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  األمنجملس   العامةاجلمعية
 السنة الثالثة والستون  الدورة الثانية والستون

    من جدول األعمال١٩البند 
      احلالة يف أفغانستان

 احلالة يف أفغانستان وآثارها على السلم واألمن الدوليني  
  

 تقرير األمني العام  
 

 مقدمة -أوال  
ــر هــذا يقــدم - ١ ــرار عمــال التقري ــة بق ــرار ٦٢/٦ العامــة اجلمعي  ١٧٤٦ األمــن جملــس وق
 إىل املــساعدة لتقــدمي املتحــدة األمــم بعثــة واليــة ميــدد أن مبوجبــه اجمللــس قــرر الــذي ،)٢٠٠٧(

 تقريـري  تقـدمي  منـذ  بعثـة ال أنـشطة  التقريـر  ويـستعرض  .٢٠٠٨ مارس/آذار ٢٣ حىت أفغانستان
 اجمللـــسقـــد تلقـــى و ).S/2007/555-A/62/345( ٢٠٠٧ ســـبتمرب/أيلـــول ٢١ املـــؤرخ الـــسابق
 .٢٠٠٧ أكتوبر/األول تشرين ١٥ يف أفغانستان يف احلالة بشأن شفوية إحاطة

 
 استعراض عام - ثانيا 

 يواجـه  ألفغانـستان  الـسياسي  االنتقـال  زال ما أفغانستان، اتفاق اعتماد من عامني بعد - ٢
 واالقتـصاد  هبـا  رتبطـة امل املـسلحة  واجلماعـات  الطالبـان  حركـة  مـن  كـل  وميثل .خطرية حتديات
 الـيت  واالجتماعيـة  واالقتـصادية  الـسياسية  للمؤسسات جوهرية هتديدات املخدرات على القائم
 تكتيكيـة،  جناحـات  حققت والدولية الوطنيةالعسكرية   القوات أن من وبالرغم .هشة زالت ما
 املـسؤولني  علـى املتعـذر إىل حـد كـبري         من زال وما .مل هتزم بعد   للحكومة املناوئة العناصر فإن

 ، مقاطعـة  ٣٧٦ عددها البالغ املقاطعات من ٣٦ إىل الوصول املعونة جمال يف والعاملني األفغان
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ؤدي إىل إعاقـة    ويـ  .واجلنـوب  الـشرقي  واجلنـوب  الشرق يف الواقعة املقاطعات أغلب بينها ومن
ظــروف توصـيل املـساعدة اإلنـسانية إىل الفئـات الـضعيفة، وهــو وضـع يزيـد مـن تفاقمـه قـوة ال          

ويف ذات الوقت، فإن سوء احلكم وقلـة اجلهـود اإلمنائيـة،            . اجلوية خالل األشهر القليلة املاضية    
ال سيما على صعيد املقاطعات واملناطق، مـا زالتـا تـسفران عـن االسـتبعاد الـسياسي ممـا يـؤدي                 

 .على حنو مباشر وغري مباشر إىل استمرار العناصر املناوئة للحكومة
ضع املثري للقلق، قررت احلكومة إعطاء أولوية لتحـسني األداء احلكـومي            وإزاء هذا الو   - ٣

وقد بدأت اجلهود الـيت تبـذهلا املديريـة املـستقلة للحكـم احمللـي مـن                 . على املستوى دون الوطين   
. أجــل إعــادة ربــط اإلدارات علــى مــستوى املقاطعــات هبياكــل احلكومــة املركزيــة تــؤيت مثارهــا

بادرة تثبت أن احلكومة تدرك متامـا إىل أي مـدى يـؤدي الفـساد               وفضال عن ذلك، فإن تلك امل     
 شـرطا أساسـيا    ، علـى أقـل تقـدير      ،إىل تآكل مصداقيتها وزيادة انعدام الثقـة فيهـا وهـو مـا يعـد              

كــذلك، أظهــرت احلكومــة، مــن خــالل التحــضري   . الختــاذ إجــراءات حامســة ملعاجلــة املــشكلة  
ــس     ــشترك للتن ــسابع للمجلــس امل ــشط لالجتمــاع ال ــو يف   الن ــد يف طوكي ــذي ُعق يق والرصــد، ال

فرباير، ومن خالل املشاركة فيه، التزاما متجددا مبعاجلة مشكلة املخدرات بدعم مـن             /شباط ٦
 .شركائها الدوليني

وهنـــاك جانـــب إجيـــايب آخـــر يتمثـــل يف أن اجملتمـــع الـــدويل يواصـــل اهتمامـــه القـــوي   - ٤
د لتحــسني أثــر املعونــة وتنــسيقها، ولكــن هنــاك حاجــة إىل بــذل مزيــد مــن اجلهــو . بأفغانــستان

ولكفالة أن تكون املساعدة الدولية قائمة علـى الطلـب ال علـى العـرض، وألن ترتـب أولوياهتـا         
 علـى أهبـة االسـتعداد       تقـف ويف هـذا الـصدد، فـإن األمـم املتحـدة            . وفقا لالحتياجات األفغانية  

ــدور      ــام ب ــة األخــرية للقي ــداءات الــيت صــدرت يف اآلون ــسيق  لالســتجابة للن حمــوري أكــرب يف تن
ولكـي ميكـن تأديـة هـذا الـدور علـى حنـو فّعـال، جيـب              . املساعدة الدولية املقدمة إىل أفغانستان    

 .على مجيع األطراف املعنية أن تلتزم بقوة بالعمل معا يف تعاون وثيق، لدعم احلكومة األفغانية
 

 التطورات السياسية الرئيسية -ثالثا  
 

 األحزاب السياسية واالنتخاباتاجلمعية الوطنية و -ألف  
قد قدمت على مدى الشهور القليلة املاضـية        ) الفولسي جريغا (كانت اجلمعية الوطنية     - ٥

للموافقـة عليهـا، مـن بينـها     ) املـشرانو جريغـا  (عددا من القوانني واالتفاقات إىل اجمللس األعلـى       
وباإلضـافة  . كافحـة التبـغ   طاريـة مل  اإلتفاقيـة   االقانون العمل وقانون املناجم وقانون التعاونيات و      

إىل ذلك، أقر الفولـسي جريغـا، بعـد عقـد جلـسات اسـتماع، تعـيني املرشـحني الـذين قـدمهم                       
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ــك املركــزي و       ــيس البن ــر شــؤون الالجــئني ورئ ــشغل مناصــب وزي ــرئيس ل األخــري قاضــي الال
 .لمحكمة العليال
 والفــرع التنفيــذي عياجمللــس التــشريويف حــني أن تلــك األمثلــة تثبــت أن العالقــة بــني   - ٦

فقـد وافـق كـل     . همةاملتوترات  بعض ال ميكن أن تسفر عن حتقيق نتائج إجيابية، ما زالت توجد           
من اجمللسني على قانون وسـائل اإلعـالم عقـب مـداوالت مطولـة، ولكـن الـرئيس رفـضه علـى                      

ق ودعـا االجتمـاع الـسابع للمجلـس املـشترك للتنـسي           . أساس أنه مقيد للحريات أكثر مما جيـب       
والرصد إىل التبكري باعتماد القانون وفقا للمبادئ األساسية حلرية التعـبري املكرسـة يف الدسـتور                

 .األفغاين ومعاهدات حقوق اإلنسان الدولية اليت تدخل أفغانستان طرفا فيها

 هجــوموقــوع  عقــب والتــشريعية التنفيذيــة الــسلطتني بــني التــوترات ازدادات كمــا - ٧
 مـن  بـني  مـن  املعارضـة  باسـم  الرمسـي  املتحـدث  كـان  بـاغالن، زائـر ل   ينبرملا وفد على انتحاري
 املــسؤولني مــن عــدد إيقــاف إىل جريغــا الفولــسي ودعــا ).أدنــاه ١٩ الفقــرة انظــر( فيــه قُتلــوا

 يف جريغـا إىل الـرئيس     الفولـسي  وقـدم  .األمـن  ضـمان  يف فـشلهم  بسبب العمل عن احلكوميني
 ،٢٠٠٧ نــوفمرب/الثــاين تــشرين يف تعقــد لقــةمغ جلــسة عقــب ديــسمرب،/األول كــانون أوائــل

 والــشرطة األفغــاين الــوطين اجلــيش بتقويــة فيهــا يوصــي الــوطين، ألمــنبــشأن ا مقتــرح مــسودة
 بــني التنــسيق وحتــسني للحكومــة؛ املناوئــة العناصــر مــعالتــصاحل  يف والنظــر األفغانيــة؛ الوطنيــة
  .املقترح ذلك على بعد التنفيذية طةالسل ترد ومل .األفغانية والقوات الدولية العسكرية القوات

ــدأت - ٨ ــسلطمــن كــل وب ــة تني ال ــشريعية التنفيذي ــز والت ــةاالنتخابــات علــى التركي  . املقبل
 استعراضـه  جيري الذي نوفمرب،/الثاين تشرين يف االنتخايب القانون مشروع احلكومة واعتمدت

 الـسياسية  املـصاحل  أصحاب يعمج التشريعيني اجمللسني أعضاء وطالب .اجلمعية الوطنية  يف حاليا
ــان ــدمي إىل األفغ ــعيا  إســهاماهتم، تق ــة إىلس ــشأن اآلراء مواءم ــسائل ب ــة امل ــل اخلالفي ــام مث  النظ
 قـانون  ومـشروع  االنتخـايب  القانون من كل اعتمادويلزم أن يتم على وجه السرعة        .االنتخايب
 إجــراء ميكــن لكــي اهتاومــسؤولي ومهامهــا لالنتخابــات املــستقلة األفغانيــة اللجنــة هيكــل يــنظم

 .٢٠١٠ و ٢٠٠٩ يعام يف ،حاليا املقرر اموعده يف االنتخابات

كما جتري مناقشة إمكانية إجراء انتخابات رئاسية وبرملانية يف وقت واحد، بـدال مـن               - ٩
وسـيكون اخليـار األول هـو أكثـر فعاليـة مـن حيـث التكلفـة، مـن                   . أن تفصل بينهما فتـرة سـنة      

ولكـن هنـاك عـددا مـن املـسائل الدسـتورية والقانونيـة الـيت جيـب االتفـاق                . وجهة النظر التقنيـة   
 أن احلكومـة  يف الثالثـة  الفـروع  إىل وقد طلب الرئيس  . عليها إذا أريد لتلك املواءمة أن تتحقق      

 صـــوت ويف حـــني .٢٠١٠ أو ٢٠٠٩ عـــام يف متزامنـــة انتخابـــات إجـــراء إمكانيـــة يف تنظـــر
 زالــت مــا ،منفــصلة مواعيــد يف انتخابــات إجــراء لــىع فربايــر/شــباط ١٣ يف جريغــا الفولــسي
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 الــسابع االجتمــاع أبــرز وقــد احلكومــة، أفــرع مــن وغــريه جريغــا املــشرانو يف دائــرة املناقــشات
 بـشأن  عـاجال  قـرارا  األفغانيـة  احلكومـة  تتخـذ  أن ضـرورة  والرصـد  للتنـسيق  املـشترك  للمجلس
 .الناخبني وتسجيل هلا التخطيط يف قدما املضي ميكن لكي االنتخاباتجدول 

 اتفـاق  منـذ  األفغانيـة  الـسلطات  تديرها انتخابات أول هياملقبلة   االنتخابات وستكون - ١٠
فيمـا تقـوم بـه مـن         لالنتخابات املستقلة األفغانية اللجنة إىل مساعدة املتحدة األمم وتقدم .بون

 االنتخابيـــة املــساعدة شــعبة وأوفــدت .النــاخبني تــسجيل وعمليــة لالنتخابــاتأعمــال حتــضريية 
 .٢٠٠٧ عـام  أواخـر  يف أفغانستان إىل االحتياجات لتقييم بعثة السياسية الشؤون إلدارة التابعة

 والقـضاء،  الـسياسية  األحـزاب  وممثلـي  والربملـانيني  احلكـوميني  املـسؤولني  مـع  البعثـة  وتشاورت
 املتحـدة،  األمـم  ووكـاالت  الـدويل  اجملتمـع  وممثلـي  اللجنـة تلـك    مع وثيق حنو على عملت كما

 .فيها انتخابية مساعدةاليت ميكن لألمم املتحدة أن تقدم  اجملاالت لتحديد
 

 التطورات على مستوى املقاطعات -باء  
أظهرت املقاطعات اليت مل تتأثر بالعنف املنـاوئ للحكومـة قـدرة متزايـدة علـى احلكـم                   - ١١

 وكونـار، متكنـت     ننكرهـار طعات  ويف املنطقة الشرقية، ال سيما مقا     . وحتقيق التنمية االقتصادية  
وبـدأ اجلـيش الـوطين األفغـاين والـشرطة          . احلكومة احمللية من تقوية عالقتها مع اجملتمعات احمللية       

. الوطنيــة األفغانيــة يف ترســيخ وجودمهــا يف منــاطق كــان يــسيطر عليهــا املتمــردون فيمــا مــضى  
اخلـدمات األساسـية علـى الـصعيد        ومتثل تلك اجلهود املكثفة اليت تبذهلا احلكومة لتوفري األمن و         

 . ضروري لكفالة االستقرار بأن ثقة اجلمهور يف احلكومة أمراحمللي إدراكا متزايدا
ومع ذلك، متكن املتمـردون يف مقاطعـة فـرح الواقعـة يف الغـرب مـن الـسيطرة بـصورة                  - ١٢

ك املنـاطق   مؤقتة على عدد من مراكز املنـاطق، وكانـت قـوات الـشرطة احملليـة وامليليـشيا يف تلـ                   
هــدفا لــشكاوى عديــدة مــن الــسكان، يــدَّعون فيهــا ضــلوعها يف اجلرميــة املنظمــة واالجتــار           

كمــا أن غيــاب القــوة الدوليــة للمــساعدة  . باملخــدرات وكــذلك بــالتواطؤ مــع حركــة طالبــان 
األمنية أو قوات أمنية وطنية أفغانية ُيعتمد عليها قد مكـن مجاعـات متجولـة صـغرية نـسبيا مـن                     

 .ن من شن هجمات يف الوقت واملكان الذي ختتارهاملتمردي

ــسحاب وبعــد - ١٣ ــراد ان ــوة أف ــة الق ــة للمــساعدة الدولي ــة  مــن األمني ــل يف موســىقلع  أوائ
 /الثـاين  كـانون  يف املنطقـة  تلـك  علـى  طالبان حركة استيالء من تاله وما ٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول
 موسـى قلعـة    أن كما .ألفغانيةا احلكومة سيطرة نطاق خارج املنطقة تلك ظلت ،٢٠٠٧ يناير
 وقــد .هبــا خاصــني وقــضاء إدارة فيهــا طالبــان حركــة أقامــت الــيت القليلــة املنــاطق إحــدى هــي

 عـسكرية  عمليـة  عقـب  ،٢٠٠٧ ديـسمرب /األول كـانون  منتـصف  يف البلـدة  احلكومة استعادت
 مـن  مبـدع  األفغـاين، الـوطين    اجلـيش  وقادهـا   هلـا  خطـط  ،احمللـيني  القـادة  مـن  بطلـب اضطلع هبـا    
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 متـوترا قلعـة موسـى      يف الوضـع  زال فمـا  العمليـة،  تلك من وبالرغم .الدولية العسكرية القوات
  .هبا احمليطة املناطق من عدد يف نفوذا متارس طالبان حركة زالت وما
 

  اإلقليمية البيئة - جيـم 
 عـشر  الـسابع  االجتمـاع  أفغانـستان  استـضافت  ،٢٠٠٧ أكتـوبر /األول تشرين ٢٠ يف - ١٤
يف  التركيـز  حمـور  وكـان  .هـريات  يف ُعقـد  الـذي  االقتـصادي  التعاون ملنظمة الوزاري مجلسلل

 مواتيـة  بيئـة  إجيـاد  وكـذلك  والطاقـة،  للنقـل  اإلقليميـة  األساسـية اهلياكـل    إكمـال  هـو  االجتماع
 أفغانــستان بــنيوالــيت ُعقــدت  ذلــك أعقبــت الــيت االجتماعــات وأســفرت .التجاريــة لألعمــال

 مـــن الكهربـــاءلتوصـــيل  دوالر مليـــون ٥٠٠ مببلـــغ اتفـــاق توقيـــع عـــن ينياإلقليمـــ وشـــركائها
ــستان إىل وقرغيزســتان طاجيكــستان ــشأن  كــابول إعــالن واعتمــاد وباكــستان، أفغان ــزب  تعزي

 .ى وجنوب آسيا الوسطآسيا بني الكهرباء جمال يف اإلقليمي التعاون

 مقبولـة  حلـول  إىل وصـل للت جهودمهـا اإلسـالمية    إيـران مجهورية  و أفغانستان وواصلت - ١٥
 اختـــار ،٢٠٠٧ عـــام ويف .الـــشرعيني غـــري واملهـــاجريناألفغـــان  الالجـــئني ملـــشكلة للطـــرفني
 بلـدهم،  إىل العـودة اإلسـالمية    إيـران مجهورية   يف املسجلني األفغان الالجئني منفقط   ٧ ٠٥٤
 منـذ  نأفغانـستا  إىلهنـاك    مـن  العـودة  علـى  املـسجلني  غـري  األفغـان  مـن  ٣٦٣ ٠٠٠ أُجرب بينما
 مـن  رمسـي  احتجـاج تقـدمي    وعقـب  ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ١٦ ويف .٢٠٠٧ بريلأ/نيسان
 الظـروف  ضـوء  ويف سـبقه،  الـذي  اليـوم  يف جـرت  اليت الطرد عمليات على أفغانستان حكومة
ــةوافقــت ،اســتثنائي حنــو علــى القاســية الــشتوية اجلويــة  تعليــق علــىاإلســالمية  إيــران  مجهوري
 اتفـاق عقـد    علـى  حاليـا  البلدان ويتفاوض .مشروعة غري بصورة املقيمني اناألفغ طرد عمليات

 عمـل  تأشـرية  ٣٠٠ ٠٠٠ صـدار إلاإلسـالمية    إيـران   مجهوريـة  بشأن شروط العرض املقدم من    
 .األفغان للمواطنني

 يفتعد بالغـة األمهيـة بالنـسبة لالسـتقرار           وأفغانستان باكستان بني العالقاتوما زالت    - ١٦
 كـانون  ٢٧ و ٢٦ يـومي  يف أبـاد  إسالم إىل كرزاي الرئيسزيارة  وخالل   .واملنطقة أفغانستان

 عقـد  الـذي  الـسالم  جملـس  اجتمـاع  جنـاح  ، وهي الزيارة اليت بنيت على     ٢٠٠٧ ديسمرب/األول
 عـــدوا باعتبارمهـــا واإلرهـــاب التطـــرف إىل البلـــدين ازعيمـــ أشـــار ،٢٠٠٧ أغـــسطس/آب يف

 لتبــادل القائمــة اآلليــات تعزيــز زيــادة عــن طريــق ربتــهحما عزمهمــا عــنأعربــا و هلمــا، مــشتركا
 يف سـيما  ال اإلجيابيـة،  التطـورات  هـذه  مـن  النابعة الدفع قوة تستمر أن املتوقع ومن .املعلومات

 إجـراء حلـني    ُعلقـت  قـد  كانـت  الـيت  الـسالم،  جملس اجتماعات من الثانية اجلولة عقد خيص ما
 .باكستان يف االنتخابات
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 األمن - رابعا 
 احــاداإلرهابيــة ارتفاعــا  و اجلماعــات املتمــردةمــستوى نــشاطارتفــع  ،٢٠٠٧يف عــام  - ١٧

 يف حادثــة ٥٦٦ مــا متوســطه ٢٠٠٧فقــد ُســجِّل يف عــام  . املاضــية الــسنة يف عمــا كــان عليــه
بـني األشـخاص الـذين لقـوا        مـن   و. املاضـية  الـسنة    خـالل  الشهر   حادثة يف  ٤٢٥ مقابل ،الشهر

أكثـر  كـان    ،٢٠٠٧يف عـام    شـخص    ٨ ٠٠٠ أكثـر مـن      لغ عـددهم  والباالرتاع  حتفهم بسبب   
 .  من املدنينيمنهم ١ ٥٠٠من 
 يفبـصفة عامـة     اسـتقرارا املنطقـة األكثـر   بـني    بـشكل عـام   وال تزال أفغانستان مقـسمة       - ١٨

 املنطقـة ، و وأعمـال اإلجـرام    بتنـاحر الفـصائل    األمنيـة  املـشاكل     تـرتبط  الغرب والـشمال، حيـث    
 يف حـىت  ويف الواقـع، . ألنـشطة املتمـردين   متزايـد  اليت تتسم بتنـسيق شرق الونوب   يف اجل  الواقعة

 يف املائـة مـن احلـوادث األمنيـة يف     ٧٠ فقـد وقـع  : نسبياالرتاع يف منطقة صغرية     تركز   اجلنوب،
إال أن . سكانالـ  يف املائـة مـن   ٦ اليت يعـيش فيهـا  من املناطق يف أفغانستان،   ) ٤٠( يف املائة    ١٠

 الــشمال الغــريب مــن أقــصىالظهــور التــدرجيي لنـشاط املتمــردين يف  قلــق متثــل يف مــثريا لل اجتاهـا 
ورداك علـى  و  لوغـار علـى مقـاطعيت   وإغارات املتمردين، كان يعمها اهلدوء منطقة  وهي  ،  البلد

 . حدود كابل
فقـد  . ٢٠٠٧ عـام    يف للحكومـة بـشكل ملحـوظ        املناوئةالعناصر  وقد تغّيرت أساليب     - ١٩
 اجملموعـات املعاديـة     إىل إرغـام   تقليديـة العـارك   امل والدوليـة يف     األفغانيـة  مـن األتفوق قوات    دىأ

أساســا قــوات األمــن الــوطين ستهدف تــ علــى نطــاق ضــيق تناظريــة غــري أســاليب اعتمــاد علــى
ــدنيني  ــا املـ ــة، وأحيانـ ــزة: األفغانيـ ــرة أجهـ ــة متفجـ ــات مرجتلـ ــة،، وهجمـ ــاالت، انتحاريـ  واغتيـ

ــات اختطــاف  ــد وقعــت . وعملي ــا وق ــة ١٦٠ فعلي ــة عملي ــام يفانتحاري  وأحبطــت ،٢٠٠٧  ع
وقـد أدى   . ٢٠٠٦  عـام  يفحمبطـة    حماولـة  ١٧ عمليـة فعليـة و     ١٢٣ مقابـل  حماولة أخرى،  ٦٨

باسـم  الرمسـي    املتحـدث    إىل مقتـل  قاطعـة بغـالن     مل كـان يف زيـارة    وفـد برملـاين     شن على   هجوم  
. أطفـال هم سـتة     مـن بينـ    آخـر،  شخـصاً  ٦٣ ال يقل عن     وما كاظمي، سيد مصطفى    املعارضة،

 عـن   أسـفر  ممـا    كابـل،  فنـدق سـريينا يف       إرهـابيون  هـاجم    ،٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثـاين   ١٤ويف  
ويف . والــبعض مــن بلــدان أخــرى  األفغــان مــن بعــضهم ، وجــرح تــسعةأشــخاص مثانيــةمقتــل 
 قتـل ،  ٢٠٠١ يف البلـد منـذ عـام          وقعـت  ةدمويـ اهلجمـات    أكثريف  و،  ٢٠٠٨فرباير  /شباط ١٧

، املنطقـة  قائـد    مبـن فـيهم    الشرطة الوطنيـة األفغانيـة،       أفراد من   ١٣ مدنيا و    ٦٧ انتحاري   مفجر
ــة يف آخــرين ٩٠وجــرح  ــدابمنطق ــدهار  أرغان ــرب قن ــايل،  .  ق ــوم الت ــل ويف الي ــدنيا ٣٥قُت  م
، األمنيــةلمــساعدة لقــوة الدوليــة ال، مــن بينــهم ثالثــة مــن جنــود جبــروح آخــرون ٢٨ وأصــيب
للقـوة الدوليـة يف بلـدة سـبني     تابعـة  قافلة سيارة   على حممولجهاز متفجر مرجتلأصاب عندما  
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ويتقـون   األفغـاين دعم مـن عناصـر داخـل اجملتمـع           ب حيظون املتمردين أن ومع.  احلدودية بولداك
 القيــادةيف تــوفري  الــيت تتخــذ مــن اخلــارج مقــرا هلــا       دعــم الــشبكات ، مــن الواضــح أن هبــم

 علــى م لقــدرهتاألمهيــة بالنــسبة بــالغ اأمــريــزال   والتمويــل واملعــدات الوالتــدريب والتخطــيط
 .مواصلة نشاطهم

  احمللـيني والـدوليني     األفـراد   عـدد اهلجمـات ضـد      ازديـاد  ومما يـثري القلـق بـشكل خـاص         - ٢٠
 الغذائيـة املعونـة   بإيصال قافلة تقوم ٤٠ من    أكثر  وهنب فقد هوجم . اإلنساينالعاملني يف اجملال    

 ضـد الـربامج     هجوما ُشـنَّ   ١٣٠ من   ويف أكثر . ٢٠٠٧  عام  العاملي يف  األغذيةبرنامج  ساب  حل
بعـد ذلـك    سـبعة منـهم     قتـل   ،  ٨٩ واختطـف    اإلنساين من العاملني يف اجملال      ٤٠ قُتل،  اإلنسانية

 . خمتطفيهم ييدأعلى 
 

  وسيادة القانوناألمنقطاع  -خامسا  
 األفغانية األمنقوات  - ألف 

مقارنـة بالعـدد    فـرد،  ٤٩ ٠٠٠ مـن   أكثرمن حاليا األفغايناجليش الوطين يتألف قوام    - ٢١
.  فـرد  ٨٠ ٠٠٠ وهـو    اجمللس املشترك للتنـسيق والرصـد يف اجتماعـه الـسابع          مؤخرا   هأقرالذي  
مــن  ولـواء  مــشاة، لـواء  ١٣ مــن  مكونـة قـوة مــشاة خفيفـة  ن أساسـا مــ هـذا القــوام   شكلتـ يوس

 مـضطر إىل  غـاين   األف اجلـيش الـوطين      إال أن .  مخـس فـرق    مؤلف مـن   ولواء آيل  ،القوات اخلاصة 
تطـوير  يف الوقـت ذاتـه       أيـضا    حمـاوال  القصري، املدى على قوامهوهو يقوم ببناء     املتمرديناربة  حم

 حـد كـبري   سـتعتمد إىل قدرته على مواجهة هذه التحديات      و.  على املدى الطويل   حمترف كادر
يف ه  علـى ختـصيص عـدد كـاف مـن أفرقـة التوجيـ             للمـساعدة األمنيـة     على قـدرة القـوة الدوليـة        

 .العمليات جمال
أداء  عـن    نمتخلفـا  ، فإهنما ودرجة احترافها  الشرطة الوطنية األفغانية     أداءوفيما يتعلق ب   - ٢٢

الفـساد  ال يـزال    ، و بطيئـا  اإلصـالح مبـادرات   وال يزال تنفيذ    . األفغاين الوطين اجليش   واحترافية
، واملعـدات  واألفـراد ليـة،   املا املتعلقـة بالـشؤون  عمليـات املـساءلة   ال تـزال    ميثل مشكلة كـبرية، و    

 يف  أجريـت الـشرطة الوطنيـة األفغانيـة       عـّد أفـراد     ل وقـد كـشفت عمليـة     . موثوقـة  غري   واألسلحة
 علـى   هـا ألفراد كبري بني العدد الفعلي      عن وجود تفاوت   ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلولو أغسطس/آب
ترك اجمللـس املـش   طالـب   ونتيجـة لـذلك،     . وأولئك املـسجلني يف كـشوف املرتبـات        الواقع   أرض

 باســتعراض، ٢٠٠٧ أكتــوبر/األول يف تــشرين املعقــود  يف اجتماعــه الــسادسللتنــسيق والرصــد
 بـني  للموائمـة  املتخـذة  اإلجـراءات قـدمي تقريـر عـن     وتنوعية وهياكل الشرطة الوطنيـة األفغانيـة        

اجمللــس املــشترك للتنــسيق والرصــد يف    ودعــا .  للــشرطةالفعليــة واألعــداداملرتبــات كــشوف 
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تــوىل تنــسيق مجيــع اجلهــود  ي الــذي اجمللــس الــدويل لتنــسيق شــؤون الــشرطة، بع الــسااجتماعــه 
وضــع اســتراتيجية إىل  وزارة الداخليــة والــشرطة الوطنيــة األفغانيــة، إصــالح، إىل دعــم الدوليــة
 . التمردومكافحة القانون إنفاذ بني احتياجات واملوازنة الشرطة، إلصالحشاملة 

 
 العسكري - املدينالدولية والتنسيق القوات  -باء  

 عـدة  فـرد،  ٤١ ٧٠٠ الـيت يبلـغ قوامهـا احلـايل        األمنيـة القوة الدولية للمساعدة    أجرت   - ٢٣
إعـادة   أفرقـة  عن طريـق  مة  اصلت تقدمي مساعدة قيّ   و و مستقرة،عمليات ناجحة يف مناطق غري      

اذير احملـ األفـراد و   فـإن عـدم وجـود أعـداد كافيـة مـن           ،  األخـرى ناحية  الومن  . إعمار املقاطعات 
وقـد حتـسن    . تقلـل مـن فعاليـة تلـك القـوة          ، بعـض القـوات     مهـام  اليت تـضع قيـودا علـى      الوطنية  
أفرقـة التوجيـه واالتـصال يف       وبـدأت   ،  الدويل واجملتمع   األفغاين الوطين األمن قوات   بنيالتنسيق  

إناطـة  لزيـادة   فعالـة   وسـيلة   تثبـت أهنـا      ،الدوليـة للمـساعدة األمنيـة     لقوة  التابعة ل جمال العمليات،   
 نـشر  بـشأن  ٢٠٠٨ قـرارات هامـة يف عـام    اختـاذ    وجيـب أيـضا    .بـالقوات األفغانيـة   األمن  مهام  
 أنـشطة كيفيـة التوفيـق بـني    بـشأن   و املـدى القـصري      علـى مـشاة البحريـة األمريكيـة       من   ٣ ٢٠٠
 بــني اتسؤولياملــ إعــادة التــوازن يف ، ســيلزم٢٠٠٨عــام ويف . إعمــار املقاطعــاتإعــادة  أفرقــة

 القيــادة مبــسأليت األفغانيــة فيمــا يتعلــق وقــوات األمــن الــوطين األمنيــةليــة للمــساعدة القــوة الدو
 . هذه القواتقدرةعندما تزداد ، األمينلسيادة يف اجملال او
 

 سيادة القانون  -جيم  
  التـشريعات  حبجـم وتعقـد    ة مثقلـ  اليت ما زالـت قـدرهتا حمـدودة،        العدل،وزارة  ال تزال    - ٢٤
 العليــا ومكتــب واحملكمــةوزارة ومــا زالــت الــ.  بعــدوتــدقيقها ومراجعتــها صــياغتها مل تــتم الــيت

القــضاة واملــدعني العــامني ويف النائــب العــام تعــاين مــن نقــص كــبري يف املــوارد والبنيــة التحتيــة، 
تـوفري التـدريب     إىللتـدريب القـانوين     الـوطين ل  ملركـز   ا وقـد أدى إنـشاء    . ربةاخلـ ؤهلني وذوي   امل

 التهديـدات   أنبيـد   . االدعاء وأ تأهيلهم للعمل يف جمال القضاء     جيري   ألشخاص الذين العملي ل 
ــة   مــن مــؤهلنيمــوظفني مــن الــصعب توظيــف  جتعــالن والرشــوة  ذوي الرتاهــة يف جمــال العدال

اخنفـاض املرتبـات    ويـسهم   .  هبم يف املنـاطق الـيت تـشتد احلاجـة فيهـا إلـيهم              االحتفاظو نشرهمو
اإلجـــراءات الـــيت تتـــسم  إىل االفتقـــار كمـــا أن. لفـــساد اإىل املؤديـــة هتيئـــة الظـــروف يف أيـــضا

 وعـدم وجـود آليـات       الـوظيفي،  بالنـسبة للتعيينـات والتقـدم        اجلـدارة  اليت تـستند إىل   وشفافية  الب
 املـــساءلة،عـــدم كفايـــة تـــؤدي إىل  األخالقيـــةدونـــة امللتحقيـــق يف انتـــهاكات لفعالـــة وعادلـــة 

 .ام القضائيالنظيف  اجلمهورثقة يقوض  مما
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هـي  املساعدة القانونيـة    احلصول على    احملاكم و   إىل اجلمهوروء  إمكانية جل   أن يف حني و - ٢٥
 واألطفـال  وخاصة النـساء    األفغان،لغالبية  بالنسبة   ال يزال بعيد املنال      هإنف الدستور،حق يكفله   
واإلجــراءات  بــاحلقوق اجلمهــور وعــي حمدوديــة املــشكلة هــذه وممــا يفــاقم. الــضعيفةوالفئــات 
 األطفـال  يف املائـة مـن       ٢٠ أنإىل   مـثال،  ،العـدل مـن وزارة    املستمدة   بياناتالتشري   و .ةالقانوني

، البيــتاهلــروب مـن  مـن قبيـل   جــرائم بارتكـاب   متـهمون حتجــاز ال مؤسـسات ا املوجـودين يف 
 أجرهتـا   الـيت  دراسـة ال فـإن عـالوة علـى ذلـك،       . األفغـاين  جـرائم مبوجـب القـانون        تعترب ال وهي

اإلنـسان   املـستقلة حلقـوق      األفغانيـة واللجنـة   ) فياليونيس(ملتحدة للطفولة    ا األمممنظمة  مؤخرا  
إىل  عـــام بـــشكل االفتقـــارأظهـــرت ،  املقاطعـــاتاألحـــداث يفمـــن مرافـــق مرفقـــا  ٢٢ علـــى

 يف املائة فقـط     ٢٤ أن الدراسةوكشفت  . األحداث يف نظام قضاء     الواجبة القانونية   اإلجراءات
أهنــم  يف املائــة ٥٦ وذكــر؛ احتجــازهم خــالل فتــرةام حــمبتــصال اال متكنــوا مــن األحــداثمــن 
 .القبض عليهمعند  قوقهم أبلغوا حب فقط يف املائة٩ و ؛ طوعاإفاداهتم يقدموا مل

، وال تـزال    للنظام القـانوين   األساسيةتطوير البنية   بطيئة يف   حتسينات  ومع ذلك حدثت     - ٢٦
الـــذي اعُتمـــد يف تـــشرين ، اةاحملامـــ قـــانونومســـح  .تواصـــل منوهـــااحملـــامني فرقـــة خاصـــة مـــن 

 .حمــام مــسجل ٤٠٠ مــن أكثــر تــضملمحــامني ل مــستقلة رابطــة إنــشاء ب٢٠٠٧نــوفمرب /الثــاين
أعــاد القــانون إســناد املــسؤولية عــن تقــدمي املعونــة القانونيــة مــن احملكمــة العليــا إىل وزارة   كمــا

ا قـدر أكـرب مـن الـدعم مـن           العدل، اليت تتلقى الوحدة اجلديدة لتقدمي املعونة القانونية التابعة هلـ          
بــشأن مــؤمتر رومــا انعقــاد   ويف أعقــاب. الــوطين والــدويلين علــى الــصعيداملــصلحة أصــحاب

ــستان  ــ/متــوز يف ســيادة القــانون يف أفغان ــة لقطــاع  مت وضــع االســتراتيجية ، ٢٠٠٧ هيولي  الوطني
علـى   ث املقبلة  السنوات الثال  ، الذي سّريكز خالل    برنامج العدالة الوطنية   باإلضافة إىل  ،العدالة

 واملــساءلة، تــسم بالرتاهــةي بأســلوب اخلــدمات القانونيــة تقــدميعلــى األفغانيــة تعزيــز القــدرات 
 وعـي املـساعدة القانونيـة وحتـسني       احلـصول علـى      احملـاكم و   إىل  توفري إمكانية اللجـوء    كفلسيو

قــد مت و. أنــشطة اجلهــات املاحنــةتعزيــز تنــسيق مــع  القانونيــة، واإلجــراءات بــاحلقوق اجلمهــور
 ملعاجلـة االحتياجـات العاجلـة لقطـاع العدالـة وجيـري             األجل مشاريع قصرية    بالفعل متويل مثانية  

 . حاليا تنفيذها
 

  باأللغام املتعلقة اإلجراءات - دال 
شكل خطـرا كـبريا     تـ  احلـرب    املتخلفـة عـن    واملتفجرات   األرضية األلغام ال تزال مسألة   - ٢٧

 كيلـومتر   ٧٠٠ مـن    أكثـر  أنيف  إذ ال يـزال ُيـشتبه        االنتعاش، أمام وعائقا   األفغاينعلى الشعب   
قتــل  ،٢٠٠٧يف عـام  و.  غريهــا مـن الــذخائر أو أرضـية  ألغـام  علــى حتتـوي  األراضــيمربـع مـن   

 واملتفجـرات مـن خملفـات       األرضية بسبب األلغام  جبروح   ون آخر ٤٢٩ وأصيب شخصا   ١٣٨
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اسـتمر  الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،       وخـالل    .األطفـال  يف املائة منهم من      ٥٠ زهاء احلرب، كان 
برنـامج  بتنـسيق  يقوم  املتحدة  الذي تديره األمم   يف أفغانستان    باأللغام املتعلقة   اإلجراءاتمركز  

 قرابــةوقــام الربنــامج بــتطهري  .شــريكا منفــذا ٢٣بـــ   أفغانــستانيفباأللغــام  ة املتعلقــاإلجــراءات
 ،لألفـراد  لغـم أرضـي مـضاد      ٢٦ ٤٠١   تـدمري  إىل أدى، مما   األراضي من   ا مربع ا كيلومتر ١٦٨

 .املنفجرةطعة من الذخائر غري  ق١ ٦٥٩ ٣٠٢ و ، للدباباتمضادا لغما أرضيا ٦٤٩ و
 اإلجــراءات جمــال يف الوطنيــة الرئيــسية اإلجنــازاتحققــت أفغانــستان عــددا مــن  وقــد  - ٢٨

 الوفـاء   يفكومـة   األمـم املتحـدة احل    وسـاعدت   .  بـالتقرير  املـشمولة  خالل الفتـرة     باأللغاماملتعلقة  
اتفاقيــة حظــر اســتخدام وتكــديس وإنتــاج ونقــل األلغــام   بالتزامهــا مبوجــب املــادة الرابعــة مــن  

تـدمري  ب املنبثقـة عنـها    الوطنيـة    اإلمنائيـة سـتراتيجية   املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام ومعيـار اال       
. ٢٠٠٧ أكتـوبر /األولن   يف تشري  ة املعروف لألفراد األرضية املضادة  األلغامخمزونات  مجيع   آخر

 املتعلقـة باأللغـام،   أسفرت أعمـال نـدوة بـشأن اإلجـراءات       ،  ٢٠٠٧ديسمرب  /األولويف كانون   
 هيئـة مـشتركة بـني       نـشاء إل اتفـاق     عقـد  نظمتها وزارة اخلارجية بدعم من األمـم املتحـدة، عـن          

الــوطين  علــى الــصعيد باأللغــاماملتعلقــة علــى اإلجــراءات  احلكــومي اإلشــراف تــوفرالــوزارات، 
 . احلكومةإىل املتحدة األممملسؤولية من  ا انتقالتيسريو
 

 مكافحة املخدرات -هاء  
واسـتجابة  . منذ صدور تقريري السابق، نالت جهـود مكافحـة املخـدرات زمخـا هامـا               - ٢٩

، نوقـشت املـشكلة باستفاضـة يف فريـق       ٢٠٠٧للزيادة اهلائلة يف زراعة األفيون وإنتاجه يف عام         
 بالسياسات، ويف الفريق العامـل املعـين باالسـتراتيجية اإلمنائيـة الوطنيـة ألفغانـستان                العمل املعين 

وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،     . ويف االجتماع السابع للمجلس املـشترك للتنـسيق والرصـد      
ــدعم وزارة مكافحــة         ــة ب ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي ــشار مــن مكتــب األم ــام مست ق

وفيق بني املواقـف املتباينـة املتعلقـة جبهـود مكافحـة املخـدرات داخـل احلكومـة                 املخدرات يف الت  
واجملتمــع الــدويل، وحتديــد جمــاالت توافــق اآلراء، والتوصــل إىل اتفــاق بــشأن اإلجــراءات الــيت    

وأيد االجتماع السابع للمجلـس املـشترك للتنـسيق والرصـد           . ينبغي اختاذها على سبيل األولوية    
ولويات لالستراتيجية الوطنية ملكافحـة املخـدرات الـيت وضـعتها احلكومـة             خطة التنفيذ ذات األ   

ــام ٥٠ ٠٠٠والـــيت تـــستهدف القـــضاء علـــى   ــار يف عـ ــز علـــى مـــالك  ٢٠٠٨ هكتـ ، والتركيـ
وسـوف تـوفر احلكومـة القـوة الالزمـة حلمايـة            . املساحات الكبرية مـن األراضـي حيثمـا أمكـن         

ــها للــروابط   ــة القائمــة بــني صــناعة املخــدرات   عمليــات مكافحــة املخــدرات، إدراكــا من  القوي
وتشدد اخلطة بقوة على أمهية التنمية البديلة، والنهج الذي يركز على املقاطعـات،             . واملتمردين

وعززت ما يقدمه املاحنون من دعم للصندوق االستئماين ملكافحة املخدرات، الذي يعد جنـاح              
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. حـدي األكـرب اآلن هـو حتقيـق النتـائج          ومـا زال الت   . إعادة هيكلته أمرا أساسـيا لتحـسني األداء       
وهناك حاجة عاجلة لتعزيز أنشطة اإلنفاذ، ليس يف جمال القضاء على املخدرات فحـسب، بـل                

ــضا يف جمــال حظــر االجتــار غــري املــشروع باملخــدرات      ــة  (أي ــسالئف الكيميائي ــا يف ذلــك ال ) مب
 .وتفكيك منشآت اإلنتاج

كافحــة املخــدرات حمــدودا، علــى الــرغم مــن وقــد كــان تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة مل - ٣٠
، ٢٠٠٧الزيادة الطفيفة اليت طرأت على جهود احلظر، عقب إعالن أرقام إنتاج األفيـون لعـام                

مبا يف ذلك بسبب الدعم الـذي تقدمـه القـوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة والتحـسن الـذي طـرأ                       
ومــن . دى لكبــار جمرمــي املخــدراتعلــى أداء فرقــة العمــل املعنيــة بالعدالــة اجلنائيــة، الــيت تتــص 

اجلــدير بالــذكر أن املديريــة املــستقلة للحكــم احمللــي أعلنــت أن حكــام املقاطعــات ســيتم تقيــيم   
وتوجـد حاجـة ماسـة لتعزيـز قيـادات          . أدائهم يف الوفاء بالتزاماهتم يف جمال مكافحة املخـدرات        

وليات وزارة مكافحــة مكافحــة املخــدرات، باالســتناد إىل الوضــوح فيمــا يتعلــق بــأدوار ومــسؤ
ويف حـني أنـه مت إخطـار اجمللـس املـشترك للتنـسيق           . املخدرات وغريهـا مـن الـسلطات املختـصة        

والرصد يف اجتماعـــه السابع بأنه قد مت تعيني اللواء خودايـداد، القـائم بأعمـال وزيـر مكافحـة                   
يـر مـا زال   املخدرات ألكثر من سـبعة شـهور، يف منـصب الـوزير، فإنـه وقـت كتابـة هـذا التقر              

 .تعيينه قيد النظر أمام الربملان
ــا ٢٠٠٨وال ُيتوقــع حــدوث تغــيري كــبري يف زراعــة خــشخاش األفيــون يف عــام      - ٣١ ، وفق

فربايـر، املعنـون   /للتقرير الذي أصدره مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف شـباط      
 الزراعـة تتركـز يف املقاطعـات        ومـا زالـت   . “ حملـصول األفيـون الـشتوي      ة سريع تقييميهدراسة  ”

وال يتوقــع . املتــأثرة بــالتمرد يف اجلنــوب والغــرب، ومــن املــرجح أن تــزداد يف تلــك املقاطعــات 
حدوث تغيري كبري يف مقاطعة هلمند، اليت بلغ إنتاجها أكثر من نصف اإلنتاج الكلـي يف العـام        

مــن   مقاطعــة خاليــة١٢ظــل ويف حــني أنــه مــن األمــور اإلجيابيــة، أنــه مــن املتوقــع أن ت. املاضــي
زراعــة األفيــون هــذا العــام، فــإن أفغانــستان بــدأت تــربز بوصــفها أحــد أكــرب مــورِّدي القنــب      

ــام       يف ــصول القنــــب يف عــ ــيت زرعــــت مبحــ ــساحات الــ ــدِّرت املــ ــامل، حيــــث قــ  ٢٠٠٧العــ
 .هكتار ٧٠ ٠٠٠ بـ

 
 حل اجلماعات املسلحة غري الشرعية -واو  

ــات املــ     - ٣٢ ــدم يف حــل اجلماع ــشرعية أحــرز تق ــري ال ــوع  . سلحة غ ــن جمم ــة ٥١وم  منطق
وألقـي  .  مجاعـة مـسلحة غـري شـرعية        ١٦١ منها للربنامج وجرى حل      ٢١مستهدفة، استجاب   

ــى   ــبض عل ــسالح وصــودرت     ١ ٠٥٠الق ــرِّدوا مــن ال ــة ســالح ٥ ٧٠٠ شخــصا أو ج .  قطع
إلمنـائي،  ويواصل برنامج البدايات اجلديدة يف أفغانستان، الذي يدعمه برنـامج األمـم املتحـدة ا              
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تعزيز بناء القدرات، وال سـيما مـن خـالل إنـشاء خليـة مكرسـة حلـل اجلماعـات املـسلحة غـري             
الــشرعية داخــل وزارة الداخليــة، لــدعم االنتقــال إىل مرحلــة الــسيطرة الكاملــة للحكومــة علــى  

 .عملية نزع السالح
 
 احلوكمة -سادسا  

لــوطين، أنــشأت احلكومــة يف   اعترافــا بأمهيــة حتــسني احلوكمــة علــى املــستوى دون ا      - ٣٣
وتتوىل املديريـة مـسؤولية اإلشـراف       .  املديرية املستقلة للحكم احمللي    ٢٠٠٧أغسطس  /آب ٣٠

ومـن  . على حكام املقاطعات، ومـديري املنـاطق والبلـديات، وتـوفري الـدعم جملـالس املقاطعـات                
ــوطين إىل تعزيــ       ــستوى دون ال ــى امل ــزة اإلدارة عل ــة أجه ــج كاف ــؤدي دم ــع أن ي ــة املتوق ز القابلي

 .للمساءلة عن توفري اخلدمات للمجتمعات احمللية
وتسعى املديرية املستقلة للحكم احمللي إىل ربط احلكومة باجملتمعات احمللية علـى نطـاق            - ٣٤

ويف مقاطعــة وارداك قامــت . البلــد، وال ســيما يف املقاطعــات الــيت تفتقــر إىل االســتقرار األمــين 
ويف قلعـة موسـى، أمثـرت    . ني قادة حملـيني لرصـد تقـدمي اخلـدمات        املديرية بزيارات ميدانية وتعي   

وقـد  . اجلهود الرائدة اليت قامت هبا املديرية عن حتـسني التنـسيق بـني احلكومـة واجملتمـع الـدويل                  
اختــذت خطــوات أوليــة لتحــسني تنفيــذ اجلهــود املبذولــة علــى مــستوى املقاطعــات واملنــاطق يف 

يادة القانون، وحل اجلماعات املسلحة غـري الـشرعية،   جماالت احلوكمة، وإصالح الشرطة، وس  
وخـالل  . وتـسعى املديريـة أيـضا إىل حتـسني أداء جلـان تنميـة املقاطعـات             . ومكافحة املخـدرات  

الشهور الستة املاضية، عـّين الـرئيس مخـسة مـن حكـام املقاطعـات بعـد أن خـضعوا للتمحـيص                 
 .بواسطة املديرية املستقلة للحكم احمللي

ــذ - ٣٥ ــة  واختـ ــساد املتناميـ ــة مـــشكلة الفـ ــوات ملعاجلـ ــة خطـ / وأنـــشئت يف آب. ت احلكومـ
ــام؛ ووضــع        ٢٠٠٦أغــسطس  ــساد يف القطــاع الع ــيم الف ــني املؤســسات لتقي ــشتركة ب ــة م  جلن

مــشروع اســتراتيجية وطنيــة ملكافحــة الفــساد، مــع إجــراء تقييمــات للــوزارات لتقــدير درجــة     
ألمـم املتحـدة اإلمنـائي ومكتـب األمـم      ضعفها يف مواجهـة الفـساد، وذلـك بـدعم مـن برنـامج ا            

املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛ وجرى التوقيع على اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد                
ويف غــضون ذلــك، قامــت .  وهــي اآلن قيــد التــصديق رمسيــا عليهــا ٢٠٠٧أغــسطس / يف آب

 لكفالــة اتــساقها مــع وزارة العــدل بــإجراء دراســة بــشأن األحكــام القانونيــة الواجــب تعديلــها  
ويف حني أن إجراءات مكافحة الفساد هي إجـراءات ضـرورية وجـديرة بالترحيـب،               . االتفاقية

وعـالوة علـى    . فإنه يلـزم زيـادة توضـيح أدوار اهليئـات املتعـددة الـيت أنـشئت للتـصدي للفـساد                   
ذلـــك، فـــإن اجمللـــس االستـــشاري املعـــين بالتعيينـــات يف الوظـــائف العليـــا الـــذي أنـــشئ يف         

 ويعد معيارا من املعايري املرجعية التفاق أفغانـستان، مل يـدخل بعـد طـور                ٢٠٠٦سبتمرب  /يلولأ



A/62/722 
S/2008/159  
 

08-25578 13 
 

ودعا اجمللس االستـشاري للتنـسيق والرصـد يف اجتماعـه الـسابع إىل البـت يف                 . التشغيل الكامل 
 .٢٠٠٨مايو /النظام الداخلي للمجلس وتنفيذه قبل اجتماعه القادم املقرر عقده يف أيار

 
 حقوق اإلنسان -سابعا  

ومل يــتح . ، كــان التقــدم احملــرز يف جمــال حقــوق اإلنــسان حمــدودا  ٢٠٠٧طــوال عــام  - ٣٦
لوســائط اإلعــالم واجملتمــع املــدين إالّ نطاقــا حمــدودا ملناقــشة قــضايا حقــوق اإلنــسان وحماســبة     

ومـا زال الـبعض جيـادل بـأن حقـوق اإلنـسان             . املسؤولني احلكوميني وغريهم مـن ذوي النفـوذ       
 .ليس بوسع أفغانستان أن تطيقها“ رفاهية”قض مع التقاليد احمللية وأهنا تتنا
وفّندت مفوضة األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان، إبـان زيارهتـا ألفغانـستان يف                    - ٣٧

 هذه احلجج، مشددة على احلاجة ألن تعيد احلكومـة وشـركاؤها            ٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين 
احملــوري حلقــوق اإلنــسان يف جمــاالت الــسالم واألمــن وســيادة   الــدوليون التأكيــد علــى الــدور  

أعربـت املفوضـة الـسامية عـن خيبـة أملـها لعـدم إحـراز تقـدم يف مـسألة العدالـة                        كمـا . القانون
. االنتقاليــة ودعــت إىل االلتــزام جمــددا بنــهج يــشمل الــسعي لكــشف احلقــائق وإعــادة التأهيــل    

إىل أفغانـستان مـع احلكومـة، وأصـحاب املـصلحة           وتعمل بعثة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة           
ذوي الصلة، واجملتمع املـدين إلعـادة تنـشيط خطـة العمـل للـسالم واملـصاحلة والعدالـة واعتمـاد              

ويف حني أن نشاط مجاعـات اجملتمـع املـدين          . هنج يقوم على التركيز بدرجة أكرب على الضحايا       
مـن يطـالبون بالعدالـة والتحقيـق يف انتـهاكات           آخذ يف االزدياد يف جمال العدالة االنتقالية، فـإن          

 .خيضعون للرقابة حقوق اإلنسان واإلبالغ عنها، كثريا ما يتعرضون للمضايقة أو التهديد أو
ويــزداد تعــرض حريــة التعــبري للتهديــد مــن العناصــر املناوئــة للحكومــة الــيت تــستخدم      - ٣٨

 ووسائط اإلعالم مـن جانـب       أساليب التخويف، وكذلك من القيود املفروضة على الصحفيني       
 أصــدرت وزارة اإلعــالم والثقافــة تعميمــا ٢٠٠٧نــوفمرب /ويف تــشرين الثــاين. احلكومــة نفــسها

إعالميا تطلب فيه من كافة وسائط اإلعـالم اإللكترونيـة االمتنـاع عـن بـث احملتويـات الـيت قـد                      
ــزعج ” ــاين . “اجلمهــورت ــاير /ويف كــانون الث ــى أحــد  ، حكمــت حمكمــة ابتدا ٢٠٠٨ين ــة عل ئي

الصحفيني باإلعدام إلدانته جبرمية التجديف وصدر احلكم يف جلسة مغلقة دون حضور حمـامي              
وقـد أثـارت القـضية اهتمامـا دوليـا وحـوارا سـاخنا بـشأن حريـة التعـبري يف                     . للدفاع عن املتهم  

 .أفغانستان
نـستان، وهـو    وجتسد قضية الـصحفي القـصور اخلطـري يف نظـام العدالـة اجلنائيـة يف أفغا                 - ٣٩
 عـن احلملـة املـشتركة بـني         ٢٠٠٧أكتـوبر   /أكده أيضا االستكمال الصادر يف تـشرين األول        ما

بعثة تقدمي املساعدة إىل أفغانستان واللجنة األفغانية املـستقلة حلقـوق اإلنـسان واملعنيـة بـالتحقق       
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 ومـن بواعـث   .من االحتجاز التعسفي، كما أكده مشروع مراقبة النظام القـانوين التـابع للبعثـة          
تـشرين   ٧ شخـصا يف كابـل يف        ١٥القلق البالغ تنفيذ حكم اإلعدام سرا رميا بالرصاص علـى           

وإذ ال يغرب عن البال ما دعت إليه اجلمعيـة العامـة مـؤخرا مـن وقـف                  . ٢٠٠٧أكتوبر  /األول
ــى         ــسان تفــرض عل ــوق اإلن ــة يف جمــال حق ــات الدولي ــإن االلتزام ــدام، ف ــة اإلع ــاري لعقوب اختي

 . عدم تنفيذ أحكام اإلعدام ما مل يتم االلتزام بأمسى معايري األصول القانونيةأفغانستان
وتواصــل اإلبــالغ عــن حــاالت تعــذيب وإســاءة معاملــة احملتجــزين الــذين تعتقلــهم           - ٤٠

ومما يبعث علـى القلـق البـالغ يف هـذا الـصدد غيـاب اإلشـراف الفعـال مـن                  . السلطات األفغانية 
ومل تـتمكن البعثـة مـن تقيـيم االدعـاءات املتعلقـة باالحتجـاز ملـدد                 . قبل املديرية الوطنيـة لألمـن     

طويلة واالحتجـاز التعـسفي وسـوء املعاملـة يف أمـاكن االحتجـاز الـيت تـديرها قـوات عـسكرية                  
دولية، من قبيل تلك الكائنـة يف بـاغرام، نظـرا لعـدم الـسماح حـىت اآلن بزيـارة تلـك األمـاكن                        

 .بدون رقابة
ومـن اجلـدير بالـذكر أن    . ال من ضمن ضـحايا العنـف املـرتبط بـالتمرد    وال يزال األطف   - ٤١

ــر األمــني العــام عــن األطفــال والــصراع املــسلح      ــان أدرجــت يف تقري -A/62/609(حركــة طالب

S/2007/757(  ممـــا أدى إىل إجـــراء مـــشاورات يف األمـــم املتحـــدة بـــشأن إنـــشاء آليـــة لرصـــد ،
 األطفـال واإلبـالغ عنـها وفقـا ملـا دعـا إليـه            االنتهاكات اليت ترتكبـها اجلماعـات املـسلحة ضـد         

 ).٢٠٠٥ (١٦١٢جملس األمن يف قراره 
 

 محاية املدنيني -ألف  
توجد شواهد قوية على أن العناصر املناوئة للحكومة، تقوم يف إطـار محلـة التخويـف،        - ٤٢

وقــد أســفر عــدم كفايــة . باســتهداف املــدنيني الــذين ُينظــر إلــيهم بوصــفهم مؤيــدين للحكومــة 
التدابري املتخذة من جانب القوات الدولية ملنـع سـقوط ضـحايا يف أوسـاط املـدنيني عـن وقـوع                

واستجابة لذلك، جتـري القـوات الدوليـة استعراضـا لإلجـراءات املتعلقـة              . عدة حوادث خطرية  
 .بتصعيد استخدام القوة وإجراءات التشغيل القياسية الستخدام العمليات اجلوية

ــة تقــ   - ٤٣ ــد زادت بعث ــوق     وق ــستقلة حلق ــة امل ــة األفغاني ــستان واللجن ــساعدة إىل أفغان دمي امل
اإلنسان من جهودمها لضمان زيادة فهم اجلهات الفاعلة يف اجملال العـسكري ملـسؤولياهتا وفقـا                

وجرى التـشديد علـى أمهيـة إجـراء حتقيقـات         . للقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان     
ــيت   ــستقلة يف احلــوادث ال ــدة وم ــى     حماي ــدنيني، وذلــك عل ــوع خــسائر بــني امل ــى وق  تنطــوي عل

 .املستويني دون الوطين والوطين من خالل متابعة حاالت بعينها وتبادل املعلومات
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 املسائل اجلنسانية -باء  
على الرغم من السياسات والربامج احلكوميـة املتعـددة الـيت ترمـي إىل معاجلـة القـضايا                   - ٤٤

 وُشـرع يف تنفيـذ    . ن ملمـوس يف وضـع املـرأة ميثـل حتـديا رئيـسيا             اجلنسانية، ما زال حتقيـق حتـس      
وسـيتوقف حتقيـق   . خطة العمل الوطنية املتعلقة باملرأة يف أفغانستان من خـالل مـشاريع جتريبيـة            
 .املزيد من التقدم على اإلرادة السياسية وتوفري املوارد والقدرة على التنفيذ

االقتـصادي بـاملرأة، إذ تـشكِّل املـرأة نـسبة      وقد أحـرز بعـض التقـدم يف جمـال النـهوض              - ٤٥
 يف املائـة مـن املـشاركني يف         ٣٨ يف املائة من املقترضـني ألغـراض التمويـل البـالغ الـصغر و                ٦٦

واعتمدت اللجنة املستقلة لإلصـالح اإلداري واخلدمـة املدنيـة          . الربنامج الوطين لتنمية املهارات   
للمــرأة وزارة شــؤون املــرأة، سياســة لتحقيــق   بالــشراكة مــع صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي   

 .املساواة بني اجلنسني بغية تعزيز مشاركة املرأة يف اخلدمة املدنية
ومع ذلك ال تزال املمارسات املتسمة بـالعنف واألذى ضـد النـساء والفتيـات مـصدرا                   - ٤٦

. نـساين  شكوى تتعلق بـالعنف اجل    ٢ ٠٠٠ تلقت البعثة أكثر من      ٢٠٠٧ويف عام   . للقلق البالغ 
ويتواصل على مستوى السياسات العامـة الـسعي لتحـسني التنـسيق مـن أجـل التـصدي للعنـف                    
ضد املرأة، وذلك من خالل اللجنة الوزارية املـشتركة املعنيـة بـالعنف ضـد املـرأة وعـرب العديـد                     

وجيــري إدمــاج عمليــة مجــع وحتليــل البيانــات املتعلقــة   . مــن املبــادرات علــى املــستوى اجملتمعــي 
وقـد أنـشأ صـندوق األمـم        .  ضد املرأة بطريقة منهجيـة يف عمـل الـوزارات ذات الـصلة             بالعنف

املتحدة اإلمنائي للمرأة، بدعم مـن مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني، صـندوقا خاصـا                    
إالّ أنه ال يزال من املتعني معاجلة اإلخفاق املنـهجي يف كفالـة             . حلماية النساء املعّرضات للخطر   

أة من احلصول على العدالة واحلماية من العنف، وامليل إىل إلقاء اجلرم علـى الـضحايا        متكني املر 
ويتطلب حتسني متتع املـرأة حبقوقهـا قـدرا أكـرب مـن املـساءلة مـن جانـب الـسلطات               . من النساء 

 املتعلقـة  ١٣الوطنية، فضال عن رصد تنفيذ التزامـات احلكومـة، وال سـيما املعـايري املرجعيـة الــ         
 .بني اجلنسني الواردة يف اتفاق أفغانستانبالعدل 

 
 احلالة اإلنسانية - ثامنا 

 يف علـــى العمـــلألمـــم املتحـــدة ا وكـــاالت تقـــدربـــسبب األوضـــاع غـــري اآلمنـــة، ال  - ٤٧
لألمـم املتحـدة املوفـدة إىل       التابعـة   أوقفت البعثات الربية    قد  و .أفغانستانمنطقة يف جنوب     ٧٨

فـرح،   -  هنب القوافل السائرة علـى طريـق قنـدهار         بسببو .أغلب مناطق اجلنوب لعدة أشهر    
 املـساعدة احليويـة إىل   مواد األغذية العاملي مشاكل يف نقل األغذية وغريها من    برنامجواجهت  

 اطعـات  املنطقـة الغربيـة، وهـي املق   طعـات قاماحملور الذي ُتنقَل منه املعونـة إىل        اليت تعد   ات،  ريه
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ويف حـني مت اإلبـالغ علـى نطـاق      .ظروف الشتوية القاسية السبباليت تأثرت أكثر من غريها ب 
واسع عن تأثريات انعدام األمن يف جنوب البلد، أفاد مكتـب سـالمة املنظمـات غـري احلكوميـة                   

كوميـة يف عـام    احلنظمـات غـري     امللعـاملني يف    اات قتـل    عمليـ أن أكثر مـن نـصف       بيف أفغانستان   
 . اقتصاديةدوافع برتكبةاجلرائم املب األول يف املقاميتصل  حدثت يف الشمال، وهو أمر ٢٠٠٧
منـــذ مـــن نوعهـــا ت ظـــروف الـــشتاء القاســـية، الـــيت ُوصـــفت بأهنـــا األقـــسى دد أقـــو - ٤٨
 الكائنـة يف     احمللية وصول املساعدات اإلنسانية إىل اجملتمعات    إىل زيادة تقييد إمكانية     ،  عاما ٣٠

 األكثـر    هـي  ات الكائنة يف الغرب   وكانت مقاطعات بادغيس وفرح وغور وهري      .املناطق النائية 
وعلى الـرغم مـن     . الشتاء قسوة من جراء  حالة وفاة    ٨٠٠تضرراً، حيث شهدت ما يربو على       

 حتسباً لألزمة، فقد أدت احلالـة األمنيـة، والطـرق الـيت يتعـذر              مسبقا ختزين اإلمدادات اإلنسانية  
 ملناسـب ا وقـت التوصيل املعونة يف  اللوجستية احمللية، إىل عدم اتاجتيازها، واالفتقار إىل القدر 

  الكـــايف يف البلـــداجلـــوي كمـــا أدي االفتقـــار إىل العتـــاد .ة إليهـــاحاجـــهـــم يف مـــن كـــل إىل 
وكـاالت تقـدمي     قـدرة     إىل احلد من    الدويل  العتاد والسياسات التقييدية املفروضة على استخدام    

 شــتاءيت حــدثت خـالل  وأظهـرت حالـة الطــوارئ الـ    .علـى الوصــول إىل املنـاطق النائيــة  املعونـة  
ــادة  ضــرورة ٢٠٠٧/٢٠٠٨  هلــا علــى لتأهــب للكــوارث والقــدرة علــى االســتجابة  اتعزيــز زي

لحـصول علـى الـدعم يف      لطلب تقدمت به احلكومـة      وتقوم البعثة باالستجابة ل   . الصعيد الوطين 
 .هذا الصدد

جـل   الفريـق القطـري للعمـل اإلنـساين مـن أ           أنـشئ ،  ٢٠٠٧نـوفمرب   /ويف تشرين الثـاين    - ٤٩
 وجيمع الفريـق   .ةاإلنسانيللمساعدة   داخل اجملتمع    كافئةتعزيز التنسيق وكفالة وجود شراكة مت     

لـصليب  الدوليـة ل  ركـة   واحل  مـن جهـة،     وكـاالت األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة            بني
جيري إنشاء أفرقة إقليميـة للمـساعدة       و . من اجلهة األخرى   اهلالل األمحر بصفة مراقب    و األمحر
  .يف مجيع املكاتب امليدانية للبعثةنسانية اإل

 جـزءاً ال يتجـزأ مـن برنـامج         يـشكل    التنسيق بني العنصرين املدين والعسكري    ما زال   و - ٥٠
 املقاطعـات أن تـوفر    إعـادة إعمـار    ميكـن ألفرقـة   املساعدة املادية،    وفيما يتعلق ب   . اإلنساين العمل

يــة، ال ســيما حيثمــا تكــون األوضــاع  كــبرية وغريهــا مــن املــساعدات احليو طاقــات لوجــستية 
ويف ســبيل تعزيــز التعــاون مــع أفرقــة إعــادة اإلعمــار تلــك وغريهــا مــن    . األمنيــة غــري مــستقرة 

للتعــاون أوكــسفام باســتكمال املبــادئ التوجيهيــة األطــراف العــسكرية الفاعلــة، قامــت منظمــة 
م األمـ ىل جانـب    إ،   أخرى  منظمات غري حكومية   واستعرضتها،  فغانستانأل العسكري   -املدين  

ــة لركــة احلاملتحــدة، و ــصليب األمحــر الدولي ــ أن  يفويؤمــل .اهلــالل األمحــر  ول ــادئ تمكن ت املب
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 عالقـة   إقامـة مـن كفالـة      العـسكري    -كذلك الفريق العامل املـدين      عد اعتمادها، و  بالتوجيهية،  
  .عمل فعالة مع القوات العسكرية يف اجملال اإلنساين

نـداًء ملعاجلـة     ٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٤يف   املتحدة   وجهت احلكومة واألمم  قد  و - ٥١
، هبدف خفض الزيادة احلـادة يف سـعر دقيـق      يةغذ اإلنسانية املترتبة على ارتفاع أسعار األ      ثاراآل

 األغذية العاملي ومنظمة الـصحة العامليـة واليونيـسيف          وجه برنامج و .القمح يف مجيع أحناء البلد    
 األغذيـة  برنـامج طلـب   و. مليـون أفغـاين  ٢,٥٥ دوالر ملـساعدة    مليـون  ٨١,٣مبلغ  نداء لتوفري   

 يـة غذ طن مـن األ    ٨٩ ٠٠٠  مليون دوالر لتوفري   ٧٧ فورية قدرها     تقدمي تربعات   وحده العاملي
ــة واحلــضرية  نيضعفستــلألفغــان امل ويهــدف هــذا النــداء إىل   . الــذين يعيــشون يف املنــاطق الريفي

ــع ــصوص     منــ ــه اخلــ ــى وجــ ــستهدف علــ ــة ويــ ــوء التغذيــ ــسة  ســ ــن اخلامــ ــال دون ســ األطفــ
 .واملرضعات واحلوامل

وبـذلك   إىل أفغانـستان،  ة طوعي بصورةفغانمن األ ٣٦٥ ٤١٠، عاد   ٢٠٠٧ويف عام    - ٥٢
 إىل ٢٠٠٢ألشخاص الـذين تلقـوا مـساعدة للعـودة إىل أوطـاهنم منـذ عـام        جمموع عدد ا وصل  
عــادة اإلدل غــري أن هنــاك دالئــل تــشري إىل صــعوبة احلفــاظ علــى معــ .  شــخص٤ ٠٩٠ ٦٠٢
 يف املستقبل بسبب جمموعة من العوامـل، تـشمل تـدهور األوضـاع األمنيـة،          ة إىل الوطن  الطوعي

 يف املائـة مـن الالجـئني        ٨٠وحمدودية الفـرص االقتـصادية واالجتماعيـة، وحقيقـة أن أكثـر مـن               
شرين أكثـر مـن عـ   منذ يف املنفى يعيشون  مليون الجئ، ٢,٨األفغان املتبقني، املقّدر عددهم بـ    

 الـسادس    يف اجتماعـه   اجمللس املشترك للتنسيق والرصـد    د  أيواعترافاً هبذا التحدي املعقد،      .عاماً
 . ٢٠٠٨دماج يف عام متر دويل بشأن العودة وإعادة اإلمؤبعقد ح حكومة أفغانستان اقترا

 
 واجمللــس املــشترك للتنــسيق  ستان، اإلمنائيــة الوطنيــة ألفغانــ الســتراتيجيةا - تاسعا 

 د، والتنمية االقتصادية والرص
 اإلمنائيـة الوطنيــة  السـتراتيجية  النهائيـة ل حاليـا بوضــع الـصيغة   حكومـة أفغانـستان   قـوم ت - ٥٣
 الرئيـسية  السـتراتيجية ، وا يف البلد لتخطيط وامليزنة ل الوطنية األساسية    عملية، وهي ال  ستانألفغان

 والرعايـة الـصحية     لـى األغذيـة   وتعذر احلـصول ع    بأن الفقر    ستراتيجيةتقر اال  و .لحد من الفقر  ل
 االجتماعيـة  -  عقبـات كـربى حتـول دون حتقيـق التنميـة االقتـصادية            مـا زالـت تـشكل     والتعليم  

 نــسبة الــسكان  حاليــاتبلــغ إذ : إحــراز تقــدم يف عــدة قطاعــات واصــلويت .املنــصفة واملــستدامة
 إمجـايل عـدد     يقـدر أن   يف املائـة، و    ٨٢ األساسـية مـن اخلـدمات الـصحية           احلزمـة  الذين تغطـيهم  

 يف املائـة منـهم مـن    ٣٥،  طالـب  مليـون ٥,٧ صل إىل ليـ ٢٠٠٧امللتحقني باملدارس زاد يف عام    
ــات ــن  .الفتي ــة الوم ــزال  األناحي ــن احلــصول     ٨٠خــرى، ال ي ــاً م ــسكان حمروم ــن ال ــة م  يف املائ

 .اءالكهرب على
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ــة ألفغانــستان وضــع اأدى وقــد  - ٥٤ ــة الوطني صوص ، وعلــى وجــه اخلــ الســتراتيجية اإلمنائي
 احلــوار إىل تعزيــزاملــشاورات الــيت جــرت علــى مــستوى البلــد بأســره خــالل عمليــة التخطــيط، 

وُوضـعت خطـط     . املهمـة  املتعلق بالسياسة العامة بـشأن املـسائل األمنيـة واالقتـصادية واإلمنائيـة            
صيغ النهائيـة   وُوضـعت الـ    . مقاطعـة  ٣٤ميع مقاطعات أفغانـستان وعـددها       جلات  قاطعلتنمية امل 

 السـتراتيجية اإلمنائيـة    قطاعية، ومت تقدير تكـاليف القطاعـات ذات األولويـة ل           استراتيجية ١٨ لـ
بعثــة بــشكل وثيــق مــع برنــامج الوعملــت  .للميزانيــة املاليــة املقبلــة) التعلــيم والــصحة والطــرق(

ســـتراتيجيات ال مـــشروع اتعليقـــاهتم علـــىشـــراك املـــاحنني ومعرفـــة إلاألمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي 
وعند بـدء تنفيـذ   . ٢٠٠٨مارس / حبلول آذارالستراتيجية اإلمنائيةويتوقَّع أن تكتمل ا  .القطاعية

  .، تتوقع احلكومة أن يوائم املاحنون بني إنفاقهم وأولوياهتااالستراتيجية اإلمنائية
ومــن ناحيــة أخــرى، أجــرى مكتــب اإلحــصاءات املركــزي وصــندوق األمــم املتحــدة    - ٥٥

ار منهجية التعـداد وصـقلها، وذلـك حتـضريا ألول تعـداد للـسكان               للسكان تعدادا جتريبيا الختب   
. ٢٠٠٨أغــسطس /واملــساكن جيــري علــى مــستوى البلــد بأســره، مــن املقــرر إجــراؤه يف آب   

ويواجـه  . وهذه العملية، اليت مشلت مجيع األسر املعيشية يف البلـد، تـوفر بيانـات أساسـية مهمـة                 
ــة   التعــداد الفعلــي، الــذي ســتكون نتائجــه حامســة األ   ــسبة لتنفيــذ االســتراتيجية اإلمنائي ــة بالن مهي

الوطنية األفغانية، حتـديات بـسبب احلالـة األمنيـة واحلاجـة إىل معاجلـة العجـز يف التمويـل الـذي              
 . مليون دوالر٢٨يبلغ مقداره 

 يف املائــة يف املتوســط خــالل الــسنوات ١٢مبعــدل منــا االقتــصاد غــري املــرتبط بــاألفيون  - ٥٦
الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل خـالل الفتـرة املـشمولة           تضاعف تقريبا نصيب     و األربع املاضية، 

فغانـستان، مبـا يف ذلـك    ألوبدأ االستثمار يف املوارد الطبيعيـة  .  دوالرا٢٨٩ً حيث بلغ    ،بالتقرير
وعلـى الـرغم مـن       . ماليني دوالر يف إقامة عمليات تعدين يف مقاطعة لوغار         ٣التعهد باستثمار   

وجـزء   .تعيش حتت خـط الفقـر     البلد   يف املائة من سكان      ٤٢ و ٣٤ نيسبة تقدَّر ب  ، فإن ن  لكذ
 بــشكل غــري مباشــر بــصناعة  لألســف لالقتــصاد يــرتبط الــضخم الــذي حــدث مــن النمــوكــبري

، لـك وعـالوة علـى ذ     . معونـة أجنبيـة    يف شـكل   واملبالغ الضخمة اآلتية      غري املشروعة  املخدرات
 ، مـع أسعار االسـتهالك  الغذائية املستوردة إىل زيادة  د واملواد أدى ارتفاع أسعار الوقود املستور    

تـأثر  ممـا يـشري إىل   ، ٢٠٠٧ديـسمرب  / يف املائـة يف كـانون األول     ١٧ىل  وصول معدل التـضخم إ    
 . بالصدمات اخلارجيةالبلد اقتصاد 

 املخصـصة لألغـراض اإلمنائيـة آخـذة يف        املوارد  اآلليات اليت تتبعها احلكومة يف إنفاق       و - ٥٧
 ٢٠٠٧وفـاق اإلنفـاق يف عـام     .، وإن كان يلـزم تعزيزهـا للتعجيـل بعمليـات الـصرف           التحسن

ــسابقة مببلــغ   ــسنة ال ــه يف ال ــتمكن احلكومــة مــن صــرف  توقــعوي . مليــون دوالر١٦٧مثيل  أن ت
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د يزيـ  ال  مـا  بـل ، مقا ٢٠٠٨مـارس   / يف املائة من ميزانيتها اإلمنائيـة حبلـول هنايـة آذار           ٦٠حوايل  
 املـساعدة الدوليـة توجَّـه       بيـد أن أكثـر مـن ثلثـي        . ٢٠٠٧مـارس   /ئة بنهايـة آذار    يف املا  ٥٤على  

 .خارج امليزانية األساسية للحكومة
 يف املائــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل يف ٨,٢ أن يــصل حتــصيل اإليــرادات إىل توقــع وي - ٥٨
  قـصوره  نمـ ، علـى الـرغم      ٢٠١٠، ليفي باهلدف احملـدد يف اتفـاق أفغانـستان لعـام             ٢٠٠٨عام  

عــن حتقيــق اهلــدف الــذي وضــعه مرفــق احلــد مــن الفقــر وحتقيــق النمــو التــابع لــصندوق النقــد    
فـي  كتو نسبة اإليرادات إىل الناتج احمللي اإلمجايل من أقل النسب يف العـامل،              ما زالت و .الدويل

ة اإلمنائيـة   للوفاء حبوايل ثلثي امليزانية التـشغيلية للحكومـة، حيـث متـول امليزانيـ             اإليرادات بالكاد   
 عجـز   شأنبوأثار صندوق النقد الدويل خماوف خطرية        .بالكامل عن طريق املساعدة اخلارجية    

 .مرفق احلد من الفقر وحتقيق النمومبوجب ها تاحلكومة عن الوفاء بااللتزامات اليت قطع
 

 عمليات البعثات ودعمها  - عاشرا 
تـصال التابعـة هلـا يف إسـالم أبـاد      بعثة االستفادة بشكل كامل من مكاتب اال    الواصلت   - ٥٩

ــشطتها ذات البُ   ــع أن ــران يف مجي ــة     وطه ــها اإلقليمي ــى مكاتب ــي؛ وأبقــت عل ــد اإلقليم ــة ع الثماني
ز ونــدقنــدهار وق والكائنــة يف باميــان وغــارديز وهــريات وجــالل أبــاد وكابِــل و  املتكاملــة متامــا

ــة يف باداخــش قاطعــاتومــزار الــشريف، وعــززت مكاتــب امل  ــادغيز وداي  التــسعة الكائن ان وب
ــار ومنــروز وزابــول     معــدالت مــا زالــتويف حــني  .كنــدي وفاريــاب وغــور وخوســت وكون

الشواغر واالحتفاظ بـاملوظفني متثـل حتـدياً، وذلـك يف املقـام األول بـسبب احلالـة األمنيـة، فـإن                      
  االتـصال بالـسلطات احملليـة واجملتمعـات احملليـة وغريهـا مـن              عـزز قـدرة   توسيع نطاق البعثـة قـد       

لة وتعـد مكاتـب املقاطعـات وسـي     .وطين على املـستوى دون الـ  ة املصلحة العامل ةحبا ص اجلهات
 .  التوعية اليت تقوم هبا البعثة احلميدة وأنشطةقيمة للغاية فيما يتعلق باملساعي

اختاذ خطوات نشطة مـن أجـل       بحلكومة األفغانية   إىل أن تقوم ا   لحاجة املاسة   لوإدراكاً   - ٦٠
بـني الـوزارات    فيمـا    التغلـب علـى االختالفـات يف الـسياسات           فـضال عـن   ،  مكافحة املخـدرات  

 مــع مكتــب  باالشــتراكالبعثــةتقــوم بــني اجلهــات املاحنــة الدوليــة الــيت تــدعمها، فيمــا الرئيــسية و
ــة  باســتطالعاألمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة   ــسمية  إمكاني ــدم  ت ــشار أق ــمست دعم ل

البعثـة إمكانيـة تعـيني مستـشار أقـدم لـشؤون       تـستطلع   ثـل،    وباملِ .احلكومة، على أعلـى مـستوى     
ــات  ــة،       لاالنتخاب ــسجيل واالنتخــاب املقبل ــة الت ــالزم لعملي ــتقين ال ــسياسي وال ــه ال ــدمي التوجي تق

  .باإلضافة إىل اإلشراف على املساعدة التقنية اليت تقدمها األمم املتحدة
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عدالــة التعزيــز نظــام ل أفغانــستان حكومــةإىل واعترافــاً باحلاجــة إىل تقــدمي دعــم عاجــل  - ٦١
وسـتعزز األمـم    .عدالة يف املقاطعـات  يف جمال البرامججيري إطالق  على املستوى دون الوطين،     

 عـن طريـق آليـة تنـسيق         ، احملليـة  اتاملتحدة هذه اجلهود عن طريق التعاون مع مسؤويل احلكوم        
اكة مع برنامج األمـم املتحـدة       وحتقيقاً هلذه الغاية، سيجري، بالشر     .قطاع العدل يف املقاطعات   

لـى مكاتـب   وتـوزيعهم ع منسقني دوليني للعدالـة علـى مـستوى املقاطعـات         ١٠اإلمنائي، تعيني   
 .  أحناء البلدشىتالبعثة يف 

سـيما يف امليـدان، أمـر بـالغ          وحتقيق التـآزر بـني البعثـة والقـوات األمنيـة واحلكومـة، ال              - ٦٢
ويلـزم زيـادة حجـم الوحـدة       .فني الرئيـسيني يف البعثـة      املـوظ   عـدد  ويتطلـب هـذا زيـادة     . األمهية

 قـدمي ، مـن أجـل ت      كحـد أقـصى    ضـابطاً  ٢٠ قوامهـا بلـغ   ي للبعثـة ل    التابعـة  االستشارية العـسكرية  
 الوحـدة   نطـاق عيوهناك أيضاً ضرورة لتوسـ    .ل هذه الظروف  ظاملشورة املتخصصة الالزمة يف     

هـا  امقوتشارين آخرين لشؤون الـشرطة إىل       بإضافة مخسة مس  االستشارية للشرطة التابعة للبعثة     
 مجيـع املكاتـب اإلقليميـة للبعثـة إلسـداء           يف نستـشاري املاحلايل البالغ أربعة أفراد، من أجل نشر        
 .املشورة إلدارات الشرطة يف املقاطعات

 
 الوالية  - عشر حادي

 عـام  يف حتـددت  الـيت  أفغانـستان،  إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم لبعثة العامة الوالية - ٦٣
 بــون عمليــة مــن الــسياسية لعناصــرا إجنــاز أعقــاب يف األفغانيــة احلكومــة مــع بالتــشاور ٢٠٠٦
 للظـروف  مالئمـة  تـزال  ال أهنـا  كمـا  ،الكايف بالقدر وشاملة األساس يف سليمةما زالت    ،رمسيا
 هقـرار  وجـب مبجملـس األمـن      هاد جـدَّ  الـيت  الواليـة،  بتمديـد  أوصـي  فـإنين  السبب، هلذا .الراهنة
ــة )٢٠٠٧( ١٧٤٦ ــارس/آذار ٢٣ لغاي ــدة ،٢٠٠٨ م ــدرها   مل ــهرا١٢أخــرى ق أوصــي و ، ش

 مـن  الفقـرات  يف ُعدِّدت كما البعثة، هبا ستضطلع اليت احملددة املهام تبقى بأن ذلكعالوة على   
ــن ٥٩ إىل ٥١ ــة مـ ــضاً ،A/60/712-S/2006/145 الوثيقـ ــال أيـ ــيري بـ ــوال تغـ ــشهور االطـ ــين  الـ ثـ
 .ةاملقبل عشر
اجتماعــات الــدورة الثانيــة والــستني   هــامش وعلــى ،٢٠٠٧ ســبتمرب /أيلــول ٢٣ ويف - ٦٤
 يف لألعـضاء  املـستوى  رفيع اجتماع بعقد كرزاي الرئيس معباالشتراك   قمت العامة، لجمعيةل

 واجملتمـع  األفغانيـة  احلكومـة  بـني  الـشراكة  على التأكيد إلعادة والرصد لتنسيقل املشترك لساجمل
 لألمــم واحملايــد احملــوري الــدور تأكيــد إعــادة عــن االجتمــاع ذلــك وأســفر .زهــاوتعزي الــدويل
ــادة يف املتحــدة ــيت اجلهــود قي ــذهلا ال ــدويل، اجملتمــع يب ــز إىل واحلاجــة ال ــدرة تعزي ــة ق ــى البعث  عل
 التماســك وزيــادة األفغانيــة القيــادة تعزيــز هــو البعثــة أنــشطة بــه هتتــدي الــذي واملبــدأ .التنــسيق
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 ينبغـي  لبعثـة، القائمـة ل   واليـة ال إطـار يف   اهلدف هذا حتقيق سبيل ويف .القيادة تلك دعمل الدويل
 :التالية التركيز نقاطألنشطة البعثة أن تسترشد ب

ــز التنــسيق  )أ(   املهمــةيــشكل  أفغانــستان اتفــاق أهــداف حتقيــق مــا زال - تعزي
رئيـسا مـشاركا مـع       البعثـة  وبوصـف  .الـدويل  واجملتمع األفغانية حلكومةا بني الرئيسية املشتركة

يفرض عليها مسؤولية خاصـة تتمثـل يف         والرصد، للتنسيق املشترك لمجلسل األفغانية حلكومةا
 بــادئبامل االلتــزام إىل باإلضــافة للحكومــة، الــدويل اجملتمــع جانــب مــن املتماســك الــدعم تعزيــز

 البعثـة  وسـتحث  ).الثـاين  املرفق( االتفاق يفاملعددة   أفغانستان إىل املقدمة املعونة فعاليةاملتعلقة ب 
 يف الدوليـة  املـساعدة  هبـا  تـوفر    الـيت  الدرجة زيادة‘ ١’ :يلي مبا القيام على اخلصوص وجه على
 األساســية، امليزانيــة طريــق وعــن ألفغانــستان مرتبــة األولويــات وطنيــة إمنائيــة اســتراتيجية إطــار
 زيـادة  ‘٢’ مالئمـة؛ ائتمانيـة    أدواتاسـتحداث    علـى  احلكومـة  مـساعدة  طريق عن ذلك يف مبا

ــن   ــالغ ع ــساعدةاإلب ــسيق وحــدة لامل ــة تن ــة املعون ــة التابع ــسيق   للحكوم ــشترك للتن ــس امل  واجملل
 املتحـدة،  األمـم  ستـسعى  الدويل، اجملتمعيف   السياساتبشأن   خالفاتوحيثما تتبقى    .والرصد
 يـوفر  وحنـ  علـى  اخلالفـات  تلـك  تـسوية  إىل الصلة، ذات األفغانية السلطات مع الوثيق بالتعاون
  .يتهاوفعالالالزم لوضوح اإلجراءات  األساس
مــن  احلميــدة مــساعيها بـذل ”منــها  البعثــةتتطلــب واليـة   - التوعيـة الــسياسية  )ب( 

أنــشطة  وتــشمل). ٤، الفقــرة )٢٠٠٧ (١٧٤٦قــرار جملــس األمــن (“ خــالل أنــشطة الــدعوة
 للبعثـة  اإلقليميـة  املكاتـب  اتبـذهل  الـيت  اليوميـة  اجلهود هو أوهلما .رئيسيني مفهومني هذهالدعوة  
 والنـهوض  حبكومتـها  احملليـة  األفغانيـة  اجملتمعـات  ربـط  أجـل  مـن  هلـا  التابعة املقاطعات ومكاتب
 وسـيادة  اإلنـسان  حقـوق  تعزيـز  املفهـوم  هـذا  إطار يف الواردة األنشطة وتشمل .االتفاق بتنفيذ

 املـسؤولني  إىل املظـامل  ورفع منائية،اإل واألولويات اإلنسانيةاملعونة   بني التنسيق وتيسري القانون،
 اإلقليميـة  املكاتـب  يف إضـافية  دوليـة  وظـائف  إنـشاء  علـى  املوافقـة  سـتزيد و .املعنيني احلكوميني

 .توعيـة يف جمال ال   البعثة قدرة من ٢٠٠٨ لعام ميزانيتها يف هلا التابعة املقاطعات ومكاتب للبعثة
 احلكومـة،  تعـارض  أفغانـستان  داخـل  فاعلـة  عناصـر  بوجـود  االعتـراف  مـن  الثاين النشاط وينبع
 مـساعيها  والبعثـة علـى اسـتعداد لتقـدمي          .الدسـتور  إطـار  يف معهـا  اخلالفات تسوية ميكن أنه إال

 االضـطالع  ميكـن  ال أنـه ومـن الواضـح      .لتشجيع هذه املـصاحلة    ، ذلك منها طُلب إذا احلميدة،
 أنـشأه  الـذي  اجلزاءات ونظام للدستور الكامل االحتراممع  و احلكومة مبوافقة إال األنشطة هبذه
 ).١٩٩٩( ١٢٦٧ هقرار مبوجب سيما وال األمن، جملس

 احمللــي للحكــم املـستقلة املديريــة  تــوفر - احلوكمـة علــى الــصعيد دون الـوطين   )ج( 
ــة ــز مؤســسية آلي ــصعيد    لتعزي ــى ال ــة عل ــوطين دوناحلوكم ــا ال ــى وربطه ــر حنــو عل ــة أكث  فعالي
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ومثـة فـرص قويـة إىل حـد بعيـد إلقامـة حوكمـة ميكـن حماسـبتها                    .كابـل  يف الرئيسية بالوزارات
 اإلقليميــة مكاتبــها خــالل مــن البعثــة، وســتدعم .احمللــيالــصعيد  علــى القــانون ســيادة وإرســاء

ــها ــة اجلهــود املقاطعــات، يف املعــززة ومكاتب ــىاحلوكمــة  حتــسني إىل الرامي ــصعيد  عل ــي،ال  احملل
 املبـادرات  إىل إضـافة  احمللـي،  للحكـم  ملـستقلة ااملديريـة    طريـق  عـن  اخلـصوص  وجه على وذلك
 وعلـى  املناسـب  الوقـت  يف الـسالم  منـافع  حتقيـق  علـى  تـساعد  الـيت  احمللـي الـصعيد    على اإلمنائية

 .مستدام حنو

 يفاملــستمرة  األمــن انعــدامبــسبب تفــاقم حالــة   - ةاإلنــسانياألنــشطة تنــسيق  )د( 
 كاهـل  علـى محـال ثقـيال   باملقابـل   يـضع  ممـا  ،اإلنـسانية عاليـة   االحتياجـات ما زالـت     أفغانستان،

 البعثـــة وستواصـــل .بـــه تــضطلع  الـــذي ةاإلنـــسانياألنـــشطة  تنــسيق  بـــدور يتعلـــق فيمـــا البعثــة 
 اإلنـسانية  املبـادئ  مـع  يتمـشى  مبـا  اإلنـسانية للقيـام باألعمـال      حمـوري تنسيقي   بدور االضطالع

الوفـاء بـشكل متزايـد       مـن  ينـها لتمك واحمللـي  املركـزي الصعيدين   على احلكومة ةقدر بناءوبغية  
 للـسلطات  الفعـال  الـدعم تـوفر    أن اخلـصوص  وجـه  على للبعثة بد وال .اإلنسانية الحتياجاتبا

 إىل تـؤدي  الـيت  الظـروف  وهتيئـة  تـهم ومحايللمشردين داخليا    ساعدةتقدمي امل  يف واحمللية الوطنية
 .كرامتـهم  هلـم  حيفـظ  كلبـش  ومـستدامة  وآمنـة  طوعية عودة داخلياً واملشردين الالجئني عودة
  .هبا تقوم اليت األنشطة يف البعثة تركيز حماور من حموراً املدنيني محاية تبقي أن بد وال

 يف أفغانـستان  يف جـرت  الـيت  الـسابقة  االنتخابـات  عكـس  على - االنتخابات )هـ( 
 ملؤقتـة ا األفغانيـة  االنتخابيـة  اللجنـة  سـتنفذها  املقبلـة  االنتخابـات  فـإن  ،٢٠٠٥ و ٢٠٠٤عامي  
 مـن  كـبري  وتقـين  مـايل  دعـم ذلـك سـيتطلب تـوفري        أن غـري  .عليهـا  باإلشـراف  أيضاً ستقوم اليت

ــة عــن طريــق تقــدمي     و .الــدويل اجملتمــع ــة االنتخابي ــدور يف دعــم العملي ــام ب ــة مــستعدة للقي البعث
 وتوجيــه املــساعدة، تقــدم الــيتالدوليــة  الفاعلــةاجلهــات  مجيــع بــني لتنــسيقاوالتقنيــة  املــساعدة

 إضـافية  مـوارد يلزم تـوفري     وقد .األفغانية االنتخابية املؤسسات لدعم املخصصة الدولية ألموالا
 .اهلام الدور هذاإلجناز 

 العناصـر  قـدرة  تـستدعي  - تعزيز التعاون مع القوة الدولية للمـساعدة األمنيـة         )و( 
 يف مبـا  األمنيـة،  للمـساعدة  الدوليـة  القـوة  مـع  لتعـاون ا استرداد حيويتها  على للحكومة املناهضة
 البعثــة بــني التعــاون تعزيــزل الرئيــسية واألهــداف .الســتراتيجيةا والعمليــات التخطــيط يف ذلــك

 يف الوقــت احلقيقــي املعلومــات تبــادل ‘١’ :هــي ،تنيالقــائم والياهتمــا مــع يتمــشى مبــا والقــوة،
 الالزمــةجية الســتراتيا ولالحتياجــات األفغانيــة لحكومــة لقاومــة املحلالــة مــشترك تقيــيملتوليــد 
 املــساعدة وجمتمــع القــوة، يلــزم أن تــضطلع هبــا الــيت املهــام حتديــد ‘٢ ’املقاومــة؛ هــذه ملكافحــة

 األفغانيـة،  واحلكومـة  ،)املقاطعـات إعـادة إعمـار      وأفرقـة  احلكومية غري اتاملنظم يشمل الذي(



A/62/722 
S/2008/159  
 

08-25578 23 
 

 حلكومـة ا مؤسـسات  تعزيـز لكـي يتـسىن      املتحـدة،  لألمـم  التابعـة  الكيانـات  من وغريها والبعثة،
 مجيـع  هبـا  تقـوم  اليت األنشطة تكون   أن ضمان‘ ٣’ البلد؛ أحناء خمتلف يف عمل من به تقوم وما
 .األفغان يقودها االستقرار وحتقيق لتنميةا عملية لمشترك بشكل داعمة الكيانات هذه

 
 مالحظات -ثاين عشر 

تمــع  أطلــق اتفــاق أفغانــستان شــراكة مــدهتا مخــس ســنوات مــع اجمل٢٠٠٦يف عــام  - ٦٥
ومنذ ذلك احلني، حتققـت إجنـازات هامـة وتنـامى           . الدويل لتحسني معيشة الشعب األفغاين    

ويف الوقت ذاته تصاعدت حدة أعمال اإلرهاب والتمرد، مما أدى . مستوى الدعم الدويل
وتــبني أن بنــاء الدولــة وتنــسيق العمــل الــدويل مهــا أمــران يتــسمان  . تثبــيط عمليــة الــسالم

ملــشاركون يف االجتمــاع الــسابع للمجلــس املــشترك للتنــسيق والرصــد ا واتفــق. بالــصعوبة
على أنه لكي يتسىن ترسيخ املكاسب اليت حتققت وملواجهة التحديات املقبلـة، يـتعني علـى         

ــشتركة    ــا امل ــشركاء تكثيــف جهوده ــع ال ــة    . مجي ــة الوطني ــت االســتراتيجية اإلمنائي ــا زال وم
ه قـد يلـزم حتديـد األولويـات، حتـت قيـادة       ألفغانستان تشكل األساس هلذه اجلهود، غري أنـ   

 .حكومة أفغانستان، للتغلب على العقبات اليت تعترض التنفيذ
وملواجهــة التحــديات األمنيــة وإحــالل االســتقرار يف أفغانــستان، يلــزم اتبــاع هنــج    - ٦٦

مشترك حيقـق التكامـل بـني األمـن واحلوكمـة وسـيادة القـانون وحقـوق اإلنـسان والتنميـة                     
ومــا زالــت الــشراكة بــني احلكومــة والقــوة الدوليــة للمــساعدة  .  واالقتــصاديةاالجتماعيــة

األمنية واألمم املتحدة واجملتمع الدويل متثل أمرا أساسيا يف هذا النـهج، الـذي يـتعني أيـضا                  
أن يهدف إىل تنفيذ الرؤية املشتركة التفاق أفغانـستان، بقيـادة احلكومـة األفغانيـة، وذلـك        

ومــع دخــول االســتراتيجية اإلمنائيــة . تمــع املــدين والقطــاع اخلــاصبــدعم مــن الربملــان واجمل
 .الوطنية ألفغانستان مرحلة التنفيذ، سيلزم التركيز جمددا على آليات التتابع والتنفيذ

منائيـــة الوطنيـــة ألفغانـــستان ومـــن املتوقـــع أن ُينتـــهى مـــن وضـــع االســـتراتيجية اإل - ٦٧
ايا واملخـــاطر الرئيـــسية الـــيت تواجـــه  وتـــشمل القـــض. ٢٠٠٨مـــارس /هنايـــة آذار حبلـــول

االستراتيجية اإلمنائية قدرة احلكومة على الوفاء بالتزاماهتـا يف إطـار مرفـق احلـد مـن الفقـر                   
. وحتقيق النمو، وحشد دعم املاحنني للوفاء باحتياجاهتا من املـوارد، وشـحذ آلياهتـا للتنفيـذ               

يونيـه  / بـاريس يف حزيـران     وإنين أرحـب بـالعرض الـذي قدمتـه فرنـسا الستـضافة مـؤمتر يف               
 وإطالقهـا ومتويلـها     ، ليس فقط لدعم وضع الصيغة النهائية لالستراتيجية اإلمنائيـة         ٢٠٠٨

 .أيضا الستعراض تنفيذ اتفاق أفغانستان على حنو أمشل وتنفيذها، بل
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وتعــد اإلدارة علــى الــصعيد دون الــوطين أولويــة رئيــسية مــن أولويــات احلكومــة،   - ٦٨
دويل أمهية إنشاء املديريـة املـستقلة للحكـم احمللـي، الـيت سـيتعني عليهـا أن              ويقدر اجملتمع ال  

وسيتوقف جناحها علـى اسـتمرار      . تستجيب بصورة فعالة للتوقعات احمللية والدولية العالية      
وينبغــي تركيــز االهتمــام بــصفة . اإلرادة الــسياسية، فــضال عــن الــدعم املقــدم مــن املــاحنني 

وإصــالح , يد املنــاطق بــني الــربامج الــيت تعــاجل احلوكمــةخاصــة علــى إجيــاد تــآزر علــى صــع
الــشرطة، وســيادة القــانون، وحــل اجلماعــات املــسلحة غــري الــشرعية والتحــديات املتعلقــة 

 .مبكافحة املخدرات
وجيب أن تبدأ فورا األعمال التحضريية بشأن تسجيل الناخبني والتخطيط إلجراء  - ٦٩

تخــذ الــسلطات األفغانيــة قــرارات بــشأن مواعيــد  وهــذا يقتــضي أن ت. االنتخابــات املقبلــة
وســيلزم أن يبــدأ اجملتمــع الــدويل يف حــشد  . االنتخابــات واعتمــاد التــشريعات املتعلقــة هبــا 

األموال الالزمة لدعم هذه العمليات احليوية، ال سيما عملية تسجيل الناخبني، الـيت يلـزم               
 .٢٠٠٩ عام  لكي يتسىن إجراء االنتخابات يف٢٠٠٨أن تبدأ يف صيف عام 

ويقوم اجمللس الـدويل لتنـسيق شـؤون الـشرطة، الـذي خيـضع حاليـا لرئاسـة وزارة                    - ٧٠
وســيقوم اجمللــس، بنــاء علــى    . الداخليــة، بــدور متزايــد يف وضــع الــسياسات والتنــسيق     

التوصيات الصادرة عـن االجتمـاع الـسابع للمجلـس املـشترك للتنـسيق والرصـد، مبراقبـة                 
ــوازن بــني    اســتعراض التطــوير املؤســسي  ــة ملهــام الــشرطة ت ــة، بوضــع رؤي ــوزارة الداخلي  ل

وال ميكن حتويـل هـذه الرؤيـة إىل حقيقـة واقعـة             . احتياجات إنفاذ القانون ومكافحة التمرد    
بدون سيادة القانون، وإنين أرحب بوضع برنامج العدالة الـوطين والـدعم الـذي اسـتقطبه                

 .من املاحنني
غايــة الــيت خرجــت مــن االجتمــاع الــسابع للمجلــس  ومــن بــني النتــائج اإلجيابيــة لل - ٧١

وسـتوىل اآلن  . املشترك للتنسيق والرصد التوصل إىل هنـج متفـق عليـه ملكافحـة املخـدرات             
أولوية لتطبيق خطة التنفيذ املتفق عليها، مبا يف ذلك النهج املستند إىل املقاطعـات، وإعـادة             

لتمكينه من التعجيل بعمليـات     تشكيل الصندوق االستئماين ملكافحة املخدرات وإصالحه       
وســيتعني أن تقــوم احلكومــة حبــشد اإلرادة الــسياسية مــن أجــل الــسعي لتحقيــق  . الــصرف

 هكتار من مزارع اخلشخاش، واختاذ ٥٠ ٠٠٠اهلدف املتفق عليه املتمثل يف القضاء على 
خــدرات، وإدانــة كبــار الــضالعني    تــدابري ضــد املــوظفني العمــوميني املــرتبطني بتجــارة امل     

وهنــاك . االجتــار باملخــدرات وكبــار مــالك األراضــي الــذين يقومــون بزراعــة اخلــشخاش يف
وباإلضـافة  . حاجة ماسة إىل قيام احلكومة األفغانية باختاذ إجراءات حامسـة يف هـذا الـصدد              
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ل ملمـــوس مـــن قـــرار جملـــس األمـــن إىل ذلـــك، ينبغـــي للـــدول األعـــضاء أن تفيـــد بـــشك 
 . املتاجرين باملخدرات يف سياق نظام اجلزاءات، الذي يدعو إىل حتديد )٢٠٠٦( ١٧٣٥

ومــن الــضروري التأكيــد جمــددا علــى األمهيــة احملوريــة للنــهج القــائم علــى حقــوق   - ٧٢
ومن األمهية مبكان أن تقدم احلكومة واجملتمع الـدويل         . اإلنسان بالنسبة لالستقرار والتنمية   

كينـها مـن القيـام بـدورها علـى      ما يلزم من دعم تقين ومايل وسياسـي إىل وزارة العـدل لتم      
حنــو فعــال بوصــفها الوكالــة الرائــدة لتنــسيق اإلدمــاج النــاجح حلقــوق اإلنــسان يف عمليــة   

 .االستراتيجية اإلمنائية الوطنية ألفغانستان واإلبالغ عن ذلك
وقد قامـت مفوضـية األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان خـالل الزيـارة الـيت                      - ٧٣

 بتــسليط األضــواء علــى االدعــاءات املتعلقــة  ٢٠٠٧نــوفمرب /الثــاينقامــت هبــا يف تــشرين  
وينبغي االستفادة مما نتج عن تلك الزيـارة مـن حـوار بّنـاء              . بالتعذيب واالحتجاز التعسفي  

وإتاحة إمكانية الوصول إىل مرافـق االحتجـاز الـيت مل تكـن متاحـة يف الـسابق لكـي يتـسىن                      
ب يتــسم بالــشفافية ووفقــا   اكمــات بأســلو كفالــة إجــراء مجيــع عمليــات االحتجــاز واحمل    

 .الدولية للمعايري
ــه يف        - ٧٤ ــذي أمت مهمت ــوم كــونيغز، ال ــي اخلــاص، ت ــاين ملمثل وأود أن أعــرب عــن امتن
، على حصافته وما قام به من عمـل شـاق طـوال فتـرة               ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول  ٣١

حكومـة أفغانـستان    وإنين أبذل جهودا دؤوبة إلجيـاد خلـف لـه يتمتـع بكامـل ثقـة                 . خدمته
ويف غــضون ذلــك، أود أن أشــكر ممثلــي اخلــاص بالنيابــة، بــو أســبلوند،  . واجملتمــع الــدويل

كما أود أن أوجه شكري إىل شـركاء البعثـة،          . ومجيع أفراد البعثة على التزامهم ومثابرهتم     
مبــا يف ذلــك الفريــق القطــري لألمــم املتحــدة، فــضال عــن الوكــاالت اإلنــسانية األخــرى،    

 . األعضاء، واملنظمات الدولية األخرى ملا يواصلون تقدميه من دعم لعمل البعثةوالدول
 
 
 


