
A/63/892–S/2009/323  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
 جملس األمن

 
Distr.: General 
23 June 2009 
Arabic 
Original: English 

 

 

250609    240609    09-37012 (A) 
*0937012* 

   األمنجملس     العامةاجلمعية
  السنة الرابعة والستون    الدورة الثالثة والستون

       من جدول األعمال١٧البند 
            احلالة يف أفغانستان

  احلالة يف أفغانستان وآثارها على السالم واألمن الدوليني    
  تقرير األمني العام    

  
  مقدمة  -أوال   

 وقـــرار جملـــس األمـــن   ٦٣/١٨اجلمعيـــة العامـــة  ُيقـــدم هـــذا التقريـــر عمـــال بقـــرار       - ١
لـس متديـد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة يف                 اجمل، الذي قرر فيه     )٢٠٠٩( ١٨٦٨

تقرير عـن   تقدمي  القرار، طلب جملس األمن     ذلك  ويف  . ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٣أفغانستان حىت   
 يف أفغانـستان    الـة احليـستعرض   ر  وهذا التقريـ  . التطورات احلاصلة يف أفغانستان كل ثالثة أشهر      

 ويركـز   ،)A/63/751-S/2009/135 (٢٠٠٩مارس  / آذار ١٠وأنشطة البعثة منذ تقريري املؤرخ      
  . على التطورات الرئيسية اليت حدثت خالل الفترة املشمولة بالتقرير

  
  استعراض عام  -ثانيا   

ــة سياســيةهراظــتيف   - ٢ ــر مــن   أفغانــستان،لتأييــد  ة قوي ــدا ومنظمــة يف  ب٨٠اجتمــع أكث ل
اسـتراتيجية شـاملة يف سـياق     : املؤمتر الدويل املعـين بأفغانـستان     ”مارس، يف   / آذار ٣١الهاي يف   
ــذي  “إقليمــي ــدا، وشــارك  ال ــة هولن ــضافته حكوم ــم املتحــدة    تاست  يف رئاســته كــل مــن األم

 األفغــــاين جانــــب الــــرئيس إىلوقــــد أســــعدين أن أحــــضر شخــــصيا . وأفغانــــستان وهولنــــدا
مزيـد مـن    بـذل   دعـا املـؤمتر إىل      قـد   و. ئـيس الـوزراء اهلولنـدي يـان بالكنينـده         كـرزاي ور   حامد
جـرى  و. أفغانـستان الـيت تواجههـا     لتحـديات   للتـصدي   لأكثـر وضـوحا     بـشكل    والتوجـه    هداجل
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 يف املـؤمتر الـدويل لـدعم أفغانـستان املعقـود يف           التأكيد من جديد على األولويـات املتفـق عليهـا           
 يف اآلراء بـشأن     اهبا يف املؤمتر توافقـ    املدىل  وأظهرت البيانات   . ٢٠٠٨يونيه  /باريس يف حزيران  

ص، علـى أن    اوجـه خـ   بومت االتفـاق،    . جدول أعمـال يركـز علـى أهـم األولويـات ألفغانـستان            
بـرامج بنـاء    متاثـل يف أمهيتـها      بناء املؤسسات الفعالـة املمولـة متـويال جيـدا           القدرة املدنية و  برامج  

ــن وجيــب    ــدرات يف قطــاع األم ــا  الق ــام يف  إيالؤه ــة يف االهتم ــار األولوي ــر  إط ــتراتيجية أكث اس
تعزيز األمن وحتسني النمـو     : أربعة جماالت ذات أولوية، هي    رؤساء املؤمتر   وطرح بيان   . تركيزا

كـل جمـال   لوصـيات مفـصلة   مـشفوعة بت  واحلكم الرشيد وتعزيز التعاون اإلقليمـي،   ،االقتصادي
  .األولوية من اجملاالت ذات

تنسيق العمل واملـساعدة  يف جمايل بعثة األمم املتحدة    لملؤمتر على الدور املركزي     وأكد ا   - ٣
ــدوليني  ــالـ ــةادعمـ ــستان حلكومـ ــذي  ،  أفغانـ ــو الـ ــى النحـ ــررعلـ ــن  هكـ ــس األمـ ــراريف  جملـ  هقـ
متديـد   توسـيع و   إىل الـذي يـدعو      ،ومتشيا مع هذا القـرار    . مارس/ آذار املؤرخ) ٢٠٠٩( ١٨٦٨

بعثـة  ال تـسعى  الهـاي،     املعقـود يف   ؤمتراملـ لتوقعات املعـرب عنـها يف        وتلبية ل  ،البعثة يف البلد  أجل  
توســيع وجودهــا يف أكــرب عــدد ممكــن مــن املقاطعــات، ومــضاعفة جهودهــا لتنــسيق العمــل إىل 

مايو، فتحت البعثة مكتبني جديدين يف ترييـن كـوت          / أيار يفو. الدويلعلى الصعيد   واملساعدة  
  . الشهور القادمةوستفتتح مكاتب إضافية خالل. وساري بول

أغـسطس خـالل الفتـرة املـشمولة        / آب ٢٠وتسارعت األعمال التحضريية النتخابات       - ٤
ــالتقرير ــاخبني،   ف. ب ــسجيل الن ــد اســتكمال ت ــشرت   اســتكملت بع ــسمية املرشــحني ون ــة ت عملي

 وأعــرب مرشــحو املعارضــة عــن شــواغلهم إزاء. القائمــة النهائيــة للمرشــحني يف املوعــد احملــدد
 ،وعملت بعثة األمم املتحدة مع املؤسسات األفغانية ذات الـصلة         . يةاالنتخابالساحة   العدالة يف 

وتطلبـت اجلوانـب املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان       .  ملعاجلة هذه الشواغل   ،وكذلك مع اجملتمع الدويل   
  . تدرجييا،يف العملية االنتخابية املزيد من االهتمام

مـن قبيـل    الـيت   اصال يف اجملاالت الرئيـسية،      وشهدت الفترة املشمولة بالتقرير تقدما متو       - ٥
 والــشرطة الوطنيــة األفغانيــة، وكــذلك يف جمــاالت الزراعــة  فغــاين األالــوطينالتوســع يف اجلــيش 

بوسـائل تـشمل    وحتـسن التنـسيق بـني اجلهـات املاحنـة،           . وتنمية القطاع اخلاص وبنـاء القـدرات      
 الــذي تتــشارك يف رئاســته بعثــة االســتخدام األكثــر فعاليــة للمجلــس املــشترك لرصــد التنــسيق، 

  .أفغانستاناألمم املتحدة وحكومة 
، ال سـيما يف  اجلهـات  حتـسن يف بعـض       طـرأ وبينمـا   . تـدهور تزالـت احلالـة األمنيـة        وما  - ٦

عامــة بــصفة كــابول واملقاطعــات اجملــاورة هلــا، تزايــد عــدد احلــوادث األمنيــة ومــستوى العنــف  
  . من العام املاضياألشهرنفس بقارنة بامل
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  االنتخابات  -ثالثا   
املقبلـة مركـز االهتمـام يف كـل         املقاطعات  تصدرت انتخابات الرئاسة وجمالس      احتلت  - ٧

م اتـز لااليف جلنـة االنتخابـات املـستقلة    جنحت و. اجملتمع الدويلو يةفغاناألمن املؤسسة السياسية  
وكمـا ذكـرُت   . نيـة لالنتخابات على الرغم من اجلدل السياسي والتحـديات التق  جبدوهلا الزمين   

، اكتمــل حتــديث تــسجيل النــاخبني دون وقــوع )S/2009/135-A/63/751(يف تقريــري الــسابق 
أنفـسهم  ومن أجل الوصول إىل الناخبني الذين مل يتمكنـوا مـن تـسجيل        . حوادث أمنية خطرية  
ووفقـا  . خمتـارة جهـات  تواصل تسجيل الناخبني باسـتخدام فـرق متنقلـة يف    يخالل هذه الفترة،  

 مركزا لتسجيل الناخبني عن فـتح أبواهبـا بـسبب         ٧٩٦نة، مل يعجز سوى تسعة مراكز من        للج
 ٤,٥وجرى تسجيل مـا يقـرب مـن         . انعدام األمن، وكان ال بد من نقل بعض املراكز اجملاورة         

وأُبلــغ خــالل عمليــة .  يف املائــة منــهم نــساء٣٨ماليــني ناخــب خــالل اســتكمال التــسجيل، و 
ــن بعــض املخالفــ    ــسجيل ع ــدد   الت ــسجيل املتع ــال الت ــيت أدت إىل احتم ــة  . ات، ال ــل اللجن وتعم

االنتخابيــة املــستقلة مــع مــشروع تعزيــز القــدرات القانونيــة واالنتخابيــة مــن أجــل الغــد التــابع    
ــائي   ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــا  ،لربن ــاون يف أوروب ــن والتع ــة األم ــن اخلــرباء   ، ومنظم ــا م  وغريه

وســيتم اســتخدام احلــرب غــري القابــل  . يــوم االقتــراعللتخفيــف مــن تــأثري هــذه املخالفــات علــى  
للمحو، الذي جيـري اختبـاره حـاال يف كـابول، علـى أصـابع مجيـع مـن يـدلون بأصـواهتم، ملنـع             

  .تعدد التصويت
ويف . مـايو / أيـار  ٨أبريـل إىل    / نيـسان  ٢٥ بنجاح يف الفترة مـن       جرت عملية الترشيح  و  - ٨

ستقلة، وفقا للجدول الـزمين احملـدد، القائمـة األوليـة           مايو، أعلنت اللجنة االنتخابية امل    / أيار ١٦
 ٣ ٣٢٤ الـيت تـضم    جملـالس املقاطعـات،       مرشحا واملرشـحني   ٤٤ اليت تضم    للمرشحني للرئاسة 

 واســتجابة الخنفــاض عــدد املرشــحات ملقاعــد جمــالس املقاطعــات يف البدايــة، بــذلت    .مرشــحا
. فقــة لتــشجيع النــساء علــى التــسجيلمجاعــات اجملتمــع املــدين وبعثــة األمــم املتحــدة جهــودا مو 

.  امـرأة قـد سـجلت للترشـيح يف جمـالس املقاطعـات             ٣٤١وعندما أُغلق باب الترشـيح، كانـت        
وهــذا العــدد .  امــرأة ســتخوض االنتخابــات٣٢٨ امــرأة ســحبت ترشــيحها و ١٣ومــن بينــهن 

ان وأعقبت مرحلة الترشيح تقييمات لطلبات املرشحني لـضم       . ٢٠٠٥ امرأة عن عام     ٨١يزيد  
وفائهــا باملعــايري القانونيــة، مبــا يف ذلــك الفحــص للتأكــد مــن عــدم وجــود صــالت باجلماعــات  

ــاه١٤نظــر الفقــرة  ا(املــسلحة غــري املــشروعة   ــهائي أمســاء    ).  أدن ــراع الن ــة االقت ــورد ورق ولــن ت
. املرشحني الذين أصبحوا غري مؤهلني للترشيح أو الذين سـحبوا ترشـيحاهتم أثنـاء هـذه الفتـرة                 

 مرشــحا ٤١ وهــي تــضم ،يونيــه/ حزيــران١٣ عــن القائمــة النهائيــة للمرشــحني يف وقــد أفــرج
 وبــــدأت فتـــــرة احلملــــة االنتخابيـــــة يف   . مرشــــحا جملـــــالس املقاطعــــات  ٣ ١٧٨رئاســــيا و  

  .يونيه/حزيران ١٦
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وأدى . ٢٠٠٩الـسياسي يف بدايـة عـام        النقاش  اخلالفات اليت هيمنت على     ُحلت  وقد    - ٩
مـع الـسلطات األفغانيـة    مستفيـضة  إجراء مناقـشات  بـ هـذا الـصدد،    ممثلي اخلاص دورا مهما يف      

.  أرضية مشتركة بينـهم     اجلهود إلجياد  تعزيزبوالزعماء السياسيني وكذلك مع اجملتمع الدويل، و      
وبناء على طلـب مـن الـرئيس كـرزاي بـإجراء            . بتاريخ االنتخابات تلك اخلالفات   ويتصل أول   

ــل   ــات قب ــار٢٢االنتخاب ــا لل / أي ــايو، وفق ــن دســتور  ٦١مــادة م ــستان م ــة  أفغان ، أكــدت اللجن
ــا    ــد علـــى قرارهـ ــن جديـ ــستقلة مـ ــة املـ ــإجراءاالنتخابيـ ــات يف اال بـ أغـــسطس، / آب٢٠نتخابـ

القـرار بعـد ذلـك بـالقبول علـى نطـاق            هـذا   وحظـي   . أساسا ألسـباب تتعلـق بالعمليـات       وذلك
  .واسع من قبل رئيس اجلمهورية واملعارضة واجملتمع الدويل

مايو، عنـدما انتـهت     / أيار ٢٢ات رئيس اجلمهورية بعد     صالحيالثاين ب خلالف  اويتعلق    - ١٠
ــا للمــادة    ــه الرئاســية وفق ــا يف  .  مــن الدســتور ٦١واليت ــارس / آذار٢٩وأفتــت احملكمــة العلي م

مـايو  / أيـار ٢٢صالحيات كاملـة بعـد   متتعـه بـ  الرئيس كرزاي يستطيع البقاء يف منـصبه مـع       بأن
  .انتهى النقاش الساخن حول هذه القضيةبعد ذلك و. وحىت بداية فترة رئاسية جديدة

. خـالل احلملـة االنتخابيـة     املساواة بني اجلميـع     وشدد زعماء املعارضة بقوة على أمهية         - ١١
مفــضية وأعربــوا عــن شــكوكهم فيمــا يتعلــق بقــدرة املؤســسات األفغانيــة علــى تــوفري بيئــة          

 اجلهــود الــيت تبــذل ملعاجلــة هــذه  وتــساهم بعثــة األمــم املتحــدة يف . النتخابــات ذات مــصداقية
يتجلى يف كل من الدعم الـتقين املقـدم لعمليـة االنتخابـات والـدور الـسياسي                 ذلك   و ،الشواغل

  . الذي تؤديه األمم املتحدة واجملتمع الدويل يف تشكيل بيئة االنتخابات
ونيــة تعزيــز القــدرات القان”املعنــون وواصــل مــشروع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي    - ١٢

ومشـل الـدعم الـتقين      .  تعاونه الوثيـق مـع اللجنـة االنتخابيـة املـستقلة           “واالنتخابية من أجل الغد   
املقدم مجيع جوانب اخلطـة التنفيذيـة والـدعم اللوجـسيت والتـدريب وبنـاء القـدرات فـضال عـن            

رحلـة  امل الـيت دخلـت اآلن       ،مجع األموال لضمان التمويل من اجلهات املاحنـة للعمليـة االنتخابيـة           
  .  الشراء والتوزيع واألعمال التحضريية للحملة االنتخابيةاتامسة من عملياحل
مـع املرشـحني ومـع اجملتمـع املـدين لتعزيـز            مستفيـضا   وبدأت بعثة األمم املتحدة حـوارا         - ١٣

ــة   ــة االنتخابي ــصداقية العملي ــة شــنتو. م ــاة    البعث ــن مراع ــق م ــة للتحق ــسياسية محل ــوق ال  ، احلق
ويركز املـشروع علـى أربعـة مـن         .  املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان    أفغانستانشراكة مع جلنة     يف

ــسان   ــ(حقــوق اإلن ــسلمي ، وتكــوين اجلمعيــات ، التعــبريةحري ــة )التنقــل و، والتجمــع ال ، وثالث
مجيـع  املـشروع   رصـد   يوسـوف   ).  وعدم التمييـز   ، وعدم التحيز  ،ترهيبعدم ال (مبادئ أساسية   

وسـيوىل اهتمـام خـاص إىل       . التوصيات املناسـبة إىل الـسلطات     قدم  يمراحل العملية االنتخابية و   
وسوف تـصدر تقـارير     . حلقوقها السياسية التامة  العوامل اليت حتد من قدرة املرأة على املمارسة         
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أصدر ممثلي اخلاص جمموعة من املبادئ التوجيهيـة األساسـية          قد  و. عامة عن نتائج هذه العملية    
تلخــص األنظمــة األفغانيــة القائمــة هــي ليــة االنتخابيــة، والــيت تنطبــق علــى الــسلوك خــالل العم

فــضال عــن أفــضل املمارســات الدوليــة، وتــذكّر املرشــحني واملــسؤولني والــوكالء وأعــضاء          
األحزاب وأنصارهم فضال عن موظفي االنتخابات وممثلي وسـائل اإلعـالم واملمـثلني الـدوليني                

  . يةنتخاباالعملية  المانتظامبسؤولياهتم من أجل كفالة 
وهنـاك ثالثـة   . يف املقاطعـات مها اوهـي ترسـخ أقـد    ،بيـة شكاوى االنتخا الينت جلنة   وُع  - ١٤

. ، من أصـل مخـسة أعـضاء باللجنـة، عينـهم ممثلـي اخلـاص                أو دوليون  نوخرباء انتخابات قانوني  
وقــد نظــرت اللجنــة يف االعتراضــات علــى أهليــة املرشــحني وستواصــل اســتعراض الــشكاوى     

اللجنــة أنــه تلــك يونيــه، أعلنــت / حزيــران٩ويف .  االنتخابيــة والبــت فيهــااتخالفــاملتعلقــة بامل
 من خوض االنتخابات لعدم توافر معـايري        ، من بينهم مرشحان رئاسيان،     مرشحا ٥٧إقصاء   مت

مــايو، / وتتــألف جلنــة اإلعــالم، الــيت أنــشأهتا اللجنــة االنتخابيــة املــستقلة يف أيــار. لــديهماألهليــة
اإلعالميـة وتغطيـة احلملـة      التغطيـة    صـد ر  مـسؤولة عـن    هـي  باللجنـة، و   مخسة أعضاء أفغـان    من

  .الشكاوىمعاجلة االنتخابية، و
 العمليـة  يف    مـسؤويل الدولـة    عـدم تـدخل   ” مرسـوما بـشأن      ياكرزصدر الرئيس   أوقد    - ١٥

املــسؤولني  وأحيظــر أي تــدخل مــن املؤســسات احلكوميــة  وهــو  ،“٢٠٠٩  عــام يفاالنتخابيــة
خالفـه مـن   م ممثلي اخلاص مبواصـلة احلـوار مـع الـرئيس و    وويق. لية االنتخابيةيف العماحلكوميني  

  .لضمان االمتثال هلذا املرسومذوي الصلة أعضاء احلكومة 
 بــني قــوات اتالنتخابــلالتخطــيط األمـين  لتبــسيط مــشترك أمـين  وأنـشئ فريــق ختطــيط    - ١٦

 والقيـادة  ، الدوليـة األمنيـة ملـساعدة   وقـوة ا  ، واللجنـة االنتخابيـة املـستقلة      ، األفغانية األمن الوطين 
ــشتركة   ــة امل ــة األمني ــستان،االنتقالي ــم املتحــدة ألفغان ــق .  واألم ــاجل فري  اآلن أمــن  التخطــيطويع

 ، وإنـشاء مراكـز قيـادة عمليـات املقاطعـات          ، وختطيط حركة توزيع املواد االنتخابية     ،املرشحني
  .ة لالقتراعقع املقترحالحالة األمنية للمول إجرائه تقييماتفضال عن 

أرسـلت منظمـة األمـن      كمـا     االنتخابـات  راقبـة ملوقد قرر االحتاد األورويب إرسال بعثة         - ١٧
وحـث ممثلـي اخلـاص كـال املنظمـتني      . دعم االنتخابـات لـ  ا فريقـ  االقتصادي يف أوروبا والتعاون

رتيهـة  الرة احلـ النتخابـات  لوختطـط مؤسـسة أفغانـستان    . رفع مستوى ونطاق مشاركتهماعلى  
 يف املائـة مـن      ٧٠ حنـو    ةتغطيـ لمراقـب حملـي يف مجيـع أحنـاء البلـد،             ٨ ٠٠٠يقرب مـن     شر ما نل

.  العمليــة االنتخابيــةيتــابعونهلــم تــسجيل وكــالء علــى ن ووُيــشجع املرشــح. مراكــز االقتــراع
 سـالمة العمليـة االنتخابيـة       تعزيـز وجود مراقبني حمليني ودوليني دورا هامـا يف         أن يؤدي   وميكن  
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 وتشارك بعثة األمم املتحدة يف استضافة الفريق العامل ملراقبـة االنتخابـات، الـذي          .ومصداقيتها
  .يقدم التوجيه وييسر املراقبة الدولية واحمللية

  
  األمن  - بعارا  

 ففــي  أثنــاء الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، اإلمجــايلتواصــل ارتفــاع عــدد احلــوادث األمنيــة  - ١٨
شـهد هـذا العـام    و. ٢٠٠١حـادث ألول مـرة منـذ عـام     األلـف  احلـوادث  مايو جتاوز عدد   /أيار

ــة   ــادة يف احلــوادث األمني ــسبة زي ــة ٤٣بن ــغ ٢٠٠٩ شــهري يف عــام  مبتوســط( يف املائ  ٧٤٠ بل
ــا ــدره  حادث ــادة عــن متوســط شــهري ق ــا يف األشــهر األربعــة األوىل  ٥١٩ ، بزي عــام مــن  حادث
يف لــرتاع التقليديــة  اجهــاتالقتــال يف اشــتداد  احلــوادث إىل  أعــدادويرجــع ارتفــاع). ٢٠٠٨

، وال سـيما  مـستقرة سـابقا   أنـشطته يف منـاطق كانـت         يفوسـع التمـرد      ت كما. اجلنوب والشرق 
وعلى مـدى األشـهر األربعـة املاضـية، زاد عـدد املقـاتلني األجانـب املـشاركني إىل               . يف الشمال 

  .مرتبطون بتنظيم القاعدةيف األغلب األعم جانب حركة الطالبان، وهم 
. بعــض التقــدم يف أجــزاء رئيــسية مــن البلــد     أُحــرز م واقــع بــالغ التعقيــد،   ويف خــض  - ١٩
حتسن التنسيق بني اجليش الوطين األفغـاين، والـشرطة الوطنيـة األفغانيـة، واملديريـة الوطنيـة                  فقد

،  هبـا بـل واملقاطعـات احمليطـة    وأسفر ذلك عـن اخنفـاض حـاد يف احلـوادث األمنيـة يف كاُ              ،لألمن
قـوات دوليـة   أيـضا  ل ُنـشرت  حول كابُـ و. ت إرهابيةياأُحبطت عمل ما  ك. مثل وارداك ولوغار  

اخنفـض عـدد احلـوادث      وإضـافة إىل ذلـك،    . إضافية، إىل جانـب قـوات أفغانيـة حديثـة التجنيـد           
  .هريات يف
القتـال  احتـدام   وال تزال حرية تنقل املوظفني املدنيني غري املسلحني متـأثرة سـلبا جـراء                 - ٢٠

ــف و   ــة التخوي ــتداد محل ــالواش ــا . االغتي ــة    كم ــسؤويل احلكوم ــد مل تواصــل االســتهداف املتعم
. حلكومـة، وأوسـاط تقـدمي املعونـة       ا املتعاقدين مع وموظفيها، وعلماء الدين، واملقاولني املدنيني      

 اتــسمت الفتــرة املــشمولة بــالتقرير بازديــاد، ٢٠٠٨ىل مــن عــام وومقارنــة باألشــهر األربعــة األ
، املعونــةاالســتهداف املباشــر ملــوظفي  ودث التخويــف، عمليــات االغتيــال واالختطــاف وحــوا 

 شـهد اخنفاضـا   املعونةإال أن عدد القتلى من موظفي . فيهم موظفو األمم املتحدة الوطنيون     مبن
  . املشمولة بالتقريرخالل الفترةمن هذا النوع حادا، حيث مل يبلغ إال عن حالة واحدة 

ــة و   - ٢١  ٢٠٠٩األشــهر األربعــة األوىل مــن عــام    يف املتطــورةوزاد عــدد اهلجمــات املركب
وُشـنت مـؤخرا هجمـات علـى جملـس املقاطعـة وجممـع             . ٢٠٠٨مقارنة بـنفس الفتـرة مـن عـام          

أبريـل، وعلـى جممـع احلـاكم ومقـر          /يف نيـسان  وقعتـا   احلاكم يف قنـدهار يف حـادثتني منفـصلتني          
مـصدرا  وحميطهـا    ويعد تدهور األمن يف مدينـة قنـدهار       . مايو/الشرطة يف خوست يف أيار    قيادة  
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 يف املائـة    ٨٠املبلـغ عنـها بنـسبة       األمنيـة   ، زادت احلـوادث     ٢٠٠٨عـام   بفمقارنة  .  الشديد للقلق
وذلـك مشـل زيـادة بالغـة احلـدة يف      . مقاطعة دامان حيث يوجد املطـار يف  داخل املدينة نفسها و   

وزيــر يــويل و. الــيت اســُتخدمت فيهــا أجهــزة متفجــرة مرجتلــة ، احلــوادث املبلــغ عنــها يف املدينــة
 زيــادة عــدد أفرادهــا حبلــول هنايــة وهــو يعمــل علــى ،صــالح شــرطة قنــدهارإلالداخليــة أولويــة 

  . يوليه/متوز
لبعثـة جبـروح    يف ا فقـد أُصـيب موظـف وطـين         . وتعرضت األمم املتحدة أيـضا للـهجوم        - ٢٢

عـة  فرباير، ُنصب كمـني لقافلـة تاب      / شباط ٣ويف  . خطرية يف اهلجوم على جملس مقاطعة قندهار      
مـايو، انفجـر جهـاز متفجـر مرجتـل يف عربـة مدرعـة             / أيـار  ٥ويف  . لألمم املتحدة مشايل هـريات    

عة أوروزغان، ومل تقـع إصـابات حلـسن         طحتمل عالمة األمم املتحدة يف مدينة تريين كوت مبقا        
ــران٨ويف . احلــظ ــابع ملنظمــة   / حزي ــه، تعــرض جممــع ت ــم املتحــدة يوني ــة  ل  األم ــة والزراع ألغذي

ورمبا مل تكن األمم املتحـدة اهلـدف املقـصود         . ندوز، مما أسفر عن إصابة حارسني     للهجوم يف ق  
  . من تلك اهلجمات

 املقبلة زيادة يف مستوى العنف مقارنـة بـنفس الفتـرة مـن              الفترةومن املرجح أن تشهد       - ٢٣
العام املاضي، مبا يف ذلك مـا يـشنه املتمـردون مـن هجمـات انتحاريـة معقـدة وأعمـال ختويـف                       

القوات األفغانية والدولية املشتبكة مـع      عدد  لزيادة الكبرية يف    أن تسفر ا  كما ميكن   . ياالتواغت
  . املتمردين عن ازدياد احلوادث األمنية

ــسيق   - ٢٤ ــة،       وبالتن ــة للمــساعدة األمني ــوة الدولي ــي والق ــستقلة للحكــم احملل ــة امل ــع املديري م
 باعتبارهـا مقاطعـات بالغـة       ددةبعثـة جتريـب هنـج متكامـل يف املقاطعـات اخلمـس احملـ              الواصلت  
بعثة أن هذا النهج ميكـن أن يـشكل مـسامهة هامـة             الوتعترب  .  الختاذ إجراءات فورية فيها    األمهية

وجــود دعــم مكــرس بــصورة مكافئــة بولــن يكــون اســتمراره ممكنــا إال . يف اســتقرار أفغانــستان
ــه ــة، وال   تقدم ــسلطات احلكومي ــة وال ــة للمــساعدة األمني ــوة الدولي ــستقلة  ســ  الق ــة امل يما املديري

  . للحكم احمللي
  

  االستراتيجية اإلمنائية الوطنية األفغانية وجهود التنسيق بني املاحنني  - خامسا 
 مخـسة قطاعـات     ، بالتشاور مع احلكومـة واملـاحنني،      بعثةالعقب مؤمتر باريس، حددت       - ٢٥

االهتمـام الكـايف مـن      ضرورية للنمـو االقتـصادي الطويـل األجـل يف أفغانـستان ولكنـها مل تلـق                  
الزراعــة، والطاقـة، وتنميــة القطــاع اخلـاص، وبنــاء القــدرات،   : وهــذه القطاعـات هــي . املـاحنني 

  . والتعليم العايل والتدريب املهين
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اجملـــاالت هـــذه وخـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، أُحـــرز تقـــدم مـــشجع يف بعـــض    - ٢٦
واختــذ اجمللــس املــشترك .  عقــد بالهــاياألولويــة، وهــو مــا تكــرر تأكيــده يف املــؤمتر الــذي ذات

أبريــل / نيــسان١٩ الــذي ُعقــد يف  احلــادي عــشر،رات هامــة يف اجتماعــهاللتنــسيق والرصــد قــر
اسـتراتيجية وطنيـة جديـدة      بـشأن   وشارك يف رئاسته ممثلي اخلاص وأمني أرساال كبري الـوزراء،           

 هلـس اجتماعـات جلانـ     جملا اجتماع   توسبق. تنمية القطاع اخلاص  وللزراعة، وإصالح الشرطة،    
  .اهتمام اجمللستطلب ت اليت أشارت إىل تلك اجملاالت باعتبارها مسائل بالغة األمهية ،الدائمة
قيــادة وزارة الزراعــة والــري والثــروة بُوضــع اإلطــار الــوطين اجلديــد للتنميــة الزراعيــة و  - ٢٧

هدف اإلطــار زيــادة ويــست. احليوانيــة يف أفغانــستان، بــدعم مــن األمــم املتحــدة والبنــك الــدويل 
وعـرض الـوزير مخـس أولويـات        . العمالة وهتيئة فرص  ،ز تنمية األسواق  يفحتاإلنتاج الزراعي، و  
 القمح ملوسم الزراعة املقبل، واستئجار األراضـي، وإمكانيـة احلـصول        تقاوىفورية، مثل شراء    

ــى االئتمــان  ــة خاصــة   و. عل ــة أمهي ــسبمث ــضا يكت ــة الزراعيــ  ها أي ــد للتنمي ــق اجلدي ــة املرف ة والريفي
 مـن خـالل حتـسني احلـوافز         ، التهديـد الـذي يـشكله اخلـشخاش        تقليليستهدف  الذي   ،الشاملة

جممـل  باملوافقـة علـى     جمللس املشترك للتنـسيق والرصـد       ار  اوعقب قر . صيل املشروعة الزراعة احمل 
تقييمــا للثغــرات مــن أجــل حتفيــز وتوجيــه أنــشطة  حاليــا الربنــامج واألولويــات، جتــري الــوزارة 

بأسـلوب فعـال    سـويا   مـع املـاحنني     جل يف مـسعى  وتقيم البعثة حـوارا دائمـا مـع الـوزارة           . احننيامل
  .ملساندة وجود قيادة أفغانية قوية

 تواصــلت خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير عمليــة إصــالح الــشرطة الوطنيــة األفغانيــة و  - ٢٨
ــا خطــوات جــادة  وختطــو. هــاوتعزيز ــة حالي ــز املــساءلة كافحــة الفــسمل وزارة الداخلي اد، وتعزي

ووفقـا لـوزارة الداخليـة، فُـصل أكثـر          .  على أسـاس الكفـاءة     ني والتعي ،اإلدارية، وحتسني القيادة  
وُشـكلت أفرقـة متخصـصة      .  فيما جتري مقاضاة عدد كبري منهم      ، من ضباط الشرطة   ١٠٠من  
د آليـة  وجيـري إعـدا  . الـشرطة لـصاحل   وضـع نظـم إلدارة املـوارد البـشرية          علـى   ساعدة الـوزارة    مل

بـدور رقـايب علـى أداء     االضـطالع    تتـيح للـهيئات املنتخبـة واجملتمـع املـدين            ،للرصد االجتمـاعي  
  . الشرطة العاملة على الصعيد احمللي

الـيت تواجـه الـشرطة الوطنيـة األفغانيـة إال بزيـادة           احلاليـة   لتحديات  التصدي ل وال ميكن     - ٢٩
بــني جــرت عقــب مــشاورات و. وحتــسني مــا خيــصها مــن تــدريب ورصــد ومعــدات   هــاحجم

احلكومــة واملــاحنني، وافــق االجتمــاع احلــادي عــشر للمجلــس املــشترك للتنــسيق والرصــد علــى  
وفـضال عـن ذلـك، أُقـرت        . مدينـة كاُبـل   يف   فرد من أفراد الشرطة      ٤ ٨٠٠زيادة مؤقتة قدرها    

عـات  يف املقاط ُينـشرون    من أفراد الـشرطة،      ١٠ ٠٠٠ و   ٥ ٠٠٠زيادة مؤقتة ثانية تتراوح بني      
رات حتـت رعايـة اجمللـس الـدويل لتنـسيق           اوجيري اإلعداد للتنفيذ التفصيلي لتلك القر     . الضعيفة
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ومثة أمهية بالغة يف أن تقترن زيادة األعداد باملزيد من اإلصـالحات املؤسـسية،    . شؤون الشرطة 
وســيتطلب . وال ســيما تعزيــز تــدابري مكافحــة الفــساد وحتــسني إجــراءات االختيــار والتــدريب  

ر بشأن حجـم الـشرطة الوطنيـة        اومن املتوقع أن ُيتخذ قر    . ك دعما شامال من اجملتمع الدويل     ذل
وسـريكز  . األفغانية يف املستقبل عقب اختتام استعراض جتريه املفوضية األوروبية وتدعمه البعثة          

ــة، وأعــدادها، وختصــصاهتا،   الدقيقــة االســتعراض علــى االحتياجــات   ــة األفغاني للــشرطة الوطني
  .ها اجلغرايفوتوزيع
ويف االجتمـاع احلـادي   . أُحـرز تقـدم مـشجع علـى صـعيد تنميـة القطـاع اخلـاص               كما    - ٣٠

عــشر للمجلــس املــشترك للتنــسيق والرصــد، عــرض وزيــر التجــارة والــصناعة مخــس أولويــات    
تجهيـز  ال و، وتعزيـز االسـتثمار   ،ح التـراخيص  ْنإصالح مَـ  و ،تتراوح بني تيسري جتارة املرور العابر     

 الـوزير علـى تقـدمي      شـجع اجمللـسُ   قـد   و. ويساند املاحنون تلك األولويات   .  للقيمة املضافة  املولِّد
  .اريع للتمويل يف أقرب وقت ممكنشم

عملية التوحيـد القياسـي     وهي   ،ويف جمال بناء القدرات، ُحددت احلاجة األشد إحلاحا         - ٣١
ات، واملـوارد البـشرية، ووضـع       احملاسـبة، واملـشتري    املتمثلة يف    - “املهام املشتركة ”جملموعة من   

،  األفغـاين  ووضع معهد اخلدمـة املدنيـة     .  داخل الوزارات احلكومية   السياسات، وإدارة املشاريع  
ويـتعني تنـسيق   . شروعإىل اقتـراح مبـ   حاليـا  امفهـوم جيـري تطويرهـ   مـسودة  بدعم من املـاحنني،   

مـن أجـل   ) انظـر أدنـاه   (“يـة الطفرة املدن”يف إطار املبذولة هذا العمل أيضا مع اجلهود اجلديدة  
  .جتنب االزدواج وإنشاء هياكل متنافسة متوازية

وفيما يتعلق بالتعليم العـايل والتعلـيم املهـين، بـدأت البعثـة العمـل مـع وزارات التعلـيم،                      - ٣٢
والتعليم العـايل، والعمـل والـشؤون االجتماعيـة وشـؤون الـشهداء واملعـوقني، مـن أجـل حتديـد                     

تعتـرب إمكانيـة االلتحـاق      اليـوم،   و. اليت تؤثر على النظام التعليمـي بأسـره       الثغرات واالختالالت   
 سـيكون لـه   وما مل ُيصحح هذا الوضـع  حمدودة بشدة،  ، وال سيما التعليم املهين    ،بالتعليم العايل 

وتعتـزم البعثـة تقـدمي تقيـيم للثغـرات          . على الفرص التعليمية والنمو االقتـصادي     خطري  أثر سليب   
  .وزارات املعنية مع الشتراكباال
اء بصورة متزايـدة بـشأن التنـسيق        بّنجدل  وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، كان هناك         - ٣٣

البعثــة، علـى أمهيـة اتــساق   بتأييـد مـن   وأكـد وزيـر املاليــة تكـرارا،    . مـع املـاحنني وفعاليـة املعونــة   
ــع   ــاحنني م ــود امل ــذكورة يف جه ــات امل ــة الوطنيــ   األولوي ــتراتيجية اإلمنائي ــستان ويف ة  االس ألفغان

 بتــوفري املــوارد الكافيــة  الــوزيرنــادىكمــا . اإلعــالن اخلتــامي للمــؤمتر الــدويل لــدعم أفغانــستان
 الزراعــة واهلياكــل الــيت مــن قبيــلنقــص يف التمويــل، حاليــا مــن األولويــات الــيت تعــاين لتنفيــذ 

آليــة  يف ذلــك ومــن أجــل كفالــة تنــسيق أفــضل، أُنــشئت عــدة آليــات جديــدة، مبــا  . األساســية
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ــران ” ــيت “اســتعراض األق ــساق يف ختــصيص    ســتتيح  ال ــة االت ــاحنني كفال ــة وامل ــة والبعث للحكوم
 أوجـه    حتسني ديدة الستعراضها من أجل   اجلشاريع  املوستلزم هذه اآللية املاحنني بتقدمي      . املوارد
وزارة الـصحة   تلـك اآلليـة بـ     وقـد أُطلقـت     .  وجتنب االزدواج، ومعاجلة أوجه القـصور      ،التالحم

مـايو، كمـا بـدأ العمـل هبـا يف وزارة الزراعـة والـري والثـروة احليوانيـة يف                     /عامة يف أوائل أيـار    ال
  .وقت الحق من نفس الشهر

 ٢٠١٣  و٢٠٠٨ أنـه بـني عــامي   ألفغانـستان وتفتـرض االسـتراتيجية اإلمنائيـة الوطنيــة      - ٣٤
ــيموِّ ــن   س ــر م ــاحنون أكث ــستان   امل يف ٧٥ل امل ــة أفغان ــن ميزاني ــة م ــة . ائ ــذه احلال ــة  و ه ــري قابل  غ

 ومـن املـشجع أن    . إليراداتل ما تقوم به من حتصيل    كومة إىل زيادة    احلن حاجة   بيُِّتلالستدامة و 
أوفــت للمــرة األوىل حيــث اإليــرادات، حتــصيل عمليــة قــد حــسنت  وزارة املاليــة يالحــظ املــرء

  ).٢٠٠٩مارس / آذار- ٢٠٠٨مارس /آذار( ١٣٨٧باهلدف احملدد للسنة املالية 
يونيـــه، أطلقـــت البعثـــة أيـــضا محلـــة مـــشتريات حمليـــة مـــع أعـــضاء  / حزيـــران١٠ويف   - ٣٥

الغـرض مـن تلـك    و. لقطـاع اخلـاص  املنـتمني ل احلكومة، واملاحنني، وعدد مـن املـوردين األفغـان       
ت اتشجيع اجملتمع الدويل على شراء املنتجات األفغانية وتقليل االعتماد على الـوارد           هو  احلملة  

ــا  ــك، األغلــى مثن ــة فــرص  ل وذل ــادة    تهيئ ــصادي، وزي ــستان، وحفــز النمــو االقت ــة يف أفغان العمال
  .اإليرادات حتصيل
تلقي املعلومـات   لوقد أُعدت قاعدة البيانات اخلاصة باملساعدة اإلمنائية يف وزارة املالية             - ٣٦

تـدفق  أداة ضـرورية لرصـد      وهـي   . من املاحنني عن أنشطتهم املتصلة بالتنمية يف مجيع أحناء البلد         
وجيـري حاليـا حتـسني قاعـدة البيانـات حـىت تلـيب              . ، وإعـادة توجيهـه، وتنـسيقه       اإلمجـايل  املوارد

وعلى الـرغم مـن تقـدير البعثـة بأنـه يوجـد       . احتياجات املاحنني واحلكومة والبعثة بصورة أفضل  
مـن  وبليـون دوالر    من دوالرات الواليات املتحـدة       مليون دوالر    ٧٠٠ بني   مبالغ تتراوح حاليا  

البالغـة  مهيـة   األال تـزال تنفـق دون إبـالغ سـليم، مثـة وعـي متزايـد ب                دوالرات الواليات املتحدة    
  .جناح تنسيق اجلهودوإلبالغ السليم من أجل فعالية املعونة ل

ــر           - ٣٧ ــة وزي ــساعدة اإلمنائي ــم املتحــدة للم ــل األم ــار عم ــى إط ــع عل ــارك يف التوقي ــد ش وق
مــايو، عقــب عمليــة تــشاور أُجريــت مــع  / أيــار٢٨ االقتــصاد ومنــسق األمــم املتحــدة املقــيم يف 

وحتـدد الوثيقـة خريطـة الطريـق     . النظراء احلكـوميني واجلهـات املاحنـة ومنظمـات اجملتمـع املـدين           
وُحـددت ثالثـة    . ٢٠١٣ إىل   ٢٠١٠لتّدخل أسـرة األمـم املتحـدة يف أفغانـستان يف الفتـرة مـن                

اخلـــدمات ‘ ٣’ املـــستدامة، ســـبل العـــيش‘ ٢’احلوكمـــة، ‘ ١’: قطاعـــات ذات أولويـــة، هـــي
ــشاء    . األساســية للمــشاريع الــيت  “ صــندوق مــشترك ”ويتــضمن اإلطــار ابتكــارا هامــا؛ هــو إن

يشارك يف تنفيذها ما ال يقل عن وكالتني من وكـاالت األمـم املتحـدة أو اثـنني مـن صـناديقها                      
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ظـى خبـدمات    أو براجمها، يف مقاطعة من مقاطعاهتا الستة اليت ُحددت باعتبارها مقاطعات ال حت            
وبدعم من اجلهات املاحنة، ميكن أن يـسهم ذلـك الـصندوق يف معاجلـة اخللـل امللحـوظ                   . كافية

 باملقارنــة األكثــر اســتقرارا وإن كانــت خــدماهتا ناقــصةيف جمــال املــساعدة املقدمــة للمقاطعــات 
  . غري املستقرةباملقاطعات 

ــات  وكــان مــؤمتر الهــاي أول اجتمــاع دويل ُيعقــد بعــد العــرض       - ٣٨ ــه الوالي ــذي قدمت ال
ــدة ــةاملتحـ ــستان    األمريكيـ ــستان وباكـ ــتراتيجي ألفغانـ ــها االسـ ــن استعراضـ ــتقبل  .  عـ ــد اسـ وقـ

االقتراح الـداعي   بـ  وأشـادوا علـى حنـو خـاص       املؤمتر االسـتعراض اسـتقباال حـسنا،        بـ املشاركون  
املـستويني   وبناء اخلربات األفغانيـة علـى        أفغانستانزيادة عدد اخلرباء املدنيني لدعم حكومة        إىل

  . الوطين ودون الوطين
املتكـررة  ، اليت تتوافـق مـع الـدعوات         “الطفرة املدنية ”كما رحبت األمم املتحدة هبذه        - ٣٩

ويف أعقـاب مـؤمتر     .  ممثلـي اخلـاص    وجههـا  الـيت    ،وضع برنامج ضخم لبناء املؤسـسات     ب املطالبة
االحتياجــات  خطــة شــاملة يف وقــت قياســي بينــت فيهــا  أفغانــستانالهــاي، وضــعت حكومــة 

وجـرى التأكيـد علـى أن أي        . احملددة، من حيث أنواع املهارات الالزمة واألولويات اجلغرافيـة        
جيــب أن تــستند إىل متلــك األفغــان زمــام األمــور، حبيــث تتــواءم املــساعدة مــع “ طفــرة مدنيــة”

اهلياكـل واألولويـات األفغانيـة، لتنـشئ توسـعا دائمـا يف الوجـود احلكـومي ولـيس جمـرد توســع           
وجيب أن تـستند أي زيـادة يف اخلـربة املدنيـة األجنبيـة إىل الطلـب،                 . مؤقت يف الوجود األجنيب   

وجــرى . وأن تــؤدي إىل تطــوير القــدرة املــستدامة وأن تكــون فعاليتــها قابلــة للقيــاس والرصــد  
تقاسم اخلطة احلكومية ورسالة موجهة من بعثة األمم املتحدة لتقـدمي املـساعدة إىل أفغانـستان،                

وتقــوم . اآلليــات املتاحــة لنــشر اخلــرباء املــدنيني الــسريع والفعــال، مــع اجملتمــع الــدويل    تــصف 
ــذ         ــضال عــن آليــات لتنفي ــة حاليــا بوضــع خطــة ذات أولويــات ف . “الطفــرة املدنيــة ”احلكوم

  . الصدد اوستواصل البعثة تعاوهنا الوثيق مع احلكومة يف هذ
  

  احلوكمة   -سادسا  
كمـا أُحـرز تقـدم يف       . د مـن التطـورات املتعلقـة باحلوكمـة        جرى التطرق أعاله إىل عد      - ٤٠

وبعد إقـرار احلكومـة السـتراتيجية مكافحـة         . جممل أعمال احلكومة الرامي إىل مكافحة الفساد      
الفساد اليت أعـدها قاضـي القـضاة، باشـرت وحـدة متخصـصة يف مكافحـة الفـساد مؤلفـة مـن                       

وتـساعد  . أبريـل / نيـسان ١ائـب العـام يف   مخسة عشر عضوا من النيابة العامة عملـها مبكتـب الن      
وبــدعم مــن األمــم . األمــم املتحــدة تلــك الوحــدة يف وضــع مبــادئ توجيهيــة داخليــة لعملياهتــا  

 ا مـؤخرا، بوصـفه    ة املُنـشأ  ،مكافحـة الفـساد   بتنفيـذ اسـتراتيجية     لرقابـة   ا مفوضـية قـوم   تاملتحدة،  
ة الفـساد باالشـتراك مـع       لجهود احلكومية ملكافحة الفساد، بوضع خطط عمل ملكافحـ        ل ةمنسق
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ــة وقانونيـــة ضـــد املـــسؤولني   . وزاريت الداخليـــة واملاليـــة واختـــذت الوزارتـــان إجـــراءات تأديبيـ
ويف الوقت نفسه، طلبت احلكومة من كبار مـسؤوليها كافـة الكـشف عمـا لـديهم                 . الفاسدين

. وسـيحتفظ املكتـب الـسامي بقاعـدة بيانـات عـن هـذه املعلومـات               . من أصول ومصادر دخـل    
  . يجرى التحقيق مع املوظفني الذين ال يستطيعون تقدمي إقرارات عن مصادر دخلهموس
وال سـيما اإلطـار      ،وبالرغم من هذه التدابري اإلجيابية، مل يكتمل بعد اإلطار املؤسـسي            - ٤١

وقـد طلبـت اجلهـات املاحنـة أن تقـود بعثـة األمـم املتحـدة         .  قـضايا الفـساد   التشريعي، لتـصريف  
  .  تنقيح قانون مكافحة الفسادلدعم املفوضية يف اجلهاتتلك جهود 

  
  التعاون اإلقليمي  -سابعا   

ــداملهتمــام اال حتــول  - ٤٢ ــه يف حــل      إىلتزاي ــصرا ال غــىن عن ــاره عن ــاون اإلقليمــي باعتب  التع
وقـد ُعقـدت خـالل األشـهر الـستة املاضـية            .  يف أفغانـستان   الرتاعات وتوليـد النمـو االقتـصادي      

للتعاون اإلقليمي، تـشمل مـؤمترات يف بـاريس وبروكـسل وطهـران             مؤمترات عديدة ُخصصت    
، الــذي “املــؤمتر االســتثنائي املعــين بأفغانــستان”مــارس، حــضرت / آذار٢٧ويف . وإســالم أبــاد

وخـالل املـؤمتر، أصـدرت الـدول األعـضاء          . ُعقد يف موسكو برعاية منظمة شـانغهاي للتعـاون        
ة عمـل تؤكـد علـى أمهيـة تـضافر اجلهـود يف              يف منظمة شانغهاي للتعاون بيانـا واعتمـدت خطـ         

 ٢٧ و   ٢٦وسـيعقد يف    . املنطقة ملكافحة اإلرهاب، واملخدرات غري املشروعة واجلرمية املنظمـة        
 حتــــت رعايــــة جمموعــــة الثمانيــــة، مــــؤمتر آخــــر يتنــــاول  بإيطاليــــايونيــــه بتريــــستا،/حزيــــران

  . اإلقليمية سائلامل
وُعقـد عـدد    .  الدائر بني باكستان وأفغانستان    نائي الث وأُحرز مزيد من التقدم يف احلوار       - ٤٣

من االجتماعات بني رئيسي اجلمهوريتني وكبار الوزراء، كان من بينها االجتماع الـذي ُعقـد           
. مــايو/ أيــار٦ يف  العاصــمةأبريــل، واالجتمــاع الــذي ُعقــد يف واشــنطن/ نيــسان١يف أنقــرة يف 

لزراعـــة، واجلـــيش واالســـتخبارات، علـــى ونوقـــشت املـــسائل املتعلقـــة بالتنميـــة، والتجـــارة، وا
،  العاصــمةوبتــشجيع مــن احملادثــات البنــاءة الــيت جــرت يف واشــنطن . مــستويات ثنائيــة وثالثيــة

يتجـاوز   التزمت أفغانستان وباكستان بالتوقيع علـى اتفـاق بـشأن التجـارة العـابرة يف موعـد ال                 
  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١
، وباكـــستان،  اإلســـالميةإيـــرانمجهوريـــة انـــستان، ووالتقـــى رؤســـاء مجهوريـــات أفغ  - ٤٤
ــار٢٤طهــران يف  يف ــل يف     / أي ــدول يف كاب ــة هــذه ال ــايو، يف أعقــاب اجتمــاع وزراء خارجي م
واعتمد الرؤسـاء الثالثـة إعالنـا أكـدوا فيـه التـزامهم ببـذل جهـود مـشتركة                    . أبريل/نيسان ٢٧
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كافحـــة إنتـــاج املخـــدرات   ملكافحـــة اإلرهـــاب، ودعـــم املـــشاريع االقتـــصادية الثالثيـــة، وم     
  . هبا واالجتار

 يف اجتمـاع وزراء      احلاضـرة  ، وافقت اجلهـات املاحنـة     السابقوكما ذكرت يف تقريري       - ٤٥
، علــى ٢٠٠٨ديــسمرب / الــذي استــضافته فرنــسا يف كــانون األول،اخلارجيــة املعــين بأفغانــستان

ــة وملموســة    ــة االقتــصاد يف أفغاحلفــزحتديــد مــشاريع إقليميــة معين وقــدمت هــذه . نــستان تنمي
املشاريع إىل مؤمتر التعـاون االقتـصادي اإلقليمـي الثالـث املعـين بأفغانـستان الـذي ُعقـد بإسـالم                

وأدت بعثة األمم املتحدة، الـيت تعمـل يف تعـاون وثيـق مـع املفوضـية                 . ٢٠٠٩مايو  /أباد يف أيار  
وحيـدد اإلعـالن   . تمويلـها األوروبية، دورا رئيسيا يف حتديد املشاريع واجلهـات املاحنـة الالزمـة ل            

 عــزم قــد بــيَّن ذلــكو. لمــؤمتر قــوائم مــشاريع حمــددة واجلهــات املاحنــة املــسؤول عنــهالاخلتــامي 
وكـان أحـد املـشاريع      .  التنسيق اإلقليمي من أجـل أفغانـستان        مسألة اجملتمع الدويل على معاجلة   

 ا وهــذ،ملبــادرات اإلقليميــةاملتفــق عليهــا إنــشاء أمانــة بــوزارة اخلارجيــة األفغانيــة ملتابعــة مجيــع ا  
 بأن مبادرات التعاون اإلقليمية الكثرية اليت برزت على مـدى األشـهر القليلـة               االعترافعكس  ي

  . املاضية جيب أن توضع بطريقة منسقة
  

  حقوق اإلنسان   -ثامنا   
باإلضــافة إىل أنــشطة حقــوق اإلنــسان ذات الــصلة باالنتخابــات املــشار إليهــا أعــاله،      - ٤٦

ثــة األمــم املتحــدة احتــادات الــصحفيني واملنظمــات اإلعالميــة األفغانيــة علــى وضــع  ســاعدت بع
خطــة لتحــسني إمكانيــة احلــصول علــى املعلومــات وكفالــة العدالــة واملــساءلة يف حــاالت شــن    

إعــالن ”وُيــشكل . هجمــات علــى الــصحفيني والفــاعلني الرئيــسيني يف اجملتمــع املــدين وقتلــهم  
مـارس، جـدول أعمـال للعمـل     / آذار٣٠املعتمـد يف  “ غانـستان كابـل بـشأن حريـة التعـبري يف أف    

  . اجلماعي الرامي إىل تعزيز حرية التعبري يف أفغانستان ومحايتها
، الذي وقعـه   وخالل فترة االستعراض، كان قانون األحوال الشخصية للطائفة الشيعية          - ٤٧

 .لرئيــسية  واحــدا مــن مــسائل حقــوق اإلنــسان ا    ،٢٠٠٩مــارس /رئــيس اجلمهوريــة يف آذار 
 القانون أحكاما ُيحتمل أن تقر املمارسات التمييزية ضد املرأة، اليت تتعارض مـع               هذا ويتضمن

وهـي تـشمل املوافقـة الـضمنية        . أفغانستاناملبادئ األساسية حلقوق اإلنسان اليت أقرهتا حكومة        
وب آلباء واألجداد من طـرف األب، ووجـ  لعلى زواج األطفال، ومنح الوصاية على األطفال      

إذعــان الزوجــة لطلبــات زوجهــا اجلنــسية، واشــتراط عــدم إمكــان مغــادرة الزوجــة بيتــها دون    
ويف أعقـاب التعـبري عـن القلـق علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل، مبـا يف ذلـك                      . موافقة زوجهـا  

  . فوض السامي حلقوق اإلنسان، طلب الرئيس إجراء استعراض للقانونامل
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ــة   - ٤٨ ــاير /ية يف صــفوف املــدنيني بــني كــانون الثــاين   خــسارة بــشر٨٠٠وســجلت البعث ين
، وقع معظمها يف املنـاطق اجلنوبيـة واجلنوبيـة الـشرقية واملنـاطق الـشرقية مـن               ٢٠٠٩مايو  /وأيار
 قُتـل ، عنـدما    ٢٠٠٨ يف املائـة باملقارنـة بـنفس الفتـرة يف عـام              ٢٤وهذا ميثل زيادة بنسبة     . البلد
 املائـة مـن هـذه الوفيـات إىل العناصـر املناهـضة            يف ٥٥ووفق أرقـام البعثـة، يعـزى        .  مدنيا ٦٤٦

 يف املائة املتبقيـة، فلـم يتـسن    ١٢أما الـ ( يف املائة إىل القوات الدولية واألفغانية ٣٣للحكومة و  
 لألجهــزة املتفجــرة املرجتلــة،  املتمــردينوازداد اســتخدام ). عزوهــا إىل أي مــن أطــراف الــرتاع 
  . شمولة بالتقريربطبيعتها العشوائية، خالل الفترة امل

وينبغي التأكيد على أن معظـم اخلـسائر يف صـفوف املـدنيني نامجـة عـن أنـشطة نفـذهتا                - ٤٩
ومــن ناحيــة أخــرى،  . حركــة طالبــان واجلماعــات اإلرهابيــة، الــيت تتعمــد اســتهداف املــدنيني   

  إىل أدىنتدابري أخـرى هتـدف إىل التقليـل   اختذت أصدرت القوات الدولية توجيهات تكتيكية و     
 تفيـد التقـارير بـأن خـسائر املـدنيني         رغـم ذلـك،      و . من تـأثري العمليـات علـى غـري املقـاتلني           حد

 اليت تعزى إىل القـوات املواليـة للحكومـة ال تـزال يف مـستويات مماثلـة ملـستويات نفـس              البشرية
فقـد أحـدثت الـضربات اجلويـة        . الـسبب األكـرب    الضربات اجلوية    متثل، و ٢٠٠٨الفترة يف عام    

ــ ٤يف  ــايو /ارأي ــبرية يف أرواح       ٢٠٠٩م ــرح، خــسائر ك ــة ف ــالوك، مبقاطع ــاال ب ــة ب ــى منطق  عل
وهـذه احلادثـة تـدعو مـرة أخـرى إىل           . من بينـهم العديـد مـن النـساء واألطفـال          كان  املدنيني، و 

التـشكيك يف جـدوى اسـتمرار اســتخدام الـضربات اجلويـة يف املنــاطق املأهولـة، بـسبب اخلطــر        
  . اة املدنيةالكامن الذي تشكله على احلي

  
  احلالة اإلنسانية  -تاسعا   

علــى الــرغم مــن تــساقط الثلــوج بغــزارة يف املنطقــة الــشمالية الــشرقية واملرتفعــات            - ٥٠
الوسطى، اليت تسببت يف حدوث اهنيارات ثلجية واهنيارات أرضية وسد الطـرق، كـان الـشتاء                

ــسبيا  ــدال ن ــة الــيت   متتعــتو. املاضــي معت ــسانية القليل ــشطة اإلن ــد كانــت الزمــة   األن ــسيق جي  بتن
 واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة والـــشركاء أفغانـــستانامليـــدان بـــني األمـــم املتحـــدة وحكومـــة  يف

 املـــساعدات  التنـــسيق واألنـــشطة يف جمـــالووفقـــا ملـــذكرة الـــسياسة العامـــة بـــشأن. اآلخـــرين
اعدات  املقاطعـات املـس    تعمـري ، قدمت فرق    ٢٠٠٩يناير  /اإلنسانية، اليت أُقرت يف كانون الثاين     

  . اللوجستية كمالذ أخري بناء على طلب السلطات احمللية
ووضــع هيكــل التنــسيق املنــشأ للتــصدي يف فــصل الــشتاء علــى احملــك يف منتــصف            - ٥١

أبريل، عنـدما ضـرب زلـزاالن مقاطعـة نانغارهـار يف شـرق أفغانـستان، وأدى إىل مقتـل            /نيسان
 احملليـة األفغانيـة، والـسلطة       وقدمت السلطات .  أسرة ٦٥٠، وتشريد   ٥٩ شخصا، وجرح    ٢٢
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ــة، مــساعدات يف      ــصحة العام ــة إلدارة الكــوارث، واألمــم املتحــدة، ووزارة ال ــة األفغاني الوطني
  . حاالت الطوارئ

وعلى مدى الفترة املشمولة بـالتقرير، أدت األمطـار الغزيـرة والفيـضانات املفاجئـة إىل                  - ٥٢
 هكتــار مــن ١٧ ٠٠٠ وغمــرت أكثــر مــن تــدمري املنــازل واملمتلكــات يف العديــد مــن املنــاطق،

 رأس مـن املاشـية، ودمـرت عـددا مـن اجلـسور       ١٠ ٠٠٠األراضي الزراعية، وقُتلت أكثـر مـن     
وما برحـت وكـاالت األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة والـشركاء اآلخـرين                   . والطرق

  . ينيعملون يف تعاون وثيق مع السلطات احمللية لتقدمي املساعدة للسكان املتضرر
  

  مالحظات  -عاشرا   
 بداية ثالثة حتوالت استراتيجية مترابطـة       ٢٠٠٩شهدت الشهور الستة األوىل من عام         - ٥٣

ويشتمل التحول األول على زيادة التركيز علـى اجلهـود املدنيـة، الـيت تتبـدى يف                 . يف أفغانستان 
ــه يف قاعــات املــؤمتر    لعــسكري وحــده أال وهــو أن العمــل ا: اتامليــدان فيمــا أصــبح متفقــا علي

والتحول الثاين هو تركيز جديد على احلكم دون الـوطين          . يفضي إىل النجاح يف أفغانستان     لن
عتــراف بــأن انعــدام األمــن يــستمد قوتــه مــن ضــعف احلكــم   اال علــى ، يقــوموتقــدمي اخلــدمات

والتحـول االسـتراتيجي األخـري هـو صـف اجلهـود الدوليـة خلـف بـرامج                  . وخيبة أمـل الـسكان    
  . جوهر خطة فعالية املعونة: ومبعىن آخر-وسة جيدا يف القطاعات الرئيسية حكومية مدر

بينـة   امل جيابيةاإل االجتاهات   إدامةوإذا أمكن   . وهذه التطورات مجيعها ذات أمهية كربى       - ٥٤
  . يف احلالة يف أفغانستانمشهوديف هذا التقرير سيكون من املمكن حدوث تقدم 

 بـدأت اآلن  إذ  .  صـعبة   عامـة  امن مع حالة سياسية وأمنيـة     وهذه التطورات املشجعة تتز     - ٥٥
 متـر وعالوة علـى ذلـك،   .  واالهتمامات السياسيةالطاقاتتستوعب وس .فترة احلملة االنتخابية 

. ٢٠٠١ ما ُيقال عنها إهنـا مرحلـة القتـال األشـد ضـراوة منـذ عـام                  أدقأفغانستان اآلن مبرحلة    
فـاظ علـى الـزخم اإلجيـايب املكتـسب يف عـدد             يكون من قبيل مواجهـة التحـديات احل        س ولذلك

 وقتـا   يف أحـسن االفتراضـات  وإذا فُقـد هـذا الـزخم، فـإن البلـد سـيفقد      . من القطاعات احلامسـة  
 فإنه سيعاين من خيبات أمل ونكـسات جديـدة، تـؤدي إىل مزيـد               االفتراضاتمثينا وعلى أسوأ    

  .من خيبة أمل اجلمهور األفغاين واجملتمع الدويل
، أناشــد كافــة أعـضاء اجملتمــع الــدويل أن يلقــوا بكـل ثقلــهم خلــف التطــورات   ولـذلك   - ٥٦

وهـذا يعـين تقـدمي دعـم     . اإلجيابية من أجل احملافظة على الزخم حىت املرحلة املعقدة اليت تنتظرنا  
وهذه املساندة لن تتـرك     . عاجل وقوي للربامج الوطنية الفّعالة املعروضة يف القطاعات الرئيسية        

برية يف القطاعـات الرئيـسية الـيت طـال إمهاهلـا، بـل سـتكون أيـضا مبثابـة منـاذج                      فحسب آثارا ك  
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 ، واجلرميـة  ، املتـصلة بالفـساد    العهـد  أخرى، من قبيل الشواغل الطويلـة         هامة ُتحتذى يف جماالت  
ويف هناية املطاف، فـإن هـذا سـيقدم إسـهاما جلـيال             .  وانعدام األمن الغذائي   اخلشخاش،وإنتاج  

وجيـب علـى حكومـة أفغانـستان، بـدورها، أن تبـذل قـصارى              . قرار الـدائم  هلدف حتقيـق االسـت    
  . حبيث تعزز الزخم الذي تولد يف الفترة املؤدية إىل االنتخابات،جهدها ملواصلة هذا العمل

وهـذه القـوات    . أفغانـستان بكما سيشهد هذا الصيف زيادة يف عـدد القـوات الدوليـة               - ٥٧
يف تأمني االنتخابات بل أيضا لزيـادة التعجيـل بتعزيـز اجلـيش             اإلضافية الزمة، ال جملرد اإلسهام      

ومـن األمـور    .  ضراوة ضـد التمـرد     أشدوستعين القوات الدولية اإلضافية قتاال      . الوطين األفغاين 
.  الـشعيب التأييـد الشديدة األمهية أن جيري هـذا القتـال بطريقـة تـضعف خطـر اإلرهـاب وتعـزز                 

ــق إزاء املخــا    ــالغ القل ــين أشــعر بب ــة يفطرة وإن ــة و  املتمثل ــشرية املدني ــادة اخلــسائر الب ــوع يف  زي ن
 أكثـر مـن أي وقـت    ،وحنن حنتاج.  واجملتمع الدويلالسكانالسلوك العسكري الذي يباعد بني    

 القوي املستمر من قبل الشعب األفغاين لوجود اجملتمع الـدويل           التأييد إىل   ،مضى على اإلطالق  
  . العسكرييف أفغانستان، سواء الوجود املدين أو

 أنه ينبغـي بـذل قـصارى اجلهـود لتجنـب وجـود              إال. وإنين أرحب بنشر قوات إضافية      - ٥٨
  املدنيـة حالة يفضي فيها املزيد مـن القـوات واملزيـد مـن القتـال إىل املزيـد مـن اخلـسائر البـشرية                  

وجيــب أن يعــاد النظــر علــى وجــه الــسرعة يف عمليــات    . وإىل ســلوك جيــرح مــشاعر الــسكان 
إعادة النظـر   ومن األمور العاجلة أيضا لزوم      . عملياهتا“ غنةأف”  لـ اصة وبذل اجلهود  القوات اخل 

 مجيـع   درس هـذه     إعادة النظر   وينبغي يف  . استخدام القوة اجلوية يف املناطق املأهولة بالسكان       يف
وعــالوة علــى ذلــك، فــإنين أهيــب بالــسلطات العــسكرية أن تــوفر . اخليــارات وآثارهــا املمكنــة

كــايف املــستمر لألفــراد العــسكريني كــي ميكــن، إىل أقــصى حــد ممكــن، تفــادي          التــدريب ال
، وهـذان أمـران يلقيـان بظالهلمـا         الـسكان املمارسات املفضية إىل فقدان أرواح املدنيني وتباعد        

  .الكئيبة على أية اجتاهات إجيابية
ملتعـدد  ن األمهية مبكـان أن حيـافظ الوجـود املـدين والعـسكري الـدويل علـى طابعـه ا                   مو  - ٥٩

والتقـدم املـبني يف هـذا التقريـر ُيعـزى           . واليوم، نرى نتائج هـذا الوجـود      . اجلنسيات بشكل عام  
، ولكنه مل يكن ممكنـا دون وجـود دويل واسـع النطـاق         األكفاء إىل الوزراء واملسؤولني األفغان   

ــدان ــاق        . يف املي ــا الواســع النط ــى وجودن ــافظ عل ــضا أن حن ــا أي ــزخم، علين ــى ال ــاظ عل . وللحف
  .بأسره  بل هو وقت تعزيز جهودنا بطريقة منسقة تفيد البلد،ليس وقت التراجع آلنوا
ولكي تفي بعثة األمم املتحدة لتقدمي املـساعدة يف أفغانـستان بـدورها الرئيـسي املنـوط                   - ٦٠

 الذي تأكـد جمـددا يف املـؤمتر املعقـود يف الهـاي، جيـب منحهـا مـوارد         ،هبا من قبل جملس األمن  
وقـد دعـا املـشتركون يف الهـاي         . جل التحوالت االستراتيجية املشار إليهـا أعـاله       كافية لكي تعا  
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ــة، متــشيا مــع قــرار جملــس األمــن      ــادة التوســع يف وجــود البعث وهــذه ). ٢٠٠٩ (١٨٦٨إىل زي
الــدعوة تعتــرف بقيمــة مكاتــب البعثــة اإلقليميــة ومكاتبــها يف املقاطعــات، الــيت ميكــن أن تعــزز   

هــود اإلصــالح والــربامج واألولويــات الوطنيــة املبــشرة بــاخلري       ، وتعــزز ج“الطفــرة املدنيــة ”
وتواصل العمل مع احلكم احمللـي واجملتمـع املـدين وغـريه مـن اجلهـات الفاعلـة للنـهوض باخلطـة                      

 مـن بينـها مكتبـان       ، مكتبـا باملقاطعـات    ٢١ولدى البعثة مثانية مكاتـب إقليميـة و         . دون الوطنية 
 مــوارد مــن امليزانيــة لثالثــة مكاتــب إضــافية مــن املقــرر    وهنــاك،مــايو/جديــدان افتتحــا يف أيــار

كـــل مقاطعـــة مـــن مقاطعـــات بولكـــي يكـــون للبعثـــة وجـــود . افتتاحهـــا يف القريـــب العاجـــل
مـن بينـها مـوارد لألمـن     ، و مكتبـا إضـافيا    ١١ إلنـشاء    ، فإهنا حتتاج إىل موارد إضـافية      أفغانستان

  .عند الضرورة
 على تعزيز دور البعثة يف تنسيق املعونـة، وهـذا دور            وقد قدم هذا التقرير بعض األمثلة       - ٦١

يهدف إىل حتفيز الشركاء األفغان والـدوليني لكـي ُتتخـذ قـرارات املـاحنني يف كـل قطـاع علـى                   
ومــن أجــل . يتــوىل األفغــان زمامهــا وأســاس اســتراتيجيات قطاعيــة ســليمة مــن الناحيــة الفنيــة   

على سد هذه الفجـوات، سـتحتاج البعثـة    مواصلة حتديد الفجوات وتشجيع احلكومة واملاحنني     
  .٢٠١٠إىل زيادة تعزيز قدرهتا على تنسيق املعونة يف عام 

تـها  وقد بذلت البعثة جهدا فائقا الستخدام املوارد اإلضـافية الـيت أتيحـت هلـا يف ميزاني                  - ٦٢
 محلـة اسـتقدام     بوسـائل تـشمل   كفاءة والسرعة قـدر اإلمكـان،       استخداما يتسم بال   ٢٠٠٩ لعام
وقــد عينــت مــؤخرا نــائبني جديــدين ملمثلــي اخلــاص لنكفــل للبعثــة  . فني مكثفــة وناجحــةمــوظ

ولـضمان املكاسـب    .  املوحـدة حتـت القيـادة العامـة الـيت يتوالهـا ممثلـي اخلـاص                اجلهوداستمرار  
 ولتلبية التوقعات اليت ينتظرها املاحنون واألفغـان علـى الـسواء مـن األمـم                ٢٠٠٩احملرزة يف عام    
. ٢٠١٠ين مقتنــع اقتناعــا شــديدا بــأن البعثــة ســتحتاج إىل زيــادة التعزيــز يف عــام   املتحــدة، فــإن

 مبـا فيهــا  ، كــان واضـحا أن زيـادة املــوارد  ٢٠١٠ ميزانيـة   طلبــاتوالواقـع أنـه حــىت قبـل تقـدمي    
 استكشاف السبل العمليـة لالسـتجابة للتحـوالت          اآلن  وجيري .التمويل اإلضايف، أمر ضروري   

  .تحديد العناصر الرئيسية اليت ينبغي معاجلتها على الفوراالستراتيجية الثالثة ب
، وضــع معــايري لقيــاس التقــدم  )٢٠٠٩ (١٨٦٨ يف قــراره ،وقــد طلــب جملــس األمــن   - ٦٣

 نظـــرا لتركيـــز االهتمـــام علـــى التحـــضري إال أنـــه. احملـــرز يف تنفيـــذ واليـــات البعثـــة وأولوياهتـــا
ل املشاورات الـشاملة املعقولـة الالزمـة        لالنتخابات وعلى مؤمتر الهاي، ثبتت استحالة استكما      

  املكتملة املالمـح   قترح تضمني جمموعة من املعايري    أولذلك،  . ألجل إجراء هذه العملية بالكامل    
  .٢٠٠٩سبتمرب عام /يف تقريري املقبل، املقرر صدوره يف أيلول
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ت العامـة   املعايري ومؤشرات التقدم واملقـاييس علـى اجملـاال    تركز أنحالياومن املتصور     - ٦٤
ســتعتمد علــى الــيت الــيت تعكــس األهــداف املندرجــة يف االســتراتيجيات الوطنيــة املتفــق عليهــا و

ــصيغتها    ــة ب ــة البعث ــواردةوالي ــن   ال ــرار جملــس األم ــاء   ). ٢٠٠٩ (١٨٦٨ يف ق ــشمل بن ــذه ت وه
املؤسسات، واألمن، والتنمية االقتـصادية واالجتماعيـة، فـضال عـن مـسائل شـاملة تـؤثر بـشدة                   

تتقيـد، بـصفة     ومن املتصور أن تستند املعايري إىل النتـائج وأال        . قدم يف اجملاالت األخرى   على الت 
 البعثــة  امــتالكوقــد لــُوحظ عنــد وضــع املعــايري أنــه علــى الــرغم مــن . عامــة، مبواعيــد مــستهدفة

 مـسؤولية اإلحـراز الفعلـي للتقـدم علـى عـاتق           تقـع  بعض اجملـاالت قـدرة علـى رصـد التقـدم           يف
  .راء الدوليني أو يتقامسها اجلانبان أو يتوالها أحدمهااألفغان والنظ

 وأخـريا،    أوال ،وعلى النحـو املـذكور أعـاله، فـإن االنتـهاء مـن هـذه املمارسـة يتوقـف                    - ٦٥
.  مناســـبة مـــع حكومـــة أفغانـــستان وأصـــحاب الـــشأن الـــدولينيعلـــى ضـــمان عمليـــة تـــشاور

اء اجملتمـع الـدويل العديـدين الـذين         وإنين أشعر باالمتنان ألعـض    . بدأت عملية التشاور هذه    وقد
وإنين أشجع احلكومة واجملتمـع الـدويل علـى    . أبلغوا البعثة باستعدادهم لإلسهام يف هذه العملية      

  .مساندة البعثة يف هذا املسعى
 وأن أعـرب    ،وأود أن أشكر ممثلي اخلاص، كاي إيدي، على جهوده الدؤوبـة وتفانيـه              - ٦٦

ال يف البعثة تقديرا جلهودهم الـيت ال تكـل الـيت يبـذلوهنا يف ظـل                 عن امتناين لكافة النساء والرج    
شـركاء البعثـة، مبـا فـيهم فريـق األمـم املتحـدة القطـري،                أوجه الـشكر إىل      كما   ،ظروف صعبة 

ــة   ــة للمــساعدة األمني ــوة الدولي ــشركاء     ،والق ــن ال ــسانيني وغريهــم م ــشركاء اإلن ــضال عــن ال  ف
  .ثة من مساندة قوية نظرا ملا يواصلون تقدميه للبع،الدوليني

  


