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   األمنجملس     العامةاجلمعية
  السنة السابعة والستون    الدورة السابعة والستون

  * من جدول األعمال املؤقت٣٨البند 
        احلالة يف أفغانستان

  احلالة يف أفغانستان وآثارها على السالم واألمن الدوليني    
  العام تقرير األمني    

   
  مقدمة  -أوال   

ــذا التقريـــ   - ١ ــة    هـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــال بقـ ــدَّم عمـ ــن   ٦٦/١٣ر مقـ ــس األمـ ــرار جملـ  وقـ
، الــذي طلــب فيــه اجمللــس إيلَّ أن أقــدِّم تقريــرا عــن التطــورات يف أفغانــستان  )٢٠١٢( ٢٠٤١

  .كل ثالثة أشهر
ان، ويتضمن هذا التقرير آخـر املـستجدات املتعلقـة بأنـشطة األمـم املتحـدة يف أفغانـست                   - ٢
 وحقـوق  ساعدة اإلنـسانية والتنميـة    ُبـذلت يف جمـاالت املـ      ت الـشأن الـيت      ذاهـود   اجليف ذلـك     مبا

ــسابق     ــري الـ ــدور تقريـ ــذ صـ ــسان، منـ ــؤرخاإلنـ ــران٢٠ املـ ــه/ حزيـ -A/66/855 (٢٠١٢ يونيـ

S/2012/462.( التقرير أيضا موجزا للتطورات السياسية واألمنيـة الرئيـسية واألحـداث           عرض  وي
  .اإلقليمية والدولية ذات الصلة بأفغانستان

    

 
  

  *  A/67/150. 
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  اهلامةالتطورات   -ثانيا   
  

  التطورات السياسية  -ألف   
خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، تركّـز اهتمـام اجلهـات املعنيـة األفغانيـة والدوليـة علـى                 - ٣

 /متــوز ٨أفغانــستان الــذي عقــد يف ب املعــيناألعمـال التحــضريية وأعمــال املتابعــة ملــؤمتر طوكيـو   
وقد ثبـت بوضـوح مـن عـدد         . كومتا أفغانستان واليابان   وتشاركت يف رئاسته ح    ٢٠١٢ يوليه

مــن تربعــات ماليــة أن فيــه املمــثلني الرفيعــي املــستوى وحجــم مــا أعلــن  مــن حــضر املــؤمتر مــن 
ــدرجيي يف الوجــود العــسكري        ــستان أمــر غــري وارد حــىت مــع االخنفــاض الت التخلــي عــن أفغان

 رئيـسية، تعهـد اجملتمـع الـدويل     ستحرزه احلكومة من تقدم يف بعـض جمـاالت        ورهنا مبا . الدويل
  .٢٠٢٤-٢٠١٥مبواصلة تقدمي املساعدة خالل فترة االنتقال إىل عقد التحول احملدد بالفترة 

 ببيــان ،كــرزايأفغانــستان، حامــد يونيــه، أدىل رئــيس / حزيــران٢١وقبيــل املــؤمتر، يف   - ٤
بقيــتني مــن فتــرة وتعهــد الــرئيس بتكــريس الــسنتني املت. أمــام جلــسة مــشتركة للجمعيــة الوطنيــة

 أصـدر ويف أعقـاب املـؤمتر،      . رئاسته جلهود تعزيز احلكم الرشيد واملساءلة وحتقيق فعالية املعونة        
 إجـراءات حمـددة ومقيـدة زمنيـا لتتخـذها الـوزارات             َضـمَّنه  ا رئاسـي  ايوليـه مرسـوم   /متوز ٢٧يف  

 الـــيت تعهـــدتوالوكـــاالت احلكوميـــة، وينـــصب تركيزهـــا علـــى بعـــض جوانـــب االلتزامـــات 
ــا ــة  هب ــز        احلكوم ــساد وبتعزي ــاب والف ــن العق ــالت م ــواهر اإلف ــصدي لظ ــو بالت ــؤمتر طوكي يف م

  .احلكومية اهلياكل
  املـشاركون يف مـؤمتر   ، أعـاد  طوكيو للمـساءلة املتبادلـة    عمل  ويف إعالن طوكيو وإطار       - ٥

انتخابـــات رئاســـية وبرملانيـــة شـــاملة وذات مـــصداقية يف ” بـــإجراء هم، تأكيـــد التـــزامطوكيـــو
ومــا يلــزم حاليــا هــو االتفــاق علــى اإلطــار القــانوين  .  وفقــا للدســتور٢٠١٥  و٢٠١٤ يعــام

وعلى وجه التحديـد، ينبغـي تـأمني صـدور قـانون االنتخابـات والقـانون املتعلـق                  . والفين لذلك 
، أي قبـل    ٢٠١٣بواجبات وهيكل جلنة االنتخابات املستقلة، يف غضون الربع األول مـن عـام              

 الرئاسـي  لمرسـوم ل حاليا لدى وزارة العدل وينبغي، وفقـا      أوهلماويوجد  . موعد االقتراع بسنة  
. ٢٠١٢ ســبتمرب/يوليــه، أن يقــدم إىل جملــس الــوزراء حبلــول هنايــة أيلــول      /متــوز ٢٧ املــؤرخ

 فيوجد حاليا لدى جملس النـواب        الذي ينظم التعيينات يف املناصب القيادية للجنة،       ،ثانيهما أما
ــة  ــة الوطني ــة   ومــن األ. يف اجلمعي ــة يف هــذه العملي ــة لتوســيع نطــاق الثق ، حــىت إذا مــور اجلوهري

. ، متتع من يعينون يف قيادة اللجنة باملصداقية وأن تكون العملية تـشاورية            يوافق على القانون   مل
ــة االنتخابــات    / متــوز١٠ويف تطــور آخــر، يف  ــه، أعلــن كــبري املــوظفني االنتخــابيني يف جلن يولي

  .٢٠١٣ أبريل/بينما ستنتهي مدة الرئيس احلايل للجنة يف نيساناملستقلة استقالته من منصبه، 



A/67/354 
S/2012/703  
 

12-49927 3 
 

وبنــاء علــى طلــب جلنــة االنتخابــات املــستقلة، قــام فريــق مؤلــف مــن ثالثــة أشــخاص      - ٦
إلعــداد دراســة اجلــدوى املتعلقــة بــسجل النــاخبني، بتيــسري مــن مــشروع الــدعم االنتخــايب           

التـابع لربنـامج    )  املرحلـة الثانيـة    -الغـد   مشروع تعزيز القـدرة القانونيـة واالنتخابيـة مـن أجـل             (
األمــم املتحــدة اإلمنــائي، بتقيــيم وســائل حتــسني ســجل النــاخبني مــن أجــل العمليــة االنتخابيــة     

 بـأن َجعـل     وأوصـى الفريـق   . يوليـه /متوز ٣١وُعرضت نتائج هذا التقييم على اللجنة يف        . املقبلة
الناخبني ومراكـز االقتـراع سيـساعد       عملية تسجيل الناخبني تتم على مراحل تشمل الربط بني          

على أفضل وجه على تقليـل احتمـاالت التزويـر، وحتـسني التخطـيط التنفيـذي، وتـوفري أسـاس                    
وبعـد أن اجتمـع الـرئيس كـرزاي     . يتمتع باالستدامة للعملية املستمرة للتثبت من هوية الناخب   

 بـإجراء مناقـشات     أغسطس، أعرب عن تأييده بوجه عام، وأصدر توجيهاته       /آب ١باللجنة يف   
وطلبــت اجلهــات املاحنــة الدوليــة احملتملــة مزيــدا مــن   . مــع وزارة املاليــة بــشأن آليــات التمويــل 

املعلومات بشأن املخاطر السياسية واألمنية وغريها وكذلك االسـتراتيجيات املمكنـة للتخفيـف      
  .من هذه املخاطر يف سياق ما ُيعد عملية طموحة وعالية التكلفة

. الدورة االنتخابية املقبلة حتظى باهتمام شديد لدى اجلهات املعنية األفغانيـة        زالت   وما  - ٧
 واالئـتالف الـوطين    ألفغانـستان وقد عقد االئتالفان السياسيان الرئيسيان، ومهـا اجلبهـة الوطنيـة      

 مشتركة مع مجاعات أخـرى، منـها حـزب احلقـوق والعدالـة واحلـزب                تألفغانستان، اجتماعا 
. بوجه عام اضطالع األحزاب السياسية بدور أكـرب يف اإلطـار االنتخـايب   اإلسالمي، ويفضالن   

 عبـد اهلـادي أرغانـديوال،     يتزعمـه يوليه، قام احلزب اإلسالمي هو اآلخر، الـذي         /متوز ١٢ويف  
شــخص وأُِكــد فيــه علــى تأييــد  ٢ ٠٠٠بعقــد اجتماعــه الــوطين يف كاُبــل، وحــضره أكثــر مــن 

 أن الئحــة جديــدة بيــد. ٢٠١٤ة يف انتخابــات عــام عمليــة الــسالم وضــرورة املــشاركة النــشط
تــشترط لتــسجيل أي حــزب رمسيــا أن تكــون لديــه مكاتــب يف   ويوليــه /متــوز ١١يف  صــدرت

  .على النشاط السياسيمن ذلك  القلق إزاء القيود احملتملة أثارت شيئا منفمقاطعة،  ٢٠
باكـستان علـى    وتركز قدر كـبري مـن النـشاط الدبلوماسـي بـني حكـوميت أفغانـستان و                  - ٨

وشـكا املـسؤولون الباكـستانيون مـن أن مجاعـات مـسلحة             .  عرب احلدود بينـهما    املسائل املمتدة 
ــة   أفغانــستانقواعــدها يف توجــد  ــة باجــاور القبلي ويف .  تــشن غــارات علــى حمافظــة ديــر ووكال
يف إسـالم أبـاد   أفغانـستان  يونيه، اسـتدعت وزارة خارجيـة باكـستان نائـب سـفري         /حزيران ٢٥

 مقابــل عــربوا ١٠٠مــا تفيــد بــه التقــارير مــن أن حــوايل إزاء   اللهجــة احتجاجــا شــديدهلتــسلم
مـن   ١١ احلدود يف حمافظة دير يف الليلة السابقة وقتلوا ستة من أفراد قـوة األمـن الباكـستانية و                 

 جــاود لــودين، ،، اتــصل نائــب وزيــر خارجيــة أفغانــستان يوليــه/متــوز ٢٢ويف . أفــراد امليليــشيا
ليعرب له عن شديد القلق مما يـّدعى مـن حـدوث قـصف يف مقاطعـة      يف كابل  ان  بسفري باكست 

 رئيـسا أفغانـستان  أغـسطس، تقابـل   / آب١٥ويف  . كونار الشرقية من جانب قـوات باكـستانية       
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انعقـاد الـدورة االسـتثنائية الرابعـة     باكستان يف مكة، اململكـة العربيـة الـسعودية، علـى هـامش             و
 منظمة التعاون اإلسالمي، واتفقا على إنشاء بعثة عـسكرية           نظمتها ملؤمتر القمة اإلسالمية، اليت   

ــة  / آب٢٥ويف .  يف احلــوادث ذات الــصلةمــشتركة للتحقيــق أغــسطس، ذكــرت القــوة الدولي
كـان  مولـوي دادلَّـه،     ،  )حتريكـي طالبـان   (حركة طالبان الباكستانية    للمساعدة األمنية أن زعيم     

  .وية يف كونار يف اليوم السابقبني املتمردين الذين قُتلوا يف غارة ج
السـتجواب  الـيت ذُكـرت   وكان حادث القصف عرب احلدود يف كونار أحـد األسـباب             - ٩

، عبــد الــرحيم ورداك وبــسمالّه ةلــوزيري الــدفاع والداخليــيف اجلمعيــة الوطنيــة جملــس النــواب 
ومشلــت االنتقــادات األخــرى وجــود الفــساد يف كلتــا      . أغــسطس/ آب٤خــان حممــدي، يف  

وقرر أعـضاء اجلمعيـة     . وزارتني إىل جانب عدم احترام السلطة التشريعية وأداء وزير الداخلية         ال
وطين احترامـه   وعقب ذلك، أعلن جملس األمـن الـ       . نعن طريق التصويت سحب الثقة بالوزيري     

لقــرار اجلمعيــة، وأصــدر الــرئيس كــرزاي تعليماتــه لكــل مــن الــوزيرين باالســتمرار يف املنــصب 
 وُعـيِّن  هورداك مـن منـصب  الـسيد  أغـسطس، اسـتقال    / آب ٧ويف  . يري األعمـال  بصفة وزيـر لتـس    

  .الحقا مستشارا أقدم للرئيس لشؤون األمن
ــة جملــس األمــن املنــشأة عمــال        - ١٠ ــة، وافقــت جلن واســتجابة لطلــب مــن احلكومــة األفغاني

لبـان،  يوليه، رفع اسم وزيـر املاليـة يف نظـام حكـم الطا            / متوز ١٩، يف   )٢٠١١ (١٩٨٨بالقرار  
وبلغ جمموع األفـراد الـذين ُرفعـت أمسـاؤهم مـن      . من قائمة اجلزاءاتعبد الوصي معتصم أغا،    

وُيجــري جملــس . فــردا ٢٠، ٢٠١١يونيــه / حزيــران١٧ اجلــزاءات يف أن فُرضــتالقائمــة منــذ 
، مـن املقـرر إمتامـه حبلـول هنايـة       ١٩٨٨األمن حاليا استعراضا لتنفيذ التدابري اليت حددها القرار         

 كفالة أن تكون املهام واألنشطة املقررة موجهـة علـى النحـو األمثـل          ، واهلدف منه  ٢٠١٢ معا
  .إىل دعم توسيع نطاق اجلهود الرامية إىل حتقيق السالم واالستقرار

ــدعم التحليلــي           - ١١ ــذل ال ــستان ب ــدعم إىل أفغان ــم املتحــدة لتقــدمي ال ــة األم وواصــلت بعث
ألعلـى للـسالم، وواصـلت، باالشـتراك مـع برنـامج          واالستشاري واللوجـسيت ألعمـال اجمللـس ا       

األمم املتحـدة اإلمنـائي، تقـدمي الـدعم لربنـامج إحـالل الـسالم وإعـادة اإلدمـاج يف أفغانـستان،                      
وتفيــد األمانــة . الــذي يهــدف إىل ســحب املقــاتلني مــن ذوي الرتــب الــدنيا مــن ميــدان القتــال 

للحكومـة  املناوئـة  غ عـدد العناصـر      بلـ  ،أغـسطس /املشتركة لذلك الربنامج بأنه يف منتـصف آب       
 يف املائـة منـهم حاليـا يف         ١٠حنـو   ويعمـل   . عنصرا ٥ ٠٢٥سابقا اليت التحقت بالربنامج رمسيا      

قطــاع األنــشطة اإلنــسانية إلزالــة األلغــام، بــدعم مــن دائــرة األمــم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة 
يــة حظــر اســتعمال وتكــديس  اتفاقباأللغــام، ويــسهمون يف إجنــاز التزامــات احلكومــة مبوجــب   

ومتثـل مـشاركتهم النـشطة بوصـفهم        . وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغـام        
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أفرادا يف جمتمعات حملية، من منطلق اهتمامهم مبجتمعاهتم هـذه، نتيجـة إجيابيـة للجهـود العامـة                  
نــامج إحــالل الــسالم   وعــن طريــق العــضوية يف اللجنــة التقنيــة لرب .لإلصــالح وإعــادة اإلدمــاج 

ــشأن        ــدعوة وإســداء املــشورة ب ــذل جهــود ال ــة ب ــستان، تواصــل البعث وإعــادة اإلدمــاج يف أفغان
املسائل املتصلة بالفرز، واملـشاركة اجملتمعيـة، واإلفـالت مـن العقـاب، وتـوفري األمـن للمقـاتلني                   

  .املُعاد إدماجهم
، علــى تقويــة األنــشطة ويــدأب اجمللــس األعلــى للــسالم، برئاســة صــالح الــدين ربــاين    - ١٢

وميثـل  . الرامية إىل هتيئة األحوال السياسية اليت تساعد على جعـل عمليـة الـسالم عمليـة وطيـدة          
إنشاء فريق عامل بشأن اجملتمع املدين إحدى املبادرات العملية اليت اختذها اجمللس للتواصـل مـع                

النـساء والـشباب وممثلـي      اجملتمع األفغـاين علـى نطـاق أكثـر اتـساعا، يـشمل علـى سـبيل املثـال                    
يوليه، قام رئيس اجمللس رباين وبعـض مـن كبـار أعـضائه بزيـارة               / متوز ٢ويف  . الكيانات الدينية 

اململكة العربية الـسعودية واتفقـوا مـع نظـرائهم الـسعوديني علـى ضـرورة العمـل مـع باكـستان                      
بيـد أنـه   . دات الدينيـة الدور اهلـام للعلمـاء والقيـا   استغالل على السري قدما بعملية السالم وعلى    

أغـسطس،  /أُرجئت زيارة كان مقررا أن يقوم هبـا أعـضاء مـن اجمللـس لباكـستان يف أوائـل آب                   
  .وأفيد بأن ذلك مت نتيجة للقصف الذي وقع عرب احلدود يف كونار

 مـن الشخـصيات املرموقـة مـن العلمـاء وناشـطي            ١٥٠وقد جتّمـع يف كاُبـل أكثـر مـن             - ١٣
 ات الدينية من مجيع أحناء املنطقة حلـضور املـؤمتر الثـاين للتعـاون اإلسـالمي               اجملتمع املدين والقياد  

ــدويل ــستان  ال ــأمني مــستقبل ســلمي يف أفغان ــانوأدىل ممثلــي اخلــاص .  لت  خبطــاب كــوبيتش، ، ي
بيانـا ختاميـا أعربـوا فيـه         املؤمتر   أصدر املشاركون يف  يونيه،  / حزيران ٢١ويف  . رئيسي يف املؤمتر  

ت االنتحارية وغريها من أعمال العنـف العـشوائي ضـد املـدنيني، مبـا فيهـا                 لتفجريال عن إدانتهم 
. أعمـال االعتــداء علـى املواقــع املقدسـة واالحتفــاالت الدينيـة واألســواق واالجتماعـات العامــة     

 أوروزغـان وقنـدهار، مبـساعدة مـن بعثـة            مقـاطعيت  وشهدت املبادرات احمللية أيضا قيام حمافظي     
ــدمي املـــ   ــدة لتقـ ــم املتحـ ــة   األمـ ــات التقليديـ ــض التجمعـ ــد بعـ ــستان، بعقـ ويف . ساعدة إىل أفغانـ

وشيوخ القبائل يف تريين كـوت وأصـدروا إعالنـا          الدين  يوليه، اجتمع مئات من علماء      /متوز ٢
يوليه، انعقد حـدث مماثـل   / متوز١٥ويف .  نقطة وأعربوا فيه عن تأييدهم للمصاحلة   ١١يتضمن  

 نقطـة، وشـددوا فيـه علـى احلاجـة إىل بـسط              ١٥ضمن  يف قندهار، اختذ املشاركون فيه قرارا تـ       
ــانون وإصـــالح األجهـــزة األمنيـــة وحتـــسني قـــدرات جلـــان الـــسالم يف املقاطعـــات     ــيادة القـ سـ

  .التواصل على
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  التطورات األمنية  -باء   
ســارت علــى النحــو املقــرر املرحلــة الثالثــة لعمليــة نقــل املــسؤوليات األمنيــة إىل قــوات    - ١٤

انيــة، حيــث تولــت هــذه القــوات تلــك املــسؤوليات فيمــا يتعلــق مبقاطعــات  األمــن الــوطين األفغ
املائـة مـن سـكان     يف ٧٥أي ما يغطي   كابيسا وكوندوز وأوروزغان وبكامل مقاطعة قندهار،       

ومل حيـدث تـدهور ُيـذكر يف النظـام العـام أو يف االجتاهـات األمنيـة يف املنـاطق الـيت                       . أفغانستان
 وينـّصب حاليـا تركيـز اللجنـة املكلفـة مـن احلكومـة بتنـسيق                 .شهدت نقل املسؤوليات األمنيـة    

  .عملية نقل املسؤوليات على األعمال التحضريية للمرحلتني األخريتني هلذه العملية
انتفاضـية  مايو، انتشر االهتمام على نطاق واسع بالتقارير اليت تفيد حبدوث           /ومنذ أيار   - ١٥

يت شهدت صدامات عنيفة بني الطالبـان وكيانـات          يف حمافظة أنذار من مقاطعة غازين، ال       شعبية
ويف خضم هذا الـصراع املعقـد واملتطـور،         . مسلحة أخرى من أجل السيطرة على ذلك اإلقليم       

ــُنُهج       ــة ل ــن حــدوث مقاوم ــة ع ــارير مماثل ــيت تفرضــها   وردت تق ــد ال ــة يف  التقيي ــان املتعنت الطالب
ا بـني  مـ ير عن وقوع صدامات فيغور ونورستان وننغارهار ولَغمان، إىل جانب تقار     مقاطعات  
  . ورداك ولوغار ولَغمان مقاطعاتاملتمردين يف

وواصلت األمم املتحـدة رصـد األحـداث األمنيـة ذات األمهيـة بالنـسبة لعمـل اجلهـات                     - ١٦
. املقـررة ؤثر علـى إجنـاز األنـشطة والـربامج          الفاعلة األمنية وحركتها وسالمتها واليت ميكن أن ت       

 املنفــذين هــدفا مباشــرا أو عرضــيا يف اهلجمــات الــيت ئهاوبعــض شــركاوكانــت األمــم املتحــدة 
 خــالل تعرضــت هلــا القوافــل يف مقاطعــات فاريــاب وغــور وهــريات وورداك وفــرح وقنــدهار   

أغـسطس، أصـيب موظـف وطـين تـابع لألمـم املتحـدة              /آب ٢٩ففـي   . الفترة املشمولة بالتقرير  
ات األمـم املتحـدة يف حمافظـة كلـدار         إحدى مركب  جبروح عندما انفجر جهاز متفجر مرجتل يف      

.  هبـذا االنفجـار    مـستهدفة يكـن قـد حتـدد مـا إن كانـت هـذه املركبـة                 من مقاطعة بلخ، وإن مل    
بــادغيس وكونــار وهــريات وفــرح وبغــالن عمليــات اختطــاف لــبعض   مقاطعــات  يف توحــدث

جــة أُطلــق ســراحهم مجيعــا بعــد ذلــك دون أن يلحــق هبــم أذى نتي  ولكــن املــوظفني الــوطنيني، 
بينمـا  هـار؛   ر ننغا  مقاطعة ووردت هتديدات لبعض املوظفني الوطنيني يف     . لتدخل بعض الشيوخ  

  .كاُبل وقندهارمدينيت هومجت بعض مرافق النقل اليت يستخدمها أفراد األمم املتحدة يف 
وبوجه عام، ظلت احلوادث األمنية املـسجلة علـى مـستوى أدىن مـن مـستواها يف عـام                  - ١٧

مـايو  / أيـار  ١ويف الفتـرة مـن      . ٢٠١٠أقرب إىل مستويات عـام       أرقامها   حيث كانت ،  ٢٠١١
 حادثـة، ممـا     ٥ ١٩٠يوليه، اليت تـشكل تقليـديا موسـم القتـال الـصيفي، ُسـجلت               /متوز ٣١إىل  

، ٢٠١١ يف املائـــــة باملقارنـــــة بتلـــــك الفتـــــرة نفـــــسها يف عـــــام ٣٠ميثـــــل اخنفاضـــــا بنـــــسبة 
 عن عدة اجتاهات، منها احلظـر الـذي تفرضـه           وُيقدر أن هذا االخنفاض نتج    . )حادثة ٧ ٤٧٠(
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قوات األمن األفغانية والدولية على املتمردين وشحنات األسلحة والتمويـل، إىل جانـب إعـادة               
ــشر ــوات ن ــسلحة املباشــرة      الق ــصدامات امل ــشوب ال ــل احتمــاالت ن ــا قل ــة، مم ووقعــت . الدولي
يوليـه يف املنـاطق اجلنوبيـة    /وز متـ ٣١مـايو إىل  / أيـار ١املائة من مجيع حوادث الفترة مـن      يف ٦٩

ــة ــها يف    - واجلنوبي ــشرقية، ووقعــت أغلبيت ــشرقية وال ــار وننغارهــار  مقاطعــات ال ــدهار وكون قن
  .وغازين وخوست وهلماند

 الـشرقية   -وظلت جهود املتمردين مركزة على طرق التسلل مـن املقاطعـات اجلنوبيـة                - ١٨
  يف احلــوادث األمنيــة املــسجلة يف  ومــن الالفــت للنظــر حــدوث زيــادة    . والــشرقية إىل كاُبــل 

ــات ــدة بــــني    مقاطعــ ــرة املمتــ ــار يف الفتــ ــان ولوغــ ــار ولغمــ ــار وننغارهــ ــار١ كونــ ــايو / أيــ مــ
ــالفترة نفــسها يف عــام   /متــوز ٣١ و ــة ب ــه، باملقارن ــصدامات املــسلحة  . ٢٠١١يولي وشــكلت ال

يف وحـدث اخنفـاض طفيـف     . واألجهزة املتفجـرة املرجتلـة األغلبيـة الكـربى مـن هـذه احلـوادث              
يوليــه، / متــوز٣١مــايو إىل / أيــار١ منــها يف الفتــرة مــن ٣٢اهلجمــات االنتحاريــة، حيــث وقــع 

يوليه، وبرغم اجلهود املطردة من جانب املتمـردين،        /ويف شهر متوز  . ٢٠١١ يف عام    ٣٧مقابل  
 وقـد نـتج جـزء مـن         .٢٠١١ عـام ُسجلت مخس هجمات انتحارية، مقابـل تـسع هجمـات يف            

قوات األمـن األفغانيـة والدوليـة بـضبط كميـات كـبرية مـن املتفجـرات                هذا االخنفاض عن قيام     
وأفـادت أجهـزة األمـن بـأن شـهر      . واألجهزة االنتحارية وتفكيك خاليـا اهلجمـات االنتحاريـة    

كاُبـل وهـريات وقنـدهار وكونـدوز،        مـدن   يوليه شهد إحبـاط مخـس هجمـات مزمعـة يف            /متوز
عمليـة تـصفية إحـدى اخلاليـا االنتحاريـة يف      وأنه قد مت منع وقوع هجـوم يف كاُبـل عـن طريـق       

  .أغسطس/آب ٢
وما برحت هذه اهلجمات، ما ُخطط منها وما ُنفذ، تتعاظم من حيـث درجـة تعقـدها         - ١٩

ــران٢١ففــي . وشــدهتا ــة    / حزي ــه، فــرض أربعــة مهــامجني مــسلحني بأســلحة خفيفــة وثقيل يوني
 كابـل،   يت يف ضـواح    ساعة على مطعم قائم على ضـفاف إحـدى الـبحريا           ١٢حصارا استمر   
الــشرطة األفغانيــة وجرحــوا ســبعة مــدنيني    مــدنيا أفغانيــا وثالثــة مــن أفــراد ٢١وقتلــوا خاللــه 

ويف حـني أن الطالبـان اعترفـوا مبـسؤوليتهم عـن ارتكـاب هـذه اجلرميـة، فـإهنم حـاولوا                       .آخرين
 لــسلوكتربيــر اســتهدافهم ملكــان مــدين وأشــخاص مــدنيني بالتــذرع بــأن املطعــم كــان موقعــا     

  .إسالمي غري
 فـرد وقـوام اجلـيش       ١٥٧ ٠٠٠وتسري عملية زيادة قوام الشرطة الوطنيـة األفغانيـة إىل             - ٢٠

ــة عــام  ١٩٥ ٠٠٠الــوطين األفغــاين إىل  . ، مبعــدل ســابق للمــستهدف ٢٠١٢ فــرد حبلــول هناي
 التقـديري للجـيش    فرد والقـوام ١٤٩ ٠٠٠قديري للشرطة يوليه، بلغ القوام الت  /هناية متوز  ففي
ــه  وملزيــد مــن التأكيــد علــى دور اإلنفــاذ الــسليم للقــوانني الــذي تــضطلع    .  فــرد١٨٥ ٠٠٠ ب
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، الــيت أنــشأهتا وزارة ) الدميقراطيــةشرطةالــ(“ البوليــسي مــاردومي”الــشرطة، اضــطلعت أمانــة 
واصـل مـع اجملتمـع املـدين بغيـة          تأبريل لتنسيق مبادرات الـشرطة اجملتمعيـة وال       /الداخلية يف نيسان  

الــشرطة وزيــادة ســرعة اســتجابتها، باإلشــراف علــى إنــشاء وحــدات مكرســة    تعزيــز مــساءلة 
ويتركــز العمــل حاليــا علــى إعــداد اســتراتيجية الــوزارة  . للــشرطة اجملتمعيــة يف مثــاين مقاطعــات 

 بيد أنه حدث ختلـف يف اجلهـود الراميـة إىل تقويـة تعيينـات     . ومنهج الدراسة وبرنامج التدريب   
 قدرهتا، وهي عنصر بالغ األمهية لكفالة تيـسري سـبل الوصـول إىل         الشرطة النسائية وتعزيز   أفراد

وتواصل بعثة األمم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل أفغانـستان أداء دور     . العدالة للنساء واألطفال  
نشط يف تنسيق املوارد الدولية ملساعدة الوزارة يف هذه اجلهـود، وتـدعم إشـراك اجملتمـع املـدين                   

ا عملية االستعاضـة عـن شـركات األمـن اخلاصـة بقـوة احلمايـة العامـة                  أم. يف هذه اإلصالحات  
 شــهدت الفتــرة املــشمولة بــالتقرير تغــيري نائــب وزيــر  ثاألفغانيــة فقــد ســارت ســريا بطيئــا حيــ

  .الداخلية املسؤول عن املشروع وكبري املوظفني التنفيذيني للمشروع
 أغـسطس، /فبحلـول منتـصف آب     .واستمر التوسع يف برنامج الشرطة احملليـة األفغانيـة          - ٢١

 هـذه القـوات     ويف حـني أن    .موقعـا معتمـدا    ٧١ يف   افرد ١٦ ٢٦٦العاملني  جاوز عدد األفراد    
تــزال توجــد شــواغل   الفإنــه منــاطق، ةيف حتقيــق االســتقرار يف عــدقــد أســهمت األمنيــة احملليــة 

ة والـسيطرة،  بشأن مسائل اإلفالت من العقاب، والفرز، واالفتقار إىل خطـوط واضـحة للقيـاد           
وأعربت بعثة األمم املتحـدة لتقـدمي       . واحتمال عودة ظهور ميليشيات منحازة عرقيا أو سياسيا       

املساعدة إىل أفغانـستان عـن قلقهـا مـن تعـيني بعـض مـن ُيـّدعى انتـهاكهم حلقـوق اإلنـسان يف                         
بعض مواقع املـسؤولية، وكـذلك مـن عـدة تقـارير تفيـد حـدوث انتـهاكات تـورط فيهـا أفـراد                        

يونيـه  /حزيـران  ٢٣وقد اعُتقل أحد قادة الشرطة احمللية من كونـدوز يف  . عون للشرطة احمللية تاب
  . سنة ملدة مخسة أيام واغتصبها مرارا خالهلا١٨عقب ادعاءات تزعم أنه احتجز فتاة عمرها 

أغـــسطس يف مقاطعـــة /ووفقـــا ملـــا أفـــاد بـــه مـــسؤولون حمليـــون، قُتـــل، يف أوائـــل آب   - ٢٢
علـى نطـاق واسـع      املعتقـد   ومن  . ة، تسعة على األقل من أفراد قبائل البشتون       أوروزعان اجلنوبي 

أن هذا القتل ارتكبه أفراد مـن طائفـة اهلـزارة قـدموا أنفـسهم علـى أهنـم ضـباط تـابعون ملبـادرة               
وقد وقعت هذه احلادثة عقب مصرع فردين من طائفة اهلـزارة بأيـدي الطالبـان               . للدفاع احمللي 
 حلقـة مـن العنـف       ء نـشو  ولني احلكـوميني احمللـيني إزاء شـبح       لقلق املسؤ ويساور ا . حسبما يبدو 

املــدفوع بــدوافع عرقيــة وإزاء التهديــدات الــيت يلّــوح هبــا الــبعض يف طائفــة البــشتون بــأهنم           
  .سيحولون أسلحتهم لتصبح مصوبة ضد احلكومة إذا مل تتم إقامة العدل

ويـشمل هـذا    . أمنية أفغانية شـىت   واستمر ورود التقارير عن حاالت انشاق من هيئات           - ٢٣
 الغربيـة ُيعتقـد أهنـم انـضموا إىل       -من أفـراد الـشرطة احملليـة يف مقاطعـة بـادغيس الـشمالية                ١٧
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وميثل قيـام   . يوليه/ متوز ٣ فردا آخرين بّدلوا انتماءهم يف       ٩٣يونيه، و   / حزيران ٢٤الطالبان يف   
ض نظرائهم الـدوليني تطـورا مقلقـا        أشخاص نظاميني من األفغان بقتل أو إصابة زمالء هلم وبع         

يضر بالثقة خالل عملية نقل املسؤوليات األمنية اليت تعتمـد علـى التنـسيق الوثيـق بـني األفغـان                     
أغـسطس وهـو قيـام أحـد        / آب ١٧ومشلـت هـذه احلـوادث مـا وقـع يف            . وموجهيهم األجانـب  

ل فـردين مـن أفـراد القـوة        اجملندين يف الشرطة احمللية، ُيعتقد أنه متمرد سابق، بـإطالق النـار وقتـ             
ومـن احلـوادث   . قاطعـة فـرح الغربيـة     مالدولية للمساعدة األمنية يف أول يوم له يف التـدريب يف            

ــل عــشرة مــن         ــة بقت ــشرطة األفغاني ــرد مــن ال ــام ف ــه الــيت وقعــت فيمــا بــني األفغــان قي يف زمالئ
  . الشرقية-أغسطس يف مقاطعة منروز اجلنوبية /آب ١١
  

  يميالتعاون اإلقل  -جيم   
شهد التعاون وبناء الثقة على الصعيد اإلقليمي إحراز تقدم يف جمموعة واسـعة النطـاق                 - ٢٤

يونيـه،  / حزيـران  ١٤املعقـود يف كاُبـل يف       “  آسـيا  بقلـ ”من اجملاالت يف املؤمتر الوزاري ملنطقة       
يني وهو اجتماع املتابعة األول على املستوى الوزاري لعملية اسطنبول لألمـن والتعـاون اإلقليمـ    

وضـم احلاضـرون وفـودا رفيعـة املـستوى مـن            . من أجل حتقيق األمن واالسـتقرار يف أفغانـستان        
 مـن املنظمـات اإلقليميـة       ١١ مـن البلـدان الداعمـة، و         ١٤ من دول منطقـة قلـب آسـيا، و           ١٤

وقرر املشاركون، ضمن ما قرروه مـن عناصـر أخـرى، املـضي قـدما يف تنفيـذ سـبعة                    . والدولية
إدارة حــاالت الكــوارث؛ ومكافحــة اإلرهــاب؛  :  األولويــة لبنــاء الثقــة، هــي مــن التــدابري ذات

ومكافحة املخدرات؛ والتعاون فيما بني الغرف التجارية؛ والفرص التجارية؛ والبنيـة األساسـية         
  .ويتواصل حاليا إعداد هذه التدابري وتطويرها وتنفيذها. اإلقليمية؛ والتعليم

ول، ومتهيـدا ملـؤمتر طوكيـو، ُعقـد مـؤمتر علـى مـستوى         وسعيا إىل توطيد عملية اسـطنب       - ٢٥
ــودهلي يف    ــستان يف نيـ ــتثمار يف أفغانـ ــشأن االسـ ــة بـ ــران٢٤القمـ ــاد  / حزيـ ــضافه احتـ ــه استـ يونيـ

ومثّل كال من حكوميت أفغانـستان واهلنـد يف املـؤمتر وزراء مـن ذوي املهـام                 . الصناعات اهلندية 
 شـركة هنديـة   ١٥٠ بلـدا وزهـاء   ٣٣ن  مـشارك مـ   ٥٠٠الرئيسية، وجاوز عدد املشاركني فيه      

  .شركة أفغانية، أبدوا التزامهم مبساعدة أفغانستان ومساندة تنميتها االقتصادية ٨٥ و
يوليــه، رأس نائــب وزيــر خارجيــة أفغانــستان اجتماعــا لكبــار املــسؤولني، / متــوز٧ويف   - ٢٦

يوليــه يف /ز متــو٢٣أرســى فيــه املــشاركون األســاس الجتمــاع ُعقــد علــى مــستوى الــسفراء يف  
كاُبل، اتفقت فيه البلـدان الـيت أخـذت زمـام املبـادرة بـشأن شـىت تـدابري بنـاء الثقـة علـى تعـيني                   
ــة يف صــوغ خطــط       ــة اإلقليمي جهــات للتنــسيق علــى وجــه الــسرعة والعمــل مــع األفرقــة التقني

ويف . وتأكــد تقــدمي الــدعم مــن جانــب وكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا . التنفيــذ
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سبتمرب، اجتمع يف أنقرة الفريق التقين اإلقليمـي املعـين مبكافحـة اإلرهـاب، وتـصدرته                /لولأي ٣
  .حكومات أفغانستان واإلمارات العربية املتحدة وتركيا

يوليــه، عقــد رئــيس أفغانــستان اجتماعــا يف كاُبــل مــع رئــيس وزراء        / متــوز١٩ويف   - ٢٧
وأكـد الوفـد الباكـستاين مـن        .  خـار  باكستان راجا برفيز أشرف ووزيـر خارجيتـها هنيـا رّبـاين           

جديـــد تأييـــده لعمليـــة الـــسالم وتعهـــد بزيـــادة اجلهـــود املبذولـــة يف جمـــال تيـــسري االتـــصاالت  
يوليـه، أعربـت وزيـرة خارجيـة الواليـات      / متـوز ٣ويف . واملفاوضات املباشرة فيما بـني األفغـان     

ظريهـا الباكـستاين، عـن      املتحدة األمريكية، هيالري رودهام كلينتـون، يف اتـصال هـاتفي مـع ن             
ــاين    ــوفمرب /أســفها للحــادث املفجــع الــذي وقــع يف تــشرين الث ــه  ٢٠١١ن ــديا ٢٤ وقُتــل في  جن

ويف ذلك اليوم نفـسه، أعلنـت باكـستان إعـادة فـتح طـرق إمـدادات منظمـة حلـف                . باكستانيا
  .مشال األطلسي إىل داخل أفغانستان

اطعــة كوهيــستوين باداخــشون، وكــان حلــادث اغتيــال رئــيس شــعبة أمــن الدولــة يف مق  - ٢٨
يوليـه ومـا أعقبـه مـن عمليـات للجـيش يف ذلـك البلـد،                 / متـوز  ٢١طاجيكستان، الذي وقـع يف      

ــستان    ــة باداخــشان يف مشــايل أفغان ــأثري عــرب احلــدود يف مقاطع ــد عــن وجــود   . ت ــا أفي ونتيجــة مل
اعـات  مجاعات متطرفة طاجيكية على اجلانب األفغاين ثارت املخاوف من أن تسعى هذه اجلم             

يوليـه، التقـى رئـيس طاجيكـستان، إميومـايل          / متـوز  ٢٦ويف  . إىل استغالل حالة عـدم االسـتقرار      
وقــد . رمحــون، ووزيــر داخليــة أفغانــستان ملناقــشة مــسألة أمــن احلــدود املــشتركة بــني البلــدين   

أغلقت طاجيكستان حدودها خالل العمليات العسكرية، مما أثّر على حركة األفغـان املقـيمني              
وظلت بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانـستان تتواصـل           . قة باداخشان اجلبلية  يف منط 

طيلــة هــذه األحــداث مــع املــسؤولني احمللــيني والقنــصليني األفغــان والطــاجيكيني، مبــا يف ذلــك    
  .التواصل بشأن تيسري الوصول ألغراض املساعدة اإلنسانية

زاخستان وقريغيزيستان واالحتاد الروسـي خـالل   وقام ممثلي اخلاص بزيارات رمسية لكا     - ٢٩
ــالتقرير  ــرة املــشمولة ب ــران٢٨ويف اجتمــاع ُعقــد يف  . الفت ــيس   / حزي ــه يف أســتانا، أعــاد رئ يوني

ــاون        ــى حنــو اســتباقي للتع ــه عل ــساندة حكومت ــد م ــاييف، تأكي كازاخــستان، نورســلطان نزارب
ت الـيت جـرت يف موسـكو يف    ويف االجتماعـا . اإلقليمي، مبا يف ذلك يف إطـار عمليـة اسـطنبول     

أغـــسطس، أعـــرب وزيـــر خارجيـــة االحتـــاد الروســـي، ســـريجي / آب١٥ إىل ١٣الفتـــرة مـــن 
الفــروف، وغــريه مــن كبــار املــسؤولني عمــا يــساور روســيا مــن شــواغل شــديدة بــشأن إنتــاج   

وكانت الـديناميات اإلقليميـة هـي منـاط التركيـز يف االجتماعـات الـيت        . املخدرات واالجتار هبا  
  .سبتمرب/ أيلول٧ إىل ٥ بيشكيك يف الفترة من جرت يف
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  حقوق اإلنسان  -ثالثا   
 يف املائـة يف     ٤يوليه اخنفاضا بنـسبة     / متوز ٣١مايو و   / أيار ١سجلت الفترة املمتدة بني       - ٣٠

ووثّقـت بعثـة األمـم املتحـدة        . ٢٠١١عدد الضحايا املـدنيني باملقارنـة بـالفترة نفـسها مـن عـام               
 ١ ٤٤٨ قتــيال و ٩٣٠( ضــحية مــن املــدنيني  ٢ ٣٧٨ أفغانــستان وقــوع لتقــدمي املــساعدة إىل

 قتـيال   ١ ٠٢٩( ضـحية مـن املـدنيني        ٢ ٤٦٦علـى مـدى فتـرة األشـهر الثالثـة، مقابـل             ) جرحيا
وعلى وجـه اخلـصوص، حـدث اخنفـاض ملمـوس يف عـدد              . ٢٠١١يف عام   )  جرحيا ١ ٤٣٧ و

باكات األرضـية بـني القـوات املواليـة     الضحايا من املدنيني نتيجـة للـهجمات االنتحاريـة واالشـت      
 يف املائـة مـن   ٨٥وُتعـزى املـسؤولية إىل املتمـردين عـن وقـوع      . للحكومة والعناصـر املناوئـة هلـا      

 وقــدرها ٢٠١١الــضحايا املــدنيني، وهــو مــا يفــوق النــسبة املنــاظرة يف الفتــرة نفــسها مــن عــام  
رها سـبعة يف املائـة، وهـي أقـل مـن      يف املائة، وتعزى إىل القوات املوالية للحكومة نسبة قـد    ٧٨

ومل ميكن عزو املـسؤولية عـن وقـوع حنـو           .  يف املائة  ١٢ وقدرها   ٢٠١١النسبة السابقة يف عام     
  .تسعة يف املائة من الضحايا املدنيني إىل أي طرف

وصدرت رسالة يدَّعى أهنا من املالّ عمر مبناسبة عيد الفطر، الذي ُيحتفـل فيـه بانتـهاء                   - ٣١
 املعظم، وحث فيها مقاتلي الطالبان على عدم إيذاء املـدنيني، معتـرباً ذلـك واجبـا         شهر رمضان 

وباملثل، أدىل زعيم فـصيل احلـزب اإلسـالمي، قلـب الـدين حكمتيـار، ببيـان معلـن هبـذه                     . دينيا
ونقيضا هلذا اخلطاب، استمر شن اهلجمات يف األمـاكن         . املناسبة، شدد فيه على محاية املدنيني     

وخـالل شـهر    .  املواطنـون العـاديون وازدادت عمليـات االغتيـال املتعمـد للمـدنيني             اليت يرتادها 
. رمضان، وقعت مخس على األقل من حـوادث االعتـداء اسـتهدفت بعـض األئمـة يف املـساجد                  

أغـسطس، الـذي ُسـجلت      / آب ١٤ هو يـوم     ٢٠١٢وكان اليوم األشد فتكا حىت اآلن يف عام         
ســتهدف عــدد منــها رواد األســواق مبناســبة العيــد،  فيــه حــوادث عنــف يف شــىت أحنــاء البلــد، ا 

ــا ــن     مم ــر م ــوع أكث ــل وجــريح  ٢٠٠أســفر عــن وق ــني قتي ــدين ب ــها يف   .  م ــغ عن ــة أُبل ويف حادث
 مــدنيا، منــهم امرأتــان، يف ظــروف بــشعة يف مقاطعــة ١٧أغــسطس، أفيــد عــن مقتــل /آب ٢٧

مي املـساعدة إىل    وأصدرت بعثة األمم املتحدة لتقـد     . هلماند، حيث قُطعت رؤوس العديد منهم     
ويف . أفغانستان بيانا أدانت فيه بشدة هذا الفعل املستهجن وطالبت بتقدمي مرتكبيه إىل العدالـة             

سبتمرب، أدى هجوم انتحـاري مـزدوج يف سـيد أبـاد مبقاطعـة وارداك إىل مقتـل مثانيـة                    / أيلول ١
للغايــة فبعـد هجـوم مــن مفّجـر انتحــاري وحيـد، انفجـرت قنبلــة ضـخمة       . مـدنيني علـى األقــل  

حمّملــة يف شــاحنة فــسوَّت بــاألرض مــبىن املركــز اإلداري للمحافظــة وأحلقــت أضــرارا باملبــاين    
  .احمليطة به
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يوليــه، ازدادت أيــضا حــاالت االغتيــال املتعمــد  / متــوز٣١مــايو و / أيــار١وفيمــا بــني   - ٣٢
لعناصــر للمــدنيني، مبــن فــيهم املــسؤولون والعــاملون يف احلكومــة وشــيوخ اجملتمعــات احملليــة وا   

وميثــل هــذا زيــادة .  آخــرين١٣٩ فــردا وجــرح ٢٣١الفاعلــة الدينيــة، وأســفرت عــن مــصرع  
 وعــدد ١٦٢، حيــث بلــغ عــدد القتلــى  ٢٠١١ يف املائــة عــن الفتــرة ذاهتــا مــن عــام  ٨٨بنــسبة 

وفيما يتعلق بزيـادة عـدد اجلرحـى إىل ثالثـة أمثالـه، فإهنـا ميكـن أن ُتعـزى جزئيـا             . ٣٥اجلرحى  
ويف .  اســـتخدام األجهـــزة املتفجـــرة املرجتلـــة يف حـــاالت االغتيـــال املتعمـــد      إىل االزديـــاد يف

يوليــه، قُتلــت رئيــسة إدارة شــؤون املــرأة يف مقاطعــة لغمــان، حنيفــة صــايف، بواســطة  /متــوز ١٣
ووقـــع يف . جهـــاز متفجـــر ُيـــتحكم فيـــه مـــن ُبعـــد، أدى أيـــضا إىل جـــرح أفـــراد مـــن أســـرهتا  

فــاف يف مقاطعــة ســامنغان الــشمالية اســتهدف يوليــه هجــوم انتحــاري علــى حفــل ز/متــوز ١٤
عضو الربملان والزعيم احمللي أمحد خان سامنغاين، وقُتل من جرائه أيضا قائد الـشرطة اإلقليميـة               

ومل تـّدع أي مـن مجاعـات املتمـردين          .  مـدنيا آخـر    ٢٣والرئيس احمللي ملديرية األمن الوطنية و       
ــس     ــات متناف ــذا اهلجــوم، وســادت نظري ــسؤولية عــن ه ــه يف خــضم   امل ــه ودوافع ــشأن مرتكب ة ب

وعلى اجلانب املوايل للحكومة، اخنفـضت اخنفاضـا        . توترات معقدة داخل الفصائل وفيما بينها     
ــا مــن         ــة وغريه ــارات الليلي ــة والغ ــضربات اجلوي ــدنيني وإصــاباهتم نتيجــة لل ــات امل ملموســا وفي

وية تفوق مـا يـسببه أي       وظلت أعداد الضحايا املدنيني نتيجة للغارات اجل      . العمليات العسكرية 
  .تكتيك آخر مما تستخدمه القوات املوالية للحكومة

وال تزال املمارسات التقليدية الضارة، وخباصة اليت تنال من النساء والفتيات، منتـشرة               - ٣٣
ويف أعقاب احتجاجات كـبرية مـن جانـب التنظيمـات النـسائية احملليـة واجملتمـع                 . انتشارا وبائيا 

يونيـه عمـا بـدر منـه مـن تعليقـات أشـار              / حزيـران  ٢٤اعتذر وزير العـدل يف      املدين بوجه عام،    
وقــد أعــادت بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي . فيهــا إىل دور إيــواء النــساء علــى أهنــا مواقــع للفــسق 

ــساء          ــة للن ــالغ األمهي ــا ب ــدم دعم ــيت تق ــدور، ال ــذه ال ــا هل ــد دعمه ــستان تأكي ــساعدة إىل أفغان امل
وأعربت البعثة عن قلقها إزاء اسـتمرار حـاالت إعـدام      . ضات للخطر والفتيات األفغانيات املعرّ  

ويف أوائـل   . النساء خارج إطار القانون وبدعوى محاية الشرف يف أحنـاء خمتلفـة مـن أفغانـستان               
يوليه، تعـاىل احتجـاج عـاملي شـديد مـن جـّراء اإلعـدام العلـين املـصور فيلميـا الـذي نفـذه                     /متوز

وشــددت . ة بــدعوى ارتكاهبــا للزنــا يف مقاطعــة بــاروان     ســن٢٢الطالبــان يف امــرأة عمرهــا   
تنظيمات اجملتمـع املـدين علـى خماوفهـا مـن أن التخفـيض التـدرجيي للوجـود العـسكري الـدويل                      

ويف . ميكن أن يؤثر تأثريا ضارا على املكاسب اليت حققتها املرأة األفغانية خـالل العقـد املاضـي              
 بعض التنظيمات بزيـارة يقـوم هبـا مقـرر األمـم             يوليه، طالب تكتل من   / متوز ٢٤بيان صادر يف    

  .املتحدة اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه
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وَتراَدف مع مساعي التأثري النشطة اليت بذلتها تنظيمات اجملتمـع املـدين النـسائية، تقـدمي                   - ٣٤
ر أحــد الــسجون يف عــدة مــسؤولني إىل احملاكمــة بتهمــة ارتكــاب العنــف ضــد املــرأة، منــهم مــدي 

سنة  ١٥  فتاة عمرها  ه عاما الغتصاب  ١٦مقاطعة لوغـــار، وقد صـدر احلكم بإدانته وسجنــه ملدة         
ــل  / متــوز١٨ و ١٧ويف . ٢٠١٠يف عــام  ــه، أُنــشئت يف كاُب ، “(N-Peace)شــبكة الــسالم ”يولي

مـم املتحـدة،   وبتيـسري مـن األ  . لدعم ممارسة املرأة لـدورها القيـادي يف بنـاء الـسالم    مؤسسة وهي  
 من القيادات النـسائية واتفقـت علـى أن تكـون عمليـة الـسالم وتيـسري الوصـول إىل                     ٣٥جتمعت  

   .٢٠١٣-٢٠١٢العدالة أولويتني مباشرتني خلطة عمل شبكة السالم للفترة 
يوليه، قامت منظمة الدفاع عـن وسـائط اإلعـالم، املـسماة منظمـة نـاي                / متوز ٢٧ويف    - ٣٥

عــالم يف أفغانــستان، هــي وعــدد مــن رابطــات الــصحفيني ونقابــاهتم، لــدعم انفتــاح وســائط اإل
بدعم من بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان، بدعوة ممثلـي وسـائط اإلعـالم مـن                 

. شىت أحناء البلد إىل االجتماع ملناقـشة مـشاريع تعـديالت لقـانون وسـائط اإلعـالم اجلمـاهريي          
لـيت تعـدها حاليـا وزارة اإلعـالم والثقافـة هتـدد بتقلـيص حريـة                 وهناك قلـق مـن أن املقترحـات ا        

 ٢٧ويتـضمن املرسـوم الرئاسـي املـؤرخ         . القول وزيادة سيطرة احلكومة علـى وسـائط اإلعـالم         
يوليه هو اآلخر نصوصا ميكن أن تقيد احلـق يف تلقـي املعلومـات ونقلـها، حيـث أنـه ُيلـزم                      /متوز

تنـع عــن الدعايــة املـضادة للدولــة وعــن أي شـيء ميكــن أن يــؤدي إىل    مت”وسـائط اإلعــالم بــأن  
  .“إثارة دوافع سلبية أو إىل تضليل الشباب

    
  تنفيذ عملية كاُبل وحتقيق اتساق املعونة  -رابعا   

يونيـه اجمللـس املـشترك      / حزيـران  ٢٦يف فترة التمهيد النعقاد مؤمتر طوكيو، اجتمـع يف            - ٣٦
رك يف رئاســته حكومــة أفغانــستان وبعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي  للتنــسيق والرصــد، الــذي تتــشا

 -حنو االعتماد علـى الـذات       ”املعونة إىل أفغانستان، وأقّر الورقة الصادرة عن احلكومة بعنوان          
وتعـرض الورقـة خريطـة      . ومخـسة بـرامج وطنيـة ذات أولويـة        “ استراتيجية لعقـد التحـول    رؤية  

 دولـة مـستدامة قـادرة علـى إجنـاز مجيـع مهامهـا يف                طريق ألفغانستان مـن أجـل توطيـد أركـان         
ــعبها  ــة ش ــى املــساعدة        . خدم ــة االعتمــاد عل ــيض التــدرجيي لدرج ــة علــى التخف وتركــز الورق

  .األجنبية، وُتلزم احلكومة بتحقيق التنمية البشرية واألهداف اإلمنائية لأللفية
إىل جعـل االلتزامـات     وعمد إعالن طوكيو وإطار عمل طوكيو، املعتمـدان يف املـؤمتر،              - ٣٧

الدميقراطيـة  : الواقعة علـى كاهـل حكومـة أفغانـستان تركـز علـى مخـسة جمـاالت رئيـسية، هـي                    
واالنتخابات العادلة؛ وسيادة القانون وحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك التركيز بصفة خاصة علـى              

ــة واحل     ــذ امليزاني ــشاط املــصريف التجــاري؛ وتنفي ــة العامــة والن ــرأة؛ واملالي وكمــة علــى  حقــوق امل
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وباملثــل، أكــد اجملتمــع الــدويل مــن . املــستوى دون الــوطين؛ والنمــو الــشامل للجميــع واملــستدام
 يف املائـة ممـا يقدمـه مـن مـساعدة إمنائيـة عـن طريـق امليزانيـة الوطنيـة                   ٥٠جديد التزامـه بتوجيـه      

ــل    ــستان، وجع ــة أفغان ــة ذات األولو    ٨٠حلكوم ــربامج الوطني ــع ال ــا م ــه متطابق ــة من ــة،  يف املائ ي
وبإجنــاز سياســة حكومــة أفغانــستان إلدارة املعونــة وإقــرار هــذه الــسياسة، عــن طريــق اجمللــس     

  .٢٠١٢ديسمرب /املشترك للتنسيق والرصد، حبلول كانون األول
يوليـه يف كاُبـل، قـدمت وزارة املاليــة    / متـوز ٣١ويف اجتمـاع للجهـات املاحنـة ُعقـد يف       - ٣٨

وقوبــل هــذا بالترحيــب مــن اجملتمــع الــدويل . وكيــوورقــة مفاهيميــة بــشأن تنفيــذ إطــار عمــل ط
بوصفه خطوة إجيابية يف وضع جدول أولويات ما بعد طوكيـو متـضمنا التركيـز الواضـح علـى         

وسـيجرى مزيـد مـن التطـوير هلـذه الورقـة لتـشمل التركيـز علـى التوصـل إىل                     . املساءلة املتبادلة 
لس املشترك للتنسيق والرصد، لكفالـة      اتفاق بشأن صوغ بنية مالئمة للمعونة، اعتمادا على اجمل        

 برناجمـا وطنيـا     ١٦وقـد أقـر اجمللـس املـشترك حـىت تارخيـه             . اطراد احلوار على صعيد السياسات    
أولوية، األمر الـذي يعكـس توافـق اآلراء فيمـا بـني حكومـة أفغانـستان وشـركائها الـدوليني             ذا

يـف العمـل بـشأن الـربامج      وسـيجرى تكث  . بشأن وجهة السياسات يف القطاعات ذات األولوية      
  .أكتوبر/الستة األخرية، هبدف أن يتم إقرارها من اجمللس يف تشرين األول

وقد أدى اجملتمع املدين دورا قويا وبناًء يف املناقشات اليت مهـدت ملـؤمتر طوكيـو والـيت                    - ٣٩
 منظمـة حمليـة، تـضم مجيـع املنظمـات      ٢٥فقد شكلت جمموعـة أساسـية مؤلفـة مـن        . جرت فيه 

معة الرئيسية وعدة تنظيمـات نـسائية وإحـدى النقابـات الرئيـسية ومنظمـة للـشباب، فريقـا                   اجلا
وقــام هــذا الفريــق بانتخــاب منــدويب اجملتمــع املــدين األفغــاين  . عــامال مــشتركا للمجتمــع املــدين

املوفدين إىل مؤمتر طوكيو، والتواصل مع اللجنة التوجيهية اليابانية للمنظمـات غـري احلكوميـة،               
ــّدد فيهــا علــى أن األمــن واملــساءلة واحلكــم الرشــيد عناصــر      وصــوغ و ــان املوقــف، ُش ــة لبي رق

ضرورية للتنمية املستدامة، وأن األطراف الفاعلة يف اجملتمع املدين جيب أن تـؤدي دورا بنـاء يف                 
  .أفغانستان يف طور االعتماد على الذات

ــه، أجنــز اجمللــس التنفيــذي لــصندوق النقــ  / حزيــران٢٩ويف   - ٤٠ د الــدويل االســتعراض يوني
ولـوحظ  . األول لألداء االقتصادي ألفغانستان يف إطار ترتيبـات التـسهيالت االئتمانيـة املمـددة             

حيـث أدت الـشواغل     (وفيما يتعلق مبسألة مصرف كابل      . إحراز تقدم بشأن أهداف اإلصالح    
ــه يف عــام       ــدر كــبري مــن ودائع ــشأن ســالمة املــصرف إىل ســحب ق ، مث إىل إخــضاعه ٢٠١٠ب

، أبلغـت الـسلطات األفغانيـة       )راجعة حساباته يف هناية املطاف ووضعه حتت احلراسة القـضائية         مل
بيد أنه مل حيدث تـسديد تـام مـن جانـب أي مـن محلـة األسـهم،            . عن بعض املستردات النقدية   

  .وأحيلت احلاالت إىل هيئة حتكيم خاصة وإىل جلنة تسوية املنازعات املالية
    



A/67/354 
S/2012/703  
 

12-49927 15 
 

  ة القانوناحلوكمة وسياد  -خامسا  
قبل انعقاد مؤمتر طوكيو، يـّسرت بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل أفغانـستان                     - ٤١

الربنـامج الـوطين     عقد اجتماعات تشاورية بني اجلهات املاحنة هبدف املساعدة على إمتام صـوغ           
ــ/ حزيــران٢٦ذي األولويــة بــشأن احلوكمــة احملليــة، وهــو أحــد الــربامج الــيت أقــّرت يف     . هيوني

وسيصبح دعم احلوكمة على الـصعيد دون الـوطين أمـرا متزايـد األمهيـة مـع انتـهاء عمـل أفرقـة                       
وال تــزال البعثــة تــساعد احلكومــة علــى صــوغ خطــط التنفيــذ وتنــسيقها،    . إعمــار املقاطعــات

وكذلك على إمتام صوغ وإقرار الربامج املتعلقة باملساءلة والشفافية، واملتعلقة بفعالية احلوكمـة             
  .ءهتاوكفا
ومن التطورات املهمة يف جمال متكني اجلهـود املؤسـسية مـن التـصدي للفـساد اكتمـال                  - ٤٢

قوام اللجنة املشتركة املستقلة لرصد وتقييم جهود مكافحة الفساد، املؤلف من مخسة أعـضاء،              
يـه  يول/ متوز ٢٠ إىل   ٦وقد قام األعضاء الدوليون بزيارة أفغانستان يف الفترة من          . يوليه/يف متوز 

يف إطــار البعثــة الــسادسة للجنــة، الــيت مشلــت إجــراء مــشاورات مــع مــسؤويل احلكومــة وممثلــي  
وأقرت اللجنة عددا إضافيا مـن املؤشـرات القياسـية والتوصـيات      . اجملتمع الدويل واجملتمع املدين   

ومشلت التـدابري   .  توصية ٧٤ مؤشرا قياسيا و     ٧٣ مؤشرا وتوصية، ليصل اجملموع إىل       ١٧يبلغ  
صى هبا تعزيز الدور الرقايب للمجتمع املدين، وتعزيز اإلشـراف علـى مراقبـة احلـدود، وشـّن                  املو

محلة للتوعية تركز على القيود الدينية املناهضة ملمارسات الفـساد، واالمتثـال للقيـود املفروضـة          
ــإجراء          ــا يوصــى ب ــشاريع حمــددة حيثم ــات وم ــاطن، واإلشــارة إىل منظم ــن الب ــد م ــى التعاق عل

  .جعة للحساباتعمليات مرا
وعلى الرغم من استمرار اجلهود الرامية إىل إمتام صوغ الربنـامج الـوطين ذي األولويـة                  - ٤٣

بشأن تسخري القانون وتوفري العدالة للجميع، ال يتوقع أن يكون املشروع املـنقح هلـذا الربنـامج            
ومــع . وبرأكتــ/جــاهزا لإلقــرار مــن جانــب اجمللــس املــشترك للتنــسيق والرصــد يف تــشرين األول

اإلقرار بأن ما يتسم به قطاع العدالة من تعقد جيعل من الصعب بصورة خاصـة صـوغ برنـامج        
من هذا القبيل، فإن من املقلق أنـه قـد مـرت سـنتان علـى مـؤمتر كابـل وال يوجـد بعـد برنـامج                   

ويف غــضون ذلــك، تواصــل بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي   . معتمــد يف هــذا اجملــال البــالغ األمهيــة 
اعدة إىل أفغانــستان العمــل مــع اجلهــات املاحنــة علــى تزويــد احلكومــة مبنظــور عــام للــدعم  املــس

وقـد  . ويطّرد إحراز التقدم يف جمال اإلصالح التـشريعي لقطـاع العدالـة     . املتوقع لربنامج العدالة  
يونيــه / حزيــران٣٠قُــدِّم املــشروع اجلديــد لقــانون اإلجــراءات اجلنائيــة إىل اجلمعيــة الوطنيــة يف  

وشـهدت الفتـرة أيـضا إنـشاء عـدة      . ن املتوقع إدراجه قريبا على جـدول األعمـال التـشريعية         وم
وال يزال قيد االنتظار تعـيني رئـيس جديـد للقـضاة وأحـد              . أفرقة عاملة لتنقيح قانون العقوبات    
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ــدة           ــهاء مـ ــصبني النتـ ــذين املنـ ــغور هـ ــى شـ ــنتني علـ ــرور سـ ــد مـ ــا، بعـ ــة العليـ ــضاء احملكمـ أعـ
  .السابقني شاغليهما

ويتواصل نقل احملتجزين القادمني من مرفق باروان لالحتجاز، اخلاضـع حاليـا لـسيطرة                - ٤٤
القوات املسلحة، للواليات املتحدة إىل حوزة السلطات األفغانية، طبقا ملـذكرة التفـاهم املربمـة        

 مــن األحــداث إىل ١٠٠وقــد مت نقــل عــدد يــصل إىل .  بــني احلكــومتني٢٠١٢مــارس /يف آذار
عــادة تأهيــل األحــداث، األمــر الــذي زاد مــن القلــق بــشأن االكتظــاظ يف هــذا   مركــز كابــل إل

املركز وإزاء املخاطر األمنية اليت قد تنشأ من وضع أحداث خطرين يف مرفـق غـري مهيـأ إليـواء      
ونبـهت بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل أفغانـستان             . حمتجزين ذوي خطر علـى األمـن      

ه الفئة عن غريهم من األحـداث احملتجـزين وكفالـة تـوفري تـدابري       احلكومة إىل ضرورة فصل هذ    
  .أمنية إضافية

    
  املساعدة اإلمنائية واإلنسانية  -سادسا  

، انضم وزير الصحة العامة يف أفغانـستان إىل نظرائـه يف بقيـة              ٢٠١٢يونيه  /يف حزيران   - ٤٥
، “كـل طفـل   مـرأة،   اكـل   ”ة  ، طبقـا ملبـادرة األمـني العـام املعنونـ          يالعامل فوقّع على تعهـد يقـض      

وسيـساعد هـذا التعهـد علـى صـقل اخلطـة الوطنيـة              . بدعم إهناء وفيات األطفال املمكـن منعهـا       
األفغانية بشأن بقاء األطفال، ورصد النتـائج، وتركيـز مزيـد مـن االهتمـام علـى أشـد األطفـال                     

 الدراســة يونيــه، أذاعــت اهليئــة املركزيــة لإلحــصاء/ حزيــران٢٧ويف . حرمانــا وتعرضــا للخطــر
وبينـــت هـــذه الدراســـة . ٢٠١١-٢٠١٠االستقـــصائية العنقوديـــة املتعـــددة املؤشـــرات للفتـــرة 

االستقصائية اليت أجريت بدعم من األمم املتحدة أن ما يقـارب مليونـا مـن األطفـال دون سـن              
ولــوحظ حــدوث قــدر ملمــوس مــن التقــدم يف معظــم . اخلامــسة مــصابون بــسوء التغذيــة احلــاد

ة باملرأة والطفل، باملقارنة بالدراسة االستقصائية الـسابقة الـيت أجريـت يف عـام               املؤشرات املتصل 
فقد حتسنت إمكانية احلـصول علـى ميـاه الـشر بالنـسبة لـسبعة ومخـسني يف املائـة مـن                      . ٢٠٠٣

 يف املائـة    ٤٦ يف املائة من البـنني و        ٦٣السكان، وأصبح ينتظم يف سلك التعليم املدرسي حاليا         
بيـد أنـه ال تـزال توجـد بوضـوح تفاوتـات كـبرية            . م يف سن التعليم االبتـدائي     من البنات ممن ه   

فقــد بلغــت نــسبة النــساء الــاليت تلقّــني : فيمــا يتعلــق بإمكانيــة الوصــول باخلــدمات إىل الــسكان
، ٢٠٠٩-٢٠٠٨ يف املائـة يف الفتـرة        ٧٤الرعاية بشأن الوالدة يف املدن من العاملني الـصحيني          

وكــان مــستوى .  يف املائــة يف حالــة نــساء املنــاطق الريفيــة٣٠,٥ل إىل بينمــا اخنفــض هــذا املعــد
. تعليم املرأة هو املؤشر الدال بأكرب درجة مـن املوثوقيـة علـى املؤشـرات األخـرى كلـها تقريبـا                    

وعلى سبيل املثال، بلغت النـسبة الـيت تلقـت الرعايـة الـسابقة للـوالدة مـن النـساء الـاليت أمتمـن            
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 يف املائـة يف حالـة   ١١,٨ يف املائـة، مقابـل   ٤٥ يفوقـه مـن مراحـل التعلـيم          التعليم الثانوي أو ما   
  .النساء غري املتعلمات

وحظي تفعيل إطار العمل بشأن التغذية ملواجهة نقص التغذية لدى األمهـات واألطفـال               - ٤٦
. باملــساندة مــن النائــب الثــاين للــرئيس، كــرمي خليلــي، بتوليــه اإلشــراف علــى تنفيــذ هــذا اإلطــار  

هدف اإلطار، الذي قامت بصوغه وزارات التعليم والصحة العامة والتجارة والزراعة وإنعـاش             وي
املناطق الريفيـة، بـدعم مـن األمـم املتحـدة والبنـك الـدويل، إىل منـع اإلصـابة بتوقـف النمـو، عـن                  

يوليـه، كـان شـلل     / متـوز  ٢٤ و   ٢٣ويف  . طريق التركيز على األلف يوم األوىل التالية لبدء احلمل        
صني يف  تـ خؤولني األفغـان والباكـستانيني امل     طفال هو املوضوع الذي تناولـه اجتمـاع بـني املـس           األ

أغــسطس، بلــغ عــدد احلــاالت الــيت تأكــد حــدوثها يف /ة يف آبدووفقــا للبيانــات املــستم. كابــل
.  حالة، أغلبيتها ُسجلت يف مقاطعـات قنـدهار وهلمانـد وكونـار    ١٧، ٢٠١٢أفغانستان يف عام    

تمــاع، الــذي استــضافه وزيــر الــصحة األفغــاين، وضــع املــشاركون خطــة مــشتركة ويف هــذا االج
لتعزيز التنسيق عرب احلدود، مبا يف ذلك حتصني األطفال يف املناطق احلدوديـة غـري اآلمنـة وتطعـيم                   

  .السكان املتنقلني بني أفغانستان وباكستان
والتنميــة الريفيــة،  وباالشــتراك مــع وزارات شــؤون الالجــئني واإلعــادة إىل الــوطن،        - ٤٧

والزراعة، والعمل والرعاية االجتماعية، تعكف األمم املتحـدة حاليـا علـى إمتـام صـوغ برنـامج                  
وسـينفذ هـذا الربنـامج اجلـزء األفغـاين مـن            . مشترك للعودة الطوعية لالجئني وإعـادة إدمـاجهم       

اإلدماج علـى حنـو    استراتيجية احللول اخلاصة بالالجئني األفغان لدعم العودة الطوعية وإعادة          ”
وسيـسعى الربنـامج،    . ٢٠١٢مـايو   /الصادرة يف أيـار   “ مستدام وتقدمي املساعدة للدول املضيفة    

الذي ستديره حكومة أفغانستان، إىل إعادة اإلدمـاج علـى حنـو مـستدام عـن طريـق اتبـاع هنـج                      
علـى  وهو يهدف إىل حتـسني إمكانيـة احلـصول          . جمتمعي يف إطار الربنامج الوطين ذي األولوية      

اخلدمات األساسية، وفرص اكتساب الرزق، واحلماية، وبناء القـدرات املؤسـسية، علـى مـدى             
  . منطقة ذات معدالت عالية للعودة٤٨أربع سنوات يف 

وسلط الضوء على أمهية عودة األفغـان الالجـئني واملـشردين داخليـا وإعـادة إدمـاجهم                   - ٤٨
 رعايــة مفوضــية األمــم املتحــدة  علــى حنــو مــستدام، خــالل حــدث رفيــع املــستوى نظــم حتــت   

وباملثــل، أوصــى . لــشؤون الالجــئني علــى هــامش مــؤمتر طوكيــو، وكــذلك يف إعــالن طوكيــو  
بإيالء أولوية لتنفيـذ تـدبري لبنـاء الثقـة بـشأن            “قلب آسيا ”املشاركون يف املؤمتر الوزاري ملنطقة      

  .الالجئني يف املرحلة التالية من عملية اسطنبول
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ــران٣٠ويف   - ٤٩  شــخص ٤٢٥ ٠٠٠يونيــه، قــارب عــدد املــشردين بفعــل الــرتاع      / حزي
ــشريد مــؤخرا يف عــام    ) أســرة٦٥ ٠٠٠حــوايل ( ــا تعرضــوا للت ــادة  (٢٠١٢، ربعهــم تقريب بزي

ويف ظل هذه اخللفية الـيت يتزايـد فيهـا          ). ٢٠١١ يف املائة عن الفترة نفسها من عام         ١٤نسبتها  
الجــئني واإلعــادة إىل الــوطن صــوغ  التــشريد الــداخلي، طلبــت احلكومــة مــن وزارة شــؤون ال  

سياسة وطنية ملعاجلـة مـسببات التـشريد، وتعزيـز تـدابري الوقايـة واحلمايـة واملـساعدة، وبـصوغ                    
وبغيــة دعــم هــذا النــهج املتــسم بالــشمول، والبــدء يف توعيــة اجلهــات املعنيــة   . حلــول مــستدمية

 عمـل تـشاورية وطنيـة هبـذا         الرئيسية، مبا فيها السلطات احمللية وممثلـو املـشردين، عقـدت حلقـة            
وحــضر هــذه احللقــة املقــرر اخلــاص املعــين حبقــوق اإلنــسان   . يوليــه/ متــوز١٥ و ١٤الــشأن يف 
. داخليا، أثناء رحلته إىل أفغانستان، بغيـة زيـادة الـدعم الـسياسي للـسياسة اجلديـدة                 للمشردين

ة جـالل أبـاد   أغسطس، قام نائب ممثلي اخلاص ومنـسق األنـشطة اإلنـسانية بزيـار       / آب ٢٩ويف  
كي يناقش على وجه اخلصوص مسألة تشريد مئـات مـن األسـر نتيجـة لألحـداث األمنيـة الـيت               

  .وقعت مؤخرا يف مقاطعة كونار
واستمرت الكوارث الطبيعية، مثل الفيـضانات والـزالزل واهليـارات واألحـوال اجلويـة            - ٥٠

آثارهــا مــن قطاعــات ضــعيفة البالغــة الــشدة واالهنيــاالت األرضــية والتــدفقات الوحليــة، تنــال ب 
يوليــه، ســجلت / متــوز٣١يونيــه إىل / حزيــران١ففــي الفتــرة مــن . أصــال مــن الــسكان األفغــان

 حمافظـة، طالـت آثارهـا       ٥٧ حادثة من حوادث الكوارث الطبيعية يف        ٥٨املتحدة وقوع    األمم
وقـد وردت أنبـاء     .  مـرتال  ٢ ٠٤٦ فـردا، ودمـرت      ١١٦ فردا، وتسببت يف مـصرع       ٣١ ٧٨٣
، مؤداهـا أن وزارة الزراعـة والـري         ٢٠١١ة بالترحيب، بعـد اجلفـاف الـذي شـهده عـام             جدير

 ماليـني طـن     ٦,٣ سـيبلغ    ٢٠١٢والثروة احليوانية ُتقدٍّر أن اإلنتاج الوطين من احلبوب يف عـام            
 يف ٤٢ عامـا وسـيمثل زيـادة بنـسبة       ٣٥وسيكون هذا ثـاين أكـرب احملاصـيل علـى مـدى             . متري

  .٢٠١١املائة عن حمصول عام 
    

  مكافحة املخدرات  -سابعا   
ــران٢٦يف   - ٥١ ــة رصــد مكافحــة      / حزي ــسيق والرصــد آلي ــشترك للتن ــر اجمللــس امل ــه، أق يوني

املخدرات، اليت ستتشارك يف رئاستها وزارة مكافحة املخدرات ومكتب األمـم املتحـدة املعـين               
إىل حــصر مجيــع وســتعمد هــذه اآلليــة، بوصــف ذلــك أولويتــها األوىل،  . باملخــدرات واجلرميــة

ــة،       ــة القائمــة ذات األولوي ــربامج الوطني ــضمنة يف ال ــصلة مبكافحــة املخــدرات واملت ــشطة املت األن
ــواتج       ــسبة لن ــة بالن ــربامج، الــيت تكــون ذات أمهي ــشطة األخــرى املندرجــة يف ال ــه إىل األن والتنوي

ــضا يف اجتماعــات     . مكافحــة املخــدرات  ــا أي ــة حالي ــصبح وزارة مكافحــة املخــدرات ممثل وست
اجمللس املشترك للتنسيق والرصد وجلنته التوجيهية، وكذلك يف املنتـديات ذات الـصلة يف إطـار                



A/67/354 
S/2012/703  
 

12-49927 19 
 

وستـــستنري أعمـــال اآلليـــة وقراراهتـــا باالســـتراتيجية الوطنيـــة املنقحـــة ملكافحـــة  . عمليـــة كابـــل
املخــدرات وبالنــهج احلاليــة لــوزارة مكافحــة املخــدرات، مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق بــسبل املعيــشة 

  .، وخفض الطلب على املخدرات، وإنفاذ القانون، وتوعية اجلمهور، وبناء املؤسساتالبديلة
ــران٢٠ويف   - ٥٢ ــه، أقامــت وزارة مكافحــة املخــدرات حفــال يف مدرســة أمــاين    / حزي يوني

ــري          ــار غ ــتعمال املخــدرات واالجت ــاءة اس ــدويل ملكافحــة إس ــوم ال ــبة الي ــل مبناس ــة يف كاب الثانوي
وأكــد وزيــر مكافحــة  . وطنيــة ودوليــة معنيــة رفيعــة املــستوى املــشروع هبــا، حــضرته أطــراف  

املخدرات، زارار أمحـد مقبـل العثمـاين، علـى ضـرورة زيـادة الرقابـة علـى الـسالئف الكيمائيـة                      
وتفيد التقـديرات أن قـوة االستئـصال الـيت تقودهـا احلكومـة              . وتعزيز اجلهود اإلقليمية والدولية   

بدون األرقام الـواردة مـن بادخـشان         (٢٠١٢ عام    هكتارا من األفيون يف    ١٠ ٢٨٢قد أزالت   
 يف  ١٧٠وهـو مـا ميثـل بالفعـل زيـادة بنـسبة             ) حيث أن فحوص درجة جودهتـا ال تـزال جاريـة          

  ). هكتارات٣ ٨١٠ (٢٠١١املائة عن عام 
يونيـــه، نظـــم مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة  / حزيـــران٢٧ويف   - ٥٣

نيويــورك لإلحاطــة وتبــادل اآلراء واملعلومــات بــشأن التعــاون   وحكومــة أفغانــستان جلــسة يف  
اإلقليمي يف جمال مكافحة املخدرات، استهدفت تكثيف الدعم حلكومات أفغانـستان والبلـدان    

وضـم  . اجملاورة هلا من أجل حتويل أهداف التعاون اإلقليمـي املتفـق عليهـا إىل إجـراءات حمـددة                 
املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات        املشاركون يف تلك اجللسة، اليت رأسها       

ومشلـت  . واجلرمية، وزير مكافحة املخدرات ورئيس وكالـة مراقبـة املخـدرات يف طاجيكـستان      
املناقشة تعزيز اجلوانب التشغيلية للجهـود القائمـة، مثـل املبـادرة الثالثيـة املربمـة بـني أفغانـستان                    

  .ية، وغريها من اآلليات اإلقليميةوباكستان ومجهورية إيران اإلسالم
    

  دعم البعثة  -ثامنا   
واصلت بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان عملية إعادة تشكيل نفـسها               - ٥٤

ــة واملتوقعــة،       ــة احلالي ــة واملالي ــسياسية واألمني ــة ال ــها علــى أفــضل وجــه يف البيئ كــي تنجــز واليت
 ١٩٧٤الـــشامل املنفّـــذ عمـــال بقـــرار جملـــس األمـــن مـــسترشدة يف ذلـــك بنتـــائج االســـتعراض 

، ومـستويات   )٢٠١٢ (٢٠٤١، وما تال ذلك مـن جتديـد اجمللـس لواليتـها يف قـراره                )٢٠١١(
وقـد  . ، للبعثـة الـسياسية اخلاصـة      ٦٦/٢٤٨التمويل اليت وافقت عليها اجلمعية العامة يف قرارها         

 يف  ١٩ و   ١٨حاليـا أن تتـراوح بـني        ، املتوقـع    ٢٠١٣أدت التخفيضات الكبرية مليزانيتـها لعـام        
املائة، واملطلوبة للتوافق مع مستويات التمويل اليت وافقت عليها اجلمعيـة العامـة لفتـرة الـسنتني                 

، إىل إضفاء طابع الضرورة امللحة على املناقشة وأضافت إليهـا حمـددات ماليـة               ٢٠١٣-٢٠١٢
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 فريــق األمــم املتحــدة وقــد أجريــت مــشاورات مــسهبة يف نطــاق البعثــة وكــذلك مــع. واضــحة
. القطـري، بـالنظر إىل النتـائج املترتبـة علـى مـا سـبق بالنـسبة إىل منظومـة األمـم املتحـدة ككـل            

وإجراء تقليص لنطاق البعثة وختفيض ملواردها سيؤثر بالضرورة على قـدرهتا التـشغيلية وسـيربز        
ة األمـم املتحـدة يف     وتـضطلع منظومـ   . احلاجة إىل التركيز على األهداف االستراتيجية األساسية      

أفغانــستان حاليــا بعمليــة تقــدير حلرجيــة الــربامج تــشمل اســتعراض وحتديــد األنــشطة اجلوهريــة 
ــة واملرنــة      للبعثــة ولفريــق األمــم املتحــدة القطــري، وكــذلك اســتعراض وحتديــد الطرائــق الفعال

  .واملأمونة لتنفيذ والية كل منها
ــر التـــشغيلية الرئيـــسية لتـــشكي   - ٥٥ ــة إغـــالق تـــسعة مـــن مكاتـــب   وتـــشغل العناصـ ل البعثـ

 يف  ٢٥املقاطعات، وختفيض املالك املأذون به من املـوظفني الـدوليني والـوطنيني بنـسبة تقـارب                 
، وإجــراء تعــديل للــدعم اللوجــسيت للبعثــة يــشمل خفــض عــدد األصــول  ) وظيفــة٦٢٩(املائــة 

حاليا من املستـشارين    وجرى بالترتيل أيضا تنقيح العدد املأذون به        . اجلوية من عشرة إىل سبعة    
ــشرطة  ــشاري ال ــالتقرير     . العــسكريني ومست ــرة املــشمولة ب ــد كفّــت عــن العمــل خــالل الفت وق

 املكاتـب  ٢٠١٢مكاتب مقاطعات زابول ومنروز وبادغيس وغور، وسـتغلق حبلـول هنايـة عـام        
وستتـسلم بعـض الوكـاالت      . الكائنة يف دايكوندي وأوروزغان وطاخار وساري بول وكونـار        

وال تـزال تغطيـة     . ق والربامج بعضا من أماكن العمل، كما هو احلال يف مقاطعة غـور            والصنادي
النطاق الوطين تشكل عنصرا جوهريا من عناصر األنشطة املقررة للبعثـة، ولكـن سيـضطلع هبـا                 
اآلن على حنـو أكثـر مرونـة، جيعـل املكاتـب اإلقليميـة تعمـل بوصـفها حمـاور مـزودة بالقـدرات                   

  .لالزمة لتغطية املقاطعات اجملاورة، حيثما ميكن ذلكاللوجستية والفنية ا
واستمرت االستثمارات املخططـة سـابقا يف املرافـق اجلوهريـة للبنيـة األساسـية، حيثمـا              - ٥٦

وتـسري  . تكون هذه ضرورية لكفالة استيفاء املعايري التشغيلية املتعلقة بـسالمة املـوظفني وأمنـهم           
ني الكـائنني يف مقـاطعيت بلـخ وباميـان، ويتوقـع أن يـصبحا              قدما أعمال التـشييد املتعلقـة بـاملكتب       

ــشرين األول   ــول ت ــوبر/جــاهزين للعمــل حبل ــد   . أكت ــد الوحي ويتــصل االســتثمار الرئيــسي اجلدي
. املتوقع يف البنية األساسية بنقل املكتب الكـائن يف كونـدوز مـن اجملمـع احلـايل، ألسـباب أمنيـة            

ويف هــذا الــصدد، يتواصــل العمــل قــدما يف . ويــتوستواصــل البعثــة عمليــة نقــل املهــام إىل الك
ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل العــراق بإدمــاج       إنــشاء مكتــب خلفــي متكامــل مــع بعث

  .وحدات الشؤون املالية واملوارد البشرية بوصف ذلك جزءا من املرحلة األولية
دنيـة، تـضم معـا      وتشمل إعادة التـشكيل التنظيمـي املقترحـة إنـشاء وحـدة للـشؤون امل                - ٥٧

وسـتدمج كـذلك وحـدة محايـة الطفـل      . وحديت البعثة املختصتني باحلوكمة واالتـساق اإلمنـائي     
مع وحدة حقوق اإلنسان، مع اإلبقاء على مجيع مـا يلـزم مـن خطـوط التبعيـة للممثـل اخلـاص                      
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ائي وسـتكثف البعثـة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـ       . لألمني العام بشأن األطفال والرتاع املـسلح      
التعاضــد بينــهما يف قطــاع العدالــة، وفقــا للتوجيــه املــشترك بــني إدارة عمليــات حفــظ الــسالم    
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي بـشأن سـيادة القـانون، مـع زيـادة التوافـق االسـتراتيجي وتعزيـز                    

وسيواصـل مركـز التـدريب التـابع للبعثـة ممارسـة            . التعاضد يف األنشطة على صـعيد املقاطعـات       
شارك مع املؤسسات احملليـة واإلقليميـة لبنـاء القـدرات الوطنيـة وتركيـز اجلهـود علـى جلـب                     الت

  .استشاريني دوليني للعمل يف البعثة
    

  مالحظات  -تاسعا   
لقد وطّد مؤمتر طوكيو بقدر أكرب التزامات حكومة أفغانستان واجملتمع الـدويل بإقامـة                - ٥٨

ــهما   ــة فيمــا بين ــات    فااللتزامــات امل. شــراكة متين ــا، يف حمادث ــون، أملاني ــدِّدت يف ب ــيت ُح ــة ال تبادل
ــم ــانون   األمـ ــستان، يف كـ ــشأن أفغانـ ــدة بـ ــسمرب /األول املتحـ ــدها يف  ٢٠٠١ديـ ــد تأكيـ ، وأعيـ

املناقشات املتعلقة بأفغانستان يف مؤمتر قمة منظمة حلف مشـال األطلـسي املعقـود يف شـيكاغو،             
وإين ألهنـئ  . لها حاليا إطار عمـل طوكيـو      ، أصبح يكمِّ  ٢٠١٢ مايو/الواليات املتحدة، يف أيار   

احلكومة على ما قامت به من إعداد ممتاز هلذا احلدث وعلى عزمها على صـوغ الـسبل املؤديـة                   
إىل تنفيذ نتائجه؛ وأرحب بالتعهدات الـسخيَّة مـن جانـب الـشركاء الـدوليني بتقـدمي معونـات                   

، ٢٠١٧ حـــىت عـــام  وبإبقـــاء الـــدعم  ٢٠١٥ بليـــون دوالر حـــىت عـــام   ١٦ماليـــة تتجـــاوز  
يستلزم االهتمام بصورة مطـردة      وما. مستويات مكافئة أو مقاربة ملستويات العقد املاضي       عند

حاليا هو إمتام الربامج املتبقية، واالتفاق على بنيان ُمجـدَّد النـشاط للمجلـس املـشترك للتنـسيق                  
ذه االلتزامـات   وجيـب أن يكـون التركيـز يف تفعيـل هـ           . والرصد، واعتمـاد سياسـة إدارة املعونـة       

منـــصبا علـــى حتقيـــق اهلـــدف النـــهائي املتمثـــل يف متهيـــد الـــسبيل املـــؤدى إىل االعتمـــاد علـــى    
ــو ال الـــذات ــدمات،     علـــى حنـ ــاز اخلـ ــة، وإجنـ ــام اهلياكـــل الـــشرعية للحكومـ ــه، وقيـ ــة فيـ رجعـ

  .االستقرار واستتباب
ار عمـل  ومن الضروري إحـراز تقـدم واضـح للعيـان بـشأن املؤشـرات املتـضمنة يف إطـ                  - ٥٩

وجيب أن تكون الربامج الوطنية ذات األولوية متسلسلة على الوجـه الـسليم وأن تبـدأ       . طوكيو
وتتــسم خطــوات تعمــيم جهــود  . يف التطــور حاليــا إىل وســائل لتحقيــق نتــائج إمنائيــة ملموســة  

مكافحــة املخــدرات عــن طريــق إقــرار آليــة الرصــد، ومــا أســفر عنــه مــؤمتر طوكيــو مــن نتــائج، 
يوليه، بأهنا مجيعا خطوات إجيابية من حيث اإلقـرار         /متوز ٢٧وم الرئاسي املؤرخ    وصدور املرس 

وفيمـا يتعلـق بالتـصدي للفـساد، يـتعني إيـالء مزيـد مـن الـدعم                  . بالطبيعة الـشاملة هلـذه املـسألة      
الرمسي للجنة الرصد والتقيـيم كـي تنجـز واليتـها، بينمـا يلـزم إحـراز تقـدم بـشأن التـسديدات                       

أسـرة  فيـه    وجيـب علـى اجملتمـع الـدويل بـدوره، مبـا           . صلة بفـشل مـصرف كابـل      واحملاكمات املت 
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املتحــدة، أن يقــدم مــساعدات ميكــن التنبــؤ هبــا متبعــا يف ذلــك الــسبل الــيت تعــزز امللكيــة   األمــم
  .الوطنية والقدرة الوطنية

ووفقا ملا أكدت عليه اجلهات املاحنـة مـرارا يف طوكيـو، مـن الـضروري محايـة وتعزيـز                      - ٦٠
وسـيكون مـن املؤشـرات      . سـيما حقـوق املـرأة      كاسب احملققة يف جمال حقـوق اإلنـسان، وال        امل

الرئيسية يف هذا الصدد مدى تنفيذ قانون القضاء على العنف ضد املرأة وخطـة العمـل الوطنيـة              
ووفقـــا ملـــا أوضـــحته الدراســـة االستقـــصائية العنقوديـــة املتعـــددة  . بـــشأن املـــرأة يف أفغانـــستان

ــإن   ــرات، فـ ــق       املؤشـ ــال حتقيـ ــتثمار يف جمـ ــاف اسـ ــة املطـ ــو يف هنايـ ــرأة هـ ــتمكني املـ ــزام بـ االلتـ
  .اإلمنائية النتائج
وكان مـن مواضـع التركيـز الرئيـسية يف طوكيـو أيـضا أمهيـة جولـة االنتخابـات املقبلـة                    - ٦١

وجيـب أن تكـون هـذه االنتخابـات منافـسة نزيهـة ُمـربأة مـن         . بالنسبة ملرحلة االنتقال السياسي   
داخلي واخلـارجي، يـتمكن فيهـا األفغـان يف مجيـع أحنـاء البلـد مـن تـسجيل أنفـسهم                      التدخل الـ  

أي عـائق    ومن اجلوانب اجلوهرية للتعددية الـسياسية تـوافر اإلمكانـات بـال           . واإلدالء بأصواهتم 
للنقــاش النــشط فيمــا بــني األحــزاب الــسياسية ويف إطــار اجملتمــع املــدين، مــع تــوافر حريــة نقــل   

ويلزم استغالل مـا يوجـد مـن اهتمـام شـديد علـى املـستويني الـوطين                  . عالماألخبار لوسائط اإل  
يلـزم مـن املؤسـسات وأطـر العمـل           والدويل، مع استخدام الفترة التمهيدية يف االتفاق علـى مـا          

. واإلجراءات املتسمة باالستقرار واملصداقية، ويف توطيد هذه املؤسسات واألطـر واإلجـراءات           
دية من جانب جلنة االنتخابات املـستقلة أمـرا بـالغ األمهيـة لتـوفري الثقـة                 ومتثل قوة املمارسة القيا   

أمـا املرحلـة الثانيـة      . لدى اجلهات املاحنة، بل واألهم من ذلـك جلعـل العمليـة تتمتـع باملـصداقية               
تعزيـز القـدرة القانونيـة واالنتخابيـة مـن          ”املتحدة اإلمنائي املعنون     احلالية ملشروع برنامج األمم   

واألمـم املتحـدة علـى أمت       . فهي تقدم املساعدة يف جمال بناء القدرات واجملال الـتقين         “ أجل الغد 
ــيم        ــة لتقيـ ــة، ببعثـ ــسلطات األفغانيـ ــن الـ ــذلك مـ ــب لـ ــدى ورود طلـ ــطالع، لـ ــتعداد لالضـ اسـ

  .االحتياجات من أجل حتديد التفعيل املمكن للدعم االنتخايب
 مقابـل مـستوياهتا الـيت بلغـت ذورة          وُسجِّلت عدة أوجه للتحـسن يف احلالـة األمنيـة يف            - ٦٢

ــدى    . ٢٠١١ قياســية يف عــدد احلــوادث يف عــام   ــشئ إحــساسا ل ــد أن هــذه املكاســب مل تن بي
ــا إىل     اجلمهـــور بزيـــادة األمـــن وال تعكـــس حـــدوث حتـــسينات للـــهياكل املؤســـسية تـــصل هبـ

يات املؤديـة  وكان التغري طفيفا يف الـدينام . املستويات الالزمة الستتباب االستقرار األطول أمدا 
وعــالوة علــى ذلــك، ســيكون لتنــاقص . إىل التخفيــف مــن شــدة دورة الــرتاع العميقــة اجلــذور

الوجود الدويل تأثري ملموس مـن الناحيـة املاليـة يف منـاطق عديـدة، ميكـن أن يـؤدي، يف املـدى                       
القصري على األقل، إىل تفاقم سلوكيات النَّهب، حيث يكون اخنفاض التدفق النقـدي مـشجعا               
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ويلــزم أن تعمــل احلكومــة واجملتمــع الــدويل معــا علــى التخفيــف مــن شــدة . لوك اإلجرامــيللــس
املتحـدة، بتنـسيق     وستـسعى األمـم   . املخاطر األمنية واإلنسانية الناجتـة عـن الـتقلص االقتـصادي          

وثيــق مــع اجلهــات الرئيــسية املعنيــة ويف إطــار مواردهــا احملــدودة، إىل مــساعدة األفغــان يف ســد 
  .ن ثغرات مع تسارع عملية االنتقالقد ينشأ م ما
. وســارت عمليــة االنتقــال يف اجملــال األمــين حــىت اآلن علــى النحــو املخطــط واملتوقــع     - ٦٣

وتفاديا الحتمال استطالة أمد الرتاع، أو ازدياد التـشرذم وانعـدام االسـتقرار، هنـاك فيمـا يبـدو                   
ىل اسـتطالع إمكانيـة إبـرام تـسوية        تقدير متزايد لدى اجلهات املعنيـة الرئيـسية للحاجـة املاسـة إ            

بــدأت تظهــر دالالت علــى وجــود الرغبــة يف احلــوار، مــع األطــراف    وقــد. فيمــا بــني األفغــان 
تزال إحدى األولويات األساسـية لـدى بعثـة          وال. املناظرة املناسبة، لدى بعض عناصر الطالبان     

يـدة دعمـا لعمليـة يقودهـا        املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان هـي بـذل املـساعي احلم            األمم
وأنـا أؤيـد جعـل نظـام اجلـزاءات املفروضـة طبقـا            . األفغان وميلكوهنا إلحالل السالم واملـصاحلة     

ــرار ــصاحلة    ) ٢٠١١( ١٩٨٨ للق ــسالم وامل ــة لل ــا مــع األطــر األفغاني ــر توافق ــى وجــه  . أكث وعل
. ود الـسالم التحديد، ميكن أن تكون عملية اإلعفاءات من حظر السفر أداة مفيـدة لتعزيـز جهـ    

وســتؤدي املؤســسات واجلهــات الفاعلــة الدينيــة دورا بــالغ األمهيــة يف توطيــد املــصاحلة وتعزيــز  
لــديها مــن قــدرات وأنــشطة بــشأن التواصــل يف  الــسالم، ومــن مثّ فــإن البعثــة تواصــل تعزيــز مــا

  .اجملال هذا
ــب، فــ          - ٦٤ ــر جــدير بالترحي ــدنيني أم ــضحايا امل ــدد ال ــاض ع ــن أن اخنف ــرغم م ــى ال إن وعل

وتـسقط  . تـزال متثـل مأسـاة إنـسانية كـبرية      املكاسب احملققة يف هذا اجملـال تتـسم باهلـشاشة وال        
ــة للحكومــة لألجهــزة       ــة الكــبرية مــن الــضحايا املــدنيني بفعــل اســتخدام العناصــر املناوئ األغلبي
املتفجرة املرجتلة العاملة بأقراص الـضغط، واهلجمـات االنتحاريـة، واالغتيـاالت الـيت تـستهدف          

. املدنيني، مبن فيهم من الرجال والنساء الذين يسعون سعيا حثيثـا إىل حتقيـق الـسالم واملـصاحلة     
بد أن يصبح مفهوما لدى مرتكيب هذه األفعال اإلرهابية اخلسيسة ومـن ينظمـون ارتكاهبـا                 وال

ومن يدعمونه من الداخلي ومن اخلارج أن األمر املرجح هـو أهنـم سـيقدمون يف هنايـة املطـاف                   
. األمـن ذات الـصلة    العدالة لينالوا جزاء أفعاهلم اليت تنتهك القانون الدويل وقـرارات جملـس        ليد

ــة للحكومــة أن تتــيح ملنظمــات األنــشطة اإلنــسانية       ــا أطالــب بوجــه خــاص العناصــر املناوئ وأن
إمكانية الوصـول إىل اجملتمعـات احملليـة وأن تعـرب علنـا عـن التزامهـا بـدعم محـالت التحـصني                       

  .ضاألمرا من
وجيب التنويه بـبعض اخلطـوات الفعالـة املتخـذة مـن جانـب القـوات املواليـة للحكومـة                    - ٦٥

ومــع اســتمرار تــويل قــوات األمــن األفغانيــة ملــسؤوليات  . خلفــض أعــداد الــضحايا مــن املــدنيني
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متزايــدة، ســيكون مــن التــدابري املهمــة الســتمرار هــذه اجلهــود إنــشاء فريــق يف اجلــيش األفغــاين  
ايا من املدنيني، يكفل إجراء التحقيقات يف حينها والتتبـع الـدقيق للحـوادث ذات               لتقليل الضح 

وتشكل املساءلة عنصرا حيويا لبناء الثقة لـدى اجلمهـور يف القـوات األفغانيـة املـسؤولة                 . الصلة
ومن الضروري وضـوح خطـوط القيـادة والـسيطرة،          . عن محاية السكان وتعزيز سيادة القانون     

ة على التواصل مع اجلهـات املعنيـة بـشأن الـشواغل املتعلقـة بالـشرطة احملليـة                  ومن مث تدأب البعث   
  .األفغانية على وجه اخلصوص

ــالنظر إىل عمــق االحتياجــات اإلنــسانية يف أفغانــستان، فــإن بعــد إجــراء اســتعراض      - ٦٦ وب
مليـون دوالر لتلبيـة احتياجـات        ٤٤٨منتصف السنة، زاد نطـاق عمليـة النـداءات املوحـدة إىل             

وممـا يبعـث علـى القلـق أن نـسبة التمويـل حـىت               . ماليني نسمة  ٨,٨نقاذ احلياة الالزمة حلوايل     إ
املائة، أي أقـل مـن نـصف املبلـغ الـذي كـان متاحـا خـالل                  يف ٣٣,٥أغسطس مل تتجاوز    /آب

  .٢٠١١ الفترة نفسها من عام
ــساقه       - ٦٧ ــه مــن حيــث درجــة ات ــدعم اإلقليمــي وعززت ــة اســطنبول ال ، وقــد نــشَّطت عملي
ــة      ممــا ســاعد علــى إعــادة تعريــف املــساعدة اإلقليميــة ألفغانــستان علــى أســاس املــصلحة الذاتي

وبفـضل قـوة طـابع تعـدد األطـراف الـذي            . املتبادلة، بـدال مـن تعريفهـا علـى أهنـا عمـل خـريي              
تتــسم بــه العمليــة، مــع املــشاركة اإلقليميــة والقيــادة األفغانيــة والــدعم الــدويل، جــاء مــستوى     

. جانب بلـدان منطقـة قلـب آسـيا واجلهـات الداعمـة هلـا فائقـا للتوقعـات األوليـة                    املشاركة من   
وإين أتوجه بالشكر على وجـه اخلـصوص إىل البلـدان اجملـاورة والـدول املـشاركة الـيت التزمـت                     

  .بأخذ زمام املبادرة بشأن شىت تدابري بناء الثقة املتفق عليها يف إطار عملية اسطنبول
لبعثة يف ظل ختفيض كبري للموارد، فسيؤثر بالـضرورة علـى القـدرة             أما إعادة تشكيل ا     - ٦٨

ويف ضـوء توقعـات حكومـة أفغانـستان واجملتمـع املـدين والـدول               . التشغيلية وعلى تنفيذ الواليـة    
املتحـدة علـى نطـاق أوسـع فيمـا بعـد             األعضاء بشأن أدوار ومسؤوليات البعثة ومنظومة األمـم       

والتخفـيض التـدرجيي لـيس بـأي حـال مـن         . هبـذا الـصدد   ، يلـزم إجـراء نقـاش بّنـاء          ٢٠١٤ عام
سـنة،   ٦٠فاألمم املتحدة مل تزل شريكا قويا ألفغانستان منذ         . األحوال تدبريا متهيديا للخروج   

  .وسيظل التزامها غري منقوص بتحقيق مستقبل عامر بالسالم واألمن هلذه الدولة ولشعبها
ــاين جلميــ     - ٦٩ ــوطنيني   ع مــوظفي األمــم وأود، مــرة أخــرى، أن أعــرب عــن امتن املتحــدة ال

ــان كــوبيتش، علــى جهــودهم املــستمرة       ــستان، وخباصــة ملمثلــي اخلــاص، ي ــدوليني يف أفغان وال
  .وتفانيهم املتواصل يف دعم شعب أفغانستان، برغم الظروف احلافلة بالتحديات
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