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   األمنجملس     العامةاجلمعية
  السنة السادسة والستون    الدورة السادسة والستون

       من جدول األعمال٣٨البند 
          احلالة يف أفغانستان

   على السالم واألمن الدولينيوآثارهااحلالة يف أفغانستان     
  

  ني العامتقرير األم    
  

  مقدمة  -أوال   
ــة العامــة      - ١ ــر مقــدم عمــال بقــرار اجلمعي ــرار جملــس األمــن  ٦٥/٨هــذا التقري  ١٩٧٤ وق
ــرا عــن      )٢٠١١( ــة أشــهر تقري ــه اجمللــس إىل األمــني العــام أن يقــدِّم كــل ثالث ، الــذي طلــب في

  .التطورات يف أفغانستان
مبـا يف    ة يف أفغانـستان،   ويتضمن التقرير آخـر املـستجدات بـشأن أنـشطة األمـم املتحـد               - ٢

وحقـوق  ذلك اجلهود الكبرية اليت بذلتها األمم املتحدة يف جماالت املساعدة اإلنـسانية والتنميـة               
ــسان،  ــذ اإلن ــسابق صــدور المن ــر ال ــؤرخ ) A/65/873-S/2011/381( تقري ــران٢٣امل ــه / حزي يوني
ويقـدم معلومـات   سية  الرئيـ واألمنيـة   الـسياسية   التطـورات   بإجيـاز   ضا  ويتناول التقرير أي  . ٢٠١١
  .حداث اإلقليمية والدولية املتعلقة بأفغانستانعن األ

  
  ملخص التطورات السياسية واألمنية الرئيسية  -ثانيا   
  احلالة األمنية  -ألف   

ــوز        - ٣ ــالل شـــهري متـ ــوادث األمنيـــة خـ ــض عـــدد احلـ )  حـــوادث٢٦٠٥(يوليـــه /اخنفـ
ويف هنايـة   ).  حادثـا  ٢ ٦٢٦(يونيـه   /مقارنة بـشهر حزيـران    )  حوادث ٢ ٣٠٦(أغسطس  /وآب

 
  

 .٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٩أُعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  
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 ٢ ١٠٨ مــا قــدره ٢٠١١أغــسطس، بلــغ متوســط عــدد احلــوادث الــشهرية بالنــسبة لعــام /آب
وال تــزال . ٢٠١٠يف املائــة مقارنــة بــالفترة نفــسها مــن عــام    ٣٩حــوادث أي بزيــادة نــسبتها  

. ثاملصادمات املسلحة وحاالت استخدام األجهزة املتفجرة املرجتلة تشكل غالبية هـذه احلـواد     
وال يزال جنوب البلد وجنوبه الشرقي، ال سـيما املنطقـة احمليطـة مبدينـة قنـدهار مركـز النـشاط                     

  .العسكري، كما حدث فيها ثلثا جمموع احلوادث األمنية تقريبا
 حـوادث انتحاريـة، وهـو الـشهر الثالـث علـى التـوايل الـذي                 ٩يوليه، وقعت   /ويف متوز   - ٤

.  حادثـا  ١٧أبريل الذي شـهد     /لغت ذروهتا يف نيسان   ينخفض فيه عدد هذه احلوادث بعد أن ب       
أغـسطس، بلـغ متوسـط العـدد     /وحـىت هنايـة آب   .  هجوما انتحاريـا   ١١أغسطس  /ووقع يف آب  

 هجوما، ومل يتغري هـذا الـرقم مقارنـة          ١٢ ما قدره    ٢٠١١الشهري للهجمات االنتحارية لعام     
دة نـسبة أكـرب مـن العـدد         وشـكلت اهلجمـات االنتحاريـة املعقـ       . ٢٠١٠بالفترة نفسها من عام     

ــشهر يف عــام        ــالث هجمــات يف ال ــا متوســطه ث ــة، إذ مت شــن م ــهجمات االنتحاري اإلمجــايل لل
ــسبتها ٢٠١١ ــادة نـ ــام   ٥٠، بزيـ ــن عـ ــرة مـ ــا إىل نفـــس الفتـ ــة قياسـ ــل . ٢٠١٠ يف املائـ وواصـ

الـيت شـنت   املراكز احلضرية، مبا يف ذلك اهلجمـات      املتمردون شن هجمات انتحارية معقدة يف     
/  آب ١٩ يف   اجمللـس الربيطـاين   يونيـه وعلـى     / حزيـران  ٢٨نـزل إنتركونتننتـال يف كابـل يف         على  

ســبتمرب، وعلــى مراكــز  / أيلــول١٣أغــسطس، وجبــوار ســفارة الواليــات املتحــدة يف كابــل يف   
. يوليـه / متـوز  ٢٨طعات مثل اهلجوم الذي وقع يف تريين كـوت، يف مقاطعـة أوروزغـان يف                اقامل

اريــة تركــز علــى جنــوب أفغانــستان فقــط، إذ يبلــغ حاليــا عــدد هــذه ومل تعــد اهلجمــات االنتح
  . هجوما يف املنطقة الوسطى٢١اهلجمات 

، واصـل املتمـردون القيـام حبملـة          املـشمولة بـالتقرير     الـسابقة  وكما هو الشأن يف الفترة      - ٥
ختويف، مشلت عمليـات اغتيـال اسـتهدفت مـسؤولني حكـوميني رفيعـي املـستوى، وأفـراد مـن                

يوليـه  / حادثا يف متـوز ٥٤ووقع . وزعماء سياسيني ودينيني حمليني من ذوي النفوذ       ألمنقوات ا 
ــاة / يف آبا حادثـــ٧٢ و ــرداً و ٨٩أغـــسطس أودت حبيـ ــوايل ٩٣ فـ ــرداً علـــى التـ وقتلـــت .  فـ

أمحـد وايل كـرزاي،   : يوليـه /مـن جنـوب أفغانـستان يف متـوز    الشخصيات البـارزة األربـع التاليـة      
قنـدهار؛   شورى يف الـ حكمة اهللا حكمت، رئيس جملس علمـاء        و؛  رئيس جملس مقاطعة قندهار   

.  مدينــة قنــدهارمــدةجــان حممــد خــان، كــبري مستــشاري الــرئيس؛ وغــالم حيــدر محيــدي، ع و
ــردد ــشأن االســتقرار        توت ــشغاالت ب ــار ان ــا أث ــد مم ــع أحنــاء البل ــاالت يف مجي ــذه االغتي ــاء ه  أنب

 تـأثري يف حكومـة كابـل ومـا تـربطهم            السياسي يف اجلنوب نظرا ملا لألشخاص الذين قتلـوا مـن          
  .هبا من عالقات
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نقـل املـسؤولية عـن األمـن إىل قـوات األمـن             الرمسيـة ل  عملية  اليوليه، بدأت   / متوز ١٧ويف    - ٦
ــتثناء مقاطعـــة ســـارويب (الـــوطين األفغانيـــة يف باميـــان، كابـــل   ويف بانـــشر، ويف البلـــديات ) باسـ

وال تـزال هـذه املنـاطق       .  ومهترالم، ولشكركاه  ريات، ومزار شريف،  هيف   واملقاطعات التابعة هلا  
ا قـدرات القـوات األفغانيـة علـى احلفـاظ      تواجه مترداً قادرا علـى املقاومـة يبـذل حمـاوالت متحـدي        

  .األمنعلى 
يونيه، وافـق أعـضاء اجمللـس       / حزيران ٢٨ويف اجتماع عقدته اللجنة األمنية الدائمة يف          - ٧

 فـرد إىل    ١٣٤ ٠٠٠ام الـشرطة الوطنيـة األفغانيـة مـن          املشترك للتنسيق والرصد على زيـادة قـو       
 ١٩٥ ٠٠٠ فــرد إىل ١٧١ ٦٠٠ فــرد وزيــادة قــوام اجلــيش الــوطين األفغــاين مــن  ١٥٧ ٠٠٠
أجـل إضـفاء الطـابع       وفضال عن ذلك، وافـق األعـضاء علـى تعجيـل اجلهـود املبذولـة مـن                . فرد

ــشرطة، وكــذلك علــى إجــراء اإلصــالحات املؤســسية      ــوة ال ــة يفاملهــين علــى ق وزارة  واإلداري
ويزداد التأكيد على جعل قوات األمن الوطين األفغانيـة قـادرة علـى العمـل مـستقلة،                 . الداخلية

مع زيادة تركيز اجملتمع الدويل على توفري التدريب لقـوات األمـن يف اجملـاالت الرئيـسية، مبـا يف            
رصـد  الة إىل أفغانـستان     وتواصل بعثة األمم املتحدة لتقدمي املـساعد      . ذلك اللوجستيات والدعم  

بـشأن املبـادرات األمنيـة     القوة الدولية للمساعدة األمنيـة وتقدمي املشورة إىل كل من احلكومة و
القائمة على اجملتمع احمللي، مبا يف ذلك الشرطة احمللية، نظـرا لآلثـار الـيت ميكـن أن تترتـب علـى                      

حكم، والفــرز وخطــر عــودة ذلــك والــيت هلــا صــلة مبــسائل اإلفــالت مــن العقــاب والقيــادة والــت
  .امليليشيات املنحازة عرقيا أو سياسيا

  
  التطورات السياسية  -باء   

ــران٢٣ويف   - ٨ ــا ب  / حزيـ ــة العليـ ــة أنـــشأهتا احملكمـ ــة خاصـ ــه، أمـــرت حمكمـ ــداث يونيـ إحـ
البــالغ عــدد أعــضائه ) جملــس النــواب يف اجلمعيــة الوطنيــة(تغــيريا يف هيئــة ووليــسي جريغــا  ٦٢

ــراء  ٢٤٩ ــد إج ــضوا بع ــى أســاس خمــصص      ع ــرز لألصــوات عل ــادة ف ــة إع /  آب٣ويف .  عملي
أغسطس، صدر قرار عن حمكمة االستئناف يؤكد نتائج احملكمة اخلاصة موجهـا انتبـاه الـرئيس            

ــة     / آب١٠ويف . للمــسألة ــه اللجن ــأمر في ــرئيس حامــد كــرزاي مرســوما ي أغــسطس، أصــدر ال
حالة أكـدت عليهـا      ٦٢ لجنة النظر يف  وأعادت ال . االنتخابية املستقلة حبسم املسألة دون تأخري     

.  ووليـسي جريغـا    جملس تغيريات يف عضوية     ٩أغسطس أعلنت   / آب ٢١احملكمة اخلاصة، ويف    
سبتمرب، أدى مثانية أعضاء مـن بـني األفـراد التـسعة الـيمني يف ظـل ظـروف أمنيـة                     /أيلول ٣ويف  

  . كابلسبتمرب بعد رجوعه إىل/ أيلول١٠وأدى املرشح التاسع اليمني يف . مشددة
ــم األخــري مهــا مــصدر          - ٩ ــد احلَكَ ــشأن حتدي ــة وب ــائج االنتخابي ــشأن النت ــازع ب وكــان التن

وأصـر جملـس   . التوترات املستمرة بني خمتلف فروع احلكومة، والـدالني عليهـا يف الوقـت نفـسه              
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ووليسي جريغا، الذي عقد جلسته خـالل العطلـة الـصيفية مبـديا بـذلك وحدتـه ضـد احملكمـة                     
أن نتـائج االنتخابـات هنائيـة وأن اللجنـة االنتخابيـة املـستقلة هـي اجلهـة الوحيـدة                    اخلاصة، على   

أغــسطس، اختــذ اجمللــس قــرارا كــرر فيــه طلبــه املتعلــق / آب١٠ويف . املخولــة بالبــت يف املــسألة
وواصلت احملكمـة   . بعزل املدعي العام وقضاة احملكمة العليا الستة الذين أنشأوا احملكمة اخلاصة          

أغـسطس بـأن    / آب ١٦ تأكيـد علـو مكانتـها القانونيـة، وطالبـت يف             ، جهة أخرى  اخلاصة، من 
تغيريا، مكـررة التأكيـد علـى أنـه مـا مل تـتم هـذه                 ٦٢تنفِّذ اللجنة مجيع التغيريات البالغ عددها       

وخــالل كامــل هــذه الفتــرة، ظــل  . التغــيريات فــإن جملــس ووليــسي جريغــا يعتــرب غــري شــرعي  
ظاهرات يف كابـل، بتنفيـذ      مة اخلاصة يطالبون، يف سلسلة من امل      املرشحون املدعومون من احملك   

ـــ   يف  طائفــة كــبرية مــن املعارضــني  مجيعهــا، بينمــا رفــض حتــالف يتكــون مــن  ٦٢التغــيريات ال
اجلمعية الوطنية ومؤيديهم القبول بأي تغيري واعتصموا على مدى عـدة أسـابيع داخـل اجلمعيـة            

إعـالن اللجنـة االنتخابيـة املـستقلة، وجملـس          ر  صـدو ومنـذ   . الوطنية لإلعراب عن عدم رضـاهم     
ووليسي جريغا منقسم على نفسه، إذ ال يزال التحالف املذكور أعاله يـرفض أعـضاء اجلمعيـة                

دام زمالؤهـــم التـــسعة الـــسابقون  الوطنيـــة اجلـــدد، كمـــا يـــرفض املـــشاركة يف اجللـــسات مـــا 
 أن هــذه فرصــة كــدةمؤويف الوقــت نفــسه، تــدعم جمموعــة جديــدة قــرار اللجنــة   . مــستبعدون

  .للخروج من املأزق
خبة، الـصا املـشرعني   وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، وعلـى الـرغم مـن احتجاجـات                 - ١٠
، مبا يف ذلك الـوزراء وقـضاة احملكمـة          الساميةتعلن السلطة التنفيذية عن مرشحني للمناصب        مل

واسـتدعى جملـس ووليـسي      . ةلرقابيـ ومع ذلك واصلت اجلمعية الوطنية ممارسة خدمتها ا       . العليا
ــن          جريغــا وزراء الــدفاع والداخليــة والــشؤون اخلارجيــة والــشؤون القانونيــة الســتجواهبم ع

واســتدعى كــذلك وزيــر التجــارة والــصناعات . األحــداث الــيت وقعــت عــرب احلــدود يف كونــار
ليجيب عن أسـئلة تتعلـق بأسـعار األغذيـة وكـذلك وزيـر الـشؤون اخلارجيـة ومستـشار األمـن                      

 لتقدمي تقرير مستكمل عن حالة املناقشات مـع الواليـات املتحـدة بـشأن إمكانيـة إقامـة                   وميالق
ــان يفجملــس ( ميــشرانو جريغــاوباملثــل، اســتجوب جملــس  . شــراكة اســتراتيجية ــة ا األعي جلمعي

كبار املـسؤولني احلكـوميني، مبـن فـيهم أعـضاء اهليئـة الوطنيـة إلدارة الكـوارث بـشأن                 ) الوطنية
وتباطـأ  . اصة بضحايا الفيضانات واجلفاف، ووزير الداخليـة بـشأن احلالـة األمنيـة            الترتيبات اخل 

جملــس التقــدم يف تنفيــذ برنــامج العمــل القــانوين بــسبب التركيــز علــى املناقــشة املتعلقــة بتكــوين 
: ووليسي جريغا وأنشطة احملكمـة اخلاصـة، غـري أنـه مـع ذلـك سـن اجمللـسان ثالثـة قـوانني هـي               

  . وقانون تسليم اجملرمني،القانون املتعلق بأفراد اجليش الوطين األفغاينوبات، القانون بشأن الغا
وواصل جملس الـسالم األعلـى وأمانتـه املـشتركة أنـشطة االتـصال، مبـا يف ذلـك القيـام                       - ١١

برحالت ميدانية إىل هريات، وباكتيا، وباكتيكا، وقنـدهار، وختـار، وبدخـشان وتدشـني جلـان                
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 وسافر أعضاء اجمللس أيـضا إىل النـرويج وأملانيـا وإندونيـسيا واهلنـد طلبـا                 .اتاملقاطعالسالم يف   
ــوار          ــز احل ــة إىل تعزي ــادرات الرامي ــشاركة يف املب ــستان وامل ــادة أفغان ــسالم بقي ــة ال ــدعم لعملي لل

وواصــلت بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل أفغانــستان تقــدمي املــساعدة إىل   . الــسياسي
وتبــادل ممثلــي اخلــاص مــع قيــادة جملــس .  مــن خــالل فريــق دعــم الــسالمجملــس الــسالم األعلــى

لمـصاحلة كجـزء مـن عمليـة سـالم      التـرويج ل السالم األعلى بانتظـام اآلراء واألفكـار مـن أجـل           
ــا وشــاملة  ــه    / متــوز٢٨ويف . أوســع نطاق ــا عامــا تطلــب في يوليــه، أصــدرت حركــة طالبــان بيان

ــاء الــسالم واالســتقرار يف  االعتــراف هبــا كقــوة سياســية وعــسكرية كــي تــضطل    ــدور يف بن ع ب
ــة  ــستان ويف املنطق ــة     . أفغان ــئ بيئ ــة أن هتي ــك، طلبــت احلركــة إىل دول املنطق وباإلضــافة إىل ذل

  .ملصاحل الوطنية املشتركةاتعاون وثقة مالئمة تقوم على 
يونيــه،  / حزيــران ١٧املــؤرخني  ) ٢٠١١ (١٩٨٩و ) ٢٠١١ (١٩٨٨ويف القــرارين    - ١٢

إىل شـقني،   ) ١٩٩٩ (١٢٦٧ أن يقسم قائمة اجلزاءات املنشأة عمـال بـالقرار           قرر جملس األمن  
ألفـــراد واجلماعـــات واملؤســـسات وينـــشئ جلـــنيت جـــزاءات منفـــصلتني، إحـــدامها تـــستهدف ا 

 واألخرى تستهدف تنظيم القاعـدة ومـا يـرتبط بـه مـن أفـراد                طالبانركة  رتبطة حب املكيانات  الو
 مـن   ١٥يوليـه، وافـق اجمللـس علـى رفـع أمسـاء             /وزمت ١٨ويف  . ومجاعات ومؤسسات وكيانات  

 ١٩٨٨األعـــضاء الـــسابقني يف حركـــة طالبـــان مـــن قائمـــة اجلـــزاءات املنـــشأة عمـــال بقـــراره   
ورحبــت احلكومــة وأعــضاء جملــس الــسالم األعلــى برفــع أمســاء هــؤالء األفــراد مــن  ). ٢٠١١(

يف اجتـاه   ا خطوتني هـامتني     ونوهوا هبذين اإلجراءين باعتبارمه   القائمة وإنشاء جلنتني منفصلتني،     
  .املصاحلة وبناء الثقةحتقيق 
ــة املــشتركة، التحــق     - ١٣ ــستان للــسالم   ٢ ٣٧٤ووفقــا لألمان ــامج أفغان  مــن املنــدجمني بربن

وقـد  .  فردا مقارنة بالـشهر الـسابق      ٤٣١يوليه، أي بزيادة قدرها     /وإعادة اإلدماج يف هناية متوز    
ضـافة إىل  إلوبا. املوافقة عليها وهي تباشر حاليا عملـها  جلنة سالم يف املقاطعات و     ٢٣مت إنشاء   

تنظــيم  ومت.  مقاطعــة٢٥ذلــك، أصــبحت أفرقــة املقاطعــات التابعــة لألمانــة املــشتركة تعمــل يف 
يوليـه  /يونيه ومتـوز / فيهم رؤساءها، يف حزيران    نحلقيت عمل تدريبيتني ملوظفي هذه اهليئات، مب      
هــذا ومتــت املوافقــة علــى إجــراءات تــشغيلية . نــامجهبــدف زيــادة تعزيــز قــدرهتا علــى تنفيــذ الرب

، وحسابات املقاطعـات واملـنح الـصغرية،        يف فترة االنتقال  موحدة بشأن الفرز وتقدمي املساعدة      
  .توزيعها على سلطات املقاطعاتجرى و
  

  التعاون اإلقليمي  -جيم   
 ويف إطــار .واصــلت حكومــة أفغانــستان تعزيــز احلــوار والتعــاون مــع الــدول اجملــاورة     - ١٤

اللجنة األفغانية الباكستانية املشتركة للمصاحلة والـسالم املنـشأة حـديثا، عقـد الفـرع التنفيـذي          
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وأكـد ممثلـو باكـستان مـن جديـد دعمهـم            . يونيـه / حزيـران  ١٩يف اللجنة اجتماعا يف كابل يف       
ــة شــاملة       ــسري عملي ــشجيع وتي ــستان، واســتعدادهم لت ــادة أفغان ــصاحلة بقي ــسالم وامل ــود ال  .جله

علي زرداري، مع الـرئيس كـرزاي     آصف  يوليه بكابل، اجتمع رئيس باكستان،      / متوز ٢٠ ويف
ــسياسية واالقتــصادية         ــة يف اجملــاالت ال ــات الثنائي ــة، والعالق ــة والدولي ــضايا اإلقليمي ــشة الق ملناق

ــة اإلرهـــ       وتقـــرر أن يـــسافر وزيـــر   . ابوالتجاريـــة، فـــضال عـــن اجلهـــود املـــشتركة ملكافحـ
يف أفغانــستان إىل إســالم أبــاد ملتابعــة التحــديات يف جمــال العبــور بــني        والــصناعات  التجــارة

  .وباكستان فغانستانأ
وميكن أن ميثل االتفاق األفغاين الباكستاين بشأن جتارة املرور العابر، الذي دخـل حيـز       - ١٥

والتنفيــذ الكامــل هلــذا . يونيــه خطــوة هامــة يف تيــسري التجــارة اإلقليميــة/ حزيــران١٢النفــاذ يف 
  . حتقيق منافع اقتصادية عمليةهو مفتاحالتفاق أصبح اآلن ا

وعقد الفريق األساسي الثالثي املشترك بـني أفغانـستان وباكـستان والواليـات املتحـدة                 - ١٦
ــة  ــل يف  األمريكي ــران٢٨اجتمــاعني يف كاب ــاد يف  / حزي ــه ويف إســالم أب . أغــسطس/ آب٢يوني

  .املصاحلة واالقتصادوركز االجتماعان على مسائل األمن على احلدود و
وفــضال . يونيــه/ حزيــران٢٧واجتمــع فريــق االتــصال الــدويل ألول مــرة يف كابــل يف     - ١٧
ابع لفريــق االتــصال اجتمــاعني يف ذلــك، عقــد الفريــق العامـل املعــين بالتعــاون اإلقليمــي التـ   عـن 
يـة  وشـارك نائـب وزيـر اخلارج     . يونيه يف كابـل   / حزيران ٢٦يونيه يف اسطنبول ويف     /حزيران ٣

يف أفغانستان يف رئاسة هـذه االجتماعـات إىل جانـب املمثـل اخلـاص لتركيـا املعـين بأفغانـستان                     
وركزت االجتماعات على اجملاالت ذات األولوية املتعلقـة بالتعـاون          . وباكستان وممثلي اخلاص  

 تـشرين   ٢اإلقليمي وعلى التحضري ملؤمتر اسطنبول بشأن أفغانستان الذي مـن املقـرر عقـده يف                
ــاينال ــوفمرب /ث ــي       . ٢٠١١ن ــستان وممثل ــساعدة إىل أفغان ــدمي امل ــم املتحــدة لتق ــة األم ــدعم بعث وت

اخلاص، بناء على طلب حكومة أفغانستان وبالتعـاون مـع حكومـة تركيـا، حكومـة أفغانـستان                  
  .إطار التحضري للمؤمتر اليت ستترأس االجتماع، وذلك يف

قمــــة يف طهــــران يف إلســــالمية اإيــــران مجهوريــــة باكــــستان و وأفغانــــستان وعقــــدت  - ١٨
الثالثـة إعالنـا بـشأن تعزيـز اجلهـود املـشتركة يف جمـايل               البلـدان   ووقّع رؤساء   . يونيه/حزيران ٢٥

مكافحــة املخــدرات ومكافحــة اإلرهــاب، وبــشأن توســيع نطــاق التعــاون الــسياسي واألمــين          
  .واالقتصادي والثقايف

. ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٢٦ و   ٢٥  وُعقد مؤمتر دويل ملكافحة اإلرهاب يف طهران يف         - ١٩
ــة إيــران       وحــضر هــذا املــؤمتر رؤســاء بلــدان املنطقــة، مبــا فيهــا أفغانــستان وباكــستان ومجهوري

  .املتحدة ممثلة أيضا يف املؤمتراألمم وكانت . اإلسالمية وطاجيكستان
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ومت أيـــضا عقـــد اجتمـــاع ربـــاعي ثالـــث حـــضره رؤســـاء كـــل مـــن االحتـــاد الروســـي   - ٢٠
ونـاقش قـادة    . ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ٢اكستان وطاجيكـستان يف دوشـاميب يف        وأفغانستان وب 

ــشاريع        ــى امل ــز عل ــة، مــع التركي ــاون يف املنطق ــة بالتجــارة والتع ــة القــضايا املتعلق ــدان األربع البل
وشـددت األطـراف علـى أمهيـة        . املشتركة يف جماالت الطاقة والزراعـة والتجـارة والنقـل العـابر           

جنوب آسيا اإلقليمي لتجارة الكهرباء، الـذي يـشمل مـد خطـوط        تنفيذ مشروع وسط آسيا و    
قريغيزستان وطاجيكستان إىل أفغانستان وباكستان، وبناء خط أنابيب غـاز           لنقل الكهرباء من  

ومشل برنامج العمل السياسي لالجتماع بنودا بشأن التعاون يف جمـال مكافحـة             . عرب أفغانستان 
لقــضايا وأوىل الرؤســاء اهتمامــا خاصــا ل. اتملخــدراإلرهــاب والتطــرف، ومكافحــة االجتــار با

  .يف ذلك املصاحلة واالنتقال وعملية كابل املتعلقة بأفغانستان، مبا
  

  حقوق اإلنسان  -ثالثا   
ازداد القلق إزاء محاية املـدنيني بـسبب ارتفـاع عـدد الوفيـات واإلصـابات يف صـفوف                     - ٢١

دنيني، الـذي يغطـي فتـرة الـستة أشـهر األوىل      ويف تقرير منتصف السنة بشأن محاية املـ   . املدنيني
 وفـاة يف    ١ ٤٦٢، وثقـت بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل أفغانـستان                 ٢٠١١من عام   

ــدرها    ــادة ق ــدنيني، أي بزي ــالفترة نفــسها مــن  ١٥صــفوف امل ــة ب ــة مقارن ، ٢٠١٠عــام   يف املائ
هــذه احلــاالت، أي بزيــادة  يف املائــة مــن ٨٠ للحكومــة مــسؤولة عــن املناوئــةوكانــت العناصــر 

وكانـت القـوات املؤيـدة للحكومـة        . ٢٠١٠ يف املائة مقارنة بالفترة نفسها من عام         ٢٨قدرها  
املائــة مقارنــة بــالفترة  يف ٩ يف املائــة مــن وفيــات املــدنيني، أي بــنقص قــدره  ١٤مــسؤولة عــن 

دنيني إىل أي  يف املائة من احلـاالت، ميكـن أن ُتعـزى وفيـات املـ        ٦ ويف. ٢٠١٠نفسها من عام    
  .من طريف الرتاع

أغــسطس، وثّقــت بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي  /يونيــه إىل آب/ويف الفتــرة مــن حزيــران  - ٢٢
 إصـابة، أي بزيـادة قـدرها        ١ ٤١١ وفـاة يف صـفوف املـدنيني و          ٩٧١املساعدة إىل أفغانـستان     

 املناوئـة ن للعناصـر  وكـا . ٢٠١٠يف املائة من إصابات املدنيني مقارنة بالفترة نفسها من عام    ٥
، وبلغ عدد املصابني على أيـدي القـوات         ) يف املائة  ٧٧( مدنيا   ١ ٨٤١للحكومة عالقة بإصابة    

يتسن نسبة بقية املصابني إىل أي طـرف مـن طـريف          ومل).  يف املائة  ١٢ (٢٨٢املؤيدة للحكومة   
ال عمومـا، إىل  وميكن أن ُتعـزى الزيـادة يف عـدد املـصابني، يف سـياق ازديـاد حـدة القتـ          . الرتاع

املقـام األول لألجهـزة املتفجـرة املرجتلـة الـيت تكـون يف                للحكومـة يف   ملناوئـة استخدام العناصـر ا   
لقـانون اإلنـساين   ، يف انتهاك لشكل أقراص ضغط مشاهبة لأللغام الربية، وهلجمات االنتحاريني 

 يف املائــة مــن ٤٥وكانــت األجهــزة املتفجــرة املرجتلــة واهلجمــات االنتحاريــة ســببا يف  . الــدويل
 يف املائة مقارنة بالفترة نفـسها مـن عـام    ١٧٧اإلصابات يف صفوف املدنيني، أي بزيادة قدرها     
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 للحكومــة هجومــا علــى مستــشفيني املناوئــةويف تطــور مــثري للجــزع، شــّنت العناصــر . ٢٠١٠
 يونيه، أسـفر  / حزيران ٢٥ويف  . املساجد، وهي أماكن حممية مبوجب القانون الدويل       وعدد من 

 طفـال،  ١٣ مـدنيا، مبـن فـيهم    ٢٥هجوم انتحاري ضد مستشفى يف مقاطعة لوغـار عـن مقتـل           
وحـدثت يف مجيـع أحنـاء البلـد عمليـات قتـل حمـددة األهـداف اسـتهدفت                   .  آخرين ٢٥وإصابة  

ــون باحلكومــة          ــم مرتبط ــرتبطني أو يعتقــد أهن ــراد م ــي املــستوى وأف ــوميني رفيع ــسؤولني حك م
  ). أعاله٥انظر الفقرة  (األمنيةالقوة الدولية للمساعدة  أو/و

قتـل   وال تزال الضربات اجلوية اليت تشنها القوات املؤيدة للحكومة الـسبب الرئيـسي يف               - ٢٣
ُسـجل   شـهري   مدنيا، وهو أعلـى رقـم  ٣٨يوليه /املدنيني إذ بلغ عدد املدنيني الذين قُتلوا يف متوز       

لــون يف املعــارك الربيــة واملــصادمات  وازداد عــدد املــدنيني الــذين ُيقت. ٢٠١٠فربايــر /منــذ شــباط
ووثّقـت بعثـة األمـم املتحـدة        . ٢٠١٠ يف املائة مقارنة بالفترة نفسها من عـام          ٨٤املسلحة بنسبة   

 حالـة وفـاة يف صـفوف املـدنيني          ٣٨خالل هذا الربـع مـن الـسنة،         لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان     
 يف ١٥العـسكرية، أي بزيـادة قـدرها    بسبب عمليات التفتـيش    ) الوفياتجمموع   يف املائة من     ٧(

وال تـزال إصـابات املـدنيني الـيت         . ٢٠١٠من عام   املشمولة يف التقرير    املائة مقارنة بالفترة نفسها     
ُتسفر عنها الضربات اجلوية والغارات الليلية تشكّل مصدر غـضب وامتعـاض األهـايل األفغـانيني                

  .من القوات العسكرية الدولية
 ني العــامني ورصــد تنفيــذ الــشرطة واملــدعهودهــا يف جمــال الــدعوةعفت البعثــة جوضــا  - ٢٤

ويزداد وعي الـسلطات القـضائية هبـذا        . والقضاة للقانون املتعلق بالقضاء على العنف ضد املرأة       
 مقاطعــة شــكاوى يف إطــار هــذا القــانون يف الــسنة  ٢٨وســجل املــدعون العــامون يف . القــانون

يــزال العنـف ضـد املــرأة    وال. الت بلـغ إىل احملـاكم  املاضـية، ومـع ذلـك فــإن أقـل مـن ربــع احلـا      
ــف إىل           ــذا العن ــن ه ــب كــبري م ــزى جان ــشية، وُيع ــاهرة متف ــاب ظ ــن العق ــه م ــالت مرتكبي وإف

وال حتقــق . املمارســات التقليديــة الــضارة مثــل الــزواج القــسري والــزواج دون الــسن القانونيــة 
ــا      ــا الق ــيت جيرمه ــال ال ــذه األعم ــان يف ه ــب األحي ــسلطات يف غال ــا،   نون والال ــل مرتكبيه تعتق

تواصــل اعتقــال النــساء والفتيــات الــاليت حتــاولن اهلــروب مــن الــزواج القــسري أو إســاءة  بينمــا
وســاعدت البعثــة حكــام املقاطعــات  . معاملــة أُســرهن هلــن، متهمــة إيــاهن بنيــة ارتكــاب الزنــا  

رأة، ونظمـت   وإدارات شؤون املرأة على إنشاء وتعزيز جلان يف املقاطعات ملنـع العنـف ضـد املـ                
  . مقاطعة١٣برامج توعية لفائدة أعضاء اجملتمع املدين واملسؤولني يف 

ــيما ا      - ٢٥ ــدين، وال س ــع امل ــشاركة اجملتم ــة إىل م ــساءودعــت البعث ــضحايا وأُســرهم  لن ، وال
عمليات السالم واملصاحلة مبا يف ذلك برنامج أفغانـستان للـسالم وإعـادة اإلدمـاج، مؤكـدة                  يف

دعـت   بني السكان احمللـيني واألطـراف الـيت تتفـاوض بـشأن الـسالم، كمـا              على ضرورة احلوار    
ــع حمافــل صــنع القــرار   ــشامل يف مجي ــة  . إىل التمثيــل ال ــارت البعث ــشواغلوأث ــة  ال  املتعلقــة بالعدال
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واحملاسبة، مبـا يف ذلـك فـرز املقـاتلني الـسابقني، وذلـك لكفالـة عـدم اسـتفادة منتـهكي حقـوق                        
 املظـامل شـفافة     البـت يف  تكـون مجيـع عمليـات        مج، ودعـت إىل أن    اإلنسان املعروفني مـن الربنـا     

  .وأن تنفذ على مستوى اجملتمع احمللي وال تكون بديال عن احملاكمة اجلنائية
التــابع فريــق العامــل املعــين بالــشؤون اجلنــسانية  مبــادرة اليونيــه، ويف إطــار /ويف حزيــران  - ٢٦

تلقــى كبــار مــسؤويل العدالــة تــدريبا نـستان،   بأفغايف دايكونــدي،لفريـق األمــم املتحــدة القطــري  
 مـدعيا عامـا،     ٢٢ قـضاة، و     ٦ وتلقى حىت اآلن  . على تطبيق آليات احلماية لضمان حقوق املرأة      

 قائدا من قادة اجملتمع احمللـي والزعمـاء الـدينيني           ٨٩الشرطة القضائية و     ضابطا من ضباط     ٢٨و  
ايــــة املــــرأة والطفــــل يف علــــى محتــــدريبا علــــى تطبيــــق قــــانون األراضــــي وقــــانون األســــرة، و

  .اجلنائية اإلجراءات
وواصلت بعثة األمم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل أفغانـستان مراقبـة مرافـق االحتجـاز                    - ٢٧
كامل أحناء أفغانستان، مبا يف ذلـك عـن طريـق إجـراء زيـارات إىل مرافـق االحتجـاز التابعـة                       يف

ــة األ   ــة لألمــن والــشرطة الوطني ــة الوطني ــسا   للمديري ــدهار وخوســت وكابي ــة يف كابــل وقن فغاني
. ولغمان وختار لرصد حاالت االحتجـاز التعـسفي وسـوء املعاملـة وضـمانات احملاكمـة العادلـة                 

حققـت البعثــة يف ادعـاءات تتعلـق بــسوء املعاملـة واالحتجـاز لفتــرات طويلـة دون توجيــه        وقـد 
ــتقل     ُتهمــة، أو ــضايا مشلــت مع ــى حمــام يف ق ــالرتاع،  احملاكمــة دون احلــصول عل ــة ب ني هلــم عالق

وُتجـري البعثـة مناقـشات مـع احلكومـة بـشأن حـاالت سـوء معاملـة خطـرية                   . بينهم أطفال  من
  .تعرض هلا املعتقلون يف العديد من املرافق اليت تديرها املديرية الوطنية لألمن والشرطة الوطنية

 الوطنيـة حلقـوق     ويّسرت البعثة بالتعاون مع منتدى آسـيا واحملـيط اهلـادئ للمؤسـسات              - ٢٨
اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي عملية تقييم لقدرات اللجنـة األفغانيـة املـستقلة حلقـوق                

والحظ التقييم أن مثة حاجـة، لكفالـة اسـتمرارية    . ٢٠١١يوليه /مايو ويف متوز  /اإلنسان يف أيار  
ة التمويـل احلكـومي،     واستقالل اللجنة يف األمد الطويل، إىل إجياد إطار تـشريعي قـوي، وزيـاد             

وواصـلت البعثـة، مـع شـركاء دولـيني، تقـدمي املـساعدة إىل               . وإقامة تعـاون أوثـق مـع احلكومـة        
وقــدمت البعثــة مــساعدة تقنيــة إىل وحــدة دعــم   . اللجنــة لتحــسني قــدرهتا علــى إجنــاز واليتــها  

حقوق اإلنـسان يف وزارة العـدل مـن أجـل وضـع خطـة عمـل لتنفيـذ توصـيات جملـس حقـوق                         
  .٢٠٠٩ن احملددة يف إطار االستعراض الدوري الشامل لعام اإلنسا
 مقاطعــات إىل ٥ويف ســياق حقــوق الطفــل، أشــارت البحــوث الــيت أجرهتــا البعثــة يف    - ٢٩
العناصــر املناوئــة للحكومــة جنــدت أطفــاال لتنفيــذ هجمــات انتحاريــة، وزرع األجهــزة          أن

وأن قــوات األمــن الــوطين األفغانيــة املتفجــرة املرجتلــة، وهتريــب األســلحة والبــزات العــسكرية،  
يوليه، أصدر وزير الداخليـة مرسـوما أكـد    / متوز٦ويف  . جّندت أطفاال بدافع استغالهلم جنسيا    
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فيه من جديد التزام احلكومة مبنع جتنيد من هم دون السن القانونية، ومنـع االسـتغالل اجلنـسي             
لوطنية والدولية يرتكبـها أعـضاء      وقتل األطفال وتشويههم، وهي كلها جرائم ختالف القوانني ا        

ويف رســالة إىل نائــب وزيــر اخلارجيــة، جاويــد لــودين، رحــب ممثلــي . قــوات األمــن التابعــة هلــا
ومن األمهية مبكان تنفيذ خطة العمـل، الـيت تتـضمن           . اخلاص، باسم األمم املتحدة هبذا املرسوم     

  .اختاذ تدابري ضد مرتكيب هذه األعمال، دون تأخري
  

  كم وسيادة القانوناحل  -رابعا   
عملــت بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل أفغانــستان والربنــامج اإلمنــائي معــا،      - ٣٠
إطــار اجلهــود األوســع نطاقــا ملكافحــة الفــساد يف أفغانــستان، وكجــزء مــن توصــية مــؤمتري   يف

ة لنــدن وكابــل إلنــشاء جلنــة للرصــد والتقيــيم، عمــال معــا مــن أجــل دعــم دورة وطنيــة ودوليــ    
وتعكـف  . مشتركة ثانية للجنة الرصد والتقييم يقوم الربنـامج اإلمنـائي بـدور األمانـة املؤقتـة هلـا                 

اللجنة حاليـا علـى وضـع الـصيغة النهائيـة خلطـة عمـل األمانـة لتحديـد نقـاط مرجعيـة يف جمـال                          
الفريــق العامــل ويقــوم املــاحنون بتنــسيق اجلهــود ملكافحــة الفــساد مــن خــالل . مكافحــة الفــساد

الــذي وافــق علــى دعــم اللجنــة يف تنفيــذ خطــة   جتمــع الــدويل املعــين بالــشفافية واملــساءلة،  للم
  .النهائية العمل
. يوليــه، صــدر مــشروع برنــامج األولويــات الوطنيــة بــشأن القــانون والعدالــة/ويف متــوز  - ٣١

ة ومــن املتوقــع أن يكــون الربنــامج يف صــيغته النهائيــة مبثابــة اســتراتيجية إلصــالح قطــاع العدالــ  
للــسنوات الثالثــة املقبلــة، مــع التركيــز بدرجــة كــبرية علــى توســيع نطــاق نظــام العدالــة الرمسيــة 

وشهدت بعض قطاعات نظام العدالـة حتـسنا مثـل زيـادة تـوفري              . ليشمل املقاطعات واحملافظات  
املعونة القانونية، وتنظـيم احملاكمـات العلنيـة، واسـتخدام األدلـة بـدال مـن االعترافـات كأسـاس                    

وعلى الرغم من ذلك، ال يزال نظام العدالة يواجه مشاكل ليس أقلها املـشكلة األمنيـة          . انةلإلد
 وهو السبب الرئيسي وراء قرار نقل املديرية املركزيـة للـسجون مـن وزارة العـدل إىل وزارة        -

وال يزال يساورين القلق من أن عملية النقل هـذه قـد تقلـل مـن أمهيـة املكاسـب الـيت          . الداخلية
ت يف هــذا القطــاع يف الــسنوات األخــرية وأنــه مــا مل تتــوفر الــضمانات اهليكليــة املالئمــة    حتققــ

  .داخل وزارة الداخلية، فإن خطر انتهاكات حقوق اإلنسان يف السجون سيزداد
  

  تنفيذ عملية كابل وتنسيق املعونة  -خامسا  
تمــع الــدويل تنفيــذ خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، واصــلت احلكومــة األفغانيــة واجمل    - ٣٢

، الـيت   وتـويل أفغانـستان زمـام املـسؤولية    األفغانيـة عملية كابـل، أي عمليـة االنتقـال إىل القيـادة         
ــدويل     ــؤمتر ال ــدها خــالل امل ــد تأكي ــين أعي ــل يف  باملع ــد يف كاب ــذي عق ــستان ال ــوز٢٠ أفغان  / مت
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س املـشترك    عقد اجتماعات اللجان الدائمة الثالث التابعـة للمجلـ         يشمل ذلك و،  ٢٠١٠ يوليه
، بعـد توقـف دام      )بشأن األمـن واحلوكمـة والتنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة          (للتنسيق والرصد   
واُتفــق علــى أن تعقــد اللجــان  . يوليــه/ متــوز٢٦ و ٢٥يونيــه و / حزيــران٢٨مثانيــة أشــهر، يف 

، وبالتــايل كفالــة اســتمرار نزاهــة عمليــة  ٢٠١١الدائمــة اجتماعاهتــا يف الربــع األخــري مــن عــام  
  .كابل
وأوصــت اللجــان الدائمــة الــثالث بــأن تعــرض ســبع بــرامج وطنيــة ذات أولويــة علــى      - ٣٣

االجتماع املقبل للمجلس املشترك للتنسيق والرصد إلقرارها، ووافقت مبدئيا على ستة بـرامج             
وشـرعت احلكومـة يف إجـراء مـشاورات بـشأن الـربامج الرئيـسية ذات           . إضافية من هذا القبيـل    

يـة يف جمـال احلوكمـة مـع التـزام واضـح بكفالـة وضـع صـيغة هنائيـة للـربامج الـيت                         األولوية الوطن 
وفـضال عـن ذلـك، مت    . تركز على احلوكمة وإصالح اإلدارة العامة على الصعيد دون اإلقليمي 

تنشئ حكومة أفغانستان واجملتمع الدويل فرقة عمل إلجـراء مـشاورات بـشأن              االتفاق على أن  
 يف جمــال احلوكمــة مت االتفــاق عليهــا يف املــؤمتر الــدويل املعــين       تعــديل أربعــة بــرامج رئيــسية   

 واملؤمتر الدويل املعين بأفغانـستان      ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٨يف  بأفغانستان املعقود يف لندن     
  .٢٠١٠يوليه / متوز٢٠املعقود يف كابل يف 

“  امليزانيـة  مـن خـارج   ”لـدليل التـشغيلي للـدعم       ووافقت اللجـان الدائمـة علـى تنفيـذ ا           - ٣٤
وتقدمي هـذه الوثيقـة الرئيـسية املتعلقـة بالـسياسة العامـة ميثـل التزامـا حيويـا                   . حلكومة أفغانستان 

فغانــستان املعقــود يف كابــل وعــامال أساســيا ملواصــلة املناقــشات بــشأن أللمــؤمتر الــدويل املعــين ب
 إدراج مـساعدهتم    وسيتمكن املاحنون، من خالل إجراءات املصادقة، مـن       . حتسني فعالية املعونة  

 تعـدد املـوارد     طرائـق اخلارجة عن امليزانية يف ميزانية وطنية موسعة تتـيح القـدرة علـى اسـتغالل                
  .بينما تكفل القيادة األفغانية يف جمال التنمية وموارد اإلدارة

ــران٣٠ و ٢٩يف و  - ٣٥ ــومني      / حزيـ ــدة يـ ــؤمترا ملـ ــستان مـ ــة أفغانـ ــدت حكومـ ــه، عقـ يونيـ
ئل املتعلقـة بالعمليـة اجلاريـة النتقـال املـسؤولية األمنيـة إىل الـسلطات             الستعراض ومعاجلـة املـسا    

ويف اليــوم األول مــن املــؤمتر، نظــر أصــحاب املــصلحة األفغــانيون مبــن فــيهم حكــام    . األفغانيــة
الــوزارات واجملتمــع املــدين، يف ســبل حتــسني االتــساق ضــمن اهلياكــل    املقاطعــات وممثلــون مــن

ويف اليـــوم الثـــاين، انـــضم إىل .  الـــوطين دون علـــى الـــصعيدوالـــسياسات احلكوميـــة، ال ســـيما
 وذلــك ملناقــشة ســبل ،املــسؤولني احلكــوميني أعــضاء اجملتمــع الــدويل، مبــن فــيهم ممثلــي اخلــاص 

وأقـرت غالبيـة    .  الدعم الدويل مع مبدأي قيادة أفغانستان وملكيتها إلدارة شـؤون البلـد            اتساق
ــة االنتقــ   ــة إدمــاج اســتراتيجييت احلوكمــة   اجلهــات الفاعلــة املــشاركة يف عملي ال بــضرورة كفال

احلكومـة   وواصلت البعثة، بوصفها مراقبا للعمليـة، املـشاركة مـع         . جماالت االنتقال والتنمية يف   
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ــة يف         ــع جمــالس التنمي ــة والعمــل عــن كثــب م ــة للمــساعدة األمني ــوة الدولي واحملــاورين مــن الق
  .ارات املختصةاملقاطعات واألفرقة العاملة القطاعية، بقيادة الوز

وحتققت درجـة أكـرب مـن    . وتواصلت املفاوضات بشأن برنامج لصندوق النقد الدويل      - ٣٦
صندوق بشأن اخلطوات املقبلة اليت ينبغـي اختاذهـا   الالوضوح والتفاهم بني حكومة أفغانستان و  

 وحققت احلكومة يف األسابيع األخـرية تقـدما بـشأن عـدد           . صندوقالقبل املوافقة على برنامج     
من الشروط املسبقة الالزم استيفاؤها من أجل املوافقة على هذا الربنامج، وقد اعتـرف اجملتمـع              

وجتـري حاليـا مناقـشات تتعلـق بإيفـاد بعثـة تابعـة              . الدويل وأقر بـأن ذلـك يـشكل تطـورا هامـا           
 برنــامج علــىويف حالــة عــدم االتفــاق . لــصندوق النقــد الــدويل إىل كابــل يف املــستقبل القريــب

ميكــن أن يــسفر عــن آثــار ســلبية خطــرية فيمــا يتعلــق بقــدرة فــإن ذلــك  النقــد الــدويل صندوقلــ
ــتئماين       ــصندوق االسـ ــسامهة يف الـ ــى املـ ــاحنني علـ ــن املـ ــد مـ ــذ   العديـ ــستان وتنفيـ ــتعمري أفغانـ لـ

  .األساسية الربامج
  

  التنمية واملساعدة اإلنسانية  -سادسا  
ة والتنميـــة يف أفغانـــستان مرتفعـــة ال تـــزال االحتياجـــات يف جمـــايل املـــساعدة اإلنـــساني  - ٣٧
ني احملتـاج وأعاق تدهور احلالة األمنيـة الوصـول اآلمـن إىل الـسكان             . حيث احلجم والنطاق   من

وكذلك تفاقم آثار حالـة مـا يـشبه اجلفـاف الناشـئة عـن اخنفـاض مـستويات تـساقط األمطـار،                  
ــا ــشمال   ممـ ــيما يف الـ ــات، ال سـ ــاد االحتياجـ ــن م . أدى إىل ازديـ ــزاء مـ ــخ  ويف أجـ ــات بلـ قاطعـ

وجوزجان وفرياب وساري بول وسامنغان، فُقدت مجيـع احملاصـيل البعليـة، ويقـدر أن العديـد                 
وأدى انعـدام   .  يف املائة من ماشيتها بـسبب انعـدام امليـاه وعلـف احليـوان              ٥٠من األسر فقدت    

  . املياه النظيفة إىل تفشي األمراضاحلصول علىاألمن الغذائي وانعدام إمكانية 
ون أفغـاين قـد حيتـاجون إىل نـوع         مليـ  ١,٣ري تقـديرات االحتياجـات احلاليـة إىل أن          وتش  - ٣٨
أنواع املساعدة الغذائية خالل األشهر العشرة املقبلة، إما عن طريق برامج النقد مقابل العمل  من

وخــالل األســابيع املقبلــة، ســتقوم احلكومــة واملنظمــات . أو عــن طريــق التوزيــع املباشــر لألغذيــة
ة، بدعم من املاحنني، بالتدخالت الطارئة الضرورية للحد من إمكانية اندالع أزمة كبرية        اإلنساني

حلـد  اويف ظل انعدام برامج فعالة لالنتعاش والتنميـة، مبـا يف ذلـك              . يف وقت متأخر من هذا العام     
من خطر الكوارث، واصلت املنظمات العاملة يف اجملـال اإلنـساين تقـدمي املـساعدة ملواجهـة آثـار                   

وخـالل الفتـرة   . الكوارث املومسية احلالية اليت تشكل خطرا على احلياة، مثل الفيضانات املفاجئـة         
املشمولة بالتقرير، قدمت الوكاالت اإلنسانية املساعدات الغذائية ومساعدات غوثية غري غذائيـة            

يف مقاطعـات كـل مـن       املومسيـة    أسرة تضررت إىل حد كبري مـن هـذه الكـوارث             ٩ ٠٠٠لقرابة  
  .رياتهروز، ولوغار، وبلخ، وباميان، وديكوندي وبدغيس ومن
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ــة        - ٣٩ ــة والزراعي ــادرات الغذائي ــذ عــدد مــن املب ــرغم مــن اجلفــاف، تواصــل تنفي . وعلــى ال
حبـوب القمـح    نـاتج    طن مـن     ٣٠ ٠٠٠وستوفر مؤسسات البذور املدعومة من األمم املتحدة        

 علـف احليـوان املركـز حلـاالت         طـن مـن    ٢ ٥٠٠وأنتجت احتادات األلبـان     . املشهود بسالمتها 
“ تربيـة الـدواجن   لمـشاريع   ”مشلت تدخالت أخـرى علـى مـستوى األسـر املعيـشية             والطوارئ  
  .٢٠١١  مقاطعة يف عام١٣ امرأة يف ١٣ ٠٠٠تستهدف 

 شـخص يف الفتـرة مـا بـني     ١٣٠ ٠٠٠وأسفر استمرار النـزاع عـن تـشرد مـا يقـدر بــ         - ٤٠
 يف املائـة مقارنـة بـالفترة    ٦٤، أي بزيـادة قـدرها   ٢٠١١يوليه /يناير وهناية متوز /كانون الثاين  ١

وتقــوم األمــم املتحــدة، مــن خــالل اجملموعــة املعنيــة باحلمايــة وتــوفري  . ٢٠١٠نفــسها مــن عــام 
ــااملــأوى واملــواد غــري الغذائيــة يف حــاالت الطــوارئ والفرقــة العاملــة املعنيــة باملــشردين     ، داخلي

وهنـاك مـشكلة رئيـسية، أال وهـي انتـشار           . تزايد من املـشردين    ملواجهة العدد امل   التدابريبتنسيق  
أحـوال اجلفــاف يف معظـم املنــاطق الـشمالية والــشرقية، مـا يفــاقم جوانـب الــضعف ويتوقــع أن      

  .يؤدي إىل ترشد املزيد من الناس
وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، قــدمت األمــم املتحــدة الــدعم حلكومــة أفغانــستان      - ٤١

راتيجية وخطـــة العمـــل الـــوطنيتني للـــصحة اإلجنابيـــة، والـــسياسة واالســـتراتيجية إلجنـــاز االســـت
ومت إنــشاء اللجنــة الوطنيــة لبقــاء األم والطفــل .  خلــدمات التمــريض والقبالــةنيالــوطنيتني األولــي

 مواصلة دعم املبـادرة     معو. ات، دخلت اآلن طور العمل    املقاطععلى قيد احلياة ومثاين جلان يف       
 طفـل دون سـن      اليـني  م ١٠,٨، مت تلقـيح مـا يزيـد عـن            األطفـال  قضاء على شـلل   الرامية إىل ال  

  .يوليه/متوزإىل مايو /ن أيارماخلامسة يف الفترة 
، وذلــك مــن خــالل “ة مالئمــة للطفــلســمدر” مدرســة علــى مركــز ٣٥٧وحــّصلت   - ٤٢

ــدعم مــن األمــم املتحــدة       ــصحية احملــسنة ب ــة ال ــصحية والنظاف ــق ال ــوفري املراف رة وخــالل الفتــ . ت
 شخص آخر يف املنـاطق      ٦٨ ٠٠٠مونة لـ   أاملشمولة بالتقرير مت توفري مصادر مستدامة للمياه امل       

 أســرة مــن جهــود االســتجابة الطارئــة بقيــادة جمموعــة   ١٤٤ ٠٠٠الريفيــة، واســتفادت قرابــة  
الوكاالت املعنية باملياه واملرافق الصحية والصحة ملعاجلـة حـاالت اإلسـهال احلـادة الناشـئة عـن                  

طنيــان الختبــار نوعيــة امليــاه، وألول مــرة يف أفغانــستان، أنــشئ خمتــربان و. الــشمال فــاف يفاجل
سـاعد علـى اختبـار نوعيـة امليـاه يف كامـل أحنـاء البلـد، وهـو مـا سيحـسن قـدرة الـسلطات                            مما

  .املختصة على رصد تفشي األمراض املعدية والتصدي هلا
ز قدرات املرشدين، ورؤساء التعاونيـات،      ونظمت األمم املتحدة دورات تدريبية لتعزي       - ٤٣

وأعضاء مجاعات املنتجني، والرابطات الشبابية والنـسائية، وجمـالس التنميـة اجملتمعيـة ومجعيـات               
ويف إطــار دعــم . التنميــة يف املقاطعــات علــى التكنولوجيــا الزراعيــة، وجتهيــز األغذيــة وحفظهــا 
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 فـــرد، ٤٨ ٠٠٠تحـــدة مـــا يزيـــد عـــن  الربنـــامج الـــوطين لتنميـــة املهـــارات، درَّبـــت األمـــم امل 
ومت إنـشاء مرافـق للتـوفري       . ةقاطعـ  م ٢٠املائة منهم من النساء، على املهارات املهنيـة يف           يف ٥٥

 مقاطعــة لتعزيــز حــصول املؤســسات الــصغرية علــى ٢٠واالئتمــان تــديرها اجملتمعــات احملليــة يف 
 مليـون دوالر    ١,١يـة مـن مجـع       وحىت اآلن، متكنت مجاعات العون الذايت احملل      . اخلدمات املالية 

الس التنميـة احملليـة لتوليـد القـروض يف          جملـ  ماليـني دوالر     ٧ صـرف يف شكل وفورات، كمـا مت       
  .اتقاطعتسع م
 كيلــومترا ٢٦,٨ويف ســياق تعزيــز ســبل العــيش املــستدامة، مت تطهــري مــساحة قــدرها    - ٤٤

 حقـال مـن حقـول    ٢٦٨  لغمـا مـن  ٧ ٤٣٥مربعا من األراضي الزراعية من األلغام، كما أزيل       
 أفغـاين يعملـون   ١٤ ٠٠٠وفضال عن ذلـك، ال يـزال   .  أفغاين٣٧ ٠٠٠األلغام، وذلك لفائدة  

 مشروعا من مشاريع إزالة األلغام اليت يديرها اجملتمع احمللي؛ وعندما تنتهي عملية إزالـة               ٢٤يف  
تلقـوه مـن تـدريب       األلغام يف هذه القرى، ستتاح الفرص هلؤالء األفغانيني بفضل مرتباهتم ومـا           

علـى قـانون الغابـات      جملـس النـواب     وبدعم من األمم املتحدة، وافـق       . مهين للنهوض مبعيشتهم  
ويدعم هذا القـانون وضـع مبـادئ توجيهيـة وآليـات تتعلـق مبـشاركة اجملتمعـات                  . يف أفغانستان 

  .احمللية يف إدارة املوارد الطبيعية واالستفادة منها
، التزمـت األمـم   ٢٠١٠عـين بأفغانـستان املعقـود يف كابـل يف عـام           ويف املؤمتر الدويل امل     - ٤٥

وهنـاك جهـود جاريـة      . يف تنفيـذ الـربامج    “ توحيـد األداء  ”املتحدة بالعمل من أجل إرساء هنج       
. من أجل دعم التآزر ضمن األمم املتحدة من أجل حتقيق نتائج حمـددة علـى أسـاس مواضـيعي                  

 يــشمل بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل  الــذي،ودخــل اإلطــار االســتراتيجي املتكامــل
. ٢٠١١يوليـه   / متـوز  ١ حيز النفاذ يف     ،أفغانستان ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها     

 واملـصاحلة،   ،وستتوىل األفرقة العاملة اخلمسة التابعة لألمم املتحدة واملعنية على التوايل بالـسالم           
؛ وحقــوق اإلنــسان؛ الــوطينالقــانون علــى الــصعيد دون وإعــادة اإلدمــاج؛ واحلوكمــة وســيادة 

وسبل العيش املستدامة؛ وصحة األم واملواليد اجلدد، عملية الرصد واإلبـالغ كـل ثالثـة أشـهر                 
  .بشأن اإلطار االستراتيجي املتكامل 

  
  مكافحة املخدرات  -سابعا   

ملائـة مقارنـة    يف ا ٦٥ بنـسبة    ٢٠١١زادت نسبة القضاء على زراعة اخلشخاش يف عام           - ٤٦
، كما حتققت من ذلـك وزارة مكافحـة املخـدرات ومكتـب األمـم املتحـدة       ٢٠١٠بأرقام عام   

، بلــغ جممــوع مــساحة احلقــول الــيت أُزيــل منــها   ٢٠١١ويف عــام . املعــين باملخــدرات واجلرميــة
 مقاطعـة يف عـام   ١١ يف  هكتـارا ٢ ٣١٦ مقاطعة مقابـل  ١٨ هكتارات يف ٣ ٨١٠اخلشخاش  

 تقـــع ٢٠١١ظـــم احلقـــول الـــيت أُزيلـــت منـــها زراعـــة اخلـــشخاش يف عـــام  معوكـــان. ٢٠١٠
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املناطق اجلنوبية والغربية والـشمالية الـشرقية، بينمـا كانـت مـساحة احلقـول الـيت أزيـل منـها                      يف
ــة        ــشمالية مقارن ــشرقية وال ــتني ال ــك يف املنطق ــن ذل ــل م ــام اخلــشخاش أق ــام . ٢٠١٠بع ويف ع

 خــالل عمليــة القــضاء علــى زراعــة اخلــشخاش مناملرتبطــة بــاألارتفــع عــدد احلــوادث ، ٢٠١١
وتعرضت األفرقة اليت تتوىل القـضاء علـى زراعـة اخلـشخاش       . ٢٠١٠عددها يف عام     كثريا عن 

  .٢٠١٠ هجوما يف عام ١٢ مقابل ٢٠١١ هجوما يف عام ٤٨بقيادة احلكومة إىل 
ــران   - ٤٧ ــة حزيـ ــه /ويف هنايـ ــون اجلـــ   ٢٠١١يونيـ ــوطين األفيـ ــط الـ ــسعر املتوسـ ــغ الـ اف ، بلـ

يونيــه / مقارنــة بــسعره يف حزيــرانيف املائــة ١٠٤ نــسبتهادوالرا للكيلــوغرام، أي بزيــادة  ٢٧٤
 اخنفض إنتاج األفيـون إىل النـصف، وكـان ذلـك ُيعـزى أساسـا إىل                 ،٢٠١٠ويف عام   . ٢٠١٠

وأدى ارتفـاع األسـعار الـيت بلغـت مـستويات تارخييـة إىل زيـادة كـبرية يف زراعـة                     . آفة األفيون 
  . املقاطعات الشمالية والشمالية الشرقية واجلنوبية والغربيةاخلشخاش يف

وشرعت وزارة مكافحـة املخـدرات يف عمليـة اسـتعراض االسـتراتيجية الوطنيـة ملراقبـة                   - ٤٨
املقطوعة خالل املـؤمتر الـدويل املعـين بأفغانـستان املعقـود يف             اللتزامات  لاملخدرات، وذلك وفقا    

سـتراتيجية بالتـشاور مـع اجلهـات صـاحبة املـصلحة الرئيـسية              وستتم عملية اسـتعراض اال    . كابل
  .الوطنية والدولية العاملة يف جمال مكافحة املخدرات

  
  دعم البعثة  -ثامنا   

إنـشاء  عـن طريـق   تواصلت عملية حتسني األمن املادي للمكاتب امليدانية، مبـا يف ذلـك            - ٤٩
ــة كــبرية يف املكاتــب  ومبــوازاة ذلــك، ُنفــذت حتــسينات  . مركــب جديــد يف مــزار شــريف  أمني

وعلـى الـرغم مـن    . يف ذلك توفري اإلقامة داخل املركب جلميع املـوظفني الـدوليني     اإلقليمية، مبا 
الشروط اجلديدة األكثر صرامة املتعلقـة مبعـايري العمـل األمنيـة الـدنيا، احملـددة علـى إثـر اهلجـوم                 

، يتوقـع أن املـوظفني   ٢٠١١أبريـل  / نيـسان  ١الذي تعّرض له مكتب البعثة يف مزار شـريف يف           
  .سبتمرب/ مقاطعات حبلول هناية أيلول٦الدوليني سيتمكنون من العودة إىل املكاتب احملسنة يف 

ــوز      - ٥٠ ــدوليني يف متـ ــوظفني الـ ــسبة للمـ ــام بالنـ ــشغور العـ ــدل الـ ــغ معـ ــه /ويبلـ  ٢٠١١يوليـ
ــام بالنـــس   ٢٠,٢ نـــسبة ــا معـــدل الـــشغور العـ ــة، أمـ د بلـــغ بة للمـــوظفني الـــوطنيني فقـــ يف املائـ

، مت تعــيني ٢٠١١يوليــه / متــوز١واعتبــارا مــن .  يف املائــة٩,٧ مــا نــسبته ٢٠١١يوليــه /متــوز يف
 يف الكويـت مركـز عمـل للمـوظفني املـصحوبني بأسـرهم، وذلـك وفقـا                  مكتب الدعم املشترك  
تقريــر جلنــة اخلدمــة : النظــام املوحــد لألمــم املتحــدة”املعنــون  ٦٥/٢٤٨لقــرار اجلمعيــة العامــة 

  .“الدوليةاملدنية 
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  مالحظات  -تاسعا   
شــهدت الفتــرة املــشمولة بــالتقرير تقلبــات سياســية كــبرية ومــستويات مقلقــة النعــدام    - ٥١

األمن بالنسبة للشعب األفغاين، وسـط عمليـة انتقـال إىل تـويل األفغـان القيـادة واملـسؤولية عـن                 
 وما للـرتاع املـسلح مـن        اخلسائر يف صفوف املدنيني   ويساورين قلق بالغ إزاء تزايد عدد       . األمن

كما ختلق احلالـة األمنيـة اهلـشة بوجـه عـام            . أثر على املدنيني الواقعني يف الوسط بني املتحاربني       
األمــم املتحــدة بيئــة صــعبة بالنــسبة للمــوظفني املــدنيني الــوطنيني والــدوليني، مبــا فــيهم موظفــو   

اإلنـساين   على احتـرام القـانون       وأحث كافة األطراف  . البعثة، للقيام بأعماهلم وتنفيذ والياهتم    و
الدويل نصا وروحا وأشـجع بقـوة مجيـع اجلهـات املعنيـة علـى اختـاذ خطـوات ملموسـة حلمايـة                       
املدنيني، مبـا يف ذلـك وقـف اسـتخدام األجهـزة والتكتيكـات الـيت تـستهدف بـصورة عـشوائية                      

مـن الفـاعلني   ولكي خترج أفغانستان من الـرتاع احلـايل، علـى كـل     . السكان املدنيني وتضر هبم  
احلكـــوميني وغـــري احلكـــوميني جعـــل احتـــرام حقـــوق اإلنـــسان العامليـــة يف صـــلب سياســـاهتم   

  .وممارساهتم
 مـن اهلـام أن   ،وإلحراز النجاح يف االنتقال إىل تويل األفغان زمام املسؤولية عـن األمـن      - ٥٢

 تهازيـز مـسؤولي   تواصل قوات األمن الـوطين األفغانيـة إظهـار مزيـد مـن االسـتقاللية واملهنيـة لتع                 
ويعد االتفـاق الرمسـي علـى زيـادة حجـم القـوات تطـورا إجيابيـا علـى درب زيـادة                      . تهاومساءل

  .السيادة األفغانية واالستقرار على األمد الطويل
بـد    حوار باعتباره شـرطا ال     بدء إىل    إزاء الدالئل اليت تشري    ال حبذر ئمتفاوإمجاال، أظل     - ٥٣

ولذلك، أحـث مجيـع األفغـان علـى         . ق لتحقيق السالم واملصاحلة   منه لبلورة عملية واسعة النطا    
ــع أو التخويــف أو      ــذور الــشك أو التروي ــاورات زرع ب ــسالم ملن ــويح بعــدم االست ــام التل االنتق

والعمل سويا بدال من ذلك على التوفيق بني وجهـات النظـر املختلفـة بالـدخول يف حـوار بنـاء           
ايد زخم احلوار واملصاحلة وجيـب علينـا أن نغتـنم           وقد يتز . وصياغة إطار لتحقيق سالم مستدام    

ومـن خـالل املـساعي احلميـدة ملمثلـي اخلـاص، ستواصـل البعثـة التـرويج                  . هذه الفرصة الساحنة  
هلــذه العمليــة وتقــدمي املــساعدة هلــا مــن خــالل فريــق دعــم الــسالم، بنــاء علــى طلــب حكومــة    

  .أفغانستان وبالتنسيق معها
للسالم وإعـادة اإلدمـاج يتوطـد بعـد اعتمـاد ميزانيـة الربنـامج            وأخذ برنامج أفغانستان      - ٥٤

ــران ــ/يف حزي ــة  . هيوني ــاك صــعوبات تنفيذي ــزال هن ــأ وال ت ــل الت ــوال  ، مــن قبي ــل األم خر يف حتوي
أعقب ذلك من تأخر يف املـشاريع اإلمنائيـة ذات الـصلة، لكـن أصـحاب املـصلحة يعملـون                     وما

 احلقيقيــة للربنــامج رهــن بنجــاح العمليــة ومــع اإلقــرار بــأن اإلمكانــات. علــى حــل املــشكالت
السياسية مـن أجـل الـسالم، فـإن البعثـة تواصـل رصـد التطـورات ذات الـصلة علـى الـصعيدين                        
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ونتطلـع  .  املشورة واملساعدة، بناء على الطلب، لكفالة تنفيذ الربنامج        تقدميالوطين واإلقليمي و  
  .ة املشاكل احمللية الكامنةللبت يف املظامل لضمان معاجلإىل أن يشرع يف عملية حملية 

، حتـث البعثـة خمتلـف أفـرع         ٢٠١١ينـاير   /ومنذ افتتاح اجلمعية الوطنية يف كانون الثاين        - ٥٥
حلالـة اجلمـود الـيت أعقبـت االنتخابـات متاشـيا مـع              احلكومة على العمل سـويا علـى إجيـاد حـل            

كتبـت إلـيهم يف     وردا على رسائل وردت إىل من أعضاء يف جملس ووليسي جريغـا،             . الدستور
يوليه مـشددا علـى أن القـضايا ينبغـي حلـها بطريقـة تتـسق مـع املبـادئ الـيت تـستند عليهـا                          /متوز

ومـا زالـت    . املؤسسات الدميقراطية األفغانية وعلى حنو ال يـؤثر سـلبا علـى الـسالم واالسـتقرار               
 ،النتخابيــةالبعثــة تــدعم كــون اللجنــة االنتخابيــة املــستقلة صــاحبة الكلمــة الفــصل يف املــسائل ا 

أغـسطس، بـإعالن اللجنـة باعتبـاره إجـراء يؤمـل أن يكـون               / آب ٢٣ورحبت، يف بيان مـؤرخ      
وتربز شـهور   . هناية حلالة اجلمود ويتيح ملختلف أفرع احلكومة التركيز على العمل يف املستقبل           

اخنــراط واســع النطــاق جلميــع  إىل اجلمــود املؤســسايت الــذي اســتلزم التوافــق الــسياسي احلاجــة  
  .طراف األفغانية يف بلورة إطار انتخايب مقبلاأل
 للمصاحلة والـسالم تطـورا إجيابيـا،    األفغانية الباكستانية وكان تشكيل اللجنة املشتركة       - ٥٦

 ملناقـشة قـضايا املـصاحلة وتبـادل اآلراء           لعقد اجتماعات منتظمـة    وهي توفر آلية منظمة للبلدين    
كة فعالـة يف تيـسري التـصاحل مـع العناصـر املناوئـة              اللجنـة املـشتر   هـذه   وكفالة أن تـصبح     . بشأهنا

وينبغـي  . للحكومة ومعاجلة مسألة التمرد يف بعدها العابر للحدود أمر يتوقف على البلدين معا            
كما يؤمل أن تـؤيت االجتماعـات الثالثيـة بـني أفغانـستان وباكـستان              . أن تتواصل االجتماعات  

 حـدة التـوتر عـرب احلـدود وزيـادة الثقـة، وأن              والواليات املتحدة مثارها من حيث التخفيف من      
 -يتم النهوض بشكل تعاوين بتنفيذ اتفاق جتارة املرور العـابر املـربم بـني أفغانـستان وباكـستان          

  .الذي هو أداة هامة لتيسري حركة السلع األساسية داخل املنطقة
. رفاهيـة يف أفغانـستان  وال مبالغة يف تأكيد أمهية التعاون اإلقليمي لتعزيـز االسـتقرار وال         - ٥٧

مواصـلة  قـة نـشطة وإجيابيـة بغيـة     وتشجع كافة الدول على املشاركة يف دعم هذه العمليـة بطري       
  .٢٠١١يعقدان يف اسطنبول وبون يف وقت الحق من عام ستقدم يف املؤمترين اللذين إحراز ال

 امليـدان مـن      املتحدة دعم اجلهـود، ال لكفالـة اتـساق النـهج املتبعـة يف              موستواصل األم   - ٥٨
جانب طائفة واسعة مـن الفـاعلني الـدوليني فحـسب، ولكـن أيـضا للـدعوة إىل ضـرورة تـأمني                      

ومـن  .  املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة       إطـار  دعم هؤالء الفاعلني على املدى الطويل، مبا يف ذلك يف         
ة وتعـزز    االقتـصادية العاجلـ    - الالزم تنسيق الدعم لكي تفي أفغانستان باحتياجاهتا االجتماعية       

ــسكان، ال ســيما يف جمــاالت األمــن، والعدالــة،       ــوفر اخلــدمات األساســية لل ــيت ت املؤســسات ال
واخلدمات االجتماعية، والعناية باملوارد الطبيعية ومكافحة الكوارث، وحترز بالتايل تقـدما حنـو         
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فقـت  ، الذي هو التـاريخ املـستهدف الـيت وا         ٢٠٢٠حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام       
وينبغــي أن تــستند هــذه العمليــة إىل هنــج شــامل لالنتقــال إىل دعــم تنميــة         . عليــه أفغانــستان 

ــسليمة     ــها  ال ــل وحوكمت ــدين املتوســط والطوي ــى األم ــستان عل ــهج   . أفغان ــذا الن ــن شــأن ه وم
أثبــت فعاليتــه أن يــصحح انعــدام التــوازن احلــايل بــني التــشديد علــى األمــن والتــشديد علــى   اإذ

. ومن منظور إمنائي، تثري عملية االنتقال احلالية عددا من القـضايا األساسـية            . ةاحلوكمة والتنمي 
أوهلا أمهية االعتراف بـأن التنميـة واحلوكمـة وسـيادة القـانون هـي عناصـر حامسـة لكـي يكـون                       

وسيتوقف األمر يف معظمه على النجاح يف تعزيـز املؤسـسات،           . االنتقال مستداما ال رجعة فيه    
، وإجيــاد فــرص العمــل والفــرص االقتــصادية وإمكانيــة      ى دون الــوطيناملــستووخباصــة علــى  

وثانيهـا أنـه علـى الـرغم مـن عـدم            . االستفادة من خـدمات العدالـة األساسـية واحلـصول عليهـا           
إمكانية حتقيق التنمية واحلوكمة وسيادة القانون يف اإلطار الزمين احملدد يف ثالث سنوات حـىت               

 السـتقطاب االهتمـام الـسياسي واملـايل     مـن، فـإن مثـة جمـاال     لنقـل املـسؤولية عـن األ       ٢٠١٤عام  
. على مـسار التنميـة املـستدامة      احلايل باالنتقال للتسريع باألنشطة اليت ميكن أن تضع أفغانستان          

 مل يـتم متامـا تقيـيم التكـاليف التـشغيلية            اوثالثها أن االنتقال كما صور حاليا ليس مـستداما، إذ         
ورابعهـا أن حكومـة أفغانـستان سـتحتاج         . رتبطة باملـشاريع اإلمنائيـة    وتكاليف الدعم املتعددة امل   

. بالتايل إىل الدعم الدويل الطويل األمـد واسـتثمارات القطـاع اخلـاص للنـهوض بتوليـد الـدخل                  
وستواصــل البعثــة إثــارة الــشواغل املتعلقــة باملــسائل األعــم الــيت تــرتبط باالنتقــال، ولــيس أقلــها   

ــا   ــدنيني األفغ ــى امل ــا عل ــذيآثاره ــة هلــم     نن، ال ــسان الواجب ــهم وحقــوق اإلن ــروا أمن ــتعني أن ي  ي
  .هم االقتصادية تزيد نتيجة النتقال املسؤوليات إىل حكومة أفغانستانصوفر
ــاء        - ٥٩ ــذها يف أثن ــة لتنفي ــيت أوليــت األولوي ــة ال ــرامج احلوكمــة والتنمي ــتعني أن تكــون ب وي

يـة كابـل والـربامج ذات األولويـة         االنتقال متـسقة مـع األهـداف املنـصوص عليهـا يف إطـار عمل              
ولذلك، ينبغي أن توجه املساعدة وأن تعزز اهلياكل األفغانية القائمة لكفالـة احلوكمـة        . الوطنية

وينبغـي أال يكـون الـزخم وراء انتقـال املـسؤولية عـن األمـن                . الفعالة وتقدمي اخلدمات للسكان   
أن املـوارد    مـة والتنميـة، وخاصـة     الراميـة إىل االسـتثمار يف عملـييت احلوك        على حساب اجلهـود     

وترحـــب البعثـــة مببـــادرات احلكومـــة لتعزيـــز اتـــساق ترتيبـــات  . تتـــضاءل يف جمـــاالت أخـــرى
احلوكمة، واإلدارة وقدرة امليزانية على املستوى دون الوطين وتبحث عن هنج عامـة أخـرى يف                

ة مبنيـة علـى   وأملي أن تتم تسوية مسألة مصرف كابل بطريقـ   . جمال تنمية القدرات والتخطيط   
احتــرام املبــادئ واملــساءلة، وعلــى حنــو ال يعاقــب املــستفيدين مــن الــربامج الــذين هــم اآلن           

  .دوق النقد الدويلنتيجة عدم االتفاق على برنامج لصنمتضررون 
ــالكوارث       - ٦٠ ــة اإلنــسانية أيــضا تبعــث علــى القلــق نظــرا القتــران الــرتاع ب وال تــزال احلال

وبالتـايل، فـإين   . ثـار الفقـر املـزمن وأوجـه الـضعف علـى الـسكان        ما يزيـد مـن حـدة آ     ،الطبيعية
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 للتـصدي للجفـاف     جمتمع املساعدة اإلنـسانية   أشعر باالرتياح أمام اجلهود اليت تبذهلا احلكومة و       
ومن التحديات املستمرة كفالة مستوى عال من التفاهم بشأن احلالـة اإلنـسانية، سـواء               . احلايل

 واملتشردين بفعل انعدام األمن والـرتاع أو باالحتياجـات احلـادة       تعلق األمر بالسكان املتضررين   
وتعمـل األمـم املتحـدة مـع الـسلطات الوطنيـة            .  أو الكـوارث الطبيعيـة     فقد احملـصول  الناجتة عن   

واحملليـــة ومـــع مجيـــع الفـــاعلني يف اجملـــال اإلنـــساين لتحـــسني األدوات التحليليـــة وتعزيـــز إدارة  
وأود . ادل اخلربات العملية يف حتسني الوصـول إىل احملتـاجني       وتشجع تب  ،الكوارث والتأهب هلا  

ــة ا     ــاملي لإلغاث ــاليوم الع ــال ب ــداعني إىل االحتف ــضم إىل ال ــستان أن ان ــسانية يف أفغان وجيــب : إلن
وجيب علـى مجيـع األطـراف احتـرام مبـادئ العمـل             . نغفل احتياجات األفغان يف ظل الرتاع      أال

ــساعدة، مــع اال   ــدمي امل ــساين يف تق ــراد     اإلن ــة األف ــدنيني، وكــذا محاي ــة امل ــضرورة محاي ــراف ب عت
  .العاملني يف اجملال اإلنساين وإتاحة وصوهلم إىل السكان املتضررين

 غــري املــشروعني ريويــنو ال تــزال أفغانــستان إىل حــد بعيــد أهــم مــصدر لألفيــون واهل    - ٦١
مخـدرات غـري القانونيـة      وما زال هناك شعور باألثر الـسليب لل       . املتجر هبما على الصعيد العاملي    

يوليـه  /ففـي تقريـر صـدر عـن األمـم املتحـدة يف متـوز              . على الـصعد الـوطين واإلقليمـي والعـاملي        
، قدر أن اجلماعات الضالعة يف اجلرمية العابرة للحدود الوطنية هي املستفيد األكرب مـن               ٢٠١١

 سـوى   ة مـن التجـار     بليـون دوالر، وأن املـزارعني األفغـان ال يكتـسبون           ٦٨التجارة، مبـا قيمتـه      
وإضـافة إىل  .  مليون دوالر، ما يقوض اجلهود املبذولة لتحسني احلوكمة وسيادة القـانون   ٤٤٠
ــك  ال تــزال لآلثــار الــصحية واألمنيــة عواقــب وخيمــة علــى النــسيج االجتمــاعي، ال يف         ،ذل

ويف حـني يـسرين أن أحـيط علمـا          . أفغانستان فقط ولكن أيضا يف العديد من البلـدان األخـرى          
اجلهود اليت تبذهلا السلطات األفغانية للحد مـن اإلنتـاج، فـإن مـشكلة عامليـة مـن هـذا احلجـم                      ب

 وبالتايل فإين أشجع مجيع الدول األعـضاء علـى مواصـلة التعـاون ملعاجلـة              ،تتطلب جهودا عاملية  
  .هذا الوضع

ســتافان دي ميــستورا، وكــذلك مجيــع مــوظفي البعثــة  وأود أن أشــكر ممثلــي اخلــاص،   - ٦٢
 أو دولـيني، علـى مـا يبذلونـه مـن            ،وظفي األمم املتحدة يف أفغانستان، سواء أكـانوا وطنـيني         وم

شـكر نائـب املمثـل اخلـاص مـارتن          أكمـا أود أن     . يف ظل ظـروف صـعبة للغايـة       جهود ال تكل    
كــوبلر، الــذي عينتــه ممــثال خاصــا يل يف العــراق، ملــا أبــداه مــن تفــان ومحــاس يف خدمــة شــعب 

  .أفغانستان
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	8 - وفي 23 حزيران/يونيه، أمرت محكمة خاصة أنشأتها المحكمة العليا بإحداث 62 تغييرا في هيئة ووليسي جيرغا (مجلس النواب في الجمعية الوطنية) البالغ عدد أعضائه 249 عضوا بعد إجراء عملية إعادة فرز للأصوات على أساس مخصص. وفي 3 آب/ أغسطس، صدر قرار عن محكمة الاستئناف يؤكد نتائج المحكمة الخاصة موجها انتباه الرئيس للمسألة. وفي 10 آب/أغسطس، أصدر الرئيس حامد كرزاي مرسوما يأمر فيه اللجنة الانتخابية المستقلة بحسم المسألة دون تأخير. وأعادت اللجنة النظر في 62 حالة أكدت عليها المحكمة الخاصة، وفي 21 آب/أغسطس أعلنت 9 تغييرات في عضوية مجلس ووليسي جيرغا. وفي 3 أيلول/سبتمبر، أدى ثمانية أعضاء من بين الأفراد التسعة اليمين في ظل ظروف أمنية مشددة. وأدى المرشح التاسع اليمين في 10 أيلول/سبتمبر بعد رجوعه إلى كابل.
	9 - وكان التنازع بشأن النتائج الانتخابية وبشأن تحديد الحَكَم الأخير هما مصدر التوترات المستمرة بين مختلف فروع الحكومة، والدالين عليها في الوقت نفسه. وأصر مجلس ووليسي جيرغا، الذي عقد جلسته خلال العطلة الصيفية مبديا بذلك وحدته ضد المحكمة الخاصة، على أن نتائج الانتخابات نهائية وأن اللجنة الانتخابية المستقلة هي الجهة الوحيدة المخولة بالبت في المسألة. وفي 10 آب/أغسطس، اتخذ المجلس قرارا كرر فيه طلبه المتعلق بعزل المدعي العام وقضاة المحكمة العليا الستة الذين أنشأوا المحكمة الخاصة. وواصلت المحكمة الخاصة، من جهة أخرى، تأكيد علو مكانتها القانونية، وطالبت في 16 آب/أغسطس بأن تنفِّذ اللجنة جميع التغييرات البالغ عددها 62 تغييرا، مكررة التأكيد على أنه ما لم تتم هذه التغييرات فإن مجلس ووليسي جيرغا يعتبر غير شرعي. وخلال كامل هذه الفترة، ظل المرشحون المدعومون من المحكمة الخاصة يطالبون، في سلسلة من المظاهرات في كابل، بتنفيذ التغييرات الـ 62 جميعها، بينما رفض تحالف يتكون من طائفة كبيرة من المعارضين في الجمعية الوطنية ومؤيديهم القبول بأي تغيير واعتصموا على مدى عدة أسابيع داخل الجمعية الوطنية للإعراب عن عدم رضاهم. ومنذ صدور إعلان اللجنة الانتخابية المستقلة، ومجلس ووليسي جيرغا منقسم على نفسه، إذ لا يزال التحالف المذكور أعلاه يرفض أعضاء الجمعية الوطنية الجدد، كما يرفض المشاركة في الجلسات ما دام زملاؤهم التسعة السابقون مستبعدون. وفي الوقت نفسه، تدعم مجموعة جديدة قرار اللجنة مؤكدة أن هذه فرصة للخروج من المأزق.
	10 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وعلى الرغم من احتجاجات المشرعين الصاخبة، لم تعلن السلطة التنفيذية عن مرشحين للمناصب السامية، بما في ذلك الوزراء وقضاة المحكمة العليا. ومع ذلك واصلت الجمعية الوطنية ممارسة خدمتها الرقابية. واستدعى مجلس ووليسي جيرغا وزراء الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية والشؤون القانونية لاستجوابهم عن الأحداث التي وقعت عبر الحدود في كونار. واستدعى كذلك وزير التجارة والصناعات ليجيب عن أسئلة تتعلق بأسعار الأغذية وكذلك وزير الشؤون الخارجية ومستشار الأمن القومي لتقديم تقرير مستكمل عن حالة المناقشات مع الولايات المتحدة بشأن إمكانية إقامة شراكة استراتيجية. وبالمثل، استجوب مجلس ميشرانو جيرغا (مجلس الأعيان في الجمعية الوطنية) كبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم أعضاء الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث بشأن الترتيبات الخاصة بضحايا الفيضانات والجفاف، ووزير الداخلية بشأن الحالة الأمنية. وتباطأ التقدم في تنفيذ برنامج العمل القانوني بسبب التركيز على المناقشة المتعلقة بتكوين مجلس ووليسي جيرغا وأنشطة المحكمة الخاصة، غير أنه مع ذلك سن المجلسان ثلاثة قوانين هي: القانون بشأن الغابات، والقانون المتعلق بأفراد الجيش الوطني الأفغاني، وقانون تسليم المجرمين.
	11 - وواصل مجلس السلام الأعلى وأمانته المشتركة أنشطة الاتصال، بما في ذلك القيام برحلات ميدانية إلى هيرات، وباكتيا، وباكتيكا، وقندهار، وتخار، وبدخشان وتدشين لجان السلام في المقاطعات. وسافر أعضاء المجلس أيضا إلى النرويج وألمانيا وإندونيسيا والهند طلبا للدعم لعملية السلام بقيادة أفغانستان والمشاركة في المبادرات الرامية إلى تعزيز الحوار السياسي. وواصلت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان تقديم المساعدة إلى مجلس السلام الأعلى من خلال فريق دعم السلام. وتبادل ممثلي الخاص مع قيادة مجلس السلام الأعلى بانتظام الآراء والأفكار من أجل الترويج للمصالحة كجزء من عملية سلام أوسع نطاقا وشاملة. وفي 28 تموز/يوليه، أصدرت حركة طالبان بيانا عاما تطلب فيه الاعتراف بها كقوة سياسية وعسكرية كي تضطلع بدور في بناء السلام والاستقرار في أفغانستان وفي المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، طلبت الحركة إلى دول المنطقة أن تهيئ بيئة تعاون وثقة ملائمة تقوم على المصالح الوطنية المشتركة.
	12 - وفي القرارين 1988 (2011) و 1989 (2011) المؤرخين 17 حزيران/يونيه، قرر مجلس الأمن أن يقسم قائمة الجزاءات المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) إلى شقين، وينشئ لجنتي جزاءات منفصلتين، إحداهما تستهدف الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بحركة طالبان والأخرى تستهدف تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات. وفي 18 تموز/يوليه، وافق المجلس على رفع أسماء 15 من الأعضاء السابقين في حركة طالبان من قائمة الجزاءات المنشأة عملا بقراره 1988 (2011). ورحبت الحكومة وأعضاء مجلس السلام الأعلى برفع أسماء هؤلاء الأفراد من القائمة وإنشاء لجنتين منفصلتين، ونوهوا بهذين الإجراءين باعتبارهما خطوتين هامتين في اتجاه تحقيق المصالحة وبناء الثقة.
	13 - ووفقا للأمانة المشتركة، التحق 374 2 من المندمجين ببرنامج أفغانستان للسلام وإعادة الإدماج في نهاية تموز/يوليه، أي بزيادة قدرها 431 فردا مقارنة بالشهر السابق. وقد تم إنشاء 23 لجنة سلام في المقاطعات والموافقة عليها وهي تباشر حاليا عملها. وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت أفرقة المقاطعات التابعة للأمانة المشتركة تعمل في 25 مقاطعة. وتم تنظيم حلقتي عمل تدريبيتين لموظفي هذه الهيئات، بمن فيهم رؤساءها، في حزيران/يونيه وتموز/يوليه بهدف زيادة تعزيز قدرتها على تنفيذ البرنامج. هذا وتمت الموافقة على إجراءات تشغيلية موحدة بشأن الفرز وتقديم المساعدة في فترة الانتقال، وحسابات المقاطعات والمنح الصغيرة، وجرى توزيعها على سلطات المقاطعات.
	جيم - التعاون الإقليمي
	14 - واصلت حكومة أفغانستان تعزيز الحوار والتعاون مع الدول المجاورة. وفي إطار اللجنة الأفغانية الباكستانية المشتركة للمصالحة والسلام المنشأة حديثا، عقد الفرع التنفيذي في اللجنة اجتماعا في كابل في 19 حزيران/يونيه. وأكد ممثلو باكستان من جديد دعمهم لجهود السلام والمصالحة بقيادة أفغانستان، واستعدادهم لتشجيع وتيسير عملية شاملة. وفي 20 تموز/يوليه بكابل، اجتمع رئيس باكستان، آصف علي زرداري، مع الرئيس كرزاي لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، فضلا عن الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب. وتقرر أن يسافر وزير التجارة والصناعات في أفغانستان إلى إسلام أباد لمتابعة التحديات في مجال العبور بين أفغانستان وباكستان.
	15 - ويمكن أن يمثل الاتفاق الأفغاني الباكستاني بشأن تجارة المرور العابر، الذي دخل حيز النفاذ في 12 حزيران/يونيه خطوة هامة في تيسير التجارة الإقليمية. والتنفيذ الكامل لهذا الاتفاق أصبح الآن هو مفتاح تحقيق منافع اقتصادية عملية.
	16 - وعقد الفريق الأساسي الثلاثي المشترك بين أفغانستان وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية اجتماعين في كابل في 28 حزيران/يونيه وفي إسلام أباد في 2 آب/أغسطس. وركز الاجتماعان على مسائل الأمن على الحدود والمصالحة والاقتصاد.
	17 - واجتمع فريق الاتصال الدولي لأول مرة في كابل في 27 حزيران/يونيه. وفضلا عن ذلك، عقد الفريق العامل المعني بالتعاون الإقليمي التابع لفريق الاتصال اجتماعين في 3 حزيران/يونيه في اسطنبول وفي 26 حزيران/يونيه في كابل. وشارك نائب وزير الخارجية في أفغانستان في رئاسة هذه الاجتماعات إلى جانب الممثل الخاص لتركيا المعني بأفغانستان وباكستان وممثلي الخاص. وركزت الاجتماعات على المجالات ذات الأولوية المتعلقة بالتعاون الإقليمي وعلى التحضير لمؤتمر اسطنبول بشأن أفغانستان الذي من المقرر عقده في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وتدعم بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان وممثلي الخاص، بناء على طلب حكومة أفغانستان وبالتعاون مع حكومة تركيا، حكومة أفغانستان التي ستترأس الاجتماع، وذلك في إطار التحضير للمؤتمر.
	18 - وعقدت أفغانستان وباكستان وجمهورية إيران الإسلامية قمة في طهران في 25 حزيران/يونيه. ووقّع رؤساء البلدان الثلاثة إعلانا بشأن تعزيز الجهود المشتركة في مجالي مكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب، وبشأن توسيع نطاق التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والثقافي.
	19 - وعُقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب في طهران في 25 و 26 حزيران/يونيه 2011. وحضر هذا المؤتمر رؤساء بلدان المنطقة، بما فيها أفغانستان وباكستان وجمهورية إيران الإسلامية وطاجيكستان. وكانت الأمم المتحدة ممثلة أيضا في المؤتمر.
	20 - وتم أيضا عقد اجتماع رباعي ثالث حضره رؤساء كل من الاتحاد الروسي وأفغانستان وباكستان وطاجيكستان في دوشامبي في 2 أيلول/سبتمبر 2011. وناقش قادة البلدان الأربعة القضايا المتعلقة بالتجارة والتعاون في المنطقة، مع التركيز على المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والزراعة والتجارة والنقل العابر. وشددت الأطراف على أهمية تنفيذ مشروع وسط آسيا وجنوب آسيا الإقليمي لتجارة الكهرباء، الذي يشمل مد خطوط لنقل الكهرباء من قيرغيزستان وطاجيكستان إلى أفغانستان وباكستان، وبناء خط أنابيب غاز عبر أفغانستان. وشمل برنامج العمل السياسي للاجتماع بنودا بشأن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، ومكافحة الاتجار بالمخدرات. وأولى الرؤساء اهتماما خاصا للقضايا المتعلقة بأفغانستان، بما في ذلك المصالحة والانتقال وعملية كابل.
	ثالثا - حقوق الإنسان
	21 - ازداد القلق إزاء حماية المدنيين بسبب ارتفاع عدد الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين. وفي تقرير منتصف السنة بشأن حماية المدنيين، الذي يغطي فترة الستة أشهر الأولى من عام 2011، وثقت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان 462 1 وفاة في صفوف المدنيين، أي بزيادة قدرها 15 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، وكانت العناصر المناوئة للحكومة مسؤولة عن 80 في المائة من هذه الحالات، أي بزيادة قدرها 28 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010. وكانت القوات المؤيدة للحكومة مسؤولة عن 14 في المائة من وفيات المدنيين، أي بنقص قدره 9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010. وفي 6 في المائة من الحالات، يمكن أن تُعزى وفيات المدنيين إلى أي من طرفي النزاع.
	22 - وفي الفترة من حزيران/يونيه إلى آب/أغسطس، وثّقت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان 971 وفاة في صفوف المدنيين و 411 1 إصابة، أي بزيادة قدرها 5 في المائة من إصابات المدنيين مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010. وكان للعناصر المناوئة للحكومة علاقة بإصابة 841 1 مدنيا (77 في المائة)، وبلغ عدد المصابين على أيدي القوات المؤيدة للحكومة 282 (12 في المائة). ولم يتسن نسبة بقية المصابين إلى أي طرف من طرفي النزاع. ويمكن أن تُعزى الزيادة في عدد المصابين، في سياق ازدياد حدة القتال عموما، إلى استخدام العناصر المناوئة للحكومة في المقام الأول للأجهزة المتفجرة المرتجلة التي تكون في شكل أقراص ضغط مشابهة للألغام البرية، ولهجمات الانتحاريين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. وكانت الأجهزة المتفجرة المرتجلة والهجمات الانتحارية سببا في 45 في المائة من الإصابات في صفوف المدنيين، أي بزيادة قدرها 177 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010. وفي تطور مثير للجزع، شنّت العناصر المناوئة للحكومة هجوما على مستشفيين وعدد من المساجد، وهي أماكن محمية بموجب القانون الدولي. وفي 25 حزيران/يونيه، أسفر هجوم انتحاري ضد مستشفى في مقاطعة لوغار عن مقتل 25 مدنيا، بمن فيهم 13 طفلا، وإصابة 25 آخرين. وحدثت في جميع أنحاء البلد عمليات قتل محددة الأهداف استهدفت مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأفراد مرتبطين أو يعتقد أنهم مرتبطون بالحكومة و/أو القوة الدولية للمساعدة الأمنية (انظر الفقرة 5 أعلاه).
	23 - ولا تزال الضربات الجوية التي تشنها القوات المؤيدة للحكومة السبب الرئيسي في قتل المدنيين إذ بلغ عدد المدنيين الذين قُتلوا في تموز/يوليه 38 مدنيا، وهو أعلى رقم شهري سُجل منذ شباط/فبراير 2010. وازداد عدد المدنيين الذين يُقتلون في المعارك البرية والمصادمات المسلحة بنسبة 84 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010. ووثّقت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان خلال هذا الربع من السنة، 38 حالة وفاة في صفوف المدنيين (7 في المائة من مجموع الوفيات) بسبب عمليات التفتيش العسكرية، أي بزيادة قدرها 15 في المائة مقارنة بالفترة نفسها المشمولة في التقرير من عام 2010. ولا تزال إصابات المدنيين التي تُسفر عنها الضربات الجوية والغارات الليلية تشكّل مصدر غضب وامتعاض الأهالي الأفغانيين من القوات العسكرية الدولية.
	24 - وضاعفت البعثة جهودها في مجال الدعوة ورصد تنفيذ الشرطة والمدعين العامين والقضاة للقانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. ويزداد وعي السلطات القضائية بهذا القانون. وسجل المدعون العامون في 28 مقاطعة شكاوى في إطار هذا القانون في السنة الماضية، ومع ذلك فإن أقل من ربع الحالات بلغ إلى المحاكم. ولا يزال العنف ضد المرأة وإفلات مرتكبيه من العقاب ظاهرة متفشية، ويُعزى جانب كبير من هذا العنف إلى الممارسات التقليدية الضارة مثل الزواج القسري والزواج دون السن القانونية. ولا تحقق السلطات في غالب الأحيان في هذه الأعمال التي يجرمها القانون ولا تعتقل مرتكبيها، بينما تواصل اعتقال النساء والفتيات اللاتي تحاولن الهروب من الزواج القسري أو إساءة معاملة أُسرهن لهن، متهمة إياهن بنية ارتكاب الزنا. وساعدت البعثة حكام المقاطعات وإدارات شؤون المرأة على إنشاء وتعزيز لجان في المقاطعات لمنع العنف ضد المرأة، ونظمت برامج توعية لفائدة أعضاء المجتمع المدني والمسؤولين في 13 مقاطعة.
	25 - ودعت البعثة إلى مشاركة المجتمع المدني، ولا سيما النساء، والضحايا وأُسرهم في عمليات السلام والمصالحة بما في ذلك برنامج أفغانستان للسلام وإعادة الإدماج، مؤكدة على ضرورة الحوار بين السكان المحليين والأطراف التي تتفاوض بشأن السلام، كما دعت إلى التمثيل الشامل في جميع محافل صنع القرار. وأثارت البعثة الشواغل المتعلقة بالعدالة والمحاسبة، بما في ذلك فرز المقاتلين السابقين، وذلك لكفالة عدم استفادة منتهكي حقوق الإنسان المعروفين من البرنامج، ودعت إلى أن تكون جميع عمليات البت في المظالم شفافة وأن تنفذ على مستوى المجتمع المحلي ولا تكون بديلا عن المحاكمة الجنائية.
	26 - وفي حزيران/يونيه، وفي إطار مبادرة الفريق العامل المعني بالشؤون الجنسانية التابع لفريق الأمم المتحدة القطري في دايكوندي، بأفغانستان، تلقى كبار مسؤولي العدالة تدريبا على تطبيق آليات الحماية لضمان حقوق المرأة. وتلقى حتى الآن 6 قضاة، و 22 مدعيا عاما، و 28 ضابطا من ضباط الشرطة القضائية و 89 قائدا من قادة المجتمع المحلي والزعماء الدينيين تدريبا على تطبيق قانون الأراضي وقانون الأسرة، وعلى حماية المرأة والطفل في الإجراءات الجنائية.
	27 - وواصلت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان مراقبة مرافق الاحتجاز في كامل أنحاء أفغانستان، بما في ذلك عن طريق إجراء زيارات إلى مرافق الاحتجاز التابعة للمديرية الوطنية للأمن والشرطة الوطنية الأفغانية في كابل وقندهار وخوست وكابيسا ولغمان وتخار لرصد حالات الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة وضمانات المحاكمة العادلة. وقد حققت البعثة في ادعاءات تتعلق بسوء المعاملة والاحتجاز لفترات طويلة دون توجيه تُهمة، أو المحاكمة دون الحصول على محام في قضايا شملت معتقلين لهم علاقة بالنزاع، من بينهم أطفال. وتُجري البعثة مناقشات مع الحكومة بشأن حالات سوء معاملة خطيرة تعرض لها المعتقلون في العديد من المرافق التي تديرها المديرية الوطنية للأمن والشرطة الوطنية.
	28 - ويسّرت البعثة بالتعاون مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عملية تقييم لقدرات اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان في أيار/مايو وفي تموز/يوليه 2011. ولاحظ التقييم أن ثمة حاجة، لكفالة استمرارية واستقلال اللجنة في الأمد الطويل، إلى إيجاد إطار تشريعي قوي، وزيادة التمويل الحكومي، وإقامة تعاون أوثق مع الحكومة. وواصلت البعثة، مع شركاء دوليين، تقديم المساعدة إلى اللجنة لتحسين قدرتها على إنجاز ولايتها. وقدمت البعثة مساعدة تقنية إلى وحدة دعم حقوق الإنسان في وزارة العدل من أجل وضع خطة عمل لتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان المحددة في إطار الاستعراض الدوري الشامل لعام 2009.
	29 - وفي سياق حقوق الطفل، أشارت البحوث التي أجرتها البعثة في 5 مقاطعات إلى أن العناصر المناوئة للحكومة جندت أطفالا لتنفيذ هجمات انتحارية، وزرع الأجهزة المتفجرة المرتجلة، وتهريب الأسلحة والبزات العسكرية، وأن قوات الأمن الوطني الأفغانية جنّدت أطفالا بدافع استغلالهم جنسيا. وفي 6 تموز/يوليه، أصدر وزير الداخلية مرسوما أكد فيه من جديد التزام الحكومة بمنع تجنيد من هم دون السن القانونية، ومنع الاستغلال الجنسي وقتل الأطفال وتشويههم، وهي كلها جرائم تخالف القوانين الوطنية والدولية يرتكبها أعضاء قوات الأمن التابعة لها. وفي رسالة إلى نائب وزير الخارجية، جاويد لودين، رحب ممثلي الخاص، باسم الأمم المتحدة بهذا المرسوم. ومن الأهمية بمكان تنفيذ خطة العمل، التي تتضمن اتخاذ تدابير ضد مرتكبي هذه الأعمال، دون تأخير.
	رابعا - الحكم وسيادة القانون
	30 - عملت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان والبرنامج الإنمائي معا، في إطار الجهود الأوسع نطاقا لمكافحة الفساد في أفغانستان، وكجزء من توصية مؤتمري لندن وكابل لإنشاء لجنة للرصد والتقييم، عملا معا من أجل دعم دورة وطنية ودولية مشتركة ثانية للجنة الرصد والتقييم يقوم البرنامج الإنمائي بدور الأمانة المؤقتة لها. وتعكف اللجنة حاليا على وضع الصيغة النهائية لخطة عمل الأمانة لتحديد نقاط مرجعية في مجال مكافحة الفساد. ويقوم المانحون بتنسيق الجهود لمكافحة الفساد من خلال الفريق العامل للمجتمع الدولي المعني بالشفافية والمساءلة، الذي وافق على دعم اللجنة في تنفيذ خطة العمل النهائية.
	31 - وفي تموز/يوليه، صدر مشروع برنامج الأولويات الوطنية بشأن القانون والعدالة. ومن المتوقع أن يكون البرنامج في صيغته النهائية بمثابة استراتيجية لإصلاح قطاع العدالة للسنوات الثلاثة المقبلة، مع التركيز بدرجة كبيرة على توسيع نطاق نظام العدالة الرسمية ليشمل المقاطعات والمحافظات. وشهدت بعض قطاعات نظام العدالة تحسنا مثل زيادة توفير المعونة القانونية، وتنظيم المحاكمات العلنية، واستخدام الأدلة بدلا من الاعترافات كأساس للإدانة. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال نظام العدالة يواجه مشاكل ليس أقلها المشكلة الأمنية - وهو السبب الرئيسي وراء قرار نقل المديرية المركزية للسجون من وزارة العدل إلى وزارة الداخلية. ولا يزال يساورني القلق من أن عملية النقل هذه قد تقلل من أهمية المكاسب التي تحققت في هذا القطاع في السنوات الأخيرة وأنه ما لم تتوفر الضمانات الهيكلية الملائمة داخل وزارة الداخلية، فإن خطر انتهاكات حقوق الإنسان في السجون سيزداد.
	خامسا - تنفيذ عملية كابل وتنسيق المعونة
	32 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي تنفيذ عملية كابل، أي عملية الانتقال إلى القيادة الأفغانية وتولي أفغانستان زمام المسؤولية، التي أعيد تأكيدها خلال المؤتمر الدولي المعني بأفغانستان الذي عقد في كابل في 20 تموز/ يوليه 2010، ويشمل ذلك عقد اجتماعات اللجان الدائمة الثلاث التابعة للمجلس المشترك للتنسيق والرصد (بشأن الأمن والحوكمة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية)، بعد توقف دام ثمانية أشهر، في 28 حزيران/يونيه و 25 و 26 تموز/يوليه. واتُفق على أن تعقد اللجان الدائمة اجتماعاتها في الربع الأخير من عام 2011، وبالتالي كفالة استمرار نزاهة عملية كابل.
	33 - وأوصت اللجان الدائمة الثلاث بأن تعرض سبع برامج وطنية ذات أولوية على الاجتماع المقبل للمجلس المشترك للتنسيق والرصد لإقرارها، ووافقت مبدئيا على ستة برامج إضافية من هذا القبيل. وشرعت الحكومة في إجراء مشاورات بشأن البرامج الرئيسية ذات الأولوية الوطنية في مجال الحوكمة مع التزام واضح بكفالة وضع صيغة نهائية للبرامج التي تركز على الحوكمة وإصلاح الإدارة العامة على الصعيد دون الإقليمي. وفضلا عن ذلك، تم الاتفاق على أن تنشئ حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي فرقة عمل لإجراء مشاورات بشأن تعديل أربعة برامج رئيسية في مجال الحوكمة تم الاتفاق عليها في المؤتمر الدولي المعني بأفغانستان المعقود في لندن في 28 كانون الثاني/يناير 2010 والمؤتمر الدولي المعني بأفغانستان المعقود في كابل في 20 تموز/يوليه 2010.
	34 - ووافقت اللجان الدائمة على تنفيذ الدليل التشغيلي للدعم ”من خارج الميزانية“ لحكومة أفغانستان. وتقديم هذه الوثيقة الرئيسية المتعلقة بالسياسة العامة يمثل التزاما حيويا للمؤتمر الدولي المعني بأفغانستان المعقود في كابل وعاملا أساسيا لمواصلة المناقشات بشأن تحسين فعالية المعونة. وسيتمكن المانحون، من خلال إجراءات المصادقة، من إدراج مساعدتهم الخارجة عن الميزانية في ميزانية وطنية موسعة تتيح القدرة على استغلال طرائق تعدد الموارد بينما تكفل القيادة الأفغانية في مجال التنمية وموارد الإدارة.
	35 - وفي 29 و 30 حزيران/يونيه، عقدت حكومة أفغانستان مؤتمرا لمدة يومين لاستعراض ومعالجة المسائل المتعلقة بالعملية الجارية لانتقال المسؤولية الأمنية إلى السلطات الأفغانية. وفي اليوم الأول من المؤتمر، نظر أصحاب المصلحة الأفغانيون بمن فيهم حكام المقاطعات وممثلون من الوزارات والمجتمع المدني، في سبل تحسين الاتساق ضمن الهياكل والسياسات الحكومية، لا سيما على الصعيد دون الوطني. وفي اليوم الثاني، انضم إلى المسؤولين الحكوميين أعضاء المجتمع الدولي، بمن فيهم ممثلي الخاص، وذلك لمناقشة سبل اتساق الدعم الدولي مع مبدأي قيادة أفغانستان وملكيتها لإدارة شؤون البلد. وأقرت غالبية الجهات الفاعلة المشاركة في عملية الانتقال بضرورة كفالة إدماج استراتيجيتي الحوكمة والتنمية في مجالات الانتقال. وواصلت البعثة، بوصفها مراقبا للعملية، المشاركة مع الحكومة والمحاورين من القوة الدولية للمساعدة الأمنية والعمل عن كثب مع مجالس التنمية في المقاطعات والأفرقة العاملة القطاعية، بقيادة الوزارات المختصة.
	36 - وتواصلت المفاوضات بشأن برنامج لصندوق النقد الدولي. وتحققت درجة أكبر من الوضوح والتفاهم بين حكومة أفغانستان والصندوق بشأن الخطوات المقبلة التي ينبغي اتخاذها قبل الموافقة على برنامج الصندوق. وحققت الحكومة في الأسابيع الأخيرة تقدما بشأن عدد من الشروط المسبقة اللازم استيفاؤها من أجل الموافقة على هذا البرنامج، وقد اعترف المجتمع الدولي وأقر بأن ذلك يشكل تطورا هاما. وتجري حاليا مناقشات تتعلق بإيفاد بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي إلى كابل في المستقبل القريب. وفي حالة عدم الاتفاق على برنامج لصندوق النقد الدولي فإن ذلك يمكن أن يسفر عن آثار سلبية خطيرة فيما يتعلق بقدرة العديد من المانحين على المساهمة في الصندوق الاستئماني لتعمير أفغانستان وتنفيذ البرامج الأساسية.
	سادسا - التنمية والمساعدة الإنسانية
	37 - لا تزال الاحتياجات في مجالي المساعدة الإنسانية والتنمية في أفغانستان مرتفعة من حيث الحجم والنطاق. وأعاق تدهور الحالة الأمنية الوصول الآمن إلى السكان المحتاجين وكذلك تفاقم آثار حالة ما يشبه الجفاف الناشئة عن انخفاض مستويات تساقط الأمطار، مما أدى إلى ازدياد الاحتياجات، لا سيما في الشمال. وفي أجزاء من مقاطعات بلخ وجوزجان وفرياب وساري بول وسامنغان، فُقدت جميع المحاصيل البعلية، ويقدر أن العديد من الأسر فقدت 50 في المائة من ماشيتها بسبب انعدام المياه وعلف الحيوان. وأدى انعدام الأمن الغذائي وانعدام إمكانية الحصول على المياه النظيفة إلى تفشي الأمراض.
	38 - وتشير تقديرات الاحتياجات الحالية إلى أن 1.3 مليون أفغاني قد يحتاجون إلى نوع من أنواع المساعدة الغذائية خلال الأشهر العشرة المقبلة، إما عن طريق برامج النقد مقابل العمل أو عن طريق التوزيع المباشر للأغذية. وخلال الأسابيع المقبلة، ستقوم الحكومة والمنظمات الإنسانية، بدعم من المانحين، بالتدخلات الطارئة الضرورية للحد من إمكانية اندلاع أزمة كبيرة في وقت متأخر من هذا العام. وفي ظل انعدام برامج فعالة للانتعاش والتنمية، بما في ذلك الحد من خطر الكوارث، واصلت المنظمات العاملة في المجال الإنساني تقديم المساعدة لمواجهة آثار الكوارث الموسمية الحالية التي تشكل خطرا على الحياة، مثل الفيضانات المفاجئة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قدمت الوكالات الإنسانية المساعدات الغذائية ومساعدات غوثية غير غذائية لقرابة 000 9 أسرة تضررت إلى حد كبير من هذه الكوارث الموسمية في مقاطعات كل من نمروز، ولوغار، وبلخ، وباميان، وديكوندي وبدغيس وهيرات.
	39 - وعلى الرغم من الجفاف، تواصل تنفيذ عدد من المبادرات الغذائية والزراعية. وستوفر مؤسسات البذور المدعومة من الأمم المتحدة 000 30 طن من ناتج حبوب القمح المشهود بسلامتها. وأنتجت اتحادات الألبان 500 2 طن من علف الحيوان المركز لحالات الطوارئ وشملت تدخلات أخرى على مستوى الأسر المعيشية ”مشاريع لتربية الدواجن“ تستهدف 000 13 امرأة في 13 مقاطعة في عام 2011.
	40 - وأسفر استمرار النـزاع عن تشرد ما يقدر بـ 000 130 شخص في الفترة ما بين 1 كانون الثاني/يناير ونهاية تموز/يوليه 2011، أي بزيادة قدرها 64 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010. وتقوم الأمم المتحدة، من خلال المجموعة المعنية بالحماية وتوفير المأوى والمواد غير الغذائية في حالات الطوارئ والفرقة العاملة المعنية بالمشردين داخليا، بتنسيق التدابير لمواجهة العدد المتزايد من المشردين. وهناك مشكلة رئيسية، ألا وهي انتشار أحوال الجفاف في معظم المناطق الشمالية والشرقية، ما يفاقم جوانب الضعف ويتوقع أن يؤدي إلى ترشد المزيد من الناس.
	41 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قدمت الأمم المتحدة الدعم لحكومة أفغانستان لإنجاز الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين للصحة الإنجابية، والسياسة والاستراتيجية الوطنيتين الأوليين لخدمات التمريض والقبالة. وتم إنشاء اللجنة الوطنية لبقاء الأم والطفل على قيد الحياة وثماني لجان في المقاطعات، دخلت الآن طور العمل. ومع مواصلة دعم المبادرة الرامية إلى القضاء على شلل الأطفال، تم تلقيح ما يزيد عن 10.8 ملايين طفل دون سن الخامسة في الفترة من أيار/مايو إلى تموز/يوليه.
	42 - وحصّلت 357 مدرسة على مركز ”مدرسة ملائمة للطفل“، وذلك من خلال توفير المرافق الصحية والنظافة الصحية المحسنة بدعم من الأمم المتحدة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير تم توفير مصادر مستدامة للمياه المأمونة لـ 000 68 شخص آخر في المناطق الريفية، واستفادت قرابة 000 144 أسرة من جهود الاستجابة الطارئة بقيادة مجموعة الوكالات المعنية بالمياه والمرافق الصحية والصحة لمعالجة حالات الإسهال الحادة الناشئة عن الجفاف في الشمال. ولأول مرة في أفغانستان، أنشئ مختبران وطنيان لاختبار نوعية المياه، مما ساعد على اختبار نوعية المياه في كامل أنحاء البلد، وهو ما سيحسن قدرة السلطات المختصة على رصد تفشي الأمراض المعدية والتصدي لها.
	43 - ونظمت الأمم المتحدة دورات تدريبية لتعزيز قدرات المرشدين، ورؤساء التعاونيات، وأعضاء جماعات المنتجين، والرابطات الشبابية والنسائية، ومجالس التنمية المجتمعية وجمعيات التنمية في المقاطعات على التكنولوجيا الزراعية، وتجهيز الأغذية وحفظها. وفي إطار دعم البرنامج الوطني لتنمية المهارات، درَّبت الأمم المتحدة ما يزيد عن 000 48 فرد، 55 في المائة منهم من النساء، على المهارات المهنية في 20 مقاطعة. وتم إنشاء مرافق للتوفير والائتمان تديرها المجتمعات المحلية في 20 مقاطعة لتعزيز حصول المؤسسات الصغيرة على الخدمات المالية. وحتى الآن، تمكنت جماعات العون الذاتي المحلية من جمع 1.1 مليون دولار في شكل وفورات، كما تم صرف 7 ملايين دولار لمجالس التنمية المحلية لتوليد القروض في تسع مقاطعات.
	44 - وفي سياق تعزيز سبل العيش المستدامة، تم تطهير مساحة قدرها 26.8 كيلومترا مربعا من الأراضي الزراعية من الألغام، كما أزيل 435 7 لغما من 268 حقلا من حقول الألغام، وذلك لفائدة 000 37 أفغاني. وفضلا عن ذلك، لا يزال 000 14 أفغاني يعملون في 24 مشروعا من مشاريع إزالة الألغام التي يديرها المجتمع المحلي؛ وعندما تنتهي عملية إزالة الألغام في هذه القرى، ستتاح الفرص لهؤلاء الأفغانيين بفضل مرتباتهم وما تلقوه من تدريب مهني للنهوض بمعيشتهم. وبدعم من الأمم المتحدة، وافق مجلس النواب على قانون الغابات في أفغانستان. ويدعم هذا القانون وضع مبادئ توجيهية وآليات تتعلق بمشاركة المجتمعات المحلية في إدارة الموارد الطبيعية والاستفادة منها.
	45 - وفي المؤتمر الدولي المعني بأفغانستان المعقود في كابل في عام 2010، التزمت الأمم المتحدة بالعمل من أجل إرساء نهج ”توحيد الأداء“ في تنفيذ البرامج. وهناك جهود جارية من أجل دعم التآزر ضمن الأمم المتحدة من أجل تحقيق نتائج محددة على أساس مواضيعي. ودخل الإطار الاستراتيجي المتكامل، الذي يشمل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2011. وستتولى الأفرقة العاملة الخمسة التابعة للأمم المتحدة والمعنية على التوالي بالسلام، والمصالحة، وإعادة الإدماج؛ والحوكمة وسيادة القانون على الصعيد دون الوطني؛ وحقوق الإنسان؛ وسبل العيش المستدامة؛ وصحة الأم والمواليد الجدد، عملية الرصد والإبلاغ كل ثلاثة أشهر بشأن الإطار الاستراتيجي المتكامل .
	سابعا - مكافحة المخدرات
	46 - زادت نسبة القضاء على زراعة الخشخاش في عام 2011 بنسبة 65 في المائة مقارنة بأرقام عام 2010، كما تحققت من ذلك وزارة مكافحة المخدرات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وفي عام 2011، بلغ مجموع مساحة الحقول التي أُزيل منها الخشخاش 810 3 هكتارات في 18 مقاطعة مقابل 316 2 هكتارا في 11 مقاطعة في عام 2010. وكان معظم الحقول التي أُزيلت منها زراعة الخشخاش في عام 2011 تقع في المناطق الجنوبية والغربية والشمالية الشرقية، بينما كانت مساحة الحقول التي أزيل منها الخشخاش أقل من ذلك في المنطقتين الشرقية والشمالية مقارنة بعام 2010. وفي عام 2011، ارتفع عدد الحوادث المرتبطة بالأمن خلال عملية القضاء على زراعة الخشخاش كثيرا عن عددها في عام 2010. وتعرضت الأفرقة التي تتولى القضاء على زراعة الخشخاش بقيادة الحكومة إلى 48 هجوما في عام 2011 مقابل 12 هجوما في عام 2010.
	47 - وفي نهاية حزيران/يونيه 2011، بلغ السعر المتوسط الوطني الأفيون الجاف 274 دولارا للكيلوغرام، أي بزيادة نسبتها 104 في المائة مقارنة بسعره في حزيران/يونيه 2010. وفي عام 2010، انخفض إنتاج الأفيون إلى النصف، وكان ذلك يُعزى أساسا إلى آفة الأفيون. وأدى ارتفاع الأسعار التي بلغت مستويات تاريخية إلى زيادة كبيرة في زراعة الخشخاش في المقاطعات الشمالية والشمالية الشرقية والجنوبية والغربية.
	48 - وشرعت وزارة مكافحة المخدرات في عملية استعراض الاستراتيجية الوطنية لمراقبة المخدرات، وذلك وفقا للالتزامات المقطوعة خلال المؤتمر الدولي المعني بأفغانستان المعقود في كابل. وستتم عملية استعراض الاستراتيجية بالتشاور مع الجهات صاحبة المصلحة الرئيسية الوطنية والدولية العاملة في مجال مكافحة المخدرات.
	ثامنا - دعم البعثة
	49 - تواصلت عملية تحسين الأمن المادي للمكاتب الميدانية، بما في ذلك عن طريق إنشاء مركب جديد في مزار شريف. وبموازاة ذلك، نُفذت تحسينات أمنية كبيرة في المكاتب الإقليمية، بما في ذلك توفير الإقامة داخل المركب لجميع الموظفين الدوليين. وعلى الرغم من الشروط الجديدة الأكثر صرامة المتعلقة بمعايير العمل الأمنية الدنيا، المحددة على إثر الهجوم الذي تعرّض له مكتب البعثة في مزار شريف في 1 نيسان/أبريل 2011، يتوقع أن الموظفين الدوليين سيتمكنون من العودة إلى المكاتب المحسنة في 6 مقاطعات بحلول نهاية أيلول/سبتمبر.
	50 - ويبلغ معدل الشغور العام بالنسبة للموظفين الدوليين في تموز/يوليه 2011 نسبة 20.2 في المائة، أما معدل الشغور العام بالنسبة للموظفين الوطنيين فقد بلغ في تموز/يوليه 2011 ما نسبته 9.7 في المائة. واعتبارا من 1 تموز/يوليه 2011، تم تعيين مكتب الدعم المشترك في الكويت مركز عمل للموظفين المصحوبين بأسرهم، وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة 65/248 المعنون ”النظام الموحد للأمم المتحدة: تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية“.
	تاسعا - ملاحظات
	51 - شهدت الفترة المشمولة بالتقرير تقلبات سياسية كبيرة ومستويات مقلقة لانعدام الأمن بالنسبة للشعب الأفغاني، وسط عملية انتقال إلى تولي الأفغان القيادة والمسؤولية عن الأمن. ويساورني قلق بالغ إزاء تزايد عدد الخسائر في صفوف المدنيين وما للنزاع المسلح من أثر على المدنيين الواقعين في الوسط بين المتحاربين. كما تخلق الحالة الأمنية الهشة بوجه عام بيئة صعبة بالنسبة للموظفين المدنيين الوطنيين والدوليين، بما فيهم موظفو الأمم المتحدة والبعثة، للقيام بأعمالهم وتنفيذ ولاياتهم. وأحث كافة الأطراف على احترام القانون الإنساني الدولي نصا وروحا وأشجع بقوة جميع الجهات المعنية على اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين، بما في ذلك وقف استخدام الأجهزة والتكتيكات التي تستهدف بصورة عشوائية السكان المدنيين وتضر بهم. ولكي تخرج أفغانستان من النزاع الحالي، على كل من الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين جعل احترام حقوق الإنسان العالمية في صلب سياساتهم وممارساتهم.
	52 - ولإحراز النجاح في الانتقال إلى تولي الأفغان زمام المسؤولية عن الأمن، من الهام أن تواصل قوات الأمن الوطني الأفغانية إظهار مزيد من الاستقلالية والمهنية لتعزيز مسؤوليتها ومساءلتها. ويعد الاتفاق الرسمي على زيادة حجم القوات تطورا إيجابيا على درب زيادة السيادة الأفغانية والاستقرار على الأمد الطويل.
	53 - وإجمالا، أظل متفائلا بحذر إزاء الدلائل التي تشير إلى بدء حوار باعتباره شرطا لا بد منه لبلورة عملية واسعة النطاق لتحقيق السلام والمصالحة. ولذلك، أحث جميع الأفغان على عدم الاستسلام لمناورات زرع بذور الشك أو الترويع أو التخويف أو التلويح بالانتقام والعمل سويا بدلا من ذلك على التوفيق بين وجهات النظر المختلفة بالدخول في حوار بناء وصياغة إطار لتحقيق سلام مستدام. وقد يتزايد زخم الحوار والمصالحة ويجب علينا أن نغتنم هذه الفرصة السانحة. ومن خلال المساعي الحميدة لممثلي الخاص، ستواصل البعثة الترويج لهذه العملية وتقديم المساعدة لها من خلال فريق دعم السلام، بناء على طلب حكومة أفغانستان وبالتنسيق معها.
	54 - وأخذ برنامج أفغانستان للسلام وإعادة الإدماج يتوطد بعد اعتماد ميزانية البرنامج في حزيران/يونيه. ولا تزال هناك صعوبات تنفيذية، من قبيل التأخر في تحويل الأموال وما أعقب ذلك من تأخر في المشاريع الإنمائية ذات الصلة، لكن أصحاب المصلحة يعملون على حل المشكلات. ومع الإقرار بأن الإمكانات الحقيقية للبرنامج رهن بنجاح العملية السياسية من أجل السلام، فإن البعثة تواصل رصد التطورات ذات الصلة على الصعيدين الوطني والإقليمي وتقديم المشورة والمساعدة، بناء على الطلب، لكفالة تنفيذ البرنامج. ونتطلع إلى أن يشرع في عملية محلية للبت في المظالم لضمان معالجة المشاكل المحلية الكامنة.
	55 - ومنذ افتتاح الجمعية الوطنية في كانون الثاني/يناير 2011، تحث البعثة مختلف أفرع الحكومة على العمل سويا على إيجاد حل لحالة الجمود التي أعقبت الانتخابات تماشيا مع الدستور. وردا على رسائل وردت إلى من أعضاء في مجلس ووليسي جيرغا، كتبت إليهم في تموز/يوليه مشددا على أن القضايا ينبغي حلها بطريقة تتسق مع المبادئ التي تستند عليها المؤسسات الديمقراطية الأفغانية وعلى نحو لا يؤثر سلبا على السلام والاستقرار. وما زالت البعثة تدعم كون اللجنة الانتخابية المستقلة صاحبة الكلمة الفصل في المسائل الانتخابية، ورحبت، في بيان مؤرخ 23 آب/أغسطس، بإعلان اللجنة باعتباره إجراء يؤمل أن يكون نهاية لحالة الجمود ويتيح لمختلف أفرع الحكومة التركيز على العمل في المستقبل. وتبرز شهور الجمود المؤسساتي الذي استلزم التوافق السياسي الحاجة إلى انخراط واسع النطاق لجميع الأطراف الأفغانية في بلورة إطار انتخابي مقبل.
	56 - وكان تشكيل اللجنة المشتركة الأفغانية الباكستانية للمصالحة والسلام تطورا إيجابيا، وهي توفر آلية منظمة للبلدين لعقد اجتماعات منتظمة لمناقشة قضايا المصالحة وتبادل الآراء بشأنها. وكفالة أن تصبح هذه اللجنة المشتركة فعالة في تيسير التصالح مع العناصر المناوئة للحكومة ومعالجة مسألة التمرد في بعدها العابر للحدود أمر يتوقف على البلدين معا. وينبغي أن تتواصل الاجتماعات. كما يؤمل أن تؤتي الاجتماعات الثلاثية بين أفغانستان وباكستان والولايات المتحدة ثمارها من حيث التخفيف من حدة التوتر عبر الحدود وزيادة الثقة، وأن يتم النهوض بشكل تعاوني بتنفيذ اتفاق تجارة المرور العابر المبرم بين أفغانستان وباكستان - الذي هو أداة هامة لتيسير حركة السلع الأساسية داخل المنطقة.
	57 - ولا مبالغة في تأكيد أهمية التعاون الإقليمي لتعزيز الاستقرار والرفاهية في أفغانستان. وتشجع كافة الدول على المشاركة في دعم هذه العملية بطريقة نشطة وإيجابية بغية مواصلة إحراز التقدم في المؤتمرين اللذين سيعقدان في اسطنبول وبون في وقت لاحق من عام 2011.
	58 - وستواصل الأمم المتحدة دعم الجهود، لا لكفالة اتساق النهج المتبعة في الميدان من جانب طائفة واسعة من الفاعلين الدوليين فحسب، ولكن أيضا للدعوة إلى ضرورة تأمين دعم هؤلاء الفاعلين على المدى الطويل، بما في ذلك في إطار المساعدة الإنمائية الرسمية. ومن اللازم تنسيق الدعم لكي تفي أفغانستان باحتياجاتها الاجتماعية - الاقتصادية العاجلة وتعزز المؤسسات التي توفر الخدمات الأساسية للسكان، لا سيما في مجالات الأمن، والعدالة، والخدمات الاجتماعية، والعناية بالموارد الطبيعية ومكافحة الكوارث، وتحرز بالتالي تقدما نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2020، الذي هو التاريخ المستهدف التي وافقت عليه أفغانستان. وينبغي أن تستند هذه العملية إلى نهج شامل للانتقال إلى دعم تنمية أفغانستان على الأمدين المتوسط والطويل وحوكمتها  السليمة. ومن شأن هذا النهج إذا أثبت فعاليته أن يصحح انعدام التوازن الحالي بين التشديد على الأمن والتشديد على الحوكمة والتنمية. ومن منظور إنمائي، تثير عملية الانتقال الحالية عددا من القضايا الأساسية. أولها أهمية الاعتراف بأن التنمية والحوكمة وسيادة القانون هي عناصر حاسمة لكي يكون الانتقال مستداما لا رجعة فيه. وسيتوقف الأمر في معظمه على النجاح في تعزيز المؤسسات، وبخاصة على المستوى دون الوطني، وإيجاد فرص العمل والفرص الاقتصادية وإمكانية الاستفادة من خدمات العدالة الأساسية والحصول عليها. وثانيها أنه على الرغم من عدم إمكانية تحقيق التنمية والحوكمة وسيادة القانون في الإطار الزمني المحدد في ثلاث سنوات حتى عام 2014 لنقل المسؤولية عن الأمن، فإن ثمة مجالا لاستقطاب الاهتمام السياسي والمالي الحالي بالانتقال للتسريع بالأنشطة التي يمكن أن تضع أفغانستان على مسار التنمية المستدامة. وثالثها أن الانتقال كما صور حاليا ليس مستداما، إذا لم يتم تماما تقييم التكاليف التشغيلية وتكاليف الدعم المتعددة المرتبطة بالمشاريع الإنمائية. ورابعها أن حكومة أفغانستان ستحتاج بالتالي إلى الدعم الدولي الطويل الأمد واستثمارات القطاع الخاص للنهوض بتوليد الدخل. وستواصل البعثة إثارة الشواغل المتعلقة بالمسائل الأعم التي ترتبط بالانتقال، وليس أقلها آثارها على المدنيين الأفغان، الذين يتعين أن يروا أمنهم وحقوق الإنسان الواجبة لهم وفرصهم الاقتصادية تزيد نتيجة لانتقال المسؤوليات إلى حكومة أفغانستان.
	59 - ويتعين أن تكون برامج الحوكمة والتنمية التي أوليت الأولوية لتنفيذها في أثناء الانتقال متسقة مع الأهداف المنصوص عليها في إطار عملية كابل والبرامج ذات الأولوية الوطنية. ولذلك، ينبغي أن توجه المساعدة وأن تعزز الهياكل الأفغانية القائمة لكفالة الحوكمة الفعالة وتقديم الخدمات للسكان. وينبغي ألا يكون الزخم وراء انتقال المسؤولية عن الأمن على حساب الجهود الرامية إلى الاستثمار في عمليتي الحوكمة والتنمية، وخاصة أن الموارد تتضاءل في مجالات أخرى. وترحب البعثة بمبادرات الحكومة لتعزيز اتساق ترتيبات الحوكمة، والإدارة وقدرة الميزانية على المستوى دون الوطني وتبحث عن نهج عامة أخرى في مجال تنمية القدرات والتخطيط. وأملي أن تتم تسوية مسألة مصرف كابل بطريقة مبنية على احترام المبادئ والمساءلة، وعلى نحو لا يعاقب المستفيدين من البرامج الذين هم الآن متضررون نتيجة عدم الاتفاق على برنامج لصندوق النقد الدولي.
	60 - ولا تزال الحالة الإنسانية أيضا تبعث على القلق نظرا لاقتران النزاع بالكوارث الطبيعية، ما يزيد من حدة آثار الفقر المزمن وأوجه الضعف على السكان. وبالتالي، فإني أشعر بالارتياح أمام الجهود التي تبذلها الحكومة ومجتمع المساعدة الإنسانية للتصدي للجفاف الحالي. ومن التحديات المستمرة كفالة مستوى عال من التفاهم بشأن الحالة الإنسانية، سواء تعلق الأمر بالسكان المتضررين والمتشردين بفعل انعدام الأمن والنزاع أو بالاحتياجات الحادة الناتجة عن فقد المحصول أو الكوارث الطبيعية. وتعمل الأمم المتحدة مع السلطات الوطنية والمحلية ومع جميع الفاعلين في المجال الإنساني لتحسين الأدوات التحليلية وتعزيز إدارة الكوارث والتأهب لها، وتشجع تبادل الخبرات العملية في تحسين الوصول إلى المحتاجين. وأود أن انضم إلى الداعين إلى الاحتفال باليوم العالمي للإغاثة الإنسانية في أفغانستان: ويجب ألا نغفل احتياجات الأفغان في ظل النزاع. ويجب على جميع الأطراف احترام مبادئ العمل الإنساني في تقديم المساعدة، مع الاعتراف بضرورة حماية المدنيين، وكذا حماية الأفراد العاملين في المجال الإنساني وإتاحة وصولهم إلى السكان المتضررين.
	61 - و لا تزال أفغانستان إلى حد بعيد أهم مصدر للأفيون والهيروين غير المشروعين المتجر بهما على الصعيد العالمي. وما زال هناك شعور بالأثر السلبي للمخدرات غير القانونية على الصعد الوطني والإقليمي والعالمي. ففي تقرير صدر عن الأمم المتحدة في تموز/يوليه 2011، قدر أن الجماعات الضالعة في الجريمة العابرة للحدود الوطنية هي المستفيد الأكبر من التجارة، بما قيمته 68 بليون دولار، وأن المزارعين الأفغان لا يكتسبون من التجارة سوى 440 مليون دولار، ما يقوض الجهود المبذولة لتحسين الحوكمة وسيادة القانون. وإضافة إلى ذلك، لا تزال للآثار الصحية والأمنية عواقب وخيمة على النسيج الاجتماعي، لا في أفغانستان فقط ولكن أيضا في العديد من البلدان الأخرى. وفي حين يسرني أن أحيط علما بالجهود التي تبذلها السلطات الأفغانية للحد من الإنتاج، فإن مشكلة عالمية من هذا الحجم تتطلب جهودا عالمية، وبالتالي فإني أشجع جميع الدول الأعضاء على مواصلة التعاون لمعالجة هذا الوضع.
	62 - وأود أن أشكر ممثلي الخاص، ستافان دي ميستورا، وكذلك جميع موظفي البعثة وموظفي الأمم المتحدة في أفغانستان، سواء أكانوا وطنيين، أو دوليين، على ما يبذلونه من جهود لا تكل في ظل ظروف صعبة للغاية. كما أود أن أشكر نائب الممثل الخاص مارتن كوبلر، الذي عينته ممثلا خاصا لي في العراق، لما أبداه من تفان وحماس في خدمة شعب أفغانستان.

