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  األمن جملس    العامة اجلمعية
  والستون الرابعة السنة    والستون الثالثة الدورة
      األعمال جدول من ١٧ البند
        أفغانستان يف احلالة

  الدوليني واألمن السالم على وآثارها أفغانستان يف احلالة    
  

 العام األمني تقرير    
  

 مقدمة  - أوال  
 ١٨٠٦ األمــن جملــس وقــرار ٦٣/١٨ العامــة اجلمعيــة بقــرار عمــال التقريــر هــذا يقــدَّم  - ١
 املـــساعدة لتقـــدمي املتحـــدة األمـــم بعثـــة واليـــة متديـــد مبوجبـــه اجمللـــس قـــرر الـــذي ،)٢٠٠٨(

 أفغانـــستان يف احلالـــة التقريـــر هـــذا ويـــستعرض .٢٠٠٩ مـــارس/آذار ٢٣ لغايـــة ألفغانـــستان
  .(A/63/372-S/2008/617) ٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٢٣ املؤرخ يتقرير منذ البعثة وأنشطة

  
 عامة حملة  - ثانيا  

ــه  - ٢ ــةاحل تواج ــن وقــوات كوم ــشعب األفغانيــة األم ــاين، وال ــن فــضال األفغ  شركاءالــ ع
 تكـن  ومل .التـدهور  يف األمنيـة  احلالـة  اسـتمرت  قـد ف .٢٠٠٩ عـام  يف حامسـا  اختبارا الدوليني،
 ،الــشعبية التوقعــات توىمــس علــى املــساعدة لتقــدمي املبذولــة والدوليــة احلكوميــة هــوداجل نتــائج

ــشعب ــاين فال ــاين األفغ ــن يع ــار م ــاف آث ــن اجلف ــاع وم ــاملي ارتف ــعار يف ع ــواد أس ــة امل  .الغذائي
 مــسائل زالــت ومــا كــاف، كلشبــ املؤســسي اإلطــار ضــمن القــانون ســيادة مــسألة ُترّســخ ومل

 عتــربت املاضــية، االنتــهاكات عــن واملــساءلة اإلنــسان وحقــوق الــدويل اإلنــساين القــانون احتــرام
ــة مــسائل ــشفافية نظمــةفم .ثانوي ــة، ال ــام تقريرهــا يف الدولي ــامل، يف الفــساد عــن ٢٠٠٨ لع  الع
 .احلكومي الفساد حيث من البلدان أسوأ ِعداد يف أفغانستان وضعت
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 الـشرعية  إضـفاء  إعـادة  مـسألة  املقبلـة  الـستة  األشـهر  غـضون  يف احملـك  علـى  وضعتوس  - ٣
 الدسـتوري  النظـام  استمراريةو مصداقية، ذات خاباتانت إجراء خالل من احلكومة سلطة على
 .بون عملية عن انبثق الذي

 صـــيف يف احملافظــات  جمـــالس وانتخابــات  الرئاســـية االنتخابــات  إجـــراء املقــرر  ومــن   - ٤
 يف املـــستقلة االنتخابيـــة جنـــةلال حددتـــه الـــذي االنتخابـــات، موعـــد وكـــان .٢٠٠٩ عـــام
 انتـهاء  مـن  أشـهر  ثالثـة  بعـد  أي وأمنيـة،  وماليـة  لوجـستية  ألسـباب  ٢٠٠٩ أغسطس/آب ٢٠
، قد أثار شكوكا دستورية بشأن شـرعية الـرئيس بعـد            ٢٠٠٩ مايو/أيار ٢٢ يف الرئاسية ةالفتر
  .مايو/ أيار٢٢
 احلكومـة  معارضـو  فيـه  تـسّبب  الـذي  األمـن  انعـدام  أن علـى  اآلراء يف عـام  توافـق  ومثة  - ٥
 مـن  جـزءا  املـصاحلة  تـشكل  أن الـضروري  ومـن  .وحـدها  العـسكرية  بالوسائل معاجلته ميكن ال

 أفغانيـة،  قيـادة  ذات تكـون  أن وينبغـي  ،االنتخابـات  أبعادهـا  يف تتخطـى  شـاملة  سياسـية  عملية
 حتتـرم  وأن والـدوليني،  األفغـان  الرئيـسيني  املـصلحة  أصـحاب  آراء يف واسـع  بتوافـق  حتظى وأن

 النقـاش و .سياسيالـ و يعـسكر ال ينالـصعيد  علـى  قـوة  موقـع  من لتحقيقها ُيسعى وأن الدستور
 وضـع  وبـشأن  املـسبقة  الـشروط  هـذه  بـشأن  دمتقـ  إحـراز  الـصعب  مـن  علجي احلايل الدستوري
 .للمصاحلة شاملة استراتيجية

 االسـتراتيجية  بـدعم  أقـوى  التـزام  وجود والعسكرية السياسية اجلهود ُيكِمل أن وجيب  - ٦
 مـن  أفغانـستان  تلقتـه  ما يف الكبرية دةالزياب ونرحب .تنسيقا أكثر حنو على ألفغانستان اإلمنائية
 هـو  املاضـية  الـسبع  الـسنوات  مـدى  على تعلمناه ما أن بيد .ةاألخري الشهور يف وموارد اهتمام

ــوارد االهتمــام أن ــوارد اســتخدام فيجــب .كــافيني غــري لوحــدمها وامل ــذكاء، امل ــا ب  خلطــة وفق
 ومتــت .مـستقبلهم  عـن  وليةاملـسؤ  حتّمــل مـن  األفغـان  مجيـع  متكــني إىل هتـدف  وشـاملة  متناسـقة 
 وجيـري  ٢٠٠٨ يونيـه /حزيـران  يف عقـد  الـذي  بـاريس  مؤمتر يف اخلطة هذه جوهر على املوافقة
 القـدرات  وبنـاء  املعونـة،  فعاليـة  لتحـسني  حمـددة  جهـود  بـذل  خـالل  نمـ  التنفيذ موضع وضعها

ــة، واملؤســسات ــزو األفغاني ــى التركي ــنح عل ــة م ــدلت األولوي ــة االحتياجــات حدي ــد اإلمنائي  ،للبل
  .اإلقليمي التعاون وتعزيز احملافظات إىل املساعدة إيصال عملية وحتسني

 واليـة  تنفيـذ  يف التعجيـل  علـى  البعثـة  وموظفـو  إيـدي،  كـاي  اخلـاص،  يممثل عمل وقد  - ٧
 األفغانيـة  كومـة احلو الدوليـة  الفاعلـة  األطراف استجابت الرئيسية، املسائلب يتعلق فيماو .البعثة
 ومـن  .املزمنـة  املـشاكل  بعـض  معاجلـة  اآلن جتـري  لـذلك،  ونتيجـة  .اجلهـود  ههلـذ  إجيـايب  بشكل
 األمنيـة  للمـساعدة  الدوليـة  والقـوة  األفغانيـة  الدفاع وزارة بني املربم االتفاق ،ذلك على األمثلة
 وتبـسيط  الرئيـسية،  الـوزارات  وتعزيـز  املـدنيني،  علـى  العسكرية للعمليات السلبية اآلثار ملعاجلة
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 لنامجـة ا امللموسـة  الفوائـد  وبعـض  املخـدرات،  مكافحـة  جمـال  يف احملـرز  والتقدم ق،التنسي آليات
 بـه  تـضطلع  يذالـ  الـدور  فعاليـة  تـزال  ال ،ذلـك  ومـع  .اإلقليمـي  االقتصادي التعاون حتسني عن

ــة تــزال الو .بينــهم لتنــسيقا قبــولل اآلخــرين اســتعداد علــى تعتمــد البعثــة  مــن ىالعظمــ الغالبي
 مماثــل، حنــو وعلــى .املتحــدة األمــم أو األفغانيـة  احلكومــة قنــوات خــارج قنفَــُت الدوليــة األمـوال 
 ٤١ الــ  الـدول  استعداد على والعسكري املدين الشقني بني التنسيق يف البعثة والية تنفيذ يعتمد

 .املتحدة األمم مع للعمل األمنية للمساعدة الدولية القوة يف املسامهة
  

 ةالرئيسي السياسية التطورات  - ثالثا  
 االنتخابات  - ألف  

ــؤثر  - ٨ ــات وت ــة االنتخاب ــى القادم ــة عل ــسياسية البيئ ــستان يف ال ــا هتــيمنو أفغان  ويف .عليه
 اســيةالرئ االنتخابــات أن املــستقلة االنتخابيــة اللجنــة أعلنــت ،٢٠٠٩ ينــاير/الثــاين كــانون ٢٨

ــات ــُتعقد حملافظــاتا جمــالس وانتخاب ــة وأشــارت .أغــسطس/آب ٢٠ يف س  ضــرورة إىل اللجن
 أن الربيـع  يف إجرائهـا  شـأن  ومـن  ،“وشفافة ونزيهة شاملة” االنتخابات هذه تكون أن ضمان
 االنتخابيــة الــدوائر إىل الوصــول مــن النــاخبني مــن كــبرية أعــداد تــتمكن لــن إذ ذلــك، يقــّوض
  .واملناخية اجلغرافية الظروف بسبب

 وفقـا  تنتـهي  الرئاسـة  رةفت إن ،اللجنة قرار على فعل رد يف ،الربملان أعضاء بعض وقال  - ٩
 عليـه،  بنـاء  ؤدي،يسـ  أغـسطس /آب ٢٠ يف االنتخابات إجراء وإن مايو،/أيار ٢٢ يف للدستور

 كـرزاي  الـرئيس  أصـدر  فربايـر، /شـباط  ٢٨ ويف .أشهر ثالثة ملدة التنفيذية السلطة يف فراغ إىل
ــب مرســوما ــن يطل ــة م ــة اللجن ــات إجــراء كفال ــا االنتخاب ــع وفق ــواد جلمي ــصل ذات امل ــن ةال  م
ــذا .الدســتور ــا وه ــسرته م ــالم وســائط ف ــى اإلع ــه عل ــين أن ــات إجــراء يع ــل االنتخاب  شــهر قب

ــار ــايو/أي ــة أصــدرت مــارس،/آذار ٤ ويف .م ــا اللجن ــه أكــدت بيان ــسابق قرارهــا في ــد ال  بتحدي
  .لالنتخابات موعدا أغسطس/آب ٢٠
 األمــم جبرنــام مــشروع خــالل مــن( املتحــدة األمــم مــن الــتقين الــدعم اللجنــة ىوتتلقــ  - ١٠

 املـايل  والـدعم  )“الغـد  أجـل  مـن  واالنتخابية القانونية القدرات تعزيز” املعنون اإلمنائي املتحدة
 يف وانتـهى  نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  مطلـع  يف النـاخبني  تـسجيل  وبـدأ  .الدوليـة  املاحنة اجلهات من
 مسـح،  امـ  وهـذا  قليلـة،  أمنيـة  حـوادث  سوى هذه التسجيل عملية رافقت ملو .فرباير/شباط ٢٠
 فـيهم  مبـن  ،)النـساء  مـن  منهم املائة يف ٣٨( ناخبا ٤ ٤١٩ ٢٧٥ بتسجيل اللجنة، ألرقام وفقا
ــا ٥٤٦ ٥٣٣ ــة ومثّلــت .اضــطرابا املقاطعــات أكثــر يف ناخب  اســتهدف حتــديثا التــسجيل عملي

 بعـد  التـصويت  حقهـم  مـن  أصـبح  أو البلـد،  داخـل  انتقلـوا  أو بطاقـاهتم،  فقـدوا  نالـذي  الناخبني
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 زالــوا ومــا ،٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ عــامي النتخابــات لواجُِّســ الــذين النــاخبون وأمــا .٢٠٠٥ عــام
 وخـالل  .املقبلـة  االنتخابـات  يف استخدامها من يتمكنون فسوف التسجيل، ببطاقات حيتفظون
ــة ــسجيل عمليـ ــيت األوىل التـ ــرت الـ ــامي يف جـ ــجِّل ،٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ عـ ــا ُسـ ــرب مـ ــن يقـ  مـ
 ونظـرا  .النـاخبني  لتـسجيل  بطاقـة  مليـون  ١,٧ صـدرت  ،٢٠٠٥ عـام  ويف ناخـب؛  مليون ١١
 الـذين  املـواطنني  لعـدد  دقيٌق أساسٍ خطَ هناك فليس أفغانستان، يف اآلن حىت تعداد إجراء لعدم
 يف وبالتـايل  النـاخبني،  سّجل دقة تقييم عمليات يف مشكلة يسبب ما وهذا االنتخاب، هلم حيق
 .الناخبني إقبال نسبة تقييم

 .االنتخابيـة  العمليـة  تخطيطب التعجيل جرى الناخبني، تسجيل ليةعم من االنتهاء ومع  - ١١
ــاين كــانون ١٩ فــيف ــاير،/الث ــّدمت ين ــة ق ــة املاحنــة اجلهــات إىل اللجن ــة الدولي ــغ ميزاني  حنــو تبل

 عــن وفــضال .٢٠٠٩ عــام يف ىجرســُت الــيت االنتخابــات تكــاليف تغطــي دوالر مليــون ٢٢٠
 بإنـشاء  البعثـة  تقـوم  اإلمنائي، للربنامج التابع اباتاالنتخ مشروع خالل من املقدم التقين الدعم
 اجملتمـع  ومنظمـات  واملـراقبني  الـسياسية  األحـزاب  مـع  للعمـل  الـسياسي  عنـصرها  داخـل  وحدة
 سياسـي  منـاخ  بتهيئـة  اإلمكـان  قـدر  القيـام  أجل من واملؤسسات، اجلماعات من وغريها املدين
  .ونزيهة حرة انتخابات إجراء إىل يفضي

 مـن  ة،حّـ مل وطنيـة  قـضايا  الوطنيـة  اجلمعيـة  تناقـش  بـالتقرير،  املـشمولة  الفتـرة  وخالل  - ١٢
 اجلمعيـة  وواصـلت  .االنتخابات إجراء وموعد اإلنسانية، والقضايا األمن، انعدام استمرار قبيل

 والـوزراء  اإلصـالحية  العمليـات  عمومـا  فـدعمت  ،الرقابـة  جمـال  يف دورها ممارسة أيضا الوطنية
 للزراعـة،  جـدد  كوزراء كرزاي الرئيس مرّشِحي على اجلمعية ووافقت .الحاإلص إىل الداعني

 والــصناعة التجــارة وزيــر عــن الثقــة حبجــب ســلطتها مارســت حــني يف والداخليــة، والتعلــيم،
 الغذائيـة  املـواد  أسـعار  علـى  يـسيطر  أنـه  ُيزَعم احتكاري تكتُّل مع صالت بإقامة املتهم السابق،
 .والوقود

  
 قليميةاإل البيئة  - باء  

ــاون حظــــي  - ١٣ ــي االقتــــصادي التعــ ــدب اإلقليمــ ــن املزيــ ــام مــ ــانون ١٤ ويف .االهتمــ  كــ
ــسمرب/األول ــى رمســي غــري اجتمــاع يفو ،٢٠٠٨ دي ــستوى عل ــوزاري امل ــد ال ــاريس يف عق  ،ب
 معينـة  مـشاريع  حتديـد  علـى  الرئيـسيني  الـدوليني  املصلحة وأصحاب وجرياهنا أفغانستان وافقت
ــة ذات ــ اســتعدادا أولوي ــاون مترؤمل ــصادي التع ــذي اإلقليمــي االقت ــاد إســالم يف ســيعقد ال  يف آب

 الكهربائيــة بالطاقــة التزويــد بــشأن أوزبكــستان مــع ُوقّــع اتفــاق أتــاحو .٢٠٠٩ أبريــل/نيــسان
 نقـل ل خـط  إقامـة  من االنتهاء إثر كابل من أجزاء إىل كامل شبه بشكل ئيالكهربا التيار بعودة
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 إدارة جمــال يف إضــافية مــشاريع وضــع علــى حاليــا العمــل يوجيــر .البلــد مشــال عــرب ميــر الطاقــة
  .الشمال يف أفغانستان جريان مع واملياه الطاقة

ــدم وأُحــرز  - ١٤ ــاون جمــال يف تق ــسياسي التع ــة، يف ال  ويف .باكــستان مــع ســيما وال املنطق
 لـه  زيـارة  بـأول  ،زرداري علـي  آصـف  ،الباكـستاين  الـرئيس  قام ،٢٠٠٩ يناير/لثاينا كانون ٩
 .قبــل مــن مــرات عــدة التقيــا الرئيــسني أن رغــم ،كــرزاي بــالرئيس هنــاك والتقــى فغانــستانأل

 بـني  العالقـات  يف “مـستنري  جديـد  فـصل ” إىل يـدعو  مـشتركا  بيانـا  خارجيتـهما  وزيرا وأصدر
 االقتتـال  يـشكّلها  الـيت  التهديـدات  علـى  التام بالقضاء” دويل،ال دعمال وجودب وتعهدا، البلدين

 .“املنطقة يف بواإلرها والتطرف

 الــسالم جملــس عمليــة قبيــل مــن مبــادرات باســتئناف اجلديــدة العالقــة هــذه ومسحــت  - ١٥
 وهـو  ،)جريغاغـاي ( املـشترك  الـسالم  لـس جم يف ٢٥ الــ  أعـضاءها  باكـستان  وعّينت ).اجلريغا(

 يف اجمللـس  واجتمـع  العمليـة؛  قيـادة  عـن  املـسؤولة  املـشتركة  الباكستانية األفغانية الفرعية اللجنة
 يــشكالن واإلرهــاب االقتتــال بــأن وأقــّر أكتــوبر،/األول تــشرين ٢٨ و ٢٧ يــومي آبــاد إســالم

 املعارضـة  مجاعـات  مـع  حـوار  إلجـراء  احلاجـة  وأكد منسقا، ردا ،ويقتضيان مشتركة هتديدات
 .البلدين كال يف

 برويــز اجلنــرال ،الباكــستاين اجلــيش أركــان رئــيس شــارك ينــاير،/الثــاين كــانون ٢ ويف  - ١٦
ــاين ــسادس االجتمــاع يف ،كي ــةلل والعــشرين ال ــة، جن  العــسكري للتعــاون منتــدى وهــي الثالثي

 .األمنية للمساعدة الدولية والقوة وباكستان أفغانستان عن ممثلني ضمسي اإلقليمي
  

  املتكامل النهج  - جيم  
 لكفالـة  متكامـل  هنـج  وإطـالق  وضـع  علـى  األفغانيـة  واحلكومـة  الـدويل  اجملتمـع  يعكف  - ١٧
 أن إىل النـهج  هـذا  ويـستند  .والعسكرية املدنية املوارد استخدام يف والفعالية االتساق من زيدامل

 اسـتجابات  يقتـضي  حلوكمـة وا األمنبـ  يتعلـق  مـا  يف البلـد  أرجاء يف لسائدةا الظروف اختالف
 االقتـصادية  التنميـة  علـى  رئيـسي  بـشكل  التركيـز  يتم أن جيبو .املساعدة تقدمي جمال يف خمتلفة
 مــن متزايــد بــشكل لــوانخيو النــسيب، باالســتقرار يتــسمان اللــذين وغرهبــا أفغانــستان المشــ يف

ــهما اخلــشخاش، ــالفقر يتــسمان لكن  األمــن، ينعــدم حيــث وشــرقها أفغانــستان جنــوب ويف .ب
 وربــط األفغانيــة األمــن راتقــد بنــاء يف التحــدي يتمثــل ،احلكوميــة اهليئــات وجــود ويــضعف
 األمـين،  الوضـع  فيهـا  تـدهور  املنـاطق،  هذه بني أخرى، مناطق ومثة .باحلكومة احمللية اجملتمعات
 والعدالــة الــشرطة جمــاالت يف املنفــذة األنــشطة تــضافرب التــدهور هــذا وقــف فيهــا ميكــن ولكــن

 تــضطلع أن جيــب :التاليــة املــشتركة املبــادئ مجيــع يف املوحــد، النــهج يــدعم وممــا .واحلوكمــة
 يف االسـتقرار  عـدم  حلالـة  صـرف  عـسكري  حـل  يوجـد  وال حقيقيـة؛  بقيـادة  األفغانيـة  احلكومة
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 ويف .أكـرب  بفائـدة  فيهـا  تعـود  الـيت  للمنـاطق  والعـسكرية  املدنيـة  املوارد توفري وجيب أفغانستان؛
 هـذه  نظمتـ  أن جيـب  اإلنـسانية،  ملـساعدة ا تقـدمي ل العـسكرية  املـوارد  فيهـا  خدمسَتتُـ  الـيت  املناطق
   .عليها املتفق التوجيهية واملبادئ اإلنسانية لمبادئل وفقا املوارد
.  حتديـد األولويـات وتسلـسل األنـشطة        يفالفريـق العامـل املعـين بالنـهج املتكامـل            وبدأ  - ١٨

 للحكـم  املـستقلة  املديريـة ضم  يـ وهـو    ،٢٠٠٨ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  يفوقد أُنشئ هذا الفريق     
 األمنيـة،  للمـساعدة  الدوليـة  والقـوة  أفغانـستان،  إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم وبعثة احمللي،

ــسية  ــد .وجهــات ماحنــة رئي ــق   وق ــة شــديدة  ٥١حــّدد الفري ــة، مقاطع ــل وجــرى األمهي  التعجي
 سـتؤدي و.  وإجراء تقييمات مشتركة خلمس مـن هـذه املقاطعـات           السياسية بدراسة اخلصائص 

 امجالــــرب تنــــسيق إىل املعنيــــة، اإلمنائيــــة الفاعلــــة اجلهــــات مــــع بالتــــشاور التقييمــــات، هــــذه
  .املساعدة تقدميو
  

   األمن  - ارابع  
 يف عنفـا باعتبـاره أكثـر األعـوام     ٢٠٠٨ نتـهى عـام  ا ،املتحـدة  األمـم  إلحـصاءات  وفقـا   - ١٩

 .٢٠٠٧ عــام نعــ ئــةاامل يف ٣١  احلـوادث بنــسبة زادت فيــه فقــد ،٢٠٠١  عــاممنــذ أفغانـستان 
يف  وســطاملت يف ةحادثــ ٨٥٧بلــغ عــددا مــن احلــوادث  ٢٠٠٨ عــام مــن الثــاين النــصفوشــهد 
 شتاءوقـد وفـر الـ     .  مـن العـام    األوىل الـستة  األشهر خالل الشهر يفحادثة   ٦٢٥ مقابل ،الشهر

 عمــالاأل يف اخنفاضــا عــادة  يــشهدوقــت يف العنــف مــن عاليــة ملــستويات مالئمــة بيئــة عتــدلامل
 ٢٠٠٨ ديــسمرب/األول كــانون يف وقعــت الــيت احلــوادثفــإن  التحديــد، وجــه علــىو. يــةالقتال

ــةاامل يف ٤٢بنــسبة أعلــى  كانــت ــه كــان عمــا ئ  ،٢٠٠٧ ديــسمرب/األول كــانون يفاحلــال  علي
عـن مـستواها     ئـة اامل يف ٧٥بنـسبة    أعلىكانت   ٢٠٠٩ يناير/الثاين كانونيف   احلوادثأن   كما
  .٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون يف
 زعزعـة  نياملتمرد اوالتحم :ومها سوءاً السابق التقرير يف نااحملددن  وقد ازداد االجتاها    - ٢٠

 ةنـاظر املت غـري  هجماتللـ  املتزايـد  همواستخدام السابق، يف مستقرة كانت مناطق يف االستقرار
  .دنيني حلياة املهماحترام عدم تزايد مع ،األكثر تعقيدا

ــا أن   - ٢١ ــداءات هــذهكم ــا ،االعت ــا مب ــاالت، فيه ــف، االغتي ــات و والتخوي  اخلطــف،عملي
 ،االنتحاريـة  واهلجمـات  املرجتلـة،  ةفجـر تامل جهـزة ألواسـتخدام ا   ،ُبعـد  مـن الـىت تـتم      جماتواهل
 ،ةللمعونـ  املقدمـة  واجلهـات  الـدين،  وعلمـاء  املدنيـة،  اخلدمـة  مـوظفي  ةتزايـد ستهدفت بصفة م  ا
النـصف   خـالل  عانـو ألا ههـذ  مـن نـوع    كـل  مـن  احلـوادث  عـدد زداد  وا. الطرق بناءمشاريع  و

 جمـات اهل  ذلـك  يف مبـا  ،٢٠٠٩ عـام  يف  وقـوع هـذه احلـوادث      واستمر ،٢٠٠٨عام   منالثاين  
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ــسلحة ــة اهلجمــاتو امل ــسقةاالنتحاري ــدد ضــد  املن ــن ع ــوزارات م ــة ال ــ يف احلكومي ــوم لكاب  ي
  .فرباير/شباط ١١
 إحـدى  اغتيـال ب املتمردين قبل من الدولية املعونة ملنظمات املباشر االستهدافواستمر    - ٢٢

ــة موظفــات ــة املعون ــشرين يف كابــل يف الدولي ــوبر،/األول ت مــن  آخــرموظــف  ختطــافوا أكت
ــةمــوظفي  ــة املعون ــوفمرب،/الثــاين تــشرين يف الدولي ــ يف ن  املتحــدة األمــمومل تكــن  . أيــضالكاب
  .العام خالل خمتلفة أنواع من احلوادث من عددل حيث تعرضت ،ذلك من مستثناة
وأصـبحت  . الـسابق  يف مـستقرة  كانـت  مناطق يف تواجدهم توسيع تمردونامل واصلو  - ٢٣
 فـصل  طيلـة  قتـال  يتسـاح ا  هل اجملاورة فارياب ةافظوحم الواقعة مشال غرب البلد    سبادغي ةفظاحم

 نائالكمـ فعلـى سـبيل املثـال، أدت عمليـة إقامـة            . ينتمـرد املنـشاط    يف كـبرية  زيـادة  مع الشتاء،
 ةقاطعـ م يف نـوفمرب /الثـاين  تـشرين   يف نيألفغـاني ا والـشرطة  للجـيش  قافلـة ل الكامـل  شبه والتدمري

 فااختطـ وإىل   فغانيـة ألا مـن ألا قـوات  مـن فـردا    ٤٠ قتـل إىل   بـادغيس، حافظـة   مب مرغاب، باال
 اجلهـود املبذولـة يف      بـشدة عرقلـت    املـسلحني  جداوت يف الزيادة هذهو. منهم فردا   ١٢ من أكثر

  .جمايل تقدمي املساعدة اإلنسانية والتنمية يف مناطق كان من املمكن الوصول إليها يف السابق
 املـدنيني  للمـوظفني بالنـسبة    التنقـل  حريـة  بـالتقرير،  املـشمولة  لفتـرة ا طوالخنفضت،  وا  - ٢٤

ــ العــزل  كــانون مــن اعتبــاراو. واالغتيــال التخويــف محلــةحــدة  وازديــاد القتــال اشــتداد سبب
عـــددها البـــالغ مـــن مقاطعـــات أفغانـــستان، مقاطعـــة  ٢٣١ تواصـــل ،٢٠٠٨ ديـــسمرب/األول
ــة ٤٠٠ ــن اإل  ،مقاطعـ ــغ عـ ــةالتبليـ ــة  مكانيـ ــا، شـــبه الكاملـ ــول إليهـ ــني   للوصـ  ربتاعُتـــيف حـ
 مــن ١٦٥ إىل الوصــولظلــت إمكانيــة و احلكومــة، ســيطرة عــن متامــا خارجــةمقاطعــات  ١٠

علـى   كـثريا   يـْصُعب  الـيت  قاطعـات امل عـدد  أن حـني  يفو. مـشاكل مـثرية لل   أو صـعبة املقاطعات  
كـثريا   تغرييـ  مل بتاتـا، هلـم الوصـول إليهـا       ، أو اليت ال ميكـن       إليها الوصول املدنية اخلدمة موظفي
 .إليهــا الوصــول إمكانيــة فقــدان خلطــراآلن  معرضــة مقاطعــة ٣٠ حنــوفــإن  ،٢٠٠٧ عــام منــذ

 الدوليـة  والقـوة  احلكومـة  مـع  باالشـتراك  ،بعثةال هافيوهذه، بالتحديد، هي املقاطعات اليت َتتَّبِع       
  .لتكامأسلوب النهج امل ،للمساعدة األمنية

 صـــيف قبـــل تحـــسنسي األمـــين الوضـــع أن لـــىع  تـــدلمؤشـــرات حاليـــا توجـــد الو  - ٢٥
 غــري اهلجمــات عــددومــن احملتمــل أن تتفــاقم حــدة انعــدام األمــن، ومــع ارتفــاع  . ٢٠٠٩ عــام
 العـاملني يف جمـال تقـدمي املعونـة سـوف تـزداد        سـالمة فإن   مسلحة، اشتباكات وقوع و ةناظراملت

رتفـاع احملتمـل يف وقـوع       والعوامل اليت تسهم يف ذلك تشمل االنتخابات املقبلـة، واال         . تدهورا
ــاد عــدد املقــاتلني       ــاء عــن ازدي ــة، وورود أنب ــادة القــوات العــسكرية الدولي احلــوادث نتيجــة لزي
اجملاهــدين األجانــب يف أفغانــستان، واألهــداف املعلنــة للمتمــردين املتمثلــة يف مواصــلة اعتــراض 
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وهـي نفـس الطـرق     خطوط اإلمدادات اللوجستية احلكومية والعسكرية يف مجيـع أحنـاء الـبالد،             
  .املستخدمة من جانب الربامج اإلنسانية واإلمنائية

  
  القانون وسيادة األمن قطاع  - خامسا 

   فغانيةاأل مناأل قوات  - ألف  
كتيبـتني إىل    يضم كـل منـها مـن         ،فيالق مخسة  من حاليا فغايناأل الوطىن اجليش يتكون  - ٢٦

 قـوة للاإلقليميـة    القيـادة  هيكـل اليت جتـسد     ةإلقليميات ا قيادال بدور تقوم اليتهي   كتائب،أربع  
 ووافـق   .دائـم عـسكري    وجـود  دون مـن  اتافظـ حم عـشر  وال تـزال  . األمنيـة  لمساعدةالدولية ل 

 اجلـيش الـوطين   زيـادة قـوام     ، علـى    ٢٠٠٨ سـبتمرب /تنـسيق والرصـد يف أيلـول      شترك لل لس املـ  اجمل
 الـوطين  اجلـيش  ن وحـسَّ .٢٠١١ عـام  حبلـول   فـرد  ١٣٤ ٠٠٠ فـرد إىل     ٨٤ ٠٠٠ من   فغايناأل
 بنجـاح   وقـام . وتنفيـذها وقيادهتـا  التكتيكيـة  يـة قتالال العمليـات  ختطـيط  علـى  قدرتـه   من فغاينألا

 ،٢٠٠٨ أغـسطس /آب ٢٨ ومنذ الناخبني، تسجيل  خالل مرحلة  وموحدة مشتركة بعمليات
  .افظاتاحمل يف متزايد حنو وعلى ،كابل يف مناأل عن الرئيسية املسؤولية حتمليف  بدأ
 التنميـة برنـامج    هو يةفغاناأل الوطنية الشرطةتقوية   اجلهود املبذولة ل   يف الزاوية حجرإن    - ٢٧
ــ قــوات املتمثــل يف إحــضار ،للمقاطعــات ةركــزامل يف  كثــفامل لتــدريباملقاطعــات ل يف شرطةال

ــل ــاد مث كابـ ــاجهمإعـ ــل مبيف ة إدمـ ــاهتاطق العمـ ــد . معـ ــذا  وقـ ــذ هـ ــامجنفّـ ــذ ،الربنـ ــشرين منـ  تـ
 قـوات املقاطعات اليت أعيـد تـدريب        عدد بذلك ليصل ،ةعطقام ٢١  يف ،٢٠٠٨ أكتوبر/األول

الــنقص يف املــدربني واملــوجهني ربنــامج تنفيــذ هــذا ال وممــا يعيــق . مقاطعــة٥٢الــشرطة فيهــا إىل 
  .الدوليني للشرطة

 ،الداخليـة  وزارة داخـل  الفـساد  ملكافحـة  تـدابري  وضع الشرطة قطاع   إصالح ويتطلب  - ٢٨
 أولويـات  وتتمثـل    .التحقيـق و االسـتخبارات   جمـايل  يف يـة فغاناأل الوطنيـة  لشرطةا قدرات وتعزيز

 الطـرق  طـول  وعلـى  الرئيـسية  املـدن  يف األمن حتسني يفوزير الداخلية اجلديد يف املدى القصري       
 لـس اجملوسـيقوم   . وشـفافة  ونزيهـة  حرةبطريقة   ٢٠٠٩ عام انتخابات إجراء وضمان السريعة،

وقـد زِيـدت    . فمـن األهـدا    كـل  حتقيـق  يف احملـرز  التقـدم رطة برصد   الدويل لتنسيق شؤون الش   
 منــوذجي برنــامجويف شــكل  األجــور ة يفعامــ زيــادة شــكل يف الــشرطة فــرادأل اليــةامل وافزاحلــ
  .خلطرةا املناطق يف ونلمعي الذين الشرطة لرجال اخلطر بدل قدميلت
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  القوات الدولية والتنسيق املدين العسكري   - باء  
 مـــن فـــرد ٥٥ ٠٠٠ إىل حـــوايل اآلنللمـــساعدة األمنيـــة  الدوليـــة القـــوةقـــوام يـــصل   - ٢٩
 عتقــدوُي. لــفاحل يف األعــضاء غــري مــن بلــدا ١٥ و طلــسياأل مشــال حلــفبلــدا عــضوا يف  ٢٦
 مـــن يقـــرب مـــا يبلـــغ املتحـــدة الواليـــات قيـــادة حتـــت تعمـــل الـــيت التحـــالف قـــواتعـــدد  أن

 ألفغانـستان، الـيت تفيـد بأهنـا تـضم مـا يزيـد               شتركةامل االنتقالية األمنية  القيادةو. فرد ١٤ ٠٠٠
 عـن  املـسؤولة ن فيهم املدربون واملوجهون املـدنيون املتعاقـد معهـم هـي           مب عضو، ٧ ٠٠٠على  

  . يةفغاناأل الوطنية والشرطة األفغاين الوطين اجليش تطوير يف املساعدة
  وهــو، أفغانــستانقــوات الواليــات املتحــدة يفمقــر  ٢٠٠٨ســبتمرب /أيلــول يف شئوأنــ  - ٣٠
 الدوليـة  القـوة  قائـد  حتت إمرة  أفغانستان، يف املتحدة الواليات لقواتالرقابة تابع   و للقيادة مقر

 التنـسيق مـن املتوقـع أن يتحـسن         ، هـذا  القيـادة  توحيـد وب. ماكرينـان   اجلنرال للمساعدة األمنية، 
  . وخارجهاالدولية القوة داخل ،املتحدة الوالياتعناصر  بني
 التنـسيق  علـى  إضـافية  حتـسينات  تدخلأُ أعاله، املوصوف املتكامل جانب النهج     وإىل  - ٣١

فريــق ال رئاســة األفغانيــة احلكومــةوتولــت . بــالتقرير املــشمولة الفتــرة خــالل العــسكري املــدين
 للجنـة  اجتمـاع وُعقد أول   . الدائمة التنفيذية وجلنته اتافظاحمل عمارإ عادةاملعين بأفرقة إ   العامل
ــ الدائمــة ــران ذمن ــه/حزي ــاين  ٢٩ يف ٢٠٠٧ يوني ــاير/كــانون الث ــة ودعيــت ال.٢٠٠٩ ين  إىل بعث
. نيالعـسكري فـراد   أللطلـسي   األ مشـال  حلف الذي جيريه    لالنتشار سابقال تدريبال يف املشاركة

النظــراء العــسكريني و معــه، والعــاملني اخلــاص ممثلــي بــني دوريــةال جتماعــاتالا عقــدســتمر وا
وقـد وضـعت مبـادئ توجيهيـة خاصـة بأفغانـستان            . ل رفيعـة املـستوى    للبعثة يف توفري قناة اتصا    

بشأن التنسيق بني اجلهات الفاعلة يف اجملالني اإلنساين والعسكري، ومت االتفـاق عليهـا، ولكـن                
  . ال يزال يلزم نشرها وتنفيذها على حنو أفضل

 ســبتمرب/أيلــول يف ،تــوجيهني ماكرينــان اجلنــرال اصــدار هــو آخــر إجيــايب تطــور ومثــة  - ٣٢
ــسمرب/األول وكــانون ــان ،٢٠٠٨ دي ــضحايا عــدد مــن احلــد إىل يرمي ــدنيني، يف صــفوف ال  امل

 .إنــشاء خليــة لتتبــع اخلــسائر يف صــفوف املــدنيني هبــدف حتــسني عمليــة مجــع البيانــات املهمــة و
 يف ،ماكرينـان  واجلنـرال  ورداك الـرحيم  عبـد  فغـاين األ الـدفاع  وزيـر  أصـدر  ،ذلـك  علـى  عالوة
 القــواتإعطــاء  مبوجبــهيــتم  يتنــسيقاتفــاق ا بــإبرام مــشترك إعالنــا ،٢٠٠٩ رفربايــ/شــباط ١٣
ــةاأل ــرب دورا فغانيـ ــيط يف أكـ ــات ختطـ ــذ العمليـ ــا ،هاوتنفيـ ــا مبـ ــات فيهـ ــيش عمليـ ــازل تفتـ  املنـ

  . واالعتقاالت
 املــدين التنــسيق يف جمــال التحــسني مــن مزيــدإجــراء  أمــام عقبــات هنــاك تــزال الو  - ٣٣

ينبغـي أن    شاملالـ و املتناسـق النـهج    أن يف التحـدي يتمثـل    املتحدة، لألمموبالنسبة  . العسكري



A/63/751
S/2009/135

 

10 09-25602 
 

 املبذولــة يف جمــاالت اجلهــودو اإلنــسان، حقــوق ذلــكيف  مبــا أعماهلــا، جــداولمجيــع يتــضمن 
 القـوة  جانـب  ومـن . السياسة، والتنمية، وإسداء املشورة العسكرية، وتقدمي املساعدة اإلنـسانية        

 عـسكريني، فـراد ال  لأل املتكـرر  التبـديل يف  د مـن تعقيـد الوضـع        لـيت تزيـ   ا عوامـل التتمثـل    الدولية،
 ،الدوليـة  القـوة  جممعـات  دخول إىل الـ  وتقييـد  املعلومات، تبادل على املفروضة التصنيفقيود  و

  .ختلفة املالتخطيط وأساليب
  

   القانون سيادة  -جيم   
 ذفَّـ َنُت أن على العدل، لقطاع الوطنية االستراتيجية يف العدل قطاع إصالح تصميميرد    - ٣٤
 تبــذهلا الــيت اجلهــود لتــسهيل آليــات أنــشأ الــذي العــدل، لقطــاع الــوطين الربنــامج خــالل مــن

ــة ال يهــ اآلليــات هــذه إحــدىو. اجملــاالت هــذه يف املاحنــة واجلهــات احلكومــة ة علــى رقابــجلن
 ويـديره  احلكومـة  هسـ أرالـذي ت   العـدل،  قطاع إصالح مشروع تنفيذ على شرفاليت ت  ربامج،ال
ــةواآل. الـــدويل بنـــكال ــاحنني، جملـــسهـــي  خـــرى،األ ليـ ــ املـ ــ يذالـ ــانون يف لكََّشتـ   /الثـــاين كـ

 لربنــامجبا املاحنــة اجلهــات مــن املقــدم الــدعم ربــطيف  كومــةاحل مبــساعدةويقــوم  ،٢٠٠٩ ينــاير
   .الربامجعلى  الرقابة لجنةل االستراتيجية املشورة ويقدم ،العدل لقطاع الوطين
، الـيت تـديرها     اتفظـ ااحمل يف العـدل  قطـاع  تنسيق ليةآأكملت   ت،افظااحمل صعيد علىو  - ٣٥

ــانوين لنظــام    ــيم ق ــةاألمــم املتحــدة، أول تقي ــة العدال ــستان، يف اجلنائي .  حمافظــة٢٧ومشــل  أفغان
  . وستدعم نتائج هذا التقييم تنسيق عملية ختصيص املوارد املقدمة من اجلهات املاحنة

 ،مـؤخرا  ئَنـشِ أُ ، الـذي  مكافحـة الفـساد   سـتراتيجية   ذ ا تنفيـ مكتـب الرقابـة العليـا ل      وقام    - ٣٦
 العليـا،  واحملكمـة  اجلمهورية، رئيس مع دورية اجتماعات عقد يف وبدأ ل،كاب يف مقره بافتتاح

أنـشأ   الفـساد،  قـضايا يف  الحقـة القـضائية الفعالـة       ومـن أجـل امل    . العـدل  ووزارة ،العـام  دعيوامل
  .الفساد ملكافحة محلة وبدأ الفساد، كافحةمل وحدة العام دعيامل مكتب
ــوق إحــراز    - ٣٧ ــا يع ــدمومم ــدل  التق ــوارد املتاحــة ل   يف قطــاع الع ــا   نقــص امل ــة العلي لمحكم

 القــضاة واملــدعني العــامنيوتفتقــر تلــك املؤســسات إىل . وزارة العــدلوالعــام دعي ومكتــب املــ
 االحتجـــاز وتـــرزح مراكـــز.  املناســـبة البنيـــة التحتيـــةذوي الكفـــاءة واخلـــربة، كمـــا تفتقـــر إىل

 هـذه يف   املدنيـة  اخلدمـة  إصـالح ولكـن   . اخلطـري  اإلمهـال  مـن  حالـة  يفوالسجون يف أفغانـستان     
ــدأ املؤســسات ــد ب ــد أكملــت  .  ق ــدل وزارةوق ــى ،الع ــة  ،اخلــصوص وجــه عل ــاتمرحل  أولوي
  .اإلداري اإلصالح عملية مناهليكلة  وإعادة اإلصالح
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   باأللغام املتعلقة اإلجراءات  - دال  
ــامج واصــل  - ٣٨ ــق العمــل برن ــام املتعل ــستان يف باأللغ ــدعم مــن  ،أفغان ــة ب ــم احلكوم  واألم

 الثـاين  النـصف  خـالل ومت  . أفغانـستان فـاق   ات يف املبينة األهداف حتقيق يف تقدم إحراز املتحدة،
مــن  ٥٠٠ و لألفــراد، املــضادة األلغــام مــن ٤٢ ٠٠٠لىـعــ يزيــد مــاتدميــــر  ٢٠٠٨ عــام مــن

ــام املـــ  ــدبابات ةضاداأللغـ ــون ١,٥ و للـ ــة  مليـ ــنقطعـ ــات مـ ــرب خملفـ ــرات احلـ ــن املتفجـ  ، مـ
 ٨٠٠ ٠٠٠ومتـت توعيـة     . األلغـام  خطـر  مـن  احملليـة  اجملتمعـات  من مئاتحررت أراضي    كما

ــام مبخــاطرأفغــاين  ــة وغريهــم مــن       .األلغ ــام الربي ــاجني مــن األلغ وتواصــل التعريــف حبقــوق الن
  . األشخاص ذوي اإلعاقة

علــى مــستوى اجملتمعــات احملليــة يف هلمنــد   األلغــام ةزالــإل مــشاريع إطــالقلقــد كــان   - ٣٩
 الــيت األنــشطة، هــذهوترمــي .  بالتنويــه علــى وجــه اخلــصوصاأمــرا جــدير واوروزغــان كونــارو

 فوائـــد حتقيـــق  إىل، أو الـــدعم احملـــدودينتحتيـــةذات البنيـــة ال املهمـــشة اجملتمعـــات تـــستهدف
 وشــرق جنــوب يف  تقــعمنــاطق يف االســتقرارمباشــرة إضــافة إىل فوائــد   واقتــصادية اجتماعيــة

 نقـل  خطـوط   مـسار  طـول  علـى اليت أجنزت يف السابق      األلغام إزالة  أنشطة توقد سامه . البالد
ــاء ــن الكهرب ــادة حــدوث يف أوزبكــستان م ــزي ــل ب  يف برية ك ــداد كاب ــةإم ــة الطاق  يف الكهربائي

  .٢٠٠٩ فرباير/شباط
 لــسالملو النــاس حليــاة كــبريا هتديــدا تــشكل األلغــام تــزال ال اإلجنــازات، هــذه ورغــم  - ٤٠

احملليــة يف أراض  تمعــاتمــن اجمل ٢ ٠٨٢بـــ  يقــدر مــا حيــث ال يــزال يعــيش الــبالد، يف واألمــن
حيـث   التقـدم،   إحـراز  يعيـق  يـزال  ال التمويـل  نقـص كمـا أن    . أفغانـستان  يفتنتشر فيها األلغام    

 إىل لولوصــا لــضمان ٢٠٠٩ عــام يف دوالر مليــون ٥٣ ـبــ قــدرت هنـاك حاجــة ألمــوال إضــافية 
  . أفغانستان اتفاق الواردة يفاألهداف 

  
  مكافحة املخدرات  - هاء  

أصدرت وزارة مكافحة املخدرات ومكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة               - ٤١
دراسـة استقـصائية تقييميـة سـريعة لزراعـة          ” تقريرا مشتركا بعنـوان      ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١يف  

وتتوقــع هــذه الدراســة احتمــال حــدوث  . “اء يف أفغانــستانفيــون يف فــصل الــشتاألخــشخاش 
، بـسبب تقلـص األراضـي الرئيـسية        ٢٠٠٩األفيـون يف عـام      خـشخاش   اخنفاض آخر يف زراعـة      

تمـال حـدوث    اليت ُيزرع فيهـا اخلـشخاش يف املنطقـة اجلنوبيـة الغربيـة واجلنوبيـة يف الـبالد، واح                  
ــا اخلــشخ     ــزرع فيه ــيت ال ُي ــادة يف عــدد احملافظــات ال ــون  . افظــة حم٢٢اش إىل زي ــة األفي وزراع

فـرح  : حمصورة مبعظمها يف أقل املقاطعات استقرارا الواقعة يف اجلنـوب واجلنـوب الغـريب وهـي               
  . ومهاند وقندهار ومنروز وأوروزغان وداي كوندي وزابول
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ك احلكومـة بـشكل     ويعود توقع اخنفاض زارعة اخلشخاش إىل اجتماع عاملني مها حتـر            - ٤٢
 وارتفـــاع أســـعار األغذيـــة مقابـــل تـــدين أســـعار األفيـــون نتيجـــة لتـــراكم افظـــاتفاعـــل يف احمل

ولكي يتواصـل اخنفـاض زراعـة اخلـشخاش، ال بـد مـن اختـاذ مبـادرات فعالـة            . خزونات منها امل
ســيخ احلوكمــة للقــضاء عليــه مــصحوبة بــربامج بديلــة لتــوفري ســبل الــرزق، وزيــادة احلــوافز لتر 

زرع فيهــا اخلــشخاش، وتــدمري املختــربات، ومكافحــة الفــساد   الــيت ال يــالــسليمة يف احملافظــات
 القــــانون، ومالحقــــة جتــــار    املنتــــشر يف صــــفوف املــــسؤولني الــــرمسيني واملعنــــيني بإنفــــاذ     

  .قانونيا املخدرات
ل القاضــي عــامل حنيــف، رئــيس حمكمــة ، اغتيــل يف كاُبــ٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول٤ويف   - ٤٣

ومثـة أدلـة قويـة تـشري إىل أنـه كانـت             . فحة املخدرات  املركزية ملكا  االستئناف التابعة للمحكمة  
  . الغتيال القاضي حنيف عالقة بدوره يف مكافحة املخدرات

ــستان ملكافحــة املخــدرات بنــهج اعُتمــد علــى        - ٤٤ ــة داخــل أفغان وأُرفــدت اجلهــود املبذول
ة املعـين  فاالستراتيجية اخلماسية املكونات اليت اعتمدها مكتـب األمـم املتحـد         . الصعيد اإلقليمي 

باملخدرات واجلرميـة ُتنفـذ يف إطارهـا سلـسة مـن التـدابري الراميـة إىل خفـض إمـدادات األفيـون                       
ة يف مصادرة كميـات كـبرية مـن      يوسامهت هذه االستراتيج  . واالجتار به واستهالكه يف املنطقة    

قـرار  وباكـستان وقريغيزسـتان، دعمـا لتنفيـذ         اإلسـالمية   إيران  مجهورية  السالئف الكيميائية يف    
ــن   ــران يف     ). ٢٠٠٨ (١٨١٧جملــس األم ــكلت يف طه ــيت ُش ــشتركة ال ــة التخطــيط امل وإن خلي

وباكستان فرصة تنظيم عمليـات     اإلسالمية  إيران  مجهورية   متنح أفغانستان و   ٢٠٠٨أواخر عام   
  . مشتركة وتبادل املعلومات االستخباراتية يف سياق مكافحة املخدرات غري املشروعة

  
  احلوكمة  - سادسا 

ترمــي األنــشطة الــيت تــضطلع هبــا األمــم ملتحــدة يف جمــال احلوكمــة إىل ترســيخ دعــائم     - ٤٥
وتركز هـذه األنـشطة علـى    . اهليئات واملؤسسات احلكومية لتتمكن من تلبية احتياجات اجملتمع 

م تعــيني كبــار املــسؤولني، وذلــك ملكافحــة  كــجعــل الــشفافية والرتاهــة واحلــزم املبــادئ الــيت حت 
وإن تعــيني الـرئيس قرضـاي يف تــشرين   . سـري العمــل يف املؤسـسات احلكوميـة   الفـساد وحتـسني   

أكتــوبر املاضــي لــوزراء جــدد لتــويل شــؤون الــوزارات الكــربى أدى إىل تعزيــز اجلهــود    /األول
ــة    ــة األفغاني ــة لتمــتني املؤســسات احلكومي ــنح مكتــب    . املبذول ــة املاضــية، م ويف األشــهر األربع

ين بتعيني كبار املسؤولني اجلدد، الذي بـدأ أعمالـه فعليـا يف هنايـة     الرئيس تأييده التام للفريق املع   
  .٢٠٠٨عام 
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ــذ          - ٤٦ ــدأت تنف ــدمي اخلــدمات، ب ــى تق ــة عل ــدرة احلكوم ــق احلــوافز لتحــسني ق وســعيا خلل
ــة الريــف،  ( إصــالحات يف نظــام األجــور والرتــب يف مخــس وزارات    الزارعــة، وتأهيــل وتنمي

 التخطـيط اآلن إلصـالح مخـس وزارات إضـافية بـدءا مـن       وجيـري ). ، والعـدل عليمواملالية، والت 
  . ٢٠٠٩مارس /آذار
ومــن الــضروري بــشكل خــاص حتــسني اإلدارات علــى الــصعيد احمللــي حيــث يــشكل     - ٤٧

تقدمي اخلدمات واملساعدات أحد العوامل الـيت تـؤثر يف الـصورة الـيت يكوهنـا الـسكان احملليـون                    
 املعوقات الـيت حتـول دون تقـدمي اخلـدمات يف            ومن ضمن . عن مدى فعالية احلكومة وشرعيتها    

بعض أحناء البلد هو تعذر الوصول إليها والصعوبة اليت تواجهها احلكومة املركزية يف ختـصيص               
  .ومبا يتفق مع خطط تنمية احملافظات منتظمةاألموال بصورة 

  
االســــــتراتيجية اإلمنائيــــــة الوطنيــــــة األفغانيــــــة واجمللــــــس املــــــشترك        - سابعا  

  والرصد للتنسيق
  تنسيق املساعدات وفعاليتها  - ألف  

مــا زالــت االســتراتيجية اإلمنائيــة الوطنيــة األفغانيــة واألولويــات الــيت ُحــددت يف مــؤمتر    - ٤٨
. باريس تشكل النموذج املعتمد لتنفيذ اخلطة العامة املتعلقة ببناء السالم والتنميـة يف أفغانـستان              

األخري، تعاونا وثيقا مـع احلكومـة األفغانيـة لتعزيـز       وتتعاون األمم املتحدة، منذ صدور تقريري       
اجمللــس املــشترك للتنــسيق والرصــد، فــتم تــشكيل ثــالث جلــان دائمــة تعــىن إحــداها باحلوكمــة،  

وهــذه . والثانيــة بــسيادة القــانون وحقــوق اإلنــسان، والثالثــة بالتنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة  
واحلكومـة  . ابقة مـن األفرقـة االستـشارية الدائمـة        اهليكلية اجلديدة تبـسط اجملموعـة املعقـدة الـس         

 املزمـع  ١٦مـن بـني اللجـان الــ       نة مشتركة بني الـوزارات      جل ١٢ أنشأتاألفغانية، من جهتها،    
  . لكي تنسق فيها فنيا األعمال يف مجيع القطاعاتإنشاؤها 

 وركــز علــى مــسائل  ٢٠٠٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين٣٠واجتمــع اجمللــس املــشترك يف    - ٤٩
وقــرر اجمللــس أيــضا صــب .  وإصــالح قــوات األمــن األفغانيــة، واحلوكمــة،كافحــة املخــدراتم

اجلهــود املــشتركة علــى القطاعــات الكــربى اخلمــسة املــشمولة باالســتراتيجية اإلمنائيــة الوطنيــة    
الطاقة؛ والزراعـة؛ والتعلـيم العـايل والتـدريب املهـين؛ وبنـاء القـدرات؛ وتنميـة                 : األفغانية، وهي 

  . خلاصالقطاع ا
وأولويـات  اإلمنائيـة   وما برحت مطابقة امليزانيتني اخلارجية واألساسية مع االستراتيجية           - ٥٠

للقطاعـات ذات األولويـة، وهـي       فاالعتمادات اليت ُخصصت    .  متثل صعوبة كبرية   مؤمتر باريس 
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  /آذار ٢١الـــيت تبـــدأ يف ، ١٣٨٨ يف ميزانيـــة الـــسنة املاليـــة ،لزراعـــة والـــبىن التحتيـــة والطاقـــةا
  .، متدنية للغاية٢٠٠٩مارس 
ومن جممـل األراضـي الـصاحلة       . وما زالت االستثمارات يف قطاع الزراعة ضئيلة للغاية         - ٥١

نـصف ويعـود ذلـك    ال ماليني هكتـار، ُيـزرع أقـل مـن     ٧,٩للزراعة يف البلد اليت تبلغ مساحتها    
ت موجـودة قبـل احلـرب       فـشبكات الـري الـيت كانـ       . يف املقام األول إىل عـدم تـوافر ميـاه الـري           

 الـيت كـان يـتم    طاقتها وال تغطي إال ثلث املساحة يف املائة من     ٢٥متضررة وتعمل بنسبة زهاء     
  . على تصدير املزروعاتالبلدونقص مستوى الري يعوق تطوير إمكانيات . ريها قبل احلرب

 املصاعب، حدثت تطـورات ملحوظـة، خباصـة يف جمـال التعـاون            هذه  وعلى الرغم من      - ٥٢
ومن ضمن أكثرها إجيابيةً كان عودة التيار الكهربائي الدائم تقريبـا إىل أجـزاء              . التقين اإلقليمي 

 ١٥  و ١٢، وتزويـد أجـزاء أخـرى بـه ملـا بـني              ٢٠٠٩فربايـر   /من مشـال غـريب كاُبـل يف شـباط         
وأُبرم مؤخرا اتفاق مـع    . ، وأدى ذلك إىل حتسني الوضع املعيشي فيها إىل حد بعيد           يوميا ساعة
ــادة اإلمـــ    طا ــضي إىل زيـ ــرر أن يفـ ــن املقـ ــستان مـ ــيف   جيكـ ــول صـ ــاء حبلـ ــن الكهربـ دادات مـ
  . ٢٠١٠ عام
وكان برنامج التضامن الوطين مصدر معظم االسـتثمارات الـيت قـدمها اجملتمـع الـدويل                  - ٥٣

. إىل القطاع الريفي، إذ إنه قدم الدعم املايل إىل املشاريع اليت حددها ونفذها الـسكان احملليـون                
عيني وزير جديد للزراعة الفرصة لـربط املـشاريع القائمـة علـى جهـود اجملتمعـات احملليـة                   ومنح ت 

باألهــداف الــواردة يف االســتراتيجية اإلمنائيــة الوطنيــة، مبــا فيهــا بــرامج الــري الواســعة النطــاق     
 جمموعـة مـن   تقـدمي وتعهـد الـوزير اجلديـد ب   . وسائر املشاريع الرامية إىل زيـادة اإلنتـاج الزراعـي     

  . قترحات يف االجتماع املقبل للمجلس املشترك، قبل حلول موسم الربيع الزراعيامل
ومشلـت هـذه املـشاريع      . وأُجنز أيـضا عـدد مـن مـشاريع الـبىن التحتيـة الواسـعة النطـاق                  - ٥٤

ـــ    ــاكي يف هلمن ــد كاجـ ــد يف سـ ــوربني جديـ ــول    تركيـــب تـ ــق بطـ ــق طريـ ــن شـ ــهاء مـ د واالنتـ
ويف . د اإليرانيــة بــالطريق الدائريــة يف أفغانــستان تــربط بــني زارنــج علــى احلــدويلــومتراك ٢١٨

 املمتـدة بـني   ومترالي ك ١١٧اجلنوب الشرقي، من املقرر أن ُتنجز هذا العام الطريق البالغ طوهلا            
وُنفــذت هــذه املــشاريع أو ُتنفــذ مبقاومــة   . غــارديز وخوســت وتــصل إىل احلــدود الباكــستانية  

ومـن ضـمن   . دسـني والعمـال واحلـرس األمـين    شرسة من قبل املتمردين على حساب حيـاة املهن   
مــشاريع الــبىن التحتيــة اهلامــة األخــرى الــيت تنفَّــذ يف ظــل هتديــدات مثيلــة تأهيــل أحــد منــاجم     
ــة يف فريــاب      النحــاس يف لوغــار، وســد ســلمى يف هــريات، وتعبيــد أجــزاء مــن الطريــق الدائري

  .وبادغيس
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ــة     - ٥٥ ــع املــساعدات اإلمنائي ــة توزي ــة طريق ــالغ عــددها   يفوقيمــت البعث ــد الب   حمافظــات البل
، وعملت مع اجلهات املاحنـة السـتحداث قاعـدة بيانـات حكوميـة واحـدة تتـضمن                  حمافظة ٣٤

وسُيرفع مقترح عن هذه املـسألة إىل اجمللـس         . معلومات عن التربعات اليت تقدمها هذه اجلهات      
  .املشترك يف اجتماعه القادم

  
  فريق األمم املتحدة القطري  - باء  

ــة     ي  - ٥٦ ــه تنفيــذ بــرامج إمنائي عمــل فريــق األمــم املتحــدة القطــري يف ظــروف تــستوجب من
وعلى الرغم من املصاعب األمنية اليت تزداد حدة، أُحـرز تقـدم علـى              . وإنسانية يف وقت واحد   

ويعمــل أعــضاء الفريــق القطــري الواحــد والثالثــون مبــا يتفــق مــع االســتراتيجية  . كلتــا اجلبــهتني
ــة األ ــةاإلمنائيــة الوطني ــواردة يف مــسودة إطــار األمــم املتحــدة    . فغاني ــة ال واجملــاالت ذات األولوي

 واخلــدمات األساســية، تربطهــا صــلة وثيقــة  إلمنائيــة أي احلوكمــة، وســبل الــرزق، للمــساعدة ا
باألولويات الـواردة يف خطـة بـاريس املتمثلـة يف الزراعـة وبنـاء القـدرات والتعلـيم ودر الـدخل                      

  .األفغان كافةوحتسني تقدمي اخلدمات إىل 
فهـو  . وقرر الفريـق القطـري إدخـال ثالثـة تعـديالت علـى طريقتـه يف تقـدمي اخلـدمات                 - ٥٧

ى الزراعـة والفـرص الـيت تـدر          وعلـ  تقـدمي اخلـدمات علـى الـصعيد احمللـي،         سيشدد تركيزه على    
 األكثـر اسـتقرارا، حيـث    افظـات احملمخس أو ست من   وسيجعل براجمه أكثر اتساقا يف       الدخل،
  . ن بني االحتياجات واملساعدات املقدمة متفاوت للغايةالتواز
 وكالـة تابعـة لألمـم    ١٨وأجرى مكتب املنـسق املقـيم استعراضـا للـربامج الـيت تنفـذها          - ٥٨

فتـبني لـه أن القيمـة اإلمجاليـة هلـذه الـربامج الـيت تنفـذ حاليـا يف              . املتحدة يف ضوء خطـة بـاريس      
ــغ   ــستان تبلـ ــي .  باليـــني دوالر٣,٥أفغانـ ــشمل وهـ ــسات  ١,١تـ ــز املؤسـ ــون دوالر لتعزيـ  بليـ
ــة؛ و ــات؛ و    ٣٥٠ واحلوكم ــم االنتخاب ــة ودع ــون دوالر لترســيخ الدميقراطي ــون ٨٥٠  ملي  ملي

الراميــة  مليــون دوالر للــربامج ٦٠٠  مليــون دوالر للزراعــة؛ و١٥٠ دوالر لألمــن الغــذائي؛ و
 مليـون دوالر  ٢٠٠ ؛ و اقتصادية ودعم سبل الـرزق، خباصـة يف املنـاطق الريفيـة       إىل خلق فرص  

  .لكل من قطاعي التعليم والصحة، مع التركيز بصفة خاصة على بناء القدرات
  

  حقوق اإلنسان  - ثامنا  
ــرتبط           - ٥٩ ــسان ت ــوق اإلن ــى صــعيد حق ــستان تواجــه حتــديات ضــخمة عل ــت أفغان ــا فتئ م

ب، باملــشاكل املزمنــة الــيت تعــاين منــها مثــل ضــعف احلوكمــة، واإلفــالت املــستحكم مــن العقــا 
وعدم إيالء االهتمام للعدالة االنتقالية، والفقر املدقع، والقوانني واملمارسات اليت تنطـوي علـى              

وما يزيد من حدة هـذه املـشاكل هـو الـرتاع املـسلح الـذي               . متييز، خباصة ضد النساء والفتيات    
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تمـع  وإن تنـامي التـضييق علـى حريـة التعـبري يهـدد عمليـة حتويـل أفغانـستان إىل جم                  . يزداد حـدة  
  .يسوده السالم والتعددية

وما يساعد على تواصل ثقافة اإلفالت من العقاب هو تفشي ظاهرة استغالل الـسلطة                - ٦٠
من جانب من يتولوهنا، تضاف إىل ذلك عمليات االحتجاز التعـسفية وعجـز اجلهـاز القـضائي               

نـصاف  حىت اآلن عن احتـرام األطـر الـيت تـضمن احلـصول علـى حماكمـة عادلـة وعـن العمـل بإ                       
  . واستقاللية

ومل حتقق خطة العمل املتعلقة بالسالم والعدل واملصاحلة أهدافها ضـمن اإلطـار الـزمين       - ٦١
. وإحيـاء خطـة العدالـة االنتقاليـة ميثـل مهمـة ملحـة ال بـد مـن االضـطالع هبـا                      . احملدد هلا أصـال   

قـسم كـبري   وتقع على احلكومـة واجملتمـع الـدويل مـسؤوليات خاصـة تتمثـل يف معاجلـة خمـاوف          
من األفغان الذين شـددوا مـرارا وتكـرارا علـى رغبتـهم يف إحـالل سـالم عـادل ودائـم يف                 جدا  
 األدلـة املاديـة ذات الـصلة       مايـة واألمم املتحدة يف صدد حبث التدابري الـالزم اختاذهـا حل          . بلدهم

  .باجلرائم املزعومة، مبا فيها مزاعم العبث باملقابر اجلماعية
التعبري تعـاين مـن التـضييق، مـع ورود أنبـاء متواصـلة عـن قيـام الدولـة                 وما زالت حرية      - ٦٢

واحملاكم ال تدافع عن احلق يف حرية التعـبري،         . فيني عالقة هلا بالدولة بترهيب الصح     وجهات ال 
وهذا أمر جتلى يف األحكام القاسية اليت صدرت يف إطار قضييت جتديف بارزتني اسـتؤنفتا أمـام    

 يتـضمن أحكامـا     ٢٠٠٨سبتمرب  /انون اإلعالم الذي أقره الربملان يف أيلول      وإن ق . احملكمة العليا 
وتــشكل حريــة التعــبري أثنــاء االنتخابــات . غامــضة ميكــن اســتخدامها ملنــع النقاشــات الــسياسية

  . الرئاسية والربملانية القادمة مشكلة كربى
ــدام     - ٦٣ ــة اإلع ــق عقوب ــدعوواســتئناف تطبي ــة يف  ي ــرات اجللي ــسبب الثغ ــق ب  األصــول  للقل

ــة    ــة ويف ضــمانات احلــصول علــى حماكمــة عادل ــاين . اإلجرائي ــشرين الث ــوفمرب وكــانون  /ويف ت ن
ويقـدَّر بـأن    .  سـجينا دينـوا بارتكـاب جـرائم        ١٦، أُعدم ما ال يقل عـن        ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
وال توجد ضمانات إجرائيـة مناسـبة حلمايـة حقـوق           .  ما زالوا حمكومني باإلعدام    ء سجنا ١١٠

رتكــاب جــرائم يعاقــب عليهــا باإلعــدام؛ وبنـاء علــى ذلــك، حيتمــل أن يــؤدي تنفيــذ  املتـهمني با 
ــاوف       ــة املخـ ــن معاجلـ ــدال مـ ــم بـ ــة الظلـ ــدام إىل إدامـ ــم اإلعـ ــاألمن  حكـ ــة بـ ــشروعة املتعلقـ املـ

  .والعام القومي
  

  حالة اإلناث  - ألف  
. تتزايـد ختضع النساء املنخرطات يف احلياة العامة إىل عمليات هتديد وختويف ال تنفك               - ٦٤

ــال   ــشكل اغتي ــول  أهــم وي ــدهار يف أيل ــشرطة يف قن ــى  ٢٠٠٨ســبتمرب /مــسؤولة يف ال ــيال عل  دل
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وما زال عدم متكن النساء، خباصة ضـحايا العنـف اجلنـسي، مـن              . املخاطر اهلائلة اليت يواجهنها   
ــسية       ــة أو النفـ ــة أو الطبيـ ــدمات القانونيـ ــى اخلـ ــصول علـ ــصاف واحلـ ــات االنتـ ــوء إىل آليـ اللجـ

وما برح اجملتمـع يـدين    .  إحدى العقبات الكربى اليت حتول دون حل هذه املشكلة         االجتماعية،
كــاهبن مــا ُيعتــرب نــشاطا جنــسيا  النــساء ضــحايا االغتــصاب الالئــي ميكــن أن حيــاكمن علــى ارت 

  .ولذلك، تبقى حاالت العنف اجلنسي طي الكتمان وال تصل تقارير عنها مجيعها. قانوين غري
حلكومة األفغانية بأمهية إدراج مسائل املـساواة بـني اجلنـسني يف            وارتفع مستوى وعي ا     - ٦٥

إطــار تنفيــذ الــسياسات العامــة، علــى حنــو مــا جتــسد يف عــدة مبــادرات اُتخــذت لتنفيــذ بــرامج  
تراعــي احتياجــات املــرأة مبــا يتفــق مــع االســتراتيجية اإلمنائيــة الوطنيــة األفغانيــة وخطــة العمــل     

غري أن وضع املرأة يف أفغانستان ما زال من ضمن األسـوأ            . انستانالوطنية املتعلقة باملرأة يف أفغ    
يف العامل؛ فمعدل وفيات األمهات بسبب احلمـل والـوالدة هـو مـن أعلـى املعـدالت يف العـامل،                     

 والدة؛  ١٠٠ ٠٠٠ وفـاة لكـل      ٦ ٥٠٠فيقدَّر أن عددها يف بعـض املنـاطق الريفيـة يربـو علـى               
 يف ٢٥,٧ت من التالميذ الذين أهنوا املرحلـة االبتدائيـة   ، مل تتجاوز نسبة الفتيا ٢٠٠٧ويف عام   

. املائة، ويتبني من املنحى السائد يف هذا اجملال أن نسبة الفتيات الالئي يرتدن املدرسـة تتنـاقص                
ــامالت، ال  ــساء العـ ــسبة النـ ــة امل واخنفـــضت نـ ــيما يف اخلدمـ ــة، مـــن سـ ــة يف ٢٥,٩دنيـ  يف املائـ

ــة يف عــام ٢٢ إىل ٢٠٠٥ عــام وُيحتمــل أن ختــسر أفغانــستان املكاســب الــيت   . ٢٠٠٧ يف املائ
  . حتققت من أجل حتسني حياة النساء والفتيات ووضعهن

  
  محاية املدنيني  - باء  

 إصـابة يف صـفوف      ٦٢٦بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل أفغانـستان              سجلت    - ٦٦
ــول    ــني شــهري أيل ــدنيني ب ــانون األول /امل ــبتمرب وك ــسمرب /س ــا ير٢٠٠٨دي ــذه   ، مم ــدد ه ــع ع ف
 إصـابة أثنـاء العـام، وقـع معظمهـا يف منـاطق البلـد اجلنوبيـة                  ٢ ١١٨اإلصابات إىل مـا جمموعـه       

ــشرقية   ــوب شــرقية وال ــادة   . واجلن ــل زي ــذا ميث ــسبة وه ــة ب ٤٠بن ــة مقارن ــام يف املائ . ٢٠٠٧ أرق
ــة ٥٥ وتــسبب املتمــردون بنحــو  ــات بــني املــدنيني يف عــام    يف املائ والقــوات  ٢٠٠٨مــن الوفي

 يف املائـة، فمـا أمكـن        ٦أمـا النـسبة املتبقيـة البالغـة         ( يف املائـة     ٣٩ية واألفغانية احمللية بنسبة     الدول
 يف املائـة  ٣٤وتـسببت العمليـات االنتحاريـة بنـسبة       ). اعتبار أي من طريف الرتاع مسؤوال عنها      
  . ٢٠٠٨من مجيع اإلصابات بني املدنيني يف عام 

ومـة مـسؤولة عـن النـسبة العظمـى مـن اإلصـابات يف               وما زالت العناصر املناوئـة للحك       - ٦٧
صفوف املدنيني، وهذا دليل على أهنم، يف الوسائل التكتيكية الـيت يلجـأون إليهـا، ال يكترثـون                  

إذ ارتفع عدد املدنيني الذين قضوا بـسبب أفعـال العناصـر املناوئـة للحكومـة مـن       . حبياة املدنيني 
 وهـــذه زيـــادة تربـــو - ٢٠٠٨ام  شخـــصا يف عـــ١ ١٦٠ إىل ٢٠٠٧ شـــخص يف عـــام ٧٠٠
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ــة    .  يف املائــة٦٥نــسبتها علــى  ــالرغم مــن أن تغــيري التوجيهــات التكتيكي ومــن جهــة أخــرى، ب
وســائر التــدابري الراميــة إىل التخفيــف إىل احلــد األدىن مــن أثــر العمليــات العــسكرية علــى غــري    

يبـدو، للعمليـات الـيت     املقاتلني تقابل بالترحيب، ما زالت تزهق أرواح املدنيني نتيجة، على مـا             
ــة    ــة للحكوم ــوات املوالي ــذها الق ــصف اجلــوي . تنف ــام   فالق ــسبب يف ع ــل ٢٠٠٨ وحــده ت  مبقت

  .الوفياتهذه  يف املائة من ٦٨ تقدر نسبته بـ ما
إضافة إىل الوفيات النامجة مباشرة عـن األعمـال القتاليـة املـسلحة، وقعـت إصـابات يف                    - ٦٨

هيب، كما خسروا سبل رزقهم وأجربوا علـى الـرتوح          صفوف املدنيني وتعرضوا للتهديد والتر    
  .وُدمرت ممتلكاهتم

وتواصــل البعثــة تأديــة دور حمــوري يف رصــد االنتــهاكات اجلــسيمة حلقــوق الطفــل           - ٦٩
ومـا زال األطفـال يقعـون ضـحايا         ). ٢٠٠٥ (١٦١٢واإلبالغ عنها، عمال بقرار جملس األمن       

اعـات مـسلحة جتنـد األطفـال يف منـاطق البلـد            ومثـة ادعـاءات بـأن مج      . الرتاع الذي يتزايد حدة   
ــشرقية    ــشرقية وال ــة ال ــة واجلنوبي ــوات     . اجلنوبي ــة والق ــانون األفغاني ــاذ الق ــا أن وكــاالت إنف كم

العسكرية الدولية تلقـي القـبض علـى األطفـال وتعتقلـهم وحتتجـزهم بـسبب ارتبـاطهم املزعـوم           
  .باجلماعات املسلحة

ارس مقارنـة بـاألعوام الـسابقة، ومشـل ذلـك حادثـة             وارتفع عدد االعتداءات علـى املـد        - ٧٠
، حينمـا تعـدت عناصـر مـن طالبـان علـى       ٢٠٠٨نـوفمرب  /مثرية للقلـق وقعـت يف تـشرين الثـاين     

وبـني شـهري   .  املدرسة، بإلقاء سائل حارق علـى أوجههـن  جمموعة فتيات كن يف طريقهن إىل     
 علـى  اعتـداء    ٢٧٥ عن وقوع    ، وردت تقارير  ٢٠٠٨نوفمرب  /يناير وتشرين الثاين  /كانون الثاين 

  . شخصا آخر، معظمهم من األطفال٦٤ شخصا وجرح ٦٦املدارس، أدت إىل وفاة 
  

  احلالة اإلنسانية  - تاسعا  
أسفرت عواقب الرتاع عن تقلـيص فـرص احلـصول علـى اخلـدمات األساسـية وأثـرت                    - ٧١

دة الـصعوبات   سلبا يف سبل العيش ويف آليات التكيف مع احلالة السائدة؛ كمـا رفعـت مـن حـ                 
وأصــبح يــستحيل علــى معظــم . الــيت تواجههــا الوكــاالت اإلنــسانية لتلبيــة احتياجــات الــسكان
ويف .  الوصــول إليهــا ســابقا  هااملنظمــات اإلنــسانية اآلن الوصــول إىل منــاطق كــان يف وســع     

ألمـم املتحـدة لتنـسيق      تابعا ملكتـب ا   ، قررت أن أفتح يف أفغانستان مكتبا        ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول
وهـذا املكتـب اجلديـد جـزء مـن فريـق األمـم              . لحالة اإلنسانية املترديـة   نظرا ل ون اإلنسانية   الشؤ

منـسق  الـذي يـضطلع أيـضا بـدور         املتحدة القطري ومسؤول أمام ممثلي اخلاص عن طريق نائبه          
وإن اجلهة املتفرغة يف هذا املكتب لتنسيق الشؤون اإلنسانية سـتتوىل تيـسري             . الشؤون اإلنسانية 
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ات اليت تقدمها األمـم املتحـدة ملواجهـة املـشاكل الـيت يواجههـا البلـد، باعتمادهـا علـى            املساعد
  .اهليكلية احلالية اليت تنسَّق من خالهلا الشؤون اإلنسانية

كتب كان تيسري عملية إعـداد خطـة العمـل    هلذا املوإن أشد األولويات إحلاحا بالنسبة      - ٧٢
، الـيت أُجنـزت وقُـدمت إىل اجلهـات املاحنـة            ٢٠٠٢ اإلنسانية، وهي األوىل من نوعهـا منـذ عـام         

  وتــشمل اخلطــة تنفيــذ بــرامج ُرفعــت إىل هــذه اجلهــات وتبلــغ قيمتــها  . ينــاير/يف كــانون الثــاين
  /ويف متــوز.  ماليــني دوالر، قــدم عــددا كــبريا منــها شــركاء مــن خــارج األمــم املتحــدة    ٦٠٤
تركا ملواجهـة ارتفـاع أسـعار    ، وجهت احلكومة واألمم املتحـدة نـداء عـاجال مـش       ٢٠٠٨يوليه  

 ماليني دوالر ملساعدة حنو مليـوين       ٤٠٤األغذية وأزمة اجلفاف يف أفغانستان، للتربع مبا قدره         
 يف  ٥٠اسـتجابة لـه     هبا  وهذا النداء، الذي لألسف مل تتجاوز نسبة املبالغ اليت مت التربع            . نسمة

  .انيةاملائة من املبالغ اليت طُلبت، حلت حمله خطة العمل اإلنس
ــوب هــذا       - ٧٣ ــسبب شــح األمطــار، وصــل حمــصول احلب ــذ  وب ــام إىل أدىن مــستوياته من الع
ــاجو   ٢٠٠٢ عــام ــة ، ومــا يربــو علــى مخــسة ماليــني نــسمة حيت ــة فوري . ن إىل مــساعدات غذائي
 ٥٥٠ ٠٠٠  مليـون طفـل دون سـن اخلامـسة و         ١,٢زال سـوء التغذيـة احلـاد يهـدد زهـاء             وما

وقد يدفع نقـص امليـاه أيـضا الـسكان      .  حمافظة ٢٢ملرضعات يف    ا وأامرأة من األمهات احلوامل     
 نقطـة لتوزيـع امليـاه       ٨٠٠وأنشأت وكاالت األمـم املتحـدة أكثـر مـن           . املستضعفني إىل الرتوح  

وتتواصــل جهــود االســتعداد . يف املنــاطق الــيت يقطنــها العائــدون واملنــاطق الــيت ضــرهبا اجلفــاف 
السلع غري الغذائية يف مواقعهـا قبـل حلـول هـذا الفـصل          لفصل الشتاء عرب خزن املواد الغذائية و      

، كان برنامج األغذية العاملي قد خـزن نـسبة     ٢٠٠٩يناير  /وحبلول كانون الثاين  . وعرب توزيعها 
، وقـدمت    حمافظة ٢٤ نسمة يف    ٩٦٣ ٠٠٠ها إىل    يف املائة من املساعدات اليت يعتزم تقدمي       ٩٨

ــشؤون الالجــئني ســلعا     ــم املتحــدة ل ــة إىل  مفوضــية األم ــدين  ٢١٢ ٠٠٠ غــري غذائي ــن العائ  م
  . املعوزين واملشردين داخليا

 الجـئ مـسجل وتلقـوا       ٢٧٨ ٠٠٠، كان قد عاد إىل أفغانستان حنـو         ٢٠٠٨ عام   يفو  - ٧٤
 يف ٩٨,٥كـستان تبلـغ     الذين عادوا منهم مـن با      مساعدة من مفوضية شؤون الالجئني؛ ونسبة     

 يتمكنـوا مـن العـودة إىل ديـارهم بـسبب انعـدام األمـن         يف املائة من العائدين مل ١٠ وحنو. املائة
وإن االستراتيجية املتعلقـة بعـودة   . واملصاعب االقتصادية واالجتماعية والرتاعات على األراضي    

ــشمولة ب    ــا امل ــيت    الالجــئني وقطــاع املــشردين داخلي ــة، ال ــة األفغاني ــة الوطني االســتراتيجية اإلمنائي
 إىل تدعـ احلكومـة ومفوضـية شـؤون الالجـئني،        نـوفمرب   /شاركت يف إطالقها يف تشرين الثاين     

زيادة االستثمارات للمساعدة على إعادة إدماج العائدين على امتداد الـسنوات اخلمـس املقبلـة              
  . للحد من حركات السكان اجلماعية
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ــانون        - ٧٥ ــا يف كــ ــشردين داخليــ ــة باملــ ــة األوىل املتعلقــ ــات الوطنيــ ــاز البيانــ ــب إجنــ وعقــ
 يلـزم اسـتحداث اسـتراتيجية وطنيـة للمـساعدة يف العثـور علـى حلـول                  ،٢٠٠٨ديسمرب  /األول

 أسـرة   ٦٠٠وعـادت حنـو     .  شخص اعُتـربوا مـن املـشردين داخليـا         ٢٣٠ ٠٠٠لوضع أكثر من    
ــام   ــا يف ع ــام    . ٢٠٠٨إىل دياره ــضع الوكــاالت يف ع ــن املهــم أن ت ــة  ٢٠٠٩وم  خططــا طارئ

  . ة األمنيةمشتركة ملواجهة ازدياد عدد النازحني بسبب تدهور احلال
وأمكـن بفـضل نظـام اإلنـذار املبكـر بانتـشار األمـراض، الـذي تدعمـه منظمـة الـصحة              - ٧٦

 الكونغــو الرتفيــة -محــى القــرم العامليــة، الكــشف عــن أمــراض خطــرية ومكافحتــها، مــن بينــها  
وتوصلت اليونيسيف إىل توسـيع نطـاق      . والكولريا، مما جعل معدالت الوفاة منها متدنية للغاية       

 احمللـيني   ها يف جمايل بقاء الطفل وصحته، وهي تساعد ماليني األطفال عن طريق الـشركاء             براجم
غــري أنــه بــالرغم مــن أيــام التحــصني  . محــالت التلقــيحكمــا تواصــلت . ونظرائهــا يف احلكومــة

الوطنية ضد شلل األطفال وأيام التحصني دون الوطنية، ما زال شلل األطفال منتـشرا يف البلـد                 
ج ابتكاريـة جلعـل     هُـ واسـُتحدثت نُ  . األمـن وحمدوديـة الوصـول إىل بعـض املنـاطق          بسبب انعدام   

ــن       ــا األم ــدم فيه ــيت ينع ــاطق ال ــا يف املن ــرا ممكن ــيح أم ــة    . التلق ــوة الدولي ــع الق ــسيق م ــل التن وبفع
. للمساعدة األمنية، أتيحت فرص لتلقيح األطفال يف مناطق الرتاع أثنـاء فتـرات اهلـدوء النـسيب                

  . ة العاملية أكثر فأكثر على الشركاء احملليني للقيام حبمالت التلقيحوتعتمد منظمة الصح
وكثريا مـا يقـع األطفـال ضـحية للـرتاع الـدائر بـني طـريف الـرتاع يف املنطقـتني اجلنوبيـة                   - ٧٧

. والشرقية وهلجمات غري متكافئة بينهما تشهدها املناطق الشمالية الشرقية والغربيـة والوسـطى             
أن تعليم األطفـال، خباصـة الفتيـات، يتنـاىف واإلسـالم، فيجعلـوهنم أهـدافا               وتعترب حركة طالبان    

 كتــاب ١٠٠ ٠٠٠، أضــرم متمــردون الــنريان يف أكثــر مــن  ٢٠٠٨ســبتمرب /ففــي أيلــول. هلــم
ــدهار   ــزال املدرســون مــستهدفني بأعمــال مــن العنــف     . دراســي كانــت ُتنقــل إىل قن كمــا ال ي

 حادثـة   ٢٠٢، وقعت   ٢٠٠٨ديسمرب  /نون األول يونيه إىل كا  /ففي الفترة من حزيران   . الشديد
  .  مدرسا آخر جبروح١٦٤ مدرسا وأصابت ٨٣أودت حبياة 

  
  عمليات البعثة ودعمها  - عاشرا  

وافقــت اجلمعيــة العامــة، نتيجــة لتوســيع نطــاق واليــة البعثــة وجعلــها أكثــر دقــة، علــى    - ٧٨
مل تكـاليف رفـع عـدد املـوظفني      يف املائة، تش٩١,٥ مبا نسبته ٢٠٠٩زيادة ميزانية البعثة لعام   

ــدوليني مبــا قــدره   ــة مبــا قــدره    ١١٥ال ــة الفني ــوطنيني مــن الفئ  موظفــا ٥٧ موظفــا واملــوظفني ال
ــدره    ــا قـ ــوطنيني مبـ ــدعم الـ ــوظفي الـ ــا وم٢٤٩ومـ ــدره    موظفـ ــا قـ ــدة مبـ ــم املتحـ ــوعي األمـ تطـ

بـع   يف أر٢٠٠٩كما ختصص امليزانيـة اعتمـادا لفـتح أربعـة مكاتـب إضـافية عـام               . متطوعا ١٦
 مكتب جديـد    ٢٠٠٨وفُتح يف عام    ).  وفرح ، وهلمند ، بول - إي   - وسار   ،غازين (افظاتحم
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ومن املقرر أن ُيفـتح عمـا قريـب املكتـب الـذي كـان مـن املتوقـع فتحـه يف              . يف مقاطعة باغالن  
ــة أوروزغــان ٢٠٠٨عــام  ــة   .  يف مقاطع ــدى البعث ــذلك ســيكون ل ــا يف احملافظــات  مك١٥وب  تب

وستمـضي البعثـة يف اسـتخدام       .  إضافة إىل مكاتبـها اإلقليميـة الثمانيـة        ،٢٠٠٩حبلول هناية عام    
مكــتيب االتــصال التــابعني هلــا املوجــودين يف إســالم أبــاد وطهــران لــدعم األنــشطة الــيت هلــا بعــد  

  . تعزيز مكتيب االتصال التابعني للبعثة٢٠٠٩إقليمي؛ وتتيح ميزانية عام 
 مكتفية ذاتيا، خباصـة      واملوجودة يف احملافظات   اإلقليميةوجيب أن تصبح مجيع املكاتب        - ٧٩

 وتكنولوجيـــا االتـــصاالت ، واحلـــصول علـــى امليـــاه،علـــى مـــستوى توليـــد الطاقـــة الكهربائيـــة
وسـتركز خـدمات دعـم البعثـة بـشكل رئيـسي علـى إنـشاء                .  والوقود ، واملركبات ،واملعلومات

ملنـاطق املـشمولة بأنـشطة      كمـا أن توسـيع ا     . هذه املكاتب اجلديدة يف النـصف األول مـن العـام          
البعثــة يقتــضي إيفــاد عــدد إضــايف مــن املــوظفني اإلداريــني والفنــيني لتقــدمي الــدعم يف املوقــع يف  

  .جماالت اهلندسة والنقل واألمن واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والتدفقات النقدية
 مـن  ٢٠٠٩ام عـ يف لبعثـة  ا طـائرات    زيادة عـدد  واستدعت عملية التوسيع املقررة هذه        - ٨٠

أجل تيـسري زيـادة الـدعم اجلـوي الـذي حتتـاج إليـه املكاتـب امليدانيـة، وذلـك يف ضـوء خفـض                      
البعثات الربية نتيجة لسوء احلالة األمنية وضرورة الوصول إىل مواقع معينة علـى وجـه الـسرعة                 

  . أو نقل املوظفني إىل أماكن أخرى/يف حاالت اإلجالء الطيب و
ويف . عدد املوظفني عبئا ثقيال علـى مـوظفي البعثـة املعنـيني بـالتعيني          وأخريا، يلقي رفع      - ٨١

، أرسلت إدارة الدعم امليداين فريقا إىل البعثة لفترة ثالثة أشهر كـي يـساعد        ٢٠٠٨أواخر عام   
، متكنت البعثـة،    ٢٠٠٨ديسمرب  /أبريل وكانون األول  /وبني شهري نيسان  . يف عمليات التعيني  

ــه ياهتــا واحلــصول علــى  بعــد جعــل التعــيني إحــدى أولو   ــام ب ــسبة  تفــويض بالقي ، مــن خفــض ن
كما أن نسبة تنـاقص املـوظفني       .  يف املائة  ١٠ يف املائة إىل     ٣٠الوظائف الشاغرة لديها من حنو      

الطبيعي يف هناية العام، كانت على ما يبدو، أقل مما كانت عليها يف السنوات السابقة؛ وميكـن                 
 بـدأ ُيمـنح للمـوظفني الـدوليني العـاملني يف أفغانـستان              عزو ذلك جزئيا إىل البدل اخلاص الذي      

  .٢٠٠٨ يونيه/يف حزيران
  
 مالحظـــات  -حادي عشر 

مؤمتر بـاريس لـدعم     انعقاد  يونيه إثر   / الصادر يف حزيران   يسبق وأعربت يف تقرير     - ٨٢
  عن اعتقادي بأن والية بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة يف               ،)S/2008/434(أفغانستان  

 يف  رئيـسيا ؤدي البعثـة دورا تنـسيقيا       تأفغانستان تتضمن مجيع العناصر الرمسية الالزمة كي        
 اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة تزيد من قـدرة البعثـة           ٢٠٠٩كما أن ميزانية عام      .أفغانستان
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 اليت جـددها جملـس األمـن        ،وبالتايل فإنين أوصي بتمديد الوالية احلالية      .على تنفيذ واليتها  
ومـن   . شهرا إضافيا  ١٢، ملدة   ٢٠٠٩مارس  /آذار ٢٣حىت  ) ٢٠٠٨ (١٨٠٦ قراره   يف

 .الواضــح أن دعــم العمليــة االنتخابيــة سيكتــسي أمهيــة خاصــة خــالل األشــهر القادمــة        
ــة      ــضمن ميزانيـ ــة، تتـ ــات املاحنـ ــسيق اجلهـ ــتقين وتنـ ــدعم الـ ــوفري الـ ــافة إىل تـ ــة فباإلضـ  لبعثـ

ــام ــادا٢٠٠٩ لع ــية انتخ   اعتم ــشاء وحــدة سياس ــع األحــزاب     إلن ــل م ــضطلع بالعم ــة ت ابي
السياسية واجملتمع املدين واملرشحني وغريهم من األطـراف الـسياسية الفاعلـة للتحقـق مـن                
ممارسة احلقوق الـسياسية، وتـوفري الوسـاطة واملـساعي احلميـدة بـشأن املـسائل االنتخابيـة،                  

 خــالل ومــن .واستــضافة منتــديات للتنــسيق بــني زعمــاء األحــزاب الــسياسية واملرشــحني   
تقـود اجلهـود الـيت      واالضطالع هبذه األنشطة، سوف تواصل البعثة عملها بـصورة حمايـدة            

 .يبذهلا اجملتمع الدويل لضمان عدالة العملية وشفافيتها وموثوقيتها

 سيكون عاما مـصرييا     ٢٠٠٩فرباير أن عام    /ذكرت إبان زياريت لكابل يف شباط     و  - ٨٣
ــستان  ــسبة ألفغان ــسياسي  .بالن ــة ال ــارا لتوافــق اآلراء   فاللعب ــشكل اختب ــة ســوف ت ة االنتخابي

السياسي الـذي مـا زال ضـعيفا، كمـا أن حالـة انعـدام األمـن، بـرأي مجيـع اخلـرباء تقريبـا،                    
وقـد أكـدت للـرئيس     .وما زلت متمـسكا هبـذا الـرأي    .ستزداد سوءا قبل أن تشهد حتسنا    

سني حالـة األمـن يف      كرزاي، مرة أخـرى، دعـم اجملتمـع الـدويل للعمـل مـع األفغـانيني لتحـ                 
  .كاملة ساته االقتصادية والسياسية بصورةالبلد، ولتنمية مؤس

وإنين واثق من االستراتيجية العامة اليت وضعها األفغانيون وشركاؤهم الـدوليون،             - ٨٤
  / شــهر حزيــرانيف جهــة ماحنــة يف بــاريس ٩٠وأقرهتــا احلكومــة األفغانيــة ومــا يقــارب مــن 

يف كلمــات قليلــة هــي تنظــيم ســلم األولويــات والترشــيد   تــتلخص الــيت ، و٢٠٠٨يونيــه 
 باعتبارهـا قطاعـات ذات      التحتيـة مت حتديد قطاعات الزراعة والطاقـة والـبىن         لقد   .واألفغنة
 اإلبـالغ عـن كيفيـة إنفـاق األمـوال       والـيت تـشمل   وتستخدم مبادئ فعالية املعونـة،       .أولوية

 إنفــاق مــوارد املــساعدة علــى حنــو  لكفالــة، وتطبيــق تــدابري أكثــر صــرامة ملكافحــة الفــساد 
ليـة للربجمـة    آوأخريا فإن التشديد على بناء القدرات واستخدام امليزانية األفغانيـة ك           .رشيد

وتتجلــى هــذه االســتراتيجية أيــضا يف النــهج    .لعمليــةزمــام ا األفغــان تــويلســوف يــضمن 
ختلفـــة يف املتكامـــل اجلديـــد الـــذي وضـــعه ممثلـــي اخلـــاص، باالســـتناد إىل أن للمنـــاطق امل  

، وأهنا تتطلـب بالتـايل       إليها أفغانستان شروط خمتلفة للحوكمة واستيعاب املعونة والوصول      
  .ختلفةاملعلة افالطراف األهجا خمتلفة تتبعها ُن
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 الـدول ومما أثلج صدري أن خمتلف االستعراضات االستراتيجية اليت جتريها بعـض             - ٨٥
سياسات وختصيص وضع لل متزايدة، إىل األعضاء واملنظمات تقود على ما يبدو، وبصورة  

  .تماشى مع االستراتيجية العامة املذكورة أعالهيللموارد 

ميثـل  و .خـالل االنتخابـات القادمـة     تكـون املنافـسة حاميـة الـوطيس         من املتوقع أن      - ٨٦
، على الرغم من أنه يشكل اختبارا للنظام        احملرز على التقدم    امؤشر هذا األمر يف حد ذاته    

ويتجلى هذا االختبـار بـصورة صـارخة يف النقـاش الـدائر بـشأن                .ي يف أفغانستان  الدستور
دفعـت فيـه مجيـع     تـاريخ إجـراء االنتخابـات، وهـو نقـاش      لـى التبعات الدسـتورية املترتبـة ع     

ويواجــه كــل نظــام دســتوري مثــل هــذه املعــضالت يف وقــت مــن   .األطــراف حبجــج متينــة
وال توجد مسؤولية أكثر  .ى هذه املعضالتعلاألوقات، وتتوطد دعائم الدساتري بالتغلب 

جسامة اليوم يف أفغانستان من املسؤولية اليت تضطلع هبا فـروع احلكومـة الثالثـة واملتمثلـة                 
يف إجياد حل للمسألة الدستورية على حنو يضمن وجود حكومـة قـادرة علـى االشـتغال يف                  

ويتحـتم علـى     .ئاسية القادمة مايو وموعد تدشني الفترة الر    /أيار ٢٢الفترة اليت تفصل بني     
 أن يفردوا لالستقرار السياسي مكانة مركزية يف حساباهتم، كما فعلوا سـابقا             بلدزعماء ال 

  .يف اللحظات احلامسة اليت شهدهتا السنوات السبع املاضية

ــات      - ٨٧ ــرجح أن جتــري التحــضريات النتخاب   يف٢٠٠٩أغــسطس / آب٢٠ومــن امل
تضطلع اللجنة االنتخابية املستقلة للمرة األوىل باملسؤولية       و .تدمفترة من القتال احمل   خضم  

والواقـع   .الرئيسية عن تنظيم االنتخابات وحتظى بالدعم املايل والـتقين مـن اجملتمـع الـدويل              
أن اختتام عملية تسجيل الناخبني بنجاح ودون وقوع حوادث تذكر، حىت يف أقل مناطق              

 أال يساور الشك  وينبغي.د من البناء على أساسهالبلد استقرارا، يشكل تطورا إجيابيا ال ب
بد من أن تعقد هذه االنتخابـات   وال. أي أفغاين يف أن االنتخابات سوف تعقد يف موعدها       

سودها أكرب قدر ممكن من األمن، وتضمن فيها قدر اإلمكان حرية التعبري وحريـة              ييف بيئة   
 .  نظام دميقراطيوسائط اإلعالم وحرية التجمع اليت يشترط توفرها يف كل

وعلــى الــرغم مــن كثــرة األســباب الــيت تــدفع إىل االعتقــاد بــأن احلالــة األمنيــة يف      - ٨٨
 يفمثـة أسـبابا تـدعو إىل التفـاؤل أيـضا            فـإن   ،  ٢٠٠٩أفغانستان سوف تزداد سوءا يف عام       

يكــون يــشكل النــشر وفــق خطــة حمكمــة لقــوات دوليــة إضــافية وف وســ .األجــل املتوســط
وميكن أن يـسفر هـذا النـشر        .حممودا تطورا   ،مان أمن الشعب األفغاين   هدفها األساسي ض  

عــن زيــادة عــدد مــدريب قــوات األمــن األفغانيــة، وأن يــساعد علــى إشــاعة األمــن يف البيئــة 
إقامـة حـوار يهـدف إىل ضـم         عنـد   عزز قـوة احلكومـة حبيـث تـشعر بالثقـة            أن ي االنتخابية، و 
قد أحطت علما باالتفاق املربم بني  ل.العنف إىل عملية سياسية للمصاحلة ووقف معارضيها
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وزير الدفاع األفغاين وقائد القـوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة والرامـي إىل احلـد مـن عـدد                     
وتـشكل هـذه اخلطـوات       .اخلسائر البشرية يف صـفوف املـدنيني، وأعربـُت عـن تـرحييب بـه              

وقد قـام   .ال ميكن جتاهلهالعملية إقرارا مؤكدا بأن اخلسائر البشرية أصبحت عائقا خطريا        
لة وللبحـث عـن حلـول هلـا، وسـوف يواصـل       أممثلي اخلاص مبساعي نشطة إلثارة هذه املس     

ومن الواضح، من جهة أخرى، أن اخلسائر البشرية يف صفوف املدنيني إمنـا              .مساعيه تلك 
  .هي نتيجة هلجمات املتمردين الذين يبدون قدرا متزايدا من الالمباالة حبياة املدنيني

 أن يتجاهـل    ، يف خضم التقارير عن العنف وعدم االسـتقرار        ،ومن السهل واملغري    - ٨٩
 .املــرء جمــاالت التقــدم األساســية يف أفغانــستان الــيت تتــيح فرصــة ضــيقة ال ميكــن إضــاعتها 

 اليت بذلتها املتضافرةوهذه التطورات اليت شهدهتا األشهر الستة األخرية هي مثرة للجهود 
وهـي، يف   .واجملتمع الدويل للعمل معا من أجل حتقيـق أهـداف مـشتركة        حكومة أفغانستان   

  .كثري من جوانبها، نتائج للتطبيق احلثيث لالستراتيجية احملددة أعاله

ففي املقـام األول، يف القطـاع األمـين، بـدأ وزيـر الداخليـة اجلديـد عمليـة إصـالح                       - ٩٠
األمــن األفغــان مــع بعــضهم  واليــوم يتعــاون وزراء  .نــشطة لوزارتــه ويف صــفوف الــشرطة 

الــبعض بــصورة أكثــر فعاليــة، وقــد جنحــوا يف اكتــشاف شــبكات وخطــط إرهابيــة قبــل أن  
مــن خــالل تــوفري أفرقــة  ، ال ســيما وال بــد مــن االســتناد إىل هــذا التقــدم  .يتــسىن تنفيــذها

  .توجيهية إضافية للشرطة

 إىل اخنفاض ٢٠٠٩ام  عيف  ثانيا، تشري التوقعات املتعلقة بإنتاج خشخاش األفيون          - ٩١
 افظـات  يف املائـة وزيـادة حمتملـة يف عـدد احمل    ٣٠ و ٢٠  بـني إضايف لإلنتـاج بنـسبة تتـراوح        

، كان للخطوات اليت اختذها افظاتويف العديد من احمل .خشخاش األفيونإنتاج اخلالية من 
 مـن   وتعّد مبادرة ذوي األداء اجليد     . دور حاسم يف حتقيق هذه التطورات      افظاتحكام احمل 

 هذه النجاحات، واحدة من األساليب الواعدة خلفض إنتـاج          تقوم على احلكام، وهي آلية    
ومن املؤسـف أهنـا تتلقـى التمويـل مـن عـدد قليـل مـن اجلهـات املاحنـة،                  .خشخاش األفيون 

وإذا مــا حتولــت  .وهــي حتتــاج إىل قــدر أكــرب بكــثري مــن الــدعم مــن جهــات ماحنــة أخــرى   
 العام الثاين على التـوايل الـذي يـسجل          ٢٠٠٩يكون عام   التقديرات إىل واقع ملموس، س    

  .فيه اخنفاض عام يف إنتاج خشخاش األفيون بعد مخس سنوات من الزيادة املستمرة

عقد وزير الزراعة اجلديد العزم على زيادة اإلنتاج الزراعي وتنشيط هذا القطـاع               - ٩٢
زراء العازمني أن حيققوا نتائج وقد رأينا يف قطاعي التعليم والصحة كيف ميكن للو .هملامل

ومـع تـويل وزراء الزراعـة والتجـارة واملاليـة       .يف أفغانستان عندما يتوفر هلم الـدعم الـدويل    
اجلدد ملناصبهم، فإنين على يقني أيضا من أن الفريق االقتصادي يف احلكومة سـوف يعمـل                
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فغانيـة علـى حنـو أكثـر        مما قد يتـيح تنفيـذ االسـتراتيجيات األ         ،على حنو أكثر فعالية واتساقا    
  .فعالية وحيقق النمو االقتصادي

تقرار اليت س التقارير املتواصلة عن حالة عدم اال يف خبايا وال بد للمرء من أن يقرأ         - ٩٣
تسود جنوب أفغانستان كي حيـيط علمـا هبـذه التطـورات اإلجيابيـة الـيت ال ميكـن اعتبارهـا                     

 مثـرة التقـاء األفكـار    مـن ذلـك فإهنـا      بل علـى العكـس     .تطورات عرضية أو غري ذات شأن     
وتبعتــه الــضغوط احلثيثــة، بــشأن أفغانــستان الــذي اختــذ شــكال ملموســا يف مــؤمتر بــاريس،  

ويف هذه النتـائج املتواضـعة والقاطعـة مبعـث لـثقيت       . لتنفيذ التزامات باريسواهلادئة غالبا، 
  .يف استراتيجيتنا

تحـدة عامـا عكفـت فيـه علـى تكييـف بعثـة             لقد كان العام املاضي بالنسبة لألمم امل        - ٩٤
وقـد أعـاد ممثلـي       .األمم املتحدة لتقدمي املساعدة يف أفغانستان لكي تليب ما هو متوقع منها           

وأود عن  . ٢٠٠٩عام  يف  اخلاص تنظيم البعثة، بوصفه رئيسا هلا، حبيث تليب االحتياجات          
قـدرا أضـخم مـن      دعي  أعرب عن امتناين للجمعية العامة اليت أدركـت أن هـذا األمـر يـست              

   .املوارد
 .وأود أن أثــين علــى التــزامهم وعملــهم اجلــاد .ويبقــى موظفــو البعثــة أهــم أصــوهلا  - ٩٥

 مجيــع شــركاء البعثــة، مبــا يف ذلــك فريــق األمــم املتحــدة توجــه بالــشكر أيــضا إىلوأود أن أ
اص، وأخـريا، أود أن أعـرب عـن امتنـاين ملمثلـي اخلـ              .القطري وسائر الوكاالت اإلنـسانية    
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