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   األمنجملس     العامةاجلمعية
  السنة الرابعة والستون    الدورة الرابعة والستون

       من جدول األعمال١٧البند 
          احلالة يف أفغانستان

   واألمن الدوليني السالماحلالة يف أفغانستان وآثارها على    
  تقرير األمني العام    

   عامةوحملةمقدمة   -أوال   
قـــرار جملـــس األمـــن   و ٦٣/١٨ال بقـــرار اجلمعيـــة العامـــة   قـــدم هـــذا التقريـــر عمـــ   ُي  - ١

 اجمللـــس واليـــة بعثـــة األمـــم املتحـــدة لتقـــدمي املـــساعدة إىل فيـــهمـــدد  الـــذي )٢٠٠٩( ١٨٦٨
ــارس / آذار٢٣ حـــىت أفغانـــستان ــرار، ذلـــكيف و. ٢٠١٠مـ ــر تقـــدمي  طلـــب اجمللـــس القـ تقريـ

ــن ــورات  عــ ــلة التطــ ــهر  احلاصــ ــة أشــ ــل ثالثــ ــستان كــ ــذا  و. يف أفغانــ ــستعرض هــ ــر يــ التقريــ
ــة ــستان يف احلال ــذ   أفغان ــة من ــشطة البعث ــؤرخ  تقــدمي وأن ــري امل ــران٢٣تقري ــه/ حزي  ٢٠٠٩ يوني

)A/63/892-S/2009/323.(  
 أغـــسطس/ آب٢٠يف الواليـــات  جمـــالس  وانتخابـــاتنتخابـــات الرئاســـيةأجريـــت اال  - ٢

.  النتــائج النهائيــةعلــىبعــد التــصديق يكــن قــد جــرى مل  التقريــر، هــذا إصــدار وعنــد. ٢٠٠٩
ــة علــى   ــربامجوركــزت احلمل ــسياسية، ال ــة  تظهــر  وال ــائج األولي ــة منافــسة وجــود النت بــني فعلي

أول هـذه   كانـت   و.  اجلمهـور يف احلملـة االنتخابيـة التوقعـات         وقـد فاقـت مـشاركة     . املرشحني
ــات  ــديرها انتخاب ــة االنتخابــ ت ــن     اتجلن ــدعم م ــل ب ــة بالكام ــستقلة األفغاني ــشروع امل ــز م  تعزي

جنـاح  عـد   وُي. ربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي     التابع ل  واالنتخابية من أجل الغد      القدرات القانونية 
ــة االنتخابــ  ــستقلة يف اتجلن ــراع   فــتح امل ــز آالف مراكــز االقت ــد أحنــاء يف وجتهي باملعــدات  البل

 ا بعــض شــابتهأن عمليــة االقتــراع قــدممــا ال شــك فيــه لكــن و. جنــازا يف حــد ذاتــهإ واملــوظفني
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إىل   النـاخبني  إقبـال  إىل ختفـيض نـسبة    طالبـان   حركة   قبلمن  التخويف  لة   مح وأدت. خالفاتامل
  . يف اجلنوباصةخبو، حد كبري

 أثـار مستوى املخالفات االنتخابية املزعومة اضطرابات سياسية كـبرية ممـا           وقد أحدث     - ٣
ــدى إعــالن العنــف أعمــال عــودة مــن خمــاوف  ــات ل ــائج االنتخاب ــد وضــعت  .  نت ــات وق عملي

ممثلــي الــيت قــام نــة الــشكاوى االنتخابيــة، جل، مبــا يف ذلــك بــالغشالدعــاءات  التــسويةمؤســسية 
جنة الشكاوى االنتخابية الـسلطة النهائيـة     لوأُنيطت ب .  اخلمسة أعضائهاثالثة من   بتعيني  اخلاص  

 نتـائج جزئيـة أوليـة غـري          إصـدار   املـستقلة  اتجلنة االنتخابـ  وقد بدأت   . يف الفصل يف الشكاوى   
نـة الـشكاوى    جلأوعزت   ،٢٠٠٩ سبتمرب/ أيلول ٨يف  و. ٢٠٠٩ سأغسط/ آب ٢٥ يفمصدقة  

ــة االنتخابــإىل االنتخابيــة  ــ املــستقلة اتجلن فــرز األصــوات يف مراكــز  لإجراء مراجعــة وإعــادة ب
الـسماح  من املهـم    و. خمالفات انتخابية خطرية  حدوث  ن  ع مؤشرات   اليت ظهرت فيها  االقتراع  

  .لقانونا حسبيات العملهذه إلمتام بفترة زمنية وجمال كافيني 
ــيتيح   - ٤ ــدة  وسـ ــة جديـ ــع التـــشكيل حكومـ ــة لوضـ ــفرصـ ــار جلـ ــد إطـ ــال جديـ دول أعمـ

يف لنـدن   املتفـق عليهـا     بناء على االلتزامات املتبادلة     وللتعاون بينهما   ألفغانستان واجملتمع الدويل    
يصف هذا التقرير عددا من اجملاالت اليت شـهدت تقـدما فيمـا يتعلـق ببنـاء                 و. وباريس والهاي 

  .على توسيع نطاقهاتعمل  احلكومة اجلديدة أن اليت جيب على املساعدةاملؤسسات وتنسيق 
أولويــة التــصدي لــه  يــشكل وســيظل اجلهــود، هــذه يف إعاقــةانعــدام األمــن وسيــستمر   - ٥

لزيـادة  خـالل الـسنوات العديـدة املاضـية         اجلهـود الـيت بـذلت       وقد أخفقـت    . للحكومة اجلديدة 
لمـساعدة  لقـوة الدوليـة     ال قائـد    وبـدأ . والدويل يف القضاء على التمرد    عدد قوات األمن الوطين     

 علــى رأسمــؤخرا يف تنفيــذ هنــج جديــد يــضع محايــة الــسكان األفغــان        الــذي ُعــيِّن   األمنيــة
  . مع قوات األمن الوطنية األفغانيةعملياتية أوثق شراكة الدخول يفيشمل و، اتاألولوي

وقـد ُعـدِّل   . الـشواغل  تتصدر املرأة،اصة حقوق خب واإلنسان، حقوق وال تزال مسائل   - ٦
والــذي متــت ، ٢٠٠٩مــارس /آذار الــذي وقعــه الــرئيس يف ياألحــوال الشخــصية الــشيعقــانون 
 يف التنفيــذ، ودخــل حيــز  الــيت وجهــت إليــهدوليــةالوطنيــة والنتقــادات اال يف أعقــاب مراجعتــه

 يــضفيال يــزال بــدو أنــه يلكــن ، ل بعــض املخــاوفاملعــّدوعــاجل القــانون . ٢٠٠٩ هيوليــ/متــوز
 البلــد، يف اإلنــساين الوضــع ،أيــضا التقريــرهــذا ويــصف . شــرعية علــى بعــض أشــكال التمييــز 

  . لهألمم املتحدة واجملتمع الدويلاواستجابة 
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  التطورات السياسية واالنتخابات  - ثانيا  
 ملــصقات ولوحــات بظهــور ٢٠٠٩ يونيــه/ حزيــران١٦بــدأت احلملــة االنتخابيــة يف    - ٧
 مبـن فـيهم   ،  ن للرئاسـة  رشـحو وشـارك امل  . يف أرجاء البلـد   دن  املشحني الرئيسيني يف خمتلف     لمرل

عـدد مـن حمطـات التلفـزة        عـرب   علـى اهلـواء مباشـرة       بثـت   تلفزيونية  مناظرات  ، يف   الرئيس احلايل 
 وقتــا ٤١  املرشــحني الـــ كــل مــن وُمــنح .  ماليــني النــاخبني احملــتملني  إىل وصــلتاألفغانيــة، 

ــشاركة يف اج ــى       للم ــضوء عل ــسليط ال ــزة هتــدف إىل ت ــستديرة متلف ــدة م ــات مائ ــربامج تماع ال
مــن قبــل مايــة احلبتــوفري وزارة الداخليــة كــي تقــوم ختــذت ترتيبــات لاُو.  لكــل منــهماالنتخابيــة

جويـة  رحـالت  عنـدما ال تتـوفر    وزارة الدفاع، يف حدود قدراهتا و     لكي تقوم    و ،الشرطةرجال  
وسـافر عـدد   .  االنتخابيةممالهتللقيام حبليكوبتر للمرشحني طائرات اهلبرحالت ، بتوفري  جتارية
ــاعرشــــحني إىل مــــن امل ــة مــــن بقــ ــدالبلــــد خمتلفــ ــة اجتماعــــات وا، وعقــ  حــــضرها مجاهرييــ
  .اآلالف عشرات

عبد اهللا عبـد    فقد اقترح   . اسياسية مشجع الربامج  الاحلمالت على    مدى ارتكاز    وكان  - ٨
. مركــزي نظــام برملــاين وحكــم إقليمــي ال باحلــايل  النظــام الرئاســي االستعاضــة عــن، المــثاهللا 
وركـز  .  مخس نقاط لتحسني األمـن وزيـادة النمـو االقتـصادي    خطة من أعلن الرئيس كرزاي    و

 فـرص   واسـتحداث آخرون على ضرورة مكافحة الفساد، وإدارة املساعدات على حنو أفـضل،            
  .بان النار مع حركة طالإلطالق وقف وإرساء التجارة، وحتفيزعمل وسكن، 

لنقـاش الـسياسي خـالل فتـرة احلملـة االنتخابيـة يف             ل  العـام  فحوى املوضـوعي  ويعزى ال   - ٩
القطـاع اخلـاص منـذ االنتخابـات        مـن   الوطنيـة،    اإلعـالم وسائل  إىل  ازدهار و إىل  جزء كبري منه    

يف  األميـــة بــسبب ارتفـــاع نــسبة   وســـائل اإلعــالم أمهيــة خاصـــة،   فقــد كـــان لبــث  . األخــرية 
وعـالوة علـى     البث اإلذاعي يف أفغانستان املصدر الرئيسي لألخبـار،           يزال حيث ال أفغانستان،  

  .لتلفزيوناألمهية املتزايدة ل
 لرصـد  ٢٠٠٩مـايو  /أيـار  يف املنـشأة جلنة اإلعالم املؤلفة مـن مخـسة أعـضاء      أصدرت  و  - ١٠

 سلـسلة   ،تـأثري وسـائل اإلعـالم     ب املتعلقةلحملة االنتخابية ومعاجلة الشكاوى     التغطية اإلخبارية ل  
أفغانـستان  يف  تلفزيـون   الواإلذاعـة    أن وأكـدت . من تقارير الرصد خالل فترة احلملة االنتخابية      

كمــا يقتــضي حمايــدة وغــري منحــازة  بتقــدمي تغطيــة ا مــ بالتزاماهتيــافيمل  الدولــة اتــديرمهاللــذين 
  كانـت وبـشكل عـام،  . االسـتنتاج  اذهبـ وزارة الثقافـة واإلعـالم   وقد طعنـت  . القانون االنتخايب 

 وقــدمت الكــثري مــن توازنــا، القطــاع اخلــاص أكثــر  الــصادرة عــنأخبــار وتقــارير االنتخابــات
  .ني الرئيسيني املعارضرشحنيعن املالتغطية 
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ــاترشــيحاهتم للرئاســة عــدد مــن املرشــحني  وســحب  - ١١ ــد منــ وطلــب ، علن مــن  هم العدي
ة االنتخابيــة فتــرة احلملــخــالل راجــت كمــا . لتــصويت لــصاحل مرشــح حمــدد آخــر ا ممؤيــديه

ــدة   ــى   ب “ةسياســي” أو وعــود صــفقاتوجــود  عــنشــائعات عدي ــل احلــصول عل ــد مقاب التأيي
  .مناصب يف احلكومة املقبلة

وأكـد  . وصـول منافـسة متكافئـة   األمم املتحدة واجملتمع الدويل على ضـرورة       وشددت    - ١٢
 يف  ميني احلكـو  املؤسـسات احلكوميـة واملـسؤولني     عدم تـدخل    وجوب   على   جمدداممثلي اخلاص   

عــددا مــن الــشكاوى الــيت تــدعي تــدخل   رغــم ذلــك بعثــة تلقــت ال إال أن. العمليــة االنتخابيــة
 علـى   الُمبَّلـغ عنـها   معظـم االدعـاءات     وكانت  . الدولة، يف معظم احلاالت لصاحل الرئيس احلايل      

 مرشـحني حمـددين؛     باسـم  حكـام األقـاليم    الـيت قـام هبـا         املفتوحـة  احلمالتبـ   تتعلـق  نطاق واسع 
ــصارهم ؛ ةعارضــامل يــف مرشــحي ختوو ــدفع لحمــاوالت و وأن ــى   ل ــل احلــصول عل ــدالمقاب ؛ تأيي

  . حزبيةواستخدام املوارد احلكومية ألغراض انتخابية
 شكوى خالل فترة احلملـة االنتخابيـة الـيت          ٤٣٣ وقد تلقت جلنة الشكاوى االنتخابية      - ١٣

 ثلـث وتعلـق    الرئاسـية، ربع عدد الشكاوى باالنتخابات     وارتبط  . أغسطس/ آب ١٨انتهت يف   
ضــد منظمــات فقــد قــدمت  أمــا الــشكاوى املتبقيــة  جمــالس احملافظــات،رشــحي مب منــها تقريبــا

ــراد  أو ــة  آخــرين أف ــشاركني يف العملي ــة،م ــستقلة   االنتخابي ــات امل ــة االنتخاب ــك جلن ــا يف ذل .  مب
ــشكاوى وأصــدرت  ــة ال ــة  جلن ــة، ٢٣االنتخابي ــها غرام ــة فرضــت علــى   ١٧ من مرشــحي غرام

  .املستقلةأنظمة جلنة االنتخابات  استنادا إىل مالية اً كشوفيقدموا ين مل الذالرئاسة
 تقريـرين عـن رصـد     قـوق اإلنـسان     املعنيـة حب  بعثة واللجنة األفغانية املستقلة     الوأصدرت    - ١٤

الرغم مــن وبــ، وبــشكل عــام .رشــحني وفتــرة احلملــةامل فتــرة ترشــيح غطيــا ،احلقــوق الــسياسية
،  وفقــا للقـوانني واألنظمـة االنتخابيــة  والطعـون رت عمليـة الترشـيح   صـعوبة الوضـع األمـين، جــ   

رمـت  واحُت. اصة فيما يتعلق بـاملرأة    خب عدد املرشحني باملقارنة مع االنتخابات السابقة، و       وازداد
عزولـة  املوادث  بعـض احلـ   حقوق املرشحني ومؤيديهم خالل احلملة االنتخابية، على الرغم مـن           

 بـسبب العوائـق     كـان منتقـصا إىل درجـة كـبرية        املـرأة   وضع    أن إال. انتهاكات موثقة بارتكاب  
ــشكل غــري متناســب       ــأثرت ب ــة، وت ــاة العام ــيت حتــول دون مــشاركتها يف احلي ــة ال نتيجــة الثقافي

العملية االنتخابيـة بوضـوح احلاجـة       وأظهرت  .  التخويف من العناصر املناوئة للحكومة     أساليب
تنفيـذ التـدابري املبينـة يف خطـة العمـل           و املـشروعة    اجلماعات املـسلحة غـري     عملية حلّ إىل تعزيز   

ــة   ــسالم والعدال ــشأن ال ــام واملــصاحلةب ــة يف  ،٢٠٠٥ لع ــاء الثق ــد أدت مــواطن . القــضاء وبن  وق
ــضعف يف  ــراد يـُـ إىل ترشــحالقــضاء ال ــهاكات خطــرية حلقــوق     أف زعم أهنــم مــسؤولون عــن انت

  . ملناصب عامة،اإلنسان
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احلاجـة إىل   هـو    االستعدادات النهائيـة لالنتخابـات       مصدر القلق الرئيسي خالل   كان  و  - ١٥
ــشار   ــذ انت ــراع  مــن أجــل  كــافأمــينتنفي ــة االقت ــذلك،  و.  عملي ــام ب مــشترك أنــشئ فريــق  للقي

 التخطـيط األمـين بـني قـوات األمـن الوطنيـة             الفريقبّسط  وقد  . مارس/يف آذار مين  األتخطيط  لل
 الـذي سـبق  خالل الشهر و. بعثةالولدولية  األفغانية، وجلنة االنتخابات املستقلة، وقوات األمن ا      

 الــدفاع وزيــري تضــم يــوم االنتخابــات، استــضاف ممثلــي اخلــاص سلــسلة مــن االجتماعــات 
ــة ــوطين،  ،والداخلي ــة األمــن ال ــة  و ومديري ــة للمــساعدة األمني ــوة الدولي ــات  الق ــة االنتخاب ، وجلن

راكــز مل بتــوفري األمــن ملتعلقــةة اتزايــدامل اإلشــكاليةاملــستقلة، وأعــضاء يف اجملتمــع الــدويل ملعاجلــة 
املــستقلة نــة االنتخابــات الــذي وضــعته جلؤقــت امل عــدد مراكــز االقتــراعاالقتــراع علــى أســاس 

 أن يتواجــدجلنـة االنتخابـات املـستقلة علـى     وأصـرت  . امركـز  ٦ ٩٦٩ وهـو لغـرض التخطـيط   
، حـىت لـو     قتـراع يف مجيـع مراكـز اال      األفغاين الشرطة الوطنية األفغانية واجليش الوطين       أفراد من 

 اقتـرب   ومـع . “ احمللـي  قـوات محايـة اجملتمـع     ” مـن    مـدعوما وجودهم، يف بعض احلاالت،     كان  
ــوم  ــراع،ي ــوفري  كــان مــن الواضــح أنــ  االقت ــة ه مل يكــن باإلمكــان ت ــع احلماي ــعجلمي يف و.  املواق
يف مركـز اقتـراع      ٦ ٥١٩ أعلنت جلنة االنتخابات املستقلة أهنا تعتـزم فـتح           أغسطس،/آب ١٨
 ٦ ١٩٩فتحــت أهنــا  أعلنــت جلنــة االنتخابــات املــستقلة االنتخابــات،بعــد و.  االنتخابــاتيــوم

  . أصال ألسباب أمنيةهلااملواقع املقررة من هذه املراكز بعض نقل وقد تعني . مركزا
فــــي ف. كثافــــة عمليــــات التمــــرد يف األســــبوع الــــذي ســــبق االنتخابــــات وازدادت   - ١٦
لقـوة الدوليـة    لية مفخخة بالقرب مـن قاعـدة تابعـة           انتحار مركبةأغسطس، انفجرت   /آب ١٥

 وإصـابة  أشـخاص  سـبعة  مـا ال يقـل عـن     ممـا أسـفر عـن مقتـل          كابل مدينة   يفللمساعدة األمنية   
ــرين٧٠ ــة .  آخــ ــت مركبــ ــة انتحاريــــ وهامجــ ــرى مفخخــ ــة يف   ة أخــ ــسكرية دوليــ ــة عــ  قافلــ
 وإصـابة يني،   وسـبعة مـدن    القـوة الدوليـة   أغسطس، مما أسفر عن مقتل اثنني من جنـود          /آب ١٨

يف االعتـداء   ا  البعثـة مـصرعهم   مـوظفي    مـن    ولقي موظفـان وطنيـان    .  آخرين ٥٠ما ال يقل عن     
ــالقرب  ــا ب  كانــت هــذه احلــوادث أوىل و. جبــروحموظــف  مــن مكــان احلــادث، وأصــيب   كان

 يـة ليلوأفيـد عـن توزيـع رسـائل         . ٢٠٠٩مـارس   / يف مدينة كابل منـذ آذار      ةنتحارياال اهلجمات
حتمـل  الـيت   صـابع   األ، مبـا يف ذلـك التهديـد بقطـع           البلـد  أحناء مجيع   يفاشرة  هتديدات مب توجيه  و

. لتحديــد هويــة النــاخبني الــذين أدلــوا بأصــواهتم     ستخدم املــ ال ميحــى الــذي احلــرب عالمــات
  .فصائلال اليت تثريهاحوادث التخويف متزايدة عن كانت هناك تقارير  كما
ــذرة بــالعنف   - ١٧ ــهالــيت  حتــذيرات التهديــد  إىلباإلضــافة، إن هــذه األمــور املن  األمــم اتلقت

ــارة املتحــدة، ســامهت   ــن  يف إث ــة العناصــر أنخمــاوف م ــة املناوئ ــشن للحكوم ــن  ست ــسلة م  سل
يف الواقـع، شـهد يـوم االنتخابـات عـددا كـبريا مـن        و. أغـسطس / آب٢٠اهلجمات الكربى يف  

واشــتباكات حمليــة الــصنع، أجهــزة متفجــرة هجمــات باســتخدام  ومــن بعــد،املنفــذة اهلجمــات 
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 مثانيـة عـشر مـن    ولقـي .  حـادث ٣٠٠ جل قرابـة سُـ ، وبـشكل عـام  . ضـيق مسلحة علـى نطـاق     
مـا ال يقـل     وقتـل    جبروح يـوم االقتـراع،       آخرون ٢٧ وأصيب مصرعهم   األفغانرجال الشرطة   

  . جبروح٣١ مدنيا وأصيب ٣٠عن 
وتـشمل  .  أخـرى  مـشاكل واالنتخابـات وخمالفـات     يف  غـش   حـوادث   وأفيد عن وقوع      - ١٨
االقتــراع قبــل وقتــها  االقتــراع، وإغــالق مراكــز  اإلدالء بأصــوات مــزورة  املزعومــةخالفــات امل

املتكـرر،  والتصويت  ن السن القانونية،    واقتراع من هم دو   ،  ا، وفتح مراكز غري مصرح هب     احملدد
محالت قـام هبـا وكـالء املرشـحني داخـل مراكـز االقتـراع، والـشكاوى                 ووالتصويت بالوكالة،   

وتلقـت جلنـة   . بالدخول ومراقبة عملية التصويتملندوبيهم   بعدم السماح  املرشحني   املقدمة من 
تـــبني أهنـــا  إذا  شـــكوى منـــها،٧٢٦ قـــد يكـــون لــــشـــكوى،  ٢ ٨٤٢ة الـــشكاوى االنتخابيـــ

  .، أثر ملموس على النتائج النهائيةصحيحة
ات املـستقلة   االنتخابـ الشكاوى االنتخابية إىل جلنة     جلنة  أوعزت   سبتمرب،/ أيلول ٨يف  و  - ١٩
إىل فيهـا   األوليـة  النتـائج  أشارتاليت ألصوات يف مراكز االقتراع،     لإجراء مراجعة وإعادة فرز     ب

االقتــراع عــدد بطاقــات وهــو  (٦٠٠ أكــرب مــن إمــا أنــهأن جممــوع عــدد األصــوات املــدىل هبــا  
  أو أكثـر مـن     ةاملائـ  يف   ٩٥لـى   ع  للرئاسـة  نيرشـح إىل حـصول أحـد امل     ، أو   )املقدمة لكل مركـز   

ويف .  صـــوت١٠٠ جممـــوع عـــدد األصـــوات   يتجـــاوزاألصـــوات الـــصحيحة، شـــريطة أن   
سـبتمرب، أصـدرت جلنـة االنتخابـات املــستقلة الـيت كانـت قـد بـدأت بـإعالن نتــائج          /أيلـول  ١٦

أغـسطس، النتــائج النهائيــة غــري املؤكــدة لالنتخابــات  / آب٢٥جزئيـة غــري مؤكــدة اعتبــارا مــن  
 يـتم البـت يف   إىل أن االنتخابـات  اعتمـاد نتـائج  ابات املـستقلة   جلنة االنتخوال تستطيع .الرئاسية

  .جلنة الشكاوى االنتخابية بواسطةمجيع الشكاوى 
املرشـحني يف   ومنـدويب    وجـود املـراقبني      يفالعملية االنتخابيـة    ومتثلت إحدى ضمانات      - ٢٠

لس جمــا يرشــحملمنــدوب  ١٦٩ ٧٠٩ة واعتمــدت جلنــة االنتخابــات املــستقل. مراكــز االقتــراع
 اعتمـدت  ذلـك، وباإلضـافة إىل    . ملرشحي االنتخابـات الرئاسـية    مندوبا   ٩٢ ٨٩٧  و احملافظات

ن مـن الوصـول     ون الـدولي  واملراقبـ ومل يـتمكن    . حمليـا  امراقب ٩ ٢٢٨و  مراقبني دوليني    ١ ١٠٦
 أهنـا   أفـادت الرتيهـة   ومؤسسة أفغانستان لالنتخابات احلـرة       إال أن . البلديف  أقل املناطق أمنا     إىل

  .البلد أرجاء يف ٣٤الواليات الـ مراقب حملي يف مجيع  ٧ ٠٠٠ن نشرت أكثر م
 مجيع األنشطة الـسياسية األخـرى خـالل الفتـرة           تغطي على العملية االنتخابية   وكادت    - ٢١

ضـرورة  أشـار إىل     لرئاسةمن مرشحي ا  اإلشارة إىل أن كال      إال أنه من املهم   . املشمولة بالتقرير 
ضـرورة   عـن  مناسـبات   عـدة  وحتدث ممثلي اخلاص علنا يف    .  التمرد إلهناءعملية مصاحلة   إطالق  
 مـستوى وشـكل هـذه العمليـة،         ولتحديـد . تكون شـاملة  وعلى ضرورة أن    ذه العملية،   هب القيام

  .حلكومة اجلديدةا إحدى أولوياتمتسقة وضع استراتيجية وطنية يشكل جيب أن 
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 القانون وسيادة واحلكم املؤسسات بناء  - الثثا  
 ىجيـر  أكفـاء  مبـوظفني  مـزودة  قويـة  مؤسسات على املقبلة األفغانية الدولةاء  سإر جيب  - ٢٢

 الوظــائف ملمارســة الــدنيا الــشروط هــي هــذهو .اجلــدارة أســاس علــى وترقيتــهم اختيــارهم
 كـثرية  جهـود  بـذلت  وقد .اتواليال مستوى وعلى املركزي املستوى على للحكومة األساسية

مـا برحـت     اجلهـود  هـذه بيـد أن     .املؤسـسات  هـذه  إلنـشاء  املاضية الثماين السنوات مدى على
 بنـاء  وُيقـوض ،  الـبعض  بعـضها  قـوض ي مـا  وكثريا ،الكبري االستثمار من الرغم على كافية، غري

ــراء املؤســسات ــدم ج ــة ع ــدد كفاي ــان ع ــدرَّبني األفغ ــؤهَّلني، امل ــسا وامل  احملــسوبية إزاء هلوالت
 مـن  بـدال  القدمية اخلصومات إلدامة األفغان ةالساس ميل و  إدارية، ثقافة وجود وعدم والفساد،
 كــبري حــد إىل يعرقــل املتــدهور األمــين الوضــع أن كمــا، الدولــة بنــاء احتياجــات علــى التركيــز
ــ وقــد .القــانون علــى قائمــة مؤســسات بنــاء حمــاوالت  يف املؤســسات اســتهداف التمــرد دتعمَّ
 .توطيدها دون احليلولة بغية نقاطها أضعف

 يف العمــل عــن املــؤهلني األفغــان يبعــدان بــاألمن نيمــتعلق غــري رئيــسيان عــامالن ةومثــ  - ٢٣
 احلكوميــة غــري املنظمــاتأجــور  مــع باملقارنــة اصــةخبو األجــور، تــدين : مهــااحلكوميــة الــدوائر

 القائمـة  الترقيـة  ونظـم ؛  مرتفعـا  املختـصني  األفغـان  علـى  طلبـها  يـزال  ال الـيت  الدولية واملنظمات
 الرتـب  نظـام  إصـالح  عمليـة  يف املشكلتني هاتني ملعاجلة الرئيسي اجلهد ويتمثل .احملسوبية على

 املــوظفني تقيــيم وتــستلزم، العامــة لإلداريــة الــشامل اإلصــالح لبصــ يف تقــع الــيت ،والرواتــب
ــادة و، احلــاليني ــذوي اجلــدارة أســاس علــى القــائم وظيفيوالتطــوير الــ  الرواتــبزي  القــدرات ل

 موظــف ٢٣٠ ٠٠٠ يقــارب مــا موســيقيَّ .احلكوميــة الــدوائر جــاتاحتيا تلــيب الــيت واملهــارات
 اآلليـة االستحقاقات الـيت سـتوفرها      و تعويضاتسيستفيدون من ال  و،  وندرسامل فيهم مبن مدين،

 يف اإلصــالحاتهــذه  اآلن حــىتقــد أُجنــزت و .القادمــة األربــع الــسنوات مــدى علــى اجلديــدة
حاليـا   وجتـري . تأهيل الريف وتنميتـه   و،  الزراعةو ،واالتصاالت والتعليم واملالية العدل وزارات
 .ةدنياخلدمة امل يموظفعدم اعتبارهم من  من الرغم على، القضاةتشمل  مماثلة عملية

 عـن  أمهيـة  احلكومـة  لـدى  العمل يف يرغبون أو يعملون الذين األفغان تدريب يقل وال  - ٢٤
 وضـع  يف املدنيـة  اخلدمـة  جلنـة  إىل عمالـد  تقـدم  بعثةال ما برحت و .املؤهلني باملوظفني االحتفاظ

 واملـشتريات  احملاسـبة  :املدنيـة  اخلدمة ضمن مشتركة وظائف مخس يشمل موحد دراسي منهج
ــوارد ــشرية وامل ــشاريع وإدارة الب ــسياسات ووضــع امل ــدمت، وســابقا .ال  ماحنــة جهــات عــدة ق
 التركيـز  مـن  البـد  هبـا  اخلاصـة  الوطنيـة  مؤسـساهتا  إىل تسـتند ا مـا  كثريا،  خمتلفة دراسية مناهج
 أكثــر هنــجاتبــاع  واحــد أفغــاين دراســي منــهج إنــشاء وسيــضمن .األفغانيــة االحتياجــات علــى

ــسيقا ــى  و تن ــزا عل ــة االحتياجــاتتركي ــاء جمــال يف األفغاني ــدرات بن ــر بوســيدرَّ .الق ــن أكث  م
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ــوظفي مــن ١٥ ٠٠٠ ــة م ــة اخلدم ــى املدني ــذا  عل ــهجه ــامني خــالل الدراســي املن ــبلني الع  .املق
 املتحــدة األمــم منظمــة مــن قــوي دعمبــ ،يــشجع اخلــاص ممثلــيمــا بــرح ، ذلــك إىل وباإلضــافة

 معـا بذل اجلهـود     على والعمل العايل والتعليم التربية وزراء،  )اليونسكو( والثقافة والعلم للتربية
ألصــحاب الكفــاءة  الفــرصوإتاحــة  األساســي التعلــيمحــصول الــشباب األفغــاين علــى  لـضمان 

 .مهاراهتم وتطوير ملواصلة حتصيلهم العلمي

 الـسليمة  القيـادة  ريتـوف  أمهيةمن   املمأسسة دارةاإلو ياكليزيد افتقار أفغانستان إىل اهل    و  - ٢٥
  عمـل  حتـسن ،  األداءمنخفـضة    وزارات يفكفء   وزراء نيُع وعندما .اإلدارة ويف اهلياكل هلذه
 توجـد  ال،  اوحاليـ  .حكـام الواليـات    علـى  نفسه األمر وينطبق .ملحوظ بشكل الوزارات هذه
 يف بالتعيينـات  املعـين  االستـشاري  الفريققـد أنـيط بـ     و .القيـادة تضمن تعيني هذا النوع مـن        آلية

 ،٢٠٠٦ لعـام  أفغانـستان  اتفـاق  يف املرجعيـة  النقـاط  إحـدى  إنشاؤه كان الذي،  العليا املناصب
 كـــان ممـــا ةفعاليـــ أقـــل هـــوإال ملامـــاً وتبـــيَّن أن دوره  يستـــشارإال أنـــه ال ، الـــدور هبـــذا القيـــام
 .عليه يعوَّل

 .مــن جــذورها الفــساد مــشكلة تعــاجل ملإذا  اإلداري اإلصــالحالنجــاح يف  ميكــن وال  - ٢٦
 عمـل  خطـط  حكوميـة  ومؤسـسة  وزارة ٢٧ قـدمت  إذ   ،رمسـي  مـستوى  علـى  تقـدم  أحرز وقد

 يف خطتيهمـا  تنفيـذ  والداخلية املالية وزارتا وبدأت .لرقابةل املكتب األعلى  إىل الفساد ملكافحة
 احلكومـة  وزراء مـن  املائـة  يف ٧٠ حنـو  وقـدم  .االسـتعراض  قيـد  ىخـر ألا اخلطـط  ال تـزال   حني
ومـع ذلـك،     .الشخـصية  ممتلكـاهتم  عـن  تـصرحيات  نيكـومي احل نيسؤولمن كبـار املـ     ١ ٢٠٠ و
 يف يتــسبب ممــا، اإلنفــاذ وآليــات االســتعجالب ساحلــ إىل يفتقــر املبــادرات هــذه تنفيــذبــرح  مــا

 أن االنتخابـات أجريـت قبـل      الـيت  الـرأي  استطالعات وكشفت .فعاليتها يف ةالعام الثقة فقدان
 دفـع  إىل احلاجـة  تفـاقم  يـسود القلـق جـراء     الو .األفغـان  بـني  اكـبري  قلـق  مـصدر  يشكل الفساد
أيضا، وهذا هو األهـم، إزاء       وإمنا،   فحسب االستحقاقات أو اإلدارية العمليات أجل من املزيد
 احلكومـة  سـلطة  هـذا  الثقـة  انعـدام  قـوض  وقـد  .احلكومـة  يف الثقـة  انعـدام عن ذلك من     ينتج ما

ــدة عــاد ممــا، وشــرعيتها ــة احلكومــة علــى وجيــب، التمــّرد علــى بالفائ ــقامل األفغاني ــ أن ةبل  مسلت
 .هلا للتصدي ومستدامة ومقنعة واضحة إجراءات تتخذ وأن، املسألة هلذهالبالغة  األمهيةب

يف الفـرع    تناولـه  جيـري  الـذي ( الـشرطة  وإصـالح  اإلداري اإلصـالح  ىجيـر  أن وجيب  - ٢٧
 نظـام  إصـالح  خمطـط  ويتمثـل  .القـانون  لـسيادة  معـزَّز  إطـار  يف الفـساد  مكافحـة  وجهود )أدناه

 الربنــامج يف االســتراتيجية تنفيــذ آليــة وتتمثــل .العــدل لقطــاع الوطنيــة االســتراتيجية يف العدالــة
 بطيئـة  بدايـة  وبعـد ،  ةنتظمـ اجتماعـات م   لربنـامج ا على الرقابة جلنةاليوم   قدوتع،  للعدالة الوطين

 رئاسـته  يف بعثـة ال تـشارك  الـذي التـابع هلـا      للمـاحنني  االستـشاري  اجمللـس  بـات ،  ٢٠٠٨ عام يف
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 املهمــة تكــون أن وجيــب .ةشــهرييعقــد اجتماعــات ،  حاليــااألوروبيــة املفوضــيةوالــذي ترأســه 
 طويـل ال التحليلـي  الربنـامج بـني    توفيـق يوم العمل، مبساعدة من اجمللس، على ال      ال للجنة الرئيسية
 ضـرورة  ذلـك  يعـين  و .الواقـع  أرض علـى  احلقـائق و العـدل  قطـاع ل الوطنية لالستراتيجية األجل
 متزويــده  وكيفيــة  املطلــوب العــامني  املــدعني ومكاتــب  احملــاكم لعــدد  شــامل حتليــل  إجــراء

 .الـشرطة  هيكـل  مـع  منبالتزا ةيالعدل ؤسساتامل بناء وجيب .واقعية زمنية أطر ضمن باملوظفني
 القــصري املَــَدَيني علــى والــشرطة القــضاء هيكلــي يف الــالزم الوضــوح ترســيخيــشكل  أن وجيــب

 .املقبلة للحكومة أولوية أفغانستان يف واملتوسط

 إصــالح أعيــق قــدو .املركــزي املــستوى يف املؤســسات بنــاءحــىت اآلن معظــم  ويتركــز  - ٢٨
 عـن  فـضال ،  املركزيـة  باحلكومـة  وعالقتـها  وارهـا أد وضوحعدم   جراء الوطنية دون املؤسسات
 احمللـي  املـستوى  علـى  احلكـوميني  املـسؤولني أغلـب الظـن أن      و .واملـوارد  اتالقـدر  إىل افتقارها

 .هبـم  واالحتفـاظ  تـوظيفهم  ةصـعوب  يضاعف مما،  التمردسيكونون عرضة لالستهداف من ِقبل      
 سـلطتها  يقـوض  األساسـية  البنيـة  إىل الوطنيـة  دون املؤسـسات  افتقـار  فـإن ،  ذلـك  علـى  وعالوة
يفتقـر يف   ،  احمللـي  للحكـم  املـستقلة  املديريـة  أجرهتـا  حديثـة  استقـصائية  لدراسة ووفقا .وفعاليتها

مــا جمموعــه وإىل املكاتــب،  مقاطعــة حــاكم ١٨٤، مــا جمموعــه ٣٦٤مقاطعــات أفغانــستان الـــ 
 .بالكهرباء مزود غريللمقاطعات  إداريا مركزا ٣١٨كما أن ، رمسية سيارةإىل  حاكما ٢٨٨

  
 األمين القطاع وإصالح األمن  - رابعا  

 .أفغانـستان  يف التقـدم الـذي يعرقـل      الوحيد األكرب العامل يشكل األمن انعدام يزال ال  - ٢٩
 جانــب مــنأيــضا  يــستغل ولكنــه، سياســية دوافــع حتركــه متــرد عــن هــذا األمــن انعــدام ويــنجم

 علـى  البلـد  مـن  كـثرية  أجـزاء  يف طغـى حـىت أنـه      وغريهم املخدرات وجتار اإلجرامية اجلماعات
 .األفغانية ةدولال مؤسسات اتقدر

 .جوهرهـا  يف ثابتـة  ٢٠٠٥ عـام  يف انبعاثـه  منـذ  التمـرد  يعتمدها اليتناورات  امل وبقيت  - ٣٠
 واالســتهدافمتكافئــة  غــريمنــاورات  علــى واالعتمــاد املباشــرة املواجهــات مــن التــهرب وهــي
 تطــور قــد و.البــشر حبيــاة واالســتخفاف الدوليــة واملنظمــات ولــةالد مؤســسات ملمثلــي املتعمــد
 اسـتخدام  عـرب  املتمـردون  ويـتمكن  .تعقيـدا  أكثر ليصبح األخرية اآلونة يف املناورات هذه تنفيذ
 اإلجـراءات  علـى  التغلب من آمنة مسافة من تنفذ وأخرى انتحارية متزامنة هجمات من مزيج
 التمـرد  فـإن ،  ذلـك  علـى  وعالوة .اخلصوص وجه على ةاحلكومي املنشآت حول املعززة األمنية
، ســابقا فيهــا العمــل مــن يــتمكن يكــن مل منــاطق يف العمــل علــى ةمتزايــدبــصورة  اقــادربــات 
 .البلد غرب ومشال شرق مشال يف سيما وال
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 مقارنـة ،  ٢٠٠٩ عـام  مـن  األوىل الـسبعة  الـشهور  يف حادثـا  ٨٩٨ُسجل ما متوسطه    و  - ٣١
ـــ ــا ٦٧٧ ب ــزمين  اإل خــالل حادث ــام يف هنفــسطــار ال  األجهــزة حــوادث وارتفعــت .٢٠٠٨ الع

، اليــوم يف وســطيا حــوادث مثانيــة عــن يزيــد مــا إىل لتــصل كــبري بــشكلالــصنع  ةليــاحمل املتفجــرة
  .٢٠٠٨ عام من األوىل السبعة األشهر خاللثيله م من املائة يف ٦٠ بنسبة أعلى أي

 واحـدة  هبجمـة  مقارنـة  الـشهر  يف احـدة و هجمة يومال املعقدة اهلجمات متوسط ويبلغ  - ٣٢
ــة كــل ــة ويف .٢٠٠٨ عــام يف شــهور ثالث ــوات ردت، اهلجمــات هــذه غالبي  بــصورة األمــن ق

، فعالـة  بـصورة  تأثريهـا  مـن  واحلـد  اهلجمـات  هذهاحتواء   إىل أدى مما،  وفعالة وسريعة احترافية
 مهـامجون  نفـذه  خوسـت  شـرطة  مقـر  مبىن على هجوما القبيل هذا من احلوادث آخر وتتضمن

 يف لألمـن  الوطنيـة  املديريـة  مقـر  ضـد يوليـه   /متـوز يف   انتحاريـا  وهجوما،  يوليه/متوز ٢٥ يفعدة  
ــة، والــذي أل حــاكم عمَّــوجم الــشرطة ومقــر، غــارديز  جممــع مــعمــشترك  مــدخل حــدهاالوالي
  .املتعددة املتحدة األمم وكاالت

ــع و  - ٣٣ ــرة ستهدفُتــ مل املتحــدة األمــم أنم ــت فقــد، مباش ــ مــن عان  هلجمــات هاتعرض
 يف آخـر  وأصـيب  وطنيـان  موظفـان  قتـل آنفا يف التقريـر،      ذكر وكما .ىخرجهات أ  تستهدف

 دوليـة  عـسكرية  قافلـة  ضـد موضـوعة يف مركبـة       بقنبلـة  انتحـاري  هجوم يف،  سبتمرب/أيلول ١٨
  .كابل يف

 عـن  الناس ثين على طالبانال وحركة املتمردون هبا يقوم اليت الترهيب جهود وتركزت  - ٣٤
 بعــدة طبعــت منــشوراتمــع توزيــع  بــالعنف التهديــدات وترافقــت .االنتخابــات يف املــشاركة

 آراء أيـضا  املنـشورات  هـذه تـضمنت   و .احلاليـة  واحلكومة االنتخابات شرعية يف تشكك لغات
 يـوم  ويف .سـابقا  القاعدة تنظيم هاساق حجج باستخدام وذلك،  املتحدة األمم جتاه للغاية سلبية

 شـهد  اليـوم  هذا ولكن،  املدنيني صفوف يف اإلصابات من نسبيا قليل عددًسجل  ،  االنتخابات
ــدد أكــرب ــن ع ــة احلــوادث م ــذ األمني ــام من ــك وكــان .٢٠٠١ ع ــر التكتي ــو اســتعماال األكث  ه

 اجلغــرايف التوزيــع وكــان .اهلــاون وقــذائف بالــصواريخ آمنــة مــسافة مــن تنفــذ الــيت اهلجمــات
 يف قنـدوز  يف احلـوادث  هـذه  غالبيـة  وسـجلت  .خـرية األ العنـف  مستويات مع متسقا للحوادث

، ونانغارهـار  وكونـار ،  الـشرقي  اجلنـوب  يف وخوسـت ،  اجلنـوب  يف وقنـدهار ،  يشرقال شمالال
 جزئيــا، االقتــراع يــوم يف أخــرى وأمــاكن لكابــ يف ةيئــراجل اهلجمــات غيــاب يعــزى أن وميكــن
 .والدولية ألفغانيةا األمن قوات هبا قامت اليت الفعالة العمليات إىل، األقل على

 القليلــة الــسنوات مــدى علــى املتمــردين هتديــد علــى الدوليــة العــسكرية القــوة وردت  - ٣٥
 انعـدام تزايـد    ويـشري  .واألفغانيـة  الدوليـة  القـوات  عـدد  زيـادة القيام بصورة رئيسية ب    من املاضية
 اتبـع لـذا    .افكـ  غـري  النـهج  هـذا  أن إىل الـسابقة  التقـارير  ويف التقريـر  هذا يف املوصوف األمن
 بـدال  الـسكان  محايـة  على يركز خمتلفا نوعيا هنجا األمنية للمساعدة الدولية للقوة اجلديد القائد
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 الـيت  والـشروط  اجلويـة  القـوة  اسـتخدام  يقيـد  تكتيكـي  توجيـه  وصـدر  .املتمردين استهداف من
 شـراكة امـة   إق اجلديد النهج ويشمل،  عتقاالتالاتنفيذ  و املنازل تفتيش عمليات ظلها يفجتري  
 احلاليــة األفغانيــة القــدرات مــن أفــضل بــشكل لالســتفادة والدوليــة األفغانيــة القــوات بــنيأوثــق 

  .ها تطويريف والتعجيل

 األمـن  قـوات  تـدريب  يف يتمثـل  أفغانستان يف األمد الطويل االستقرار أساس يزال وال  - ٣٦
ــة ــة الوطني ــوطين اجلــيش اصــةخبو، األفغاني ــشرطة األفغــاين ال ــةالو وال ــة طني  عــن فــضال، األفغاني
 العـدد  لتحديـد  جهـود  بذلُت،  الداخلية وزارة إصالح عملية إطار ويف. املعنية الوزارات إصالح
الـصورة   زالتـ  الو .البـشرية  املوارد إدارة آلية ولتعزيز العاملنياملنضوين و  الشرطة ألفراد الدقيق

 للتنــسيق املـشترك  اجمللــس لّموسـ  .الــشرطة لقـوة  نييلااملثــ والتكـوين  احلجــم بـشأن غـري واضــحة  
 اسـتراتيجية  وضـع  ىلإ تـستند  أن جيـب  األفغانيـة  الوطنية الشرطة امقو يف زيادة أي بأن والرصد
 الوطنيـة  األفغانيـة  األمـن  قـوات  مكونـات  خمتلف ومسؤوليات أدوار حتدد الوطين لألمن داخلية

ــوفرو ــالزم األســاس ت ــاذ ال ــرارات الخت ــشأن ق ــشرطة  حجــم ب ــال ــنو، هاوتكوين ــها مث م  هياكل
 األمــن مديريــة بقيــادة االســتراتيجيةهــذه  لــصياغة جلنــة أنــشئتقــد و .التدريبيــة واالحتياجــات

  .دويل وبدعم الوطين

 .متوقعـا  كـان  ممـا  بأسـرع  والتـدريب  التجنيد عمليات األفغاين الوطين اجليش يواصلو  - ٣٧
عليـه،  و .متوقعـا  كان عما ٥ ٠٠٠ بزيادة،  ٢٠٠٩ يوليه/متوز يف ٩٣ ٠٠٠ القوات قوام وبلغ
 ديــسمرب/األول كــانون حبلــول ١٣٤ ٠٠٠ البــالغ املــستهدف القــوام إىل التوصــل احتمــالفــإن 

 أن ينتظـر  األمنيـة،  للمـساعدة  الدوليـة  للقـوة  اجلديـدة  القيـادة  لرؤية ووفقا .واقعيايظل   ٢٠١١
  .هاوتنفيذالعمليات  ختطيط يف أكرب بدور األفغاين الوطين اجليش يقوم

  
  مكافحة املخدرات  - خامسا 

ؤثر تـأثريا سـلبا علـى       تـ والـرتاع وعـدم االسـتقرار       وعدم تطبيـق القـانون      زال الفساد    ما  - ٣٨
وقـد أدى    .هنـاك اجتاهـات إجيابيـة كـبرية       ُسـجلت   ومـع ذلـك،     . املخدرات يف أفغانستان  وضع  

أسـعار  اإلفراط يف إنتاج األفيون يف الـسنوات األخـرية إىل اخنفـاض أسـعاره، يف حـني ارتفعـت                    
األرباح إىل جعل جتـارة املخـدرات أقـل      اخلسائر يف   ؤدي  تو. احملاصيل البديلة، وال سيما القمح    

 جاذبية بالنسبة للمزارعني، حيث تشري أرقام مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة               
، تقلــص ٢٠٠٩ ويف عــام. إنتــاج األفيــونأقلعــوا عــن شــخص قــد  ٨٠٠ ٠٠٠ إىل أن حــواىل

 دوالرا ٣ ٥٦٢مــن اخلــشخاش مبقــدار الربــع ليــصل إىل     الواحــد هكتار للــاإلمجــايل الــدخل 
وجيـب مواصـلة    . ٢٠٠٨يف عـام    الواحد  هكتار  ل دوالرا ل  ٤ ٦٦٢ما بلغ   ، بعد    الواحد هكتارلل

اهلــدف تعزيــز املنحــى  ن ا، إذا كــ٢٠٠٨تــشجيع هــذا التــصحيح الــسوقي الــذي بــدأ يف عــام    
  . الصعيد الوطينوتوسيع نطاقه علىاهلبوطي احلايل، 
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 يف املائـة،    ٢٢اخنفـضت زراعـة األفيـون يف أفغانـستان بنـسبة            ،  ٢٠٠٩عام  ومنذ بداية     - ٣٩
ليـة مـن األفيـون،       واليـة خا   ٢٠وبات يف البلـد اليـوم        هكتار،   ١٢٣ ٠٠٠ إىل   ١٥٧ ٠٠٠من  

 بعد ما كانت هـذه الزراعـة منتـشرة يف مجيـع الواليـات يف               ٢٠٠٨يف عام   والية   ١٨ بـمقارنة  
هلمنـد مبقــدار  هلــذه الزراعـة يف واليــة  ولعـل الــسمة األبـرز هــي االخنفـاض احلـاد     . ٢٠٠٤ام عـ 

 يف املائـة مـن      ٦٥مـا يقـرب مـن       تـضم   وهذا اجتاه حممود جدا حيث أن هلمند وحـدها           .الثلث
ويف املقابل، زادت املـساحات املزروعـة مبقـدار      . املساحة اإلمجالية لزراعة األفيون يف أفغانستان     

ــار يف عــدة   ه١١ ٥٠٠ ــادغيس   (واليــات كت ــدهار وداي كونــدي وب نانغارهــار وبدشــان وقن
، مما يشري إىل أن وجوب بذل جهود أقوى من أجل احلفاظ على التقـدم الـذي سـبق                 )وهريات
هـي  املقاطعات واملناطق الـيت تتلقـى مـستويات أدىن مـن الـدعم اخلـارجي                فالواليات و  .إحرازه

الـذي تزدهـر يف ظلـه    األمـن واالسـتقرار،   ة لفقـدان  ومهيـأ عرضة للنكوص عن تلـك املكاسـب      
األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة بـاالقتران مـع            مكتب  أوال  وقد ركز    .زراعة األفيون 

الوكاالت الشريكة التابعة لألمم املتحدة، على مخس مقاطعات يف الواليـات الغربيـة، يف حـني                
ويدعم املكتـب أيـضا وزارة مكافحـة    . شرقهايف جنوب البالد و ينشط شركاء ثنائيون آخرون     

يف حتسني التنسيق بني خمتلف املبـادرات القائمـة لكـسب الـرزق             لتؤدي دورا طليعيا    املخدرات  
التقدم، ال بـد مـن إجيـاد        ولالستمرار يف إحراز    . اآلثار املترتبة عليها  من مصادر بديلة، وحتسني     

اليـة  اخلتمعـات  اجملس املـوارد لتوطيـد دعـائم    توازن بني معاجلة مناطق اإلنتاج األساسية، وتكـري  
  .من اخلشخاش

ــار العــاملني   وقــد جتــدد االهتمــام عقــب إلقــاء القــبض علــى      - ٤٠ ــصاد عــدد مــن كب يف اقت
. الـبالد الكيميائيـة إىل  األفيون، وتفكيك شبكات االجتار باملخدرات، ووقـف تـدفق الـسالئف          

يونيـه، أعلنـت    /يف حزيـران  تريـستيه    يف   الذي عقـد  الثماين  ويف اجتماع وزراء خارجية جمموعة      
الواليات املتحـدة سياسـة منقحـة ملكافحـة املخـدرات، تركـز علـى تـوفري سـبل بديلـة لكـسب                       

املقدمــة مــن دعم الــوأدت زيــادة  .علــى القــضاء علــى املخــدرات مــن التــشديد العــيش وتقلــل 
الوطنيـة األفغانيـة   لوكـاالت  إىل ا  حلف مشال األطلسي والقوة الدولية للمساعدة األمنيـة          منظمة

 مـن األفيـون وسـتة أطنـان مـن املـورفني اجلـاف ونـصف                 ا طن ٤٧ضبط  ملكافحة املخدرات إىل    
وتقـوم فرقـة العمـل املعنيـة        . ٢٠٠٩ طنا من احلشيش حىت اآلن يف عام         ١٦طن من اهلريوين و     

بالعدالـــة اجلنائيـــة بـــالتحقيق يف قـــضايا املخـــدرات الكـــربى علـــى الـــصعيد الـــوطين، وحماكمـــة 
مـــارس /ويف هـــذا الـــسياق، فـــإن العفـــو الرئاســـي الـــذي صـــدر يف آذار . رتكبيهـــا وإدانتـــهمم

العـاملني الـوطنيني     أبريـل ومشـل مخـسة جتـار مـدانني يرسـل إشـارة خاطئـة ويثـبط مهـم                   /ونيسان
ــذين  ــدون الـ ــة  جيهـ ــل إدانـ ــن أجـ ــاهتم    مـ ــذلك حيـ ــني بـ ــستهدفني معرِّضـ ــخاص املـ ــار األشـ كبـ
  .كبرية ملخاطر
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األمـم املتحـدة    فـي إطـار املبـادرة الثالثيـة ملكتـب           فن اإلقليمي والدويل،    وعلى الصعيدي   - ٤١
 إىل  ٢٦، جـرت يف الفتـرة مـن         “استراتيجية قـوس قـزح    ”املعين باملخدرات واجلرمية املعروفة بـ      

يوليــه أول عمليــة دوليــة مــشتركة ملكافحــة املخــدرات بــني وكــاالت إنفــاذ القــانون   / متــوز٢٨
.  اإلســالميةإيــرانمجهوريــة ول احلــدود الــشمالية بــني أفغانــستان وعلــى طــ األفغانيــة واإليرانيــة

ومت ضـبط  . وشاركت يف العملية شرطة احلدود وشرطة مكافحة املخدرات األفغانية واإليرانيـة       
وجـرى القيـام بعمليـات      . ما يقرب من نصف طن من املخدرات، وقبض علـى عـدة أشـخاص             

مـارس وكـذلك يف   /ستانية واإليرانيـة يف آذار مشتركة مماثلـة بـني وكـاالت إنفـاذ القـانون الباكـ            
جـزءا ال يتجـزأ مـن جـداول أعمـال           وينبغـي هلـذه املبـادرات أن تكـون          . ٢٠٠٩أغسطس  /آب

  .وأفغانستان وباكستاناإلسالمية إيران مجهورية االجتماعات الثالثية املنتظمة بني رؤساء 
  

ــستان واجمللــ     -سادسا   ــة ألفغان ــة الوطني ــسيق  االســتراتيجية اإلمنائي ــشترك للتن س امل
  والرصد

عـــزز االجتمـــاع الثـــاين عـــشر للمجلـــس املـــشترك للتنـــسيق والرصـــد الـــذي عقـــد يف   - ٤٢
صياغة الـسياسات   لـ للتنـسيق االسـتراتيجي و    كمنـرب مركـزي      دور اجمللـس     ٢٠٠٩يوليه  /متوز ٩

ــدويل   ــز  ومــع ذلــك،  .املــشتركة بــني حكومــة أفغانــستان واجملتمــع ال ــتعني تركي االســتراتيجية ي
ــستان   اإل ــة ألفغان ــة الوطني ــضل   منائي ــشكل أف ــدافها ب ــى أه ــام األول وخلــص اســتعراض  . عل الع

جمموعـة  يوليه، إىل أنه جيب على احلكومة األفغانية أن تضع          /لالستراتيجية، الذي صدر يف متوز    
ــا فريــق اقتــصادي قــوي بــدأ   . واضــحة مــن األولويــات والــربامج  ينــشط ولــدى احلكومــة حالي

السـتراتيجية والتركيـز   ذه اولويـة هلـ  األأعمال التنمية من خالل منح   وضع جدول   بصورة أكرب ل  
لطاقـات الكامنـة ملراكـز النمـو االقتـصادية يف           العنـان ل  إلطـالق   هبا  رتبطة  املستراتيجيات  االعلى  

دورا تـؤدي البعثـة     وميكـن أن    . أفغانستان وال سيما الزراعـة واملـوارد املعدنيـة والتنميـة البـشرية            
  .ية نتيجة هلذه الربامج احلكومية األكثر اتساقا وتركيزاتنسيقيا أكثر فعال

فقـط يف وضـع جـدول أعمـال التنميـة، ولكـن             ال  ة  يـ القيادة األفغانية فعال  زاد دور   وقد    - ٤٣
أصبح من الواضح بـشكل متزايـد أن اصـطفاف          هذا العام،   ومنذ بداية   .  تنفيذ عناصره  أيضا يف 

بـادرات، مثـل مـا فعلـت يف جمـاالت الزراعــة،      اجلهـات املاحنـة حـدث عنـدما قامـت احلكومـة مب      
ويف كـل حالـة، قـدمت احلكومـة     . وإصالح منح التراخيص للقطاع اخلـاص، وتنميـة القـدرات        

وقــد أصــبح هــذا . بــرامج إىل اجلهــات املاحنــة يف اجتمــاع للمجلــس املــشترك للتنــسيق والرصــد 
الــسياسات وحتديــد  املتمثــل يف اضــطالع احلكومــة األفغانيــة بــدور قيــادي يف وضــع   -الــنمط 

 منوذجـا  -والذي تعقبه موافقة اجمللس عليها متهيدا للحصول على دعم اجلهات املاحنة           الربامج،  
إعـداد  مـا تظـل غـري مرنـة بالقـدر الكـايف، مفـضلة               كـثريا   ولكن اجلهات املاحنـة     . لتنسيق املعونة 
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ــة، بــدال مــن تعــديل   خطــة قــرارات التمويــل   ــة علــى أســاس املمارســات احلالي  خمصــصاهتا املقبل
مــع ذلــك، فــإن دعمــا فوريــا مــن املــاحنني ملبــادرة أفغانيــة قــدم إىل احلكومــة يف اجملــال   . بــسرعة

ودعمت البعثـة وزارة املاليـة   . احليوي املتمثل يف تقدمي املساعدة التقنية للحكومة وتنمية قدراهتا        
وجـوب  : ما يلي يف وضع خطة املساعدة التقنية املدنية املستندة إىل عدة مبادئ واضحة تشمل             

أن تكون املساعدة التقنية قائمة على الطلب؛ وإيالء األولوية للمستشارين مـن داخـل املنطقـة؛                
ــأثري حقيقــي؛ ووجــوب        ــة ليكــون هلــم ت ــة كافي ــرة طويل ــشارين لفت ووجــوب االحتفــاظ باملست

 وظيفـة مـن تلـك الوظـائف، الـيت      ٥٥وقد مت حتديد أول . املوظفني األفغانالتركيز على توجيه    
لفعاليـة املعونـة أو الـوزارات الـيت تـشرف علـى             اليت ُخصصت   احتياجات الوزارات    تعكس إما 

  .بدعم من عدد من اجلهات املاحنةجارية حاليا وعملية التوظيف . األولويات القطاعية
يونيـــه، حتـــدى ممثلـــي اخلـــاص اجملتمـــع الـــدويل أن يزيـــد كميـــة الـــسلع   /ويف حزيـــران  - ٤٤

أن يعـزز   األمـر   ومـن شـأن هـذا       . ليـا مبـا ال يقـل عـن عـشرة يف املائـة             واخلدمات اليت يشتريها حم   
ومنــذ ذلــك احلــني، حــددت مؤســسة . مزيــدا مــن اإليــرادات احلكوميــةويولــد القطــاع اخلــاص 

املــشتريات مــسائل كاســب الــسالم، وهــي منظمــة غــري حكوميــة تتــابع الــصندوق االســتئماين مل
ســلعا وخــدمات  وغريهــا مــن املنظمــات يف شــراء الــسفاراتمنحــى تــصاعديا واضــحا احملليــة، 
واضطلعت األمم املتحدة بـدور قيـادي عـن طريـق القـدوة، بزيـادة جممـل مـشترياهتا مـن                     . حملية

فحينمـا يبقـى   : “إنفاق الدوالر مـرتني   ”ويزيد هذا النهج مما تعرِّفه املؤسسة بأنه        . مصادر حملية 
  . مما يزيد تأثري كل دوالر ُينفقالتمويل يف البلد، يولد وظائف وفرصا يف السوق األفغانية،

ويساهم عدد متزايـد مـن اجلهـات املاحنـة          . وقد أُحرز تقدم يف تتبع مسار متويل التنمية         - ٤٥
تعـديل  وقـد أسـفر   . قاعـدة بيانـات املـساعدة اإلمنائيـة، الـيت تـديرها وزارة املاليـة           اليوم يف وضع    

امج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، عـن زيـادة           بعثـة وبرنـ   القاعدة بيانات املساعدة اإلمنائية، بدعم مـن        
غـري  استخدام تلـك األداة وحتـسني الرؤيـة املـستقبلية لتمويـل التنميـة، ال سـيما لـدى الـصناديق                    

ــة احلكومــة  امل وهنــاك تطــور إجيــايب آخــر هــو أن مجيــع أفرقــة تعمــري    . وجهــة مــن خــالل ميزاني
 إىل قاعــدة بيانــات صــورة الواليــات باتــت تقــدم حاليــا تقــارير منتظمــة عــن أنــشطة مــشاريعها 

قاعــدة بيانــات جغرافيــة تقودهــا قــوة املــساعدة األمنيــة  وهــي (االســتقرار القطــري ألفغانــستان 
ــن وزارات          ــات م ــني البيان ــع ب ــبالد، جتم ــاء ال ــع أحن ــة يف مجي ــتعمري والتنمي ــشاريع ال ــة، مل الدولي

الواليـات، وتـشمل    مـري   احلكومة األفغانية، واجلهات املاحنة واملنظمات غري احلكومية وأفرقة تع        
والعمــل جــار حاليــا علــى دمــج ). كامــل نطــاق قطاعــات اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة األفغانيــة

ــات  ــديت البيان ــة فحــسب،       . قاع ــات املاحن ــصروفات اجله ــة ال إىل رصــد م ــة ماس ــاك حاج وهن
وقـد ظلـت البعثـة تعمـل مـع وزارة االقتـصاد علـى تعزيـز نظـم                   . أيضا أثر املـساعدة املقدمـة      بل
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إدارة املعلومــات القائمــة لتــتمكن مــن تقيــيم التحــسينات علــى حنــو أفــضل، وتقــدمي الــدروس     
  .املستفادة يف ما يتعلق بتحديد أساليب تنفيذ املشاريع اليت حتقق نتائج أفضل وأكثر استدامة

إذ تقـل   . التنـسيق بـني اجلهـات املاحنـة وفعاليـة املعونـة إجيابيـة             ولكن ليست كل أخبـار        - ٤٦
 واملسامهات للصندوق االستئماين لتعمري أفغانستان للسنة املالية احلالية مبا يقرب مـن             التعهدات

وعالوة على ذلك، ووفقـا للبنـك الـدويل،         . ٢٠٠٨عما كانت عليه يف عام       مليون دوالر    ٥٠
ارتفعت نسبة تفضيل اجلهات املاحنة لتمويـل املـشاريع الـيت تعتـرب مـن األولويـات إىل أكثـر مـن                 

وكثريا ما ُحددت أولويات اجلهات املاحنـة هـذه قبـل عـدة سـنوات باحلـد األدىن                  . يف املائة  ٥٠
ويــشكل الــصندوق االســتئماين لــتعمري أفغانــستان، . مــن املــشاركة مــن قبــل احلكومــة األفغانيــة

ــة       ــة احلكومي ــة اآللي ــل أنــشطة احلكومــة األساســية، مبثاب وهــو صــندوق تربعــات مــشترك لتموي
ويــل أولوياهتــا، وهــو أيــضا اآلليــة الوحيــدة الــيت تــسمح باســتخدام امليزانيــة األساســية لــضمان مت

وقـد أســفر التخفـيض يف متويــل الـصندوق االســتئماين    . الوطنيـة كــأداة للتخطـيط االســتراتيجي  
لتعمري أفغانـستان والزيـادة يف حتديـد األفـضليات عـن احلـد مـن مرونـة احلكومـة وقـدرهتا علـى                        

الـة اعتمـاده علـى اجملتمـع الـدويل يف ذات اللحظـة الـيت ينبغـي           االضطالع بدور قيادي وعـن إط     
  .ينخفض فيها اعتماده هذا على حنو واضح أن
ت اجلهـات املاحنـة الرئيـسية     اع األمنيـة يف بعـض املنـاطق، أعـاد         وبينما تدهورت األوض    - ٤٧

. يـة تركيز املساعدات علـى الـربامج الـيت صـممت لتـوفري االسـتقرار يف أعقـاب العمليـات القتال              
، مـن  واحلاجة إىل هذه الربامج مفهومة، ولكنـها جيـب أال تـأيت علـى حـساب املنـاطق املـستقرة                

وهنـاك خطـر كـبري مـن حـدوث          . ، من جهة أخرى   ولكنها عرضة بشكل متزايد للتمرد    جهة،  
ــاملوارد اإلمنائيــة لتوطيــد دعــائم ذلــك   ة يف العديــد مــن املنــاطق، مــا مل  انتكاســ جتــر االســتعانة ب

البعثة أيضا بأن تركز مبادرات حتقيق االستقرار على الـربامج الوطنيـة،            وقد أوصت   . االستقرار
وأال تقتصر على مناطق ما بعد القتال، وأن تـستهدف حيثمـا أمكـن حتقيـق التنميـة االقتـصادية                  

  .اجملتمعات احمللية مع احلكومةوإجياد فرص العمل وربط 
لواليات يف تقـدمي املـساعدة يف املنـاطق غـري           وقد ازدادت األمهية النسبية ألفرقة تعمري ا        - ٤٨

وقد منت ميزانيات هذه األفرقة بينما تضاءل وصول اجلهـات الفاعلـة اإلمنائيـة املدنيـة       . املستقرة
واهلدف املباشر من مشاريع أفرقة تعمري الواليات هـو تـوفري االسـتقرار مـن     . إىل هذه الواليات 

زم علــى املــدى القــصري يف بعــض األحيــان علــى خــالل تقــدمي املعونــة، ويــأيت هــذا املطلــب الــال
ومـن أجـل التوفيـق بـني عمـل أفرقـة تعمـري الواليـات وأولويـات                  . حساب مبادئ فعالية املعونة   

احلكومــة، واملمارســات املعتــد هبــا لفعاليــة املعونــة، أعيــد إنــشاء اللجنــة التوجيهيــة التنفيذيــة يف   
  .كم احمللي حتت قيادة املديرية املستقلة للح٢٠٠٩أوائل عام 
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ــها داخــل          - ٤٩ ــى عالقت ــادا كــبريا عل ــضا اعتم ــستان أي ــصادي يف أفغان ــو االقت ويعتمــد النم
وبنــاء هــذه العالقــة علــى حنــو يــسهم يف تنميــة   . األوســع نطاقــاآســيا ووســط مــنطقيت جنــوب 

وضع اإلطار القانوين هلذا التعـاون، مبـا يف ذلـك           وأفغانستان يعين تطوير شبكات النقل والطاقة       
وكانـت احلكومـة قـد بـدأت علـى حنـو متزايـد يف التركيـز                 . وإدارة احلـدود  اقات التجارية   االتف
وقـد وافقـت    . إجراء حوار مع جرياهنا يف الـشمال بـشأن إدارة امليـاه عـرب احلـدود               ضرورة  على  

 احلكومـة علـى إجـراء مفاوضـات         اتالدويل علـى املـساعدة يف بنـاء قـدر         األمم املتحدة والبنك    
  .بشأن تلك املسألة

  
  حقوق اإلنسان  -سابعاً   

أفغانـستان،  سـواء مـن قبـل جهـات دوليـة أو مـن قبـل         قدر كبري من االهتمـام،   انصبَّ  - ٥٠
ــد امل       ــى التهدي ــه خــاص عل ــستان، وبوج ــرأة يف أفغان ــوق امل ــى حق ــلعل ــوق  يف  تمث تآكــل احلق

يف صادر الــوالبعثــة  ،مفوضــية حقــوق اإلنــسان  حبــث تقريــر  وقــد .  حــىت اآلنااملــضمونة هلــ 
يف العوامـل   ،“يف أفغانـستان  املرأة  أوقفوا إساءة معاملة    : الصمت عنف ”  حتت عنوان  يوليه/وزمت

لتهديدات واالعتداءات ضد املـرأة يف احليـاة العامـة، واالنتـهاك اجلنـسي               تصاعد ا  اليت تسهم يف  
وتفسِّر جزئيـاً ثقافـة اإلفـالت مـن العقـاب عـن ارتكـاب االغتـصاب الطبيعـة                . للنساء والفتيات 

ملـي دور  هلذه املشكلة، وهي ثقافة راسخة يف العـادات واملواقـف واملمارسـات الـيت تُ         تجذرة  امل
عوامــل أخــرى، مبــا فيهــا دور القــوى احملافظــة يف تقييــد   ومثــة . ملــرأة يف اجملتمــععلــى ااإلذعــان 

  بقــوةوجهــات أخــرى يف التــصديللحكومــة هــود غــري الوافيــة اجلحقــوق املــرأة، عــالوة علــى 
اجلـدل  ويـوفر  . بتقويض املكاسـب احملققـة مـن أجـل حتـسني حالـة املـرأة األفغانيـة           هتددللتمييز،  

  .احمليط بقانون األحوال الشخصية للطائفة الشيعية مثاالً على هذه املشكلة
مرسـوم  وجـب  وقد أِقرَّت صيغة معدَّلة لقـانون األحـوال الشخـصية للطائفـة الـشيعية مب             - ٥١

وعلـى الـرغم مـن بعـض     . يوليه/ متوز٢٧بلة لإلنفاذ يف   يوليه، وأصبحت قا  / متوز ١٩رئاسي يف   
التحسينات املدرجة يف صـيغة سـابقة للقـانون، تـشعر األمـم املتحـدة بـالقلق الحتمـال أن جييـز                      
هذا القانون، مع ذلـك، املعـايري التمييزيـة واملمارسـات التقليديـة ضـد املـرأة، وأن يتعـارض مـع                      

ومـن دواعـي    . ليت تشكل أفغانستان دولة طرفاً فيهـا      الضمانات الدستورية واملعاهدات الدولية ا    
القلق أن القانون يتيح على ما يبدو الزواج حتت السن القانونية يف ظروف معينة، ويقيِّد حريـة                 
 تنقل املرأة، ويف حال الطالق، جييز الوصـاية علـى األطفـال لآلبـاء واألجـداد مـن طـرف األب                    

. اي علـى قـانون القـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة              يوليه، وقَّع الـرئيس كـرز     / متوز ١٩ويف  . فقط
وجيرِّم القـانون اجلديـد العنـف اجلنـسي، مبـا يف ذلـك االغتـصاب، والـزواج بـاإلكراه و الـزواج            

وميثل خطوة إىل األمام يف االسـتجابة ملـشكلة         . حتت السن القانونية، والعمل بالسخرة، والبغاء     
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 ما إذا كان قانون القضاء على العنـف ضـد           ومل يتضح بعد  . العنف ضد النساء والفتيات ومنعه    
  .املرأة سيحظى باألسبقية على قانون األحوال الشخصية للطائفة الشيعية

 وأجرى زيـارات لعـدد   ،وقد أوىل ممثلي اخلاص اهتماماً خاصاً ملسألة مراكز االحتجاز          - ٥٢
 الغـرض مـن   وكـان . من هذه املراكز يف كابل وحميطها، مبـا يـشمل مرفـق االحتجـاز يف بـاغرام             

 ظـروف مراكـز االحتجـاز شخـصياً، والتأكـد مـن أنـه تتـوفر للمحتجـزين                   رؤيـة هذه الزيارات   
وسيلة اتصال بأَسرهم، وأهنم حصلوا على اإلجراءات القانونيـة الواجبـة االتبـاع وفقـاً ألصـول                 

مـن أجـل    وتعمل األمم املتحدة مع مؤسسات العدل األفغانيـة علـى تعزيـز قـدراهتا               . احملاكمات
 فيما خيـص االحتجـاز وإجـراء        ، على الصعيدين الوطين والدويل    ،تقيد بقواعد حقوق اإلنسان   لا

  .احملاكمات
 هـي و. حقـوق اإلنـسان يف وزارة العـدل       لـدعم   ودعمت األمـم املتحـدة إنـشاء وحـدة            - ٥٣

 احلكومـة علـى صـياغة الـسياسات والـربامج الـيت متتثـل               ضـمن مصممة ملساعدة مجيع الكيانات     
   .غانستان الدولية يف جمال حقوق اإلنساناللتزامات أف

ينــاير /يف صـفوف املــدنيني بـني شـهري كـانون الثـاين     إصـابة   ١ ٥٠٠بعثـة  الوسـجلت    - ٥٤
أغـسطس الـشهر الـذي شـهد أكـرب عـدد مـن الوفيـات منـذ بدايـة           /أغسطس، وكـان آب  /وآب
دى األشـهر   وتعكس هذه األرقام اجتاهاً تصاعدياً لعدم االسـتقرار األمـين علـى مـ             . ٢٠٠٩ عام

أنــشطة العناصــر املناهــضة للحكومــة  إىل ِسبتوُنــ. االنتخابــاتإجراء  بــمرتبطــاًاألخــرية وعنفــاً 
لقـوات  ا مـا ُنـسب منـها إىل      )  يف املائـة   ٦٨ (يف صـفوف املـدنيني تفـوق بثالثـة أضـعاف          وفيات  

ن لبعثـة بـشأ   ل يف النـشرة نـصف الـسنوية         تفـصيله وكمـا سـبق     ).  يف املائة  ٢٣(املوالية للحكومة   
 إليهـا   ُيعـزى الـيت   و األكثـر فتكـاً       املـستخدمة  محاية املدنيني يف الرتاعات املـسلحة، فـإن الوسـائل         

أكرب عدد من اإلصابات يف صفوف املدنيني يف الرتاع الدائر حـىت اآلن هـي األجهـزة املتفجـرة                   
كومـة  الـيت يـتم زرعهـا واهلجمـات االنتحاريـة الـيت تنفـذها العناصـر املناهـضة للح                  احمللية الصنع   

والــضربات اجلويــة الــيت تنفــذها القــوات  )  يف املائــة مــن الوفيــات ٣٩,٥إليهــا نــسبة وُتنــسب (
   ). يف املائة من الوفيات٢٠نسبة نسب إليها ُتو(املوالية للحكومة 

وُبذلت جهود لتعبئة الدعم للمبادرات الرامية إىل محاية املقابر اجلماعية وصـون األدلـة         - ٥٥
يت أجرهتـا   بعثـة الزيـارات الـ     الوقـد سـهَّلت     .  حال إجراء عمليـة مـساءلة      اليت ستكون أساسية يف   
تعزيـز القـدرات يف جمـال الطـب         ل “األطباء املناصـرون حلقـوق اإلنـسان      ”املنظمة غري احلكومية    

  . وزارة الداخليةمبىن يف اكتشف الشرعي يف أفغانستان، وخباصة فيما يتعلق بقرب 
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  احلالة اإلنسانية  - ثامناً  
.  اليت تستهدف أنشطة املنظمـات اإلنـسانية       يةوادث األمن احلقد ازدادت إىل حد كبري      ل  - ٥٦

ــسانية     ــشطة اإلن ــاملون يف جمــال األن ــسلب واخلطــف   عرضــة وظــلّ الع ــات ال للتخويــف وعملي
 حادثـاً يف األشـهر الـستة األوىل مـن     ٧٥وأفاد املكتب األفغاين للسالمة الوطنية عن       . واالغتيال

مل أســوأ احلــوادث هجمــات جلماعــات مــسلحة علــى قــافالت       وتــش.  وحــده ٢٠٠٩عــام 
املساعدات اإلنسانية، واختطاف موظفني يف منظمـات إنـسانية، وتـدمري عيـادة، واالسـتهداف               

 علـى جانـب الطريـق،        ُوضـعت  املباشر ملركبة تابعـة ملنظمـة دوليـة غـري حكوميـة بواسـطة قنبلـة               
وخــالل األســبوع األخــري مــن شــهر . ونــةأســفر عــن وفــاة عــاملني اثــنني يف جمــال تقــدمي املع ممــا

ــه واألســابيع األوىل مــن شــهر آب  /متــوز أغــسطس، تراجعــت اهلجمــات ضــد املنظمــات    /يولي
جزئيــاً إىل احنــسار األنــشطة الربناجميــة يف منــاطق عــدة ذلــك اإلنـسانية بــشكل طفيــف، وُيعــزى  

   .استعداداً لالنتخابات
ومـع ذلـك، أسـهم      . كافحة األلغـام  وأصابت حوادث عدة عاملني يف جمال إجراءات م         - ٥٧

   إزالـــة حـــواىلدعـــم األمـــم املتحـــدة ألنـــشطة اإلجـــراءات املتعلقـــة باأللغـــام يف أفغانـــستان يف  
 مليون قطعة مـن خملفـات       ٢,٥  لغم مضاد للدبابات، و    ٩٠٠  لغم مضاد لألفراد، و    ٨٠ ٠٠٠

شخـصاً   ٧٥٠ ٠٠٠ األخرية، ووفر إىل أكثـر مـن         ١٢احلرب من املتفجرات خالل األشهر الـ       
 اخلـسائر يف األرواح     عـدد وهـبط   . توعيـة خبطـر األلغـام     فتيـان   الفتيـات و  النساء و الرجال و المن  
.  أعـوام  ١٠خالل أكثر مـن     مستوى   أدىن   و ضحية يف الشهر، وه    ٥٠إىل أقل من     ٢٠٠٩عام  
وسـيلة لـتمكني إزالـة األلغـام     بوصـفه  طُور مفهوم إزالة األلغام على مستوى اجملتمعـات احملليـة          و

 الواليـات  كثراألرضية يف أقل املناطق أمناً، وحظي بدعم قوي من جانب اجملتمعات احمللية يف أ             
وهتدف املبادرة إىل إزالة األلغام يف القرى واملقاطعـات، وهـي           . هوجنوبالبلد  اضطراباً يف شرق    

شتريات املـ علـى صـعيد   لمجتمعـات احملليـة   وباملبـالغ النقديـة ل   صغرية ملزيلي األلغام، بأجورتأيت  
   .خلدمات واللوازماحمللية من ا

وما زال استمرار انعدام األمن يؤثر سلباً على احلالة اإلنـسانية، ممـا يتـسبب يف تـشريد                    - ٥٨
فـي  ف. مؤقت للسكان، وحيّد من إمكانية احلصول على املـساعدات بالنـسبة إىل احملتـاجني إليهـا              

 وليــة إىل التــشريد املؤقــت حلــواىل لد العــسكرية ا“خنجــر” هلمنــد، أّدى إطــالق عمليــة واليــة
 واليتـا ( للمـدنيني يف املنطقـة الغربيـة    مـد كما أفيد عن تـشريد قـصري األ     .  أسرة معيشية  ٢ ٠٠٠

خوســـت، وبكيتيكـــا، واليـــات (، ويف املنـــاطق اجلنوبيـــة الـــشرقية والـــشرقية )بـــادغيس وفـــرح
رة على مقربـة مـن   ، بسبب العمليات العسكرية اليت كانت دائ)ونورستان، وننكرهار، وكونار  

ق احلالــة األمنيــة التحقــق بــصفة مــستقلة مــن االحتياجــات وإيــصال   ووتعــ.  أيــضاًهــذه املنــاطق
  . املساعدة إىل املناطق املتأثرة بالرتاع
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على أثر الفيضانات الـيت     ف.  األخطار الطبيعية   األفغان يتضررون جراء   وال يزال السكان    - ٥٩
، ومــع اقتــراب واليــة ١٣ أســرة معيــشية يف ٢٢ ٠٠٠تــضررت منــها يف الربيــع والــيت حــدثت 

  املساعدة اإلنسانية، إىل جانب احلكومة، باسـتعراض االحتياجـات         ت أوساط تقدمي  الشتاء، بدأ 
   . القصري والطويلملأوى على األمدينمن ا
لثغرات اليت كانت قائمة يف السابق علـى صـعيد جهـود التلقـيح ضـد شـلل             وبغية سد ا    - ٦٠

محلـة  ) اليونيـسيف (مـة الـصحة العامليـة ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة               األطفال، أطلقـت منظ   
 قندهار، وأروزغان، وهلمند، هبدف القضاء على شلل األطفـال حبلـول هنايـة     والياتتلقيح يف   
ــساعدة األمنيـــة   ٢٠٠٩ ــة للمـ ــوة الدوليـ ــة والقـ ــدعم مـــن وزارة الـــصحة العامـ ــرزت . ، بـ وأحـ

 جناحـاً كـبرياً ومتكنـت أفرقـة التلقـيح مـن الوصـول        املفاوضات بشأن إمكانية إيصال اللقاحـات    
 اصــطدم بعقبــة خطــرية مــع اختطــاف لكــن هــذا اجلهــد. إىل العديــد مــن األطفــال للمــرة األوىل

وعلى الرغم من إطالق أغلب أعضاء الفريق علـى أثـر تـدخل شـيوخ اجملتمعـات                 . ق حتصني يفر
  .د رئيس الفريق ما زال جمهوالًتواجاحمللية، فإن مكان 

  
  الدعم املقدَّم منهاعمليات البعثة و  - تاسعاً  

الـــدعم للحكومـــة وشـــركائها الـــدوليني يف تقـــدمي بعثـــة لواصـــلت املكاتـــب امليدانيـــة ل  - ٦١
ــانيني ككــل      ــسكان األفغ ــصال اخلــدمات لل ــودهم لتحــسني إي ــب   . جه ــذه املكات ورصــدت ه

يف حتسني فعاليـة    التطورات القائمة يف اجملال السياسي وعلى صعيد حقوق اإلنسان، وأسهمت           
والوظـائف  املكلفـة هبـا   تنفيـذ املـساعي احلميـدة      واملعونة والتنسيق علـى املـستوى دون الـوطين،          

  . اإلعالمية للبعثة
كائنـة يف باميـان     وبعثة مثانيـة مكاتـب إقليميـة متكاملـة متامـاً،            لويشمل اهليكل امليداين ل     - ٦٢

يف بالواليـــات  مكتبـــاً ١٢ ، ووبكتيـــا وهـــريات وننكرهـــار وكابـــل وقنـــدهار وقنـــدوز وبلـــخ 
باداخشان وبادغيز وبغالن وداي كندي وفاريـاب وغـور وخوسـت وكونـار ومنـروز وسـاري                 

وقد فُتح مكتبان منها، مها مكتب سـاري بـول وأروزغـان، يف وقـت               . بول وأروزغان وزابول  
ومـن  . ٢٠٠٩ فـرح حبلـول هنايـة عـام       بواليـة   ومـن املقـرر فـتح مكتـب         . ٢٠٠٩ سابق من عام  

 وفتحـه يف منتـصف      ٢٠٠٩نـوفمرب   / إكمـال بنـاء مكتـب غـزين يف تـشرين الثـاين              كذلك قررامل
وقــد ُحــددت أمــاكن العمــل مــن أجــل فــتح ثالثــة مكاتــب إضــافية يف  . ديــسمرب/كــانون األول

.  بـشأهنا   جاريـة   مـا زالـت    واملفاوضـات  )جاوزجان وبانـشر وتاخـار     (٢٠٠٩يف عام   الواليات  
نـوفمرب، سـيبلغ عـدد مكاتـب        /تحهـا يف منتـصف تـشرين الثـاين        وهبذه املكاتب اليت من املقـرر ف      

، عـالوة   ويفسِّر عدم توفر أماكن عمل مالئمـة      .  مكتباً حبلول هناية العام    ١٧الواليات  البعثة يف   
واليــة فــتح مكتــب يف يف   احلاصــل التــأخري،) هلمنــدواليــة( احلالــة األمنيــة يف لــشکركاه علــى



A/64/364
S/2009/475

 

20 09-51575 
 

خيــص مجيــع   اتــصاهلا يف إســالم أبــاد وطهــران فيمــاتيبوستواصــل البعثــة اســتخدام مكــ. هلمنــد
ــشطتها ذات البعــد اإلقليمــي  ــة  . أن ــا زالــت احتياجــات البعث ــات املــصفحة  مــن ا  ُملحــةوم لعرب

وقـد  . للمكاتب امليدانية، بل وتتزايد يف ظل التدهور املستمر للحالة األمنية يف مجيع أحناء البلـد         
  .شهر املقبلةدَّت طلبات لتسليم عدد كبري منها خالل األأِع
 توســيع التغطيــة اجلغرافيــة للبعثــة نــشر أفــراد إضــافيني علــى املــستوى     عمليــةتطلــبتو  - ٦٣

اإلداري والتقين من أجل توفري الـدعم يف املوقـع، وخباصـة يف جمـاالت اهلندسـة والنقـل واألمـن                     
 إىل  ايـدة  متز حاجـة   أيضاً عملية التوسيع ونتج عن   . واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واملالية   

ونــشأت حاجــة أيــضاً لعتــاد جــوي  . ٢٠٠٩  عــاميف ميزانيــةاعتمــاد لــه  ُرصــدالعتــاد اجلــوي، 
ــة نتيجــة   إضــايف للتعــويض عــن احلــد   ــراد البعث ــسفر الــربي ألف ــدهور األمــن و مــن ال ضــرورة لت

وتنطبــق هــذه  . لوصــول إىل مواقــع معينــة بــسرعة يف حــال اإلجــالء الطــيب أو نقــل األفــراد        ا
  .  كذلك٢٠١٠ اماالحتياجات على ع

عمــالً بقــرار جملــس و املقــررة يف املرحلــة املقبلــة،  وتعزيــز البعثــةونتيجــة لعمليــة توســيع  - ٦٤
 يف املائة بوجـه     ٧٠  حبواىل ٢٠١٠ملقدَّرة للبعثة لعام    ، ستزداد امليزانية ا   )٢٠٠٩ (١٨٦٨األمن  

 ١٧٠قرابـة   ( فـرد ١ ٠٠٠وهذا يشمل زيـادة يف التوظيـف تنـاهز    . ٢٠٠٩مجال قياساً بعام  اإل
. واليــةومكاتــب ميدانيــة إضــافية لتعزيــز وجــود البعثــة يف كــل  ) منــهم مــن املــوظفني الــدوليني

، املاحنني وتعزيـز فعاليـة املعونـة      مع  تعكس امليزانية املقررة زيادة هامة يف التوظيف للتنسيق          كما
   .تطلبات البعثة لكي تنفذ واليتها بفعاليةمل تلبيةً
واليـة البعثـة لتـشمل أدواراً هامـة علـى صـعيد التنـسيق مـع املـاحنني                   ومع إعـادة تركيـز        - ٦٥

 عدد من الدول األعضاء الدعم هلـذه املبـادرة مـن خـالل تقـدمي أفـراد دون                   وفَّروفعالية املعونة،   
مقابل يتمتعون خبربات تقنية يف جماالت رئيسية، استجابةً لنداء األمم املتحـدة لتـوفري مثـل هـذه        

وكانــت هــذه املــوارد أساســية بالنــسبة إىل البعثــة  . ٢٠٠٨ديــسمرب /ألولاخلــربات يف كــانون ا
لكـن  . على صعيد حتديد دورها، ال سيما يف جمـاالت الزراعـة والطاقـة وتنميـة القطـاع اخلـاص                  

مع اقتراب فترة عمل هؤالء األفـراد يف البعثـة مـن هنايتـها، سـتبقى هنـاك حاجـة خلـربات تقنيـة                         
ــة علــى األمــد األ   ــوفر جمموعــة متنوعــة وذات خــربات مــن    . طــولحمــددة يف البعث وجيــب أن تت

وأخـرياً، تـسعى    . عثـات األمـم املتحـدة     باملرشحني ملا ميكن اعتبـاره دوراً جديـداً وفريـداً ضـمن             
البعثــة إىل اعتمــاد زيــادة صــغرية يف حجــم وحــدة املستــشار العــسكري ووجودهــا يف املكاتــب  

 للبعثـة وتـأمني   ةالعـسكري و ةاملدنيـ بـني اجلهـات   امليدانية، من أجل حتسني الدعم لوالية التنـسيق    
  .  مع القوات األفغانية والقوات العسكرية الدولية أكرباالتصال بفعالية
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  املالحظات  -عاشرا   
 يف سابقتقريـري الـ  تقـدمي  الفتـرة الـيت انقـضت منـذ       يـة خـالل     نتخابسادت األجـواء اال     - ٦٦
مـا يتعلـق     بعـض املالحظـات يف    إبـداء    ميكـن    ،اتنتـه فـصوهل   العمليـة مل    هـذه   أن  ومع  . هيولي/متوز
  .ا املختلفةكوناهتمب

جراء فـإ . جلهة التنظـيم أي وقت يف كثر تطلبا  األهذه االنتخابات من بني     كانت  أوال،    - ٦٧
البنيــة التحتيــة ا يف املؤســسات وضــعفا يف ضــعفويعــاين  اعميقــيعــيش نزاعــا انتخابــات يف بلــد 

 مـن  اكـبري حتـديا  شكل فيهـا، يـ  لرئاسـة  ا ل مرشـح ٤١راك مرتفعا باإلضـافة إىل اشـت     أمية   ومعدلَ
فـرز  عمليـة   الفتـرة املخصـصة ل  جلـدول الـزمين باسـتثناء   قـد مت التقيـد با    ومـع ذلـك، ف    . عدةنواح  

عمليـــات ُنفـــذت الواملقـــررة معظـــم مراكـــز االقتـــراع كمـــا فتحـــت األصـــوات والـــشكاوى، 
  .حانجبلوجستية ال

مــشاركة فقــد ُســجلت .  كانــت خاطئــةة اجلمهــورمبــاال بــاللتوقعــات تــبني أن ا، اثانيــ  - ٦٨
البـدائل الـسياسية،    شـهدت أفغانـستان نقاشـا بـشأن         لجمهور خـالل فتـرة احلملـة االنتخابيـة و         ل
 ان يـرى تعزيـز  وأراد أهـذه االنتخابـات   إجراء  الشعب  فقد أراد   . هو أمر نادر، إن حصل قط     و
ــة، حــىت يف ظــل ظــروف معقــدة    ل ــات الدميقراطي ــشكل اســتثنائ لعملي كمــا ُســجل شــعور  . يب

 مـساعدة كافيـة، دون      املؤسـسات الدميقراطيـة   مـن عـدم تقـدمي       لدى الشعب األفغاين    باإلحباط  
  . املؤسساتتلكرغبة يف التخلي عن أن تتولد لديهم 

خـالل االنتخابـات    كانـت عليـه     ممـا   حـاال   أفضل  املوجودة وهي   ثالثا، رغم الضمانات      - ٦٩
على سبيل املثـال    يف املقام األول،    مسح حبصوهلا   ة،  خطريحصلت أعمال غش انتخايب     السابقة،  

وقــد أضــرت . الــدائرالــرتاع الوصــول إىل أجــزاء مــن الــبالد بــسبب  ال احلــصر، عــدم إمكانيــة 
آليـات مكافحـة الغـش    بيـد أن  . شفافية االنتخابـات هـذه بـ  وصول بشكل خطري عدُم إمكانية ال   

جلنـة  مؤسـسات مثـل     كنـت   كمـا مت  ،   حـصلت  الـيت غـش   كشف كثري من عمليات ال    متكنت من   
  . املشاكلتلكمعاجلة الشكاوى االنتخابية من 

النتخابــات لالتخطيط بــأمهيــة البــدء الــيت أبــرزت د مــن الــدروس اســُتخلص عــد، ارابعــ  - ٧٠
نتخابـات  التخطـيط ال  وقـد بـدأ     دروس  الـ ذه  وجيرى حاليـا تقيـيم هـ      . ا فور ٢٠١٠عام  لالربملانية  

  .  بالفعل٢٠١٠عام 
نتـائج عـدد مـن      مبراجعـة النظـر يف       للجنة الـشكاوى االنتخابيـة    ر قرار   يف أعقاب صدو    - ٧١

جتــرى صــوات عــادة فــرز األ اقتربــت اليــوم عمليــة ذات مــصداقية للتحقــق وإ مراكــز االقتــراع،
أن يقبـل   مهيـة مبكـان     سـيكون مـن األ    العمليـة االنتخابيـة برمتـها       ولدى إجناز   . هنايتهاحاليا، من   
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تــــشكيل  وبفغــــاين يف املــــستقبلنتخــــاب الــــرئيس األيــــت امبــــا يــــسمح بتثبالنتــــائج اجلميــــع ب
  .جديدة حكومة

جيـب أيـضا    و. لمجتمع الدويل أن حيافظ على التزام طويـل األمـد يف أفغانـستان            ال بد ل    - ٧٢
علـى احلكومـة أن     وجيـب   . حتول حاسم يف العالقة بني احلكومة األفغانية واجملتمع الدويل        حتقيق  

. دولـة ذات سـيادة    تـضطلع هبـا أي      ة املـسؤوليات الـيت      حتمـل كافـ   علـى   مـصممة   تكون قادرة و  
لـذا، سيـشكل إبـرام    . واضـح داعـم  ضطلع بـدور  يـ اجملتمـع الـدويل، مـن جانبـه، أن      وجيب على   

ــد” يف حتمــل حامســا يف هــذا التحــول   عنــصرا فغانيــة وشــعبها  جديــد بــني احلكومــة األ   “عق
 يفأكثـر فعاليـة وإقناعـا       كل  بـش  احلكومة علـى القيـام هبـذا الـدور           قدرةُستساعد  و. املسؤوليات

  .توطيد الشراكة بني احلكومة األفغانية واجملتمع الدويل
مـع  قـادرة علـى إجيـاده       فغانيـة املقبلـة     احلكومـة األ  الذي سـتكون    ستوى الثقة   سيكون مل   - ٧٣

حكومات البلـدان املاحنـة والبلـدان املـسامهة         ستحظى به   على مستوى الدعم الذي      تأثري   شعبها
  .احلكومة األفغانيةاجلهود اليت تبذهلا واصلة دعم يها ملمن ناخببقوات 

ــدة ســ   إن   - ٧٤ ــة اجلدي ــة األفغاني ــشكيل احلكوم ــوةيت ــادة حنــو إألوىل  احلامســة اكون اخلط ع
لحكومة اجلديـدة أن تثبـت أهنـا عازمـة وقـادرة علـى معاجلـة                 لذا ينبغي ل   .صياغة هذه العالقات  

ــشواغل ال ــسية ال ــك األمــن  رئي ــا يف ذل ــشعبها، مب ــانون، و ل ــق  ، وســيادة الق ــة ضــرورة حتقي التنمي
تـــصبح علـــى مـــسافة أقـــصر جيـــب علـــى احلكومـــة أن و. االقتـــصادية واالجتماعيـــة املـــستدامة

  . شعبها نم
ــى    - ٧٥ ــدة أن ي  ســيتعني عل ــة اجلدي ــامج احلكوم ــة  برن ــضمن خط ــاملت ــاء مؤســسات  ةش  لبن

وعـالوة علـى ذلـك،    .  واحمللـي الـوطين ين املدنية، وعلى الصعيد ية و  األمن تاالاجملأفغانستان، يف   
وارد املـ رتكـز بـصورة متزايـدة علـى     تستدام املـ تـصادي  االقلنمـو  ع خطـة ل   ن تـض  سيتعني عليهـا أ   

مكافحـة الفـساد وثقافـة اإلفـالت مـن          جيـب أن تكـون      ،  نياجملالويف هذين   . أفغانستانباخلاصة  
  .ني رئيسيينالعقاب عنصر

ــدويل    - ٧٦ ــضن ينبغــي للمجتمــع ال ــرب أن حيت ــوة ال ــيت متكِّــ بق ــستان امج ال حتمــل مــن ن أفغان
تـؤثر  يف أفغانـستان و جامعة عملية سالم إطالق مسؤولياهتا كاملة كدولة ذات سيادة، وتسهل      

دور بـشكل فعـال، جيـب       هـذا الـ   جملتمـع الـدويل     وكي يؤدي ا  . يف املنطقة على مكانة أفغانستان    
ن ألشديدة التأثري اليت ميكـن      ألنشطة ا لموارد وانتباه   ما يكفي من    على اجلهات املاحنة ختصيص     

ســوف يتطلــب و. حتــسينات مــستدامة يف نوعيــة املؤســسات وآفــاق التنميــة االقتــصادية دخل تــ
  . املعتمدلوياتالحترام سلم األوإرادة سياسية واضحة ذلك 



A/64/364 
S/2009/475  
 

09-51575 23 
 

ــري   - ٧٧ ــسابق يف تقري ــى ، أكــدُت)A/63/892-S/2009/323(ال ــاظ علــى  ضــرورة  عل احلف
املاليـة  اإلدارات  عزيـز املؤسـسات األمنيـة و      تيف جماالت حساسة مثـل       ذي تولَّد ايب ال الزخم اإلجي 

. رهقــةالــزخم رغــم العمليــة االنتخابيــة امل هــذا احلفــاظ علــى  وقــد جــرى .يف قطــاع الزراعــةو
جيـب ختـصيص    تـشكيل حكومـة جديـدة،       ولـدى   . جنـازا رائعـا   إيف حد ذاته    األمر  هذا  ويشكل  

  .هاوتوسيع نطاق جيابيةه التطورات اإلاالهتمام لتسريع هذومزيد من موارد إضافية 
اسـتعداد أكـرب    ومثـة   . التنـسيق بـني اجلهـات املاحنـة       حتـسن أيـضا     ،  اضيةخالل األشهر امل    - ٧٨
 ومـع ذلـك،   .  املـصوغة بـشكل جيـد      وطنيـة السياسات  الـ وا واحـدا دعمـاً للـربامج        صفلوقوف  ل
  حـول اسـتراتيجية واضـحة   كومة واجملتمـع الـدويل  مجع احلالكثري من أجل يتعني القيام بيزال   ال

ــستندة إىل  ــمـ ــل ال. اتأولويـ ــدها لال وستواصـ ــذل قـــصارى جهـ ــة بـ ــها يف ضـــطالع بعثـ بواليتـ
  .الصدد هذا
إنــين و. تخصــصنياملوظفني  واملــبعثــة إىل مزيــد مــن املــوارد تحتاج ال، ســحتقيقــا لــذلك  - ٧٩

إىل بالنـسبة   يـة   بالغـة األمه  ملـساعدة يف تـوفري هـذه املـوارد الـيت سـتكون              اأناشد الدول األعـضاء     
  .جناحنا يف أفغانستان بصفة عامة

ثيثـة  أود أن أعرب عن خالص امتناين ملمثلي اخلـاص، الـسيد كـاي إيـدي، جلهـوده احل                - ٨٠
ــع مــوظفي  جل، وه القــويوالتزامــ ــة المي ــى بعث ــعل ــدؤوبعمل ــة  هم ال ، ال ســيما يف دعــم العملي

شـركاء البعثـة، مبـا يف ذلـك         أشـكر أيـضا     أود أن   و. االنتخابية، يف ظل ظروف صـعبة وخطـرية       
، وكـذلك  منيـة لمـساعدة األ الدوليـة ل  قـوة   الفريق األمم املتحـدة القطـري، والـدول األعـضاء، و          

ا يواصـلون تقدميـه إىل البعثـة مـن          من الـشركاء الـدوليني ملـ      م  اإلنساين وغريه الشركاء يف العمل    
  .جهد ودعم
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  املرفق األول
   النقاط املرجعية ومؤشرات إحراز التقدم    

 الــواردة أدنــاه مــن  ســتراتيجيةاال النقــاط املرجعيــة ومؤشــرات إحــراز التقــدم ت َيِقاســُت  
الواليـة العامـة لبعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل أفغانـستان علـى النحـو احملـدد يف قـرار             

 الالزمة لتحقيق األمن والتنمية املـستدامني      الشروط، وهي حتدد    )٢٠٠٩ (١٨٦٨جملس األمن   
ــاً ــستانذاتي ــد      .  يف أفغان ــستهدفة، باســتثناء مواعي ــد م ــد مبواعي ــائج وال تتقي ــستند إىل نت وهــي ت

 املرجعيــة واملؤشــرات النقــاطوالغــرض مــن هــذه . االنتخابــات علــى النحــو احملــدد يف الدســتور 
 يف حتقيــق  احملــرزاملقابلــة هلــا هــو تزويــد جملــس األمــن مبعلومــات تتــصل بتحديــد مــدى التقــدم   

  .خاها اجمللس، وكذا اجملاالت اليت قد حتتاج إىل تعديلاألهداف اليت يتو
 : االحتياجات الرئيسية للبناء املؤسـسي وهـي       النقاط املرجعية تعاجل اجملموعة األوىل من       

الــوطين ودون الــوطين، وإنــشاء نظــام قــضائي حــسن ين  املدنيــة علــى الــصعيداتحتــسني اخلــدم
 انتخابـات ذات مـصداقية يف       وإجـراء يـرادات،   األداء يف مجيع أحناء الـبالد، وحتـسني حتـصيل اإل          

  .٢٠١٠عام 
واجلهـات الفاعلـة    .  حتـسني احلالـة األمنيـة      النقـاط املرجعيـة   تتناول اجملموعة الثانية مـن      و  

 بـني    بالتنـسيق  ة املتعلقـ  ة املرجعيـ  النقطـة باسـتثناء   (الرئيسية هي القوات األمنية األفغانية والدولية       
، مـع أن البعثـة      )بعثـة ال واليـة    من عناصـر   ا حمدد ا عنصر  تشمل اليت ةالعسكرية و  املدني اجلماعات

  .النقاط املرجعيةلديها القدرة على املساعدة يف رصد التقدم احملرز يف حتقيق هذه 
 همـع أنـ   .  بالتنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة      النقـاط املرجعيـة   تتعلق اجملموعة الثالثة من     و  

 يف هـذا اجملـال سـيعتمد علـى بـرامج             احملرز ، فإن التقدم  بعثة والية التنسيق بني املاحنني    أنيطت بال 
علــى وجيــدة التــصميم بالقطاعــات الرئيــسية قامــت حكومــة أفغانــستان باعتمادهــا وتنفيــذها،   

  . استعداد املاحنني الرئيسيني لالنضواء خلف هذه الربامج
ــان مــن      ــاً، توجــد جمموعت ــة وختام ــسان ومبــسائل  النقــاط املرجعي ــان حبقــوق اإلن   تتعلق

مكافحـة املخـدرات الـشاملة لعـدة قطاعـات الــيت تـؤثر علـى التقـدم يف مـسائل أخـرى، ولكــن           
  .جيري تناوهلا على حدة يف هذا السياق

ــضمن و   ــة ال تت ــاط املرجعي ــسألة النق ــال  م ــادة    وضــاحتم ــسالم وإع ــرار ال ــة إلق ع عملي
عـم   د وتقـدمي حكومـة أفغانـستان      مـن جانـب      ندماج، واليت ستتطلب وضع خطـة مستفيـضة       اال

  .اجملتمع الدويل  من جانب منظم بشكل جيد
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 يف ضـوء االتفاقـات املقبلـة بـني احلكومـة األفغانيـة            النقـاط املرجعيـة    هذه   تعديلميكن  و  
  .واجملتمع الدويل

  
  احلوكمة والبناء املؤسسي  -أوال   

ط سلطة احلكومة يف مجيع أرجاء البلد بإنشاء مؤسـسات دميقراطيـة            ْسَب :ة املرجعي النقطة    
سم بالشرعية واخلـضوع للمـساءلة، وصـوالً إىل املـستوى احمللـي، حبيـث تكـون قـادرة                   تت

  .على تنفيذ السياسات، وتتزايد قدرهتا على البقاء باإلمكانيات الذاتية
تــشتمل شــروط إحــراز التقــدم علــى اإلرادة الــسياسية وتــوافر التمويــل مــن أجــل بنــاء     

 قطـاع العـدل؛ وااللتـزام مبكافحـة الفـساد           مؤسسات وطنية ودون وطنية، مبا يف ذلك يف إطـار         
  .قدرة املؤسسات األفغانية املعنية على تنظيم االنتخاباتووإنفاذ سيادة القانون؛ 

  
  مؤشرات القياس   التقدم إحرازمؤشرات

ــراء ــة ذات   إجـ ــة ودون وطنيـ ــات وطنيـ  انتخابـ
  مصداقية

ــد     •   ــى رصـ ــاًء علـ ــيم بنـ ــة  التقيـ ــة للعمليـ بعثـ
  االنتخابية

  
ــوطنيني   تقيي  •   ــات الـ ــراقيب االنتخابـ ــات مـ مـ

  والدوليني

  
مــــــدى قبــــــول النــــــاخبني واملرشــــــحني    •  

  النتائج بواألحزاب السياسية

ن قدرات اخلـدمات املدنيـة علـى املـستوى          حتسُّ
  املقاطعاتوعلى مستوى الواليات واملركزي 

بعثـة لعمليـة التعـيني    ال تتبُّـع     علـى  تقييم بناء   •  
ــدريب املــ   ــاءة وت وظفني علــى أســاس الكف

  املدنيني 

  
تقيـــيم بنـــاًء علـــى رصـــد عمليـــة إصـــالح    •  

  اإلدارة العامة

  
تقييم بناًء على رصـد أنـشطة أفرقـة تعمـري             •  

   لدعم البناء املؤسسيالواليات

  التصنيف لدى منظمة الشفافية الدولية  •    احلد من الفساد داخل املؤسسات احلكومية
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  مؤشرات القياس   التقدم إحرازمؤشرات

  ثةبعالتقييم بناًء على الرصد من جانب   •    

اجلنائي العايل املستوى   عدد قضايا الفساد      •    
ــيت  ــقال متالــــ ــاتحقيــــ ــا فيهــــ  هتا ومقاضــــ
  تهاوحماكم

الــضرائب (الزيــادة يف حتــصيل إيــرادات الدولــة 
  )والتعريفات

  أرقام إيرادات الدولة   •  

   تنفيذ اإلصالح اجلمركيمدىتقييم   •    

ــام قــــضائي و  ــام إنــــشاء نظــ ــائي ذوي نظــ جنــ
قـوق اإلنـسان ويـدعماهنا،      مصداقية حيترمان ح  

  ونظام قضائي يكون متاحاً لكل املواطنني 

تقييم عـدد القـضاة وأعـضاء النيابـة العامـة            •  
ــون علـــى مـــستوى    ــذين يعملـ املـــدربني الـ

الــذي تقــوم رصــد ال بنــاًء علــى الواليــات،
  بعثةبه ال

تقيــيم عــدد مؤســسات العدالــة، ومرافقهــا   •    
ــزة،  ( ــاكم، واألجهـ ــك  إىلاحملـ ــا هنالـ  ،)مـ

رصـد  ال، بناًء على    واليةاليت تعمل يف كل     
  بعثةالذي تقوم به ال

ــيت     •     ــة الــ ــضايا اجلنائيــ ــدد القــ ــيم عــ  متتقيــ
 بنـاًء   تـها،  وحماكم هتاومقاضـا فيها  تحقيق  ال

   بعثةالذي تقوم به الرصد العلى 

ــتمكني     ــة لـــ ــية كافيـــ ــل أساســـ ــوفري هياكـــ تـــ
املؤسسات احلكومية مـن العمـل وخباصـة علـى          

  طينالصعيد دون الو

 بالواليـــاتتقيـــيم عـــدد املقـــار احلكوميـــة   •  
واملقاطعات املزودة بأجهزة والقادرة علـى     

رصـد  ال بنـاًء علـى   ،القيام بوظائف أساسية 
  بعثةالذي تقوم به ال

 نزاهة وفعاليـة النظـام      نظرة اجلمهور إىل  حتسني  
  القضائي الرمسي وإمكانية الوثوق به

ات تقييم بنـاًء علـى اسـتطالعات واسـتبيان          •  
   اآلراء
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  األمن  - ثانيا  
 الـسالم واالسـتقرار     كفالـة وضع هيكل أمين أفغاين مستدام قـادر علـى          : ة املرجعي النقطة    

   الشعب األفغاينومحاية
اجلـيش الـوطين    /تشمل شروط إحراز التقدم زيادة العاملني يف الشرطة الوطنية األفغانية           

ة مـن القـوات الدوليـة إىل قـوات األمـن الوطنيـة        األفغاين كماً ونوعاً والنقل التدرجيي للمسؤولي     
مجهوريـة  األفغانية؛ وقيام حكومة أفغانستان بوضع عملية للمصاحلة املستدامة وتـويل قيادهتـا؛ و            

مكافحة الفساد داخل قوات األمن األفغانيـة علـى الـصعيدين احمللـي والـوطين؛ وتـوفري التمويـل                 
  .واخلربة الالزمني للتدريب والتوجيه

  
  مؤشرات القياس   التقدم إحرازمؤشرات

زيادة عدد أفراد الشرطة واجلـيش الـذين تلقـوا          
توجيــه وتــدريب ويعملــون طبقــاً هليكــل متفــق  

   عليه

ــة ملنظمــة حلــف      •   ــة تابع ــة تدريبي ــشاء بعث إن
   مشال األطلسي

ــاين      •     ــوطين األفغــ ــيش الــ ــراد اجلــ ــدد أفــ عــ
والشرطة الوطنيـة األفغانيـة الـذين أكملـوا         

مــــستوى /دريب األساســــيمــــستوى التــــ
  تدريب الضباط

عـــدد املـــدربني األفغـــان يف قـــوات األمـــن   •    
  الوطنية األفغانية 

ــري      •     ــة تعمـ ــن أفرقـ ــدم مـ ــدعم املقـ ــيم الـ تقيـ
ــات إىل  القيـــادة االنتقاليـــة األمنيـــة   الواليـ

وبعثــــة التــــدريب /املـــشتركة ألفغانــــستان 
التابعـــة ملنظمـــة حلـــف مشـــال األطلـــسي،  

ــا جهـــود إصـــالح الـــشرطة  و الـــيت تقودهـ
وقـــــــوة شـــــــرطة االحتـــــــاد األورويب يف   

  أفغانستان

عـــدد وحـــدات اجلـــيش الـــوطين األفغـــاين   •    
  العاملة بشكل كامل بدون دعم دويل

 اليت تغطيهـا مراكـز شـرطة        الوالياتنسبة    •    
  يف حالة تشغيل كاملة

 الــيت تؤمِّنــها قــوات األمــن الواليــاتنــسبة   •    
  الوطنية األفغانية بشكل حصري
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  مؤشرات القياس   التقدم إحرازمؤشرات

لعمليات األمنية الـيت أجريـت حتـت        انسبة    •    
  القيادة األفغانية

 الواليــاتحتــسني مــستوى الوصــول اآلمــن إىل 
لحكومة واجملتمـع الـدويل     ليف أرجاء أفغانستان    

  واملنظمات غري احلكومية

  بعثةلل التابعةرصد املكاتب امليدانية   •  

  رصد من جانب احلكومة  •    

ليـة للمـساعدة    رصد من جانب القوة الدو      •    
  األمنية 

 جتـاه الـشرطة واجلـيش       اجلمهـور حتسني موقف   
  وحتسني النظرة العامة جتاه احلالة األمنية

تقييم بنـاًء علـى اسـتطالعات واسـتبيانات           •  
  اآلراء

  عدد الطلبات بالتدخل  •     
    

  التنمية االقتصادية واالجتماعية  -ثالثا   
ــالنقطــة     ــة ا : ة املرجعي ــسياسات احلكومي ــصادي   ال ــز النمــو االقت ــدعم دويل لتعزي ــدة ب ملؤيَّ

  املستدام الذي يسهم يف االستقرار الكلي
ــستان        ــة أفغانــ ــذ حكومــ ــاد وتنفيــ ــى اعتمــ ــدم علــ ــراز التقــ ــتراطات إحــ ــشتمل اشــ تــ

 الـربامج   مـع   ني املـاحن  واتـساق جهـود   الستراتيجيات بغية حتقيق التنمية املستدامة يف أفغانـستان؛         
ني التنسيق والدعم املتسق من جانب اجملتمع الدويل إىل احلكومـة           اليت تصممها احلكومة؛ وحتس   

  .األفغانية وااللتزام مببادئ فعالية املساعدة؛ وااللتزام طويل األجل من جانب املاحنني
  

  مؤشرات القياس   التقدم إحرازمؤشرات

ــداً، وخباصــة    ــة مــصمََّمة جي وضــع بــرامج وطني
 الزراعــة، يف اجملـاالت ذات األولويــة املتمثلـة يف  

املهـين، وتنميـة    /وبناء القدرات، والتعليم العـايل    
  القطاع اخلاص، واهلياكل األساسية

تقييم بناًء على نتـائج وبيانـات مـن قاعـدة          •  
  البيانات اخلاصة باملساعدة اإلمنائية

ــساق املــساعدة    ــسبة ات ــادة ن ــات مــع ازي ألولوي
احملددة باستراتيجية التنمية الوطنيـة ألفغانـستان       

  ن احلكومةوم

تقييم بناًء على نتـائج وبيانـات مـن قاعـدة          •  
  البيانات اخلاصة باملساعدة اإلمنائية 
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  مؤشرات القياس   التقدم إحرازمؤشرات

ــتقرار     •     ــورة اسـ ــات صـ ــدة بيانـ ــاج قاعـ إدمـ
القطر األفغـاين الـيت تـديرها القـوة الدوليـة           
للمــساعدة األمنيــة داخــل قاعــدة البيانــات 

  اخلاصة باملساعدة اإلمنائية

ــع  ــساعدةتوزي ــةامل  واإلنفــاق احلكــومي   اإلمنائي
  على حنو أكثر عدالً يف مجيع أحناء أفغانستان

تقييم بناًء على نتـائج وبيانـات مـن قاعـدة          •  
  البيانات اخلاصة باملساعدة اإلمنائية

النمــو املــستدام بنــاًء وزيــادة حتــصيل اإليــرادات 
  على موارد أفغانية

ــصادية      •   ــصاءات اقتـ ــى إحـ ــاًء علـ ــيم بنـ تقيـ
  وطنية

البـضائع واخلـدمات املـشتراة حمليــاً    زيـادة نـسبة   
  من جانب اجلهات الفاعلة الدولية

ــتبيانات    •   ــاًء علـــى دراســـات واسـ تقيـــيم بنـ
  دورية

التقيـــيم بنـــاًء علـــى إحـــصاءات اقتـــصادية    •    زيادة االستثمار املباشر األجنيب
  وطنية

ــاليم يف ميزان    •    زيادة التنمية على الصعيد دون الوطين ــة األقـ ــط تنميـ ــة ورود خطـ يـ
احلكومــة املركزيــة وختــصيص األمــوال هلــا 

  على النحو املناسب

ــيم   •     ــة الــيت   درجــة تقي اتــساق أنــشطة التنمي
ــع اجلهـــات الفاعلـــة دون      ــوم هبـــا مجيـ تقـ

، مـع   الوالياتالوطنية مبا فيها أفرقة تعمري      
رصـد  ال بنـاء علـى      الواليـات، خطط تنمية   

  بعثةالذي تقوم به ال

مج بنـاء القـدرات     تقييم اتساق وفعالية برا     •    
علـــى الـــصعيد دون الـــوطين بنـــاًء علـــى     

  بعثةالذي تقوم به الرصد ال

تقييم عدد الربامج اليت ُنفِّذت بيد األفغـان          •    
 الـذي تقـوم     رصـد الأو ألجلهم، بناًء على     

  بعثةبه ال

اخنفاض نسبة األسر املعيـشية الـيت تعـيش حتـت           
   خط الفقر

انات تقييم بنـاًء علـى اسـتطالعات واسـتبي          •  
  اآلراء
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  حقوق اإلنسان  - رابعا  
ــالنقطــة     ــرام حقــوق األفغــان اإلنــسانية، مبــا يتماشــى مــع الدســتور      :ة املرجعي حتــسُّن احت

األفغاين والقانون الدويل، مـع التـشديد بـصفة خاصـة علـى محايـة املـدنيني، وحالـة املـرأة                     
  والفتيات، وحرية التعبري، واملساءلة بناًء على سيادة القانون

تــشتمل اشــتراطات إحــراز التقــدم علــى االســتعداد الــدائم لاللتــزام بالقــانون اإلنــساين     
ــزام       ــبالد؛ والت ــائي مــستقل وفعــال يف أحنــاء ال الــدويل؛ واســتتباب نظــام ُشــَرطي وقــضائي وجن

ــ ــة وةاحلكومـ ــات  املركزيـ ــة؛    احلكومـ ــتورية األفغانيـ ــة والدسـ ــد القانونيـ ــة بالقواعـ دون الوطنيـ
، وبنـاء القـدرات، واهلياكـل األساسـية،          علـى حنـو مـالءم      ل التـدريب  وختصيص األموال من أج   

  .وللمجتمع املدين
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ــري     ــتخدام غــ ــوادث االســ ــدد حــ ــاض عــ اخنفــ
املــشروع للقــوة ومــا يتعلــق بــذلك مــن ترويــع   
للمدنيني، وختفيف تـأثري الـصراع املـسلح علـى        

 الفاعلــة  املــدنيني، عــن طريــق التــزام اجلهــات    
  املعنية بالقانون الدويل

تقييم بناًء على رصد منظمـة حلـف مشـال            •  
  القوة الدولية للمساعدة األمنية/األطلسي

ــى     •     ــاًء عل ــيم بن ــه   رصــدالتقي ــوم ب ــذي تق  ال
  قوات األمن الوطنية األفغانية

ــات     •     ــق التوجيهــ ــى تطبيــ ــاًء علــ ــيم بنــ تقيــ
التكتيكية الصادرة من قائـد القـوة الدوليـة      

  للمساعدة األمنية 

ــى     •     ــاًء عل ــيم بن ــه   رصــد التقي ــوم ب ــذي تق ال
ــة املــستقلة حلقــوق   ال ــة األفغاني ــة واللجن بعث

  اإلنسان 

حتسُّن وعي األفغان حبقـوقهم ووعـي احلكومـة          
  بالتزاماهتا

ــى     •   ــاًء عل ــيم بن ــه   رصــد التقي ــوم ب ــذي تق ال
ــة املــستقلة حلقــوق   ال ــة األفغاني ــة واللجن بعث

  اإلنسان

ثري اجلهود الراميـة إىل مكافحـة العنـف    حتسُّن تأ 
ضــد املــرأة والفتيــات والــدعم املقــدم والتــدابري   

ــذة  ــانوين  (املتخــ ــا يف ذلــــك اإلصــــالح القــ مبــ
  يف هذا اجملال) والسياسايت

ــى     •   ــاًء عل ــيم بن ــه   رصــد التقي ــوم ب ــذي تق ال
ــة املــستقلة حلقــوق   ال ــة األفغاني ــة واللجن بعث

  اإلنسان 
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ــة تقيــــيم عــــدد القــــضايا اجلن   •     ائيــــة املتعلقــ
بــالعنف ضــد املــرأة والفتيــات الــيت جــرى  

ــا ال ــا ومقاضــ ــق فيهــ ــها وحماكمهتاتحقيــ  تــ
ــم     ــة األمـ ــد بعثـ ــى رصـ ــاًء علـ ــاح، بنـ بنجـ

  املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان

ــسُّن  ــةحتـ ــن    التوعيـ ــاإلفالت مـ ــق بـ ــا يتعلـ  فيمـ
العقــــاب وخطــــة حتقيــــق العدالــــة يف املرحلــــة 

ــدعم املقــدم وال  ــة وال ــدابري املتخــذةاالنتقالي يف  ت
مبــا يف ذلــك اإلصــالح القـــانوين     (هــذا اجملــال  
 حتسُّن حرية التعـبري     باإلضافة إىل ،  )والسياسايت
  عن الرأي

ــى     •   ــاًء عل ــيم بن ــه   رصــد التقي ــوم ب ــذي تق ال
ــة املــستقلة حلقــوق   ال ــة األفغاني ــة واللجن بعث

  اإلنسان 

ــة بالــــسالم     •     ــة العمــــل املتعلقــ تنفيــــذ خطــ
  والعدل واملصاحلة

وفاء احلكومـة بـالتزام اإلبـالغ عـن االتفاقيـات           
والعهــــود الدوليــــة املتعلقــــة حبقــــوق اإلنــــسان 
وتنفيذ توصيات االسـتعراض الـدوري الـشامل        
  ألفغانستان الصادر من جملس حقوق اإلنسان

تقييم بناًء علـى رصـد بعثـة األمـم املتحـدة              •  
  لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان

هات الفاعلـة الدوليـة،     حتسُّن قدرة األفغان واجل   
واحلكومة بصفة أساسية، علـى احتـرام ومحايـة         

 عـن   ، مبـا يف ذلـك     هبـا حقوق اإلنـسان والوفـاء      
دعم مـــن اللجنـــة األفغانيـــة املـــستقلة الـــ طريـــق

 ،وســـائط اإلعـــالم، واملعنيـــة حبقـــوق اإلنـــسان
  واجملتمع املدين

تقييم بناًء علـى رصـد بعثـة األمـم املتحـدة              •  
 أفغانــستان واللجنــة   لتقــدمي املــساعدة إىل 

  األفغانية املستقلة حلقوق اإلنسان

    
  مكافحة املخدرات  - خامسا  

ــة املرجعالنقطــة     ــاج املخــدرات،   االخنفــاض يفاســتدامة اجتــاه  : ي  زراعــة اخلــشخاش، وإنت
  وإدمان املخدرات

مـصادر الـرزق البديلـة،      جيـاد   تشتمل اشتراطات إحـراز التقـدم علـى الـربامج الفعالـة إل              
ــة أفغانــستان         كافمو ــسيق بــني حكوم ــق باملخــدرات؛ وحتــسني التن ــة والفــساد املتعل حــة اجلرمي

والبلدان اجملاورة، مبا يف ذلك جهود حظر املخـدرات ومكافحـة اإلجتـار هبـا؛ وحتـسني التنـسيق                   
  .بني حكومة أفغانستان والقوات العسكرية الدولية
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ــى     •    خلشخاش وإنتاج املخدراتاخنفاض زراعة ا ــاًء عل ــيم بن ــه   رصــد التقي ــوم ب ــذي يق ال
مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات   

  واجلرمية

ــتثمارات   ــة املـــــشروعة واالســـ زيـــــادة الزراعـــ
الرأمساليــة اخلاصــة املتعلقــة هبــا يف منــاطق ســبق  

  استخدامها لزراعة اخلشخاش

ــى     •   ــاًء عل ــيم بن ــه   رصــد التقي ــوم ب ــذي يق ال
ألمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات  مكتــب ا

الـذي قامـت بـه    رصـد  الواجلرمية بناًء على  
  احلكومة

الـــذي قـــام بـــه رصـــد التقيـــيم بنـــاًء علـــى   •    اخنفاض معدالت اإلدمان
مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات   

  واجلرمية

زيــــادة اجلهــــود الفعالــــة حلظــــر املخــــدرات     
 ومكافحة اإلجتـار هبـا، مبـا يف ذلـك عـن طريـق             
دعــم القــوة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة لقــوات  

  األمن الوطنية األفغانية

ــى     •   ــاًء عل ــيم بن ــه   رصــد التقي ــوم ب ــذي يق ال
مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات   

  واجلرمية 

ــى     •     ــاًء عل ــيم بن ــه  رصــدالتقي ــوم ب ــذي تق   ال
  القوة الدولية للمساعدة األمنية

  


