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امروز ما دو تن . جای مسرت است که امروز صبح شما را با خود داريم. صبح همه بخير.  اسالم عليکم:يوناما
 ريزي پودادا ناويديس خانم ام سربازان اجير،  استفاده ازگروپ کاری مستقل ملل متحد در مورداز نماينده گان 

  . را باخود داريمتين يآقای الکساندر نيک و
د، بين المللی که در اينجا وجود دارد تا از نوعيت شرکت های خصوصی امنيتی ايشان از افغانستان ديدن نمودن

  . از فعاليت های شان و تاثير شان بر شهروندان افغان بازديد نمايند
اگر سواالت در مورد يوناما و ساير ادارات ملل متحد در افغانستان داشته باشيد، من و ساير تيم مطبوعاتی 

 تا به شواالت شما بپردازيم، و بعد از کنفرانس مطبوعاتی مصاحبه های با شما يوناما خوشحال خواهيم بود
  . داشته باشيم

 رشته سخن را به آقای الکساندر نيکتين خواهيم سپرد که اظهارات مختصر خواهند داشت و بعدًا ايشان به حاال
  . سواالت شما پاسخ خواهند گفت

  
  ، آقای الکساندر نيکيتينستفاده از سربازان اجيرگروپ کاری ملل متحد در مورد انکات مورد بحث 

  
  .تشکر مينمايم خوش آمديد و از حضور تان در اين کنفرانس

 يک کاپی از اعالميه  همچنان.م پرداختيمن نخست اظهارات مختصر دارم و بعدًا به سواالت شما خواه
   . مطبوعاتی در دسترس شما قرار داردکنفرانس 

ز گروپ کاری پنج عضوی ملل متحد در مورد استفاده  الکساندر نيکتين، دو عضو اخانم امادا و ايينجانب
  . سربازان اجير در اينجا حضور داريم

ماموريت دارد تا فعاليت شرکت های خصوصی برعالوه مطالعه استفاده سنتی از سربازان اجير گروپ کاری 
  . نظارت و مطالعه نمايند نيزامنيتی و تاثير شان بر حقوق بشر را

که حضور و ظهور شرکت های خصوصی امنيتی در افغانستان به مصئونيت گروپ کاری درک مينمايد 
  . واقعی و نيازمنديهای امنيتی حکومت افغان و جامعه بين المللی، به شمول ملل متحد رسيده گی مينمايد

 فعاليت  شرکت های خصوصی امنيتی در يک خالء قانونینمايد که  حصول اطمينان ميخواهدگروپ کاری 
 تا يک محيط مصئونيت کامل حقوق وجود دارند ميکانيزم های شفافيت و حسابدهی   بارت مناسبنظاننموده و 

  .  بشر را تامين نمايند
ما فرصت اينرا داشتيم تا با يک تعداد از . ما در افغانستان کمتر از يک هفته داشتيم اما  خيلی مفيد بود
 نماينده گان کميسيون مستقل حقوق بشر، جامعه مامورين حکومت، وزارتخانه ها، اعضای پارلمان، دو تن از

ما همچنان از  . مدنی، ملل متحد و شرکت های خصوصی امنيتی و اعضای جامعه دپلماتيک مالقات نماييم
 . جالل آباد ديدار نموديم و با والی و مقامات واليتی آنواليت مالقات های داشتيم

 يک گزارش مفصل به کنوانسيون  البته . بيان کنممانای اوليه اجازه بدهيد که فعًال چند نکته در مورد يافته ه
حقوق بشر ملل متحد تقديم شده و همچنان در گزارش ما به مجمع عمومی ملل متحد در خزان امسال نيز اين 

  .مسئله انعکاس خواهد يافت
ای امنيتی  مقرره خاص به هدف تنظيم شرکت هيک  است که یدودحاول، افغانستان در ميان چند کشور م
 در افغانستان به 2008اين مقرره که در ماه فبروری .  شده استايجادخصوصی ملی و بين المللی در آن 

 شرکت افغانی و خارجی جواز فعاليت صادر و پرسونل و اسلحه آنها و 39تصويب رسيد و براساس آن به 
  . دثبت و راجستر و همچنان گزارش های نسبتًا منظم توسط آنها تقديم گردي

 وزارت عدليه مسوده ای را در مورد شرکت های امنيتی خصوصی به پارلمان ارايه کرده روز قبل فعًال، سه 
گروه کاری هيچ نقل از اين قانون را تا اين هنوز بدست نياورده است و ما توقع داريم که تعديالت و . است

. ی مختلف صورت خواهد گرفتنکتات پيشنهادی از طريق بحث و مشوره با موسسات و وزارت خانه ها
نظارت دولت از شرکت های امنيتی خصوصی و همچنان  بصورت کل گروه کاری به اين نظر است که قانون

  .يک ييشرفت مثبت به شمار می رود که اين وردخواهد آحسابدهی توسط آنها را بوجود 
ما توقع . يان حق جبران را فراهم کنداين قانون همچنان حمايت کامل حقوق بشر را بايد تامين نمايد و به قربان

تصويب سريع اين قانون بعد از يک پروسه وسيع مشورتی و کمپاين آگاهی دهی مناسب برای مطمين شدن از 
  .تطبيق درست قانون جديد و احترام به آن را داريم

لت بايد کنترول بر دو. ثانيًا، ما ميخواهيم تا اصل اساسی کنترول دولت بر استفاده از نيرو را تکرار بکنيم
استفاده قانونی از نيرو را حفظ کرده و از آن نظارت کند و اين بايد بدون اعمال کنترول درست، به فعالين غير 

  .حکومتی داده نشود
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در اين ارتباط، گروه کاری از تصميم حکومت افغانستان برای افزايش تدريجی نيرو های مسلح دولتی و 
ای امنيتی و آموزش آنها به هدف حفاظت و امنيت اتباع کشور و جامعه جهانی پوليس و ارتقای ظرفيت نيرو ه

  .حاضر در اين کشورو احترام به حاکميت قانون و تامين حقوق بشر، استقبال می کند
 کنوانسيون جديد  برای تنظيم فعاليت اطالع بدهيم که گروه کاری در تهيه يک در اخير، ما ميخواهيم به شما 

  . نيز دخيل ميباشدی و امنيتی خصوصیشرکت های نظام
حکومتی خواهد بود و گروه کاری با استفاده از تجربه افغانستان يک بين ال کنوانسيون يک پروسه طوالنی هيهت

چارچوب را تسويد خواهد کرد که واقعيت های موجود را منعکس ساخته و توازن ميان منافع شرکت ها و 
  .نمايدای بوجود آوردن شفافيت درست، نظارت و حسابدهی، ايجاد مشتريان شان را با توجه به نياز بر

 دعوت شان از گروه کاری برای بازديد از اين به خاطراجازه بدهيد از حکومت جمهوری اسالمی افغانستان 
، به سخنان خود ابراز تشکرنموده   و از تمام آنهائيکه همراه شان گفتگو های مفيد و سازنده داشته ايمکشور
  .ن بدهمپايا
  

  بخش سواالت و جوابات
  

مقامات افغان به شکل مکرر از نقش شرکت های امنيتی خصوصی در ناامن سازی  :افغانستان تايمز
آيا شما در جريان ديدار خود و با در نظرداشت شرايط نا امن موجود به اين نتيجه . رانده اندافغانستان سخن 

  کت های امنيتی خصوصی وجود دارد؟رسيده ايد که نيازی به اين تعداد زياد از شر

در جريان ديدار مان از افغانستان ما با تعدادی از فعالين مشورت نموديم که شامل جامعه  :ناويديس امادا بی
و ديدگاه ما بعد از همه اين ديدو . مدنی، حکومت، پارلمان، کميسيون مستقل حقوق بشر و سائرين می شود

که افغانستان در حال گذار از يک مرحله حساس است و نياز به شرکت های خصوصی بازديد ها اين است 
ولی ما به اين باوريم که اين نياز بايد موقتی باشد و تا حد ممکن . امنيتی برای حفظ جان مردم احساس می شود

  .ل گرددکنترل استفاده از قوا بايد توسط دولت اعمال گردد تا از حمايت و مصونيت مردم اطمينان حاص

ما در اينجا يک رابطه متقابل را مشاهده می کنيم، به اين معنا که به هر اندازه که شما در  :الکساندر نيکيتين
سرعت عمل به خرج می دهيد، به همان پيمانه شما به ) يا نيرو های دولتی( ايجاد نيرو های تحت کنترل دولت 

  . اما اين تکامل نياز به سالها زمان داردشرکت های امنيتی خصوصی نياز کمتر احساس می کنيد، 

در عين زمان نياز است تا بر هرگونه استفاده مفرط از قوا توسط اين شرکت ها کنترل  :ناويديس مادا بیا
صورت گيرد يعنی اعمال کنترل باالی پرسونل اين شرکت ها و اعمال کنترل باالی نوع اسلحه ای که در 

  .دارداختيار آنها قرار 

شما به صورت دقيق به اين موضوع اشاره نکرديد که آيا اين شرکت ها در  :تعقيبيه افغانستان تايمزسوال 
  ناامنی کشور نقش دارند يا خير؟

بديهی است که دولت بايد اقداماتی را روی دست گيرد تا اين امر اطمينان حاصل شود که  :ناويديس امادا بی
 ما فعال نمی توانيم در رابطه با حدود نقش -. ی امنيتی در خارج از محدوده قانون فعاليت نمی کنندشرکت ها

اما اين موضوع کامال آشکار است که دولت بايد کنترل خود را بر اين . آنها در اين راستا قضاوت نماييم
  .اده صورت می گيردشرکت ها اعمال نمايد تا اين مسئله يقينی شود که از قوا به شکل درست استف

با توجه به اين حقيقت که دولت در حال حاضر اقدامات کافی برای کنترل و نظارت از  :تلويزيون تمدن
ايا شما فکر نمی کنيد که اين امر منجر به گسترش بيشتر ناامنی در . عملکرد اين شرکت های روی دست ندارد

  افغانستان شود؟

برخی از طرز العمل های کنترل . ه کنترل، يک پروسه چند اليه استنخست از همه پروس  :الکساندر نيکيتين
بايد توسط وزارت ها عملی گردد، همچنان کنترل می تواند توسط جامعه مدنی، موسسات غير دولتی و حتی 

اين که ما ديديم که دفتر لوی سارنوالی اين موضوع را تعقيب می کند، برای ما خيلی  .رسانه ها عملی گردد
  لست بسيار دقيق از مشکالتی که توسط اين شرکت ها به وجود آمده استدارای يک  ست، آنها  اميتحائز اه

ايشان در مراحل مختلفی از تحقيق و بررسی . مينمايندمقامات محلی بررسی بوده و راجع به آنها همراه با 
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ه آل برای برخورد با مشکالتی اما اين بدان معنا است که حکومت افغانستان تا کنون يک شيوه ايد. قرار دارند
  .که از طريق برخی از اين شرکت ها خلق می شود، روی دست ندارد

هيئت هايی مانند ما به اينجا آمده اند تا اين سيستم را معرفی کنند، ما برای اين اينجا نيامده ايم تا در مورد 
ا توانايی اين را نداريم تا به اماکنی مشکالت مشخص تحقيقات کنيم، زيرا ما با زبان های محلی آشنا نيستيم، م

سفر نماييم که اين مشکال ت در آنجا بروز نموده است، ولی ما  نتيجه گيری های خود را از آن معلوماتی 
استنباط کرده ايم که از دفاتری که ما از آنها ديدن نموده ايم در رابطه با شرح موارد مختلف به دست ما رسيده 

بان دری می باشد و ما برای نتيجه گيری بيشتر هنوز منتظر ترجمه اين معلومات هستيم است که اکثر آنها به ز
  ..تا آنها را بيشتر مطالعه و بررسی نماييم

آيا شما فکر .  گفته شده است که هيچ رويکرد آيديال برای اين مسئله در افغانستان وجود ندارد:يزيون طلوعتلو
 است يک رويکرد آيديال را بوجود بياورد؟ اکثر اين شرکت های می کنيد که حکومت افغانستان نتوانسته

امنيتی خصوصی در افغانستان مربوط به افراد قدرتمند هستند و حکومت بار ها گفته است که بعضی از 
ما نيز به چنين نتيجه آيا در جريان بازديد تان، ش. شرکت های امنيتی خصوصی در آدم ربايی ها دست دارند

  رسيده ايد؟
  
 طوريکه قبًال گفتيم، ما با فعالين زيادی مالقات کرده و در مورد يک تعداد همچو موارد :ناويدس ادا بیام

اين خيلی مفيد خواهد بود اگر شما به . انه با اسناد و شواهد خيلی اندکمعلومات حاصل بدست آورديم، اما متاسف
برای گروه .  داشته و به دسترس ما قرار بدهيدعنوان عضو از فاميل رسانه ها معلومات مشخص در اين مورد

کاری خيلی مفيد خواهد بود که در مورد قضايای انفرادی معلومات بيشتر بدست بياورند و ما آدرس و شماره 
  .تماس خود را در دفتر يوناما ميگذاريم که اگر شما خواستيد کدام معلومات را برای ما بفرستيد

  
   مورد ميکانيزم و افراد قدرتمند؟ ادامه سوال، در:تلويزيون طلوع

  
ی که   شرکت39 در جريان سال گذشته دولت قادر به ايجاد يک سيستمی شده است که تمام آن :ندر نيکيتناالکس

 در مورد فعاليت هايشان و نيز در دهی سريع  گزارش  بهوظيفه دارند کهند، مجوز فعاليت دريافت کرده ا
  اقدامنواع و مقدار سالح مورد  استفاده خود از طريق وزارت امور داخله و  تبديلی افراد و اييرغ ترابطه به
مقامات حکومتی به قرار داد های اصلی ميان اين شرکت ها و قرارداد کنندگان خارجی شان دسترسی . نمايند

عی ندارد، اما چنين به نظر می رسد که برای داشتن يک ميکانيزم به منظور نظارت از محتوی فعاليت های واق
در عين زمان، اجازه بدهيد چنين گزارش های را که خيلی عام بوده . شرکت های بزرگ، شروع کرده اند
 واقعی نيز از طريق تحقيقات توسط لوی سارنوال و تخطی های دست کم نگيريم و همچنان مشکالت 

ی و بعدًا از طريق اين گزارش های که توسط وزارت امور داخله فرستاده شده است، صورت سارنواالن محل
  .گرفته است

  
اجراء گذاشته شد، موقتی می  به 2008 ما طبعًا ميدانيم که مقررات که در ماه فبروری :يديسناو  بیااماد
زمان مناسب برای پر کردن تمام خالء های اين فعًال با توجه به اينکه قانون به پارلمان تقديم شده است و .باشد

البته اين کار . ی ميباشدمطرح کردن آن برای بحث وسيع و کلاحتمالی در مقرره بوده و فرصت مناسب برای 
شامل مشوره با جامعه مدنی نيز می شود تا مطمين شد که مشکالت که در گذشته وجود داشته است، فعًال بايد 

  .اصالح شوند
 

 شما در مورد اين قانون که به پارلمان ارايه گرديده، صحبت نموديد و اظهار داشتيد که کاپی :تلويزيون نگاه
شما چگونه قضاوت مينماييد که اين قانون يک قانون مفيد ميباشد و مطابق با معيار . از آن قانون را نديده ايد

  های بين المللی است يا خير، و چی پيشنهادات به دولت افغان داريد؟
  

 چندين ماده  ديده و کاپی اين قانون به زبان دری در  وزارت عدليه  ما يک  نخست از همه:تينياندر نيکالکس
از اين جهت ما امکان اينرا داشتيم تا ميکانيزم واقعی . ه شده استو معتويات عمومی آنرا برای ما توضيح داد

ای است که در سال گذشته به تصويب بسياری اين ميکانيزم ها موازی با ميکانيزم ه. آنرا به بحث بگيريم
  . رسيده
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ما . مينماييمموديم و بطور کورکارانه حمايت نما از اين قانون در حاليکه مطالعه نه ن :يديسناو  بیااماد
برای يک چنين مقرره نياز ميباشد و در صورتيکه قانون به  که ميخواهيم بر نياز مقررات تاکيد مينماييم

ما باور داريم که بايد تابع يک روند گسترده مصلحت باشد تا هر نواقص که  در آن مقرره پارلمان سپرده شده، 
  . وجود داشته باشد، رفع گردد و ما را به اصل موضوع برساند

  
 شما بازديد پنج روزه ای تان از اينجا را مثمر خوانده و پيوسته در مورد چارچوب قانونی :خبرنگار آزاد
ز موضوعات محوری که عبارت از تاثير اين سربازان اجير و شرکت های امنيتی اما يکی ا. صحبت نموديد

باالی بهره مند شدن از حقوق بشر است، شما از ابراز نظر در مورد انکار کرده و يا از موضوع طرفه 
 بدينسو در اينجا وجود داشته اند، آيا از برداشت تان در مورد 2001شرکت های خصوصی از سال . ميرويد

  ير گذاری اين شرکت ها باالی مردم ملکی و بهره مند شدن از حقوق بشری به ما توضيح داده ميتوانيد؟ تاث
  

يک سلسله تفاوت ها و تفکيک ها ميان شرکت های .  اين موضوع بخش های متعدد دارد :الکساندر نيکتين
وقتی ما با جامعه . ود داردامنيتی خارجی و شر کت های کامال افغانی که در افغانستان فعاليت مينمايند وج

مدنی، سازمانهای غيردولتی و حتی بعضی از وزارت خانه ها و مقامات واليتی صحبت نموديم، ما با بعضی 
از نظريات عمومی برخورديم که بر ضرورت شرکت ها جهت فراهم نمودن امنيت به موسسات تاکيد 

يت های اين شرکت ها را که اکنون فعال اند کنترول بنأ احساس ميشود که حکومت بايد و ميتواند فعال. مينمودند
. برای ما مثال های عينی نقض حقوق افغانهائی که توسط اين شرکت های استخدام ميشوند ارائه شد. نمايد

بطور مثال، اکثرآ کارمندان افغانی در نتيجه قرارداد فرعی معاش نهايت پائينی را نسبت به معاشی که از سوی 
ما ارقامی را . ميزان همچو يک پديده خيلی گسترده است. تخصيص يافته بدست مياورندقراردادی خارجی 

 شرکت که جواز 39 شرکت خصوصی فعاليت مينمود، اما اکنون اين رقم به 60بدست آورديم که قبال به تعداد 
 ها استخدام  نفر در اين شرکت23،000فعاليت را بدست آورده اند کاهش يافته است، اما تاهنوزهم به تعداد 

اين موضوع روابط نامناسب با آنهائی است که ايشان را . گرديده که اکثر آنان خارجی نه، بلکه اتباع افغانی اند
اينها هم از جمله يافته های ما است که تخطی با افغانهائی صورت ميگيرد که با اين شرکت . استخدام مينمايند
دراينصورت .  ارتباط ميان اين شرکت ها و مردم محل استگروپ دوم مشکالت عبارت از. ها کار مينمايند

هم اگر تخطی از سوی افغانهائی که برای اين شرکت ها کار مينمايند صورت ميگيرد و قربانيان يا متضررين 
اين يک موضوع داخلی افغانستان است . آن نيز افغان ميباشند، تحقيق موضوع مربوط به مقامات افغانی ميشود

  . ک گروپ از اتباع بين المللی در مورد موضوع تحقيق نمی نمائيمو ما منحيث ي
  

شکل سوم مشکالت عبارت از بعضی از مشکالتی است که ازسوی اتباع خارجی اين شرکت ها به مردم محل 
در اينجا مهم است که همچو شرکت ها از دريافت جواز فعاليت يا همچو وضيعت زمانيکه منجر . ايجاد ميشود
 ارتکاب همچو تخطی ها از ا مقامات اجراأت واقعی را درصورتمهم است ت. شوند باز داشته شوندبه تهديد مي

 آنها صحبت تحاديهما با شرکت های خصوصی امنيتی و ا. سوی شرکت های خصوصی امنيتی رويدست گيرد
اتباع نموديم و مهم است تا شرکت های خصوصی امنيتی به تصميم مقامات افغانی مبنی بر اخراج همچو 

اين به يک روش معمول مبدل خواهد . خارجی در صورت ارتکاب تخطی در قلمرو افغانستان احترام بگذارند
  .  شد، اگر سيستم نظارت بشکل شديدتر کار نمايد

 
بعنوان بخشی از پاسخ به سوال شما بايد گفت که در جريان گفتگو های ما با حکومت  :يديسناو  بیااماد

. ها ميباشدگروپ تمام حق بلکه بوده نتيم که امنيت يک حق بشری است و تنها حق يک گروپ افغانستان ما گف
بايد حاکميت قانون وجود داشته باشد تا از اين حقوق . همچنان هرگونه حقوق بايد توسط قانون حمايت شود

  . بطور درست استفاده صورت گيرد
  

به چی تعداد آنهايی که فعاليت و بدانم که تعداد پرسونل اين شرکت ها به چه تعداد است  من خواستم :رويترز
  ؟ فعاليت ميکننددارند، بصورت غير قانونی 

  
 البته به براساس يافته های ما.  بلی، اجازه بدهيد که بعضی ارقام را برای تان بيان کنم:تينيندر نيکاالکس

. اليت دارند شرکت در بازار فعًال فع60معلومات که توسط مقامات فراهم شده است، در حدود بشتر از اساس 
 شرکت از جمله تمام اينها به زمان معين اسناد در 39سال گذشته، زمانيکه اين مقرره ارايه شده بود، تنها 

اين اسناد . مورد کارمندان و انواع اسلحه که استفاده می کنند و همچنان اسناد الزم ديگر را فراهم کرده بودند
 20بيشتر از . ن ورق توسط هر شرکت تقديم می شدااربسيار زياد بود و به حدی که بعضی اوقات به هز
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 رد شدند که معلومات درست فراهم نکردند و يا معلومات خود را در زمان معين آن فراهم یشرکت بخاطر
   . شرکت است39بناًء  رقم شرکت های ثبت شده . نکردند

  
  م را فراهم کرده نتوانستند؟ آيا ميدانيد مشکل چی بود که اين شرکت ها اسناد الز:ادامه سوال رويترز

  
ما دريافتيم . اين يک سوال خوب است، و کوشش کرديم که خود ما اين مشکل را پيدا کنيم :تينيندر نيکاالکس

و بعدًا موقف آنها مانند گروه های . که از نقطه نظر حقوقی شرکت های که مجوز ندارند، غير قانونی می شوند
 شرکت مجوز 39در عين زمان، مقرره که بر اساس آن . ا تطبيق گردداست که بايد برنامه داياگ باالی آنه

در حاليکه اين نظر بين مقامات افغان مطرح بود که . فعاليت دريافت کردند قبل از تصويب قانون بوده است
بايد تمام اين پروسه دوباره براساس قانون مربوطه بعد از تصويب آن صورت بگيرد که منجر به يک پروسه 

که اسناد فراهم نکرده بودند، آنها ی تا آن زمان من باور داشتم که شرکت ها . دور مجوز می شودجديد ص
  .احساس هيچ نوع فشار برای منحل شدن عاجل شان نکردند

  
شما فکر .  تامين امنيت برای شهروندان يکی از وظايف اصلی تمام دولت های منتخب است:راديو آل اينديا

ت به اين کمپنی های امنيتی خصوصی، اقتدار دولت منتخب را تضعيف خواهد نمی کنيد که دادن مشروعي
کرد؟ و ضمانت ها برای اينکه اين کمپنی ها دوباره برای تضعيف اقتدار مسئولين کار نکنند تا اينکه بتوانند 

  کار خود را ادامه دهند چيست؟
  

نظری که مطرح شد اين بود که اقدامات . م اين مساله ای است که ما با دولت صحبت کردي:يديسناو ی بااماد
اما ما اين نظر را بيان کرديم که تا . موقت به دليل شرايط هرج و مرج و ناامنی فعلی در کشور الزم است

  . جايی که ممکن است حکومت بايد کنترول مناسبی بر استفاده از جبر و زور داشته باشد
  

آنها از اين گونه کمپنی . توسعه يافته و ثروتمند نگاه کنيدبه کشورهای .  يک توضيح بيشتر:تينيالکساندر نک
ها برای کارکردهای حکومت استفاده نمی کنند چون اردو و پوليس ملی به انداره کافی قوی هستند اما اين 
کمپنی ها توسط بانک ها، شرکت ها و افراد برای وظايف کم اهميت تر، وظايف حکومتی و وظايف 

مشکل اصلی زمانی است که اين کمپنی ها توسط حکومت استفاده می شوند چون . خصوصی استفاده می شوند
پس يکی از پيشنهادات اصلی تغيير در . نيروهای حکومتی آنقدر قوی نيستند تا بتوانند امنيت را تامين کنند

. پنی هاکارکرد و سکتور مکانهايی است که اين کمپنی های در آنجا فعاليت می کنند و نه حذف فزيکی اين کم
عالوه براين، بعد از چند سال که اردو، پوليس و نيروهای محلی قوی شوند، اين کمپنی ها صرف برای 

  . سکتور خصوصی کار خواهند کرد و حتی در ان وقت هم نياز به کنترول جدی دولت وجود خواهد داشت
  

کر می کنم می توان آنها را من حيث  در پايان من فقط می خواهم دو نکته را ذکر کنم که ف: ناويديس بیااماد
اول، همانطور که در اعالميه مطبوعاتی گفته شده، ما . پيشنهاد قلمداد کرد و شما هم به دنبال پيشنهاداتی بوديد

تالشهای بيشتر در  راستای تصويب سريع قانون البته به همراه پروسه مشوره های گسترده را پيشنهاد می 
  . کنيم

موضوع بيشتر نگرانی مارا تشکيل ميدهد تا پيشنهاد باشد،  که به نظر می رسد که يک موضوع  دوم که اين 
تعداد نيروهای مختلف قانون و نظم به شکل موازی ايجاد می شوند و اين ممکن است مشکالتی مانند هرج و 

  . ايجاد کند. مرج و بی نظمی
  

ارگانهايی که به عنوان کمپنی ها فعاليت مشکل فقط از ناحيه .  يک نکته ديگر از طرف من:تينيالکساندر نک
برای . گروههای مسلح مختلفی در افغانستان وجود دارند ک هنوز به شکل کمپنی درنيامده اند. می کنند نيست

  اين به اين معنی است که عضو داشته باشند5مثال، در تعريف وزارت داخله آمده که گروهها بايد بيشتر از 
 عضو تحت مقررات فعلی قرار نمی گيرند و اين بدان معناست که جدا از 5 کمتر از دارایگروههايی 

 مقررات برای نهايی ساختن پروسه ای مانند داياگ الزم است تا ديگرموضوع کنترول کمپنی ها، انواع 
  . دن بيايتحت کنترول گروههای غير قانونی ديگر که ويژگی های کمپنی ها را ندارند 

  
 آخر، من فقط بايد بگويم که يک سند بين المللی مزيت پرکردن خالهايی را که ممکن  در:يديسناو  بیااماد

ست او آن عبارت از اين  راستای يک هدف ادارد و تالشهای ما همچنين دراست در مقررات داخلی باقی بماند 
  .مايت از حقوق شهروندان کار کنيم حبرایاست که 


