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 جملس األمن  اجلمعية العامة
 السنة التاسعة واخلمسون  الدورة الثامنة واخلمسون

   من جدول األعمال) و (٤٠ و ٢٨البندان 
   ارها على السالم واألمن الدولينياحلالة يف أفغانستان وآث

تعزيز تنسيق ما تقدمه األمم املتحدة من مساعدة إنسانية 
لكوارث، مبا يف ذلك ومن مساعدة غوثية يف حاالت ا

تقدمي املساعدة الدولية : املساعدة االقتصادية اخلاصة
الطارئة من أجل إحالل السالم واألوضاع الطبيعية يف 

 أفغانستان املنكوبة باحلرب وتعمريها

  

   
   احلالة يف أفغانستان وآثارها على السالم واألمن الدوليني  
   تقرير األمني العام  

 موجز 
لتطورات السياسية أثناء الفترة قيـد االسـتعراض متيـل إىل التركيـز علـى إجـراء                 كانت ا  

من املتعـذر التغلـب   وقد ثبت أن . بونيف عملية االنتخابات، اليت ُتعترب اخلطوة الرمسية األخرية     
إجراء االنتخابات لرئاسة اجلمهورية وجملـس النـواب        اليت حيتمل أن تعرقل     بعض العقبات   على  

 ٢٠٠٤مـارس   / آذار ١٩املـؤرخ   م إبرازها يف تقريـري      ــسبتمرب، واليت ت  /ولــأيلفــي  يف الربملان   
)A/58/742-S/2004/230( وال ســيما صــعوبة توزيــع املقاعــد الربملانيــة فيمــا بــني املقاطعــات يف ،

ونتيجة لـذلك، اختـذت اهليئـة املشـتركة إلدارة     . حال عدم وجود بيانات مقنعة لتعداد السكان  
عــد التشــاور مــع احلكومــة واألحــزاب السياســية، وباالســتناد إىل معــايري تقنيــة،   االنتخابــات، ب

أكتــوبر وتأجيــل االنتخابــات الربملانيــة / تشــرين األول٩بــإجراء االنتخابــات الرئاســية يفقــرارا 
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وُتعترب التحديات هائلة ال من حيث هتيئة الظروف الالزمة إلجـراء           . ٢٠٠٥أبريل  /حىت نيسان 
 وإمنـا مــن حيـث هتيئـة أدوات احلكـم الـيت سـتمكّن اهليئــات       ،هـة فحسـب  انتخابـات حـرة ونزي  

وتوفر االلتزامات الـيت تعهـدت هبـا السـلطات          . املنتَخبة املقبلة من ممارسة سلطتها بصورة فعالة      
وحـىت  . األفغانية واجملتمع الدويل يف مؤمتر بـرلني اسـتراتيجية شـاملة لـدفع عمليـة السـالم قـدما                  

 . منتظماذه االلتزاماتاآلن مل يكن الوفاء هب
. وال تزال احلالـة األمنيـة الـيت تـزداد صـعوبة هتـدد املكاسـب الـيت حققتـها عمليـة بـون              

. الفصـائل واألنشـطة اإلجراميـة   التنافس بني   ومشلت احلوادث أنشطة إرهابية فضال عن أنشطة        
  عـن خسـارة كـبرية يف   ،دون عقاب علـى مـا يبـدو   ظلت وقد أسفرت أعمال العنف هذه اليت   

إنشــاء إعاقــة أدت إىل كمــا . األرواح بــني األفغــان وعمــال املســاعدة الدوليــة بصــورة متزايــدة
وخيلــص التقريــر إىل . مؤسســات وطنيــة مســتدامة وإيصــال املســاعدة االقتصــادية واالجتماعيــة 

االجتــار غــري نتيجــة مفادهــا أنــه يــتعني التصــدي بكــل حــزم للتطــرف والتنــافس بــني الفصــائل و
 .رات، لكي تسري عملية السالم قدمااملخداملشروع ب
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 مقدمة -أوال  
مـارس  / آذار ٢٦املـؤرخ   ) ٢٠٠٤ (١٥٣٦ُيقدم هذا التقرير عمال بقرار جملس األمـن          
ــاء املـــؤرخني  ٥٨/٢٧ وقـــراري اجلمعيـــة العامـــة  ٢٠٠٤ ــانون األول٥ ألـــف وبـ ديســـمرب / كـ
 ٢٠٠٤مـارس   / آذار ١٩رخ  وهو يغطي الفترة املمتدة منذ تقـدمي التقريـر السـابق املـؤ            . ٢٠٠٣

)A/58/742-S/2004/230 (  وخـالل هـذه الفتـرة، اسـتمع جملـس األمـن            . أغسـطس / آب ١وحىت
ــاريخ    ــفوية بتـ ــة شـ ــات إعالميـ ــارس / آذار٢٤إىل إحاطـ ــان٦، و )S/PV.4931(مـ ــل / نيسـ أبريـ

)S/PV.4941(   مايو / أيار٢٧، و)S/PV.4979( يوليـه  / متوز١٤يونيه و / حزيران١٨، و)  جـرت
واملسـائل الـيت متـت تغطيتـها يف اإلحاطـات العلنيـة             ). ان األخريتان يف مشاورات مغلقة    اإلحاطت

 .لن تتكرر يف هذا التقرير، إال بصورة موجزة
 

 تنفيذ اتفاق بون -ثانيا  
 مؤمتر برلني -ألف  

ــرلني   - ٢ ــاح مــؤمتر ب ــل/ نيســان١مــارس إىل / آذار٣١مــن (أت ــة  )أبري ــذي ُعقــد برعاي ، ال
أفغانستان واليابان، باإلضـافة إىل األمـم املتحـدة، فرصـة هامـة لتقيـيم التقـدم                 حكومات أملانيا و  

واتفق مجيع املشاركني علـى التحـديات اهلامـة الـيت           . احملرز يف عملية بون، وحتديد الطريق قدما      
تواجه تنفيذ عملية السالم؛ واخلطوات الـيت يـتعني اختاذهـا أثنـاء العمليـة االنتخابيـة بغيـة كفالـة               

إعـادة تأكيـد الشـراكة      ضـرورة   ، وعلى اخلطوط العريضة خلطة ما بعـد االنتخابـات، و          سالمتها
سـتان  ويف خطة العمل اليت أقرها املؤمتر، وضعت حكومـة أفغان         . بني أفغانستان واجملتمع الدويل   

برناجما لإلصالح السياسي واالجتماعي واالقتصادي الذي سـيتعني تنفيـذه إلجنـاز انتقـال البلـد                
 . السالم والتنمية املستدامنيمن الصراع إىل

وُيعترب الدعم املالـي املطلوب لكفالـة االنتقــال إىل ما بعــد الصــــراع مـن املالمـح الـيت                  - ٣
ويف مــؤمتر بــرلني، قــدمت حكومــة    . ال غــىن عنــها لشــراكة اجملتمــع الــدويل مــع أفغانســتان      

ــتانأفغان ــوان  سـ ــرا بعنـ ــتان  ” تقريـ ــتقبل أفغانسـ ــأمني مسـ ــمن برنا“تـ ــل    تضـ ــل األجـ ــا طويـ جمـ
وقـدر  . لالستثمارات العامة واإلصالح السياسي لتحقيـق اعتمـاد أفغانسـتان علـى نفسـها ماليـا               

 بليـون دوالر علـى مـدى سـبع سـنوات لرفـع              ٢٧,٥التقرير أنه سـيكون مـن الضـروري تـوفري           
ــي اإلمجــايل إىل      ــاتج احملل ــن الن ــرد م ــق    ٥٠٠نصــيب الف ــو حتقي ــام حن ــدم ه ــراز تق  دوالر، وإح

، والقضـاء تـدرجييا علـى االقتصـاد     )٥٥/٢انظر قرار اجلمعيـة العامـة        (ف اإلمنائية لأللفية  األهدا
واسـتجاب اجملتمـع الـدويل بسـخاء بـاإلعالن عـن التـربع              . القائم على املخدرات غري املشروعة    

 .٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٤ بليون دوالر إلعمار أفغانستان يف الفترة من ٨,٢بنحو 
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 تسجيل الناخبني -باء  
 عـن   ٢٠٠٣ديسـمرب   / كـانون األول   ١أسفرت عملية تسجيل الناخبني الـيت بـدأت يف           - ٤

 ناخــب ومــنحهم بطاقــات ٩,٨ مليــون ناخــب مـــن أصـــل عــدد ُيقــدر بـــ  ٨,٧تســجيل حنــــو 
 يف املائـة مـن النـاخبني        ٤١وتشكل النســاء نسبــة ُتقــدر حبـوايل         . يوليـه/ متوز ٢٩انتخابية حىت   

 .املسجلني
. ٢٠٠٤مـايو   /ة الثانية من تسـجيل النـاخبني يف موعـدها املقـرر يف أيـار              وبدأت املرحل  - ٥

وتشمل هذه املرحلة، على النحو املذكور يف التقارير السابقة، التوسيع التـدرجيي للربنـامج مـن                
ومت توسـيع   . مثانية مراكز إقليميـة إىل مجيـع عواصـم املقاطعـات ومـن هنـاك إىل مراكـز املنـاطق                   

 موقعــا يف ٨٠ فريــق تقــوم بالتســجيل يف ٢٠٠ املرحلــة الثانيــة، مــن نطــاق عمليــة التســجيل يف
زم ـــ ذي استلـ ــــ األمـر ال  .  يف املرحلة الثانيـة     موقع ١ ٨٠٠ فريق يف    ٣ ٥٠٠املرحلة األوىل، إىل    

ــد عــن   ــا يزي ــا مــن النســاء    ١٤ ٠٠٠م ــا .  مــن مــوظفي التســجيل، كــان نصــفهم تقريب وخالف
ء عنــدما مت توســيع نطــاق عمليــة تســجيل النــاخبني للتوقعــات األوليــة، ازدادت مشــاركة النســا

ويف هنايـة املرحلـة األوىل، بلغـت نسـبة الناخبـات املسـجالت           . خارج املراكز احلضرية الرئيسية   
ومــع ذلــك، هنــاك يف املرحلــة .  يف املائــة٤١ يف املائــة؛ وارتفــع ذلــك الــرقم إىل أكثــر مــن  ٢٩

 يف املائــة مــن ٢٠املــرأة نســبة ال تزيــد عــن  ففــي اجلنــوب متثــل :الثانيــة تفاوتــات إقليميــة هامــة
 .زاد عدد النساء املسجالت يف املرتفعات الوسطى عن الرجاليف حني . جمموع املسجلني

ويف . كما تعترب التفاوتات بني املناطق يف إمجايل معدالت التسـجيل مـن دواعـي القلـق                - ٦
لنـاخبني احملـتملني مـن فرصـة        بعض املناطق يف اجلنوب، أدى انعـدام األمـن املـزمن إىل حرمـان ا              

يوليـه، قـد ُتمـدد األنشـطة        /وبينما مت إغالق التسجيل يف معظم املناطق يف هناية متـوز          . التسجيل
. يف بعض املنـاطق، الـيت حظيـت حـىت اآلن خبدمـة ناقصـة مـن أفرقـة التسـجيل، لبضـعة أسـابيع                

ك املنـاطق، مـن أجـل     وهذا ما سيشهد اختـاذ التـدابري الالزمـة إلعـادة نشـر قـوات األمـن يف تلـ                   
ومـن الواضـح، أنـه سـيكون مـن الضـروري اختـاذ ترتيبـات                . متكني أفرقـة التسـجيل مـن العمـل        

 .مماثلة إلجراء االنتخابات
 / متـوز ١٢(اإلسـالمية  إيران  مجهورية  وتـم مؤخـرا إبــرام مذكرتــي تفاهم مع حكومة         - ٧

ودين خــارج البلــد لالنتخابــات لتســجيل النــاخبني املوجــ) يوليــه/ متــوز٢٠(وباكســتان ) يوليــه
 .ومن الضروري إجناز هذه العملية حاليا يف إطار أمين مكثف جدا. الرئاسية
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 االنتخابات -جيم  
، ويف أعقاب مشاورات واسـعة النطـاق، أعلنـت احلكومـة عـن              ٢٠٠٤مارس  /يف آذار  - ٨

. ٢٠٠٤سـبتمرب   /ولعزمهــا عــن إجراء االنتخابات الرئاسية والربملانيـة يف وقـت واحـد يف أيلـ              
أمــا انتخابـــات اجمللـس األعلـــى، التـــي تستلـــزم مسـبقا انتخــاب اجملـالس االستشـارية يف حنـو                  

 .٢٠٠٥حىت ربيع عام أجلت  منطقة، فقد ٤٠٠
مـايو  / أيـار ٢٧وبعد شهرين من املناقشات، أصـدرت احلكومـة قـانون االنتخابـات يف           - ٩

وركــزت املناقشــات علــى رغبــة .  للفتــرة االنتقاليــة، فقننــت بــذلك القواعــد االنتخابيــة٢٠٠٤
احلكومــة يف كفالــة إنشــاء صــلة مباشــرة بــني النــاخبني وممثلــيهم يف الربملــان، وجعــل نظــام           

واختـارت احلكومـة نظـام الصـوت الواحـد غـري            . االنتخابات أبسط ما ميكن بالنسـبة للنـاخبني       
كأفضـــل طريقـــة للتوفيـــق بـــني هـــذه القابـــل للتحويـــل والـــدوائر االنتخابيـــة املتعـــددة املقاعـــد 

املتطلبات، نظرا الستحالة إنشاء دوائر انتخابية ذات عضـو واحـد يف هـذا الوقـت مـن الناحيـة                    
ومت استخدام نظام الصوت الواحد غري القابـل للتحويـل النتخـاب املنـدوبني جمللسـي          . السياسية

قـا ألحكـام الدسـتور أن       كمـا يكفـل القـانون وف      . اللوياجريغا الطارئ واللوياجريغا الدستوري   
 مقعـــدا مـن أصـل    ٦٨تشغــل النســاء وسطيـا مقعدين فـي كل مقاطعــة مـــن املقاطعـــات، أو              

 . مقعدا يف جملس النواب٢٤٩ما جمموعه 
يونيه مت توقيـع املرسـوم املتعلـق حبـدود املقاطعـات، الـذي عـني حـدود                  / حزيران ٥ويف   - ١٠

ــات،  ــة لغـــرض االنتخابـ ــيمات اإلداريـ ــانون   التقسـ ــو املطلـــوب مبوجـــب قـ  وذلـــك علـــى النحـ
كمـا  ). بنجشري ودايكونـدي  (مت إنشاء مقاطعتني جديدتني     مبوجب هذا املرسوم    و. االنتخابات

يطلب القانون أن تقوم احلكومة بتقدمي أرقام السكان لكل مقاطعة من املقاطعات بعـد صـدور                
وقـد تعـذر   . اعد يف اجمللس التشريعي املرسوم املتعلق باحلدود بثالثني يوما وذلك بغية توزيع املق        

املطلــب األخــري بســبب عــدم تــوفر بيانــات موثوقــة وملــا تتســم بــه أرقــام الســكان مــن    بالوفــاء 
يوليــه أن تســتند أرقــام ســكان / متــوز١٠وقــررت احلكومــة يف . حساســية سياســية عاليــة جــدا

ملسـاعدة التقنيـة     وطلبـت إىل األمـم املتحـدة تقـدمي ا          ١٩٧٩املقاطعات إىل تعداد السـكان لعـام        
 .الالزمة الستكمال األرقام واإلشراف على إصدار النتائج النهائية

ويــتعني علــى اهليئــة املشــتركة إلدارة االنتخابــات، وفقــا لقــانون االنتخابــات، أن حتــدد  - ١١
وبينمـا يـنص الدسـتور علـى ضـرورة بـذل كـل جهـد ممكـن                  .  يومـا  ٩٠موعد االنتخابات قبل    
ئاسية والربملانية معا، اضطرت اهليئة املشتركة إلدارة االنتخابـات ملراعـاة           إلجراء االنتخابات الر  

عدد من العوامل القانونية والتقنية اليت تؤثر يف املصـداقية األساسـية لالنتخابـات، واالنتخابـات                
وال بـد إلجـراء االنتخابـات الربملانيـة قبـل           . الربملانية بوجه خاص، على النحو الذي سـبق بيانـه         
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، مـن إجنـاز   ٢٠٠٤ مـن عـام   أكتـوبر /ن، الذي يبدأ يف منتصف شـهر تشـرين األول        شهر رمضا 
يوليــه يف مجيــع املقاطعــات األربعــة /تســجيل املرشــحني جمللــس النــواب يف الربملــان يف هنايــة متــوز

بيد أنه يتعذر الشروع يف تلك العملية قبـل تـوفر أرقـام السـكان جلميـع املقاطعـات،                   . والثالثني
واعُتـرب أن إجـراء     .  يف هناية املطاف مسـتحيال، علـى النحـو املشـار إليـه أعـاله               األمر الذي ُيعترب  

االنتخابات أثنـاء شـهر رمضـان غـري مستصـوب بوجـه عـام، وميكـن أن يـؤدي إجراؤهـا بعـده                
مباشرة إىل حرمان الناخبني من حق التصويت نظـرا لتعـذر الوصـول ألجـزاء كـربى مـن البلـد                     

 املشتركة إلدارة االنتخابـات يف إمكانيـة تأجيـل كـل مـن         ونظرت اهليئة . بسبب ظروف الشتاء  
االنتخابات إىل الربيع القادم وذلـك مـن أجـل االمتثـال ملـا يفضـله الدسـتور مـن إجـراء                      عملييت  

بيـد أهنـا قـررت عـدم اللجـوء إىل هـذا اخليـار، ألن جملـس اللوياجريغـا                    . االنتخابات يف آن معا   
ام بانتخاب الرئيس وأقر تعيني جملـس الـوزراء لفتـرة     ق٢٠٠٢يونيه /الطارئ املعقود يف حزيران  

.  أشهر أخرى لـيس يف صـاحل االسـتقرار        ١٠والية مدهتا سنتان، وألن متديد تلك الوالية لفترة         
يوليــه عــن الفصــل بــني / متــوز٩ونتيجــة لــذلك، أعلنــت اهليئــة املشــتركة إلدارة االنتخابــات يف 

أكتـوبر  / تشـرين األول   ٩نتخابات الرئاسـية يـوم      وستجري اال . االنتخابات الرئاسية والتشريعية  
أبريـــل / وجتـــري االنتخابـــات لكـــل مـــن اجمللســـني األدىن واألعلـــى للربملـــان يف نيســـان ٢٠٠٤
٢٠٠٥. 
وسـيعمل مخسـة   . وُيعترب توفري األمن الكايف إلجراء االنتخابـات الرئاسـية أمـرا أساسـيا          - ١٢

د، ممـا يتطلـب انتشـارا أمنيـا يفـوق مـا كـان        آالف موقع لالقتراع يف آن معا يف مجيع أحناء البلـ       
وال بـد أن يـتمكن مرشـحو الرئاسـة مـن القيـام             . مطلوبا أثناء تسـجيل النـاخبني بعـدة أضـعاف         

وجيـري االعتمـاد علـى هياكـل     . حبمالهتم االنتخابية بأمـان يف الشـهر الـذي يسـبق االنتخابـات         
ــاء ت    ــة املنشــأة أثن ســجيل النــاخبني، وجيــري حتســينها  التنســيق بــني قــوات األمــن احملليــة والدولي

حتقيـق  ال يـزال   ،هتيئة الظروف املالئمة إلجراء انتخابات حرة ونزيهة     أنه لكفالة   بيد  . باستمرار
ومـن املهـم أن تتـوفر هـذه املسـاعدة           . زيادة صافية يف املساعدة األمنية الدولية أمرا ال غىن عنـه          

سـبتمرب،  /تخابية اليت ستبدأ يف مطلع أيلـول      يف أفغانستان ويف الوقت املناسب حلماية احلملة االن       
 .وينبغي أن تظل إىل ما بعد إجراء االنتخابات الربملانية

، )انظـر املرفـق   (ومت وفقا للحدود الزمنية اليت قررهتا اهليئة املشتركة إلدارة االنتخابـات             - ١٣
 مرشـحا   ٢٣يوليـه بعـد أن تقـدم        / متـوز  ٢٦إغالق باب الترشيحات لالنتخابات الرئاسـية يـوم         

ــراع   ــة االقت ــافس يف عملي ــات للتن ــدل بتســجيل األحــزاب     . بطلب ــام وزارة الع ــق بقي ــا يتعل وفيم
ــالسياســية، قامــت  ــة مــن أصــل   ٣٠وزارة حــىت اآلن، بتســجيل  ال ــا سياســيا بصــورة رمسي  حزب

وكــان مــن أصــعب جوانــب عمليــة التســجيل تنفيــذ  .  الــيت تقــدمت بطلبــات٦٢األحــزاب الـــ 
رمان التجمعات السياسية اليت هلـا تنظيمـات عسـكرية غـري رمسيـة أو               احلكم القانوين القاضي حب   
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وكانـت عمليـة التـدقيق مرهقـة علـى حنـو تعـذر              . ُتعترب جزءا من هذه التنظيمات من التسـجيل       
جتنبه وصعبة من الناحية السياسية، وخاصـة ألن بعـض الشـركاء الرئيسـيني يف احلكومـة كـانوا                   

 . رمسيةأنفسهم يترأسون تنظيمات عسكرية غري
وتفتقر أغلبية األحزاب املسـجلة إىل أبسـط املـوارد األساسـية الالزمـة إلدارة أيـة محلـة                  - ١٤
وطلبــت بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل أفغانســتان إىل املــاحنني مســاعدة هــذه . فعالــة

األحزاب املسجلة، وقام بضع منظمات دولية بعقد حلقـات عمـل مـع األحـزاب لتحقيـق هـذا                   
 .هلدفا

 
 محلة التحقق من احلقوق السياسية  

، شـرعت اللجنـة األفغانيـة املسـتقلة املعنيـة حبقـوق             سـتان بناء على طلـب حكومـة أفغان       - ١٥
يونيـه، بعمليــة  / حزيـران ٢٠اإلنسـان وبعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان، يف        

ع أحنـاء أفغانسـتان، مـع التركيـز بوجـه           مفتوحة للجميع لتقييم ممارسة احلقوق السياسية يف مجيـ        
وسـتؤدي هـذه املمارسـة إىل       . خاص على حرية التعبري واالجتماع وتشكيل اجلمعيات والتنقل       

مساعدة السلطات األفغانية علـى الوفـاء بالتزاماهتـا فيمـا يتعلـق بعمليـة االنتخابـات، وال سـيما                    
ــة احلقــ      ــا حلماي ــيت أُنيطــت هب ــة ال ــة والوالي ــها يف الرتاه ــاخبني   واجب ــن الن وق السياســية لكــل م
ــوق     ــز ممارســتهم هلــذه احلق ــى الســواء وتعزي ــة   . واملرشــحني عل ــارير علني وستصــدر بانتظــام تق

ــاعدة علــى حتســني الظــروف املفضــية إىل إجــراء          مشــتركة تتضــمن توصــيات ترمــي إىل املس
 .انتخابات حرة ونزيهة

اجلمهوريــة، وإىل اجملتمــع وقُــدم أول تقريــر علــين عــن نتــائج محلــة التحقــق إىل رئــيس    - ١٦
ويصـف هـذا التقريـر، الـذي سُينشـر علـى نطـاق              . يوليه/ متوز ١٦الدويل ووسائط اإلعالم يوم     

واسع، وجود منط يف مجيع أحناء البلد من الرقابة الذاتيـة فيمـا بـني التشـكيالت السياسـية، الـيت            
لدستور اجلديـد خمافـة   ال ترغب يف معظم األحيان يف االستفادة من احلريات املمنوحة مبوجب ا           

وهـذا اخلـوف ُمـَربر يف معظـم األحيـان ألن السـلطات احملليـة غالبـا مـا تعتـرب                      . تعرضها لالنتقام 
وهنـاك  . املنظمات واآلراء السياسية شكال من أشكال التخريب اليت يتعني احتواءهـا أو قمعهـا      

 املعلومـات والـتفهم بشـأن     ميزة ثانية للبيئة السياسية على الصعيد الوطين تتمثـل يف االفتقـار إىل            
ومـن الواضـح أن احلاجـة متـس إىل املزيـد مـن       . العملية االنتخابية، وال سيما يف املنـاطق الريفيـة       

تزويــدهم مبــا يلــزم ملمارســة مــن أجــل التثقيــف املــدين لتزويــد النــاخبني بفهــم كامــل للعمليــة،  
 الصــارمة الــيت متارســها وهنــاك ميــزة ثالثــة تتمثــل يف الرقابــة. خيــارهم السياســي ممارســة كاملــة

وختتلف البيئة السياسية، فيمـا     . الفصائل احمللية على اإلذاعة والتلفزيون احلكومي خارج كابول       
ــة يف   . وراء هــذه املالمــح املشــتركة، مــن مقاطعــة إىل أخــرى    ــة للغاي ــة تقييدي ــرب هــذه البيئ وُتعت
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ــا التطــرف العنيــف إىل جعــل املشــار       ــؤدي فيه ــذي ي ــول، ال ــل زاب ــة مقاطعــات مث كة االنتخابي
 يف املائـة مـن   ١٢بلغ تسـجيل النـاخبني، علـى سـبيل املثـال، نسـبة مل تتجـاوز         (مستحيلة تقريبا   

كمـا أن هنــاك مـا يـدعو إىل القلـق البـالغ يف هـرات حيــث       ). العـدد املقـدر للنـاخبني يف زابـول    
عــن ُتمنــع حــىت األحــزاب السياســية املســجلة لــدى وزارة العــدل مــن افتتــاح مكاتــب والتعــبري  

. بيـد أن العمليـة شـهدت بعـض التقـدم          . ومن املفهوم أن ُيمارس التعبري السياسي حبذر      . نفسها
ففي الشمال، والشمال الشرقي واملرتفعـات الوسـطى، هنـاك ظهـور تـدرجيي للحيـاة السياسـية                

. التعددية وبداية عملية مـن التنظـيم السياسـي، مـع أن التعـبري السياسـي ال يـزال ُيمـارس حبـذر                      
، يف كابول وننغهار وخوست، هناك شـعور بوجـود قـدر أكـرب مـن حريـة التعـبري لـدى              وأخريا

كمـا يتضـمن التقريـر عـددا     . اجلماعات السياسية ووسائط اإلعالم اليت تعمل دون عائق نسـبيا    
وستتابع بعثة األمم املتحـدة     . من التوصيات ملعاجلة املشاكل اليت مت التعرف عليها أثناء التحقيق         

عدة إىل أفغانسـتان واللجنـة األفغانيـة املشـتركة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان تنفيـذ هـذه               لتقدمي املسـا  
 .أغسطس/التوصيات وتعد تقريرا ثانيا يف منتصف آب

 
 لة األمنية العامةاحلا -دال  

إىل حـد خطـري يف بعـض        بعـد أن تـدهورت      تتسم احلالة األمنية يف أفغانستان بالتقلـب         - ١٧
هلجمات على القوات الوطنيـة والدوليـة؛ وعلـى مـوظفي االنتخابـات             وقد تكثفت ا  . أحناء البلد 

ويف . وموظفي احلكومة وعمال املساعدة اإلنسانية وعلى أماكن عملهم يف جنـوب أفغانسـتان            
الوقــت نفســــه، حــــدث تطــور يدعــــو إىل القلــق، يتمثــل يف وقــوع العديــد مــن أخطــر أعمــال  

لبلــد، يف املنــاطق الــيت كانــت تعتــرب حمــدودة  العنــف منــذ بدايــة عمليــة بــون يف مشــال وغــرب ا  
وينتمي أنصار هذا النشاط املزعزع لالستقرار إىل سلسلة من املصاحل املعاديـة لعمليـة             . اخلطورة

تنظيم القاعدة والطالبـان، الـذين تشـمل أعـدادهم متمـردين عـرب       (السالم، من العناصر املتطرفة   
ـــرمني )احلــدود ـــ،، إىل قــوات الفصــائل واجملـ الناشــطني يف جمــال االجتــار غــري  بعــض ن فــيهم  مبـ

 .املشروع باملخدرات
وال تزال أعمال العنف توجه بصورة متزايدة إىل مـوظفي ومكاتـب أمانـة االنتخابـات             - ١٨

 حيـث   -وسقطت أول ضحية ألمانة االنتخابـات يف املنطقـة الشـرقية            . وموظفي األمم املتحدة  
ني منفصـلني بالقنابـل علـى املركبـات الـيت كــن             قتل أربع موظفات تسجيل أفغانيات يف هجوم      

 ٨يونيـه و  / حزيـران ٢٦يسافــرن فيهــا إلــى مواقــع التسجيل فــي مقاطعـــة ننغارهـــار يومـــي           
يوليــه كمينــا ألحــد / متــوز٢٤ويف اجلنــوب، نصــب مهــامجون جمهولــو اهلويــة يــوم . يوليــه/متــوز

 االنتخابـات يف مقاطعـة أوروزغـان وأحـد زعمـاء      رؤساء األفرقة التابعة للهيئة املشـتركة إلدارة     
وبعـد ذلـك    . القرى اللذين كانـا ميتطيـان دراجـة ناريـة، وأطلقـا عليهمـا النـار فأردومهـا قتـيلني                   
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بأربعــة أيــام، انفجــرت قنبلــة يف أحــد مواقــع تســجيل النــاخبني، الكــائن يف أحــد املســاجد يف     
أحدمها موظـف يف اهليئـة املشـتركة إلدارة    مقاطعة غزين، مما أسفر عن مقتل اثنني من املواطنني      

 هــذه توســبق. كمــا أســفر احلــادث عــن إصــابة ســبعة أفغــانيني آخــرين جبــراح   . االنتخابــات
األحداث املأساوية عدة هجمات على موظفي االنتخابات وعلى موظفي األمم املتحدة؛ ومـن             

 .ة األخرية أي إصابات أو أضرار خطريلةحسن احلظ، أنه مل تقع يف هذه احلا
موشـحة  وحدث هجوم مديد يف وضح النـهار ضـد قافلـة انتخابيـة، تسـتقل مركبـات                   - ١٩

 ٦بوضــوح بشــعار األمــم املتحــدة ترافقهــا قافلــة للشــرطة، يف اجلنــوب الشــرقي مــن البلــد يــوم  
ــران ــه /حزي ــة، وقنابــل ذات دفــع صــاروخي    -يوني  واســتخدم املهــامجون أجهــزة تفجــري مرجتل

ل ذات دفع صاروخي على قافلة إلزالة األلغام تابعة لبعثـة األمـم           وأطلقت قناب . وأسلحة خفيفة 
 ١٢املتحـــدة لتقـــدمي املســـاعدة يف أفغانســـتان يف املنطقـــتني الوســـطى واجلنوبيـــة الشـــرقية يـــوم 

يونيه، وعلى جمّمع تابع ملفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني يف مقاطعـة قنـدهار                   /حزيران
 .يونيه/ حزيران١٨اجلنوبية يوم 

وتعرضت الفكرة القائلة بأن الشمال هو أكثر مناطق البلد أمنا إىل تقويض خطـري مـن     - ٢٠
فقد حدث هجوم وحشـي أسـفر عـن مقتـل مثانيـة مـن عمـال            . جراء سلسلة من أعمال العنف    

يونيــه؛ وبعــد ذلــك  / حزيــران١٠يــوم ) مقاطعــة بــاغالن(البنــاء الصــينيني يف مدينــة جــيالوغري  
أجهزة تفجري مرجتلة يف قندوز أسفر عـن مقتـل أربعـة مـن األفغـانيني                خبمسة أيام، وقع هجوم ب    

مبن فيهم سائق مركبة تابعة لفريق أملاين لتعمري املقاطعة كانت متر عرب املنطقـة، وانفجـر جهـاز                  
كتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات      العائـدة مل ركبـات  املتفجري مرجتـل بـالقرب مـن إحـدى       

يونيه؛ ومت طـوال تلـك الفتـرة، وضـع عـدد هـام مـن                / حزيران ١٠وم  واجلرمية يف مقاطعة ختار ي    
 .أجهزة التفجري املرجتلة على طول الطرق يف الشمال الشرقي

يونيـه كمينـا ملركبـة تابعـة ملنظمـة أطبـاء          / حزيـران  ٢ويف الغرب، نصب مسلحون يوم       - ٢١
بـة ممـا أدى إىل   بال حدود كانت تسري يف مقاطعـة بـادغيس وأطلقـا عليهـا النـار مـن مسـافة قري           

) مــن بلجيكــا وهولنــدا والنــرويج( ثالثــة مــوظفني دولــيني -مقتــل مخســة مــن مــوظفي املنظمــة 
وبعــد ذلــك بأربعــة أيــام ألقيــت قنبلــة خــالل الليــل علــى جمّمــع إلحــدى    . واثــنني مــن األفغــان

 .املنظمات غري احلكومة يف بادغيس، ومل يصب أحد بأذى حلسن احلظ
هلجمــات، واجــه مشــال وغــرب البلــد مســتوى مــن االقتتــال بــني  وباإلضــافة إىل هــذه ا - ٢٢

الفصــائل مل يســبق لــه مثيــل منــذ ســقوط الطالبــان، وشــهدت اجلهــود الراميــة إىل إعــادة النظــام 
 ٢١هـرات يـوم     بلدة  واندلع يف   . القيام بعــدة عمليات انتشار طارئــة للجيش الوطنــي األفغاين       

لحـاكم امساعيـل خـان واللـواء ظهـري، علـى النحـو الـذي            مارس قتال بني القوات املواليـة ل      /آذار
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ــس   ــغ إىل جمل ــن أبل ــوم األم ــارس / آذار٢٤ي ــر (م ــه األســلحة   )S/PV.4931انظ ، اســتخدمت في
 شخص قد قتلوا يف االصـطدامات مبـن فـيهم    ١٠٠ إىل ٥٠وذُكر أن عددا يتراوح من    . الثقيلة

 حــني أن املشــتركني يف القتــال وزيــر الطــريان يف احلكومــة املركزيــة وأحــد أبنــاء احلــاكم؛ ويف  
يشككون يف الوقائع اليت أحاطت باحلادثة، فإن الصراع قد أسفر عن جلوء اللواء ظهري وقواتـه                

ويف اتفــاق مت التفــاوض عليــه بــني احلكومــة املركزيــة واحلــاكم   . إىل مقاطعــة بــادغيس اجملــاورة
اهتـام مـدير خمـابرات هـرات     ومت . خان، مت نشر القوات إىل هرات للمساعدة على إعادة النظام    

باالشتراك يف احلادثة ومت صرفه مـن اخلدمـة؛ بيـد أن احلـاكم منـع خلفـه الـذي عينتـه احلكومـة                        
يوليـه، أقـدم القـادة املـوالني للحـاكم علـى هنـب             / متـوز  ٤ويف  . املركزية من الـدخول إىل مكتبـه      

 .هم جبراح خطريةاملكتب املؤقت ملدير املخابرات واعتدوا على موظفيه وأصابوا اثنني من
أبريـل عنـدما    / نيسـان  ٨ويف مقاطعة فرياب، بلغت التوترات بني الفصائل ذروهتـا يـوم             - ٢٣

قام حشد عنيف مواٍل جلامبيش على إجبـار احلـاكم وكبـار املسـؤولني يف إدارتـه علـى مغـادرة                    
ــارض    ــاز إىل فصــيل مع ــوهم باالحني ــهم واهتم ــق     . مكاتب ــن الفري ــام عناصــر م ــة، ق ــاء احلادث وأثن

وقامـت احلكومـة املركزيـة بنشـر        . الربيطاين لتعمري املقاطعات من مزار شـريف حبمايـة احلـاكم          
ومع ذلـك، فقـد قامـت العناصـر     . قوات تابعة للجيش الوطين األفغاين إىل املنطقة إلعادة النظام 

وباملثل، ال تزال عناصـر     . التابعة للفصائل بإحباط جهود احلكومة املركزية لتعيني حاكم جديد        
 .لفصائل يف مسانغان وساريبول مينعون احلكام املعينني من تسلم مهام منصبهما

يونيه، مت مرة أخرى نشر اجليش الوطين األفغاين يف أعقـاب االقتتـال             / حزيران ١٧ويف   - ٢٤
بني الفصائل، الذي استخدمت فيه األسلحة الثقيلـة، بـني قائـد الوحـدة العسـكرية الرئيسـية يف                   

ــةغــور وأنصــار حــاكم امل  ــوطين األفغــاين     . قاطع ــد رئاســي، يدعمــه وجــود اجلــيش ال ــام وف وق
باملســاعدة علــى التفــاوض مــن أجــل التوصــل إىل تســوية، ممــا أســفر عــن إجــراء تغــيريات يف       

اصـطدامات متقطعـة    املستعرضـة   كما حدثت أثنـاء الفتـرة       . الوظائف اإلدارية العليا يف املقاطعة    
 . يف فرح وبلخ وديكوندي

اخللفية من الشواغل األمنية، قررت منظمة أطباء بال حـدود االنسـحاب      ويف ظل هذه     - ٢٥
ويـبني هـذا األمـر مقـدار     . البلـد من أفغانستان بعد أكثـر مـن عقـدين مـن وجودهـا املسـتمر يف                

العمل الذي يتعني القيام به الستعادة البيئة األمنية الـيت تالئـم توسـيع نطـاق األنشـطة اإلنسـانية                    
 .واإلمنائية

الـتخلص مـن خصـومه    يف امساعيل خان احلاكم ه عام، يبدو أنه يف أعقاب جناح        وبوج - ٢٦
يف هــرات، استنتج بعض قادة الفصائل أن باإلمكان قلــب الترتيبـــات اهلشـــة لتقاسـم السـلطة                 

ــزال قائمــة يف العديــد مــن مقاطعــات الشــمال منــذ عــام        ٢٠٠٢فيمــا بــني الفصــائل الــيت ال ت
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وهناك خطر يهدد حبـدوث مزيـد مـن زعزعـة االسـتقرار             . ن عقــاب بالوسائـل العسكريــة ودو  
ــة فيمــا بــني        ــات مماثل يف مقاطعــات أخــرى يف الشــمال والشــمال الشــرقي حيــث توجــد ترتيب

 .الفصائل
وهـذا مـا يقتضـي زيـادة القـوات          . وال بد من معاجلة تدهور احلالـة األمنيـة بكـل حـزم             - ٢٧

ولــذلك، فــإين .  وتعــاون الــدول اجملــاورة التــام،مــن حيــث العــدد ونطــاق املســؤولياتالدوليــة، 
أرحب بالقرار الذي اختذته منظمة حلف مشال األطلسـي مـؤخرا بزيـادة قـوام قواهتـا مـن أجـل                     

 .التركيز على حتسني األمن، وآمل أن ينفذ ذلك قريبا
 

 اجليش الوطين األفغاين -هاء  
وبـدعم  األمريكيـة   يـات املتحـدة     فيما يتعلق بنشر اجليش الـوطين األفغـاين، بقيـادة الوال           - ٢٨

من فرنسا، تتألف الفيالق املركزية حاليـا مـن مخـس عشـرة كتيبـة يف ثالثـة ألويـة، يبلـغ قوامهـا                   
 ٠٠٠يف مقابل قوامهـا املسـتهدف البـالغ      )  ضابط أركان  ١١٨مبن فيهم   ( جندي   ٩ ٨٠٠حنو  
. اليـــا مـــن اجملنـــدين بالتـــدريب ح٣ ٠٠٠ويقـــوم . ٢٠٠٩ الـــذي ســـيتحقق حبلـــول عـــام ٧٠

وجيـري  . ويتواصل تنفيذ التدابري املتخذة لتحسني جودة اجملنـدين وختفـيض معـدالت االسـتنفاد             
حاليا جتنيد متطوعني جدد يف مراكز متطوعي اجلـيش الـوطين املنشـأة حـديثا واملوجـودة حاليـا          

ومت حاليــا . يف عشــرة مراكــز إقليميــة، مــع التركيــز علــى تــدريب األفغــان علــى جتنيــد اجملنــدين 
 يف املائـة  ١,٣ إىل ٢٠٠٣نـوفمرب  / يف املائـة يف تشـرين الثـاين   ١٥فيض معـدل االسـتنفاد مـن      خت

 . حالياشهريا
 

 نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج -واو  
. مل حيرز نزع سالح قوات الفصائل وتسرحيها وإعادة إدماجهـا إال جناحـا غـري كـافٍ                 - ٢٩

ر بــرلني يف حتقيــق نــزع الســالح والتســريح وإعــادة  ومتثــل االلتــزام الــذي مت التعهــد بــه يف مــؤمت 
 يف املائة من القوام املعلن لقوات امليليشيات األفغانيـة البـالغ عـددها              ٤٠اإلدماج ملا ال يقل عن      

/ ، باإلضافة إىل مجع مجيع األسـلحة الثقيلـة حتـت إشـراف موثـوق حبلـول حزيـران                  ١٠٠ ٠٠٠
 . ٢٠٠٤يونيه، قبل االنتخابات اليت ستجري يف عام 

يوليــه، بلــغ عــدد الرجــال الــذين قــاموا بتســليم أســلحتهم وانضــموا إىل  / متــوز٣١ويف  - ٣٠
، باالســتناد إىل أرقــام وزارة ١٢ ٢٤٥برنــامج نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج حنــو  

بيـد أنـه بـات      .  يف املائة من قوام قوات امليليشـيات األفغانيـة         ١٢الدفاع، بنسبة تزيد بقليل عن      
اضـح أن القـوام احلقيقـي للقـوات، لـدى القيـام بعمليـة نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة            من الو 

 أو أقـل، ويف     ٦٠ ٠٠٠ بكثري وقـد يبلـغ       ١٠٠ ٠٠٠اإلدماج اليت تقودها اليابان، هو أقل من        
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ــا احلــالتني، تقــارب النســبة املئويــة الفعليــة ملــا حتقــق مــن نــزع الســالح والتســريح وإعــادة      كلت
وجتــدر اإلشــارة إىل أن مشــاركة خمتلــف فيــالق اجلــيش يف عمليــة نــزع  . ائــة يف امل٢٠اإلدمــاج 

ــة     ــاج كانــت غــري متوازن ــادة اإلدم ــوات   . الســالح والتســريح وإع ــد مت تســريح وحــدات ق فق
امليليشــيات األفغانيــة يف اجلنــوب الشــرقي عمليــا، ويف اجلنــوب، توقفــت عمليــة نــزع الســالح   

نــاك حاجــة إىل وجــود حــد أدىن مــن اجلنــود مــن والتســريح وإعــادة اإلدمــاج عنــدما قُــدر أن ه
وكانــت القــوات . وحــدات قــوات امليليشــيات األفغانيــة للقتــال ضــد الطالبــان وتنظــيم القاعــدة

املوالية لوزير الدفاع من بني الفيالق والوحدات الـيت كانـت مسـامهتها يف عمليـة نـزع السـالح        
ة، وتشــمل هــذه القــوات فــيلقني   غــري كافيــ- بالنســبة لقوامهــا -والتســريح وإعــادة اإلدمــاج 

كبريين مــن قـــوات امليليشـيات األفغانيـــة، الفيلـــق األوسـط فـــي كـابول والفيلـق يف بـاروان؛              
ومل ينضم إىل برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج سـوى مخسـة يف املائـة مـن هـذه                     

 .الوحدات
 ١٠ ٣٨٠ تسرحيهم، شـرع حنـو       ومن جمموع عدد الضباط واجلنود السابقني الذين مت        - ٣١

 يف املائـة يف التــدريب  ٣٩ يف املائـة يف الزراعـة؛ و   ٤٠: يف عمليـة إدمـاجهم يف اجملـاالت التاليـة    
 يف ٦ يف املائـة تقريبـا يف جمـال إزالـة األلغـام؛ و      ١٠املهين كالنجـارة أو احلـدادة أو اخلياطـة؛ و         

يف الشرطة الوطنية األفغانية، واجلـيش الـوطين    يف املائة ٥املائة يف األعمال التجارية الصغرية؛ و  
 .األفغاين وأفرقة التعاقد

وتربز أعمال القتـال األخـرية بـني الفصـائل املتحاربـة والـيت مشلـت اسـتخدام األسـلحة                     - ٣٢
احلاجـة املاسـة للتعجيـل يف عمليـة مجـع هـذه       ) ٢٤ إىل ٢٢املشار إليها يف الفقرات من    (الثقيلة  
عدم تعاون بعض كبـار املسـؤولني والقـادة، مت    عن جزئيا  جنمت  تأخرة،  فبعد بداية م  . األسلحة

أخريا إجناز دراسة استقصائية قام هبا موظفو وزارة الدفاع بدعم من برنامج البـدايات اجلديـدة                
يف أفغانستان، وأفرقة تعمري املقاطعات وبعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة يف أفغانسـتان يف                   

 ١ ٦٥٧ قطعـة مـن األسـلحة الثقيلـة اعتـرب      ٦ ٠٩٩ومت تسـجيل مـا جمموعـه        . يوليـه /هناية متـوز  
 على أهنـا غـري      ١ ٣٧١ قطعة باعتبارها قابلة لإلصالح و       ٣ ٠٧١منها قابال للتشغيل، وصنف     

 غـارديز وكـابول وشـيربغان ومـزار         -وبدأت عملية اجلمـع يف أربـع منـاطق          . لالستعمال قابلة
 مـن منظومـات األسـلحة أو مـا يزيـد بقليـل       ١ ٤٦١ه  مما أسفر عن تسليم ما جمموع    - شريف

وال يــزال يــتعني حــل مســألة حراســة أمــاكن  .  يف املائــة مــن األعــداد الــيت مت مســحها ٢٠عــن 
ــها وتتمثــل يف وجــود أعــداد كــربى مــن      . اجلمــع ــتعني أيضــا معاجلت ــاك مشــكلة إضــافية ي وهن

 . من البلدالذخرية، غري املخزنة أو احملروسة بشكل مناسب، يف أحناء عديدة
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 الشرطة الوطنية األفغانية -زاي  
تعترب حاجة أفغانستان إىل شرطة وطنيـة مدربـة وجمهـزة مبعـدات مناسـبة حاجـة ماسـة                    - ٣٣

وتعـاين  . لبناء مقومات الدولة على املدى الطويل، وال سيما يف سياق إجراء االنتخابات املقبلة            
ويف املعـدات، ومـن ضـعف هياكـل القيـادة           قوة الشرطة احلاليـة مـن نقـص يف األفـراد املـدربني              

وقــد تكثفــت اجلهــود الراميــة إىل تــدريب قــوة شــرطة وطنيــة بفضــل عمليــة مراكــز    . واملراقبــة
التدريب اإلقليمية اخلمسة اليت تغطي مجيع أرجاء البلد، إضافة إىل كليـة الشـرطة الـيت تـدعمها             

تحــدة، وكالمهــا يوجــد يف أملانيــا ومركــز التــدريب املركــزي الــذي تشــرف عليــه الواليــات امل 
 شـرطي تـدريبا يشـمل دورة أساسـية مـدهتا            ١٩ ٥٠٠وتلقى حـىت اآلن مـا يقـرب مـن           . كابل

مركز التدريب اإلقليمي، ودورة مـدهتا أربعـة أسـابيع          /مثانية أسابيع يف مركز التدريب املركزي     
لقــدامى خمصصــة ألفــراد الشــرطة األمــيني، وبرناجمــا لإلدمــاج االنتقــايل ملــدة أســبوعني خصــص 

ومـن بـني األفـراد املـدربني،        . أفراد الشرطة الذين مل يتلقوا أي تدريب نظامي يف جمال الشـرطة           
ويرتقـب حبلـول    . الشـرطة  فرد تدريبا ملدة سنة على األقل يف كلية          ٤ ٠٠٠تلقى ما يقرب من     

 فـرد مـن أفـراد       ٤٧ ٥٠٠ أن يبلـغ القـوام اإلمجـايل املسـتهدف لقـوة الشـرطة               ٢٠٠٥هناية عام   
 فــرد مــن شــرطة الطــرق  ٢ ٥٠٠ فــرد مــن شــرطة احلــدود، و  ١٢ ٥٠٠شــرطة الوطنيــة، و ال

 .الرئيسية
ومل تنشأ بعد أي مرافـق علـى صـعيد املقاطعـات أو املنـاطق مـن أجـل تـوفري التـدريب                        - ٣٤

وتعهدت فرق تعمري املقاطعات مؤخرا بتقـدمي املسـاعدة   . والتوجيه أثناء العمل للخرجيني اجلدد   
كمــا أهنــا . رد املتاحــة وضــمن منطقــة عملياهتــا يف دعــم وتوجيــه أفــراد الشــرطة يف حــدود املــوا

تساعد يف متويل بناء بعض املكاتب احلكومية ومراكز الشرطة، وتعمـل علـى تغطيـة الـنقص يف               
ويبعث تقدمي هذه املساعدة على التفاؤل، غري أهنـا ال ميكـن أن         . السوقيات واملعدات األساسية  

 . جزءا من االحتياجات اإلمجاليةتليب حبكم طبيعتها إال
ومت من جديد تأكيد الدعم الدويل ألفغانستان وزيادته من خالل عقـد مـؤمتر الدوحـة              - ٣٥

إذ التقــى يف قطـر   . مـايو / أيـار  ١٩ و   ١٨املعين بإعادة تشكيل هياكل الشرطة يف أفغانستان يف         
 املتحدة، وأكـدوا ختصـيص   واألممملانيا وقطر   أأفغانستان و  بلدا بدعوة من حكومات      ٢٦ممثلو  
 . مليون دوالر من املوارد الدولية لربامج الشرطة على مدى السنوات القليلة املقبلة٣٥٠مبلغ 
الصندوق االستئماين للقـانون والنظـام يف أفغانسـتان         وهناك حاجة فورية تتمثل يف مد        - ٣٦

ــائي    ــامج األمــم املتحــدة اإلمن ــديره برن ــذي ي ــغ يقــدر حبــوايل  ال ــون دوالر مــن  ١٤٨,٦ مببل  ملي
التمويــل الــذي تــوفره اجلهــات املاحنــة، وذلــك لتغطيــة تكــاليف األجــور، واملعــدات، والتطــوير   

وسـعيا إىل املسـاعدة علـى       . ٢٠٠٥مارس  /آذار ٣١واإلصالح املؤسسيني ملراكز الشرطة حىت      
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تأخر دفعهـا ملـدة شـهرين أو         إذ لـيس مـن النـادر أن يــ          -حتسني مستوى دفع األجور يف حينها       
 .يف كابل‘‘ ذكية’’ جيري حاليا اختبار نظام لبطاقات تعريف -ثالثة 

 
 إصالح قطاع العدل -حاء  

رغم أن وترية التقدم يف هذا اجملال ال تزال بطيئة، فقد اختذت عدة مبادرات إلصـالح                 - ٣٧
 برنـامج تـدرييب مدتـه سـنة     قيام جلنة اإلصـالح القضـائي بتنظـيم    : متثلت فيما يلي  جهاز القضاء   

ــانون إجــراء دورات       ــة لتطــوير الق ــتم مــؤخرا؛ ومواصــلة املنظمــة الدولي ــيني الشــباب اخت للمهن
تدريبية لصاحل القضاة، واملدعني العامني، ومـوظفني مـن وزارة العـدل مـن كابـل واملقاطعـات؛                  

 مـن  ١٢٠ابيع لصـاحل  وقيام إيطاليا، باعتبارها بلدا رائدا، بتنظيم برنامج تـدرييب مدتـه سـتة أسـ          
املهنيني بشأن املدونة املؤقتة لإلجراءات اجلنائية، للقضـاة، واملـدعني العـامني، وحمـامي الـدفاع،                

ومشلت املبادرات األخرى إنشاء إدارة لقضاء األحداث تابعة لـوزارة العـدل؛            . ورجال الشرطة 
ين، جيــري حاليــا ويف جمــال اإلصــالح القــانو. والشــروع يف مشــروع رائــد للمســاعدة القضــائية

ــدة      ــة اجلدي ــوائح املدون ــة األحــداث، ول وضــع مشــاريع قــانون املؤسســات اإلصــالحية، ومدون
 .لإلجراءات اجلنائية

ونظرا لتضارب األولويات الضريبية اليت تواجهها احلكومة وملستوى الـدعم املـنخفض             - ٣٨
حتقيـق سـوى تقـدم جـد        املؤسسات التأديبية، مل يتسـن      نظام  املقدم من اجلهات املاحنة إلصالح      

فال تزال قدرات الشرطة يف املقاطعـات علـى احتجـاز املتـهمني علـى حنـو                . ضئيل يف هذا اجملال   
وتظـل هـذه القيـود قائمـة علـى الـرغم مـن إعـادة هيكلـة          . مالئم لدى االعتقال تتسم بالضعف 

 .ابلاملرافق التأديبية اجلارية يف كابل واالنتهاء من جتديد مركز احتجاز النساء يف ك
ــدل الرئيســية؛         - ٣٩ ــني مؤسســات قطــاع الع ــدام التنســيق ب ــدم انع ــوق إحــراز التق ــا يع ومم

واختراق مافيا املخدرات ملؤسسـات الدولـة علـى العديـد مـن املسـتويات؛ وبـطء وتـرية توسـع                     
املؤسسات األمنية الوطنية الفعالة؛ وتدخل السلطات املدنية والعسكرية يف عملية إقامة العـدل،             

 .يف قطاع األمنصالح اإلالفتقار إىل الدعم املايل والتنسيق الكافيني لربامج فضال عن ا
 

 مكافحة املخدراتأنشطة  -طاء  
عـام  منـذ   ( حمصوال من األفيون يعد ثاين أكـرب حمصـول           ٢٠٠٣شهدت أفغانستان عام     - ٤٠

 غـري   طن من األفيون، ميثل مـا يزيـد عـن ثالثـة أربـاع اإلنتـاج العـاملي        ٣ ٦٠٠قدر بـ   ) ١٩٩٩
ورغم اجلهود املبذولة ملكافحة هـذا التوجـه، تـدل مجيـع املؤشـرات علـى أن            . املشروع لألفيون 

وهتـدد زراعـة خشـخاش األفيـون        .  سيشهد أيضا زيادة كـبرية يف حمصـول األفيـون          ٢٠٠٤عام  
الواســعة االنتشــار ومعاجلتــه واالجتــار بــه، عــالوة عــن املشــاركة املتناميــة للســلطات املدنيــة          
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 والشرطة يف جتارة املخدرات بأن تقترب أفغانستان مـن حتقيـق أسـوأ االفتراضـات،                والعسكرية
فاالجتـار  . ذات اقتصاد يسـيطر عليـه االجتـار غـري املشـروع باملخـدرات             أال وهي أن تصري دولة      

غري املشروع املتنامي باملخدرات يهـدد جهـود الـتعمري وبنـاء مقومـات الدولـة يف البلـد، فضـال                    
كمـا أنـه ينـال مـن األنشـطة التجاريـة            . رار يف املنطقـة علـى املـدى األطـول         عن السـلم واالسـتق    

املشــروعة ومــن جمهــود إرســاء ســيادة القــانون، ويتســبب يف تعزيــز مطــامح الفصــائل والعناصــر 
ــة للحكومــة نــزع كمــا أن االجتــار غــري املشــروع باملخــدرات يعرقــل حتقيــق عمليــات    . املعادي

لـــى حنـــو فعلـــي، ألن اجلهـــات املتورطـــة يف اقتصـــاد  عالســـالح والتســـريح وإعـــادة االنـــدماج
ــا لتســيري أنشــطة جتــارة         ــاج إليه ــيت حتت ــة املليشــيات اخلاصــة ال ــوم بإنشــاء ورعاي املخــدرات تق

 .هباتضطلع املخدرات اليت 
وقد اختذت وزارة الداخلية عددا مـن املبـادرات لوضـع حـد هلـذا النشـاط االقتصـادي                    - ٤١

ــة لتخطــيط عمليــات استئصــال املخــدرات التابعــة هلــذه   فشــنت اخلليــة املر. غــري املشــروع كزي
 مقاطعــة مــن  ١٦ محلــة الستئصــال خشــخاش األفيــون يف    ٢٠٠٤أبريــل /الــوزارة يف نيســان 

وتشرف هذه احلملة اليت يتوىل تنفيـذها حكـام املقاطعـات        . املقاطعات الرئيسية املنتجة لألفيون   
ــع تعــويض     ــى أســاس االستئصــال املوجــه للخشــخاش دون دف ــام   عل ــهاء بالنســبة لع ــى االنت عل

وتشري التقارير األولية أن هذه املبادرة رمبا كانت عدمية اجلدوى إىل حد كـبري، نظـرا            . ٢٠٠٤
ألهنا مل تنفذ يف غالـب األحيـان وفقـا ملـا اسـتهدفته احلملـة، أو ألهنـا طالـت حقـول خشـخاش                         

تـوىل أمرهـا احلكـام، شـرعت     وإضافة إىل احلملة اليت . األفيون غري السليمة أو ضعيفة اإلنتاجية  
مـايو  /القوة املركزية الستئصال اخلشـخاش الـيت تتـألف مـن ضـباط مـن وزارة الداخليـة يف أيـار         

مـن خشــخاش   هكتـار  ٦٠٠مسـاحة تفـوق   وجنحـت يف استئصـال   استئصـال  محلـة   يف ٢٠٠٤
 .وردكمقاطعة يف األفيون 

ويــن أو مــورفني، كمــا  وتتواصــل أنشــطة املختــربات الســرية لتحويــل األفيــون إىل هري   - ٤٢
ومـا فتئـت قـوة مكافحـة املخـدرات          . يستمر هتريـب هـذه املـواد املخـدرة خـارج حـدود البلـد              
ينـاير املاضـي مـن أجـل إجـراء أنشـطة            /التابعة لوزارة الداخلية، والـيت أنشـئت يف كـانون الثـاين           

ظــرا غـري أنـه ن  . حظـر املخـدرات، تعمـل بنشـاط علــى هـدم املختـربات وضـبط املــواد األفيونيـة        
وتكليـف أعـداد مـن مـوظفي اإلنفـاذ      إرادة أقـوى  تـوفر  لضخامة هذه املشكلة، مـن الضـروري       

أكــرب ممــا هــي عليــه حاليــا للقيــام هبــذه املهــام حــىت خيلــف ذلــك أثــرا هامــا علــى صــعيد حظــر    
 .املخدرات غري املشروعة

ة كما اختذت خطوات من أجل حتسني مستوى التنسيق بـني خمتلـف املبـادرات املتخـذ                - ٤٣
مايو فريق توجيهي ملكافحـة املخـدرات، يرأسـه         /إذ أنشئ يف أيار   . يف جمايل االستئصال واحلظر   
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مستشــار األمــن الــوطين وتتــوىل إدارتــه املديريــة احلكوميــة ملكافحــة املخــدرات، مبســاعدة مــن    
 املخـدرات املعـين ب  ومكتـب األمـم املتحـدة       لربيطانيا العظمى وأيرلنـدا الشـمالية       اململكة املتحدة   

ضـمن  وعمال باإلعالن املتعلق بعالقات حسن اجلوار املوقَّع عليه خـالل مـؤمتر بـرلني        . اجلرميةو
بشأن مكافحة املخدرات، عقدت أفغانستان وبلدان اجلوار الستة اجتماعـا          إطار إعالن كابول    

الدعم العملي الذي ميكن أن تقدمه هذه البلـدان مـن أجـل تنفيـذ          ملناقشة  يونيه  / حزيران ٣٠يف  
الن الــذي نــص يف مجلــة أمــور علــى تعزيــز التعــاون بــني أفغانســتان وبلــدان اجلــوار علــى    اإلعــ

ومت . مكافحــة املخــدرات وإقامــة حــزام أمــين يطــوق أفغانســتان للمســاعدة يف جهــود احلظــر     
 .االتفاق على متابعة تنفيذ هذه املبادرة من خالل القنوات الثنائية واملتعددة األطراف

 
  بقيادة منظمة حلف مشال األطلسي- لمساعدة األمنيةالقوة الدولية ل -ياء  

 طلـب املشـاركني يف مـؤمتر بـون بانتشـار       ،يف إعـالن بـرلني    أفغانستان  كررت حكومة    - ٤٤
. قوات دولية يف أفغانستان إىل أن تكتسب قوات األمن األفغانية قواما وقـدرة تشـغيلية كـافيني      

تان بالــدعوة، منــذ حمادثــات بــون مــرارا،  وقــد قمــت مــع ممثلــي اخلاصــني املتعــاقبني يف أفغانســ  
وتكرارا وبصورة حثيثة إىل توفري مزيد من القوات الدولية، إضافة إىل فـرق تعمـري املقاطعـات،                
اقتناعا منا بأن وجود هذه القوات يشكل احلد الفاصل بني جنـاح عمليـة السـالم يف أفغانسـتان                   

ـــ   . وفشــلها ـــة منظمــة حل ـــر قمـ ـــالن مؤمتـ ــذلك، كــان إعـ ــود يف  وب ـــي املعق ـــال األطلسـ ف مشـ
يونيه عـن اعتـزام املنظمـة علـى أال يقتصـر دورهـا علـى قيـادة                  / حزيران ٢٩ و   ٢٨إسطنبول يف   

أربعــة فــرق جديــدة لــتعمري املقاطعــات فحســب، بــل ونشــر قــوات إضــافية لــدعم االنتخابــات  
نسـتان مالئمـا    وآمل أن يكـون انتشـار هـذه القـوات اإلضـافية يف أفغا             . املقبلة جديرا بالترحيب  

 .وجمال مسؤولياهتامن حيث عددها 
وســتتيح القــرارات الــيت اختــذها احللــف يف إســطنبول إمتــام املرحلــة األوىل مــن توســيع    - ٤٥

نطــاق القــوة الدوليــة للمســاعدة األمنيــة الــيت تشــمل، إضــافة إىل فريقهــا لــتعمري املقاطعــات يف   
دة يف مـزار شـريف وميمنـة، وإنشـاء فـرق            قندز، قيادة فرق تعمري املقاطعـات اإلقليميـة املوجـو         

كمــا قــرر احللــف إقامــة قاعــدة للــدعم األمــامي يف مــزار شــريف؛  . أخــرى يف فيزأبــاد وبغــالن
وقواعد مؤقتة تابعة يف ساري بـول، ومسانغـان، وشـيربغان؛ وقـوة للتـدخل السـريع واحتيـاطي                    

 مـن أجـل دعـم        جنـدي تقريبـا    ١٠٠  حنـو  تشغيلي إضايف حبجم كتيبة؛ ومخس سرايا مشاة مـن        
 .كل فريق من فرق تعمري املقاطعات

وستؤدي هذه القوات اإلضافية دورا حيويا يف دعم القـدرة علـى تـوفري الـدعم األمـين                   - ٤٦
وقـد بـدا واضـحا فعـال يف         . املباشر ودعم جهـود فـرق تعمـري املقاطعـات يف العمليـة االنتخابيـة              
ــوط     ــيش الـ ــات واجلـ ــري املقاطعـ ــرق تعمـ ــرية أن فـ ــهور األخـ ــة   الشـ ــي لتلبيـ ــاين ال تكفـ ين األفغـ
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ولـذلك نأمـل أن يـتمكن احللـف مـن نشـر             . االحتياجات األمنية النامجة عن العمليـة االنتخابيـة       
وال نـزال نرحـب مـع     . سـبتمرب /قوات إضافية قبل احلملة االنتخابية اليت سـتبدأ يف أوائـل أيلـول            

ط يف التحـالف يف جمـال       التقدير بالعمل الذي يضطلع به حاليا احللـف والقـائمون علـى التخطـي             
اهليئـة املشـتركة إلدارة     حتديد طبيعة املساعدة األمنية الـيت سـتوفر لالنتخابـات، والـيت ستسـاعد               

 . يف ختطيطها إلجراء االقتراعاالنتخابات
 

 حالة حقوق اإلنسان -كاف  
ون إذ أن القـادة يتصـرف     . ال تزال حالة حقوق اإلنسان يف أفغانستان مبعثا للقلـق البـالغ            - ٤٧

يف املنطقة الشمالية والشمالية الشرقية دون حسيب، وتعتربهم العديد مـن األوسـاط مسـؤولني               
ويشكل دور السـلطات احملليـة يف ارتكـاب االنتـهاكات          . عن نطاق واسع من األنشطة القمعية     

ــال التعســفي        ــزاز واالعتق ــع واالبت ــا يف أعمــال التروي ــق بشــكل خــاص، ألن تورطه ــا للقل مبعث
 القانوين واالحتالل القسري يعزز الشعور بشيوع اإلفـالت مـن العقـاب ويـؤثر     واالحتجاز غري 

وممـا يزيـد املشـكل تعقيـدا إعـادة تعـيني أشـخاص        . سلبا على آراء الناس عن احلكومة املركزيـة     
 .ثبت انتهاكهم حلقوق اإلنسان يف مناصب حكومية

أبريــل / نيســان١٩ونفــذت أول حكــم باإلعــدام يف مرحلــة مــا بعــد نظــام طالبــان يف    - ٤٨
 بعـد أن  ٢٠٠٣مـارس  /حكم على قائد عسكري من بغـرام، باإلعـدام يف آذار     عندما  : ٢٠٠٤

  األمـم املتحـدة    مقـرر وحـث   . ١٩٩٦ و ١٩٩٢ شخصا ما بـني عـامي        ٢٠حوكم وأدين بقتل    
ــإجراءات مــوجزة أو تعســفا      علــى تعليــق اخلــاص املعــين حبــاالت اإلعــدام خــارج القضــاء أو ب

وسن وقف اختياري هلـذه العقوبـة إىل أن يتسـىن احتـرام املعـايري األساسـية                 عقوبة اإلعدام هذه    
وشددت احلكومة على أن تنفيـذ اإلعـدام جـاء نتيجـة خلطـورة اجلـرائم                . لفرض عقوبة اإلعدام  

 .املرتكبة
 ٢٠٠٤أبريـل   /، قمـت يف شـهر نيسـان       ٢٠٠٣/٧٧ووفقا لقرار جلنة حقوق اإلنسـان        - ٤٩

وهـو يعمـل    . تقال معنيا بشؤون حقـوق اإلنسـان يف أفغانسـتان         بتعيني شريف بسيوين خبريا مس    
ــة حبقــوق اإلنســان  مــع احلكومــة، و ــة املســتقلة املعني ــة األفغاني مفوضــية األمــم املتحــدة  ، واللجن
ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل أفغانســتان   ، وحلقــوق اإلنســان  ــامج  بعث  علــى وضــع برن

إلنســـان ومحايتـــها علـــى الوجـــه األكمـــل،  للخـــدمات االستشـــارية لكفالـــة احتـــرام حقـــوق ا 
واملساعدة على منع انتهاكات حقوق اإلنسان عن طريق السـعي إىل احلصـول علـى معلومـات                 

 .عن االنتهاكات، وتلقيها، واإلبالغ عنها
ويتواصـل احتجـاز النســاء الرتكاهبـــن جرائـــم ضـــد األعـراف االجتماعيـة؛ إذ غالبـا                 - ٥٠

جــرائم إنقــاذ ’’ تفاديــا للــزواج بــاإلكراه أو للــزواج املرتــب ارتكــاب   مــا يســتتبع فــرار النســاء 
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وقد حـدا عـدم وجـود نظـم الـدعم القـانوين واالجتمـاعي               . وتوجيه هتديدات بالقتل  ‘‘ الشرف
بالعديد من النسـاء إىل الوقـوع يف شـرك أوضـاع تعسـفية حيـاولن أحيانـا اإلفـالت منـها باختـاذ              

 .التضحية بالنفستدابري حامسة، مبا فيها االنتحار و
وصــارت بعــض األســر يف إقليمــي هيلمانــد . كمــا تتزايــد حــاالت اختطــاف األطفــال - ٥١

وتشـري الـدالئل    . وقندهار وغريمها متتنع عـن إرسـال أطفاهلـا إىل املدرسـة خوفـا مـن اختطـافهم                 
وتقــوم . علــى أن األطفــال املخــتطفني يــتم االجتــار هبــم ألغــراض جنســية أو ألغــراض الســخرة 

ــة األفغانيــة املســتقلة املعنيــة حبقــوق اإلنســان   بالتعــاون مــع احلكومــة ــالتركيز علــى هــذا  اللجن  ب
 .املشكل، ووضعت مؤخرا خطة وطنية للعمل على مكافحة االجتار باألطفال

وال تزال الشكاوى املقدمة بسبب اإلخالء بـاإلكراه واحـتالل األراضـي غـري القـانوين                 - ٥٢
فتئــت اجلهــود الــيت تبــذهلا احملــاكم مــن أجــل معاجلــة هــذه  ومــا . شــائعة يف مجيــع أرجــاء الــبالد

القضايا تفشـل عمومـا، الرتبـاط مـرتكيب هـذه األفعـال بشخصـيات تتمتـع بنفـوذ كـبري داخـل                       
 خليلـي للتحقيـق    كـرمي قرضاي بتعيني جلنة برئاسة نائـب الـرئيس      حامد  وقام الرئيس   . احلكومة

فســاد يف البلــديات قــد أعاقهــا مــن أداء  غــري أن اللجنــة أقــرت بــأن استشــراء ال . يف هــذا األمــر
ــة  ــا بفعالي ــات وحتــاول . مهامه ــم املتحــدة لشــؤون     هيئ ــا مفوضــية األم ــا فيه األمــم املتحــدة، مب

ــامج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية  الالجــئني،  ــل، وغريمهــا مــن الوكــاالت    ،وبرن املوئ
 .ذه املشكلةالدولية تقدمي املساعدة إىل احلكومة يف جهودها الرامية إىل حل ه

 
 اإلنعاش واإلصالح والتعمري - الم 

أحرزت احلكومة تقدما كبريا يف الوفاء بعدد مـن االلتزامـات الـواردة يف خطـة العمـل                   - ٥٣
ففــي جمــايل اإلدارة العامــة واإلدارة الضــريبية، ويف بعــض جوانــب . الــيت أقــرت يف مــؤمتر بــرلني

ماعية، مت حتقيق النقاط املرجعيـة احملـددة هلـا أو           تنمية القطاع اخلاص والتنمية االقتصادية واالجت     
ويـربهن هـذا النجـاح علـى أن       . سيتم حتقيقها قريبا، إذا استمر التقدم على الوترية اليت يسري هبا          

بوسع االلتزام السياسي اجلـدي علـى الصـعيد الـداخلي والـدعم الـدويل الفعـال واملنسـق تـذليل                     
 .واليت جنمت عن عقود من احلرببعض العقبات الوعرة اليت تواجه اإلصالح 

غري أن وترية التقـدم كانـت أبطـأ يف ميـادين سـيادة القـانون، وإدارة األراضـي، ونـزع                 - ٥٤
ويبدو عدم التقدم هذا، وال عجب يف ذلك، أكثـر           . مكافحة املخدرات  - وخاصة   -السالح  

اميـة احملصـنة    وضوحا حينما تتصدى عملية اإلصالح إىل العناصر الفاعلـة والشـبكات غـري النظ             
اليت جتد مصلحتها يف دولـة ضـعيفة البنيـان وغـري قـادرة علـى اسـتعمال القـوة أو فـرض قـوانني                      

انظـر   (وتفترض عملية بناء مقومات الدولة الـواردة يف اتفـاق بـون           . رمسية يف مجيع أرجاء البلد    
S/2001/1154(،              لنظاميـة   ويف اآلونة األخرية، يف خطة العمل احلكوميـة أن تـتمكن املؤسسـات ا
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سـيطرهتا تـدرجييا علـى العناصـر والشـبكات غـري النظاميـة الـيت ومسـت طـابع                     فـرض    للدولة من 
وسوف تتحقق هذه السيطرة من خـالل تعزيـز         . السلطة يف أفغانستان خالل السنوات األخرية     

غـري أن  . شرعية احلكومة وفعالية أجهزهتا ومؤسساهتا، مثل الشرطة واحملاكم والقوات املسـلحة    
 - العناصر الفاعلة غري النظامية هذه الـيت اغتنـت مـن إيـرادات االقتصـاد غـري القـانوين               شبكات

 -املخدرات، وفرض األتاوى غري القانونيـة، واالسـتيالء علـى األراضـي          من االجتار ب  وال سيما   
ويف مواجهــة هــذه املقاومــة، ســيتعني علــى اجملتمــع الــدويل مضــاعفة    . تقــاوم عمليــة اإلصــالح 

ة إىل دعم املؤسسات املكرسة إلنفاذ القوانني، وسيادة القانون واملسـاءلة، باعتبـار           اجلهود الرامي 
 .ذلك أداة أساسية يف مكافحة الفساد

ــدى التنميــة يف           - ٥٥ ــان ملنت ــل اجتمــاع ث ــد يف كاب ــزة، عق ــؤمتر بــرلني بفتــرة وجي ــد م وبع
لـن الـرئيس    وأع.  وفـدا  ٤٠أبريـل حضـره حـوايل       / نيسـان  ٢٢ إىل   ٢٠أفغانستان يف الفتـرة مـن       

ــة، وتعهــد بإصــالح اهليكــل      ــدة ذات األولوي قرضــاي عــن جمموعــة مــن الــربامج الوطنيــة اجلدي
وقد يسرت هذه املناقشات وضع الصيغة النهائية مليزانيـة التنميـة الـيت             . الوزاري إصالحا شامال  

ة وبلـغ جممـوع النفقــات املقـررة للتنميــ   . ٢٠٠٤يونيــه / حزيـران ٣٠اعتمدهتـــا احلكومــــة فــــي   
.  بليـون دوالر مـن هـذه النفقـات         ٣,٧ بليــون دوالر؛ وتــم فعال حتديد مصادر ما قيمتـه           ٤,٥

وجـزء امليزانيـة األساسـية      . وتنقسم امليزانية إىل ميزانية أساسية للتنمية وميزانية خارجيـة للتنميـة          
 ٦٠٩  مليـون دوالر يف السـنة املاضـية إىل      ٤٥٨وستزيد النفقات التشـغيلية مـن       . ممول بالكامل 
 مليـون دوالر يف  ٢٠٠وستزيد نفقات التنمية املصروفة من اخلزانة مـن أقـل مـن         . مليون دوالر 

وسيخصــص معظــم نفقــــات التنميــة . ٢٠٠٥عــام إىل أكثــر مــن بليــون دوالر يف  ٢٠٠٣عــام 
 .هذه للربامج الوطنية ذات األولوية

ة الوسيلة الرئيسية إلصـالح     وال يزال املرسوم املتعلق بأولويات اإلصالح وإعادة اهليكل        - ٥٦
الـيت  هلـذا املرسـوم،     ومـن بـني التـدابري احلامسـة         . أكثر الوظـائف احلكوميـة حساسـية ولتحـديثها        

تساعد علـى تنفيـذ إصـالح النظـام البريوقراطـي، تـدبري يتـيح للـوزارات وغريهـا مـن الكيانـات                    
وتتمثـل اخلطـوة    . ةاحلكومية وضع موظفيها الرئيسيني يف إطار جدول مرتبات أعلى ملدة حمـدد           

 .عملية لتشمل حكومات املقاطعاتالالتالية يف توسيع نطاق 
ــاء القــدرات علــى املــدى      - ٥٧ كمــا شــرعت احلكومــة يف العمــل بإطــار عمــل متكامــل لبن

سيتيح للموظفني املدنيني الرئيسيني االستفادة من أجور مماثلـة لألجـور املدفوعـة          ، الذي   القصري
نظمات غري احلكومية، مما ميكن احلكومة من التنافس على حنـو فعـال         للموظفني األفغانيني يف امل   

ووضعت احلكومة أيضا آلية ميكـن بواسـطتها توظيـف        . من أجل توظيف أكثر املوظفني كفاءة     
كمـا أن احلكومـة تسـتطيع،       . األفغانيني املؤهلني تأهيال ممتازا كمستشارين على املـدى الطويـل         
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ري أفغانستان، توظيف مسـاعدين تقنـيني دولـيني مـن أجـل       من خالل الصندوق االستئماين لتعم    
وسـيتيح تنفيـذ هـذه      . إجراء دراسات تقنية ودراسات التصـميم واجلـدوى علـى املـدى القصـري             

املبادرات التصدي من جديد للعديد من القيود املفروضة علـى القـدرات داخـل احلكومـة علـى             
 .امتداد السنتني املقبلتني

ضع إطـار عمـل قـانوين لكفالـة مسـاءلة املـوظفني املـدنيني عـن                 وشرعت احلكومة يف و    - ٥٨
وينص قانون املالية العامة وإدارة النفقـات املقتـرح علـى فـرض عقوبـات حمـددة                . تنفيذ مهامهم 

.  علـى حنـو آخـر     هعلى أي موظف مدين يستغل منصبه لتحقيق ربـح مـادي أو يسـيء اسـتعمال               
وسيتضـمن مشـروع قـانون اخلدمـة     .  مماثلةاامقانون املشتريات املقترح أحك تضمن  ويتوقع أن ي  

املدنيــة مدونــة لقواعــد الســلوك حتــدد القواعــد اخلاصــة حبــاالت تضــارب املصــاحل وغريهــا مــن   
وعينت احلكومة كـذلك مفوضـا جديـدا        . القواعد الرامية إىل زيادة مستوى املساءلة والشفافية      

حســابات ومكتــب وزيــر غــري أن إصــالح مكتــب املراجــع العــام لل . لشــؤون مكافحــة الفســاد
 .العدل يتطلب دعما أكرب حىت يصري عمل هذين املكتبني متسما بالفعالية

 إحـراز   - وهو أحد الربامج الوطنية ذات األولويـة         -ويواصل برنامج التضامن الوطين      - ٥٩
 جملسـا مـن جمـالس تنميـة اجملتمعـات احملليـة بـاالقتراع               ٤ ٣٠٠فقد مت انتخاب أكثـر مـن        . تقدم

وتواجــه بعــض املنظمــات غــري  .  مليــون دوالر١٢صــرفت هلــا هبــة إمجاليــة قــدرها  الســري، و
تنفيــذ مشــاريع بــرامج التضــامن ســرعة احلكوميــة املنفــذة قيــودا أمنيــة عســرية، ممــا خيفــض مــن  

 .الوطين
مـايو، عقـد يف بشـكيك مـؤمتر رفيـع املسـتوى بشـأن               / أيـار  ١٢ إىل   ١٠ويف الفترة من     - ٦٠

مـي، بـدعم مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، ومبشـاركة مـوظفني          التعاون االقتصـادي اإلقلي   
وناقش املشـاركون موضـوع املبـادرات املتعلقـة         . حكوميني وقادة األعمال التجارية من املنطقة     

مبساعدة القطاعني العام واخلاص، وسبل مسامهة املنطقة يف النمو االقتصـادي ألفغانسـتان، مـع               
د من احلواجز التجارية، وحتسني اهلياكل األساسية للنقـل،         التركيز بوجه خاص على جهود احل     

عالن الذي اعتمده املؤمتر على أمهيـة التعـاون    اإلوشدد  . ومعاجلة مواطن االختناق على احلدود    
كمــا حــث كــذلك اجلهــات املاحنــة علــى . اإلقليمــي يف إنعــاش أفغانســتان ويف اســتقرار املنطقــة

القطــاع اخلــاص مــن خــالل إنشــاء صــندوق ضــمان  تقــدمي الــدعم، وال ســيما مــن أجــل تنميــة 
 .الصادرات واالستثمارات

 يف ٢٠٠٤أبريــل / نيســان٢٠ إىل ١٨واستضــافت حكومــة أفغانســتان يف الفتــرة مــن   - ٦١
وحضــر هــذه . كابــل املــؤمتر اإلقليمــي الثــاين للتجــارة واالســتثمار ملنظمــة التعــاون االقتصــادي  
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علمـا  ؤمتر  حـاط املـ   وأ. بون على مسـتوى رفيـع      مشارك، منهم مسؤولون ومندو    ١ ٠٠٠املؤمتر  
 .إمكانيات االستثمار والتجارة املستدامني اليت تتوفر عليها أفغانستانب

 
 عودة الالجئني -ميم  

مــايو بتيســري عــودة / أيــار٢٠قامــت مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني حبلــول  - ٦٢
 مــن العائــدين أتــوا مــن ١١٦ ٤٠٤منــهم . ٢٠٠٤يف عــام  الجــئ إىل أفغانســتان ١٥٦ ٤٢٦

ــتان، و  ــن ٣٩ ٨٩٧باكس ــة  م ــرانمجهوري ــالميةإي ــة يف آذار  .  اإلس ــدء العملي ــذ ب ــارس /ومن م
مـن أجـل   )  أسرة٤٢٩ ٤٧٦( من األفراد ٢ ٤٣٢ ١٢٧، قدمت املساعدة ملا جمموعه   ٢٠٠٢

 مـن   ٤٣١ ٣١٠ من األفراد أتـوا مـن باكسـتان، و           ١ ٩٩٠ ٠٨٦العودة إىل أفغانستان، منهم     
 ٢٧٤ ١٢٨وعـاد عـدد إضـايف مـن األفغـانيني بلـغ             .  اإلسـالمية  إيـران مجهورية  اد أتوا من    األفر

وتزايـد عـدد العائـدين مـن        . ٢٠٠٢منذ عـام      اإلسالمية إيرانمجهورية  فردا بصورة تلقائية من     
مراعـاة أن   نبغـي   كمـا ي  . ٢٠٠٣ يف املائـة باملقارنـة مــع عـــام           ٣٠ بنسـبة    ٢٠٠٤باكستان عام   
، بعـد أن توقفـت      ٢٠٠٤مـارس   / آذار ١عـودة مـن باكسـتان مل تسـتأنف إال يف            عملية تيسري ال  

 يف املائـة    ٢٥، عـاد    ٢٠٠٤ومـن بـني العائـدين مـن باكسـتان عـام             . مؤقتا نظـرا لشـواغل أمنيـة      
وتقـدر احلكومـة أن     .  يف املائة تقريبا مـن منـاطق حضـرية         ٧٥ا عاد   ــــتقريبا من املخيمات، فيم   

يزالــون خــارج البلــد، إضــافة إىل   ماليــني مــن األفغــانيني ال٣ إىلمليــون  ٢,٥مــا ال يقــل عــن 
 . من املشردين داخليا يقيمون يف جنوب وغرب البلد٢٠٠ ٠٠٠حوايل 

 
 إزالة األلغام - نون 

ويبلـغ  . ال ازال مشكلة األلغام والتلوث بالذخائر غري املنفجرة من الشـواغل األساسـية            - ٦٣
 يف املائـة  ٣٠ن األفـراد شـهريا؛ منـهم مـا يزيـد عـن          مـ  ١٠٠عدد الضحايا حاليا ما يقرب مـن        

وتبلــغ مســاحة األراضــي .  يف املائــة مــن النســاء والفتيــات١٠ ســنة، و ١٨تقــل أعمــارهم عــن 
 مترا مربعا لكـل أفغـاين مـن    ٥٠ بليون متر مربع، أو ما يعادل  ١,٣امللوثة يف أفغانستان حوايل     
 حـىت الوقـت      املتعلـق باأللغـام يف أفغانسـتان       برنـامج العمـل   وقد قام   . الرجال والنساء واألطفال  

 كيلومتر مربع من حقول األلغام الـيت تشـكل أولويـة ملحـة،              ٣٠٠الراهــن بتطهري ما يزيد عن      
ــدريب       ٥٢٢و  ــوفري الت ــال يف املاضــي، وت ــت مســرحا للقت ــع مــن األراضــي كان ــومتر مرب  كيل

 ٢٥ ٠٠٠يب أكثــر مــن  ماليــني أفغــاين، وبتــدر ١٠,٦للتوعيــة خبطــر األلغــام ملــا يقــرب مــن   
 .مدرس وبتزويدهم مبواد التدريس يف جمال التوعية خبطر األلغام
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 دعم البعثة -سني  
فقـد زاد عـدد     . يشكل تقدمي الرعاية الطبية حاليا أعلى األولويات يف جمال دعم البعثـة            - ٦٤

بني إىل مخسـة   األطباء يف عيادة كابل التابعة ملركز عمليات األمم املتحدة يف أفغانستان من طبيـ             
. ، والتحـق هبـا كـذلك طبيـب أسـنان وأخصـائي خمتـربات             )منهم جراح وأخصـائي يف األشـعة      (

وجيري حاليا يف كـل مكتـب مـن املكاتـب اإلقليميـة املوجـودة خـارج كابـل، توظيـف طبيـب                       
 .أفغاين وطلب شراء املعدات الطبية، وإجناز بناء عيادة

، وبرنـامج األمـم املتحـدة    اعدة إىل أفغانسـتان بعثة األمم املتحـدة لتقـدمي املسـ    ووضعت   - ٦٥
 طائراهتــا حتــت إدارة مشــتركة للعمليــات مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املشــاريع اإلمنــائي، و

واســـتعملت طـــائرات . اجلويـــة، وال ســـيما مـــن أجـــل االضـــطالع بعمليـــات اإلجـــالء الطـــيب 
وجيـري  . وقنـدز وباجنـاو  اهلليكوبتر فعال مـن أجـل تقـدمي الـدعم الطـيب يف غرديـز وجـالل أبـاد                

حاليــا اقتنــاء مركبــة مصــفحة لكــل منطقــة، وســيتم نشــرها لــدى وصــوهلا، ليصــل بــذلك عــدد 
وجيري جتهيـز املركبـات املسـتعملة يف      .  مركبة ١٢املركبات اليت يتألف منها أسطول البعثة إىل        

 .االضطالع باملهام على الطرق بأغطية واقية من القذائف
، أنـه يـتعني اختـاذ تـدابري أمنيـة إضـافية فـورا،               الراهنـة  الظـروف    ويبدو من الواضـح، يف     - ٦٦

وجيــري وضــع الصــيغة النهائيــة لتقيــيم . تشــمل فيمــا تشــمل تــوفري العتــاد اجلــوي وأفــراد األمــن
 .االحتياجات الذي قد تستدعي نتائجه طلب اعتمادات تكميلية

 
 املالحظات -ثالثا  

 كـان أكثـر جانـب مـن         ٢٠٠٤ابـات عـام     ما من شـك يف أن تسـجيل النـاخبني النتخ           - ٦٧
 ناخبـا   ٨ ٦٥٩ ٧٧٢جوانب عملية بون لفتا للنظر، أثناء الفترة قيد االستعراض بتسجيل حنـو             

 يف املائة من النساء، تبدي العمليـة زمخـا قويـا وتـوفر ردا واضـحا      ٤١يوليه، منهم   / متوز ٢٨يف  
حلرف االنتخابات عـن مسـارها      على اجلهود الذي بذهلا الطالبان واجلماعات املتطرفة األخرى         

إذ أنه ال تزال هناك مشاكل يف عملية التسجيل، يف أحنـاء مـن              . واستبعاد املرأة من احلياة العامة    
اجلنوب واجلنوب الشرقي حيث يعمل انعدام األمن الذي يتسـبب بـه عنـف املتطـرفني كـرادع                  

ــاخبني وعمــال االنتخابــات علــى حــد ســواء   ســابيع القادمــة  وســتبذل جهــود شــاقة يف األ . للن
للتغلــب علــى هــذه احلالــة وكفالــة جعــل التســجيل متوازنــا إىل أقصــى حــد ممكــن بــني خمتلــف   

وإذا ما متت معاجلة هذه املسائل بنجاح، فسـتكون قائمـة النـاخبني علـى               . مقاطعات أفغانستان 
 ٢٠٠٤أغسطس إلعطاء انتخابـات عـام       /الصعيد الوطين شاملة إىل حد يكفي حبلول هناية آب        

 .س الواسع الواسع املطلوب لتزويد الرئيس املنتخب بالشرعية الكاملةاألسا
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فمـن وجهـة   . بيد أن اجلوانب األخرى مـن العمليـة السياسـية مل تتقـدم بـنفس السـرعة           - ٦٨
نظــر الشــروط األساســية لالنتخابــات، ال تــزال مســألة تــوفر أرقــام موثوقــة لســكان املقاطعــات 

لرئيســية وراء قــرار اهليئــة املشــتركة إلدارة االنتخابــات   مل حتــل، وتعتــرب مــن األســباب ا ٣٤ الـــ
بيد أن نزع السالح يعترب أيضا متخلفا عن موعـده املقـرر، األمـر              . بتأجيل االنتخابات الربملانية  

الذي يفسـر عمومـا تأييـد األغلبيـة السـاحقة مـن األفغـانيني للقـرار الـيت اختذتـه اهليئـة املشـتركة               
 املفهــوم الســائد يف مجيــع أحنــاء البلــد بالفعــل، هــو أن نتــائج        وال يــزال . إلدارة االنتخابــات

. االنتخابــات علــى الصــعيد احمللــي ســتكون نتيجــة مباشــرة لوجــود أو عــدم وجــود امليليشــيات 
وفيما يتجاوز عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، يـبني التقريـر املشـترك األول عـن      

لجنة األفغانيـة املسـتقلة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان وبعثـة        ممارسة احلقوق السياسية الذي أصدرته ال     
األمم املتحدة لتقدمي املساعدة يف أفغانستان، أنه ال بد من إحراز تقـدم يف جمـاالت أخـرى مـن                     

 .أجل هتيئة أرضية تتسم باإلنصاف بني القوى السياسية
خــاطر كمـا اتسـمت الفتـرة قيـد االسـتعراض بارتفـاع حـدة التحـدي الـذي تفرضـه امل           - ٦٩

ــد الســالم واالســتقرار يف أفغانســتان، وهــي عنــف املتطــرفني،       ــة يف وجــه توطي الرئيســية الثالث
وقــد تكثفــت اهلجمــات الــيت شــنها املتطرفــون   . والتنــافس بــني الفصــائل، وصــناعة املخــدرات 

وعمليات التسلل عـرب احلـدود، وال سـيما يف جنـوب البلـد، وبينمـا أظهـر النجـاح يف تسـجيل                      
لة السياسية هلذه اجلماعات، فـإن انعـدام األمـن الـذي ال تـزال تتسـبب فيـه يـؤدي          الناخبني العز 

بصورة فعالة إىل حرمان عدد من اجملتمعات احمللية من منافع التعمري، ويوسـع مـن نطـاق أعبـاء                    
قــوى األمــن املوجــودة، وخيفــض مــن ســرعة عمليــة نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج  

كمـا جتلـت    . الدولـة األفغانيـة اجلديـدة واهلشـة       كاهـل    جـدا علـى      ويضع بوجه عـام عبئـا ثقـيال       
غيس املشاكل املتصلة بالتنافس بني الفصائل يف األشهر األخرية بوقوع احلوادث يف هرات وبـد             

ور وفريــاب وبلــخ، الــيت أظهــرت وجــود ميــل لــدى الزعمــاء احمللــيني إىل اســتعمال العنــف   غــو
عـات الـيت مل يـتمكن اجلـيش الـوطين األفغـاين بعـد        لإلخالل بتوازن القوى يف سلسلة مـن املقاط  

وأخريا، مل تثبت جهود االستئصال واملكافحة قدرهتا على احتـواء منـو زراعـة              . من العودة إليها  
ــادة يف مســتوى   . اخلشــخاش واالجتــار باملخــدرات بصــورة غــري مشــروعة    وترافــق كــذلك بزي
 .كزيالفساد الذي يؤثر يف احلكومة على الصعيدين احمللي واملر

ــة لتقــدمي        - ٧٠ ــة احليوي ــرة أخــرى األمهي ــد يل مــن أن أؤكــد م ــة، ال ب ويف ظــل هــذه اخللفي
ومن اجلـوهري تـوفري آفـاق أفضـل لنجـاح العمليـة االنتخابيـة،               . املساعدة األمنية إىل أفغانستان   

مقــام رادع ضــد العنــف بــني الفصــائل،   هــذه املســاعدة إال أن مــن الضــروري أيضــا أن تقــوم  
ــى مكافحــة اقتصــاد       واملســاعدة علــ  ــيما مســاعدهتا عل ــة، وال س ــن األفغاني ــوات األم ى نشــر ق

وال يـزال تقـدمي هـذه املسـاعدة مطلبـا ملحـا كمـا كـان بعـد توقيـع                     . املخدرات غـري املشـروعة    
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يف هذا الصدد، بالتفاؤل مـن جـراء القـرار الـذي اختذتـه منظمـة حلـف               قد شعرنا   و. اتفاق بون 
إتاحة مزيد من القوات ألفغانستان وآمل بأن تنشر قبـل          بل  مشال األطلسي يف قمتها يف اسطنبو     

ويبـدي شـعب أفغانسـتان، مـن        . سية بوقت كاٍف وإىل ما بعدها بوقت كافٍ       ااالنتخابات الرئ 
خالل تسجيل الناخبني، أنه مستعد الغتنام الفرصة اليت تتيحها له عملية بون لبنـاء بلـد جديـد                  

ومن املؤكد أن هذه املهمة شاقة من وجـوه         . عمليةودولة جديدة، ومواجهة املخاطر يف هذه ال      
 . وهو يستحق دعمنا الثابت. عدة، إال أن شعب أفغانستان يواجهها مع ذلك بشجاعة وثقة

وختاما، أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر ممثلي اخلاص وموظفي بعثـة األمـم املتحـدة                 - ٧١
 . فغانستان من جهود متواصلة خملصةا يبذلونه نيابة عن أمللتقدمي املساعدة يف أفغانستان 
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 اهليئة املشتركة إلدارة االنتخابات  
 

 / تشـــرين األول٩جـــدول زمـــين للجولـــة األوىل مـــن االنتخابـــات الرئاســـية يف   -ألف  
 ٢٠٠٤أكتوبر 

 
 التاريخ

عدد األيام قبـل    
 املناسبة االنتخابات

 التقومي االنتخايبنشر ، اإلعالن عن موعد االنتخابات ٩٢ يوليه/ متوز٩اجلمعية، 
 فتح باب الترشيحات ٩١ يوليه/ متوز١٠السبت، 
 إغالق باب الترشيحات  ٧٥ يوليه/ متوز٢٦االثنني، 

ــامني      ــاة واحملـ ــتقاالت القضـ ــدمي اسـ ــهائي لتقـ ــد النـ املوعـ
 واملسؤولني املرشحني

 إصدار القائمة األولية للمرشحني ٧٢ يوليه/ متوز٢٩اخلميس، 
ــام  ٧٠ يوليه/ متوز٣١السبت،  ــات  اختتـ ــال بيانـ ــم   إدخـ ــاخبني يف معظـ ــجيل النـ تسـ

 املقاطعات
 املوعد النهائي لتقدمي اعتراضات اجلمهور ٦٨ أغسطس/ آب٢االثنني، 

املوعد النـهائي لقيـام اهليئـة املشـتركة إلدارة االنتخابـات            
 بإخطار املرشحني بنقص الترشيحات

  الترشيحات الناقصةاملوعد النهائي لتصحيح ٦١ أغسطس/ آب٩االثنني، 
ــة املشــتركة إلدارة االنتخابــات  إعــالن  ٦٠ أغسطس/ آب١٠الثالثاء،  لقائمــة عــن ااهليئ

 النهائية للمرشحني
 املوعد النهائي إلنشاء اللجنة املعنية بوسائط اإلعالم

 اختتام إدخال بيانات تسجيل الناخبني ٤٦ أغسطس/ آب٢٤الثالثاء، 
–س ــــــــأغسط/ آب٢٩د، ــــــاألح

 سبتمرب/ أيلول٢اخلميس، 
 القوائم االنتخابية املؤقتة وتقدمي الطعون بشأهنا إعالن  ٣٧ - ٤١

 افتتاح احلملة االنتخابية ٣٢ سبتمرب/ أيلول٧الثالثاء، 
املوعــد النــهائي لبــت اهليئــة املشــتركة إلدارة االنتخابــات  ٢٥ سبتمرب/ أيلول١٤الثالثاء، 

 القوائم االنتخابيةيف مجيع الطعون املقدمة ضد 
ــة املشـــتركة إلدارة االنتخابـــات للقـــوائم      ١٥ سبتمرب/ أيلول٢٤اجلمعة،  ــديق اهليئـ تصـ

 إعالهنا بصورة هنائيةاالنتخابية و
 اختتام احلملة ٣ أكتوبر/ تشرين األول٦األربعاء، 
 يوم االنتخابات  صفر أكتوبر/ تشرين األول٩السبت، 
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 نتخابات الربملانيةجدول زمين داليل لال -باء  
 

 املناسبة الشهرعدد األيام قبل االنتخابات

توقيـع رئــيس اجلمهوريــة للمرسـوم القاضــي بتعــيني    ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول  على األقل١٢٠
 احلدود بني املقاطعات

املوعــد النــهائي لتقــدمي االعتراضــات علــى احلــدود    ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول ١١٠
 االنتخابية

ــام   ٢٠٠٥يناير /كانون الثاين على األقل ٩٠ ــاءات ألرقــ تقــــدمي املكتــــب املركــــزي لإلحصــ
 السكان لكل مقاطعة ومنطقة

إعالن اهليئة املشتركة إلدارة االنتخابات عن موعد       
 االنتخابات ونشر التقومي االنتخايب

 فتح باب الترشيح
ــيحات إ  ٢٠٠٥يناير /كانون الثاين ٧٥ ــدمي الترشــ ــهائي لتقــ ــد النــ ــة املوعــ ىل اهليئــ

 املشتركة إلدارة االنتخابات
املوعد النـهائي لتقـدمي اسـتقاالت القضـاة واحملـامني           

 واملسؤولني الذين يعتزمون الترشيح
انتهاء اهليئة املشـتركة إلدارة االنتخابـات مـن اختـاذ            ٢٠٠٥فرباير /شباط ٦٨

 القرارات املتصلة بأحقية املرشحني
  لنواقص الترشيحاتتصحيح املرشحني ٢٠٠٥فرباير /شباط ٦١

موعد حتدده اهليئة املشتركة
 تإلدارة االنتخابا

ــى     ٢٠٠٥فرباير /شباط ــهائي لتقــدمي اعتراضــات اجلمهــور عل املوعــد الن
 املرشحني

ــادة    ٢٠٠٥فرباير /شباط  على األقل٦٠ ــات بإعـ ــتركة إلدارة االنتخابـ ــة املشـ ــام اهليئـ قيـ
 تشكيل اللجنة املعنية بوسائط اإلعالم

ــوائم   إعــالن اهل ــات لق ــة املشــتركة إلدارة االنتخاب يئ
 األحزاب واملرشحني

 احلملة ٢٠٠٥أبريل / نيسان-مارس /آذار ٣ – ٣٢
ــى      ٢٠٠٥أبريل / نيسان-مارس /آذار ١٥ ــتركة إلدارة االنتخابــات عل تصــديق اهليئــة املش

 القوائم االنتخابية
 يوم االنتخابات ٢٠٠٥أبريل /نيسان 

 
 


