا رصــد حقــوق اإلنســــان، والتحقيـــق يف انتـــهاكات حقـــوق االنســـان، وإنشـــاء 
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مؤسسات حملية معنية حبقوق اإلنسان. وجيوز لإلدارة املؤقتـة أن تنشـئ أيضـا، مبسـاعدة األمـم 
املتحدة، أي جلان أخرى الستعراض املسائل اليت يشملها هذا االتفاق. 

يتقيـد أعضـاء اإلدارة املؤقتـة مبدونـة لقواعـد الســـلوك جيــري إعدادهــا وفقــا للمعايــري  - ٧
الدولية. 

يفضـي عـدم تقيـد عضـــو اإلدارة املؤقتــة بأحكــام مدونــة قواعــد الســلوك إىل تعليــق  - ٨
عضويته يف تلك اهليئة. ويتخذ قرار تعليق عضوية شخص بأغلبيـة ثلثـي أعضـاء اإلدارة املؤقتـة 

بناء على اقتراح من رئيس اإلدارة أو أي من نوابه. 
جيري، حسب االقتضـاء، توضيـح مـهام أعضـاء اإلدارة املؤقتـة وسـلطام بقـدر أكـرب  - ٩

من التفصيل، مبساعدة األمم املتحدة. 
 

اللجنة املستقلة اخلاصة املعنية بعقد االجتماع الطارئ للويا جريغا   رابعا -
جيري إنشاء اللجنـة املسـتقلة اخلاصـة املعنيـة بعقـد االجتمـاع الطـارئ للويـا جريغـا يف  - ١
غضون شهر من تاريخ إنشاء اإلدارة املؤقتة. وتتكـون اللجنـة مـن ٢١ عضـوا ينبغـي أن تتوفـر 
لعـدد منـهم خـربة يف القـانون الدسـتوري أو القـانون العـريف. وسـيجري اختيـار األعضـــاء مــن 
قوائـم للمرشـحني يقدمـها املشـاركون يف حمادثـات األمـم املتحـدة بشـأن أفغانســـتان وتقدمــها 
كذلك اموعات املهنية األفغانية وجمموعات اتمع املدين. وتقدم األمم املتحـدة مسـاعدة يف 

إنشاء اللجنة وإنشاء أمانة فنية هلا ويف أدائهما لعملهما. 
تكون للجنة املستقلة اخلاصة السلطة األخرية يف حتديد إجـراءات عقـد اجتمـاع اللويـا  - ٢
جريغـا الطـارئ وعـدد األشـخاص الذيـن سيشـاركون فيـها. وتصـوغ اللجنـة املسـتقلة اخلاصــة 
القواعـد واإلجـراءات الـيت حتـدد ��١ معايـري توزيـع املقـاعد علـى السـكان املسـتقرين والرحـــل 
املقيمني يف البلد؛ ��٢ ومعايري توزيع املقـاعد علـى الالجئـني األفغـان الذيـن يعيشـون يف إيـران 
وباكستان وأماكن أخرى، وأفغان مـن الشـتات؛ ��٣ ومعايـري إدراج منظمـات اتمـع املـدين 
والشخصيات البارزة، مبن فيهم علماء الشريعة اإلسـالمية، واملثقفـون، والتجـار، سـواء داخـل 
البلـــــد أو يف الشــــــتات. وتكفل اللجنـــــــة املستقلة اخلاصة إيالء العناية الالزمـة لتمثيـل عـدد 
ال يستهان به من النساء يف اجتماع اللويا جريغــا الطـارئ وكـذا متثيـل كـل الشـرائح األخـرى 

للسكان األفغان. 
تنشر اللجنة املستقلة اخلاصة وتعمم القواعد واإلجراءات املتعلقة بعقد اجتمـاع اللويـا  - ٣
جريغا الطارئ يف أجل ال يقـل عـن عشـرة أسـابيع قبـل عقـد اجتمـاع اللويـا جريغـا الطـارئ، 

وتكون مشفوعة بتاريخ بدء  الدورة ومكان ومدة انعقادها املقترحني. 
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تعتمد اللجنة املستقلة اخلاصة وتطبـق إجـراءات رصـد عمليـة تعيـني األفـراد الجتمـاع  - ٤
اللويا جريغا الطارئ لضمان شفافية ونزاهة عملية االنتخاب أو االختيار غري املباشـر. وتفاديـا 
للـرتاع بشـأن التعيينـــات، حتــدد اللجنــة املســتقلة اخلاصــة آليــة للتظلــم وقواعــد للتحكيــم يف 

املنازعات. 
تنتخب اللجنة املستقلة اخلاصة رئيسا للدولة من أجل اإلدارة االنتقاليـة، وتوافـق علـى  - ٥

االقتراحات املتعلقة يكل اإلدارة االنتقالية واملوظفني الرئيسيني فيها. 
 

أحكام ختامية   خامسا -
ـــاليد الســلطة، خيضــع مجيــع اــاهدين والقــوات املســلحة  مبجـرد التسـليم الرمسـي ملق - ١
األفغانية واجلماعات املسـلحة يف البلـد لقيـادة وسـيطرة السـلطة املؤقتـة، ويعـاد تنظيمـهم وفقـا 

لشروط قوات األمن والقوات املسلحة األفغانية اجلديدة. 
ـــارئ وفقــا للمبــادئ واألحكــام  تتصـرف السـلطة املؤقتـة واجتمـاع اللويـا جريغـا الط - ٢
األساسية الواردة يف الصكوك الدولية املتعلقة حبقـوق اإلنسـان والقـانون الـدويل اإلنسـاين الـيت 

تكون أفغانستان طرفا فيها. 
تتعاون السلطة املؤقتة مـع اتمـع الـدويل يف مكافحـة اإلرهـاب واملخـدرات واجلرميـة  - ٣
املنظمـة. وتلـتزم بـاحترام القـانون الـدويل وإقامـة عالقـات سـلمية ووديـة مــع البلــدان اــاورة 

وسائر اتمع الدويل. 
تضمـن السـلطة املؤقتـة واللجنـة املسـتقلة اخلاصـة املعنيـة بعقـد اجتمـــاع اللويــا جريغــا  - ٤
الطـارئ مشـاركة املـرأة والتمثيـل العـادل لكـل اجلماعـــات العرقيــة والدينيــة يف اإلدارة املؤقتــة 

واجتماع اللويا جريغا الطارئ. 
تتماشـى كـل اإلجـراءات الـيت تتخذهـا السـلطة املؤقتـة مـع قـرار جملـس األمـن ١٣٧٨  - ٥
(١٤ تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠٠١) وغريه من قرارات جملس األمن ذات الصلة بأفغانستان. 

يصاغ النظام الداخلي لألجـهزة املنشـأة حتـت السـلطة املؤقتـة مبسـاعدة األمـم املتحـدة  - ٦
عند االقتضاء. 

إن هـذا االتفـاق الـذي تشـكل املرفقـات جـزءا ال يتجـزأ منـه، والـذي حـرر يف بـــون يف اليــوم 
اخلامس من كانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١ باللغـة االنكليزيـة، هـو النـص ذو احلجيـة احملـرر يف 
ـــدة تــودع يف حمفوظــات األمــم املتحــدة. وتوفــر النصــوص الرمسيــة بلغــيت داري  نسـخة وحي
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وباشـتو، واللغـات األخـرى الـيت حيددهـا املمثـل اخلـاص لألمـني العـام. ويرسـل املمثـل اخلـــاص 
لألمني العام نسخا مصدقا عليها باللغة االنكليزية ولغيت داري وباشتو إىل كل املشاركني. 

 
عن املشاركني يف حمادثات األمم املتحدة بشأن أفغانستان: 

السيدة أمينة أفضلي 
السيد س. حسني أنوري 
السيد هداية أمني أرساال 
السيد سيد حامد غيالين 

السيد رمحة اهللا موسى غازي 
املهندس عبد احلكيم 

السيد هومايون جرير 
السيد عباس كرميي 

السيد مصطفى كاظمي 
الدكتور عزيز اهللا لودين 
السيد أمحد وايل مسعود 

السيد حفيظ اهللا عاصف حمسين 
األستاذ حممد إسحاق نادري 

السيد حممد ناطقي 
السيد يونس كنعوين 

الدكتور زاملاي رسول 
السيد هـ. مرواس صادق 

الدكتور حممد جليل مشس 
األستاذ عبد الستار صراط 

السيد هومايون تندار 
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السيدة سيما وايل 
اللواء عبد الرحيم وردق 
السيد باشا خان زادران 

  
وإثباتا لذلك وقَّعه عن األمم املتحدة: 

السيد األخضر اإلبراهيمي 
املمثل اخلاص لألمني العام ألفغانستان 
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املرفق األول 
 قوة األمن الدولية 

ـــأن مســؤولية توفــري  يسـلم املشـاركون يف حمادثـات األمـم املتحـدة بشـأن أفغانسـتان ب - ١
األمن والقانون والنظام يف كافة أرجـاء البلـد تقـع علـى عـاتق األفغـان أنفسـهم. وهلـذه الغايـة، 
يتعهدون بأن يبذلوا كل ما يف وسعهم وطاقتهم لضمان ذلك األمن، مبا يف ذلك جلميـع أفـراد 
األمم املتحدة وغريهم من أفراد املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية الذيــن يتـم نشـرهم 

يف أفغانستان. 
واسـتحضارا هلـذه الغايـة، يلتمـس املشـاركون مـن اتمـع الـدويل مسـاعدة الســلطات  - ٢

األفغانية اجلديدة  يف إنشاء وتدريب قوات األمن والقوات املسلحة األفغانية اجلديدة. 
وإدراكا منهم لضرورة إتاحة بعـض الوقـت لتشـكيل قـوات األمـن والقـوات املسـلحة  - ٣
األفغانية اجلديدة وتشغيلها بصـورة كاملـة، فـإن املشـاركني يف حمادثـات األمـم املتحـدة بشـأن 
أفغانستان يطلبون إىل جملس األمن النظر يف الترخيص بالنشر املبكـر يف أفغانسـتان لقـوة لألمـم 
املتحـدة ذات واليـة. وستسـاعد هـذه القـوة يف صـون السـلم يف كـابول واملنـاطق احمليطـــة ــا. 
وميكن عند االقتضاء توسيع تلك القوة تدرجييا ونشرها يف مراكز حضريـة أخـرى ويف منـاطق 

أخرى. 
ويتعــهد املشــاركون يف حمادثــات األمــم املتحــدة بشــــأن أفغانســـتان بســـحب كـــل  - ٤
الوحدات العسكرية من كابول واملراكز احلضرية األخرى واملنـاطق األخـرى الـيت تنتشـر فيـها 
قوة األمم املتحدة ذات الوالية. كما سيكون من املستصوب أن تقدم هذه القـوة املسـاعدة يف 

إصالح اهلياكل األساسية ألفغانستان. 
 ***
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املرفق الثاين 
 دور األمم املتحدة خالل الفترة املؤقتة 

يكون املمثل اخلاص لألمني العـام مسـؤوال عـن كـل جوانـب عمـل األمـم املتحـدة يف  - ١
أفغانستان. 

يرصد املمثل اخلاص تطبيق كل جوانب هذا االتفاق ويساعد على ذلك.  - ٢
تسـدي األمـم املتحـدة املشـورة للسـلطة املؤقتـة لتهيئـة بيئـة حمـايدة سياسـيا تفضـــي إىل  - ٣
عقد اجتماع اللويا جريغا الطارئ يف ظروف من احلرية والرتاهة. وتـويل األمـم املتحـدة عنايـة 
خاصة ألداء اهليئــات والـوزارات الـيت تؤثـر مباشـرة علـى عقـد اجتمـاع اللويـا جريغـا الطـارئ 

وعلى نتائجه. 
جيوز دعوة املمثل اخلاص لألمني العـام أو مـن ينـوب عنـه حلضـور اجتماعـات اإلدارة  - ٤

املؤقتة واللجنة املستقلة اخلاصة بشأن عقد اجتماع اللويا جريغا الطارئ. 
إذا امتنع عمليا على اإلدارة املؤقتة أو اللجنة املسـتقلة اخلاصـة االجتمـاع، لسـبب مـن  - ٥
األسـباب، أو تعـذر عليـها التوصـل إىل قـرار بشـأن مسـألة تتعلـق بعقـد اجتمـاع اللويـا جريغـــا 
الطارئ، فإن املمثــــل اخلاص لألمني العــــام، يبذل مساعيه احلميــدة بغيـة تسـهيل حـل املـأزق 
أو التوصـل إىل قـرار، ويراعـي يف مسـاعيه اآلراء املعـرب عنـها يف اإلدارة املؤقتـــة أو يف اللجنــة 

املستقلة اخلاصة. 
حيق لألمم املتحدة أن حتقق يف انتهاكات حقـوق اإلنسـان، وحيـق هلـا عنـد الضـرورة،  - ٦
أن توصـي بـإجراءات تصحيحيـة. وتكـون األمـم املتحـدة مسـؤولة عـن وضـع وتطبيـق برنــامج 

للتثقيف  يف جمال حقوق اإلنسان لتشجيع احترام حقوق اإلنسان وتفهمها. 
 ***
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املرفق الثالث 
طلب مقدم إىل األمم املتحـدة مـن املشـاركني يف حمادثـات األمـم املتحـدة 

 بشأن أفغانستان 
إن املشاركني يف حمادثات األمم املتحدة بشأن أفغانستان يودون مبقتضى هذا: 

أن يطلبوا من األمم املتحدة واتمع الـدويل اختـاذ التدابـري الضروريـة لضمـان السـيادة  - ١
الوطنيـة ألفغانسـتان وسـالمتها اإلقليميـة ووحدـا، وكذلـك عـدم تدخـل البلـدان األجنبيـــة يف 

الشؤون الداخلية ألفغانستان؛ 
أن حيثوا األمم املتحدة واتمع الدويل، وال سيما البلدان املاحنة  واملؤسسات املتعـددة  - ٢
ـــأكيد وتعزيــز وتنفيــذ التزامــها باملســاعدة علــى إصــالح أفغانســتان  األطـراف، علـى إعـادة ت

وإنعاشها وتعمريها، بالتنسيق مع السلطة املؤقتة؛ 
أن يطلبـوا إىل األمـم املتحـدة أن تقـوم يف أقـرب وقـت ممكـن ��١ بتســـجيل النــاخبني  - ٣
متهيدا لالنتخابات العامة اليت ستعقد مبجرد اعتماد الدسـتور اجلديـد يف اجتمـاع اللويـا جريغـا 

الدستوري ��٢ وبإحصاء سكان أفغانستان؛ 
أن حيثـوا األمـم املتحـدة واتمـع الـدويل، اعترافـا بـالدور الـذي قـام بـــه اــاهدون يف  - ٤
محاية استقالل أفغانستان وكرامة شعبه، علـى اختـاذ التدابـري الضروريـة، بالتنسـيق مـع السـلطة 
املؤقتـة، للمسـاعدة يف إعـادة إدمـاج اـــاهدين يف قــوات األمــن والقــوات املســلحة األفغانيــة 

اجلديدة؛ 
أن يدعـوا األمـم املتحـدة واتمـع الـدويل إىل إنشـاء صنـدوق ملسـاعدة أسـر الشـــهداء  - ٥

ومعاليهم وضحايا احلرب اآلخرين فضال عن معوقي احلرب؛ 
أن حيثـوا بقـوة األمـم املتحـدة واتمـع الـدويل واملنظمـات اإلقليميـة علـى التعـاون مــع  - ٦
السلطة املؤقتة ملكافحة اإلرهاب الدويل، وزراعة املخدرات غري املشروعة واالجتار ا وتزويـد 

املزارعني األفغان باملوارد املالية واملادية والتقنية إلنتاج حماصيل بديلة. 
 ***
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املرفق الرابع 
 تكوين اإلدارة املؤقتة 

الرئيس:…………………………… السيد محيد كارزاي 
نواب الرئيس: 

الدكتورة سيما مسر  نائب الرئيس ووزيرة شؤون املرأة
حممد قاسم فهيم  نائب الرئيس ووزير الدفاع

حاجي حممد حمقق  نائب الرئيس ووزير التخطيط
شاكر كرغار  نائب الرئيس ووزير املاء والكهرباء

هدايت أمني أرساال  نائب الرئيس ووزير املالية
األعضاء 

الدكتور عبد اهللا عبد اهللا  وزارة اخلارجية:
حممد يونس قانوين  وزارة الداخلية:

سيد مصطفى كاظمي  وزارة التجارة:
حممد عامل رازم  وزارة املعادن والصناعة:
عارف نورزاي  وزارة الصناعات الصغرية:

الدكتور رحني خمدوم  وزارة اإلعالم والثقافة:
املهندس عبد الرحيم  وزارة االتصال:

وايس صادق  وزارة العمل والشؤون االجتماعية:
حممد حنيف حنيف بلخي  وزارة احلج واألوقاف:

عبد اهللا وردك  وزارة الشهداء واملعوقني:
عبد الرسول أمني  وزارة التعليم:

الدكتور شريف فايز  وزارة التعليم العايل:
الدكتورة سهيلة صديقي  وزارة الصحة العامة:

عبد اخلالق فضل  وزارة األشغال العامة:
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عبد امللك أنور  وزارة التنمية الريفية:
حاجي عبد القادر  وزارة التنمية احلضرية:

أمني فرحانغ  وزارة التعمري:
سلطان محيد محيد  وزارة النقل:

عناية اهللا نازري  الوزارة املكلفة بعودة الالجئني:
سيد حسني أنوري  وزارة الزراعة:

حاجي مينغال حسني  وزارة الري:
عبد الرحيم كرميي  وزارة العدل:

عبد الرمحن  وزارة النقل اجلوي والسياحة:
أمان اهللا زدران  وزارة شؤون احلدود:

 


