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   األمنجملس     العامةاجلمعية
  السنة السادسة والستون    الدورة السادسة والستون

       من جدول األعمال٣٨البند 
            احلالة يف أفغانستان

  احلالة يف أفغانستان وآثارها على السالم واألمن الدوليني    
    

  ير األمني العامتقر    
  

  مقدمة  -أوال   
ــة العامــة      - ١ ــر مقــدَّم عمــال بقــرار اجلمعي ــرار جملــس األمــن   ٦٥/٨هــذا التقري  ١٩٧٤وق
، الـــذي طلـــب فيــــه اجمللـــس إيلَّ أن أقــــدِّم تقريـــرا عــــن التطـــورات يف أفغانــــستان      )٢٠١١(

  .أشهر ثالثة كل
يف أفغانستان، مبا يف ذلـك   ويتضمن التقرير آخر املستجدات بشأن أنشطة األمم املتحدة           - ٢

ــوق         ــة وحق ــسانية والتنمي ــساعدة اإلن ــم املتحــدة يف جمــاالت امل ــها األم ــيت بذلت ــود الكــبرية ال اجله
. )A/66/369-S/2011/590( ٢٠١١سـبتمرب  / أيلـول ٢١يف اإلنسان، منذ صـدور تقريـري الـسابق        

ــر أيــضا مــوجزا   ــسية واألحــ  لويتــضمن التقري ــة الرئي ــسياسية واألمني ــة لتطــورات ال داث اإلقليمي
  .والدولية ذات الصلة بأفغانستان

  

 
  

 .٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٦أعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  
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  التطورات ذات الصلة  -ثانيا   
  التطورات السياسية  -ألف   

زب ــاغتيال رئيس اجمللس األعلى للسالم وزعيم ح      تداعت آثار سياسية وأمنية كبرية من         - ٣
ســبتمرب، /أيلــول ٢٠ يفبرهــان الــدين ربــاين ق ألفغانــستان، ــة والــرئيس الــسابــــة اإلسالميــــاجلماع
عـن  املـسؤولية   وال تـزال    . ه مبعوث سالم من مجاعة طالبان     ــاري تظاهر بأن  ــر انتح ــد مفج ــعلى ي 

 بيان رمسي ينسب املسؤولية عنه إىل جهـة       واضحة، حيث إنه مل يصدر      هذا االغتيال غري    ارتكاب  
يف التعـاون الـدويل     تـدعو إىل بـذل      طراف، من بينها اجلمعية الوطنية، نـداءات        عدة أ ووّجهت  . ما

  .التحقيق يف هذا اهلجوم
شـهرية  لسلسلة من االغتيـاالت اسـتهدفت شخـصيات    ذروة  رباين  السيدوميثل اغتيال     - ٤

نـاورات  اشـتداد امل إىل أدى وقد  ،   من أعضاء التحالف الشمايل أو من املقربني منه        سابقاكانت  
بعـض  وانـدلع جـدل بـشأن       . رقيـة العوالفئـات   الثقـة بـني الفـصائل       إضعاف  داخلية و السياسية  ال

 والعالقـات مـع     ،القضايا الرئيسية، مثل مـستقبل عمليـة الـسالم وعمـل اجمللـس األعلـى للـسالم                
ولــوحظ اشــتداد يف التحزبــات   . باكــستان، والــشراكة االســتراتيجية مــع الواليــات املتحــدة     

بعـض النفـوذ   كـان لربـاين    أساسـا   شبكة طاجيكية   ، اليت هي    اجلماعة اإلسالمية السياسية داخل   
  .هاأحد مؤسسيفيها، بوصفه 

وأصيب رئيس برنامج أفغانستان للسالم وإعـادة اإلدمـاج، حممـد معـصوم سـتانكزي،              - ٥
/ وحبلـول هنايـة تـشرين األول      . جبروح بالغة أثناء اهلجوم نفسه لكنه استأنف القيام مبهامه حاليا         

ــادة  بربنـــامج أفغانـــستان شخـــصا قـــد التحقـــوا ٢ ٩٧٤، كـــان ٢٠١١أكتـــوبر  للـــسالم وإعـ
ربـاين أثـر    ملقتل الـسيد    بيد أنه كان    .  جلنة من جلان السالم يف الواليات      ٢٨اإلدماج، وأنشئت   

  .مثبط على عملية املصاحلة األوسع نطاقا
ــن    - ٦ نــوفمرب، ُعقــدت مجعيــة كــربى تقليديــة     / تــشرين الثــاين ١٩ إىل ١٦ويف الفتــرة م
ويف البدايـة،   . ب مـن مجيـع أحنـاء البلـد         منـدو  ٢ ٠٠٠يف كابـل حـضرها حـوايل        ) جريغـا  لويا(

ــني أفغانــستان           ــتراتيجية املقترحــة ب ــشة الــشراكة االس ــذا االجتمــاع مناق ــرض مــن ه ــان الغ ك
اتــسع نطــاق هــذه املناقــشة لتــشمل النظــر بعــد وفــاة الــسيد ربــاين، والواليــات املتحــدة، ولكــن 

تأكيـد واليـة اجمللـس األعلـى        جريغا التقليديـة، أُعيـد       ويف تلك اللويا  . مستقبل عملية السالم   يف
ــه   إىل لــبللــسالم وطُ ــد ل ودعــا هــذا االجتمــاع أيــضا إىل عــدم   . احلكومــة تعــيني رئــيس جدي

املعـروفني واملـشروعني حلركـة التمـرد وأشـار إىل ضـرورة أن تتعـاون                التفاوض إال مـع املمـثلني       
  .باكستان بصدق مع أفغانستان لكي تنجح عملية السالم
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ــاين ٣ويف   - ٧ ــشرين الث ــد امســه     / ت ــل حــزب جدي ــشئ يف كاب ــوفمرب، أن ــوق  ن حــزب احلق
ولــن يــرأس هــذا احلــزب شــخص واحــد بــل جملــس قيــادي، سيــشارك فيــه عــدد مــن  . والعدالــة

السياسيني ونشطاء اجملتمع املدين البارزين، من بينهم وزيـر الداخليـة الـسابق، حنيـف عطمـار،                 
نـوفمرب،  / تـشرين الثـاين    ١١ويف  .  مسـر  ورئيسة اللجنة األفغانية املستقلة حلقوق اإلنـسان، سـيما        

ــد، هــو   يف األوزبكــيني، دخــل حــزب جــونبيش، ومعظــم أعــضائه مــن     ــتالف سياســي جدي ائ
حزب الوحدة وأغلبه من اهلزارة، وعـدة شخـصيات مـن أصـحاب             مع  ائتالف اجلبهة الوطنية،    

ه مــؤمتر ســيعقديف وســيقرر حــزب اجلماعــة اإلســالمية . النفــوذ مــن حــزب اجلماعــة اإلســالمية
  . إن كان سينضم لالئتالف اجلديدالمستقب

جملـس   عنـد اكتمـال النـصاب القـانوين يف           ،وعادت اجلمعية الوطنية إىل النـشاط جمـددا         - ٨
انتـهى  أكتوبر، و / تشرين األول  ٨يف  ) جملس النواب يف إطار اجلمعية الوطنية     ( غاريالووليسي ج 

مـن أعـضاء االئـتالف مـن أجـل          وعـاد عـدد     . االنتخاباتبعد  سنة  اخلالف الذي استمر    بذلك  
ــة جلــسات        ــة بعــد حــوايل مخــسة أســابيع مــن مقاطع ــة الوطني ــانون إىل اجلمعي دعــم ســيادة الق

 علـى طلـب ميزانيـة تكميليـة         الووليـسي جريغـا   أكتـوبر، وافـق     / تـشرين األول   ١٥ويف  . الربملان
تعــيني وصــّدق اجمللــس أيــضا علــى    . كابــلمــصرف  مليــون دوالر إلعــادة رمسلــة   ٥١مببلــغ 

ــة األمــن الــوطين، ورئــيس املــصرف املركــزي،    ملرشــحني ا وأحــد لــشغل منــصب رئــيس مديري
وال يزال يتعني التصديق على ما ال يقـل         . اللجنة املستقلة لإلشراف على تنفيذ الدستور     أعضاء  

  .يف احملكمة العلياجدد عن سبعة وزراء بالنيابة وثالثة قضاة 
ة، كان هنـــاك خـالف حـول الوضـع القـانوين هلـا،              وقبــل انعقــاد اللويا جريغا التقليدي      - ٩

شروط اللويـا جريغـا، ومـا إن كانـت سـتمارس سـلطة اللويـا جريغـا               لـ وما إن كانت مـستوفية      
الووليــسي جتــاوز ســلطة جريغــا  اللويــافتخوفــا مــن أن حتــاول . علــى النحــو احملــدد يف الدســتور

 اختــذت اجلمعيــة الوطنيــة قــرارا املتعلقــة بالتــصديق علــى االتفاقــات الدوليــة أو رفــضها،جريغــا 
وقــد عمــد الــرئيس كــرزاي إىل هتدئــة هــذه املخــاوف يف كلمتــه  . بــاالعتراض علــى هــذا األمــر

االفتتاحية، موضحا أن اهلدف هـو التمـاس املـشورة وأن أي توصـيات سـُتعرض علـى اجلمعيـة                     
  .الوطنية، حسب األصول، لتنظر فيها وتتخذ قرارات بشأهنا

م احلكومـة إبـرام اتفـاق شـراكة اسـتراتيجية           ازتـ عا ةالتقليديـ لويا جريغا   مجعية ال  توأيد  - ١٠
كــررت توصــيات و. مــع الواليــات املتحــدة علــى أســاس االحتــرام الكامــل لــسيادة أفغانــستان  

يف كلمتـه االفتتاحيـة بـشأن الغـارات       كرزاي  التحفظات اليت أعرب عنها الرئيس      اجلمعية أيضا   
يت يقــوم هبــا جنــود أجانــب، فــضال عــن مراكــز االحتجــاز   الليليــة وعمليــات تفتــيش املنــازل الــ 

اورة، كمـا فعـل     ـــ لبلـدان اجمل  وفــي اخلتام، طمـــأن االجتمـاع ا      . ةــرة احلكوم ــاخلارجة عن سيط  
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أنه لن ُيسمح ألي وجود عسكري أجـنيب يف أفغانـستان بالقيـام بعمليـات          إىل  ،  من قبل الرئيس  
  .إال داخل أفغانستان

  
  منيةالتطورات األ  -باء   

واصـــلت األمـــم املتحـــدة رصـــد احلـــوادث األمنيـــة املتـــصلة بعمـــل املـــدنيني وتنقلـــهم    - ١١
. وسالمتهم يف مجيع أحناء البلد، واليت تؤثر على إجناز األنشطة والربامج املقررة لألمـم املتحـدة               

) ١ ٧٥٤(سـبتمرب   /املومسية، اخنفضت احلـوادث األمنيـة يف شـهر أيلـول          وعلى غرار االجتاهات    
فتــرة بقارنــة بامل) ١ ٤١٦( ٢٠١١نــوفمرب /الثــاين وتــشرين) ١ ٥٠٩(أكتــوبر /رين األولوتــش

: ٢٠١٠الفتـرة مـن عـام        بـنفس    قارنـة أيـضا بامل  تراجع عدد احلـوادث     و. األشهر الثالثة السابقة  
 بــشكل غــري عــادي، ُيعــزى جزئيــا إىل ؛ وهــذا عــدد مرتفــع٢ ٢٨٤( ســبتمرب /يف شــهر أيلــول

 ٢٠١٠نـــوفمرب /الثـــاينوتـــشرين ) ١ ٧٩٠(أكتـــوبر / وتـــشرين األول،)االنتخابـــات الربملانيـــة
 حيـث أنـه   وينبغي وضع هذا االجتاه الفصلي يف سـياق األحـد عـشر شـهرا األوىل،      ). ١ ٥٩١(

 ٩٩٥نوفمرب بلغ املتوسط الشهري لعـدد احلـوادث املتـصلــة باألمـــن             /حبلول هناية تشرين الثاين   
 يف املائـة باملقارنـة باألحـد عـشر شـهرا األوىل             ٢١بتها  ، أي بزيــادة نـس    ٢٠١١ حادثــا لعـام    ١

  .٢٠١٠من عام 
األجهــزة املتفجــرة املرجتلــة أغلبيــة هــذه     حــوادث وشــكَّلت االشــتباكات املــسلحة و    - ١٢

 يف املائة تقريبـا مـن جممـوع احلـوادث خـالل الفتـرة املـشمولة                 ٦٥احلوادث، حيث ُيعزى إليها     
عسكرية وأنشطة املتمردين من اجلنوب إىل اجلنـوب الـشرقي          وانتقل تركيز األنشطة ال   . بالتقرير

. مــن البلــد، وخباصــة يف واليــات املنطقــة اجلنوبيــة الــشرقية وواليــة كونــار يف املنطقــة الــشرقية   
جزئيــا قيــام  كمــا يعكــس ؛وُيعــزى ذلــك جزئيــا إىل تعطيــل نــشاط املتمــردين يف واليــة هلمانــد

  .املناطق احلدوديةاحمللي يف املستوى املتمردين بعمليات على 
ــت   - ١٣ ــول  ١٣ووقعـ ــة يف أيلـ ــة انتحاريـ ــبتمرب، و / هجمـ ــشرين األول١٤سـ ــوبر، / تـ أكتـ
ورغـم أن هـذا كـان       . منـها هجمـات معقـدة      ٩، وكانت   ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين  يف ٩ و

متسقا مع االجتاهات السابقة، فإن نوعية املواقع املستهدفة واألفـراد املـستهدفني أثـارت صـدى                
ومن أبرز هذه اهلجمات االنتحارية اهلجوم الذي اسـتهدف فريـق إعـادة إعمـار               .  كبريا إعالميا

الواليات التابع للقـوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة يف واليـة بنجـشري، وعمليـة انتحاريـة بـسيارة                     
 مـن األفـراد العـسكريني       ١٣مفخخة استهدفت القـوة الدوليـة يف جنـوب كابـل وأودت حبيـاة               

 انتحاري معقد ضد شركة دولية لألعمـال اللوجـستية تعاقـدت معهـا القـوة                واملدنيني، وهجوم 
. الدولية ويوجد مقرها على مقربة من مطار هرات، مما تـسبب يف إغـالق املطـار بـصفة مؤقتـة                   
. وتعكس هذه اهلجمات أيضا سعي حركة التمرد إىل إثبات اتساع املدى اجلغرافـــي لنـشاطها              
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ت األمــم املتحــدة بقــوة هجمــات وقعــت يف كابــل ومــزار  ، أدانــديــسمرب/ األولكــانون ٦ويف 
شـــريف، أدت إىل مـــصرع عـــشرات مـــن املـــدنيني األفغـــان كـــانوا مـــتجمعني إلحيـــاء بعـــض  

وبـرغم التهديــــدات، تـضــاءل عـــدد احلـــــوادث األمنيـــة املتـصلة جبمعيــة       .االحتفـاالت الدينيـة  
 باكتيا، وقع هجـوم علـى جمتمـع اجمللـس           نوفمرب يف / تشرين الثاين  ٩ففي  . اللويا جريغا التقليدية  

اإلداري للمقاطعــة عنــدما كــان جيــري بــه اختيــار املمــثلني؛ وخــالل االجتمــاع نفــسه، أُطلقــت 
قذيفتان صاروخيتان، مما تسبب يف وقوع أضرار ضئيلة يف حي جماور وإصابة شـخص جبـروح                

يت تـستهدف مـسؤولني     واستمر املتمردون يف ممارسة الترويع مـن خـالل االغتيـاالت الـ            . طفيفة
حكوميني رفيعي املستوى وأفرادا من قوات األمن وزعماء سياسـيني ودينـيني حملـيني مـن ذوي      

وانتقــل تركيــز عمليــات . ٢٠١٠لعــددها يف عــام النفــوذ، حيــث ظــل عــدد االغتيــاالت ممــاثال 
فيهمـا  االغتيال من املناطـق اجلنوبية إىل منطقة اجلنـوب الـشرقي واملنطقـة الـشرقية، حيـث وقـع        

  . يف املائة من جمموع االغتياالت٦٥معا أكثر من 
ــع          - ١٤ ــد وق ــم املتحــدة يف هجــوم معق ــوظفي األم ــت مباشــرة م ــة طال ــرز حادث ومتثلــت أب
ــدهار يف  يف ــشرين األول٣١قن ــم املتحــدة      / ت ــوظفي األم ــن م ــة م ــل ثالث ــوبر، أدى إىل مقت أكت

ومل ُيقتــل . ة لــشؤون الالجــئنيالــوطنيني وجــرح اثــنني آخــرين يف جمّمــع مفوضــية األمــم املتحــد
موظفـا وطنيـا   املتمـردين اختطفـوا    ولكـن  .لعملهم يف املنظمة  ُيصب موظفون آخرون نتيجةً    أو

ومـع ذلـك، ال تـزال بيئـة العمـل متقلبـة       . أذىيـصاب بـ  لفترة وجيزة مث أطلقوا سراحه دون أن   
ن وفو األمم املتحدة الوطنيـ    بالنسبة ألنشطة املساعدة اإلنسانية واألنشطة اإلمنائية وال يزال موظ        

املتمــردين مــن جانــب ختويــف متفرقــة ألعمــال وموظفــو املنظمــات غــري احلكوميــة يتعرضــون  
  .جراميةاإلعناصر الو

ــة،       - ١٥ ــة مــع الــسلطات دون الوطني ــاء علــى وبعــد إجــراء مــشاورات متأني التوصــيات وبن
 مشـال األطلـسي، وافـق        املـشترك بـني أفغانـستان ومنظمـة حلـف          لـس االنتقـايل   اجملالصادرة عـن    

نقـل  للمرحلـة الثانيـة     احملـددة ل  علـى قائمـة املنـاطق       كرزاي، بعد إضـافة منطقـة واحـدة،         الرئيس  
يف الـوطين   لـس األمـن     جملاع  ـــ جتمفــــي ا  ذلـك   و ،ةـــ ى الـسيطرة األفغاني   ـــ ة إل ــاملسؤوليات األمني 

، سيـصبح أكثـر مـن نـصف         هـذه املرحلـة   إمتام  مبجرد  ومن املقدر أنه    . نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٧
وخــالل الفتــرة . عمليــة نقــل املــسؤولياتتــشهد تنفيــذ يف منــاطق يعيــشون ســكان أفغانــستان 
فيهــا ُســلِّمت يف النظــام العــام يف املنــاطق الــيت ُيــذكر ، مل حيــدث أي تــدهور املــشمولة بــالتقرير
 الـيت بـدأت يف   ،لياتنقـل املـسؤو  ليف إطار املرحلـة األوىل     إىل اجلانب األفغاين    املسؤولية األمنية   

ملحوظــة عــن ومل تكــشف احلــوادث األمنيــة يف تلــك املنــاطق عــن فــروق . ٢٠١١يوليــه /متــوز
مـن عـدد عملياهتـا ورفعـت     زادت قوات األمن الـوطين األفغانيـة     وأفيد بأن   . االجتاهات املومسية 
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الــدعم اللوجــسيت الــذي  وإن كــان ذت بعــض هــذه العمليــات دون مــساعدة،  فَّــنمــستواها، و
  . يف هذه اجلهودهامايشكل عنصرا مه القوات الدولية ال يزال تقد
ويف اجتماع اجمللس االنتقايل املـشترك بـني أفغانـستان ومنظمـة حلـف مشـال األطلـسي                    - ١٦

ــود يف  ــشرين األول٢٩املعقـ ــال إىل أن    / تـ ــة االنتقـ ــسيق عمليـ ــة تنـ ــيس جلنـ ــار رئـ ــوبر، أشـ أكتـ
ــشبونة ال    ـــزامات املتعهــد هبــا يف مــؤمتر ل ــزال ماضــية يف مــسارها االلت ــدأ االنــسحاب  : ت فقــد ب

العسكري التدرجيي؛ وجرى تنشيط عمليـة كابـل؛ ويتواصـل سـري األعمـال التحـضريية إلقامـة                  
وقد أصبح اجملتمع الدويل يقر حاليـا وعلـى نطـاق واسـع بـأن ضـعف       . الشراكات االستراتيجية 

اسـب األمنيـة، ومـن مث يلـزم          االقتـصادية ميكـن أن ٌيقـوض املك        -احلوكمة والتنمية االجتماعيـة     
وال تـزال بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي       . العتبـارات األمنيـة وغـري األمنيـة       اتباع هنج متـوازن إزاء ا     

ــدعوة والتيــسري  املــساعدة إىل أفغانــستان تــضطلع بــدور يف جمــال   تعزيــز وتــشجيع مــن أجــل ال
حنـو يكفـل االهتمـام بـصفة        على   ستانأفغانبني القوة الدولية واجلهات املاحنة وحكومة       الترابط  

ــسية بعناصــر احلوكمــة   ــة بوصــفها عناصــر    رئي ــانون والتنمي ــة  وســيادة الق نقــل أصــيلة يف عملي
  . بصفة مستدميةاملسؤولية األمنية

رصــد وتقــدمي املــشورة بــشأن املبــادرات األمنيــة علــى  أيــضا جهــود الواصــلت البعثــة و  - ١٧
لية األفغانية وبرنامج محايـة اهلياكـل األساسـية    مستوى اجملتمعات احمللية، مبا يف ذلك الشرطة احمل       

الشرطة احملليـة األفغانيـة   وتضم . احليوية ومبادرات الدفاع احمللية األخرى وهي يف تزايد مستمر   
ومـع أن قـوات     .  موقعـا مرخَّـصا مـن قبـل وزارة الداخليـة           ٥٦يف   فـرد    ٩ ٠٠٠أكثر من   حاليا  

ــق االســتقرا    ــة هــذه ســامهت يف حتقي ــدفاع احمللي ــثريا   ال ــامج م ــزال الربن ــاطق، ال ي ر يف بعــض املن
ــب    ،للجــدل ــيت ميكــن أن تترت ــار ال ــسبب اآلث ــسائل    ب ــصل مب ــا يت ــه فيم ــوق  علي ــهاكات حق انت

محاية املدنيني، واإلفالت من العقاب، والفرز، والقيادة والـسيطرة، واحتمـال           ونقص  اإلنسان،  
لبعثة مع السلطات املعنيـة بـشأن       اوتواصلت  . عودة ظهور امليليشيات املنحازة عرقيا أو سياسيا      

املزيـد مـن اجلهــود   سـُيبذل  ددة، وأُبلغـت بأنـه   ــــاءات حمــــ أن ادعــل وكـذلك بـش  ــهـذه الـشواغ  
  .لتوفري رقابة صارمة

تفكيك شركات األمن اخلاصة واالستعاضة عنـها بقـوة احلمايـة           جتري عملية   وال تزال     - ١٨
عـدد  عـن   على امتداد ستة أشـهر      جرى  راض  وكشف استع . العامة األفغانية اخلاضعة للحكومة   

علـى  تسيري مشاريع أمنية واسـعة النطـاق        القدرة على   املتصلة بالقدرات، وال سيما     املسائل  من  
منـصب نائـب جديـد      حاليـا   وقـد أنـشأت وزارة الداخليـة        . ة والقانونية ياملالحنو يتسم بالكفاءة    

ن مـع القـوة الدوليـة وبـدعم مـن اجلهـات             وبالتعـاو . مكلّف بقوة احلماية العامة األفغانية    للوزير  
مـارس  /املاحنة الدولية، ستعمل فرقة عمل خاصة على تنفيذ هذه املبادرة بشكل تام حبلـول آذار    
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إنـشاء قـوة احلمايـة      وميثـل   . تفكيك شركات األمن اخلاصـة    إلمتام   وهو املوعد املقترح     ،٢٠١٢
حتّمل املـسؤولية عـن القيـادة    خذة يف آ ستانأفغانالعامة األفغانية مؤشرا إضافيا على أن حكومة   

عـن االستعاضـة عـن شـركات األمـن          االهتمـام الواجـب لكفالـة أال تـنجم          إيـالء   ويلزم  األمنية؛  
على مشاريع التنمية واملساعدة يف خمتلـف أحنـاء    آثار سلبية   اخلاصة بقوة احلماية العامة األفغانية      

  .أفغانستان
أعــضاء اجمللــس املــشترك للتنــسيق والرصــد علــى نــوفمرب، أبقــى / تــشرين الثــاين٣٠ويف   - ١٩

عـدد أفـراد    علـى زيـادة     يونيـه   / حزيـران  ٢٨إليه يف إطار جلنة األمن الدائمة يف        املتوصل  االتفاق  
عـدد أفـراد اجلـيش    زيـادة   فـرد و ١٥٧ ٠٠٠ فـرد إىل  ١٣٤ ٠٠٠الشرطة الوطنية األفغانية من  

علــى االتفــاق أيــضا أُبقــي و.  جنــدي١٩٥ ٠٠٠ جنــدي إىل ١٧١ ٦٠٠الــوطين األفغــاين مــن 
ــصلة  وبــشأن الطــابع املهــين   الــشرطة ةقــوالراميــة إىل إكــساب  تــسريع اجلهــود  بــشأن ذي ال

  .وزارة الداخليةلاإلصالحات املؤسسية واإلدارية 
  

  التعاون اإلقليمي  -جيم   
واصلت حكومـة أفغانـستان تعزيـز احلـوار والتعـاون مـع البلـدان اجملـاورة ومـع املنطقـة                       - ٢٠
اجلهات الفاعلة اإلقليمية والدولية بتعزيـز التعـاون     جانب  من  زائد  ، وسط اهتمام     نطاقا سعاألو

 “التعــاون واألمــن يف قلــب آســيا    : مــؤمتر اســطنبول املتعلــق بأفغانــستان    ”وُعقــد  . اإلقليمــي 
 أفغانـستان، زملبـاي رسـول، ووزيـر خارجيـة           وزيـر خارجيـة    برئاسة   نوفمرب/تشرين الثاين  ٢ يف

ــا، أمحــد أ ــا بتيــسري مــن جانــب   ووغلــو،تركي ــةتركي األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل   وبعث
يف ، و أكتـوبر /تـشرين األول   ٩ يف أوسـلو     يف ستان، وذلك بعد اجتماعني حتـضرييني عقـدا       نأفغا

 مـن   ،املـشاركة يف املـؤمتر    األربعـة عـشر     واعتمدت البلدان   . رأكتوب/ تشرين األول  ٢٢يف  كابل  
 عملية اسطنبول لألمن والتعاون اإلقليميني مـن        ،القريبة وبلدان املنطقة  ن  البلداالبلدان اجملاورة و  

 ٢٢مـن جانـب   والتأييـد  أفغانـستان، الـيت قوبلـت بالترحيـب      أجل حتقيق األمـن واالسـتقرار يف      
وتؤكـد عمليـة   . مراقبنيمن البلدان واملؤسسات واملنظمات األخرى اليت حضرت املؤمتر بصفة   

مـن  العامـة للتعـاون اإلقليمـي، ولكنـها تـشتمل أيـًضا علـى قائمـة                 اسطنبول مـن جديـد املبـادئ        
أن أفغانـستان  وطُلـب مـن حكومـة      . ددة لبناء الثقـة، لكـي تنظـر فيهـا بلـدان املنطقـة             احملتدابري  ال

فيها جدول أعمـال مـؤمتر للمتابعـة        تعرض  ،  ٢٠١٢يناير  /يف كانون الثاين  مفاهيمية  تعمم ورقة   
أن تـرأس  أيـضا  وطُلـب منـها     . ٢٠١٢يونيه  /حزيران كابل يف  على املستوى الوزاري، ُيعقد يف    

ــا حتـــضريًيا  ــد اجتماًعـ ــابق   يعقـ ــؤمتر لعلـــى املـــستوى الفـــين يف وقـــت سـ ــيعقد لمـ يف الـــذي سـ
  .يونيه/حزيران
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ا علــى ًيســلبتــأثريا  ربــاين سيدعــن مــصرع الــ بــشأن املــسؤولية أثــرت التكهنــات وقــد   - ٢١
وتركيــا اجتمــاع ثالثــي بــني أفغانــستان وباكــستان   ُعقــدو. الباكــستانية - العالقــات األفغانيــة

قدرا من التقـدم يف معاجلـة الـشواغل    وأحرز قبل اجتماع اسطنبول،  نوفمرب  / تشرين الثاين  ١ يف
علـى مجلـة    اتفق يف ذلـك االجتمـاع       و. البلدين اجلارين هذين  القائمة وإعادة بناء العالقات بني      

ــشا      ــوم أفغانـــستان وباكـــستان بإنـ ــور منـــها أن تقـ ــاون يف التحقيـــق يف مقتـــل    أمـ ء آليـــة للتعـ
  .رباين السيد
ــة حتــضريا ملــؤمتر و  - ٢٢ ــاد بــني رؤســاء أفغانــستان   املقــرر عقــده مــن قمــة ثالثي يف إســالم أب

 اجتمع نواب وزراء خارجيـة البلـدان الثالثـة يف طهـران              ومجهورية إيران اإلسالمية،   وباكستان
حكومــات  العاشــر جمللــس رؤســاء   وُعقــد االجتمــاع . ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول١٦يف 

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٧رسـربغ يف    طمنظمـة شـنغهاي للتعـاون يف سـانت ب         الدول األعضاء يف    
اإلســالمية إيــران مجهوريــة وباكــستان  مــن أفغانــستان االجتمــاع أيــضا وفــودا  وضــّم. ٢٠١١

بـــدفع يا ومـــن النـــواتج اإلجيابيـــة الـــيت حتققـــت، التـــزام روســـ .  مراقبـــةاواهلنـــد بـــصفتها بلـــدان
ــيا  ٥٠٠ ــارة ونقـــل   - مليـــون دوالر لـــصاحل مـــشروع وســـط آسـ ــيا لتجـ ــة جنـــوب آسـ الطاقـ

، الــــذي سيــــصل خطــــوط الطاقــــة الكهربائيــــة يف تركمانــــستان وطاجيكــــستان   الكهربائيــــة
  .وقريغيزستان بباكستان وأفغانستان

ان أكتوبر، وقَّع الرئيس كرزاي على اتفـاق شـراكة بـني أفغانـست            / تشرين األول  ٤ويف    - ٢٣
، ي واالقتــصاديويغطــي هــذا االتفــاق التعــاون الــسياسي واألمــين، والتعــاون التجــار   . واهلنــد

علـى مـستوى    عالقـات   ال العالقـات االجتماعيـة والثقافيـة و       ، فضال عن  وتنمية القدرات والتعليم  
وســينفذ هــذا االتفــاق يف إطــار جملـس للــشراكة يرأســه وزيــرا خارجيــة البلــدين  . اجملتمـع املــدين 

  .بصفة سنويةوينعقد 
ــِتح و  - ٢٤ ــة”افُت  تــشرين ٢٧طاجيكــستان يف وأفغانــستان بــني  الــذي يــربط “جــسر الطاق

خطًـا لنقـل الطاقـة الكهربائيـة يـصل بـني حمطـة سـانغتودا                هذا املشروع   ويشمل  . أكتوبر/األول
املـربم هبـذا الـشأن، سـيزود     ووفقًـا لالتفـاق   . الكهرمائية يف طاجيكستان وباغالن يف أفغانـستان   

. ٢٠١٥ حـــىت عـــام  ئيـــةالكهربابالطاقـــة ا اخلـــط الواليـــات الـــشمالية مـــن أفغانـــستان     هـــذ
حــاالت مواجهــة  األفغانيــة ووزارة ة وقَّعــت وزارة التجــارة والــصناع ،ســبتمرب/أيلــول ٢٩ ويف

  .الروابط التجارية بني البلديننطاق الطوارئ يف كازاخستان اتفاقًا لتوسيع 
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 قــــام وزيــــر مكافحــــة املخــــدرات ،أكتــــوبر/ألول تــــشرين ا٢٥إىل  ٢١يف الفتــــرة و  - ٢٥
املخـــدرات واجلرميـــة بزيـــارة بأفغانـــستان واملمثـــل القطـــري ملكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين   يف

ــستان وطاجيكــستان   ــادة   تركمان ــى زي ــاون اإلقليمــي يف  هبــدف العمــل عل مكافحــة جمــال التع
  . التابع للمكتباجملاورةاجلديد ألفغانستان والبلدان اإلقليمي املخدرات يف إطار الربنامج 

 اجتمع فريق االتصال الدويل يف أستانا لـصياغة جـدول           ،نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٥ويف    - ٢٦
.  هبـذا الـشأن  رؤيـة أفغانيـة  بناء علـى  يف بون املقرر عقده أفغانستان الدويل املعين بؤمتر  املأعمال  

التــزام اجملتمــع الــدويل  مــن جديــديف بــون وأكــد املــؤمتر انعقــد ديــسمرب، / كــانون األول٥ويف 
مبـا يف ذلـك يف   ، ٢٠٢٤-٢٠١٥مث طوال عقد التحول، الفترة االنتقالية   طيلة  أفغانستان  بدعم  

ــادئ          ــا للمب ــصاحلة وفق ــسالم وامل ــد ال ــة لتوطي ــصادية ويف االضــطالع بعملي ــة االقت ــال التنمي جم
ط عمليـة كابـل،   تنـشي معـا علـى   واتفقت أفغانستان واجملتمـع الـدويل علـى العمـل      . عليها املتفق

زيــادة وامليزانيــة املدرجــة يف املعونــة الدوليــة زيــادة مبــا خيــصه بــشأن  وعلــى التــزام كــل منــهما  
 املـدين   وسبق انعقاد املـؤمتر اجتمـاع للمجتمـع       . يف أفغانستان  مكافحة الفساد وجهود  الشفافية  

اتـــه ، أكـــد مـــن جديـــد املكانـــة احملوريـــة حلقـــوق اإلنـــسان وحريديـــسمرب/ كـــانون األول٣يف 
  .األساسية املكرسة يف الدستور األفغاين

  
  حقوق اإلنسان  -ثالثاً   

فمنـذ  . يف مجيـع أحنـاء البلـد   تشكل شاغال من الشواغل الرئيسية   محاية املدنيني   تزال  ال    - ٢٧
نوفمرب، وثَّقت بعثة األمم املتحدة لتقـدمي املـساعدة         /هناية تشرين الثاين  إىل  أغسطس  /أواخر آب 

عـدد اجلرحـى مـن    ويف حـني أن  . مـدنًيا آخـر   ١ ٠٨٣ مدنًيا وجرح    ٧٩٥ل  إىل أفغانستان مقت  
، ٢٠١٠عـام   املنـاظرة مـن     فتـرة الثالثـة أشـهر       بقارنـة   بامل يف املائة    ١٩بنسبة  قد اخنفض   املدنيني  

وقـد تـسببت    . يف املائـة خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير           ٥القتلى من املدنيني بنسبة     عدد  ازداد  
 جرحيـاً  ٨٢٣  قتلـى و ٦٠٩(ضحية مـن املـدنيني      ١ ٤٣٢سقوط  يف  حكومة  العناصر املناوئة لل  

 يف املائة من جممـوع القتلـى املـدنيني يف الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،                 ٧٧ما ميثل   أي  ) من املدنيني 
عـدد املـدنيني الـذين قتلتـهم العناصـر املناوئـة للحكومـة              بقارنـة   بامل يف املائـة     ٧زيادة قـدرها    بأي  

 ٢٠٣وتـسببت القـوات املواليـة للحكومـة يف سـقوط            . ٢٠١٠مـن عـام     نـاظرة   املخالل الفتـرة    
 يف املائـة مـن جممـوع القتلـى املـدنيني            ١٠أي   جرًحيـا،    ١٢٠  قتـيالً و   ٨٣(ضحايا مـن املـدنيني      

 يف املائـة يف عـدد القتلـى املـدنيني     ٢٥نقصانا بنسبة  وميثل هذا   ). خالل الفترة املشمولة بالتقرير   
 ؛٢٠١٠من عـام    املناظرة  الفترة  بقارنة  بامل ،إىل القوات املوالية للحكومة   مصرعهم  الذين ُيعزى   

تها إىل أي طـرف مـن   نـسب ميكـن  قتـل املـدنيني مل   حـاالت   يف املائة مـن   ١٣نسبة قدرها   وهناك  
  .أطراف الرتاع
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اسـتمرار اسـتخدام األجهـزة املتفجـرة املرجتلـة          إىل  مقتل املـدنيني    حاالت  زى معظم   وُع  - ٢٨
وكانـت اهلجمـات بـاألجهزة      . العناصر املناوئة للحكومة  غتيال املتعمد من جانب     االوعمليات  

 ٢٩٦األكـرب يف قتـل املـدنيني، حيـث تـسببت وحـدها يف مقتـل        هـي املتـسبب   املتفجرة املرجتلة   
صــرعتهم عــدد املــدنيني الــذين   زاد و.  يف املائــة مــن جممــوع القتلــى املــدنيني    ٣٧أي مــدنًيا، 

وحـدثت يف   . ٢٠١٠من عام   نفسها  الفترة  ب يف املائة مقارنة     ٤لة بنسبة   األجهزة املتفجرة املرجت  
بالفعـل  استهدفت مـسؤولني حكـوميني وأشخاًصـا مـرتبطني          اغتياالت متعمدة   مجيع أحناء البلد    

ــّنُي أو ــاطهم ظ ــستان   ارتب ــة أفغان ــة،   حبكوم ــة للمــساعدة األمني ــوة الدولي وراح ضــحيتها أو الق
عـدد  زاد و. ٢٠١٠عـام  نفـسها مـن   الفترة بـ قارنـة  بامل يف املائـة     ٣٤نـسبتها   زيادة  بقتيالً،   ١٨٠

نفـسها  الفترة بـ قارنـة  بامل ، يف املائـة ١٣بنـسبة  يروح ضحيتها مـدنيون  اهلجمات االنتحارية اليت    
 يف املائـة    ٢٦للـهجمات اجلويـة بنـسبة       عدد الضحايا املدنيني نتيجـة      اخنفض  و. من العام املاضي  

عـدد الـضحايا املـدنيني نتيجـة        زاد  ، بينما   ٢٠١٠من عام   املناظرة  ثة  فترة األشهر الثال  بقارنة  بامل
 قتلــى وجرحيــان ٨( ضــحايا ١٠لعمليــات التفتــيش الليليــة خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير إىل 

مـــن نفـــسها خـــالل الفتــرة  )  جرحـــى٣ قتيـــل واحــد، و ( ضــحايا مـــدنيني  ٤مقابـــل  ،)اثنــان 
  .٢٠١٠ عام
بر أصــدرت بعثـــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املـــساعدة إىل     أكتــو / تــشرين األول ١٠ويف   - ٢٩

ــًرا   ــستان تقري ــوان أفغان ــة ”بعن ــد االحتجــاز األفغــاين ألســباب    معامل األشــخاص املوجــودين قي
ــصلة بـــ  مـــن تـــشرين  يف الفتـــرة واعتمـــاًدا علـــى مقـــابالت مستفيـــضة أجريـــت     . “الرتاعمتـ

مرفقًــا مــن مرافــق  ٤٧ حمتجــًزا يف ٣٧٩ مــع ٢٠١١أغــسطس / إىل آب٢٠١٠أكتــوبر /األول
، تــدخل يف فئــة التعــذيباســتخدام أســاليب اســتجواب وثَّــق التقريــر  واليــة، ٢٢االحتجــاز يف 

 وبعض األفراد كانوا حمتجزين من قبل مديرية األمـن          كما وثَّق أشكاالً أخرى من سوء املعاملة      
لـدى  رتاع احملتجـزين ألسـباب متـصلة بـال    ومـن بـني   . الوطنية وكذلك الشرطة الوطنية األفغانيـة   

 تعــرض قرابــة ،بعثــةالالتقــت هبــم الــذين ،  حمتجــزا٢٧٣البــالغ عــددهم  ،مديريــة األمــن الوطنيــة
 يف املائــة مــن األشــخاص البــالغ ٣٥تعــرض ملعاملــة مماثلــة وللتعــذيب، )  يف املائــة٤٦(النــصف 
مل جتـد   بعثـة   ويف حـني أن ال     . شخًصا الـذين حتتجـزهم الـشرطة الوطنيـة األفغانيـة           ١١٧عددهم  

وجدت أدلة مقنعة على حدوث التعـذيب       فإهنا  التعذيب ميثل سياسة حكومية أو مؤسسية،        أن
ويف عـدة مرافـق   الوطنيـة  منهجي يف مخسة من مرافق االحتجاز التابعـة ملديريـة األمـن             على حنو   

والـشرطة الوطنيـة    الوطنيـة   وقد أتاحـت مديريـة األمـن        . احتجاز تابعة للشرطة الوطنية األفغانية    
تـدابري  تـشمل   خطـة   تنفيـذ    وبـدأتا يف     ،إىل مرافقهما طوال فتـرة املراقبـة      الدخول  للبعثة   األفغانية

 وأوقفـت القـوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة           ،التقريـر الـيت خلـص إليهـا       نتـائج   الإصالحية ملعاجلـة    
أهنـا  البعثـة   قـررت    مرفقًـا مـن مرافـق االحتجـاز          ١٦بشكل فوري عمليـات نقـل احملتجـزين إىل          
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فيها تعذيب، وأعلنت خطة إصالحية للتفتيش والتدريب املتعلق حبقـوق اإلنـسان            مواقع حدث   
  . احلكومةاليت تتخذها ساءلة املودعم إجراءات 

حـوار  ”وسعيا إىل تشجيع إقامة عملية سالم ومـصاحلة شـاملة، يـسرت البعثـة مبـادرة                 - ٣٠
 املـدين واللجنـة      منظمة مـن منظمـات اجملتمـع       ١٢اليت ضمت   ،  “الشعب األفغاين بشأن السالم   

للمناقــشة مشلــت  جمموعــة ٦٥املبــادرة أكثــر مــن ونظمــت . قــوق اإلنــسانحلاألفغانيـة املــستقلة  
بشأن مواضـيع   أحناء البلد، ناقشوا آراءهم     شىت  أفغاين من مجيع مناحي احلياة يف        ١ ٥٠٠قرابة  

. اجملتمـع الـدويل  السالم واألمن واملرحلة االنتقالية وسيادة القانون واإلفالت من العقـاب ودور    
احلــوار، الــذي مت إعــداده يف أحــداث ذلــك  عــن هيــةلجنــة التوجيالوحبــسب مــا ورد يف تقريــر 

يف بون، شـدد    املعقود  نوفمرب وُوزِّع خالل املؤمتر الدويل املعين بأفغانستان        /أواخر تشرين الثاين  
ؤدي إىل تـ يًبـا و على مجيـع نـواحي حيـاهتم تقر   اليت تؤثر  ،انتشار الفسادظاهرة املشاركون على  

وأشار املـشاركون أيـًضا     . انعدام األمن وغياب التنمية والفرص االقتصادية إىل انتهاك حقوقهم        
ــا دورا يف     جمــال إىل أن الوجــود العــسكري الــدويل واملــساعدة اإلمنائيــة الدوليــة ينبغــي أن يؤدي

 املــشاركون ضــرورة وجــود حمــاورين وأكــد . بوصــف ذلــك أولويــة عاجلــة التــصدي للفــساد 
  . حمايدين للمساعدة يف مفاوضات السالم بني احلكومة واملتمردين

الطريـــق مـــا زال ”بعثـــة تقريـــًرا عنوانـــه ال أصـــدرت ،نـــوفمرب/ تـــشرين الثـــاين٢٣ويف   - ٣١
 بـشأن القـضاء علـى العنـف ضـد           ٢٠٠٩، يوثق تنفيذ نظام العدالة اجلنائية لقانون عام         “طويالً
والـشرطة يف مجيـع أحنـاء       العـامني   اء القـضاة واملـدعني      ووجدت البعثة لـدى دراسـتها ألد      . املرأة

، أن بعــض التقــدم قــد ٢٠١١أغـسطس  /آبإىل  ٢٠١٠مــارس /مــن آذاريف الفتــرة أفغانـستان  
ولكــن حــاالت اســتخدام القــانون مثَّلــت نــسبة ضــئيلة جــًدا يف . تطبيــق القــانونجمــال حتقــق يف 

التقريــر أن معظــم احلــاالت،  قــد وجــد ف. العنــف ضــد املــرأة حلــاالت احلكومــة ســياق معاجلــة 
ــا ــا بعــض حــاالت   مب ــل واللخطــرية فيه ــصاب، الالقت ــة     غت ــات متنوع ــتم بآلي ــسويتها ت ــزال ت ت

 وضـع الفريــق  ،ويف هـذا الـسياق  . كمـا يتطلـب القــانون  ولـيس عـن طريــق املقاضـاة     ،للوسـاطة 
علـى  يع  لتـشج تستهدف ا مشتركة  رسائل  العامل املعين بالشؤون اجلنسانية التابع لألمم املتحدة        

وقد محلت اجلماعـات    . املرحلة االنتقالية يف سياق   العدل بني اجلنسني يف أفغانستان، وال سيما        
وأوصـلتها  واألمم املتحدة هذه الرسـائل      مناصرة املرأة   جملتمع املدين ومجاعات    يف إطار ا  النسائية  

دعـم  إىل املـستمرة  يف بـون مـن أجـل إبـراز احلاجـة      املعقـود  إىل املؤمتر الدويل املعـين بأفغانـستان     
  .متكينها يف أفغانستانجهود حقوق املرأة ودعم 
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فرقــة العمــل القطريــة املعنيــة باألطفــال والــرتاع املــسلح الــيت تقودهــا األمــم   وواصــلت   - ٣٢
 ٢٠١١فربايـر   /يف شـباط  املوقعـة   يف تنفيذ خطـة العمـل       أفغانستان  حلكومة  تقدمي الدعم   املتحدة  

ــد األطفــال    ــع جتني ــرتاع ضــد    الورصــد ابــشأن من ــها أطــراف ال ــهاكات اجلــسيمة الــيت ترتكب نت
هي جتنيـد األطفـال     تواترا  االنتهاكات األكثر   وظلت  . الفترة املشمولة بالتقرير   وخالل   األطفال

 وقـد   -املتفجـرات   وعمليـات بـث     الـتفجري االنتحاريـة     منـها مهـام     أغراض  واستغالهلم يف عدة    
تنفيذ هجمـات علـى   يف  وكذلك - ة طالبانازداد مؤخًرا التجنيد عرب احلدود من جانب حرك   

ــزال . املــدارس ــاد   مبعــث قتــل األطفــال وتــشويههم  وال ي ــالغ وال ســيما يف ضــوء االزدي قلــق ب
  .  وقتلهمامللحوظ حلوادث جرح األطفال

  
  املعونةاتساق تنفيذ عملية كابل و  -رابعاً   

بل والبنية الداعمة هلـا     عملية كا ، برزت من جديد أمهية      خالل الفترة املشمولة بالتقرير     - ٣٣
متابعـــة لعمـــل اللجـــان الدائمـــة يف شـــهري و. املتمثلـــة يف اجمللـــس املـــشترك للتنـــسيق والرصـــد

الـيت  املـسائل    شـهًرا بـسبب      ١١، وبعـد توقـف اسـتمر        ٢٠١١يوليـه عـام     /يونيـه ومتـوز   /حزيران
  تـشرين ١٩يف اجتماعـا  انعقد اجمللس املـشترك للتنـسيق والرصـد       ،  كابلتكتنف وضع مصرف    

أكتــوبر علــى امليزانيــة التكميليــة / تــشرين األول١٥موافقــة الربملــان يف وبفــضل . أكتــوبر/األول
برنـامج قطـري    إنـشاء   الالزم للموافقة على    الرئيسي  الشرط  ، حتقق   إلعادة رمسلة مصرف كابل   

التفاعل من جديد عـن طريـق اجمللـس         لصندوق النقد الدويل، األمر الذي فتح بدوره جمال         تابع  
  .واجملتمع الدويلبعثة البني حكومة أفغانستان وك املشتر
، أكتـوبر /تـشرين األول   ١٩اجمللس املـشترك للتنـسيق والرصـد املنعقـد يف           يف اجتماع   و  - ٣٤

علــى ثالثــة مبــادئ أساســية    ووافــق كــذلك  ســبعة بــرامج وطنيــة ذات أولويــة،    أقــر اجمللــس  
ــة ‘ ١’:  هــــي،للمــــشاركة ــتدامة مركزيــ ــة  واســ ــة كابــــل املرتبطــ ــة؛ عمليــ ــة االنتقاليــ بالعمليــ

ــة؛ و  ‘٢’ و ــساءلة املتبادل ــاءة اســتخدام  ‘ ٣’ امل ــحتــسني كف ــة يف وارد امل ــات  اإلمنائي دعــم أولوي
  .الربامج الوطنية ذات األولويةكما حتددها  يف جمايل التنمية واحلوكمة، ستانأفغانحكومة 

فيـذي لـصندوق     اجمللـس التن   تمت بنجاح مفاوضات  ، اختُ نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٤ويف    - ٣٥
برنــامج لــصندوق النقــد الــدويل يف أفغانــستان إنــشاء النقــد الــدويل وحكومــة أفغانــستان بــشأن 

لتحقيـق  برنـامج قـوي     بتنفيـذ    التزاًمـا راسـًخا      ستانأفغانوالتزمت حكومة   . ثالث سنوات مدته  
نفيـذ   وتعزيـز القطـاع املـايل، وت       ،لكفاءة واإلصالح يركز على زيـادة حتـصيل اإليـرادات احملليـة           ا

ظلـت  الـيت  ، املفاوضـات وقـد أتـاح إجنـاز هـذه       . يراعي مـصلحة الفقـراء    تصاعدي  نظام ضرييب   
ــة  ــذ أيلــول   طاغي ــة واحلوكمــة من االهتمــام ، جتــدد ٢٠١٠ســبتمرب /علــى جــدول أعمــال التنمي
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االهتمــام وجتــدد ، التمويــل مــن امليزانيــة مثــل الــصندوق االســتئماين لــتعمري أفغانــستان  بطرائــق 
  .عملية كابل من خالل اجمللس املشترك للتنسيق والرصدب اجملتمع الدويل من جانبالرمسي 

 تــشرين ٢٧  و٢٦اللجــان الدائمــة يف  اجتماعــات سلــسلة ثانيــة مــن   عقــدت وقــد   - ٣٦
تالهــا اجتمــاع للمجلــس  ، االقتــصادية -نــوفمرب بــشأن احلوكمــة والتنميــة االجتماعيــة  /الثــاين

مـة  اللجـان الدائ أتاحـت اجتماعـات     و. نـوفمرب /اين تـشرين الثـ    ٣٠املشترك للتنسيق والرصـد يف      
احلكومــة واجملتمــع الــدويل علــى  ، ومت خــالل ذلــك اتفــاق فرصــة لتبــادل اآلراء بــشكل صــريح 

ولويـات  األحتقيـق   كفالـة تطبيـق آليـات سـليمة للتمويـل مـن أجـل               تركيز املناقـشات إىل     حتويل  
ــاحلكوم ــق  ة ي ــة عــن طري ــة ذات األولوي ــربامج الوطني ــر اجمل. ال ــيني   وأق ــاجمني وطن ــذ برن لــس بعدئ
مـن حيـث     برناجمـا وطنيـا مت إقرارهـا         ٢٢ برناجماً مـن أصـل       ١١أولوية ليصل اجملموع إىل      ذوي

   ٢٠١٠املبدأ يف مؤمتر كابل لعام 
وأقر اجمللس املشترك للتنسيق والرصد مـن حيـث املبـدأ العمليـة الـيت طُرحـت يف ورقـة                      - ٣٧

بعــد املرحلــة هــذا البلـد  واجهها يلفجـوة املاليــة الـيت ســ  تقـدمت هبــا حكومـة أفغانــستان ملعاجلــة ا  
 التزامـات جمـدَّدة     ،االلتزامات املقدَّمة إىل صـندوق النقـد الـدويل        مع   ،ضمت الورقة و. االنتقالية

ــة البــشرية    وكانــت هــذه الورقــة  . اخلــدمات العامــةوإجنــاز بتــشجيع النمــو االقتــصادي والتنمي
بــني  مــصدًرا للمعلومــات يف املناقــشات الــيت جــرت  “احنــو أفغانــستان مكتفيــة ذاتيـًـ ”املعنونــة 
واتفـق املـاحنون    . اجملتمـع الـدويل يف املـؤمتر الـدويل املعـين بأفغانـستان املنعقـد يف بـون                 واحلكومة  

تنفيـذ الـربامج الوطنيـة ذات     علـى    “عمليـة كابـل   ”أيًضا علـى العمـل مـع احلكومـة مـن خـالل              
  .ملاليةمستدام يتسم باملسؤولية اعلى حنو األولوية 

  
  مة وسيادة القانونكاحلو  -خامسا  

وجـود مـسؤويل قطـاع      ة  يـ حمدوداستمرت جهود احلكومة الراميـة إىل معاجلـة مـشكلة             - ٣٨
العدالة علـى مـستوى املقاطعـات بـسبب املخـاوف األمنيـة وضـعف البنيـة األساسـية واخنفـاض                     

موميـة الثانيـة لنقابـة احملـامني         انعقـاد اجلمعيـة الع     ،يف هـذا الـصدد    أمهيـة رمزيـة     مما لـه    و. املرتبات
ــة  ــة الــيت تأســست يف عــام    . املــستقلة األفغاني ــادة يف عــدد  ٢٠٠٨وقــد شــهدت هــذه النقاب  زي

ــة أضــعاف، مــن    ــا١ ٢٠٠ إىل حنــو  عــضو٤٠٠أعــضائها مبقــدار ثالث ويف حــني .  عــضو حالي
آخــذ . بــدور مهنــة احملامــاة وبأمهيــة اســتقالهلاعتــراف فــإن االال يــزال طــويال، النمــو شــوط  أن
  .داخل وكاالت إنفاذ القانون ويف أوساط النيابة العامة واحملاكمالتزايد  يف
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تنـسيق املـساعدة الدوليـة      للحوكمـة احملليـة و    ديرية املستقلة   املبعثة إىل دعم    الوسعيا من     - ٣٩
مبـادئ احلكـم الرشـيد، أجـرت البعثـة دراسـة       يف اتبـاع  من أجل زيادة فعالية جمـالس الواليـات        

هذه الدراسة، اليت صـدرت يف تـشرين        تضمنت  و.  القوة والضعف يف تلك اجملالس     بشأن نقاط 
ــوبر، توصــيات بــشأن الــسياسات موجهــة إىل     /األول حوكمــة احملليــة  املــستقلة للديريــة املأكت

واألطراف املعنية للعمل على إقامة نظام للحوكمة التمثيلية يتسم مبزيـد مـن الفعاليـة والـشمول             
 ؛التركيـــز جمـــددا علـــى احتـــرام القواعـــد واإلجـــراءات املقـــررة ‘ ١ ’والـــشفافية، مبـــا يف ذلـــك

تنقــيح قــانون جمــالس الواليــات ونظمهــا الداخليــة القائمــة هبــدف زيــادة حتديــد األدوار    ‘٢’ و
النظـــر  ‘٥’  ومواصـــلة تنميـــة القـــدرات؛‘ ٤’؛ و زيـــادة الـــدعم املـــايل‘ ٣’ و ؛واملـــسؤوليات

ــصلة     يف ــشريعات ذات الـ ــديالت للتـ ــراء تعـ ــل  إجـ ــن أجـ ــات    مـ ــع املقاطعـ ــل مجيـ ــسني متثيـ حتـ
  .احمللية واجملتمعات

 اجلديــدة عمليــة امليزنــة احملليــةوواصــلت البعثــة تنــسيق الــدعم املــايل والــتقين املقــدم إىل   - ٤٠
تقودها احلكومة، وهي مبادرة رائدة حتدد آليات تفويض الصالحيات املالية والشرائية مـن              اليت

علـى إجيـاد نظـام    هـذه اآلليـة لـدى تنفيـذها     ُيرجَّح أن تساعد و. احلكومة املركزية إىل الواليات 
ــسية املــشمولة يف سياســة       ــدابري الرئي ــاول الت ــة وشــفافية وكفــاءة، يتن لإلبــالغ املــايل أكثــر فعالي

  .احلوكمة على الصعيد دون الوطين
م وباإلضافة إىل ذلك، أبرم برنامج أفغانستان للحوكمة دون الوطنية املدعوم مـن األمـ               - ٤١

املتحدة خطابات اتفاق تسهل نشر اخلربات التقنية وشراء اخلـدمات والـسلع لـإلدارات التابعـة                
ــة ل ــة لحوكمــة املــستقلة للمديري  مــن مكاتــب حكــام الواليــات وجمــالس الواليــات   ٣٢و احمللي

فض مركزيـة   تؤدي إىل   ومتثل خطابات االتفاق هذه خطوة هامة حنو إنشاء آليات          . والبلديات
  .الية عن طريق التفويض إىل املستوى دون الوطينالسلطات امل

 بزيـارة أفغانـستان ملـدة    ٢٠١١مـايو  /وقامت اللجنة املشتركة للرصـد والتقيـيم يف أيـار         - ٤٢
 توصـية للـوزارات احلكوميـة       ٣١وانتهت اللجنة من إعداد     . أسبوعني للمرة الثالثة منذ إنشائها    

ستويات االسـتراتيجية والتنفيذيـة والتكتيكيـة،      واجملتمع الدويل من أجل مكافحة الفساد على امل       
وتعتزم حاليا مناقشة تنفيذ هذه التوصـيات مـع الـرئيس والـوزارات احلكوميـة واجلهـات املاحنـة                  

  . وينتظر أن تصدر تقريرا علنيا بشأن التقدم احملرز يف التنفيذ،واجملتمع املدين
  

  املساعدة اإلمنائية واإلنسانية  -سادسا  
أكتوبر، بدعم تقين مـن األمـم       / تشرين األول  ١٦ة اإلحصاءات املركزية يف      هيئ قدمت  - ٤٣

 الدميغرايف واالقتـصادي علـى مـستوى    -املتحدة، أول دراسة استقصائية يف اجملالني االجتماعي      
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وتقـدم هـذه    . احلـصر املوسـع للمنـشآت واملؤسـسات واألسـر املعيـشية يف باميـان              مع  الواليات  
ــر الــسياسات واإلدارة العامــة   الدراســة بيانــات بالغــة األمه  ــة بــشأن التخطــيط اإلمنــائي وتقري . ي

عيــشية، امل مــن األســر ٤٠ ٠٠٠ و ٣٥ ٠٠٠بــني عــددا يتـراوح  ونظـرا إىل أن الدراســة تغطــي  
 اقتــصادية حــىت اآلن يف أفغانــستان، -فإهنــا تــشكل أكــرب وأمشــل دراســة استقــصائية اجتماعيــة  

وتعتزم اهليئة تكرار إجـراء هـذه الدراسـة يف          . اطعاتتصل البيانات اليت توفرها إىل مستوى املق      
 مـن أجــل تــوفري قاعــدة  ٢٠١٤ و ٢٠١٢ واليــة املتبقيــة يف أفغانـستان فيمــا بــني عــامي  ٣٣الــ  

إضـافيا  متويال  هذا العمل   ويتطلب إجناز   . قوية من البيانات على املستويني الوطين ودون الوطين       
  .مليون دوالر ٩٦قدره 
ستة الــخــالل فتــرة الــيت ســتجرى املناقــشات  علــى إنــارة الطريــق أمــام املــساعدةبغيــة و  - ٤٤

استعدادا الستعراض نصف املـدة إلطـار عمـل األمـم املتحـدة           التالية  ثين عشر شهرا    أو اال أشهر  
ــرة        ــة للفت ــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائي ــة وإعــداد إطــار عمــل األم -٢٠١٤للمــساعدة اإلمنائي

ووعيــا باحلاجــة إىل  .ســبعة جمــاالت جديــدة احلاليــة ستــضاف إىل جمموعــة األولويــات، ٢٠١٨
مراعاة االتساق مع الربامج الوطنية ذات األولويـة حلكومـة أفغانـستان، ُحـددت هـذه اجملـاالت                  

ــا يلـــي  التنميـــة ‘ ٣’ الـــشباب؛ و‘ ٢’تنميـــة القـــدرات؛ و ‘ ١ ’:اإلضـــافية ذات األولويـــة كمـ
ــضرية؛ و  ــسكانية؛ و  ‘ ٤’احلـ ــسائل الـ ــادة إدمـــ ‘ ٥’املـ ــدين؛ و إعـ ــوارد ‘ ٦’اج العائـ إدارة املـ
البيانــات األساســية الالزمــة للداللــة بوضــوح علــى مــدى التقــدم حنــو حتقيــق    ‘ ٧’الطبيعيــة؛ و 
  .النتائج اإلمنائية

وقد تسببت حمدودية سقوط الثلوج واألمطـار خـالل فـصلي الـشتاء والربيـع املاضـيني                    - ٤٥
ا بـاألمن الغـذائي والتغذيـة والـصحة         وقد أضـر هـذ    .  حدوث اجلفاف على حنو متدرج ببطء      يف

 واليـة يف املنـاطق الـشمالية والـشمالية     ١٤ احلصول على املياه لثالثـة ماليـني نـسمة يف           صوبفر
ويعمـل جمتمـع املــساعدة اإلنـسانية علــى    . ٢٠١١الـشرقية والغربيـة مــن البلـد يف منتـصف عــام     

ع خليـة تنـسيق جهـود مكافحـة         تلبية االحتياجات النامجة عن هـذه احلالـة الطارئـة، بالتعـاون مـ             
آثار اجلفاف اليت أنشأهتا حكومة أفغانستان بقيادة وزير الزراعة والري واملاشية، حممـد آصـف               

، برئاسة نائب الرئيس خليـل، وأسـفرت       أكتوبر/ األول تشرين ١ومثة محلة ُدشنت يف     . رحيمي
ــن      ــستان مــ ــل أفغانــ ــن أجــ ــد مــ ــداء املوحــ ــيد النــ ــادة رصــ ــن زيــ ــون دوالر إ٤٥٣عــ ىل  مليــ

وقـد أعـدت    .  يف املائة  ٥٩وأصبحت نسبة متويل النداء املوحد تبلغ حاليا        . دوالر مليون ٥٨٢
جمموعــة األمــن الغــذائي، الــيت يتقاســم قيادهتــا برنــامج األغذيــة العــاملي ومنظمــة األمــم املتحــدة  
لألغذية والزراعة، اسـتجابة تفـصيلية للتـصدي للجفـاف يف الواليـات املتـضررة للفتـرة املمتـدة                   

ــة   ، عــن طريــق ٢٠١٢ســبتمرب /إىل أيلــول توزيــع علــف احليــوان والبــذور واملــساعدات الغذائي
  .وبرامج الغذاء والنقد مقابل العمل
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ويف إطار املبادرة املتعلقة باملياه واملرافق الصحية والنظافة الـصحية يف املنـاطق الـشمالية            - ٤٦
شرب املأمونـة عـن طريـق نقـل امليـاه           والشمالية الشرقية والوسطى، وفرت األمم املتحدة مياه ال       

بالصهاريج يف حـاالت الطـوارئ وإصـالح مـصادر امليـاه، ويـستفيد مـن ذلـك مـا يقـدر بنحـو                        
، كان عـدد األطفـال املـصابني بـسوء          ٢٠١١أكتوبر  /وحىت هناية تشرين األول   . مليون شخص 

اد وزودهـم   التغذية الـشديد احلـاد الـذين اسـتقبلهم برنـامج مكافحـة سـوء التغذيـة الـشديد احلـ                    
 طفــال، أي مــا يقــرب مــن ضــعف عــدد احلــاالت املــسجلة  ٣١ ٣٨٥بــالعالج الــالزم قــد بلــغ 

  . حالة١٦ ٧٠٠ وقدره ٢٠١٠عام  يف
، بلـغ عـدد املـشردين       ٢٠١١سـبتمرب   /يف هناية أيلـول   تفيد تقديرات األمم املتحدة أنه      و  - ٤٧

ــرتاع يف   ــن جــراء ال ــا م ــستان حــوايل   داخلي ــذ .  شــخص٤٥٠ ٠٠٠أفغان ــر  ومن صــدور التقري
الــسابق، أدى اســتمرار الــرتاع بــني احلكومــة والقــوة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة التابعــة ملنظمــة  

 ١٦٢ ٠٠٠حلف مشال األطلـسي والعناصـر املناوئـة للحكومـة إىل تـشريد عـدد يقـدر حبـوايل                    
  يف ٥١، أي بزيـادة نـسبتها       ٢٠١١أكتوبر  /يناير وتشرين األول  /شخص فيما بني كانون الثاين    

وكــان مــن بــني التحــديات الرئيــسية انتــشار  . املائــة باملقارنــة بــالفترة نفــسها مــن العــام املاضــي 
 ،اجلفاف وندرة األمطار يف كثري مـن أرجـاء املنطقـتني الـشمالية والغربيـة يف أفغانـستان                 أحوال  

جعــــل املــــواطن األصــــلية للمــــشردين داخليــــا، ممــــا زاد مــــن مــــواطن الــــضعف و مبــــا فيهــــا 
  .تتزايد التشريد حاالت
ــدعم مــن األمــم املتحــدة، جهود     - ٤٨ هــا وواصــلت وزارة الــصحة العامــة يف أفغانــستان، ب

لقضاء على شلل األطفال، مع التركيـز بـصفة خاصـة علـى املنطقـة اجلنوبيـة                 املعززة الرامية إىل ا   
ويعـاين البلـد مبجملـه مـن تفـشي فريوسـات            . حيث توجد أغلبيـة حـاالت اإلصـابة املبلـغ عنـها           

، بعـد أن  ٢٠١١ حالـة حـىت اآلن يف عـام     ٥٨ل األطفال، حيث أبلـغ عـن حـدوث          شرسة لشل 
واضـــطلعت األمـــم املتحـــدة يف هنايـــة تـــشرين  . ٢٠١٠ حالـــة يف عـــام ٢٠كـــان هـــذا العـــدد 

نوفمرب جبولة إضافية من التلقيحات ضد شلل األطفال استهدفت عـددا مـن املنـاطق الـيت                 /الثاين
 املتحـدة أيـضا األدويـة األساسـية ملـديريات الـصحة           ووفـرت األمـم   . تشتد فيها درجة اخلطـورة    

 باإلضـافة إىل اإلمـدادات الطبيـة الالزمـة          ،بالواليات من أجل تعزيز التأهـب حلـاالت الطـوارئ         
حلــاالت الطــوارئ مــن أجــل دعــم جهــود التــصدي حلــاالت التفــشي الواســع النطــاق ألمــراض  

  .ي احمللية قدرات التصدتاحلصبة والكولريا ومحى التيفود اليت جتاوز
ودعمت األمم املتحدة عملية إمتام صياغة استراتيجية وخطة عمـل أفغانـستان للـصحة                - ٤٩

.  صوغ السياسة واالستراتيجية الوطنيتني األولـيني خلـدمات التمـريض والقبالـة            ةاإلجنابية وعملي 
ــة     ــة املعني ــة الوطني ــشئت اللجن ــذ، أن ــاء األم والطفــل باإلضــافة إىل مثــاين  بودعمــا للتنفي  جلــان بق
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 مـن األمـم املتحـدة بـأن الـصحة حـق مـن حقـوق اإلنـسان، قامـت بـدعم                       وعيـا و. الواليات يف
  .عملية وضع الصيغة األولية لسياسة وزارة الصحة العامة بشأن الصحة وحقوق اإلنسان

ــة           - ٥٠ ــن اجملــاالت احليوي ــرأة مهــا م ــة ومتكــني امل ــالقراءة والكتاب ــام ب ــشر اإلمل ــرا ألن ن ونظ
 مركـزا  ٣٢٢ أكثـر مـن   ، خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،     دعمت األمم املتحدة   أفغانستان، يف

لتعليم النساء القراءة والكتابة يف دايكونـدي وباداكـشان، ومهـا واليتـان تـستهدفهما مبـادرات                 
ــة قــدرها   . صــحة األمهــات واألطفــال احلــديثي الــوالدة   وباإلضــافة إىل ذلــك، اعُتمــدت ميزاني

ويهـدف  . نستان يف إطـار برنـامج الـشراكة العامليـة مـن أجـل التعلـيم               مليون دوالر ألفغا   ٥٥,٧
ــيم علــى قــدم        ــادة فــرص احلــصول علــى التعل ــستمر ثــالث ســنوات، إىل زي ــذي ي ــامج، ال الربن

 واليـة تتـسم باخنفـاض مؤشـرات التعلـيم      ١٣ مقاطعـة يف  ٥٥املساواة، وال سـيما للفتيـات، يف     
  .واألمن هبا

  
  مكافحة املخدرات  -سابعا   

وزارة مكافحـة   أجرهتا  كشفت الدراسة االستقصائية املعنية باألفيون يف أفغانستان اليت           - ٥١
صـــدرت و، املخـــدرات يف أفغانـــستان ومكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة  

مساحة زراعـة   أكتوبر، أنه نتيجة النعدام األمن وارتفاع األسعار، بلغت         /تشرين األول  ١١ يف
 هكتـار، بزيـادة نـسبتها سـبعة يف املائـة عمـا كانـت عليـه                  ١٣١ ٠٠٠نستان  اخلشخاش يف أفغا  

 يف املائة من هذه الزراعة يف واليات هلمنـد وقنـدهار وأوروزغـان    ٧٨ وتركَّز  .٢٠١٠ عام يف
ــوب، و   ــول يف اجلنـ ــدي وزابـ ــة  ١٧ودايكونـ ــه يف واليـ ــة منـ ــراه  يف املائـ ــروز  فـ ــادغيس ومنـ وبـ

بيـد أن  . د الواليـات معانـاة مـن انعـدام األمـن يف البلـ          مـن أشـد   وهذه الواليات هي    . الغرب يف
حركة التمرد ليست هي القوة الدافعـة الرئيـسية وراء هـذه الزراعـة، حيـث أن معظـم األربـاح                     
اآلتيــة مــن األفيــون حتققهــا شــرائح أخــرى مــن اجملتمــع تــشمل املــسؤولني الفاســدين، ومــالك     

 طـن،  ٥ ٨٠٠ إىل  ٢٠١١احملتمـل يف عـام      ومن املتوقـع أن يـصل اإلنتـاج         . األراضي، واجملرمني 
وزادت أسـعار األفيـون     .  طـن  ٣ ٦٠٠ البالغ   ٢٠١٠ يف املائة عن إنتاج عام       ٦١بزيادة نسبتها   
؛ ومن املقدر أن تزداد القيمـة الكليـة لألفيـون           ٢٠١٠ باملقارنة بعام    ، يف املائة  ٤٣اجلاف بنسبة   

 ٢٠١٠يف عــام  ماليــني دوالر ٦٠٥ يف املائــة، أي مــن ١٣٣بــسعر التــسليم يف املزرعــة بنــسبة 
  .٢٠١١دوالر يف عام  بليون ١,٤إىل 
وأما شـرطة مكافحـة املخـدرات يف أفغانـستان، الـيت كـان متوقعـا خفـض وضـعها إىل                       - ٥٢

ــة، فقــد ظلــت إدارة مــستقلة يف إطــار وزارة الداخليــة    ــر  ،قــوة شــرطة عادي  يرأســها نائــب وزي
وزارة (االت إنفــاذ القــانون الداعمــة   وأطلقــت الــوزارة ووكــ  . لــشؤون مكافحــة املخــدرات  

مبـادرة جديـدة هتـدف إىل       ) ، وفرقـة العمـل املـشتركة اجملمعـة        ديرية الوطنية لألمن  الداخلية، وامل 
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ــة مكافحــة        ــق حبمل ــانون املتعل ــا يتوخــاه الق فــرض جــزاءات علــى املــالك واملــستأجرين وفــق م
ف الـسكان وحتـذيرهم بـشأن    واستهدفت هـذه املبـادرة تعريـ   . املُْسكرات واملخدرات ومراقبتها 

اخلـشخاش  املزروعـة ب  احلكم املتضمن يف قانون مكافحة املخدرات الذي يقضي بـأن األراضـي             
  .مالكها للمحاكمةوسيتعرض ستتعرض لإلبادة القسرية، 

ــران      - ٥٣ ــة إيـ ــستان ومجهوريـ ــستان وباكـ ــن أفغانـ ــدرات مـ ــة املخـ ــع وزراء مكافحـ واجتمـ
 يف كابل لتعزيـز تـدابري التـصدي للتحـديات الـيت تواجـه            نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٨اإلسالمية يف   

األمــن اإلقليمــي، يف إطــار املبــادرة الثالثيــة الــيت أُبرمــت بوســاطة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين   
ــة  ــدئها يف عــام    . باملخــدرات واجلرمي ــذ ب ــادرة من ــزز املب ــات،  ٢٠٠٧وتع ــادل املعلوم ــشطة تب  أن

ــيت تقودهــا أجهــزة املخــابرات    ــابرة للحــدود   والعمليــات ال ــشبكات الكــربى الع ــستهدف ال وت
 عمليـة ملكافحـة املخـدرات       ١٢ أسـفرت    ٢٠٠٩ومنـذ عـام     . الوطنية، باإلضـافة إىل بنـاء الثقـة       

تولت تنسيقها خلية التخطيط املشتركة عن ضـبط عـدة أطنـان مـن املخـدرات غـري املـشروعة،                    
اإلعـالن الـوزاري الـذي      وقد تعزز هـذا التعـاون بفـضل         . واعتقال العديد من مهريب املخدرات    

وباإلضـافة إىل ذلـك، حـدد الـوزراء األخطـار الناشـئة يف املنطقـة، مبـا يف               . وقّعته البلدان الثالثـة   
ذلك التهريب عن طريق البحر وغسل األموال، الـيت سـيتم التـصدي هلـا يف عمليـات مقبلـة يف                     

املعـين باملخـدرات واجلرميـة،    املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة حضر و. إطار املبادرة الثالثية  
ــدوتوف،   ــوري فيـ ــاع  يـ ــذا االجتمـ ــذي هـ ــه ل   الـ ــع زيارتـ ــاده مـ ــزامن انعقـ ــرة  تـ ــل يف الفتـ كابـ

  .نوفمرب/ تشرين الثاين٢٩ إىل ٢٧ من
  

  دعم البعثة  -ثامنا   
أعمــال تعزيــز األمــن وفقــا ملعــايري العمــل األمنيــة الــدنيا املنقحــة يف املكاتــب   اســتمرت   - ٥٤

البعثـة حاليـا، لـيس      منطقـة   ويف ظل بيئة العمل األمنية املعاكسة يف        . حناء البلد امليدانية يف مجيع أ   
وال يـزال التطـور جاريـا يف احلالـة          . مبقدورنا بعد توقع تاريخ حمدد لالنتـهاء مـن هـذه األعمـال            

بيـد أنـه، فيمـا عـدا      . األمنية مع استمرار البعثة يف اختاذ تدابري إضافية للحد مـن شـدة املخـاطرة              
 أي مـشاريع    ٢٠١٢يف الوقـت الـراهن أن يتطلـب عـام           حـسينات اإلضـافية، ال ُينتظـر        بعض الت 

  .رئيسية جديدة
وأُحـرز تقـدم كـبري يف تـشييد اجملمـع           . مجيـع املقـار اإلقليميـة     وقد ظل العمل جاريـا يف         - ٥٥

. اإلقليمي اجلديد يف مزار شريف، ويوشك اجملمع اإلقليمي اجلديـد يف قنـدهار علـى االكتمـال                
، عـاد املوظفـون إىل معظـم مكاتـب          (A/66/369-S/2011/590) للمتوقع يف التقرير السابق      ووفقا

الواليـــات عنـــد إمتـــام أعمـــال التعزيـــز األمـــين اإلضـــافية الالزمـــة طبقـــا ملعـــايري العمـــل األمنيـــة 
  .املنقحة الدنيا
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 يف املائــة بالنــسبة ١٨، كــان معــدل الــشغور العــام  ٢٠١١أكتــوبر /ويف تــشرين األول  - ٥٦
أما امليزانيـة املقترحـة لبعثـة األمـم         . يف املائة بالنسبة للموظفني الوطنيني     ٩ لموظفني الدوليني و  ل

مقابـل  ( مليـون دوالر     ٢٤١,٥تبلـغ   ، الـيت    ٢٠١٢املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانـستان لعـام         
 ألنـــشطةراهن ، متـــضمنة احلفـــاظ علـــى املـــستوى الـــ)٢٠١١ مليـــون دوالر يف عـــام ٢٧٠,٧
هــي حاليـــا قيــد االســتعراض مـــن قبــل اهليئــات التـــشريعية       الــيت تقــوم هبـــا البعثــة، ف   التواصــل 
  .املتحدة لألمم

  
  مالحظات  -تاسعا   

اتــضحت ضــرورة أن تــصطبغ عمليــة االنتقــال الــيت جيتازهــا البلــد باملزيــد مــن إمكانيــة    - ٥٧
اضـية، مبـا فيهـا      التنبؤ مبا تنطوي عليـه، وذلـك بفعـل التطـورات الـيت شـهدهتا األشـهر القليلـة امل                   

 مصادر القلق اإلقليمية، وتواصل األزمـة املاليـة      ارسبتمرب، واستمر /حادثة اغتيال رباين يف أيلول    
أفغانستان، بدعم من شـركائها ومـن     ومن املهم للغاية يف هذا الصدد أن تبذل         . العاملية املزعجة 

ــق وطــين يف       ــضافرا يهــدف إىل صــوغ تواف ــدا مت ــدان، جه ــم املتحــدة يف املي ــشأن   اآلراءاألم ب
ويـشمل هـذا إشـراك اجملتمـع املـدين يف حـوار واسـع القاعـدة يرمـي إىل دفـع            . القضايا الرئيـسية  

وتعزيز مؤسسات البلد؛ واحلفاظ على زخم العملية اإلقليميـة املتفـق عليهـا             السالم قدما   عملية  
يف إسطنبول؛ وكفالـة صـوغ خمطـط اقتـصادي وإمنـائي موحـد وشـفاف ينطـوي علـى إمكانيـة                      
التنبــؤ ومــزود بــاملوارد الكافيــة، عــن طريــق تنــشيط عمليــة كابــل؛ وتوطيــد شــراكاهتا الرئيــسية  

  .٢٠١٤للمنظور الطويل األجل، أي ما بعد عام 
ــرغم   - ٥٨ ــه ال ينبغــي      وب ــق، فإن ــاين كــان نكــسة علــى الطري ــسيد رب ــل ال وال ميكــن أن مقت
بل ينبغي أن ُتتخذ مـن هـذا        . فغانيكون رادعا للجهود الرامية إىل حتقيق املصاحلة بقيادة األ         أن

احلادث فرصة ألن حيتشد مجيع األفغان معا يف حلظة قوامها الوحـدة الوطنيـة ليجـددوا االلتـزام                  
ويلـزم مـضاعفة اجلهـود مـن أجـل معاجلـة العجـز يف رصـيد              . بتحقيق السالم عن طريـق احلـوار      

. اّمة للجميـع لتحقيـق الـسالم      الثقة، وبناء مقومات الثقة املتبادلة، والنهوض بعملية شـاملة وضـ          
ومن الضروري أن تلتزم مجيع األطراف، مبا فيها حركة التمـرد، باملـشاركة الـسلمية يف عمليـة                  

وإجـراء حتقيـق   . وقائية ضد األعمـال الـيت ميكـن أن تقـّوض هـذه العمليـة        احلوار، وباختاذ تدابري    
لولة دون فقـدان أي قـدر آخـر         سليم يف حادثة االغتيال ميكن أن يساعد يف استعادة الثقة واحلي          

مواصلة احلوار، عـن طريـق إعـادة تأكيـد     جريغا خطوة أوىل حنو     لويالوقد اختذت ا  . من الزخم 
ــدها للمفاوضـــات ــوزير    . تأييـ ــستان واجمللـــس األعلـــى للـــسالم والـ ــرئيس أفغانـ ــد لـ وإين ألؤكـ

  .ستانكزاي كامل الدعم من جانيب وهم يواصلون قيادة هذا اجلهد اهلام
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 قدم مؤمتر اسطنبول رؤية جلية والتزاما واضحا ببذل اجلهد يف إطار عمليـة تركـز       وقد  - ٥٩
ــد مــن االســتقرار واالزدهــار       ــق املزي ــائج وهتــدف إىل حتقي ــى النت ــة  عل ــستان ويف املنطق يف أفغان

وتــوفر عمليــة اســطنبول لألطــراف اإلقليميــة الفاعلــة أساســا لالنطــالق قــدما علــى حنــو . ككــل
التعــاون اإلقليمــي بــشأن طائفــة تــسقة ومبــادئ واضــحة، حنــو تعزيــز  مــنظم، مــزودة بــأدوات م

واألمـر يرجـع اآلن إىل أعـضاء هـذه املنطقـة، كـي يثبتـوا                . متنوعة من القـضايا، مبـا فيهـا األمـن         
أن تـسري قـدما علـى حنـو بنـاء      ‘ ١’: التزامهم هبـذه العمليـة وبأهـدافهم بـأن يكفلـوا هلـا مـا يلـي                

كــة للمنطقــة ولكــن متمتعــة بــالعون مــن اجلهــات الداعمــة  أن تظــل مملو‘ ٢’و وبنــهج عملــي؛ 
مكافحــة املخــدرات ضــمن تــدابري بنــاء الثقــة، فــإين أشــجع جمتمــع وبــالنظر إىل إدراج . الدوليــة

اجلهات املاحنة على تعميم إدماج تدابري مكافحة املخدرات يف الـربامج الوطنيـة ذات األولويـة،                
  .لة متويال كافيامع صوغ مؤشرات حمددة وتوفري ميزانيات ممو

ــصاحلة         - ٦٠ ــسالم وامل ــد ال ــة الكــربى يف جمــال توطي ــضرورات ذات األمهي ــن ال ــزال م وال ي
وكانـت آخـر خطـوة      . أفغانـستان وباكـستان إىل تعزيـز عالقاهتمـا الثنائيـة          أن تعمد   واالستقرار  

. إجيابية اختذت يف هذا الصدد هي االجتماع الثالثي الـذي ضـم أفغانـستان وباكـستان وتركيـا             
ومتثــل اللجنــة األفغانيــة الباكــستانية املــشتركة للمــصاحلة والــسالم وســيلة مفيــدة ملتابعــة احلــوار  

وإين أشجع أفغانـستان وباكـستان      . املنظم بشأن املسائل البالغة األمهية املتصلة بالصاحل املشترك       
ــع       ــسائل موضــ ــل املــ ــاول وحــ ــل لتنــ ــذا القبيــ ــن هــ ــات مــ ــتخدام آليــ ــال اســ ــى أن تواصــ علــ

  .ملشتركا االهتمام
ــالغ األمهيــة لــدى األفغــان واجملتمــع       - ٦١ وال تــزال محايــة املــدنيني تــشكل شــاغال ملّحــا وب

ة خــالل أن مــستويات اخلــسائر يف املــدنيني ظلــت مرتفعــ ومــن املؤســف . الــدويل علــى الــسواء
فقــد اســتمرت العناصــر املناوئــة للحكومــة يف اســتخدامها العــشوائي . الفتــرة املــشمولة بــالتقرير

ة املتفجرة املرجتلة ذات أقراص الضغط ولعمليات االغتيال، اليت أودت حبياة أعـداد مـن     لألجهز
ــا ســببته أي وســيلة أخــرى     ــوق م ــدنيني تف ــزال طــو  . امل ــشوط ال ي ــرغم أن ال ال، أصــبحت يوب

احلكومــة تقــر بــشكل متزايــد باحلاجــة إىل اختــاذ تــدابري جــادة لكفالــة احلمايــة الكافيــة للنــساء     
ســبل منــها التقيــد بالتــدابري األساســية للحمايــة القانونيــة وإنفــاذ تــدابري         واحملتجــزين، جبملــة  

  .املؤسسية املساءلة
ويلزم للجهـود املبذولـة مـن أجـل حتـسني األمـن أن تقتـرن بتحـسني األحـوال املعيـشية              - ٦٢

 ويبني التقرير املتعلق بدليل التنمية البشرية أن احلكومة حترز حاليـا باالشـتراك     . للشعب األفغاين 
 االقتـصادية، الـيت أصـاب الركـود     -مع اجملتمـع الـدويل تقـدما يف حتـسني األحـوال االجتماعيـة        

ولكـن الـدليل يـشري أيـضا        . فتـرة احلـرب األهليـة يف تـسعينات القـرن املاضـي            كثريا منها خالل    
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وال ميكــن . التحــديات الــيت ال تــزال قائمــة مــن حيــث الفقــر وأوجــه التفــاوت االجتماعيــة   إىل
ويتعني ربط التحديات الطويلة األمـد املـشمولة يف   . دد الركون إىل القناعة مبا حتقق    هذا الص  يف

موازنة األبعاد االقتصادية ملرحلة نقل املسؤولية عن األمن يف إطار عمليـة كابـل األوسـع نطاقـا                  
مـثال يف نـشر     فاالسـتثمار   . وملموسة يف حياة املواطن األفغـاين العـادي       بإجناز حتسينات حقيقية    

ام بالقراءة والكتابة ويف توفري التعليم علـى أسـاس تكـافؤ الفـرص سيـسهم يف إطـالق طاقـة          اإلمل
الـوعي لـدى الـشركاء      ويتزايـد   . البلد االقتصادية من عقاهلـا وحتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة            

 االقتــصادية وســيادة - بــأن حتقيــق حتــسن يف جمــاالت احلوكمــة والتنميــة االجتماعيــة   الــدوليني
ومـع  . ارتباطا ال ينفصم بالنقل الناجح الذي ال رجعة فيه للمسؤولية عن األمـن ن مرتبط  القانو

ألولويـات العمـل يف جمـايل احلوكمـة والتنميـة، تـشتد        توقع حـدوث هبـوط يف املـوارد الداعمـة           
ومن مث يلزم إيـالء مزيـد   . بشكل متزايد أمهية الفعالية يف استغالل التمويل وتنسيقه واستخدامه       

. تمام للموازنـة بـني االسـتثمارات األمنيـة وغـري األمنيـة يف األجلـني املتوسـط والطويـل                   من االه 
، خريطــة طريــق ٢٠١١املعــين بأفغانــستان، املعقــود يف بــون يف عــام وقــد وضــع املــؤمتر الــدويل 
  .للخوض يف هذه املناقشات

غانـستان  بـدعم أف وأكد مؤمتر بون من جديد االلتزام الطويل األجـل للمجتمـع الـدويل          - ٦٣
ومع حتويل توجه االستراتيجية من حتقيق االستقرار إىل التعاون اإلمنـائي           . ٢٠١٤فيما بعد عام    

املــشاركون التــزامهم جبعــل املــساعدة متــساوقة مــع أولويــات احلكومــة  الطويــل األجــل، جــدد 
وحتسني كفاءة موارد املعونة، جبملة وسائل منها توجيـه حـصة متزايـدة مـن املعونـة عـن طريـق                     

مــة ومكافحــة كالــشركاء علــى مواصــلة اإلصــالحات يف قطــاع احلو وأصــّر . يزانيــة احلكومــةم
 ويف حـني أن الـوزارات التنفيذيــة   .الفـساد بغيـة كفالـة الــشفافية واملـساءلة يف اسـتخدام املــوارد     

األفغانية أحرزت قدرا من التقدم يف اجتاه التكامل الرأسـي، يلـزم االضـطالع مبزيـد مـن العمـل                    
وال ســيما بــالنظر إىل (بــط أعمــال التخطــيط واألنــشطة علــى املــستوى دون الــوطين  يف جمــال ر

بأعمــال التخطــيط واألنــشطة الــيت ُتــصاغ عــن طريــق الــربامج    ) تطــور فريــق إعمــار الواليــات 
وستواصل األمم املتحدة دعـم اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق االتـساق علـى            . الوطنية ذات األولوية  

ى املستوى دون الـوطين معـا، يف ظـل القيـادة والتوجيـه مـن جانـب                  صعيد التنمية يف كابل وعل    
  .حكومة أفغانستان وبالدعم واملشاركة النشطة من جانب الشركاء الدوليني

ــتراتيجية          - ٦٤ وتــرتبط عميــة االنتقــال يف أفغانــستان ارتباطــا ال ينفــصم بالــشراكات االس
ملموســة بقــدر ح هـذه االتفاقــات  وإىل أن تــصب. ٢٠١٤امللتزمـة مبــستقبل البلــد فيمـا بعــد عــام   

أكــرب فيمــا تتــضمنه مــن تأكيــدات، ستمــضي عمليــة نقــل املــسؤولية األمنيــة يف مــسارها مبعــدل 
ــشعب األفغــاين          ــة الطويلــة األجــل جتــاه ال ــن االلتزامــات اإلمنائي . ســريع، ولكــن دون تــيقّن م

ائيــة الوطنيــة  الــيت متــّول الــربامج اإلمن “الــضمانات”يتــسم بأمهيــة خاصــة يف هــذا الــصدد   وممــا
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األفغانيـــة الرئيـــسية للحكومـــة، األمنيـــة منـــها وغـــري األمنيـــة، فـــضال عـــن األنـــشطة والـــربامج   
  .الفعالية املؤكدة

الـشواغل اإلنـسانية األشـد إحلاحـا الـيت          ويف الوقت نفسه، جيـب أال تغيـب أن أنظارنـا              - ٦٥
أفغانــستان  داخــل وإين أشــجع علــى مواصــلة التعــاون. جتابــه عديــدا مــن األفغــان بــصفة يوميــة 

وبـالنظر إىل أن هنـاك قرابـة         .املنطقة معا إلجياد حلول مستدامة ودائمة ملشردي هـذا البلـد           ويف
 ماليـني مـن العائـدين، تعكـف         ٥,٧يف البلـدان اجملـاورة وأكثـر مـن          أفغـاين   ثالثة ماليني الجـئ     

إلســالمية، املتحــدة، باالشــتراك مــع حكومــات أفغانــستان وباكــستان ومجهوريــة إيــران ا  األمــم
، ســيكون هدفــه اســتطالع اســتراتيجية ٢٠١٢لعقــد مــؤمتر دويل يف ربيــع عــام علــى التخطــيط 

وأنــا أؤيــد أمت التأييــد هــذه . شــاملة متعــددة الــسنوات مــن أجــل هــذه القــضية الــيت طاملــا أمــدها
للعـدد  حقيقيـة  أن تـأيت منـها نـواتج موضـوعية ملموسـة ميكـن أن تتـيح حلـوال         املبـادرة وأتوقـع   

  . الذي ما زال مشردا من األفغانمالضخ
ــادة يف معاجلــة    ٢٠١١وطيلــة عــام   - ٦٦ ، مــا برحــت حكومــة أفغانــستان تأخــذ بزمــام القي

ــة اجلفــاف     ــسانية، وال ســيما التــصدي حلال ــد مــن املــسائل اإلن ــداء املوحــد  . العدي ويتــضمن الن
نتبــاه إىل ، الــذي أطلقــه منــسق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ، توجيــه اال ٢٠١٢األفغــاين لعــام 

ــسانية       ــة واإلن ــادرات اإلمنائي ــة اســتمرار املب ــة وإىل ضــرورة كفال ــسانية الفوري االحتياجــات اإلن
بيـد أن أهـداف هـذا النـداء         . وضمان االتساق فيما بينـها دعمـا ملـا تبذلـه احلكومـة مـن جهـود                

وصـول  سـبل ال  ميكن بلوغها إىل إذا أصبح احلق يف تقدمي املساعدة للمحتـاجني إليهـا وتيـّسر                 ال
لني لــدى موبعــد املــصاب الفــادح الــذي أفقــدنا بعــض املــوظفني العــا . إلــيهم أمــرا قريــب املنــال

يتلقـاه   ، ومـا  أكتـوبر / األول تـشرين  ٣١لشؤون الالجـئني يف قنـدهار يف        األمم املتحدة   مفوضية  
العاملون يف جمال املساعدة اإلنسانية مـن الترويـع والتهديـد بـصفة منتظمـة، أهيـب مـرة أخـرى              

ع األطراف يف الرتاع أن حتترم ما تتصف بـه العناصـر الفاعلـة يف جمـال املـساعدة اإلنـسانية                     جبمي
  .من احلياد والتجرد، وحق الطوائف البالغة الضعف يف تلقي املساعدة

يف أفغانستان تسهم يف اجلهود األفغانية والدوليـة عـن طريـق    وما برحت األمم املتحدة    - ٦٧
للرتاع، ومحايـة حقـوق اإلنـسان، والتـشجيع علـى تقـدمي             دعم مساعي البحث عن حل سلمي       

الـــدعم املتـــسق والفعـــال جلهـــود التـــصدي لـــشىت التحـــديات يف جمـــاالت احلوكمـــة والتنميـــة   
وأود أن أشدد على أمهيـة كفالـة أمـن مـوظفي األمـم املتحـدة وسـالمتهم          . واملساعدة اإلنسانية 

  .هامع بقاء املنظمة شريكا ملتزما حلكومة أفغانستان وشعب
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وقد انتقلنا حاليـا إىل مرحلـة جديـدة عناصـرها الطويلـة األجـل هـي التواصـل والـدعم                       - ٦٨
ومن الواضـح أنـه مـع تقـدم أفغانـستان علـى الطريـق               . والشراكة بني اجملتمع الدويل وأفغانستان    

  .الذي تضطلع به األمم املتحدةإىل السالم وحتسني احلوكمة، سيستمر التقييم للدور 
 املمثـــل اخلـــاص اجلديـــد لألمـــني العـــام، جـــان كـــوبيس، مهـــام منـــصبه         وســـيتوىل  - ٦٩
ويف هذا الـصدد، أود أن أغتـنم هـذه الفرصـة ألعـرب عـن                . ٢٠١٢يناير  / الثاين كانون ١٦ يف

فقـد كفـل جبهـوده تـضامن        . امتناين للممثل اخلاص اسـتفان دي ميـستورا ملـا أداه أثنـاء خدمتـه              
تمــع الــدويل يف دعــم إقامــة دولــة حديثــة دميقراطيــة األمــم املتحــدة مــع حكومــة أفغانــستان واجمل

ــستورا نعــم النــصري للقــيم      . ســيادة ذات ــسيد دي مي ــه مــع األمــم املتحــدة، ظــل ال ــة عمل وطيل
وأود أيــضا أن أتوجــه بالــشكر إىل مــوظفي األمــم املتحــدة . واملبــادئ الــيت تتجــسد فينــا مجاعــةً

قـيم واملبـادئ ذاهتـا يومـا بعـد يـوم بـرغم              يتحلـون بـه مـن االلتـزام والتفـاين يف تفعيـل هـذه ال                ملا
وهــــم بــــصنيعهم ذاك يكفلــــون لنــــا الوفــــاء بالتزاماتنــــا جتــــاه . مــــن املخــــاطريــــواجههم  مــــا

  .أفغانستان شعب
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	8 - وعادت الجمعية الوطنية إلى النشاط مجددا، عند اكتمال النصاب القانوني في مجلس الووليسي جيرغا (مجلس النواب في إطار الجمعية الوطنية) في 8 تشرين الأول/أكتوبر، وانتهى بذلك الخلاف الذي استمر سنة بعد الانتخابات. وعاد عدد من أعضاء الائتلاف من أجل دعم سيادة القانون إلى الجمعية الوطنية بعد حوالي خمسة أسابيع من مقاطعة جلسات البرلمان. وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر، وافق الووليسي جيرغا على طلب ميزانية تكميلية بمبلغ 51 مليون دولار لإعادة رسملة مصرف كابل. وصدّق المجلس أيضا على تعيين المرشحين لشغل منصب رئيس مديرية الأمن الوطني، ورئيس المصرف المركزي، وأحد أعضاء اللجنة المستقلة للإشراف على تنفيذ الدستور. ولا يزال يتعين التصديق على ما لا يقل عن سبعة وزراء بالنيابة وثلاثة قضاة جدد في المحكمة العليا.
	9 - وقبــل انعقــاد اللويا جيرغا التقليدية، كان هنــاك خلاف حول الوضع القانوني لها، وما إن كانت مستوفية لشروط اللويا جيرغا، وما إن كانت ستمارس سلطة اللويا جيرغا على النحو المحدد في الدستور. فتخوفا من أن تحاول اللويا جيرغا تجاوز سلطة الووليسي جيرغا المتعلقة بالتصديق على الاتفاقات الدولية أو رفضها، اتخذت الجمعية الوطنية قرارا بالاعتراض على هذا الأمر. وقد عمد الرئيس كرزاي إلى تهدئة هذه المخاوف في كلمته الافتتاحية، موضحا أن الهدف هو التماس المشورة وأن أي توصيات ستُعرض على الجمعية الوطنية، حسب الأصول، لتنظر فيها وتتخذ قرارات بشأنها.
	10 - وأيدت جمعية اللويا جيرغا التقليدية اعتزام الحكومة إبرام اتفاق شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام الكامل لسيادة أفغانستان. وكررت توصيات الجمعية أيضا التحفظات التي أعرب عنها الرئيس كرزاي في كلمته الافتتاحية بشأن الغارات الليلية وعمليات تفتيش المنازل التي يقوم بها جنود أجانب، فضلا عن مراكز الاحتجاز الخارجة عن سيطــرة الحكومــة. وفــي الختام، طمــأن الاجتماع البلدان المجــاورة، كما فعل الرئيس من قبل، إلى أنه لن يُسمح لأي وجود عسكري أجنبي في أفغانستان بالقيام بعمليات إلا داخل أفغانستان.
	باء - التطورات الأمنية
	11 - واصلت الأمم المتحدة رصد الحوادث الأمنية المتصلة بعمل المدنيين وتنقلهم وسلامتهم في جميع أنحاء البلد، والتي تؤثر على إنجاز الأنشطة والبرامج المقررة للأمم المتحدة. وعلى غرار الاتجاهات الموسمية، انخفضت الحوادث الأمنية في شهر أيلول/سبتمبر (754 1) وتشرين الأول/أكتوبر (509 1) وتشرين الثاني/نوفمبر 2011 (416 1) بالمقارنة بفترة الأشهر الثلاثة السابقة. وتراجع عدد الحوادث أيضا بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2010: في شهر أيلول/سبتمبر ( 284 2؛ وهذا عدد مرتفع بشكل غير عادي، يُعزى جزئيا إلى الانتخابات البرلمانية)، وتشرين الأول/أكتوبر (790 1) وتشرين الثاني/نوفمبر 2010 (591 1). وينبغي وضع هذا الاتجاه الفصلي في سياق الأحد عشر شهرا الأولى، حيث أنه بحلول نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بلغ المتوسط الشهري لعدد الحوادث المتصلــة بالأمــن 995 1 حادثــا لعـام 2011، أي بزيــادة نسبتها 21 في المائة بالمقارنة بالأحد عشر شهرا الأولى من عام 2010.
	12 - وشكَّلت الاشتباكات المسلحة وحوادث الأجهزة المتفجرة المرتجلة أغلبية هذه الحوادث، حيث يُعزى إليها 65 في المائة تقريبا من مجموع الحوادث خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وانتقل تركيز الأنشطة العسكرية وأنشطة المتمردين من الجنوب إلى الجنوب الشرقي من البلد، وبخاصة في ولايات المنطقة الجنوبية الشرقية وولاية كونار في المنطقة الشرقية. ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعطيل نشاط المتمردين في ولاية هلماند؛ كما يعكس جزئيا قيام المتمردين بعمليات على المستوى المحلي في المناطق الحدودية.
	13 - ووقعت 13 هجمة انتحارية في أيلول/سبتمبر، و 14 تشرين الأول/أكتوبر، و 9 في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وكانت 9 منها هجمات معقدة. ورغم أن هذا كان متسقا مع الاتجاهات السابقة، فإن نوعية المواقع المستهدفة والأفراد المستهدفين أثارت صدى إعلاميا كبيرا. ومن أبرز هذه الهجمات الانتحارية الهجوم الذي استهدف فريق إعادة إعمار الولايات التابع للقوة الدولية للمساعدة الأمنية في ولاية بنجشير، وعملية انتحارية بسيارة مفخخة استهدفت القوة الدولية في جنوب كابل وأودت بحياة 13 من الأفراد العسكريين والمدنيين، وهجوم انتحاري معقد ضد شركة دولية للأعمال اللوجستية تعاقدت معها القوة الدولية ويوجد مقرها على مقربة من مطار هرات، مما تسبب في إغلاق المطار بصفة مؤقتة. وتعكس هذه الهجمات أيضا سعي حركة التمرد إلى إثبات اتساع المدى الجغرافــي لنشاطها. وفي 6 كانون الأول/ديسمبر، أدانت الأمم المتحدة بقوة هجمات وقعت في كابل ومزار شريف، أدت إلى مصرع عشرات من المدنيين الأفغان كانوا متجمعين لإحياء بعض الاحتفالات الدينية. وبرغم التهديــدات، تضــاءل عــدد الحـــوادث الأمنيــة المتصلة بجمعية اللويا جيرغا التقليدية. ففي 9 تشرين الثاني/نوفمبر في باكتيا، وقع هجوم على مجتمع المجلس الإداري للمقاطعة عندما كان يجري به اختيار الممثلين؛ وخلال الاجتماع نفسه، أُطلقت قذيفتان صاروخيتان، مما تسبب في وقوع أضرار ضئيلة في حي مجاور وإصابة شخص بجروح طفيفة. واستمر المتمردون في ممارسة الترويع من خلال الاغتيالات التي تستهدف مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأفرادا من قوات الأمن وزعماء سياسيين ودينيين محليين من ذوي النفوذ، حيث ظل عدد الاغتيالات مماثلا لعددها في عام 2010. وانتقل تركيز عمليات الاغتيال من المناطـق الجنوبية إلى منطقة الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، حيث وقع فيهما معا أكثر من 65 في المائة من مجموع الاغتيالات.
	14 - وتمثلت أبرز حادثة طالت مباشرة موظفي الأمم المتحدة في هجوم معقد وقع في قندهار في 31 تشرين الأول/أكتوبر، أدى إلى مقتل ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة الوطنيين وجرح اثنين آخرين في مجمّع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ولم يُقتل أو يُصب موظفون آخرون نتيجةً لعملهم في المنظمة. ولكن المتمردين اختطفوا موظفا وطنيا لفترة وجيزة ثم أطلقوا سراحه دون أن يصاب بأذى. ومع ذلك، لا تزال بيئة العمل متقلبة بالنسبة لأنشطة المساعدة الإنسانية والأنشطة الإنمائية ولا يزال موظفو الأمم المتحدة الوطنيون وموظفو المنظمات غير الحكومية يتعرضون لأعمال تخويف متفرقة من جانب المتمردين والعناصر الإجرامية.
	15 -  وبعد إجراء مشاورات متأنية مع السلطات دون الوطنية، وبناء على التوصيات الصادرة عن المجلس الانتقالي المشترك بين أفغانستان ومنظمة حلف شمال الأطلسي، وافق الرئيس كرزاي، بعد إضافة منطقة واحدة، على قائمة المناطق المحددة للمرحلة الثانية لنقل المسؤوليات الأمنيــة إلــى السيطرة الأفغانيــة، وذلك فـــي اجتمــاع لمجلس الأمن الوطني في 27 تشرين الثاني/نوفمبر. ومن المقدر أنه بمجرد إتمام هذه المرحلة، سيصبح أكثر من نصف سكان أفغانستان يعيشون في مناطق تشهد تنفيذ عملية نقل المسؤوليات. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم يحدث أي تدهور يُذكر في النظام العام في المناطق التي سُلِّمت فيها المسؤولية الأمنية إلى الجانب الأفغاني في إطار المرحلة الأولى لنقل المسؤوليات، التي بدأت في تموز/يوليه 2011. ولم تكشف الحوادث الأمنية في تلك المناطق عن فروق ملحوظة عن الاتجاهات الموسمية. وأفيد بأن قوات الأمن الوطني الأفغانية زادت من عدد عملياتها ورفعت مستواها، ونفَّذت بعض هذه العمليات دون مساعدة، وإن كان الدعم اللوجستي الذي تقدمه القوات الدولية لا يزال يشكل عنصرا هاما في هذه الجهود.
	16 - وفي اجتماع المجلس الانتقالي المشترك بين أفغانستان ومنظمة حلف شمال الأطلسي المعقود في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أشار رئيس لجنة تنسيق عملية الانتقال إلى أن الالتـزامات المتعهد بها في مؤتمر لشبونة لا تزال ماضية في مسارها: فقد بدأ الانسحاب العسكري التدريجي؛ وجرى تنشيط عملية كابل؛ ويتواصل سير الأعمال التحضيرية لإقامة الشراكات الاستراتيجية. وقد أصبح المجتمع الدولي يقر حاليا وعلى نطاق واسع بأن ضعف الحوكمة والتنمية الاجتماعية - الاقتصادية يمكن أن يٌقوض المكاسب الأمنية، ومن ثم يلزم اتباع نهج متوازن إزاء الاعتبارات الأمنية وغير الأمنية. ولا تزال بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان تضطلع بدور في مجال الدعوة والتيسير من أجل تعزيز وتشجيع الترابط بين القوة الدولية والجهات المانحة وحكومة أفغانستان على نحو يكفل الاهتمام بصفة رئيسية بعناصر الحوكمة وسيادة القانون والتنمية بوصفها عناصر أصيلة في عملية نقل المسؤولية الأمنية بصفة مستديمة.
	17 - وواصلت البعثة أيضا جهود الرصد وتقديم المشورة بشأن المبادرات الأمنية على مستوى المجتمعات المحلية، بما في ذلك الشرطة المحلية الأفغانية وبرنامج حماية الهياكل الأساسية الحيوية ومبادرات الدفاع المحلية الأخرى وهي في تزايد مستمر. وتضم الشرطة المحلية الأفغانية حاليا أكثر من 000 9 فرد في 56 موقعا مرخَّصا من قبل وزارة الداخلية. ومع أن قوات الدفاع المحلية هذه ساهمت في تحقيق الاستقرار في بعض المناطق، لا يزال البرنامج مثيرا للجدل، بسبب الآثار التي يمكن أن تترتب عليه فيما يتصل بمسائل انتهاكات حقوق الإنسان، ونقص حماية المدنيين، والإفلات من العقاب، والفرز، والقيادة والسيطرة، واحتمال عودة ظهور الميليشيات المنحازة عرقيا أو سياسيا. وتواصلت البعثة مع السلطات المعنية بشأن هذه الشواغــل وكذلك بشــأن ادعـــاءات محــددة، وأُبلغت بأنه سيُبذل المزيد من الجهود لتوفير رقابة صارمة.
	18 - ولا تزال تجري عملية تفكيك شركات الأمن الخاصة والاستعاضة عنها بقوة الحماية العامة الأفغانية الخاضعة للحكومة. وكشف استعراض جرى على امتداد ستة أشهر عن عدد من المسائل المتصلة بالقدرات، ولا سيما القدرة على تسيير مشاريع أمنية واسعة النطاق على نحو يتسم بالكفاءة المالية والقانونية. وقد أنشأت وزارة الداخلية حاليا منصب نائب جديد للوزير مكلّف بقوة الحماية العامة الأفغانية. وبالتعاون مع القوة الدولية وبدعم من الجهات المانحة الدولية، ستعمل فرقة عمل خاصة على تنفيذ هذه المبادرة بشكل تام بحلول آذار/مارس 2012، وهو الموعد المقترح لإتمام تفكيك شركات الأمن الخاصة. ويمثل إنشاء قوة الحماية العامة الأفغانية مؤشرا إضافيا على أن حكومة أفغانستان آخذة في تحمّل المسؤولية عن القيادة الأمنية؛ ويلزم إيلاء الاهتمام الواجب لكفالة ألا تنجم عن الاستعاضة عن شركات الأمن الخاصة بقوة الحماية العامة الأفغانية آثار سلبية على مشاريع التنمية والمساعدة في مختلف أنحاء أفغانستان.
	19 - وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر، أبقى أعضاء المجلس المشترك للتنسيق والرصد على الاتفاق المتوصل إليه في إطار لجنة الأمن الدائمة في 28 حزيران/يونيه على زيادة عدد أفراد الشرطة الوطنية الأفغانية من 000 134 فرد إلى 000 157 فرد وزيادة عدد أفراد الجيش الوطني الأفغاني من 600 171 جندي إلى 000 195 جندي. وأُبقي أيضا على الاتفاق ذي الصلة بشأن تسريع الجهود الرامية إلى إكساب قوة الشرطة الطابع المهني وبشأن الإصلاحات المؤسسية والإدارية لوزارة الداخلية.
	جيم - التعاون الإقليمي
	20 - واصلت حكومة أفغانستان تعزيز الحوار والتعاون مع البلدان المجاورة ومع المنطقة الأوسع نطاقا، وسط اهتمام زائد من جانب الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية بتعزيز التعاون الإقليمي. وعُقد ”مؤتمر اسطنبول المتعلق بأفغانستان: التعاون والأمن في قلب آسيا“ في 2 تشرين الثاني/نوفمبر برئاسة وزير خارجية أفغانستان، زلمباي رسول، ووزير خارجية تركيا، أحمد أوغلو، وبتيسير من جانب تركيا وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، وذلك بعد اجتماعين تحضيريين عقدا في أوسلو في 9 تشرين الأول/أكتوبر، وفي كابل في 22 تشرين الأول/أكتوبر. واعتمدت البلدان الأربعة عشر المشاركة في المؤتمر، من البلدان المجاورة والبلدان القريبة وبلدان المنطقة، عملية اسطنبول للأمن والتعاون الإقليميين من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان، التي قوبلت بالترحيب والتأييد من جانب 22 من البلدان والمؤسسات والمنظمات الأخرى التي حضرت المؤتمر بصفة مراقبين. وتؤكد عملية اسطنبول من جديد المبادئ العامة للتعاون الإقليمي، ولكنها تشتمل أيضًا على قائمة من التدابير المحددة لبناء الثقة، لكي تنظر فيها بلدان المنطقة. وطُلب من حكومة أفغانستان أن تعمم ورقة مفاهيمية في كانون الثاني/يناير 2012، تعرض فيها جدول أعمال مؤتمر للمتابعة على المستوى الوزاري، يُعقد في كابل في حزيران/يونيه 2012. وطُلب منها أيضا أن ترأس اجتماعًا تحضيريًا يعقد على المستوى الفني في وقت سابق للمؤتمر الذي سيعقد في حزيران/يونيه.
	21 - وقد أثرت التكهنات بشأن المسؤولية عن مصرع السيد رباني تأثيرا سلبيًا على العلاقات الأفغانية - الباكستانية. وعُقد اجتماع ثلاثي بين أفغانستان وباكستان وتركيا في 1 تشرين الثاني/نوفمبر قبل اجتماع اسطنبول، وأحرز قدرا من التقدم في معالجة الشواغل القائمة وإعادة بناء العلاقات بين هذين البلدين الجارين. واتفق في ذلك الاجتماع على جملة أمور منها أن تقوم أفغانستان وباكستان بإنشاء آلية للتعاون في التحقيق في مقتل السيد رباني.
	22 - وتحضيرا لمؤتمر قمة ثلاثية من المقرر عقده في إسلام أباد بين رؤساء أفغانستان وباكستان وجمهورية إيران الإسلامية، اجتمع نواب وزراء خارجية البلدان الثلاثة في طهران في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وعُقد الاجتماع العاشر لمجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في سانت بطرسبرغ في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وضمّ الاجتماع أيضا وفودا من أفغانستان وباكستان جمهورية إيران الإسلامية والهند بصفتها بلدانا مراقبة. ومن النواتج الإيجابية التي تحققت، التزام روسيا بدفع 500 مليون دولار لصالح مشروع وسط آسيا - جنوب آسيا لتجارة ونقل الطاقة الكهربائية، الذي سيصل خطوط الطاقة الكهربائية في تركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان بباكستان وأفغانستان.
	23 - وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر، وقَّع الرئيس كرزاي على اتفاق شراكة بين أفغانستان والهند. ويغطي هذا الاتفاق التعاون السياسي والأمني، والتعاون التجاري والاقتصادي، وتنمية القدرات والتعليم، فضلا عن العلاقات الاجتماعية والثقافية والعلاقات على مستوى المجتمع المدني. وسينفذ هذا الاتفاق في إطار مجلس للشراكة يرأسه وزيرا خارجية البلدين وينعقد بصفة سنوية.
	24 - وافتُتِح ”جسر الطاقة“ الذي يربط بين أفغانستان وطاجيكستان في 27 تشرين الأول/أكتوبر. ويشمل هذا المشروع خطًا لنقل الطاقة الكهربائية يصل بين محطة سانغتودا الكهرمائية في طاجيكستان وباغلان في أفغانستان. ووفقًا للاتفاق المبرم بهذا الشأن، سيزود هذا الخط الولايات الشمالية من أفغانستان بالطاقة الكهربائية حتى عام 2015. وفي 29 أيلول/سبتمبر، وقَّعت وزارة التجارة والصناعة الأفغانية ووزارة مواجهة حالات الطوارئ في كازاخستان اتفاقًا لتوسيع نطاق الروابط التجارية بين البلدين.
	25 - وفي الفترة 21 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر، قام وزير مكافحة المخدرات في أفغانستان والممثل القطري لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بزيارة تركمانستان وطاجيكستان بهدف العمل على زيادة التعاون الإقليمي في مجال مكافحة المخدرات في إطار البرنامج الإقليمي الجديد لأفغانستان والبلدان المجاورة التابع للمكتب.
	26 - وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر، اجتمع فريق الاتصال الدولي في أستانا لصياغة جدول أعمال المؤتمر الدولي المعني بأفغانستان المقرر عقده في بون بناء على رؤية أفغانية بهذا الشأن. وفي 5 كانون الأول/ديسمبر، انعقد المؤتمر في بون وأكد من جديد التزام المجتمع الدولي بدعم أفغانستان طيلة الفترة الانتقالية ثم طوال عقد التحول، 2015-2024، بما في ذلك في مجال التنمية الاقتصادية وفي الاضطلاع بعملية لتوطيد السلام والمصالحة وفقا للمبادئ المتفق عليها. واتفقت أفغانستان والمجتمع الدولي على العمل معا على تنشيط عملية كابل، وعلى التزام كل منهما بما يخصه بشأن زيادة المعونة الدولية المدرجة في الميزانية وزيادة الشفافية وجهود مكافحة الفساد في أفغانستان. وسبق انعقاد المؤتمر اجتماع للمجتمع المدني في 3 كانون الأول/ديسمبر، أكد من جديد المكانة المحورية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المكرسة في الدستور الأفغاني.
	ثالثاً - حقوق الإنسان
	27 - لا تزال حماية المدنيين تشكل شاغلا من الشواغل الرئيسية في جميع أنحاء البلد. فمنذ أواخر آب/أغسطس إلى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، وثَّقت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان مقتل 795 مدنيًا وجرح 083 1 مدنيًا آخر. وفي حين أن عدد الجرحى من المدنيين قد انخفض بنسبة 19 في المائة بالمقارنة بفترة الثلاثة أشهر المناظرة من عام 2010، ازداد عدد القتلى من المدنيين بنسبة 5 في المائة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وقد تسببت العناصر المناوئة للحكومة في سقوط 432 1 ضحية من المدنيين (609 قتلى و 823 جريحاً من المدنيين) أي ما يمثل 77 في المائة من مجموع القتلى المدنيين في الفترة المشمولة بالتقرير، أي بزيادة قدرها 7 في المائة بالمقارنة بعدد المدنيين الذين قتلتهم العناصر المناوئة للحكومة خلال الفترة المناظرة من عام 2010. وتسببت القوات الموالية للحكومة في سقوط 203 ضحايا من المدنيين (83 قتيلاً و 120 جريحًا، أي 10 في المائة من مجموع القتلى المدنيين خلال الفترة المشمولة بالتقرير). ويمثل هذا نقصانا بنسبة 25 في المائة في عدد القتلى المدنيين الذين يُعزى مصرعهم إلى القوات الموالية للحكومة، بالمقارنة بالفترة المناظرة من عام 2010؛ وهناك نسبة قدرها 13 في المائة من حالات قتل المدنيين لم يمكن نسبتها إلى أي طرف من أطراف النزاع.
	28 - وعُزى معظم حالات مقتل المدنيين إلى استمرار استخدام الأجهزة المتفجرة المرتجلة وعمليات الاغتيال المتعمد من جانب العناصر المناوئة للحكومة. وكانت الهجمات بالأجهزة المتفجرة المرتجلة هي المتسبب الأكبر في قتل المدنيين، حيث تسببت وحدها في مقتل 296 مدنيًا، أي 37 في المائة من مجموع القتلى المدنيين. وزاد عدد المدنيين الذين صرعتهم الأجهزة المتفجرة المرتجلة بنسبة 4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010. وحدثت في جميع أنحاء البلد اغتيالات متعمدة استهدفت مسؤولين حكوميين وأشخاصًا مرتبطين بالفعل أو يُظنّ ارتباطهم بحكومة أفغانستان أو القوة الدولية للمساعدة الأمنية، وراح ضحيتها 180 قتيلاً، بزيادة نسبتها 34 في المائة بالمقارنة بالفترة نفسها من عام 2010. وزاد عدد الهجمات الانتحارية التي يروح ضحيتها مدنيون بنسبة 13 في المائة، بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وانخفض عدد الضحايا المدنيين نتيجة للهجمات الجوية بنسبة 26 في المائة بالمقارنة بفترة الأشهر الثلاثة المناظرة من عام 2010، بينما زاد عدد الضحايا المدنيين نتيجة لعمليات التفتيش الليلية خلال الفترة المشمولة بالتقرير إلى 10 ضحايا (8 قتلى وجريحان اثنان)، مقابل 4 ضحايا مدنيين (قتيل واحد، و 3 جرحى) خلال الفترة نفسها من عام 2010.
	29 - وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر أصدرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان تقريرًا بعنوان ”معاملة الأشخاص الموجودين قيد الاحتجاز الأفغاني لأسباب متصلة بالنزاع“. واعتمادًا على مقابلات مستفيضة أجريت في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2010 إلى آب/أغسطس 2011 مع 379 محتجزًا في 47 مرفقًا من مرافق الاحتجاز في 22 ولاية، وثَّق التقرير استخدام أساليب استجواب تدخل في فئة التعذيب، كما وثَّق أشكالاً أخرى من سوء المعاملة وبعض الأفراد كانوا محتجزين من قبل مديرية الأمن الوطنية وكذلك الشرطة الوطنية الأفغانية. ومن بين المحتجزين لأسباب متصلة بالنزاع لدى مديرية الأمن الوطنية، البالغ عددهم 273 محتجزا، الذين التقت بهم البعثة، تعرض قرابة النصف (46 في المائة) للتعذيب، وتعرض لمعاملة مماثلة 35 في المائة من الأشخاص البالغ عددهم 117 شخصًا الذين تحتجزهم الشرطة الوطنية الأفغانية. وفي حين أن البعثة لم تجد أن التعذيب يمثل سياسة حكومية أو مؤسسية، فإنها وجدت أدلة مقنعة على حدوث التعذيب على نحو منهجي في خمسة من مرافق الاحتجاز التابعة لمديرية الأمن الوطنية وفي عدة مرافق احتجاز تابعة للشرطة الوطنية الأفغانية. وقد أتاحت مديرية الأمن الوطنية والشرطة الوطنية الأفغانية للبعثة الدخول إلى مرافقهما طوال فترة المراقبة، وبدأتا في تنفيذ خطة تشمل تدابير إصلاحية لمعالجة النتائج التي خلص إليها التقرير، وأوقفت القوة الدولية للمساعدة الأمنية بشكل فوري عمليات نقل المحتجزين إلى 16 مرفقًا من مرافق الاحتجاز قررت البعثة أنها مواقع حدث فيها تعذيب، وأعلنت خطة إصلاحية للتفتيش والتدريب المتعلق بحقوق الإنسان ودعم إجراءات المساءلة التي تتخذها الحكومة. 
	30 - وسعيا إلى تشجيع إقامة عملية سلام ومصالحة شاملة، يسرت البعثة مبادرة ”حوار الشعب الأفغاني بشأن السلام“، التي ضمت 12 منظمة من منظمات المجتمع المدني واللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان. ونظمت المبادرة أكثر من 65 مجموعة للمناقشة شملت قرابة 500 1 أفغاني من جميع مناحي الحياة في شتى أنحاء البلد، ناقشوا آراءهم بشأن مواضيع السلام والأمن والمرحلة الانتقالية وسيادة القانون والإفلات من العقاب ودور المجتمع الدولي. وبحسب ما ورد في تقرير اللجنة التوجيهية عن أحداث ذلك الحوار، الذي تم إعداده في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر ووُزِّع خلال المؤتمر الدولي المعني بأفغانستان المعقود في بون، شدد المشاركون على ظاهرة انتشار الفساد، التي تؤثر على جميع نواحي حياتهم تقريبًا وتؤدي إلى انعدام الأمن وغياب التنمية والفرص الاقتصادية إلى انتهاك حقوقهم. وأشار المشاركون أيضًا إلى أن الوجود العسكري الدولي والمساعدة الإنمائية الدولية ينبغي أن يؤديا دورا في مجال التصدي للفساد بوصف ذلك أولوية عاجلة. وأكد المشاركون ضرورة وجود محاورين محايدين للمساعدة في مفاوضات السلام بين الحكومة والمتمردين. 
	31 - وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر، أصدرت البعثة تقريرًا عنوانه ”ما زال الطريق طويلاً“، يوثق تنفيذ نظام العدالة الجنائية لقانون عام 2009 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة. ووجدت البعثة لدى دراستها لأداء القضاة والمدعين العامين والشرطة في جميع أنحاء أفغانستان في الفترة من آذار/مارس 2010 إلى آب/أغسطس 2011، أن بعض التقدم قد تحقق في مجال تطبيق القانون. ولكن حالات استخدام القانون مثَّلت نسبة ضئيلة جدًا في سياق معالجة الحكومة لحالات العنف ضد المرأة. فقد وجد التقرير أن معظم الحالات، بما فيها بعض حالات خطيرة للقتل والاغتصاب، لا تزال تسويتها تتم بآليات متنوعة للوساطة، وليس عن طريق المقاضاة كما يتطلب القانون. وفي هذا السياق، وضع الفريق العامل المعني بالشؤون الجنسانية التابع للأمم المتحدة رسائل مشتركة تستهدف التشجيع على العدل بين الجنسين في أفغانستان، ولا سيما في سياق المرحلة الانتقالية. وقد حملت الجماعات النسائية في إطار المجتمع المدني وجماعات مناصرة المرأة والأمم المتحدة هذه الرسائل وأوصلتها إلى المؤتمر الدولي المعني بأفغانستان المعقود في بون من أجل إبراز الحاجة المستمرة إلى دعم حقوق المرأة ودعم جهود تمكينها في أفغانستان.
	32 - وواصلت فرقة العمل القطرية المعنية بالأطفال والنزاع المسلح التي تقودها الأمم المتحدة تقديم الدعم لحكومة أفغانستان في تنفيذ خطة العمل الموقعة في شباط/فبراير 2011 بشأن منع تجنيد الأطفال ورصد الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها أطراف النزاع ضد الأطفال وخلال الفترة المشمولة بالتقرير. وظلت الانتهاكات الأكثر تواترا هي تجنيد الأطفال واستغلالهم في عدة أغراض منها مهام التفجير الانتحارية وعمليات بث المتفجرات - وقد ازداد مؤخرًا التجنيد عبر الحدود من جانب حركة طالبان - وكذلك في تنفيذ هجمات على المدارس. ولا يزال قتل الأطفال وتشويههم مبعث قلق بالغ ولا سيما في ضوء الازدياد الملحوظ لحوادث جرح الأطفال وقتلهم. 
	رابعاً - تنفيذ عملية كابل واتساق المعونة
	33 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، برزت من جديد أهمية عملية كابل والبنية الداعمة لها المتمثلة في المجلس المشترك للتنسيق والرصد. ومتابعة لعمل اللجان الدائمة في شهري حزيران/يونيه وتموز/يوليه عام 2011، وبعد توقف استمر 11 شهرًا بسبب المسائل التي تكتنف وضع مصرف كابل، انعقد المجلس المشترك للتنسيق والرصد اجتماعا في 19 تشرين الأول/أكتوبر. وبفضل موافقة البرلمان في 15 تشرين الأول/أكتوبر على الميزانية التكميلية لإعادة رسملة مصرف كابل، تحقق الشرط الرئيسي اللازم للموافقة على إنشاء برنامج قطري تابع لصندوق النقد الدولي، الأمر الذي فتح بدوره مجال التفاعل من جديد عن طريق المجلس المشترك بين حكومة أفغانستان والبعثة والمجتمع الدولي.
	34 - وفي اجتماع المجلس المشترك للتنسيق والرصد المنعقد في 19 تشرين الأول/أكتوبر، أقر المجلس سبعة برامج وطنية ذات أولوية، ووافق كذلك على ثلاثة مبادئ أساسية للمشاركة، هي: ’1‘ مركزية واستدامة عملية كابل المرتبطة بالعملية الانتقالية؛ و ’2‘ المساءلة المتبادلة؛ و ’3‘ تحسين كفاءة استخدام الموارد الإنمائية في دعم أولويات حكومة أفغانستان في مجالي التنمية والحوكمة، كما تحددها البرامج الوطنية ذات الأولوية.
	35 - وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر، اختُتمت بنجاح مفاوضات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وحكومة أفغانستان بشأن إنشاء برنامج لصندوق النقد الدولي في أفغانستان مدته ثلاث سنوات. والتزمت حكومة أفغانستان التزامًا راسخًا بتنفيذ برنامج قوي لتحقيق الكفاءة والإصلاح يركز على زيادة تحصيل الإيرادات المحلية، وتعزيز القطاع المالي، وتنفيذ نظام ضريبي تصاعدي يراعي مصلحة الفقراء. وقد أتاح إنجاز هذه المفاوضات، التي ظلت طاغية على جدول أعمال التنمية والحوكمة منذ أيلول/سبتمبر 2010، تجدد الاهتمام بطرائق التمويل من الميزانية مثل الصندوق الاستئماني لتعمير أفغانستان، وتجدد الاهتمام الرسمي من جانب المجتمع الدولي بعملية كابل من خلال المجلس المشترك للتنسيق والرصد.
	36 - وقد عقدت سلسلة ثانية من اجتماعات اللجان الدائمة في 26 و 27 تشرين الثاني/نوفمبر بشأن الحوكمة والتنمية الاجتماعية - الاقتصادية، تلاها اجتماع للمجلس المشترك للتنسيق والرصد في 30 تشرين الثاني/نوفمبر. وأتاحت اجتماعات اللجان الدائمة فرصة لتبادل الآراء بشكل صريح، وتم خلال ذلك اتفاق الحكومة والمجتمع الدولي على تحويل تركيز المناقشات إلى كفالة تطبيق آليات سليمة للتمويل من أجل تحقيق الأولويات الحكومية عن طريق البرامج الوطنية ذات الأولوية. وأقر المجلس بعدئذ برنامجين وطنيين ذوي أولوية ليصل المجموع إلى 11 برنامجاً من أصل 22 برنامجا وطنيا تم إقرارها من حيث المبدأ في مؤتمر كابل لعام 2010 
	37 - وأقر المجلس المشترك للتنسيق والرصد من حيث المبدأ العملية التي طُرحت في ورقة تقدمت بها حكومة أفغانستان لمعالجة الفجوة المالية التي سيواجهها هذا البلد بعد المرحلة الانتقالية. وضمت الورقة، مع الالتزامات المقدَّمة إلى صندوق النقد الدولي، التزامات مجدَّدة بتشجيع النمو الاقتصادي والتنمية البشرية وإنجاز الخدمات العامة. وكانت هذه الورقة المعنونة ”نحو أفغانستان مكتفية ذاتيًا“ مصدرًا للمعلومات في المناقشات التي جرت بين الحكومة والمجتمع الدولي في المؤتمر الدولي المعني بأفغانستان المنعقد في بون. واتفق المانحون أيضًا على العمل مع الحكومة من خلال ”عملية كابل“ على تنفيذ البرامج الوطنية ذات الأولوية على نحو مستدام يتسم بالمسؤولية المالية.
	خامسا - الحوكمة وسيادة القانون
	38 - استمرت جهود الحكومة الرامية إلى معالجة مشكلة محدودية وجود مسؤولي قطاع العدالة على مستوى المقاطعات بسبب المخاوف الأمنية وضعف البنية الأساسية وانخفاض المرتبات. ومما له أهمية رمزية في هذا الصدد، انعقاد الجمعية العمومية الثانية لنقابة المحامين المستقلة الأفغانية. وقد شهدت هذه النقابة التي تأسست في عام 2008 زيادة في عدد أعضائها بمقدار ثلاثة أضعاف، من 400 عضو إلى نحو 200 1 عضو حاليا. وفي حين أن شوط النمو لا يزال طويلا، فإن الاعتراف بدور مهنة المحاماة وبأهمية استقلالها. آخذ في التزايد داخل وكالات إنفاذ القانون وفي أوساط النيابة العامة والمحاكم.
	39 - وسعيا من البعثة إلى دعم المديرية المستقلة للحوكمة المحلية وتنسيق المساعدة الدولية من أجل زيادة فعالية مجالس الولايات في اتباع مبادئ الحكم الرشيد، أجرت البعثة دراسة بشأن نقاط القوة والضعف في تلك المجالس. وتضمنت هذه الدراسة، التي صدرت في تشرين الأول/أكتوبر، توصيات بشأن السياسات موجهة إلى المديرية المستقلة للحوكمة المحلية والأطراف المعنية للعمل على إقامة نظام للحوكمة التمثيلية يتسم بمزيد من الفعالية والشمول والشفافية، بما في ذلك ’1‘ التركيز مجددا على احترام القواعد والإجراءات المقررة؛ و ’2‘ تنقيح قانون مجالس الولايات ونظمها الداخلية القائمة بهدف زيادة تحديد الأدوار والمسؤوليات؛ و ’3‘ زيادة الدعم المالي؛ و ’4‘ مواصلة تنمية القدرات؛ و ’5‘ النظر في إجراء تعديلات للتشريعات ذات الصلة من أجل تحسين تمثيل جميع المقاطعات والمجتمعات المحلية.
	40 - وواصلت البعثة تنسيق الدعم المالي والتقني المقدم إلى عملية الميزنة المحلية الجديدة التي تقودها الحكومة، وهي مبادرة رائدة تحدد آليات تفويض الصلاحيات المالية والشرائية من الحكومة المركزية إلى الولايات. ويُرجَّح أن تساعد هذه الآلية لدى تنفيذها على إيجاد نظام للإبلاغ المالي أكثر فعالية وشفافية وكفاءة، يتناول التدابير الرئيسية المشمولة في سياسة الحوكمة على الصعيد دون الوطني.
	41 - وبالإضافة إلى ذلك، أبرم برنامج أفغانستان للحوكمة دون الوطنية المدعوم من الأمم المتحدة خطابات اتفاق تسهل نشر الخبرات التقنية وشراء الخدمات والسلع للإدارات التابعة للمديرية المستقلة للحوكمة المحلية و 32 من مكاتب حكام الولايات ومجالس الولايات والبلديات. وتمثل خطابات الاتفاق هذه خطوة هامة نحو إنشاء آليات تؤدي إلى فض مركزية السلطات المالية عن طريق التفويض إلى المستوى دون الوطني.
	42 - وقامت اللجنة المشتركة للرصد والتقييم في أيار/مايو 2011 بزيارة أفغانستان لمدة أسبوعين للمرة الثالثة منذ إنشائها. وانتهت اللجنة من إعداد 31 توصية للوزارات الحكومية والمجتمع الدولي من أجل مكافحة الفساد على المستويات الاستراتيجية والتنفيذية والتكتيكية، وتعتزم حاليا مناقشة تنفيذ هذه التوصيات مع الرئيس والوزارات الحكومية والجهات المانحة والمجتمع المدني، وينتظر أن تصدر تقريرا علنيا بشأن التقدم المحرز في التنفيذ.
	سادسا - المساعدة الإنمائية والإنسانية
	43 - قدمت هيئة الإحصاءات المركزية في 16 تشرين الأول/أكتوبر، بدعم تقني من الأمم المتحدة، أول دراسة استقصائية في المجالين الاجتماعي - الديمغرافي والاقتصادي على مستوى الولايات مع الحصر الموسع للمنشآت والمؤسسات والأسر المعيشية في باميان. وتقدم هذه الدراسة بيانات بالغة الأهمية بشأن التخطيط الإنمائي وتقرير السياسات والإدارة العامة. ونظرا إلى أن الدراسة تغطي عددا يتراوح بين 000 35 و 000 40 من الأسر المعيشية، فإنها تشكل أكبر وأشمل دراسة استقصائية اجتماعية - اقتصادية حتى الآن في أفغانستان، تصل البيانات التي توفرها إلى مستوى المقاطعات. وتعتزم الهيئة تكرار إجراء هذه الدراسة في الـ 33 ولاية المتبقية في أفغانستان فيما بين عامي 2012 و 2014 من أجل توفير قاعدة قوية من البيانات على المستويين الوطني ودون الوطني. ويتطلب إنجاز هذا العمل تمويلا إضافيا قدره 96 مليون دولار.
	44 - وبغية المساعدة على إنارة الطريق أمام المناقشات التي ستجرى خلال فترة الستة أشهر أو الاثني عشر شهرا التالية استعدادا لاستعراض نصف المدة لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية وإعداد إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للفترة 2014-2018، ستضاف إلى مجموعة الأولويات الحالية سبعة مجالات جديدة. ووعيا بالحاجة إلى مراعاة الاتساق مع البرامج الوطنية ذات الأولوية لحكومة أفغانستان، حُددت هذه المجالات الإضافية ذات الأولوية كما يلي: ’1‘ تنمية القدرات؛ و ’2‘ الشباب؛ و ’3‘ التنمية الحضرية؛ و ’4‘ المسائل السكانية؛ و ’5‘ إعادة إدماج العائدين؛ و ’6‘ إدارة الموارد الطبيعية؛ و ’7‘ البيانات الأساسية اللازمة للدلالة بوضوح على مدى التقدم نحو تحقيق النتائج الإنمائية.
	45 - وقد تسببت محدودية سقوط الثلوج والأمطار خلال فصلي الشتاء والربيع الماضيين في حدوث الجفاف على نحو متدرج ببطء. وقد أضر هذا بالأمن الغذائي والتغذية والصحة وبفرص الحصول على المياه لثلاثة ملايين نسمة في 14 ولاية في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والغربية من البلد في منتصف عام 2011. ويعمل مجتمع المساعدة الإنسانية على تلبية الاحتياجات الناجمة عن هذه الحالة الطارئة، بالتعاون مع خلية تنسيق جهود مكافحة آثار الجفاف التي أنشأتها حكومة أفغانستان بقيادة وزير الزراعة والري والماشية، محمد آصف رحيمي. وثمة حملة دُشنت في 1 تشرين الأول/أكتوبر، برئاسة نائب الرئيس خليل، وأسفرت عن زيادة رصيد النداء الموحد من أجل أفغانستان من 453 مليون دولار إلى 582 مليون دولار. وأصبحت نسبة تمويل النداء الموحد تبلغ حاليا 59 في المائة. وقد أعدت مجموعة الأمن الغذائي، التي يتقاسم قيادتها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، استجابة تفصيلية للتصدي للجفاف في الولايات المتضررة للفترة الممتدة إلى أيلول/سبتمبر 2012، عن طريق توزيع علف الحيوان والبذور والمساعدات الغذائية وبرامج الغذاء والنقد مقابل العمل.
	46 - وفي إطار المبادرة المتعلقة بالمياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والوسطى، وفرت الأمم المتحدة مياه الشرب المأمونة عن طريق نقل المياه بالصهاريج في حالات الطوارئ وإصلاح مصادر المياه، ويستفيد من ذلك ما يقدر بنحو مليون شخص. وحتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2011، كان عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الشديد الحاد الذين استقبلهم برنامج مكافحة سوء التغذية الشديد الحاد وزودهم بالعلاج اللازم قد بلغ 385 31 طفلا، أي ما يقرب من ضعف عدد الحالات المسجلة في عام 2010 وقدره 700 16 حالة.
	47 - وتفيد تقديرات الأمم المتحدة أنه في نهاية أيلول/سبتمبر 2011، بلغ عدد المشردين داخليا من جراء النزاع في أفغانستان حوالي 000 450 شخص. ومنذ صدور التقرير السابق، أدى استمرار النزاع بين الحكومة والقوة الدولية للمساعدة الأمنية التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي والعناصر المناوئة للحكومة إلى تشريد عدد يقدر بحوالي 000 162 شخص فيما بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر 2011، أي بزيادة نسبتها 51 في المائة بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان من بين التحديات الرئيسية انتشار أحوال الجفاف وندرة الأمطار في كثير من أرجاء المنطقتين الشمالية والغربية في أفغانستان، بما فيها المواطن الأصلية للمشردين داخليا، مما زاد من مواطن الضعف وجعل حالات التشريد تتزايد.
	48 - وواصلت وزارة الصحة العامة في أفغانستان، بدعم من الأمم المتحدة، جهودها المعززة الرامية إلى القضاء على شلل الأطفال، مع التركيز بصفة خاصة على المنطقة الجنوبية حيث توجد أغلبية حالات الإصابة المبلغ عنها. ويعاني البلد بمجمله من تفشي فيروسات شرسة لشلل الأطفال، حيث أبلغ عن حدوث 58 حالة حتى الآن في عام 2011، بعد أن كان هذا العدد 20 حالة في عام 2010. واضطلعت الأمم المتحدة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بجولة إضافية من التلقيحات ضد شلل الأطفال استهدفت عددا من المناطق التي تشتد فيها درجة الخطورة. ووفرت الأمم المتحدة أيضا الأدوية الأساسية لمديريات الصحة بالولايات من أجل تعزيز التأهب لحالات الطوارئ، بالإضافة إلى الإمدادات الطبية اللازمة لحالات الطوارئ من أجل دعم جهود التصدي لحالات التفشي الواسع النطاق لأمراض الحصبة والكوليرا وحمى التيفود التي تجاوزت قدرات التصدي المحلية.
	49 - ودعمت الأمم المتحدة عملية إتمام صياغة استراتيجية وخطة عمل أفغانستان للصحة الإنجابية وعملية صوغ السياسة والاستراتيجية الوطنيتين الأوليين لخدمات التمريض والقبالة. ودعما للتنفيذ، أنشئت اللجنة الوطنية المعنية ببقاء الأم والطفل بالإضافة إلى ثماني لجان في الولايات. ووعيا من الأمم المتحدة بأن الصحة حق من حقوق الإنسان، قامت بدعم عملية وضع الصيغة الأولية لسياسة وزارة الصحة العامة بشأن الصحة وحقوق الإنسان.
	50 - ونظرا لأن نشر الإلمام بالقراءة والكتابة وتمكين المرأة هما من المجالات الحيوية في أفغانستان، دعمت الأمم المتحدة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أكثر من 322 مركزا لتعليم النساء القراءة والكتابة في دايكوندي وباداكشان، وهما ولايتان تستهدفهما مبادرات صحة الأمهات والأطفال الحديثي الولادة. وبالإضافة إلى ذلك، اعتُمدت ميزانية قدرها 55.7 مليون دولار لأفغانستان في إطار برنامج الشراكة العالمية من أجل التعليم. ويهدف البرنامج، الذي يستمر ثلاث سنوات، إلى زيادة فرص الحصول على التعليم على قدم المساواة، ولا سيما للفتيات، في 55 مقاطعة في 13 ولاية تتسم بانخفاض مؤشرات التعليم والأمن بها.
	سابعا - مكافحة المخدرات
	51 - كشفت الدراسة الاستقصائية المعنية بالأفيون في أفغانستان التي أجرتها وزارة مكافحة المخدرات في أفغانستان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصدرت في 11 تشرين الأول/أكتوبر، أنه نتيجة لانعدام الأمن وارتفاع الأسعار، بلغت مساحة زراعة الخشخاش في أفغانستان 000 131 هكتار، بزيادة نسبتها سبعة في المائة عما كانت عليه في عام 2010. وتركَّز 78 في المائة من هذه الزراعة في ولايات هلمند وقندهار وأوروزغان ودايكوندي وزابول في الجنوب، و 17 في المائة منه في ولاية فراه وبادغيس ونمروز في الغرب. وهذه الولايات هي من أشد الولايات معاناة من انعدام الأمن في البلد. بيد أن حركة التمرد ليست هي القوة الدافعة الرئيسية وراء هذه الزراعة، حيث أن معظم الأرباح الآتية من الأفيون تحققها شرائح أخرى من المجتمع تشمل المسؤولين الفاسدين، وملاك الأراضي، والمجرمين. ومن المتوقع أن يصل الإنتاج المحتمل في عام 2011 إلى 800 5 طن، بزيادة نسبتها 61 في المائة عن إنتاج عام 2010 البالغ 600 3 طن. وزادت أسعار الأفيون الجاف بنسبة 43 في المائة، بالمقارنة بعام 2010؛ ومن المقدر أن تزداد القيمة الكلية للأفيون بسعر التسليم في المزرعة بنسبة 133 في المائة، أي من 605 ملايين دولار في عام 2010 إلى 1.4 بليون دولار في عام 2011.
	52 - وأما شرطة مكافحة المخدرات في أفغانستان، التي كان متوقعا خفض وضعها إلى قوة شرطة عادية، فقد ظلت إدارة مستقلة في إطار وزارة الداخلية، يرأسها نائب وزير لشؤون مكافحة المخدرات. وأطلقت الوزارة ووكالات إنفاذ القانون الداعمة (وزارة الداخلية، والمديرية الوطنية للأمن، وفرقة العمل المشتركة المجمعة) مبادرة جديدة تهدف إلى فرض جزاءات على الملاك والمستأجرين وفق ما يتوخاه القانون المتعلق بحملة مكافحة المُسْكرات والمخدرات ومراقبتها. واستهدفت هذه المبادرة تعريف السكان وتحذيرهم بشأن الحكم المتضمن في قانون مكافحة المخدرات الذي يقضي بأن الأراضي المزروعة بالخشخاش ستتعرض للإبادة القسرية، وسيتعرض ملاكها للمحاكمة.
	53 - واجتمع وزراء مكافحة المخدرات من أفغانستان وباكستان وجمهورية إيران الإسلامية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر في كابل لتعزيز تدابير التصدي للتحديات التي تواجه الأمن الإقليمي، في إطار المبادرة الثلاثية التي أُبرمت بوساطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وتعزز المبادرة منذ بدئها في عام 2007 أنشطة تبادل المعلومات، والعمليات التي تقودها أجهزة المخابرات وتستهدف الشبكات الكبرى العابرة للحدود الوطنية، بالإضافة إلى بناء الثقة. ومنذ عام 2009 أسفرت 12 عملية لمكافحة المخدرات تولت تنسيقها خلية التخطيط المشتركة عن ضبط عدة أطنان من المخدرات غير المشروعة، واعتقال العديد من مهربي المخدرات. وقد تعزز هذا التعاون بفضل الإعلان الوزاري الذي وقّعته البلدان الثلاثة. وبالإضافة إلى ذلك، حدد الوزراء الأخطار الناشئة في المنطقة، بما في ذلك التهريب عن طريق البحر وغسل الأموال، التي سيتم التصدي لها في عمليات مقبلة في إطار المبادرة الثلاثية. وحضر المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يوري فيدوتوف، هذا الاجتماع الذي تزامن انعقاده مع زيارته لكابل في الفترة من 27 إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر.
	ثامنا - دعم البعثة
	54 - استمرت أعمال تعزيز الأمن وفقا لمعايير العمل الأمنية الدنيا المنقحة في المكاتب الميدانية في جميع أنحاء البلد. وفي ظل بيئة العمل الأمنية المعاكسة في منطقة البعثة حاليا، ليس بمقدورنا بعد توقع تاريخ محدد للانتهاء من هذه الأعمال. ولا يزال التطور جاريا في الحالة الأمنية مع استمرار البعثة في اتخاذ تدابير إضافية للحد من شدة المخاطرة. بيد أنه، فيما عدا بعض التحسينات الإضافية، لا يُنتظر في الوقت الراهن أن يتطلب عام 2012 أي مشاريع رئيسية جديدة.
	55 - وقد ظل العمل جاريا في جميع المقار الإقليمية. وأُحرز تقدم كبير في تشييد المجمع الإقليمي الجديد في مزار شريف، ويوشك المجمع الإقليمي الجديد في قندهار على الاكتمال. ووفقا للمتوقع في التقرير السابق (A/66/369-S/2011/590)، عاد الموظفون إلى معظم مكاتب الولايات عند إتمام أعمال التعزيز الأمني الإضافية اللازمة طبقا لمعايير العمل الأمنية الدنيا المنقحة.
	56 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، كان معدل الشغور العام 18 في المائة بالنسبة للموظفين الدوليين و 9 في المائة بالنسبة للموظفين الوطنيين. أما الميزانية المقترحة لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان لعام 2012، التي تبلغ 241.5 مليون دولار (مقابل 270.7 مليون دولار في عام 2011)، متضمنة الحفاظ على المستوى الراهن لأنشطة التواصل التي تقوم بها البعثة، فهي حاليا قيد الاستعراض من قبل الهيئات التشريعية للأمم المتحدة.
	تاسعا - ملاحظات
	57 - اتضحت ضرورة أن تصطبغ عملية الانتقال التي يجتازها البلد بالمزيد من إمكانية التنبؤ بما تنطوي عليه، وذلك بفعل التطورات التي شهدتها الأشهر القليلة الماضية، بما فيها حادثة اغتيال رباني في أيلول/سبتمبر، واستمرار مصادر القلق الإقليمية، وتواصل الأزمة المالية العالمية المزعجة. ومن المهم للغاية في هذا الصدد أن تبذل أفغانستان، بدعم من شركائها ومن الأمم المتحدة في الميدان، جهدا متضافرا يهدف إلى صوغ توافق وطني في الآراء بشأن القضايا الرئيسية. ويشمل هذا إشراك المجتمع المدني في حوار واسع القاعدة يرمي إلى دفع عملية السلام قدما وتعزيز مؤسسات البلد؛ والحفاظ على زخم العملية الإقليمية المتفق عليها في إسطنبول؛ وكفالة صوغ مخطط اقتصادي وإنمائي موحد وشفاف ينطوي على إمكانية التنبؤ ومزود بالموارد الكافية، عن طريق تنشيط عملية كابل؛ وتوطيد شراكاتها الرئيسية للمنظور الطويل الأجل، أي ما بعد عام 2014.
	58 - وبرغم أن مقتل السيد رباني كان نكسة على الطريق، فإنه لا ينبغي ولا يمكن أن يكون رادعا للجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة بقيادة الأفغان. بل ينبغي أن تُتخذ من هذا الحادث فرصة لأن يحتشد جميع الأفغان معا في لحظة قوامها الوحدة الوطنية ليجددوا الالتزام بتحقيق السلام عن طريق الحوار. ويلزم مضاعفة الجهود من أجل معالجة العجز في رصيد الثقة، وبناء مقومات الثقة المتبادلة، والنهوض بعملية شاملة وضامّة للجميع لتحقيق السلام. ومن الضروري أن تلتزم جميع الأطراف، بما فيها حركة التمرد، بالمشاركة السلمية في عملية الحوار، وباتخاذ تدابير وقائية ضد الأعمال التي يمكن أن تقوّض هذه العملية. وإجراء تحقيق سليم في حادثة الاغتيال يمكن أن يساعد في استعادة الثقة والحيلولة دون فقدان أي قدر آخر من الزخم. وقد اتخذت اللويا جيرغا خطوة أولى نحو مواصلة الحوار، عن طريق إعادة تأكيد تأييدها للمفاوضات. وإني لأؤكد لرئيس أفغانستان والمجلس الأعلى للسلام والوزير ستانكزاي كامل الدعم من جانبي وهم يواصلون قيادة هذا الجهد الهام.
	59 - وقد قدم مؤتمر اسطنبول رؤية جلية والتزاما واضحا ببذل الجهد في إطار عملية تركز على النتائج وتهدف إلى تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في أفغانستان وفي المنطقة ككل. وتوفر عملية اسطنبول للأطراف الإقليمية الفاعلة أساسا للانطلاق قدما على نحو منظم، مزودة بأدوات متسقة ومبادئ واضحة، نحو تعزيز التعاون الإقليمي بشأن طائفة متنوعة من القضايا، بما فيها الأمن. والأمر يرجع الآن إلى أعضاء هذه المنطقة، كي يثبتوا التزامهم بهذه العملية وبأهدافهم بأن يكفلوا لها ما يلي: ’1‘ أن تسير قدما على نحو بناء وبنهج عملي؛ و ’2‘ أن تظل مملوكة للمنطقة ولكن متمتعة بالعون من الجهات الداعمة الدولية. وبالنظر إلى إدراج مكافحة المخدرات ضمن تدابير بناء الثقة، فإني أشجع مجتمع الجهات المانحة على تعميم إدماج تدابير مكافحة المخدرات في البرامج الوطنية ذات الأولوية، مع صوغ مؤشرات محددة وتوفير ميزانيات ممولة تمويلا كافيا.
	60 - ولا يزال من الضرورات ذات الأهمية الكبرى في مجال توطيد السلام والمصالحة والاستقرار أن تعمد أفغانستان وباكستان إلى تعزيز علاقاتهما الثنائية. وكانت آخر خطوة إيجابية اتخذت في هذا الصدد هي الاجتماع الثلاثي الذي ضم أفغانستان وباكستان وتركيا. وتمثل اللجنة الأفغانية الباكستانية المشتركة للمصالحة والسلام وسيلة مفيدة لمتابعة الحوار المنظم بشأن المسائل البالغة الأهمية المتصلة بالصالح المشترك. وإني أشجع أفغانستان وباكستان على أن تواصلا استخدام آليات من هذا القبيل لتناول وحل المسائل موضع الاهتمام المشترك.
	61 - ولا تزال حماية المدنيين تشكل شاغلا ملحّا وبالغ الأهمية لدى الأفغان والمجتمع الدولي على السواء. ومن المؤسف أن مستويات الخسائر في المدنيين ظلت مرتفعة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. فقد استمرت العناصر المناوئة للحكومة في استخدامها العشوائي للأجهزة المتفجرة المرتجلة ذات أقراص الضغط ولعمليات الاغتيال، التي أودت بحياة أعداد من المدنيين تفوق ما سببته أي وسيلة أخرى. وبرغم أن الشوط لا يزال طويلا، أصبحت الحكومة تقر بشكل متزايد بالحاجة إلى اتخاذ تدابير جادة لكفالة الحماية الكافية للنساء والمحتجزين، بجملة سبل منها التقيد بالتدابير الأساسية للحماية القانونية وإنفاذ تدابير المساءلة المؤسسية.
	62 - ويلزم للجهود المبذولة من أجل تحسين الأمن أن تقترن بتحسين الأحوال المعيشية للشعب الأفغاني. ويبين التقرير المتعلق بدليل التنمية البشرية أن الحكومة تحرز حاليا بالاشتراك مع المجتمع الدولي تقدما في تحسين الأحوال الاجتماعية - الاقتصادية، التي أصاب الركود كثيرا منها خلال فترة الحرب الأهلية في تسعينات القرن الماضي. ولكن الدليل يشير أيضا إلى التحديات التي لا تزال قائمة من حيث الفقر وأوجه التفاوت الاجتماعية. ولا يمكن في هذا الصدد الركون إلى القناعة بما تحقق. ويتعين ربط التحديات الطويلة الأمد المشمولة في موازنة الأبعاد الاقتصادية لمرحلة نقل المسؤولية عن الأمن في إطار عملية كابل الأوسع نطاقا بإنجاز تحسينات حقيقية وملموسة في حياة المواطن الأفغاني العادي. فالاستثمار مثلا في نشر الإلمام بالقراءة والكتابة وفي توفير التعليم على أساس تكافؤ الفرص سيسهم في إطلاق طاقة البلد الاقتصادية من عقالها وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ويتزايد الوعي لدى الشركاء الدوليين بأن تحقيق تحسن في مجالات الحوكمة والتنمية الاجتماعية - الاقتصادية وسيادة القانون مرتبط ارتباطا لا ينفصم بالنقل الناجح الذي لا رجعة فيه للمسؤولية عن الأمن. ومع توقع حدوث هبوط في الموارد الداعمة لأولويات العمل في مجالي الحوكمة والتنمية، تشتد بشكل متزايد أهمية الفعالية في استغلال التمويل وتنسيقه واستخدامه. ومن ثم يلزم إيلاء مزيد من الاهتمام للموازنة بين الاستثمارات الأمنية وغير الأمنية في الأجلين المتوسط والطويل. وقد وضع المؤتمر الدولي المعني بأفغانستان، المعقود في بون في عام 2011، خريطة طريق للخوض في هذه المناقشات.
	63 - وأكد مؤتمر بون من جديد الالتزام الطويل الأجل للمجتمع الدولي بدعم أفغانستان فيما بعد عام 2014. ومع تحويل توجه الاستراتيجية من تحقيق الاستقرار إلى التعاون الإنمائي الطويل الأجل، جدد المشاركون التزامهم بجعل المساعدة متساوقة مع أولويات الحكومة وتحسين كفاءة موارد المعونة، بجملة وسائل منها توجيه حصة متزايدة من المعونة عن طريق ميزانية الحكومة. وأصرّ الشركاء على مواصلة الإصلاحات في قطاع الحوكمة ومكافحة الفساد بغية كفالة الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد. وفي حين أن الوزارات التنفيذية الأفغانية أحرزت قدرا من التقدم في اتجاه التكامل الرأسي، يلزم الاضطلاع بمزيد من العمل في مجال ربط أعمال التخطيط والأنشطة على المستوى دون الوطني (ولا سيما بالنظر إلى تطور فريق إعمار الولايات) بأعمال التخطيط والأنشطة التي تُصاغ عن طريق البرامج الوطنية ذات الأولوية. وستواصل الأمم المتحدة دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاتساق على صعيد التنمية في كابل وعلى المستوى دون الوطني معا، في ظل القيادة والتوجيه من جانب حكومة أفغانستان وبالدعم والمشاركة النشطة من جانب الشركاء الدوليين.
	64 - وترتبط عمية الانتقال في أفغانستان ارتباطا لا ينفصم بالشراكات الاستراتيجية الملتزمة بمستقبل البلد فيما بعد عام 2014. وإلى أن تصبح هذه الاتفاقات ملموسة بقدر أكبر فيما تتضمنه من تأكيدات، ستمضي عملية نقل المسؤولية الأمنية في مسارها بمعدل سريع، ولكن دون تيقّن من الالتزامات الإنمائية الطويلة الأجل تجاه الشعب الأفغاني. ومما يتسم بأهمية خاصة في هذا الصدد ”الضمانات“ التي تموّل البرامج الإنمائية الوطنية الأفغانية الرئيسية للحكومة، الأمنية منها وغير الأمنية، فضلا عن الأنشطة والبرامج المؤكدة الفعالية.
	65 - وفي الوقت نفسه، يجب ألا تغيب أن أنظارنا الشواغل الإنسانية الأشد إلحاحا التي تجابه عديدا من الأفغان بصفة يومية. وإني أشجع على مواصلة التعاون داخل أفغانستان وفي المنطقة معا لإيجاد حلول مستدامة ودائمة لمشردي هذا البلد. وبالنظر إلى أن هناك قرابة ثلاثة ملايين لاجئ أفغاني في البلدان المجاورة وأكثر من 5.7 ملايين من العائدين، تعكف الأمم المتحدة، بالاشتراك مع حكومات أفغانستان وباكستان وجمهورية إيران الإسلامية، على التخطيط لعقد مؤتمر دولي في ربيع عام 2012، سيكون هدفه استطلاع استراتيجية شاملة متعددة السنوات من أجل هذه القضية التي طالما أمدها. وأنا أؤيد أتم التأييد هذه المبادرة وأتوقع أن تأتي منها نواتج موضوعية ملموسة يمكن أن تتيح حلولا حقيقية للعدد الضخم الذي ما زال مشردا من الأفغان.
	66 - وطيلة عام 2011، ما برحت حكومة أفغانستان تأخذ بزمام القيادة في معالجة العديد من المسائل الإنسانية، ولا سيما التصدي لحالة الجفاف. ويتضمن النداء الموحد الأفغاني لعام 2012، الذي أطلقه منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توجيه الانتباه إلى الاحتياجات الإنسانية الفورية وإلى ضرورة كفالة استمرار المبادرات الإنمائية والإنسانية وضمان الاتساق فيما بينها دعما لما تبذله الحكومة من جهود. بيد أن أهداف هذا النداء لا يمكن بلوغها إلى إذا أصبح الحق في تقديم المساعدة للمحتاجين إليها وتيسّر سبل الوصول إليهم أمرا قريب المنال. وبعد المصاب الفادح الذي أفقدنا بعض الموظفين العاملين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قندهار في 31 تشرين الأول/أكتوبر، وما يتلقاه العاملون في مجال المساعدة الإنسانية من الترويع والتهديد بصفة منتظمة، أهيب مرة أخرى بجميع الأطراف في النزاع أن تحترم ما تتصف به العناصر الفاعلة في مجال المساعدة الإنسانية من الحياد والتجرد، وحق الطوائف البالغة الضعف في تلقي المساعدة.
	67 - وما برحت الأمم المتحدة في أفغانستان تسهم في الجهود الأفغانية والدولية عن طريق دعم مساعي البحث عن حل سلمي للنزاع، وحماية حقوق الإنسان، والتشجيع على تقديم الدعم المتسق والفعال لجهود التصدي لشتى التحديات في مجالات الحوكمة والتنمية والمساعدة الإنسانية. وأود أن أشدد على أهمية كفالة أمن موظفي الأمم المتحدة وسلامتهم مع بقاء المنظمة شريكا ملتزما لحكومة أفغانستان وشعبها.
	68 - وقد انتقلنا حاليا إلى مرحلة جديدة عناصرها الطويلة الأجل هي التواصل والدعم والشراكة بين المجتمع الدولي وأفغانستان. ومن الواضح أنه مع تقدم أفغانستان على الطريق إلى السلام وتحسين الحوكمة، سيستمر التقييم للدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة.
	69 - وسيتولى الممثل الخاص الجديد للأمين العام، جان كوبيس، مهام منصبه في 16 كانون الثاني/يناير 2012. وفي هذا الصدد، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن امتناني للممثل الخاص استفان دي ميستورا لما أداه أثناء خدمته. فقد كفل بجهوده تضامن الأمم المتحدة مع حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي في دعم إقامة دولة حديثة ديمقراطية ذات سيادة. وطيلة عمله مع الأمم المتحدة، ظل السيد دي ميستورا نعم النصير للقيم والمبادئ التي تتجسد فينا جماعةً. وأود أيضا أن أتوجه بالشكر إلى موظفي الأمم المتحدة لما يتحلون به من الالتزام والتفاني في تفعيل هذه القيم والمبادئ ذاتها يوما بعد يوم برغم ما يواجههم من المخاطر. وهم بصنيعهم ذاك يكفلون لنا الوفاء بالتزاماتنا تجاه شعب أفغانستان.

