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   األمنجملس     العامةاجلمعية
  السنة السابعة والستون    الدورة السابعة والستون

       من جدول األعمال ٣٨البند 
      احلالة يف أفغانستان 

      
     

  احلالة يف أفغانستان وآثارها على السالم واألمن الدوليني    
    

  تقرير األمني العام    
  مقدمة  -أوال   

 ٢٠٤١ وقــرار جملــس األمــن ٦٧/١٦ بقــرار اجلمعيــة العامــة هــذا التقريــر مقــدم عمــال  - ١
، الذي طلب فيه اجمللس إيلّ أن أقدم تقريـرا عمـا حيـدث مـن تطـورات يف أفغانـستان                     )٢٠١٢(

  .كل ثالثة أشهر
ويقــدم هــذا التقريــر معلومــات مــستكملة بــشأن أنــشطة األمــم املتحــدة يف أفغانــستان،   - ٢
ت يف اجملاالت اإلنسانية وجماالت التنميـة وحقـوق اإلنـسان           يف ذلك اجلهود الكبرية اليت بذل      مبا

 ).A/67/354-S/2012/703 (٢٠١٢ســــبتمرب / أيلــــول١٣منــــذ تقريــــري الــــسابق الــــصادر يف 
ــة      ــسية واألحــداث اإلقليمي ــة الرئي ــسياسية واألمني ــر أيــضا مــوجزا للتطــورات ال ويتــضمن التقري

  .والدولية املتصلة بأفغانستان
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  ات الصلةالتطورات ذ  -ثانيا   
  التطورات السياسية  -ألف   

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، تركز االهتمام على املوافقة علـى الـنظم واهلياكـل مـن                  - ٣
أجل تنفيذ ورصد االلتزامات املتبادلة املتعهد هبا يف مؤمتر طوكيو املعين بأفغانستان، املعقـود يف               

ولية املعنية جدية عزمها علـى كفالـة احملافظـة          وقد أظهرت اجلهات األفغانية والد    . يوليه/ متوز ٨
  .٢٠٢٤-٢٠١٥على الزخم خالل الفترة االنتقالية وبناء أساس متني لعقد التحول 

ــد،          - ٤ ــسياسي يف البل ــال ال ــة االنتق ــة يف عملي ــات، بوصــفها حجــر الزاوي ــت االنتخاب ظل
للمــساءلة وقــد أكــد إطــار طوكيــو . جتتــذب اهتمامــا شــديدا لــدى أصــحاب املــصلحة األفغــان

املتبادلة جمـددا التـزام احلكومـة بـإجراء انتخابـات ذات مـصداقية وشـاملة بقيـادة وإدارة أفغانيـة                     
وظلت مسألة البحث عن أفضل السبل لتحقيق ذلـك موضـوعا ملناقـشة جـرت               . وفقا للدستور 

ســبتمرب، رفــض جملــس الــوزراء اقتراحــا للجنــة االنتخابيــة  / أيلــول١٧ويف . علــى نطــاق واســع
لة يدعو إىل إجراء عملية جديدة لتسجيل الناخبني، بغية إنشاء قوائم اقتراع خاصة بكـل               املستق

وفُــّضل اعتمــاد هنــج آخــر يــستند إىل مــشروع وطــين لتحديــد اهلويــة إلكترونيــا  . مركــز اقتــراع
وضــعته وزارة االتــصاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، بالتعــاون مــع  ) e-taskeraمعــروف باســم (

بــالنظر إىل أن هــذا املــسعى يــستغرق وقتــا طــويال، فقــد صــدرت إىل اللجنــة  و. وزارة الداخليــة
توجيهــات بــأن تقــوم باســتعراض بطاقــات النــاخبني الــيت وزعــت مــن قبــل، واختــاذ تــدابري، يف   
الوقت ذاته، للحد من حاالت الغش، والتخلص من ماليـني البطاقـات املزدوجـة ليكـون ذلـك                  

ولتحقيق فهـم أفـضل ملـسألة تغـيري         . قبلة من االنتخابات  أساسا لوضع قائمة للناخبني للجولة امل     
مسار التخطـيط لالنتخابـات يف ضـوء مـا يقـدم مـن دعـم علـى الـصعيد الـدويل إزاء تقـديرات                         
متفاوتة على نطاق واسع ملا يتطلبه املـشروع مـن حيـث التكلفـة والوقـت، عملـت بعثـة األمـم                      

تيـسيــر عقــــد دورات لتبـــادل املعلومـات يف     املتحــدة لتقديـــم املـساعــدة إىل أفغانـستان علــى         
  .هذا الصدد

سبتمرب، اعتمد جملس النواب يف اجلمعية الوطنية قانونا بشأن واجبـات           / أيلول ٢٤ويف    - ٥
وحيدد القانون عملية استشارية شـاملة بـشأن التعيينـات يف    . اللجنة االنتخابية املستقلة وهيكلها   

مهورية وحده السلطة التقديرية يف هـذا األمـر، كمـا هـو             اللجنة، بدال من أن يكون لرئيس اجل      
ويف اللحظات األخرية من املـداوالت، أدرج اجمللـس جلنـة الـشكاوى             . احلال يف الوقت احلاضر   

االنتخابية بوصفها هيئة تسوية املنازعات النهائية، حيث أعيد تشكيلها لتكون مؤسسة دائمـة،             
نـوفمرب،  / تشرين الثـاين   ٢٠ويف  . ا األمم املتحدة  مع النص على أن تضم عضوين دوليني تعينهم       

 تاركــا مــسألة -أقـر جملــس الــشيوخ مــشروع القــانون، غــري أنـه ألغــى آليــة التعيينــات املقترحــة   
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 ورفض العـضوية الدوليـة      -العضوية يف هيئات إدارة االنتخابات لتكون من اختصاص الرئيس          
ركة بـني اجمللـسني أن تتوصـل إىل حـل           وسوف يتعني اآلن على اللجنة املشت     . يف جلنة الشكاوى  

. أكتـــوبر، عـــرض قـــانون االنتخابـــات علـــى جملـــس الـــوزراء / تـــشرين األول٢٠ويف . وســـط
يزال العمل مستمرا، حيث تركزت املناقشة العامة على دور األحـزاب الـسياسية، وتوزيـع            وال

م متسلـسلة   املقاعد املخصصة للمرأة مبوجب الدسـتور، وحتديـد أهليـة املرشـحني، ووضـع أرقـا               
  .على بطاقات االقتراع، وحتديد دور املؤسسات األمنية وآليات تسوية املنازعات

أكتوبر، قدمت اللجنة االنتخابية املستقلة اجلدول الزمين الـذي         / تشرين األول  ٣١ويف    - ٦
وتقـرر أن   . وضعته إلجـراء انتخابـات الرئاسـية وانتخابـات جمـالس املقاطعـات يف وقـت واحـد                 

وقـد أعـرب بعـض الشخـصيات املعارضـة         . ٢٠١٤أبريـل   / نيـسان  ٥قتراع يوم   يكون موعد اال  
وأعضاء يف اجلمعية الوطنية عن قلقهـم إزاء مـا حيتمـل أن يترتـب علـى طقـس الـشتاء مـن آثـار             

. على التحـضريات اللوجـستية وعلـى إقبـال النـاخبني، وخاصـة يف املنـاطق الـشمالية والوسـطى                   
لجنـة مـشروعا ملفهـوم العمليـات، وهـو حاليـا يف مكتـب               واستنادا إىل هذا التوقيت، وضعت ال     

الرئيس، ويتضمن ميزانيـة إرشـادية، واسـتراتيجيات وأنـشطة مقترحـة ترمـي إىل حتـسني عمليـة                   
أكتوبر، طلبت اللجنة رمسيـا أيـضا دعمـا مـن األمـم             / تشرين األول  ٣١ويف  . تسيري االنتخابات 

وقد اسـتدعى هـذا الطلـب إيفـاد        . ٢٠١٥-٢٠١٤املتحدة لالنتخابات اليت ستجرى يف الفترة       
بعثة يف مرحلتني من املقر، لتتوىل تقييم االحتياجات، على أن تتم الزيـارة األوىل يف الفتـرة مـن                   

ويف الوقـت احلاضـر، يتـوىل مـشروع         . ديـسمرب / كـانون األول   ٥نـوفمرب إىل    / تشرين الثـاين   ٢٧
تعزيــز القــدرة القانونيــة   (ELECT IIتقــدمي الــدعم االنتخــايب لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي   

وقُـدم  . ، تقدمي املساعدة التقنية إىل اللجنـة االنتخابيـة        )واالنتخابية من أجل الغد، املرحلة الثانية     
الدعم أيضا خالل هذه الفترة عن طريق خبري مـستقل ليقـدم املـشورة التقنيـة إىل وزارة العـدل                    

  .اباتيف ما تضطلع به من أعمال بشأن مشروع قانون االنتخ
وقــد تــسارعت وتــرية أنــشطة األحــزاب الــسياسية حيــث جــرت تغــيريات داخــل هــذه    - ٧

ــتغري    ــة ســريعة ال ــها يف بيئ ــشرين األول٤ففــي . اجملموعــات وفيمــا بين ــوبر، عقــد حــزب  / ت أكت
املعروف تارخييا هبيمنة العنصر البشتوين فيـه، مـؤمتره الـسادس يف كابـل، حيـث      “ أفغان ملّت ”

ق أحدي، وزير التجارة وزعيمه الذي توىل قيادتـه فتـرة طويلـة، بأسـتانا               استعاض عن أنوار احل   
وعقـد اجلنـاح الـسياسي املـسجل املنبثـق عـن احلـزب              . غول شـريزاد، الـسكرتري العـام للحـزب        

أكتــوبر يف / تــشرين األول٤ و ٣مــؤمتره يف يــومي ) أفغانــستان(اإلســالمي يف حقبــة اجملاهــدين 
وقـد كانـت   . رغانـديوال وزيـر االقتـصاد بقيـادة احلـزب     العاصمة، حيث احـتفظ عبـد اهلـادي أ        

هاتان اجملموعتان، إىل جانب كتليت املعارضة الرئيسيتني، اجلبهة الوطنية ألفغانستان واالئـتالف            
ــاءات الــــسياسية، أطلقــــت يف   ٢٠الــــوطين األفغــــاين مــــن بــــني   ــا مــــن خمتلــــف االنتمــ  حزبــ
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، مــن بــني طلبــات أخــرى، أن تكفــل  ويطالــب امليثــاق. ســبتمرب ميثــاق الدميقراطيــة/أيلــول ٢٣
وأعـرب أكثـر    . احلكومة إتاحة دور أكرب لألحزاب الـسياسية يف العمليـة االنتخابيـة والـسياسية             

ــستان، يف      ٥٠مــن  ــل، أفغان ــه يف كاب ــا سياســيا ومنظمــة جمتمــع مــدين، يف اجتمــاع نظمت  حزب
ــشرين األول ١٧ ــسية، وهــي مؤســسة اال    /ت ــة الرئي ــة احمللي ــة املراقب ــوبر، هيئ ــات احلــرة  أكت نتخاب

 تـشرين   ٣ويف  . والرتيهة، عن تأييـدها ملطالـب أكثـر تفـصيال تتعلـق بإصـالح النظـام االنتخـايب                 
نوفمرب، دعا الرئيس حامد كـرزاي أكثـر مـن مائـة مـن املـديرين والـصحفيني يف وسـائط             /الثاين

. تخابــاتاإلعــالم األفغانيــة للتــشاور بــشأن عمليــات إعــداد التقــارير يف الفتــرة الــيت تــسبق االن  
وأعـرب  . ورحب املشاركون هبذه املبادرة يف ضوء جدال جرى مؤخرا بـشأن حريـة الـصحافة        

البعض عن قلقهم إزاء أوجه ضعف يعاين منـها اإلطـار القـانوين يف مـا يتعلـق مبـسائل اإلعـالم،                     
  .وصعوبة احلصول على املعلومات من املسؤولني، والتهديدات اليت توجه إىل الصحفيني

ســبتمرب، وافــق جملــس النــواب علــى ثالثــة مــن أربعــة مرشــحني لتــويل   /أيلــول ١٥ويف   - ٨
وثُّبت بـسم اهللا خـان حممـدي، وزيـر الداخليـة الـسابق، وزيـرا             . مناصب أمنية عليا يف احلكومة    

للدفاع؛ ورقي اجلنـرال باتـانغ جمـتىب، وهـو مـسؤول كـبري يف وزارة الداخليـة، إىل رتبـة وزيـر،                       
سد اهللا خالد، وزيـر الـشؤون القبليـة الـسابق، مـديرا عامـا للمديريـة                 ومتت املوافقة على تعيني أ    

ومل حيــصل حــاجي ديــن حممــد، حمــافظ كابــل الــسابق، علــى األغلبيــة الالزمــة  . الوطنيــة لألمــن
 يف سـياق    -نوفمرب، قُدمت امليزانيـة الوطنيـة       / تشرين الثاين  ٦ويف  . لتثبيته وزيرا للشؤون القبلية   

 إىل -ديـسمرب  / كـانون األول ٢١ديـد، إذ تبـدأ الـسنة املاليـة اآلن يف            االنتقال إىل إطار زمين ج    
ويف ذلك العرض ذكر عمر زاخيلوال، وزير املالية، أن أفغانـستان جـديرة بـأال         . جملس الشيوخ 

، ولكنـه شـدد علـى أن مثـة ضـرورة ملحـة لكفالـة مزيـد         ٢٠١٤تواجه أزمة اقتصادية بعد عـام   
ــها زيــ    ــذايت، بطــرق من ــاء ال ــة مــن االكتف ــرادات احمللي ــاين ٢٧ويف . ادة اإلي ــشرين الث ــوفمرب، / ت ن

ويبلـغ  . أحيلت امليزانية إىل جملس النواب مشفوعة بتعليقات أعضاء جملس الشيوخ االستـشارية           
ــني دوالر     ــبعة باليـ ــة سـ ــة املقترحـ ــوع امليزانيـ ــة و   ٣,٨(جممـ ــة العاديـ ــني دوالر يف امليزانيـ  باليـ

نــوفمرب، رفــض جملــس النــواب / تــشرين الثــاين٧ويف ). يــةباليــني دوالر يف امليزانيــة اإلمنائ ٣,٣
سياســة احلكومــة األساســية الــيت اقترحهــا رئــيس اجلمهوريــة علــى النحــو الــذي تقتــضيه املــادة    

من الدستور، مشريا إىل أن هذه السياسة تفتقر إىل الوضوح؛ وأعاد اجمللـس التقريـر املقـدم            ٦٤
  .مجلسمع تعليقات قدمتها اللجان الفنية التابعة لل

ــن    - ٩ ــارا م ــول١٩واعتب ــسالم      / أيل ــسالم بأســبوع ال ــى لل ــس األعل ــل اجملل ــبتمرب، احتف س
ومشـل  .  مناسـبة تتـصل هبـذا األمـر يف مجيـع أحنـاء البلـد         ١٩٥والوحدة الوطنية، حيث مت تنظيم      

 بلـدا، إىل    ١٥سبتمرب حضره ممثلـون مـن       / أيلول ٢٢ذلك عقد مؤمتر دويل للسالم يف كابل يف         
أفغانية متنوعة من الشخصيات الـسياسية والدينيـة وشخـصيات اجملتمـع املـدين،              جانب جمموعة   
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نـوفمرب،  / تـشرين الثـاين    ١٤ إىل   ١٢ويف الفتـرة مـن      . وتبادلوا فيه اآلراء بـشأن عمليـة املـصاحلة        
قاد صالح الدين رباين، رئيس اجمللس، وفدا يف زيـارة إىل إسـالم أبـاد، بـدعوة مـن هينـا ربـاين                       

والتقـى ممثلـو اجمللـس آصـف علـي زاداري، رئـيس مجهوريـة        . يـة باكـستان  كهار، وزيرة خارج 
ــيس األركــان        ــاين، رئ ــرال أشــفق كي ــوزراء، واجلن ــيس ال ــز أشــرف رئ . باكــستان وراجــا بريفي

وعقدوا جلسات اتسمت بالروح اإلجيابيـة تبـادلوا فيهـا اآلراء بـشأن احلاجـة إىل التعـاون علـى                  
ج عـن عـدد مـن أفـراد الطالبـان كـانوا حمتجـزين يف         وقـد أُفـر   . املدى الطويـل وعلـى حنـو ثابـت        

ــى        ــة يف باكــستان واجمللــس األعل ــشترك صــدر عــن وزارة اخلارجي ــان م باكــستان، وأَعــرب بي
يف الطلبـات املقدمـة للحـصول علـى مـرور           “ بصورة إجيابية ”للسالم عن املوافقة على أن ينظر       

عارضـة املـسلحة أن تقطـع       آمن ألي مفاوضـني حمـتملني، وناشـد حركـة طالبـان واجلماعـات امل              
صالهتا بتنظيم القاعدة، وأعلن عن عقد مؤمتر للزعماء الـدينيني ملعاجلـة مـسألة ازديـاد التطـرف       

ــة نــوفمرب، زار الــسيد ربــاين واشــنطن    / تــشرين الثــاين ٣٠ إىل ٢٤ويف الفتــرة مــن  . يف املنطق
ــها جملــس األمــن والــ       ــورك حيــث عقــد اجتماعــات مــع عــدة جهــات من دول العاصــمة، ونيوي

األعضاء املهتمة، ملناقشة آفاق عملية السالم وكيف ميكن أن تسهم جلنـة جملـس األمـن املنـشأة                
  .يف حتقيق هذا اهلدف) ٢٠٠١١ (١٩٨٨عمال بالقرار 

وواصــلت البعثــة تقــدمي الــدعم التحليلــي واالستــشاري والــتقين إىل اجمللــس األعلــى           - ١٠
وتعتـزم البعثـة أيـضا      .  الـيت متـت إىل إسـالم أبـاد         للسالم، مبا يف ذلك تيسري النقل اجلوي للزيارة       

بدء مسار ثان للحوار، بتشجيع األطراف صاحب املصلحة على املشاركة على أساس فـردي،              
وبالتعاون مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،           . بالتركيز يف البداية على حتديد رؤية للمستقبل      

م وإعادة اإلدماج، الـذي يركـز علـى املقـاتلني           تقدم البعثة أيضا الدعم لربنامج أفغانستان للسال      
ــة املــشتركة للربنــامج، كــان مــا جمموعــه     . الــذين يف الرتــب الــدنيا  ــه األمان ووفقــا ملــا أفــادت ب

نـوفمرب،  / تشرين الثاين  ١٤ فردا من املتمردين السابقني قد انضموا إىل الربنامج حبلول           ٥ ٨١٤
  .سبتمرب/انضموا منذ أيلول ٣٠١منهم 
 ١٩٨٨نوفمرب، وافقت جلنـة جملـس األمـن املنـشأة عمـال بـالقرار               / تشرين الثاين  ٥ويف    - ١١

على إدراج شبكة حقاين يف القائمة، بوصفها كيانـا مرتبطـا حبركـة الطالبـان مـن حيـث كوهنـا                     
ويأيت هذا عقب عمليـة تدرجييـة أدرج        . تشكل هتديدا للسالم واالستقرار واألمن يف أفغانستان      

وذكـرت اللجنـة    . ٢٠٠٧دة وامليـسرين املـاليني يف اجملموعـة منـذ عـام             فيها عدد مـن كبـار القـا       
ضلوع هذا الكيان يف سلسلة من اهلجمات شنت على أهداف بارزة، منـها الفنـدق سـريينا يف                  

ــام  ، وســفارة الواليــات املتحــدة   ٢٠١١يونيــه /، وفنــدق إنتركونتينتــال يف حزيــران  ٢٠٠٨ع
، ومواقـع متعـددة يف      ٢٠١١سـبتمرب   /منية يف أيلـول   األمريكية ومقر القوة الدولية للمساعدة األ     

نـوفمرب، أُدرجـت أيـضا      / تـشرين الثـاين    ٢١ويف  . ٢٠١٢أبريل  /مجيع أحناء أفغانستان يف نيسان    
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شركة راحات احملدودة، مع مالكها، يف القائمة، وهي آلية غري رمسية لتحويـل األمـوال خـارج                 
ويركــز جملــس األمــن بــصورة مطــردة علــى . الــنظم املــصرفية التقليديــة ال تتــرك ســجال مكتوبــا

اهلياكل األساسية اللوجستية اليت تـدعم أنـشطة املتمـردين، وقـد أشـار علـى وجـه التحديـد إىل                     
  .ضلوع راحات احملدودة يف عمليات التمويل والتيسري املقدمة للتمرد

 واستمرت عمليـة النقـل التـدرجيي للمـسؤوليات األمنيـة مـن قـوات األمـن الدوليـة إىل                     - ١٢
ويتوقـع أن يعلـن   .  يف املائـة مـن الـسكان   ٧٥السلطات األفغانية، ومشل ذلك مساحات يقطنها   

 توزيع املقاطعات يف الـشرحيتني النـهائيتني مـن عمليـة انتقـال املـسؤوليات                ٢٠١٣يف أوائل عام    
 وقد كلف رئيس اجلمهورية فريقا عامال تتوىل قيادته املديريـة املـستقلة للحكـم احمللـي،       . األمنية

وطلبـت املديريـة مـن الـدول        . مـن أفرقـة إعـادة إعمـار املقاطعـات         “ لنقـل الـسلطة   ”بوضع آلية   
ينــاير /األعــضاء املعنيــة تقــدمي بيانــات عــن أنــشطتها لُتقــدَّم إىل جملــس الــوزراء يف كــانون الثــاين  

ويف اجتماع عقده وزراء الدفاع يف منظمة حلف مشال األطلسي يف بروكسل يـومي               . ٢٠١٣
أكتوبر، صدرت توجيهات إىل القـوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة للبـدء      /ن األول تشري١٠ و  ٩

وقد كان من شأن الزيارة الـيت قـام   . ٢٠١٤يف التخطيط ألعمال التدريب يف فترة ما بعد عام    
أكتـوبر أن عـززت     / تشرين األول  ١٩ إىل   ١٧هبا جملس مشال األطلسي إىل كابل يف الفترة من          

مـايو، وهـي أن   / يف القمة املعقودة يف شيكاغو بالواليات املتحدة يف أيارااللتزامات اليت أُعلنت 
قوات منظمة حلف مشال األطلسي سـوف تبقـى، وإن كـان ذلـك علـى نطـاق أضـيق إىل حـد                       
بعيــد، مــن أجــل تقــدمي الــدعم، شــريطة أن ُيتفــق علــى الوضــع القــانوين للقــوات مــع احلكومــة   

بـدأت حكومتـا أفغانـستان والواليـات املتحـدة رمسيـا        نـوفمرب،   / تشرين الثاين  ١٥ويف  . األفغانية
  .مفاوضات بشأن اتفاقهما األمين الثنائي عمال باتفاق الشراكة االستراتيجية املربم بينهما

  
  التطورات األمنية  -باء   

واصلت األمم املتحدة رصـد األحـداث األمنيـة املتعلقـة بعمـل اجلهـات الفاعلـة املدنيـة                     - ١٣
، حيـث  ٢٠١١ مـن عـام   اوظلـت مـستويات احلـوادث األمنيـة أقـل كـثري          . وحركتها وسالمتها 

وعلــى حنــو غــري معتــاد، كــان هنــاك نــشاط كــبري    . ٢٠١٠ مــستويات عــام ة مــنبــيكانــت قر
للمتمــردين قــرب هنايــة شــهر رمــضان، مث حــدث بعــد ذلــك اخنفــاض يتمــشى مــع االجتاهــات    

 مـن   ٤ ٨٠١وبر، ُسـجِّل    أكتـ / تـشرين األول   ٣١أغـسطس إىل    / آب ١ويف الفترة مـن     . املومسية
الفترة نفــسها مــن عــام بــ يف املائــة مقارنــة ١٤احلــوادث األمنيــة، وهــو مــا ميثــل اخنفاضــا نــسبته 

ونــتج هــذا االخنفــاض جزئيــا عــن جنــاح قــوات األمــن األفغانيــة         ). حادثــا ٥ ٥٨٢ (٢٠١١
د متويـل، ولكنـه مل يـؤ      مليـات   والدولية يف اعتراض أفـراد مـن املتمـردين، وشـحنات أسـلحة وع             

ويعــاين الــسكان مــن األعمــال الــيت تقــوم هبــا   . بالــضرورة إىل إحــساس العامــة بتحــسن األمــن  
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غــري املــشروعة، ومــن االشــتباكات بــني القبائــل واملنازعــات علــى املــوارد    اجلماعــات املــسلحة
عمليات ترهيب أو قتل تـستهدف شخـصيات        ب بال هوادة محلة املتمردين      ستمرالطبيعية، بينما ت  
  . اجملتمع واملرأة يف مسائل، أو ناشطني مؤثرةية أو قبليةسياسية أو دين

 -دان الغالبيـة العظمـى مـن احلـوادث األمنيـة          ــ يشه هــاوشرقالبلــد  وب  ــزال جن ــوال ي   - ١٤
يظهـر  حيـث    - أكتوبر/ تشرين األول  ٣١أغسطس إىل   / آب ١ يف املائة منها يف الفترة من        ٧٠

ــسل    ــد للمتمــردين علــى طــرق الت ــز متزاي ــل تركي ــام،   . ل باجتــاه كاُب ــل هــذا االخنفــاض الع ومقاب
ســجلت واليــات قنــدهار وكَُنــر وننكرهــار، ولــوكَر، وورَدك مــستويات حــوادث أمنيــة أعلــى  

وعلــى حنــو غــري معهــود، شــهدت واليــة . ٢٠١١عــام تلــك املــسجلة يف بــشكل ملحــوظ مــن 
ملسجلة يف هـذه    فارياب الشمالية زيادة أيضا، حيث وقع فيها سادس أعلى عدد من احلوادث ا            

وعلــى . وشــكلت االشــتباكات املــسلحة واألجهــزة املتفجــرة املرجتلــة غالبيــة احلــوادث  . الفتــرة
 االنتبـاه، فقـد ظلـت       ذبالرغم من اجلهـود املتواصـلة الـيت يبـذهلا املتمـردون لتنفيـذ أحـداث جتـ                 

يف  تفجـريا  ٢٢، حيـث ُسـجل   ٢٠١١التفجريات االنتحارية أقل مما كانت عليه يف عـام   أعداد  
 خـالل  تفجـريا    ٣٩ بتـسجيل أكتوبر، مقارنة   / تشرين األول  ٣١أغسطس إىل   / آب ١الفترة من   

وذكرت قوات األمن األفغانية أهنا أحبطت هجمـات يف واليـات           . ٢٠١١الربع نفسه من عام     
 مهامجـا  ١٧كاُبل وكندهار وكندوز وبروان وبغالن، حيث ألقي القبض على مـا ال يقـل عـن         

 ستمرعقـدة، تـ   املرك  اعـ املويف سـاحة    . رت كميات كبرية من املتفجرات    انتحاريا حمتمال وصود  
عـالوة   و،ي واليـيت غـزين ووردك  ـــ ن فــــ ن املتمرديـــ بيفيمـا  ن اشتباكات  ـــعالــواردة  البالغات  

ـــى ـــ ادععلـ ـــاءات حبـ ـــانتفاض”دوث ــ ـــ شعبي“اتـ ــيت     ـ ــان يف والي ــب الطالب ــة ضــد ترهي ة حملي
  . نورستان ولـَغمان

ــيت جــرت يف أيلــول     وك  - ١٥ ــة، ال ــاهرات العام ــت التظ ــوم    /ان ــى رس ــا عل ــبتمرب احتجاج س
 لإلسـالم، سـلمية يف معظمهـا ومتكنـت املؤسـسات            ةكاريكاتورية فرنسية وفيلم أمريكـي مهينـ      

 وقفـة احتجاجيـة أمـام مكتـب بعثـة        ، منـها  األمنية األفغانية من احتوائها باستثناء ثالث حـاالت       
أحد احلراس وأصيبت سيارة شرطة بأضـرار بـسبب رشـق           فيها  ح  األمم املتحدة يف باميان، ُجر    

ن للمزيـد مـن التهديـد املباشـر والعَرضـي           ووتعرضت األمم املتحـدة والـشركاء املنفـذ       . احلجارة
 فاريـاب وبلـخ وهـرات وغـور ونيمـروز           مقاطعـات على القوافـل يف     ُشنَّت  من خالل هجمات    

بلـخ  مقاطعـات  ا موظفـون وطنيـون يف    عمليات اختطاف وهتديد تعـرض هلـ      إضافة إىل   وبروان،  
أكتـوبر،  / تـشرين األول   ١٨ويف  . ندهار وكابــُل وباميـان    قوفارياب وهرات وفـَراه وبادغيس و    

تعرضت طـائرة عموديـة تابعـة لألمـم املتحـدة ألضـرار مـن إطـالق نـار بأسـلحة صـغرية، أثنـاء                         
مـن اخلاصـة بقـوة      وشهدت عملية االستعاضة عن شركات األ     . حتليقها بني جالل آباد وكرديز    

أكتـوبر، أكـدت وزارة اخلارجيـة    / تـشرين األول ٣١ويف . احلماية العامة األفغانيـة تقـدما بطيئـا       
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أن األمم املتحدة والبعثات األجنبيـة واملنظمـات الدوليـة األخـرى تتمتـع باحلـصانة الدبلوماسـية               
  .وبسلطة احلفاظ على األمن الداخلي ملواقع عملها

 ١٤٧ ٠٠٠ أفـراد الـشرطة الوطنيـة األفغانيـة          عددأكتوبر، بلغ   / تشرين األول  ٣١ويف    - ١٦
ــرد و ــود  ف ــاين   عــدد جن ــوطين األفغ ــرد١٨٨ ٠٠٠اجلــيش ال ــا أُجنــزت إىل حــد كــبري   .  ف وبينم
ـــالزي ـــة لعـــادات املــستهدفـ ــشرطة واجلــيش   ٢٠١٢ام ــ ــوام كــل مــن ال ــرد ١٥٧ ٠٠٠( يف ق  ف
ــة فقــد ظلــت معــدالت تنــاقص األ ،) علــى التــوايل١٩٥ ٠٠٠ و وكــذلك أضــرت . فــراد عالي

التجنيـد   الدوليني والوطنيني من الداخل باستراتيجية تقوم على         ألفراداهلجمات اليت تستهدف ا   
 يف األفـراد   دقيقوأدت عمليـات إعـادة التـ      . نطاق، وتعتمد على الثقة املتبادلة    الواسع ال سريع و ال

ــات مــن ا   ــضعة مئ ــرادإىل فــصل ب ــة اخلــدمات ألف ــوة عــسكرية  ويف ســياق ضــما .  مــن كاف ن ق
 هزيـة اجمستدامة، أعربت جهات معنية أفغانية ودوليـة علـى حـد سـواء عـن قلقهـا إزاء مـدى                     

الصيانة، مثل العتـاد اجلـوي واملهندسـني وخـربات          خدمات  عناصر التمكني الالزمة للعمليات و    
 علــى ضــرورة ماجملتمــع املــدين تأكيــدهأفــراد وواصــل . مكافحــة املتفجــرات وإجــالء املــصابني 

  .  آليات مساءلة شفافةوجود
أكتوبر حدد وزير الداخليـة أولوياتـه العـشر يف اجتمـاع     / تشرين األول١٧ و  ١٦ويف    - ١٧

، خدمات الشرطة على صـعيد اجملتمعـات احملليـة        ومشلت هذه األولويات    . لكبار ضباط الشرطة  
تنـاقص  من ودعم القوات يف املناطق اليت شهدت نقل املسؤوليات األمنية، واحلد من اخلسائر و            

 / تــشرين الثــاين١٠ويف . األفــراد، وجهــود مكافحــة الفــساد، وضــمان هيكــل تنظيمــي ســليم  
وجتـري  .  مـسؤوال كـبريا يف الـشرطة   ٣٢ عن عملية كبرية إلعادة التنظـيم مشلـت        أُعلننوفمرب،  

فغانـستان الـذي   ألمعاجلة شواغل بشأن خمالفات تتصل بالصندوق االستئماين للقـانون والنظـام      
رنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ويعمل مبثابة صندوق مشترك للتربعات ملرتبات الـشرطة،            يديره ب 

ويشارك يف ذلك مكتـب مراجعـة       . وذلك عن طريق حوار نشط بني الربنامج اإلمنائي واملاحنني        
احلسابات والتحقيقات التابع للربنامج اإلمنائي، وجتري مراجعـة إداريـة مـن جانـب استـشاريني       

وتشمل التـدابري العالجيـة الـيت       . ديسمرب/منتصف كانون األول    حبلول فرغ منها ُيمستقلني، وس 
ــدة         ــال وإجــراءات تــشغيل موحــدة جدي . وضــعت بالفعــل آليــات جديــدة لإلشــراف واالمتث

وواصلت بعثة األمم املتحدة تيسري تنسيق املوارد الدولية ملساعدة السلطات األفغانيـة يف تعزيـز               
الرجــال بأمهيــة إدمــاج أفــراد الــشرطة تعزيــز قــدراهتن، ولتوعيــة تعيينــات الــشرطيات اإلنــاث و

أكتـوبر، دشـنت    / تـشرين األول   ١٥ويف  .  مـع الرجـل    على قدم املـساواة   يف قوة الشرطة    النساء  
لتقــدمي املــساعدة وزارة الداخليــة، باملــشاركة مــع الــصندوق االســتئماين وبعثــة األمــم املتحــدة   

 غري حكومية، الربنامج اإلرشـادي للـشرطيات الـذي          ألفغانستان، واحتاد يضم منظمات نسائية    
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أفــراد عنــف ضــد النــساء وينــشر الــوعي بــني  صدى لليهــدف إىل تعزيــز قــدرة الــشرطيات، ويتــ 
  .، على قدم املساواة مع الرجلالذكور بأمهية إدماج النساء يف قوة الشرطةالشرطة 

ــه عمل       - ١٨ ــة، وختللت ــة األفغاني ــشرطة احمللي ــوام ال ــد ق ــتمر تزاي ــة واس ــدقيق،ي ــان   ت ــث ك حي
ــشرين ١٤يف  ١٧ ٨٥٠ ــاينت ــوفمرب / الث ــون ن ــا معتمــدا ٨٦يف يعمل ــوم.  موقع  املؤســسات وتق

األمنية األفغانية بدور متزايـد يف التـدريب واإلشـراف الـذي كانـت القـوات الدوليـة تتـواله يف                     
 تـزال   وبينما أسـهمت الـشرطة احملليـة األفغانيـة يف إحـالل األمـن يف بعـض املنـاطق، ال                   . السابق

هناك شـواغل رئيـسية إزاء فـرز األفـراد والقيـادة والـسيطرة واإلفـالت مـن العقـاب، واحتمـال                      
قـــام أكتـــوبر، / تـــشرين األول٣١ويف . جتـــدد ظهـــور امليليـــشيات املنحـــازة عرقيـــا أو سياســـيا 

يف جتمـع حـضره مئـات اجملاهـدين الـسابقني يف واليـة          وزيـر امليـاه والطاقـة       إمساعيل خان،    حممد
ــشاء  هــرات،  ــالترويج إلن ــشكَّل مــن  “جملــس جماهــدين ”ب ــاتلني  “وحــدات” وطــين ُي  مــن املق

وأعــرب املتحــدث باســم . ٢٠١٤الــسابقني، وذلــك ملــساعدة قــوات األمــن يف البلــد بعــد عــام 
حـاكم الواليـة يف وقـت الحـق عـن بعـض القلـق مؤكـدا أن ضـبط األمـن وظيفـة مـن وظـائف              

سي اهليئة التـشريعية إىل مـا اعتـرب حماولـة لزعزعـة             ووجهت أيضا انتقادات الذعة يف جمل     . الدولة
  .االستقرار بإنشاء هياكل موازية

  
  التعاون اإلقليمي  -جيم   

استمر تفعيل تـدابري بنـاء الثقـة لعمليـة اسـطنبول لألمـن والتعـاون اإلقليمـيني مـن أجـل                  - ١٩
زيـري خارجيـة    سـبتمرب، تـرأس نائبـا و      / أيلـول  ٢٤ويف  . حتقيق األمن واالسـتقرار يف أفغانـستان      

خاللـه املـشاركون    أفغانستان وكازاخستان اجتماعـا لكبـار املـسؤولني يف نيويـورك، اسـتعرض              
مكافحـة  : مـن التـدابري الـسبعة املتفـق عليهـا، وهـي           تدابري  التقدم احملرز حنو خطط التنفيذ لثالثة       

ع ثـان   واتفـق املـشاركون يف اجتمـا      . اإلرهاب، وإدارة الكوارث، والتعاون بني غرف التجـارة       
أكتـوبر، علـى أن تكـون جلميـع تـدابري          / تـشرين األول   ١٨لكبار املسؤولني عقـد يف أنقـرة يـوم          

ــاء الثقــة خطــط تنفيــذ    ــتم إعــدادها قبــل موعــد  بن ــل املقــرر عقــده يف كــانون   ي  االجتمــاع املقب
  . ويتم متكني حاضريه من تأييدها، يف باكو٢٠١٣يناير /الثاين
ــول٢٥ويف   - ٢٠ ــع  / أيل ــبتمرب، اجتم ــستان وباكــستان    وس ــة أفغان ــر خارجي ــورك زي يف نيوي

ملناقشة التقدم احملـرز بـشأن اتفـاق التجـارة العـابرة بـني أفغانـستان وباكـستان ومـسائل التـسلل                    
ــرب احلــدود   ــايل    . والقــصف ع ــوم الت ــد يف الي ــي عق ــاع ثالث ــستان   ويف اجتم ــسا أفغان ــق رئي ، اتف

ــا العظ   ــدة لربيطانيـ ــة املتحـ ــيس وزراء اململكـ ــستان ورئـ ــشمالية،  وباكـ ــدا الـ ــى وأيرلنـ ــد مـ ديفيـ
كامريون، على استكمال إعـداد مـشروع اتفـاق تعـاون اسـتراتيجي بـني أفغانـستان وباكـستان          

نوفمرب، قـام رئـيس أركـان اجلـيش الباكـستاين           / تشرين الثاين  ٢٠ويف  . ٢٠١٣حبلول هناية عام    
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ــرئي    س ومــع نظرائــه الفريــق أول كيــاين، بزيــارة ليــوم واحــد إىل كابـــُل، اجتمــع خالهلــا مــع ال
  .العسكريني الوطنيني والدوليني

سبتمرب، اجتمع الرئيس كرزاي مع املـسؤول األمـين األعلـى يف الـصني             / أيلول ٢٢ويف    - ٢١
ولتحقيـق  . ١٩٦٦زو يونغكانغ، وهو أرفع ممثـل جلمهوريـة الـصني يـزور أفغانـستان منـذ عـام           

 تــــشرين ١٦لــــرئيس يف املزيــــد مــــن التوســــع يف مــــشاركة أفغانــــستان يف املنطقــــة، شــــارك ا
أو احلكومـات للـدول األعـضاء    /الثاين عشر لرؤسـاء الـدول و  أكتوبر، يف اجتماع القمة     /األول

يف بــاكو، وشــارك يف اليــوم التــايل يف حــوار التعــاون   ، املعقــود منظمــة التعــاون االقتــصادي يف 
ويف .  للمــساعدة يف دمــج منظمــات التعــاون اإلقليمــي  ٢٠٠٢آســيا، الــذي افتــتح يف عــام   يف
 تــشرين ٩ويف . نــوفمرب، خاطــب الــرئيس منتــدى بــايل اخلــامس للدميقراطيــة  /تــشرين الثــاين ٨

نــوفمرب، وقــع مــع الــرئيس اإلندونيــسي سوســيلو بامبــانغ يودويونــو عــدة وثــائق صــداقة   /الثــاين
نـوفمرب، قـام بزيـارة      / تـشرين الثـاين    ١٣ إىل   ٩ويف الفترة مـن     . لتعزيز التعاون التجاري والثقايف   

. الرئيس برانـاب مـوخريجي ورئـيس الـوزراء مامنوهـان سـينغ       بـ إىل اهلند، اجتمـع خالهلـا       رمسية  
 ومنظمــات اجملتمــع احمللــي، بــشأن احلكــم احمللــيوجــرى توقيــع أربعــة اتفاقــات لزيــادة التعــاون  

  . الفحم واملوارد املعدنيةواردوالزراعة، وشؤون الشباب وتنمية م
: أفغانـستان واملنطقـة   ”عنـوان   بوانيا مؤمترا دوليـا     سبتمرب، استضافت ليت  / أيلول ١٩ويف    - ٢٢

خارجيـة أفغانـستان ونظـريه الليتـواين،        وحـضره وزيـر     . “هنج عملـي لتحقيـق التنميـة املـستدامة        
أكتوبر، ُعقد االجتماع الـسنوي الرابـع لنـواب         / تشرين األول  ١٨ويف  . أودرونيوس أجوباليس 

رعايـة مركـز األمـم املتحـدة اإلقليمـي          آسيا الوسطى، يف بيشكيك حتـت       بلدان  وزراء خارجية   
أكتـوبر، اجتمـع فريـق االتـصال     / تـشرين األول ١٩ويف  . للدبلوماسية الوقائية يف آسيا الوسطى    
ــرة   ــستان يف أنق ــدويل املعــين بأفغان ــو للمــساءلة     . ال ــذ إطــار طوكي ــى تنفي ــشة عل وركــزت املناق

ــد     ــى مكافحــة املخــدرات، وتقــدمي ال ــة اســطنبول، وعل ــة، وعملي ــة  املتبادل ــة االنتخابي عم للعملي
مكافحـة املخـدرات     بـني    ةبقويف خطابه   وزير اخلارجية األفغاين    نائب  وربط  . وعملية املصاحلة 

ــة املــصاحلة    ــة وعملي ــة االنتخابي ــدعم للعملي ــاين ١٥ و ١٤ويف . وتقــدمي ال ــشرين الث ــوفمرب، / ت ن
م املتحـدة مـؤمترا يف      عقدت اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ التابعـة لألمـ              

وحــضر .  شــريف، تنــاول تعزيــز العالقــات االقتــصادية بــني أفغانــستان وآســيا الوســطى يمــزار
ــون عــن قطــاع األعمــال، وأعــضاء يف        ــون، وممثل ــخ، ومــسؤولون حملي ــة بل ــؤمتر حــاكم والي امل

ــان ــدى      ،الربمل ــيم لطاجيكــستان، وســفري طاجيكــستان ل ــسق األمــم املتحــدة املق  إىل جانــب من
. تان، ومــشاركني مــن كازاخــستان وأوزبكــستان وبعثــة األمــم املتحــدة ألفغانــستان       أفغانــس

 ٢٠١٢ انعقــاد املنتـدى االقتــصادي لعــام  ،نـوفمرب / تـشرين الثــاين ٢٨ و ٢٧ يف ،وأعقـب ذلــك 
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التابع لربنـامج األمـم املتحـدة اخلـاص املعـين باقتـصادات آسـيا الوسـطى، يف بـانكوك، وتـضمن                  
  .عرض عمله بشأن أفغانستاناملنتدى اجتماعا جانبيا يست

وواصل يان كوبيس، ممثلي اخلاص، تركيزه على املـشاركة اإلقليميـة، حيـث سـافر يف                  - ٢٣
ــاد الروســي        ــا واالحت ــستان وتركي ــة املتحــدة وتركمان ــارات العربي ــة اإلم ــة إىل دول ــام رمسي . مه

ي مـع دول    نوفمرب، يف مشاورة بشأن األمن اإلقليم     / تشرين الثاين  ١٤وشارك يف موسكو، يوم     
علـى أن تقـوم منظمـة شـانغهاي للتعـاون           اتُّفـق   و. أعضاء ومراقبني يف منظمة شنغهاي للتعـاون      

وبعثـــة األمـــم املتحـــدة بتعميـــق تواصـــلهما واملـــساعدة يف حتقيـــق التنميـــة الـــسلمية واملـــستقرة   
 نائـب املمثـل اخلـاص    ،هايـسوم نيكوالس أكتوبر قام  / تشرين األول  ١٠ و   ٩ويف  . انــألفغانست

ع ــــى مــــران، حيــث التقــــارة لطهـــــ بزي، لتقــدمي املــساعدة إىل أفغانــستانم املتحــدةــــعثــة األملب
مــشاركة إقليميــة قويــة، تــشمل  حتقيــق ني ونــاقش معهــم ضــرورة ــــن اإليرانيـــار املــسؤوليـــــكب

  .مسائل األمن الوطين واهلجرة والالجئني ومراقبة املخدرات
  

  حقوق اإلنسان  -ثالثا   
اإلصـابات بـني   زاد عدد أكتوبر، / تشرين األول٣١أغسطس إىل / آب١ الفترة من   يف  - ٢٤

ــالربع نفــسه مــن عــام   ، يف املائــة٢٨املــدنيني بنــسبة  ــةً ب ، وذلــك خبــالف االجتــاه  ٢٠١١ مقارن
وبوجـه عـام، ُسـجل يف األشـهر         . ٢٠١٢عـام   التنازيل املسجَّل خالل األشهر الستة األوىل من        

 يف املائة يف عدد القتلى واجلرحى بـني املـدنيني   ٤ اخنفاض بنسبة  ٢٠١٢العشرة األوىل من عام     
ــسها مــن عــام     ــالفترة نف ــةً ب ــساعدة إىل    . ٢٠١١مقارن ــم املتحــدة لتقــدمي امل ــة األم ووثَّقــت بعث

يف الفتـرة   )  جرحيـاً  ١ ٥٩٠ وحالـة وفـاة      ٩٦٧( إصابة يف صفوف املدنيني      ٢ ٥٥٧أفغانستان  
 اتوكانـت األغلبيـة العظمـى مـن اإلصـاب         . أكتـوبر /ل تشرين األو  ٣١أغسطس إىل   / آب ١من  

ــة، بعــد أن بلغــت  ٨٤ارتفعــت إىل ( ــرة نفــسها مــن عــام   ٧٠ يف املائ ــة يف الفت ) ٢٠١١ يف املائ
 يف ٦وتتحمــل القـوات املواليـة للحكومـة املـسؤولية عــن     . ُتعـزى إىل عناصـر معاديـة للحكومـة    

هــذه الــذي بلغــت فيــه ام الــسابق املائــة مــن اإلصــابات يف صــفوف املــدنيني، باخنفــاض عــن العــ
  .طرف  يف املائة من اإلصابات ال ميكن عزوها إىل أي١٠وهناك .  يف املائة١٠النسبة 
وظلــت األجهــزة املتفجــرة املرجتلــة تــشكل الــسبب الرئيــسي لإلصــابات بــني املــدنيني،    - ٢٥

قتيـل وجـريح    يف املائة مـن اإلصـابات بـني    ٥٦وكانت باإلضافة إىل اهلجمات االنتحارية وراء    
ــن   ــرة م ــشرين األول٣١أغــسطس إىل / آب١يف الفت ــوبر/ ت ــع إصــابات   . أكت ويف حــادث أوق

بــأقراص الــضغط، يعمــل أكتــوبر، ارتطمــت حافلــة مدنيــة جبهــاز / تــشرين األول١٩مجاعيـة يف  
أكتـوبر  / تـشرين األول ٢٤يف صـدر  بيـان  يف و.  امـرأة يف مقاطعـة بلـخ     ١٨أسفر عـن مقتـل       مما

ضـرورة محايـة    مت التأكيد على ُنسب إىل قائد حركة طالبان، املال عمر،  ى،مبناسبة عيد األضح  
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املدنيني ما زالوا ُيستهدفون عمداً يف األماكن العامة الـيت ُتـستخدم مواقـع    غري أن  . غري املقاتلني 
 يف املائــة مقارنــةً ٩٣وقــد ازدادت اإلصــابات بــني املــدنيني بنــسبة  . لــشن هجمــات املتمــردين 

 نتيجةً ألعمال القتل احملددة األهداف الـيت تنفـذها عناصـر معاديـة        ٢٠١١ عام   بالربع نفسه من  
تـشرين   ٢٦ويف .  آخرين جبـراح  ١٤٥ مدنياً وإصابة    ٢٥٦للحكومة، واليت أسفرت عن مقتل      

أكتــوبر، أدت عمليــة مفجِّــر انتحــاري يف أحــد املــساجد خــالل صــالة العيــد إىل مقتــل   /األول
  . ميمنة مبقاطعة فاريابدنيون، يفشخصاً، مبن فيهم م ٤١
يف عـداد القتلـى أو اجلرحـى    )  فتـاة علـى األقـل   ٦٧منهم ( طفالً ٣٥٥وكان أكثر من     - ٢٦

أكتـوبر،  / تـشرين األول ٣١أغـسطس إىل  / آب١يف الرتاع املـسلح الـذي نـشب يف الفتـرة مـن       
بر أكتـو / تـشرين األول   ٤يف  وقع   اًحادثه األرقام   هذتشمل  و. هوشرقالبلد  يف جنوب   معظمهم  

اسُتخدم فيه جهاز متفجر عند بوابة مدرسة ثانوية يف جغجران، مبقاطعة غور، أدى إىل جـرح                
وتــشمل االنتــهاكات اجلــسيمة . تلميــذ فيمــا كــان املوظفــون والتالمــذة حيتفلــون بيــوم املعلمــني

األخــرى حلقـــوق الطفــل الـــيت جـــرى تــسجيلها هجمـــات علـــى املرافــق التعليميـــة والـــصحية     
، ومنــع وصــول ) حــوادث٤(، وجتنيــد القــصَّر ) حــوادث٥(يــات خطــف ، وعمل)حادثــاً ٢٧(

وأُفيد عن شن هجمات اإلحراق العمد على مـدارس البنـات           ).  حادثاً ١١(املساعدة اإلنسانية   
  . يف مقاطعات بدخشان وخوست وننكرهار وباميان

ــارير عــن ارتكــاب أعمــال عنــف خطــرية وغريهــا مــن املمارســات        - ٢٧ واســتمر ورود تق
محلـة توعيـة للحـد مـن     ببـدء  وكلَّـف الـرئيس وزارة شـؤون املـرأة       . التقليدية الضارة ضـد املـرأة     

ملـرأة وبعثـة    للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني ا        العنف ضد املرأة، بـدعم مـن هيئـة األمـم املتحـدة              
وقدمت هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة الـدعم أيـضاً            . ملساعدة إىل أفغانستان  األمم املتحدة لتقدمي ا   

وزارة إلدارة برنامج توفري املأوى للنساء الناجيات مـن العنـف ووضـع إجـراءات تـشغيلية                 الإىل  
الربوتوكـوالت  اجليـدة و  موحدة إلدارة املآوي، على حنـو يكفـل تـوافر اخلـدمات ذات النوعيـة                

ــوايت يلتمــسن ا   ــة الل ــساعدةحلماي ــشاء    . مل ــو إن ــك ه ــن ذل ــة   ٢٩والغــرض م ــول هناي ــأوى حبل  م
ســبتمرب، /أيلــول ١٦، يف نــواب املعنيــة بــاملرأةويف اجتمــاع عقدتــه جلنــة جملــس ال. ٢٠١٣ عــام

زج أدانـوا فيهـا     وزيرا العدل وشؤون املرأة ونائب وزير الداخلية بيانات شديدة اللهجة           أصدر  
ــساء والفتيــات يف الــسجون بتهمــة     نظــراً إىل عــدم وجــود هــذا اجلــرم مبقتــضى    ،“رالفــرا”الن

ــاين  ــانون األفغ ــة وسياســاتية    . الق ــتعني أن توضــع إجــراءات قانوني ــع هــذه  حمــددةوي ــة من  لكفال
أكتوبر، ركَّز اليوم الدويل للطفلة االنتبـاه علـى ضـرورة رفـع             / تشرين األول  ١١ويف  . املمارسة

ووفقـاً للدراسـة االستقـصائية      . فغانستانمستوى الوعي إزاء استمرار ممارسة الزواج املبكر يف أ        
يف نـــشرت ، الـــيت ٢٠١٠/٢٠١١العنقوديـــة املتعـــددة املؤشـــرات املتعلقـــة بأفغانـــستان للفتـــرة 

، فإن نسبة النساء اللوايت يتزوجن قبل بلـوغ سـن الثامنـة عـشرة تتجـاوز                 ٢٠١٢يونيه  /حزيران
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 يف املائـة،   ١٥سة عـشرة تتجـاوز       يف املائة، فيما نسبة النساء اللوايت يتزوجن قبل سن اخلام          ٤٦
  .  سنة١٦رغم أن السن القانونية للزواج يف أفغانستان ال تقل عن 

وتقــوم القــوة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة باســتعراض الــشهادات الــيت تــسمح بنقــل            - ٢٨
احملتجزين لدى القوات الدولية إىل عدة مرافق ُتديرها مديرية األمـن الوطنيـة والـشرطة الوطنيـة                 

ــةاأل وقــد اُتخــذ هــذا اإلجــراء نتيجــة للمعلومــات اجلديــدة الــواردة إىل القــوة الدوليــة         . فغاني
للمساعدة األمنية بشأن استعمال التعذيب يف بعض مرافق االحتجاز اليت يديرها األفغان والـيت               

ويف ســياق اســتعراض ســابق ملرفــق . ُنقــل إليهــا أشــخاص كــانوا حمتجــزين لــدى القــوة الدوليــة 
شـهادات إثـر ورود     إصدار   الواقع يف ختار، ألغت القوة الدولية للمساعدة األمنية          مديرية األمن 

وواصـلت بعثـة األمـم املتحـدة جهودهـا ملراقبـة معاملـة              . تقارير جديدة عن اسـتعمال التعـذيب      
ديريـة  املمن املرافـق الـيت تـديرها    مرفقاً  ٣٦احملتجزين ذوي الصلة بالرتاع، فأجرت زيارات إىل       

  .  مقاطعة١٦لية والشرطة الوطنية األفغانية ووزارة العدل يف ووزارة الداخ
وذكــر الــرئيس أن القــرارات املتعلقــة بعــضوية اللجنــة األفغانيــة املــستقلة املعنيــة حبقــوق   - ٢٩

اجملتمـع  أفـراد يف    وأعـرب   . ، ستصدر قريبـاً   ٢٠١١ديسمرب  /اإلنسان، املرتقبة منذ كانون األول    
ودعــت بعثــة األمــم املتحــدة إىل اتبــاع . فافية يف صــنع القــرار إزاء غيــاب الــشالقلــقاملــدين عــن 

  . عملية ُمحكمة وشاملة للجميع وإىل تعيني أشخاص مؤهلني تأهيالً جيداً
  

  تنفيذ عملية كاُبل وحتقيق اتساق املعونة  -رابعا   
ــذ،          - ٣٠ ــة موضــع التنفي ــساءلة املتبادل ــو للم ــل طوكي ــار عم ــسعي إىل وضــع إط ــار ال يف إط

كومة بدور قيادي يف إعداد خطط عمـل مفـصلة للمؤشـرات، ووضـع اللمـسات                اضطلعت احل 
مـع  للعمـل علـى حنـو منـسق          ونة، وتوضيح هيكـل املعونـة الـالزم       األخرية على سياسة إدارة املع    

. سبتمرب، وافـق جملـس الـوزراء علـى هيكـل اقترحتـه وزارة املاليـة              / أيلول ٣ويف  . اجملتمع الدويل 
وبعثـة  أفغانـستان   تنسيق والرصد، الذي تـشترك يف رئاسـته حكومـة           وال يزال اجمللس املشترك لل    

. األمم املتحدة، جيمع حتت مظلتـه التعـاون علـى نطـاق عـريض بـني احلكومـة واجملتمـع الـدويل                     
وستعقد جلنة توجيهية جديدة تركِّـز بـشكل أكثـر حتديـداً علـى إطـار عمـل طوكيـو، ويرأسـها                 

ء والــسفراء مــن أجــل تعزيــز احلــوار املتبــادل علــى  وزيــر املاليــة، اجتماعــاً علــى مــستوى الــوزرا
وســيجري دعــم ذلــك بواســطة جلنــة تقنيــة تتــألف مــن نــواب للــوزراء   . الــصعيد االســتراتيجي

  .أسس مرجعية فرديةوضع ورؤساء وكاالت املاحنني وتركز على إحراز التقدم يف اجتاه 
ديدة وراء تيـسري االتفـاق   وكان التعاون املكثف من جانب البعثة يف حتديد اهلياكل اجل        - ٣١

الرئيــسيني وســيكون للمــاحنني املــساِهمني اخلمــسة . املتعلــق بتمثيــل اجملتمــع الــدويل يف اللجنــتني
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وهـؤالء املــاحنون  . وزارة املاليـة الـيت ُتـستعرض سـنوياً    الـيت لـدى   بيانـات  المقاعـد باالسـتناد إىل   
.  واململكــة املتحــدة وأملانيــا   هــم الواليــات املتحــدة واليابــان واالحتــاد األورويب    ٢٠١٢لعــام 

علـى أسـاس    وباإلضافة إىل ذلك، سيجري اختيار مـا قـد يـصل إىل أربعـة ممـثلني عـن املـاحنني،                     
ــاً لخمــصص،  ــل      وفق ــدأ التمثي ــسامهة ومب ــى امل ــسياساتية عل ــدرات ال ــة والق ويف . لخطــط املقدم
بلـــدان األوىل مـــن االجتماعـــات، سيـــشارك ممثلـــون عـــن أســـتراليا وكنـــدا وجمموعـــة    اجلولـــة
  . األورويب الشمال

أكتوبر، قدمت احلكومة املرحلة األوىل خلطـيت عمـل يف جمـالني        / تشرين األول  ١٥ويف    - ٣٢
الدميقراطيــة التمثيليــة واالنتخابــات العادلــة  : مــن اجملــاالت اخلمــسة إلطــار عمــل طوكيــو ومهــا  

 االجتمـاع   وكانـت هاتـان اخلطتـان حمـور تركيـز         . واحلوكمة وسيادة القانون وحقوق اإلنـسان     
لجنـة التوجيهيـة املعقـود يف       النوفمرب واجتماع   / تشرين الثاين  ٢١األول للجنة التقنية املعقود يف      

وكانــت االلتزامــات الدوليــة بتحقيــق املواءمــة مــع الــربامج الوطنيــة   . ديــسمرب/كــانون األول ٥
 يف املائــة مــن ٥٠(والتنفيــذ املتــاح يف إطــار امليزانيــة )  يف املائــة مــن التمويــل٨٠(األولويـة   ذات

وتواصـل التـشاور    . ، فضالً عن تنفيذ سياسة إدارة املعونة، موضوع مناقـشات معقـدة           )التمويل
الـيت مل جيـرِ إقرارهـا       )  برناجمـاً  ٢٢مـن أصـل     (أيضاً بشأن الـربامج الوطنيـة الـستة ذات األولويـة            

 الطبيعيـة؛ احلوكمـة     الـشفافية واملـساءلة؛ القـانون والعدالـة للجميـع؛ امليـاه واملـوارد             :  وهي ،بعد
وأصـبحت الـربامج األربعـة      . بكفاءة وفعالية؛ اإلنتاج الزراعي الشامل؛ اإلمداد الـوطين بالطاقـة         

  .األخرية يف املراحل النهائية من املشاورات
أكتــوبر، أبلغــت وزارة اخلارجيــة منــسق األمــم املتحــدة املقــيم  / تــشرين األول١٧ويف   - ٣٣

ه متــت املوافقــة علــى أن ميــدَّد لــسنة واحــدة إلطــار عمــل األمــم  واملعــين بالــشؤون اإلنــسانية بأنــ
عمـل  وسـيبدأ اإلطـار الـزمين إلطـار         . ٢٠١٣-٢٠١٠املتحدة احلايل للمساعدة اإلمنائية للفترة      

ــم املتحــدة  ــام    األم ــة يف ع ــساعدة اإلمنائي ــل للم ــرة     ٢٠١٥ املقب ــد التحــول للفت ــع عق ــشياً م ، مت
نـوفمرب، قامـت    / تشرين الثـاين   ١٥  و ١٤ويف  . نية الذي أعلنته احلكومة األفغا    ٢٠٢٤-٢٠١٥

مــديرة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي املعاوِنــة، ربيكــا غرينــسبان، بزيــارة إىل كاُبــل وأجــرت   
حمادثات مع النظراء احلكـوميني وفريـق األمـم املتحـدة القطـري وجمتمـع املـاحنني بـشأن اجلهـود                     

عت اتفاقاً مـع وزارة شـؤون املـرأة كـي يـضطلع             ووقَّ. ٢٠١٤بعد عام    املبذولة حالياً وخطة ما   
برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي مبـشروع كـبري يركـز علـى تنميـة قـدرات الـوزارة ومتكـني املـرأة                       

  . األفغانية من الناحية القانونية واالقتصادية
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  احلوكمة وسيادة القانون  - خامسا 
 واســع النطــاق يف قيــادات عــن تغــيرياجلمهوريــة ســبتمرب، أعلــن رئــيس / أيلــول٢٠يف   - ٣٤

وجــرى اســتبدال حمــافظي . املقاطعــات علــى إثــر تقيــيم أجرتــه املديريــة املــستقلة للحكــم احمللــي 
  .مقاطعات ختار وهلماند وبغالن وفارياب ووردك ولوكر وبادغيس ونيمروز ولغمان

نـــوفمرب، نـــشرت اللجنـــة املـــشتركة املـــستقلة لرصـــد وتقيـــيم / تـــشرين الثـــاين٢٨ويف   - ٣٥
 إىل توخلـص ). Kabul Bank(فحة الفساد نتـائج حتقيقهـا العـام يف إفـالس مـصرف كاُبـل       مكا

ومشلـت التوصـيات    . أن أفراداً استغلوا الفـراغ الـسياسايت لتحويـل مـا يقـرب مـن بليـون دوالر                 
الــصادرة زيــادة التنــسيق بــني اهليئــات الرقابيــة يف القطــاع املــايل ومعاجلــة املــسائل الُنظميــة مثــل  

وال يـشكل هـذا     . استعمال الـسلطة والتـدخالت الـسياسية واإلفـالت مـن العقـاب            التعسف يف   
  .التحقيق الذي أُجري بناء على طلب من وزارة املالية جزءاً من حتقيق جنائي

أكتــوبر، اعتمــد جملــس النــواب القــانون املتعلــق هبيكــل مكتــب / تــشرين األول١٣ويف   - ٣٦
 مناقـشة مـشروع قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة يف        وبـدأت أيـضاً   . النائب العام وواجباتـه وسـلطته     

وكان استياء املاحنني بشأن العـزوف املـستمر عـن          . جلنة جملس النواب املعنية بالشؤون القضائية     
 وراء تـصريح    “القـانون والعدالـة للجميـع     ”وضع الصيغة النهائية للربنامج الوطين ذي األولوية        

ــةً عــن   ــامج  تعليــق اعتزامــه االحتــاد األورويب عالني ــرار الربن ــه املقبــل للقطــاع إىل حــني إق . متويل
وينطوي تعقيد الربنامج ونطاقـه علـى حتـديات، وتعمـل بعثـة األمـم املتحـدة علـى التنـسيق بـني                

  . ٢٠١٣احلكومة واملاحنني هبدف إقراره يف مطلع عام 
ــق        - ٣٧ ــاون الوثي ــائي يف التع ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــم املتحــدة وبرن ــة األم  واســتمرت بعث

وقـد سـاعدا احلكومـة    . باعتبارمها جهيت التنسيق العامليتني لألمم املتحدة يف جمال سيادة القانون       
علــى حتديــد املــسائل ذات األولويــة يف جمــال ســيادة القــانون واملــساواة بــني اجلنــسني، وتنــسيق   
 السياسات والربامج لـتمكني املـرأة علـى حنـو أفـضل بوصـفها مـشارِكة فعالـة يف اجملتمـع املـدين                      

وكانــت هنــاك مــشاركة أيــضاً علــى مــستوى املقاطعــات ملــساعدة الــسلطات علــى . واحلكومــة
  .سيادة القانونوإلصالحيات لألنشطة املتصلة باتنسيق متويل بديل من املاحنني 

  
  التنمية واملساعدة اإلنسانية  - سادسا 

معظــم  يف حتــسنت كــثريااألمــن الغــذائي حالــة  إىل أن  صــدرت مــؤخراتــشري بيانــات  - ٣٨
ــات ــد ســامهت املقاطع ــادة  ، فق ــوب   زي ــاج احلب ــاع إنت ــذي يت(األمطــار يف ارتف ــع أن ال ــغ يوق بل

 ظلـت انعـدام األمـن الغـذائي وسـوء التغذيـة           حالـة   غـري أن    . )٢٠١٢عـام    طـن يف     ماليني ٦,٣
 أفــادت  نورســتان وبدخــشان، حيــث  مقــاطعيتســيما يف  شــخص، ال٦٥٠ ٠٠٠ لــدى ســيئة
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. سـوء التغذيـة   وعـن ارتفـاع معـدالت     اسـتهالك األغذيـة    يف ةكـبري ثغـرات   وجـود    التقارير عن 
 حيــث يتوقــع أن يواجــه ســكان   احلالــة ســوءاً،  تزيــد لبدايــة فــصل الــشتاء   وحيتمــل أن تــأيت  

ــة  ١٣ ــرودة   مقاطع ــل ب ــصوى بفع ــشتاء خمــاطر ق ــة   يف ال ــستوطنات احلــضرية غــري الرمسي يف وامل
وكـاالت  و هـي فغانيـة إلدارة الكـوارث،      السلطة الوطنيـة األ   وقد ظلت   . املناطق الريفية والنائية  

هلـذا  تأهـب الكـايف   ال مـن أجـل حتقيـق   األمم املتحدة واجلهات الفاعلة اإلنسانية األخرى، تعمل     
.  ميكـن جتنبـها    ألطفـال  بـني ا   وفيـات احليلولـة دون وقـوع      مع التركيز بوجه خـاص علـى        األمر،  

ألغذيــة العــاملي مــسبقا  برنــامج اوقــد أعــد ،  ضــعفاالــسكانوجيــري حاليــا حتديــد أشــد فئــات  
 بكميـات كافيـة مـن       الـضعيفة املعيـشية    األسـر    يف تزويـد   طن من األغذية للمـساعدة       ١٠ ٠٠٠
  .الطعام
لـشؤون الالجـئني    اعتربت مفوضـية األمـم املتحـدة        أكتوبر،  / تشرين األول  ٣١حبلول  و  - ٣٩
 فهنــاك. مــشردين داخليــا، بعــد تقيــيم حالتــهم، بــأهنم ) أســرة٧١ ٨٠٠(شــخص  ٤٥٩ ٢٠٠
ــد  يف ــع أحنــاء البل ــانون مــن مجي ــآ  مــن يع ــشريداث ــزح  : ر الت ــد ن ــشردين  ٣٠فق ــة مــن امل  يف املائ
وال يــزال .  الــشرقإىل يف املائــة ٢١ و منــهم إىل الغــرب يف املائــة ٢٦ وجلــأ،  البلــدجنــوب إىل

 الـــذين شـــردوا مـــؤخرا يف املائـــة مـــن األشـــخاص ٣٥ الـــرتاع يـــشكل دافعـــا أساســـيا لـــرتوح
ــرتاع هــو الــ   ) شــخص٥٨ ٦٠٠ (٢٠١٢ عــام يف ــسي، فقــد أشــار هــؤالء إىل أن ال  دافع الرئي

أعــداد   أكــرب زيــادة يفتشــهدالــيت يف املنــاطق الغربيــة وتعــرض عــدد كــبري للتــشرد . لفــرارهم
 ٥ ٠٠٠مــا ال يقــل عــن تعــرض  ،مقاطعــة كُنــرويف ).  أشــخاص١٤ ١١٠ (املــشردين داخليــا

  .مساعدة إنسانيةإىل ، وللحاجة ٢٠١٢ خالل عام للتشرد)  أسرة٨٠٠(أفغاين 
للجنـــة التوجيهيـــة االجتمـــاع األول  ُعقـــد يف جنيـــف ،أكتـــوبر/ تـــشرين األول٣يف و  - ٤٠

ــول    ــة بإجيــاد حل ــة املعني ــان  الرباعي ــادة    اســتراتيجية لالجــئني األفغ ــدعم إلع ــدمي ال ــن أجــل تق  م
ناقـشت  و. املشردين طوعياً، وإدماجهم بصورة مستدامة، وتقدمي املساعدة إىل البلـدان املـضيفة       

  اإلســالميةإيــرانمجهوريــة حكومــات أفغانــستان ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني و
 مواصـلة   : وهـي   احللـول بفعاليـة    لركـائز الـثالث السـتراتيجية     اتنفيـذ   بوباكستان السبل الكفيلـة     

علـى  إعـادة إدمـاجهم     االسـتثمار يف    ، و وطنـهم  إىل   ا طوعيـ   الالجئني  إعادة يف جمال تقدمي الدعم   
مــشاورات وقــد نــتج عــن . املــساعدة إىل البلــدان املــضيفةتقــدمي  و، مــستدام يف أفغانــستانحنــو

 اإلعـراب عـن     ،نو أصحاب املصلحة الرئيـسي    أجريت يف جنيف تتصل هبذا األمر، وشارك فيها       
، ستراتيجية احللول الـيت تـسعى إىل حتـسني حيـاة العائـدين            الالدعم القوي للنهج املتعدد األبعاد      

 تقــدمي مــا يقــرب مــن ربــع إمجــايل الــسكان يف أفغانــستان، ويف الوقــت نفــسه   الــذين يــشكلون
 إضـافة   . مـن الالجـئني األفغـان      للكثري احلماية   اليت تواصل تقدمي  الدعم املناسب للبلدان اجملاورة     

ــسرت   ــك، ي ــة مفوضــية شــؤون الالجــئني  إىل ذل ــستان   - اجتماعــات اللجــان الثالثي ــع أفغان م
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يف كـــانون  اإلســـالمية إيـــران مجهوريـــة أفغانـــستان وومـــع ، ســـبتمرب/وباكـــستان يف أيلـــول 
مركـز  اإلبقاء علـى    لعودة الطوعية و  لعاجلة اجلوانب االستراتيجية والتشغيلية      مل -ديسمرب  /األول

  .باكستان و اإلسالميةإيرانمجهورية  يف اللجوء للنازحني
 حتـت عنـوان     يوركيف نيو املعقود   يف االجتماع الرفيع املستوى      ،سبتمرب/ أيلول ٢٧يف  و  - ٤١
الـرئيس   أشـار    ،“ مـن شـلل األطفـال      ا خاليـا  عاملـ هو أن نترك هلم      القادم   لإن التزامنا حنو اجلي   ”
 للقــضاء علــى شــلل األطفــال ،مــواردمبــا يتــوافر لــديها مــن  قــصاراها، أن حكومتــه ســتبذل إىل
ــا في املــرضهــذا  ال يــزال البلــدان الــيتوقــد ضــم هــذا احلــدث قــادة   .أفغانــستان يف ، هــا متوطن

االنتبـاه إىل احلاجـة   لتوجيـه   ، الـذين اجتمعـوا  وسائط اإلعـالم  ووشركاء التنمية واجلهات املاحنة     
سـبتمرب،  / أيلـول  ٢٩يف  و.  يف مجيـع أحنـاء العـامل        املتبقيـة  إىل القضاء على حاالت شلل األطفـال      

 صحةللـ  الـسياسة الوطنيـة      ،وزارة الصحة العامة، باالشتراك مع منظمـة الـصحة العامليـة          أطلقت  
تحـسني كفالـة اسـتدامة تـوفري     املتعلقـة ب ولويـات  األدد حت اليت، ٢٠٢٠-٢٠١٢فترة  للوالتغذية  
، وِضـعت،   “كل امرأة وكل طفل   ”األمني العام   مبادرة  ويف إطار    . على املدى البعيد   اخلدمات

ــوبر، / تــشرين األول٣١يف  ــة ل أكت ــصيغة النهائي ــرال ــة يف أفغانــستان عــن  أُعــد تقري ــة الِقبال  .مهن
 وهـو   البلـد أحنـاء    يف    املتـصلة مبهنـة الِقبالـة      احلالة الراهنة للمعـارف   عن  تفاصيل  التقرير   تضمنوي

ــستخدم لوضــع خطــط للتــدريب وتوزيــع املــوارد   نــوفمرب، أيــدت / تــشرين الثــاين١٢يف و. سُي
وقـد  .  أجـراه هـذا البلـد      قطـاع التعلـيم   ل  مـشترك  اسـتعراض أول   التنمية   ؤها يف احلكومة وشركا 

هيئـة تنـسيق مـشتركة بـني الـوزارات لقطـاع التعلـيم،              وهـو   مية املـوارد البـشرية،      تنتلقى جملس   
توصـل  و. هبـذه العمليـة  األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة يف االضـطالع             منظمـة    من   دعما

تحــديات التعبئــة املــوارد احملليــة ملواجهــة  املتــوافرة ل واإلمكانيــاتأن القــدرة التقنيــة اجمللــس إىل 
  .يفةضع تزال ال

ا اضـطرت،   حيصـ  ا مرفقـ  ٥٤٠عن أن   ملنظمة الصحة العاملية     بيانات جديدة    وكشفت  - ٤٢
 تعليـق أنـشطتها بـسبب انعـدام األمـن           إىل،  ٢٠١٢ فترة األشهر العـشرة األوىل مـن عـام           خالل

 .٢٠١١نفس الفتـرة يف عـام       بـ  مقارنـة  يف املائة    ٤٠زيادة قدرها   وميثل ذلك   نقص التمويل،    أو
مرفـق تـوفر خمتلـف أنـواع الرعايـة الـصحية        ٢ ٦٠٠ يف املائة مـن     ٢٠ يزيد عن  هذا ما    ويعادل
  إمكانيـات وصـول  ، حيـث الـيت ال تعمـل  أكـرب عـدد مـن املرافـق         يوجـد    في اجلنـوب  ف ؛يف البلد 

حمـدودة جـدا     خـدمات الرعايـة الـصحية األساسـية       إىل   يف املائة مـن الـسكان        ٦٠ و ٥٠ بني ما
  .معدومة أو
لــدول األطــراف يف االتفاقيــة املتعلقــة حبظــر اســتعمال الثــاين عــشر لجتمــاع االوخــالل   - ٤٣

جنيــف، يف  املعقــود يف وتكــديس وإنتــاج ونقــل األلغــام املــضادة لألفــراد وتــدمري تلــك األلغــام،
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متديـدا يف هـذا األمـر       أفغانـستان    أيد اجملتمعـون مـنح     ،ديسمرب/ كانون األول  ٧ إىل   ٣الفترة من   
أفغـاين علـى بعـد       ٦٧٠ ٠٠٠ ويف الوقت الراهن، يعيش      .التفاقيةابالتزاماهتا مبوجب   حىت تفي   

. جمتمـع حملـي   ١ ٨٠٠يـؤثر علـى أكثـر مـن      وهـو مـا     لغـام،    متر من حقل مـن حقـول األ        ٥٠٠
 سيـشكل ممـا    - ٢٠٢٣أللغـام حبلـول عـام       لأثر  خالية من أي    أفغانستان  هو أن تصبح    اهلدف  ف

  .ملغاباألتلوثا أكثر البلدان ا لبلد يعد من إجنازا كبري
العمليــات العــسكرية ف .كــبريةاملخــاطر املرتبطــة بتقــدمي اخلــدمات اإلنــسانية  ال تــزال و  - ٤٤

 محايــة يــؤثر ســلباً علــىزال يــ ال ، كــل ذلــك وخملفــات احلــرب واالشــتباكات املتفرقــةاملــستمرة
ــة وصــول العــاملني يف اجملــال اإلنــساين بأمــان إىل      ،الــسكاناملستــضعفني مــن  املــدنيني وإمكاني

  . إليهمدمي املساعدةوتق
  

  مكافحة املخدرات  - سابعا  
 ،٢٠١١ لعـام   لزراعة وإنتـاج القنـب التجـاري       الدراسة االستقصائية أشارت تقديرات     - ٤٥

نبـــات  املــساحات الـــيت زرع فيهـــا جممـــوع إىل أن ، الــصادرة أثنـــاء الفتـــرة املــشمولة بـــالتقرير  
حتقيــق حمــصول مبقــدار مكانيــة إب هكتــار ١٢ ٠٠٠بلــغ  ،يف أفغانــستان ٢٠١١يف عــام  القنــب
 متـارس زراعـة القنـب، وهـو رقـم         أسرة معيشية  ٦٥ ٠٠٠ بنحوما يقدر   وهناك  .  طن ١ ٣٠٠

اشـتركت فيـه    ث  ويـشري حبـ    .أسرة معيشية  ٤٧ ٠٠٠ ، أي ٢٠١٠يزيد عما كان عليه يف عام       
 قـة عال إىل وجـود  ،وزارة مكافحة املخدرات ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة     

مــا يقــرب مــن ثلثــي األســر املعيــشية  ذلــك أن زراعــة القنــب،  و واضــحة بــني األفيــونةجغرافيــ
 ثالثـة  وذكـر . الـسابق  يف املوسـم   اخلـشخاش  تفيد بأهنا زرعت  )  يف املائة  ٥٨ (تزرع القنب  اليت

أجـود أنـواع     قيمـة    فقـد زادت   ه، أسـعار بيعـ    زيـادة  بسبب   يزرعون القنب  م أهن املزارعنيأرباع  
 ٢٠٠٩ يف عـام     ،للكيلـوغرام  دوالرا   ٣٥ من   بأن ارتفعت ،  ا يقرب من ثالثة أضعاف    مبالراتنج  

 .٢٠١١ يف عام  للكيلوغرام دوالرا٩٥إىل 

ــسبة   وزادت   - ٤٦ ــون بنـ ــة األفيـ ــام  ١٨زراعـ ــة يف عـ ــم أن ، ٢٠١٢ يف املائـ ــراض ارغـ ألمـ
قـة بـاألفيون    املتعل الدراسة االستقصائية املشتركة   فقد سجلت .  اإلنتاج النهائي  خفضإىل   تأد

 املعـين باملخـدرات      األمـم املتحـدة    وزارة مكافحـة املخـدرات ومكتـب      اليت أجرهتا    ٢٠١٢لعام  
 هكتـار   ١٣١ ٠٠٠  حـدوث طفـرة يف زراعتـه مـن         نـوفمرب، / يف تشرين الثـاين    الصادرةواجلرمية  
عـدد املقاطعـات اخلاليـة مـن     وظل   .٢٠١٢ يف عام     هكتار ١٥٣ ٠٠٠ إىل حنو    ٢٠١١يف عام   

وقـد أصـيب نبـات اخلـشاش      . مقاطعـة ١٧إىل أخرى، وهـو      سنة   من اشخاش مستقر زراعة اخل 
يف اإلنتـاج بنـسبة       اخنفاض إىل حدوث رقام النهائية   وتشري األ . زراعته مبرض حّد من الزيادة يف    

متوســـط ويبلـــغ .  طـــن٣ ٦٠٠ إىل طـــن ٥ ٨٠٠  مـــن٢٠١١ مقارنـــة بعـــام  يف املائـــة ٣٨
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،  دوالر٤ ٦٠٠ مـــا مقـــداره كـــل هكتـــار  عـــنحـــسب التقـــديرات  املتـــأيتاإلمجـــايل الـــدخل
 يف املائـــة مـــن النـــاتج احمللـــي ٤ مليـــون دوالر، أو ٧٠٠ النهائيـــةالقيمـــة يبلـــغ جممـــوع  حيـــث
  .ألفغانستان اإلمجايل

ملكتـب األمـم املتحـدة       ،رعاية الربنـامج اإلقليمـي ألفغانـستان والبلـدان اجملـاورة          حتت  و  - ٤٧
 كتـب االتـصال احلـدودي بـني أفغانــستان     ملجتمــاع األولاالاملعـين باملخـدرات واجلرميـة، ُعقـد     

. ســبتمرب/ أيلـول ٢٤، يف جبمهوريـة إيـران اإلسـالمية   يف طـي أبـاد،    ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية   
سيق الـربامج   تنـ سبتمرب، عقدت يف عشق أبـاد حلقـة عمـل بـشأن تعزيـز               / أيلول ٢٨ و   ٢٧ويف  

 ٤ و  ٣يف أملـايت يـومي      حلقـة أخـرى     قـدت   وع. تـها نوعيوكافحة املخدرات    املتعلقة مب  التدريبية
أول حلقــة ُعقــدت يف طهــران أكتــوبر، / تــشرين األول١١ و ١٠ويف . أكتــوبر/تــشرين األول

لبلـدان يف غـرب آسـيا وآسـيا         لعمل إقليمية بشأن التعاون الدويل يف جمال استرداد املوجـودات           
 تـــشرين ١٧ويف .  االقتـــصادي يف اجملـــال يف تنظيمهـــا منظمـــة التعـــاونتشـــاركو ،الوســـطى

ــوبر/األول ــد يفأكت ــاين   ، عق ــي الث ــشكيك االجتمــاع الثالث ــ بي ــار سؤولني مل ــستان  كب مــن أفغان
ودعم إنشاء مكاتـب اتـصال        حتسني األطر القانونية   اتُّفق فيه على   ، وقريغيزستان وطاجيكستان

آســيا الوســطى اإلقليمــي للمعلومــات مركــز حدوديــة، وإجــراء عمليــات مــشتركة، واســتخدام 
  .التصاالتل احمور سيقوالتن
مـؤمتر وزاري إقليمـي   ، نـوفمرب / تـشرين الثـاين  ١٣ و ١٢ يـومي   ، يف إسـالم أبـاد     وُعقد  - ٤٨

ومشلــت التــدابري اجلديــدة . كافحــة املخــدراتاملبذولــة ملهــود اجلإىل تعزيــز التعــاون يف يهــدف 
 اتـصال   خط اتـصال مباشـر بـني الوكـاالت الوطنيـة ملكافحـة املخـدرات وفريـق                إنشاء  املقترحة  
  .اجتماع سنوي على مستوى كبار املسؤولنيلعقد إقليمي 

  
  دعم البعثة  - ثامنا  

 تقــدما يف إعــادة تــشكيل  لتقــدمي املــساعدة إىل أفغانــستانبعثــة األمــم املتحــدةأحــرزت   - ٤٩
. ةالـسياسية واألمنيـة واملاليـة احلاليـة واملتوقعـ         البيئة    وجه يف  بواليتها على أفضل  حىت تفي   البعثة  
نتــائج االســتعراض الــشامل الــذي أجــري عمــال بقــرار جملــس األمــن   برشد هــذه اجلهــود وتــست
ــة يف القــرار  )٢٠١١ (١٩٧٤ الــذي ومــستويات التمويــل ) ٢٠١٢ (٢٠٤١، مث جتديــد الوالي
  .٦٦/٢٤٨ يف قرارها ، اجلمعية العامة للبعثات السياسية اخلاصةاعتمدته

املقـرر   ، املقاطعـات  يفالتـسعة  البعثـة  بمكاتمن  األخرية   ةاخلمسوقد توقفت املكاتب      - ٥٠
ونقــل . كُنــرســاريبول و وأوروزغــان وختــار ودايكونــدي إغالقهــا، عــن العمــل؛ وهــي مكاتــب

؛ يف حـني أعيـد املكتـب         يف أوروزغان إىل مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع        مكان العمل 
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صب التركيــز جمــددا علــى وانــ.  احملليــةةامعــاجلكُنــر إىل الــسلطات األفغانيــة لكــي تــستخدمه يف 
، ألن أثـر األنـشطة كـان        والسفر املنتظم يف مجيع أحناء البلد     أنشطة التوعية على الصعيد الوطين      

ممثلي اخلاص بزيارة مقاطعـات نانغارهـار وباميـان وهـرات           حيث قام   قاطعات،  أقل بروزا يف امل   
فـرض قيـود   قـود، و لعلإغالق املكاتب، مع ما يترتب على ذلـك مـن إهنـاء     قد أدى   و. وفارياب

 إىل ارتفــاع ،٢٠١٣ يف عــاميف عــدد الوظــائف ع متوقــقبــل حــدوث اخنفــاض التوظيــف علــى 
  . استثنائيعلى حنومعدل الشغور 

 معــايري الــسالمة مــستوفية مجيــع مرافــق األمــم املتحــدة  جعــليف احملــرز اســتمر التقــدم   - ٥١
وال تزال عمليـة     ، بلخ وباميان  مقاطعيتاجلديدة يف   وقد أكمل اآلن بناء أماكن العمل       . املطلوبة

حـاالت التـأخري يف ختلـيص املعـدات األمنيـة      وظلـت  . االنتقال من أماكن العمل القدميـة جاريـة   
 ،معـدات االتـصاالت   لتجهيـز   وزارة االتـصاالت    اليت تفرضها   الرسوم  و ،اجلماركلدى  الوقائية  
علــى قــدرة التعطلــت و. يف الوقــت املناســبتها قــدرة البعثــة علــى االضــطالع بأنــشط تــؤثر يف 

ألمــم ة تابعــة ل علــى طــائرأطلقــتأســلحة صــغرية نــريان مــن بــسبب تــسيري الــرحالت اجلويــة  
ــة ة املتحــدة، فــضال عــن هبــوط طــائر   ــان يف بعنــفعمودي ــوبر، / تــشرين األول١٤ يف بامي أكت

، أصـدر رئـيس     أكتوبر/ تشرين األول  ١٠ويف  . مما أدى إىل إحلاق أضرار جسيمة بالطائرة       وهو
الـذي ظـل فيـه فتـرة طويلـة           اإلمنائي    األمم املتحدة  برنامج بنقل مقر    ية مرسوماً أمر فيه   اجلمهور

 جديــدة أمــاكن عمــل حتديــد وتــأمني وهــو مــا أفــضى إىل ضــرورة ،  كابــلإىل مكــان آخــر يف
 . للربنامجمالئمة

  
  الحظاتامل  - تاسعا  

مــسألة  الــدويل  احلكومــة األفغانيــة واجملتمــعاملوقــف الــذي تناولــت بــهوأرحــب جبديــة   - ٥٢
مــستويات واصــلة تقــدمي ملالــيت تعــد حيويــة وهبــا يف مــؤمتر طوكيــو،  تعهــداملتنفيــذ االلتزامــات 

، فتكفـل   يف كابـل  هلـذا األمـر     املتابعة الواسعة النطاق     اأم. إىل هذا البلد  املساعدة املدنية الالزمة    
إذ يعمـل علـى     بل،  يف املـستق  العمـل   لمـساءلة املتبادلـة يف صـميم        لإطار عمـل طوكيـو      أن يكون   

ــة مــن حيــث التوقعــات  مــن التماســك واالتــساق  حتقيــق مزيــد  وأهنــئ .  واألولويــاتيف التنمي
عادة تنظيم هيكـل املعونـة، ويـسعدين أن البعثـة واصـلت             إلالقيادة الالزمة   توليها  احلكومة على   
  . ميّسربوصفها شريكإظهار قيمتها 

جمـال  طـاق املكاسـب الـيت حتققـت يف           اجلهـات املاحنـة أن تعزيـز وتوسـيع ن          توقد أكد   - ٥٣
أمـر حمـوري    حقوق النساء والفتيـات،     وخاصة  تعزيز حقوق اإلنسان على مدى العقد املاضي،        

 اإلطـار عمـل   علـى نطـاق خطـط        ة اجلنساني املسائلتعميم مراعاة   ويظل  . الستمرارها يف العمل  
 شـاملة   الئـم ملـسألة أخـرى     املوالربامج الوطنية ذات األولوية، إضـافة إىل كفالـة إيـالء االهتمـام              
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 يف تــــدعيم اســــتدامة التنميــــة اأساســـي ا  مكافحـــة املخــــدرات، أمــــر ، وهــــيلعـــدة قطاعــــات 
حتقيـق  اجلهـات املاحنـة أيـضا بقـوة علـى أن هنـاك حاجـة إىل                 وأكـدت   واإلصالحات اإلداريـة،    
 نـضع   أناألمهيـة مبكـان     ومـن   . اإلدارةيف ما يتعلق بـ    التدابري املتفق عليها    تقدم ملحوظ يف جمال     

هـو أيــضا، علــى  اجملتمــع الــدويل، ن يعمـل  أ بــ أن مفهـوم املــساءلة املتبادلــة يطالـب  نـصب أعيننــا 
بالتزاماته اليت ظل متمسكا هبـا زمنـا طـويال مـن أجـل              املزيد من التقدم فيما يتعلق      كفالة حتقيق   

  .حتقيق املواءمة ومتويل امليزانيات
 ،سـية وانتخابـات جمـالس املقاطعـات       نشر جـدول زمـين شـامل لالنتخابـات الرئا         وميثل    - ٥٤

لمــساءلة لمؤشــرات إطــار طوكيــو وتتطلــب .  خطــوة إجيابيــة،٢٠١٤ يف عــام إجراؤهــااملزمــع 
 ســن القــوانني  هــذاوينبغــي أن يــشمل  .  بــشفافيةا يوضــع قويــ انتخابيــان هــيكالاآلاملتبادلــة 

ضـطالع بعمليـات   بـشأن اال اآلراء تفـضي إىل توافـق يف    املعلقة، مع إجراء مناقـشات  االنتخابية  
قيـادة أفغانيـة   إىل وستكون هناك حاجة أيضا . تهاستداموا تهامشوليومصداقية االنتخابات  تعزز  
 يف العديـد    )e-taskera(اإللكترونيـة   املبذولـة لتنفيـذ مـشروع البطاقـة         هود  اجلتنسيق ودفع   لقوية  

 رة االنتخابيــة يف الــدوأن يــسهمذا املــشروع الــوطين ، إذا أريــد هلــمــن املؤســسات ذات الــصلة
ــرة ــاءة   . ٢٠١٥- ٢٠١٤ للفت ــشاركة البن ــين أرحــب بامل ــها وإن ــيت قدمت ــسياسية  ال  األحــزاب ال

إجــراء  و، توصــيات واقعيــة بــشأن اإلصــالحات االنتخابيــة ومــن شــأن تقــدمي . واجملتمــع املــدين
ويـشكل عمليـة     الـشفافية والـشمولية      يف هذا األمـر، أمـر مـن شـأنه أن يعـزز             مستنرية   اتمناقش
إجــراء حــوار أوســع  يف تيــسري  تــضطلع بــهســائط اإلعــالم أيــضا دور هــاملوو. اتلقــرارصــنع ا
  . الراهنة املرحلةوإبراز قضاياا، نطاق
ــزإن   - ٥٥ ــة إســطنبول  تركي ــة، وخاصــة  ة بــصورة مطــرد عملي ترمجــة  علــى اجلوانــب العملي

سفر يـ أن دير بـه  وجـ   أمر مرّحب بـه، ، تنفيذية خططإىل  التقدم احملرز يف تنفيذ تدابري بناء الثقة        
والبلـدان  الـدول األعـضاء،     تلك   اليت تقدمها شيد باملشاركة النشطة    إنين أ و. عن نتائج ملموسة  

األمـم املتحـدة   بـأن تواصـل   تعهـد  أواملنظمات اإلقليمية املشاركة يف هذا العمل اهلام، والداعمة  
مـشاركة اجلهـات     أيضا اتساع نطـاق    ومن التطورات اإلجيابية  . تعاوهنا ودعمها يف هذا الصدد    

  . الشواغل املشتركة معاجلةالثنائية واملتعددة األطراف بشأنو ة اإلقليمي على الصعدالفاعلة
الزيارة الـيت قـام هبـا جملـس الـسالم األعلـى إلسـالم أبـاد يف تـشرين                    لقد كان من شأن       - ٥٦
املــدى  فالعمــل علــى. تعزيــز العالقــات بــني اجلــريانأن أضــافت زمخــا جديــدا يف نــوفمرب /الثــاين

 حلـول إىل   ، يف هنايـة املطـاف     التوصل،بناء فهم مشترك، و   لأمر حيوي األمهية    واملستمر  الطويل  
يف البيـــان املـــشترك الـــصادر عـــن اجمللـــس األعلـــى للـــسالم واحلكومـــة  وكمـــا أُقـــر . مـــشتركة

تــصاعد موجــة  معاجلــة  العمــل مــع املؤســسة الدينيــة ميكــن أن يــساعد يف      فــإنالباكــستانية، 
الــيت  الظــروفو بنــاء الثقــةلجلــس دور هــام يف اجلهــود الــيت تقودهــا أفغانــستان مولل. التطــرف
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. عنـد االقتـضاء    واألمم املتحدة مـستعدة لتقـدمي املـساعدة،          ؛لسالم واملصاحلة تفضي إىل حتقيق ا   
إقامــة حــوار وطــين تكميلــي   هــااعتزامأهنــا تــدعم البعثــة يف  ويــسرين أن احلكومــة أشــارت إىل  

  .مسار ثان على
 القلـق  ، أمـر يـثري   عـدد الـضحايا املـدنيني خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير        ن الزيادة يف  إ  - ٥٧

.  الـشعب األفغـاين    بـني أبنـاء    ةمقبولـ الـرتاع ال يـزال حيـدث خـسائر غـري             بـالنظر إىل أن      الشديد
 يـستخدموهنا  متعمـدة ، وتلك وسـيلة  ختويف اجملتمعات احمللية واألفراد يعملون على   املتمردون  و

. وذهم وســـيطرهتم، مـــستهدفني هبـــا أولئـــك الـــذين يتحـــدون ســـلطتهم وأفكـــارهملبـــسط نفـــ
وعلـى وجـه اخلـصوص،      .  الدينيـة والقـانون الـدويل      للـشرائع استهداف املدنيني يشكل انتهاكا     ف

ألغــام تــستخدم يف شــكل الــيت و،  الــيت تعمــل بــصفائح الــضغطاألجهــزة املتفجــرة املرجتلــةفــإن 
بوقـف  رجـائي  أكـرر   إنـين   و. القـانون الـدويل   ح حيظره   ، هي سال  مضادة لألفراد ضخمة  أرضية  
ويف حـني أن البيانـات     . نبـذ هـذه األسـاليب     إىل  عو قـادة املتمـردين      ها على الفور، وأد   استخدام

 ،بيانات األمم املتحدة بشأن هـذه املـسائل  ما تضمنته حركة الطالبان حتدت املنسوبة إىل العامة  
يف مـا يتعلـق      قانونيـة واضـحة      تعـاريف اسـتخدام   ب، و ا لـدين   املعلومات فإنين متمسك مبا تتضمنه   

 بنـاء  مـن أجـل    مع مجيـع األطـراف       بالعمل املشترك املستمر  ومع ذلك، أرحب أيضا     . ملدنينيبا
  .وحتديد احللول الالزمة ملكافحة هذه املأساة اإلنسانيةالتفاهم 

ثـــار آوجودهـــا، ســـتترتب علـــى ذلـــك القـــوات العـــسكرية الدوليـــة عنـــدما ُتقلّـــص و  - ٥٨
ــصادية ــذلك. اقت ــن  ،ول ــضاعفة اجل   ســيكون م ــة م ــور احليوي ــود األم ــة ه ــرص  الرامي إىل إجيــاد ف
تقـدمي   قيـادة احلكومـة يف   ومـن األمـور البالغـة األمهيـة تعزيـز         . لعمـل وكـسب العـيش     مستدامة ل 
األمـم املتحـدة، عنـد الطلـب، الـدعم         وسـتقدم   . حتقيق مرحلة انتقالية منظمة    من أجل املساعدة  
 اآلثــار الــسلبية احملتملــة إىل أدىن صلتقلــيإىل الــسلطات الوطنيــة قــال ســلس للمهــام لتحقيــق انت

قـد تتـيح أيـضا فرصـة        املرحلـة االنتقاليـة      ، فإن التحدياتب االستهانة عدم   ولئن كان يتعني  . حد
 أهـداف  مع   تركيزها على االحتياجات ومواءمتها   كفالة  ب املساعدة،    أشكال إلعادة التوازن إىل  

  .ليهاوطنية متفق ع
 مليـون دوالر يف عـام       ٩٠٠مـن   يف اإلمجـال،     اإلنـساين     يف اجملـال   قد اخنفـض التمويـل    ل  - ٥٩

املــساعدة ، بينمــا زادت ) تقريبــا يف املائــة٥٠ (٢٠١٢ مليــون دوالر يف عــام ٤٨٤ إىل ٢٠١١
 باليــــني دوالر يف ٦,٣ إىل ٢٠١٠ باليــــني دوالر يف عــــام  ٤، مــــن بوجــــه عــــام اإلمنائيــــة 

 الفريـق القطـري للعمـل اإلنـساين يف أفغانـستان             الـيت وجههـا    دعوةالـ أؤيـد   وإنـين   . ٢٠١٢ عام
الـيت   يف املائـة مـن املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة             ١٠ص مـا ال يقـل عـن         صتخـ ل ،اجلهات املاحنة  إىل

 خطـة عمـل     ،ديـسمرب / يف كـانون األول    ،بـدأ تأن  وُيتوقـع   . ملساعدة اإلنـسانية  ا تقدمها ألغراض 
االحتياجـات اإلنـسانية   أشد ، حتدد ٢٠١٣ لعامأفغانستان اين من أجل     يف اجملال اإلنس   مشتركة
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 اخللـل  ذلـك   فرصـة ملعاجلـة     هذه اخلطة  تيحتوسوف  .  ذات األولوية  والتدخالت املنقذة للحياة  
تعزيز محايـة املـدنيني مـن خـالل االسـتجابة         ، وهو   ٢٠١٣دعم اهلدف اإلنساين الشامل لعام      لو

  .لرتاعاملتصلة بابصورة أكثر فعالية لالحتياجات 
،  منسق الـشؤون اإلنـسانية     ،املنسق املقيم ،   اخلاص ي نائب ممثل  ،مايكل كيتينغ لقد أهنى     - ٦٠

إنـين أعـرب   و. نـوفمرب / تشرين الثـاين ١٠املمثل املقيم لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مهمته يف       
ألمـم املتحـدة    اريـق    ودبلوماسية يف تيسري عمل البعثة وف      له عن شكري على ما أبداه من محاس       

، مـارك   وقـد وصـل بديلُـه     . عمليـة طوكيـو   الناجحـة املتـصلة ب    املفاوضـات   سـيما يف     ، ال القطري
.  وأمتىن لـه التوفيـق يف مهمتـه اجلديـدة والـصعبة            .نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٥باودن، إىل كابل يف     

ة الـوطنيني  عن امتناين جلميـع مـوظفي األمـم املتحـد        أن أعرب    إضافة إىل ذلك، أود مرة أخرى     
ــستان  ــدوليني يف أفغان ــانيهم املتواصــل     ، وملوال ــى تف ــان كــوبيتش، عل ــي اخلــاص، ي دعــم يف مثل

  .الشعب األفغاين
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	4 - ظلت الانتخابات، بوصفها حجر الزاوية في عملية الانتقال السياسي في البلد، تجتذب اهتماما شديدا لدى أصحاب المصلحة الأفغان. وقد أكد إطار طوكيو للمساءلة المتبادلة مجددا التزام الحكومة بإجراء انتخابات ذات مصداقية وشاملة بقيادة وإدارة أفغانية وفقا للدستور. وظلت مسألة البحث عن أفضل السبل لتحقيق ذلك موضوعا لمناقشة جرت على نطاق واسع. وفي 17 أيلول/سبتمبر، رفض مجلس الوزراء اقتراحا للجنة الانتخابية المستقلة يدعو إلى إجراء عملية جديدة لتسجيل الناخبين، بغية إنشاء قوائم اقتراع خاصة بكل مركز اقتراع. وفُضّل اعتماد نهج آخر يستند إلى مشروع وطني لتحديد الهوية إلكترونيا (معروف باسم e-taskera) وضعته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة الداخلية. وبالنظر إلى أن هذا المسعى يستغرق وقتا طويلا، فقد صدرت إلى اللجنة توجيهات بأن تقوم باستعراض بطاقات الناخبين التي وزعت من قبل، واتخاذ تدابير، في الوقت ذاته، للحد من حالات الغش، والتخلص من ملايين البطاقات المزدوجة ليكون ذلك أساسا لوضع قائمة للناخبين للجولة المقبلة من الانتخابات. ولتحقيق فهم أفضل لمسألة تغيير مسار التخطيط للانتخابات في ضوء ما يقدم من دعم على الصعيد الدولي إزاء تقديرات متفاوتة على نطاق واسع لما يتطلبه المشروع من حيث التكلفة والوقت، عملت بعثة الأمم المتحــدة لتقديــم المساعــدة إلى أفغانستان علـى تيسيــر عقـــد دورات لتبــادل المعلومات في هذا الصدد.
	5 - وفي 24 أيلول/سبتمبر، اعتمد مجلس النواب في الجمعية الوطنية قانونا بشأن واجبات اللجنة الانتخابية المستقلة وهيكلها. ويحدد القانون عملية استشارية شاملة بشأن التعيينات في اللجنة، بدلا من أن يكون لرئيس الجمهورية وحده السلطة التقديرية في هذا الأمر، كما هو الحال في الوقت الحاضر. وفي اللحظات الأخيرة من المداولات، أدرج المجلس لجنة الشكاوى الانتخابية بوصفها هيئة تسوية المنازعات النهائية، حيث أعيد تشكيلها لتكون مؤسسة دائمة، مع النص على أن تضم عضوين دوليين تعينهما الأمم المتحدة. وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر، أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون، غير أنه ألغى آلية التعيينات المقترحة - تاركا مسألة العضوية في هيئات إدارة الانتخابات لتكون من اختصاص الرئيس - ورفض العضوية الدولية في لجنة الشكاوى. وسوف يتعين الآن على اللجنة المشتركة بين المجلسين أن تتوصل إلى حل وسط. وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر، عرض قانون الانتخابات على مجلس الوزراء. ولا يزال العمل مستمرا، حيث تركزت المناقشة العامة على دور الأحزاب السياسية، وتوزيع المقاعد المخصصة للمرأة بموجب الدستور، وتحديد أهلية المرشحين، ووضع أرقام متسلسلة على بطاقات الاقتراع، وتحديد دور المؤسسات الأمنية وآليات تسوية المنازعات.
	6 - وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر، قدمت اللجنة الانتخابية المستقلة الجدول الزمني الذي وضعته لإجراء انتخابات الرئاسية وانتخابات مجالس المقاطعات في وقت واحد. وتقرر أن يكون موعد الاقتراع يوم 5 نيسان/أبريل 2014. وقد أعرب بعض الشخصيات المعارضة وأعضاء في الجمعية الوطنية عن قلقهم إزاء ما يحتمل أن يترتب على طقس الشتاء من آثار على التحضيرات اللوجستية وعلى إقبال الناخبين، وخاصة في المناطق الشمالية والوسطى. واستنادا إلى هذا التوقيت، وضعت اللجنة مشروعا لمفهوم العمليات، وهو حاليا في مكتب الرئيس، ويتضمن ميزانية إرشادية، واستراتيجيات وأنشطة مقترحة ترمي إلى تحسين عملية تسيير الانتخابات. وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر، طلبت اللجنة رسميا أيضا دعما من الأمم المتحدة للانتخابات التي ستجرى في الفترة 2014-2015. وقد استدعى هذا الطلب إيفاد بعثة في مرحلتين من المقر، لتتولى تقييم الاحتياجات، على أن تتم الزيارة الأولى في الفترة من 27 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 5 كانون الأول/ديسمبر. وفي الوقت الحاضر، يتولى مشروع تقديم الدعم الانتخابي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ELECT II (تعزيز القدرة القانونية والانتخابية من أجل الغد، المرحلة الثانية)، تقديم المساعدة التقنية إلى اللجنة الانتخابية. وقُدم الدعم أيضا خلال هذه الفترة عن طريق خبير مستقل ليقدم المشورة التقنية إلى وزارة العدل في ما تضطلع به من أعمال بشأن مشروع قانون الانتخابات.
	7 - وقد تسارعت وتيرة أنشطة الأحزاب السياسية حيث جرت تغييرات داخل هذه المجموعات وفيما بينها في بيئة سريعة التغير. ففي 4 تشرين الأول/أكتوبر، عقد حزب ”أفغان ملّت“ المعروف تاريخيا بهيمنة العنصر البشتوني فيه، مؤتمره السادس في كابل، حيث استعاض عن أنوار الحق أحدي، وزير التجارة وزعيمه الذي تولى قيادته فترة طويلة، بأستانا غول شيرزاد، السكرتير العام للحزب. وعقد الجناح السياسي المسجل المنبثق عن الحزب الإسلامي في حقبة المجاهدين (أفغانستان) مؤتمره في يومي 3 و 4 تشرين الأول/أكتوبر في العاصمة، حيث احتفظ عبد الهادي أرغانديوال وزير الاقتصاد بقيادة الحزب. وقد كانت هاتان المجموعتان، إلى جانب كتلتي المعارضة الرئيسيتين، الجبهة الوطنية لأفغانستان والائتلاف الوطني الأفغاني من بين 20 حزبا من مختلف الانتماءات السياسية، أطلقت في 23 أيلول/سبتمبر ميثاق الديمقراطية. ويطالب الميثاق، من بين طلبات أخرى، أن تكفل الحكومة إتاحة دور أكبر للأحزاب السياسية في العملية الانتخابية والسياسية. وأعرب أكثر من 50 حزبا سياسيا ومنظمة مجتمع مدني، في اجتماع نظمته في كابل، أفغانستان، في 17 تشرين الأول/أكتوبر، هيئة المراقبة المحلية الرئيسية، وهي مؤسسة الانتخابات الحرة والنزيهة، عن تأييدها لمطالب أكثر تفصيلا تتعلق بإصلاح النظام الانتخابي. وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر، دعا الرئيس حامد كرزاي أكثر من مائة من المديرين والصحفيين في وسائط الإعلام الأفغانية للتشاور بشأن عمليات إعداد التقارير في الفترة التي تسبق الانتخابات. ورحب المشاركون بهذه المبادرة في ضوء جدال جرى مؤخرا بشأن حرية الصحافة. وأعرب البعض عن قلقهم إزاء أوجه ضعف يعاني منها الإطار القانوني في ما يتعلق بمسائل الإعلام، وصعوبة الحصول على المعلومات من المسؤولين، والتهديدات التي توجه إلى الصحفيين.
	8 - وفي 15 أيلول/سبتمبر، وافق مجلس النواب على ثلاثة من أربعة مرشحين لتولي مناصب أمنية عليا في الحكومة. وثُبّت بسم الله خان محمدي، وزير الداخلية السابق، وزيرا للدفاع؛ ورقي الجنرال باتانغ مجتبى، وهو مسؤول كبير في وزارة الداخلية، إلى رتبة وزير، وتمت الموافقة على تعيين أسد الله خالد، وزير الشؤون القبلية السابق، مديرا عاما للمديرية الوطنية للأمن. ولم يحصل حاجي دين محمد، محافظ كابل السابق، على الأغلبية اللازمة لتثبيته وزيرا للشؤون القبلية. وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر، قُدمت الميزانية الوطنية - في سياق الانتقال إلى إطار زمني جديد، إذ تبدأ السنة المالية الآن في 21 كانون الأول/ديسمبر - إلى مجلس الشيوخ. وفي ذلك العرض ذكر عمر زاخيلوال، وزير المالية، أن أفغانستان جديرة بألا تواجه أزمة اقتصادية بعد عام 2014، ولكنه شدد على أن ثمة ضرورة ملحة لكفالة مزيد من الاكتفاء الذاتي، بطرق منها زيادة الإيرادات المحلية. وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر، أحيلت الميزانية إلى مجلس النواب مشفوعة بتعليقات أعضاء مجلس الشيوخ الاستشارية. ويبلغ مجموع الميزانية المقترحة سبعة بلايين دولار (3.8 بلايين دولار في الميزانية العادية و 3.3 بلايين دولار في الميزانية الإنمائية). وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر، رفض مجلس النواب سياسة الحكومة الأساسية التي اقترحها رئيس الجمهورية على النحو الذي تقتضيه المادة 64 من الدستور، مشيرا إلى أن هذه السياسة تفتقر إلى الوضوح؛ وأعاد المجلس التقرير المقدم مع تعليقات قدمتها اللجان الفنية التابعة للمجلس.
	9 - واعتبارا من 19 أيلول/سبتمبر، احتفل المجلس الأعلى للسلام بأسبوع السلام والوحدة الوطنية، حيث تم تنظيم 195 مناسبة تتصل بهذا الأمر في جميع أنحاء البلد. وشمل ذلك عقد مؤتمر دولي للسلام في كابل في 22 أيلول/سبتمبر حضره ممثلون من 15 بلدا، إلى جانب مجموعة أفغانية متنوعة من الشخصيات السياسية والدينية وشخصيات المجتمع المدني، وتبادلوا فيه الآراء بشأن عملية المصالحة. وفي الفترة من 12 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر، قاد صلاح الدين رباني، رئيس المجلس، وفدا في زيارة إلى إسلام أباد، بدعوة من هينا رباني كهار، وزيرة خارجية باكستان. والتقى ممثلو المجلس آصف علي زاداري، رئيس جمهورية باكستان وراجا بيرفيز أشرف رئيس الوزراء، والجنرال أشفق كياني، رئيس الأركان. وعقدوا جلسات اتسمت بالروح الإيجابية تبادلوا فيها الآراء بشأن الحاجة إلى التعاون على المدى الطويل وعلى نحو ثابت. وقد أُفرج عن عدد من أفراد الطالبان كانوا محتجزين في باكستان، وأَعرب بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية في باكستان والمجلس الأعلى للسلام عن الموافقة على أن ينظر ”بصورة إيجابية“ في الطلبات المقدمة للحصول على مرور آمن لأي مفاوضين محتملين، وناشد حركة طالبان والجماعات المعارضة المسلحة أن تقطع صلاتها بتنظيم القاعدة، وأعلن عن عقد مؤتمر للزعماء الدينيين لمعالجة مسألة ازدياد التطرف في المنطقة. وفي الفترة من 24 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر، زار السيد رباني واشنطن العاصمة، ونيويورك حيث عقد اجتماعات مع عدة جهات منها مجلس الأمن والدول الأعضاء المهتمة، لمناقشة آفاق عملية السلام وكيف يمكن أن تسهم لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1988 (20011) في تحقيق هذا الهدف.
	10 - وواصلت البعثة تقديم الدعم التحليلي والاستشاري والتقني إلى المجلس الأعلى للسلام، بما في ذلك تيسير النقل الجوي للزيارة التي تمت إلى إسلام أباد. وتعتزم البعثة أيضا بدء مسار ثان للحوار، بتشجيع الأطراف صاحب المصلحة على المشاركة على أساس فردي، بالتركيز في البداية على تحديد رؤية للمستقبل. وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقدم البعثة أيضا الدعم لبرنامج أفغانستان للسلام وإعادة الإدماج، الذي يركز على المقاتلين الذين في الرتب الدنيا. ووفقا لما أفادت به الأمانة المشتركة للبرنامج، كان ما مجموعه 814 5 فردا من المتمردين السابقين قد انضموا إلى البرنامج بحلول 14 تشرين الثاني/نوفمبر، منهم 301 انضموا منذ أيلول/سبتمبر.
	11 - وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر، وافقت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1988 على إدراج شبكة حقاني في القائمة، بوصفها كيانا مرتبطا بحركة الطالبان من حيث كونها تشكل تهديدا للسلام والاستقرار والأمن في أفغانستان. ويأتي هذا عقب عملية تدريجية أدرج فيها عدد من كبار القادة والميسرين الماليين في المجموعة منذ عام 2007. وذكرت اللجنة ضلوع هذا الكيان في سلسلة من الهجمات شنت على أهداف بارزة، منها الفندق سيرينا في عام 2008، وفندق إنتركونتينتال في حزيران/يونيه 2011، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية ومقر القوة الدولية للمساعدة الأمنية في أيلول/سبتمبر 2011، ومواقع متعددة في جميع أنحاء أفغانستان في نيسان/أبريل 2012. وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر، أُدرجت أيضا شركة راحات المحدودة، مع مالكها، في القائمة، وهي آلية غير رسمية لتحويل الأموال خارج النظم المصرفية التقليدية لا تترك سجلا مكتوبا. ويركز مجلس الأمن بصورة مطردة على الهياكل الأساسية اللوجستية التي تدعم أنشطة المتمردين، وقد أشار على وجه التحديد إلى ضلوع راحات المحدودة في عمليات التمويل والتيسير المقدمة للتمرد.
	12 - واستمرت عملية النقل التدريجي للمسؤوليات الأمنية من قوات الأمن الدولية إلى السلطات الأفغانية، وشمل ذلك مساحات يقطنها 75 في المائة من السكان. ويتوقع أن يعلن في أوائل عام 2013 توزيع المقاطعات في الشريحتين النهائيتين من عملية انتقال المسؤوليات الأمنية. وقد كلف رئيس الجمهورية فريقا عاملا تتولى قيادته المديرية المستقلة للحكم المحلي، بوضع آلية ”لنقل السلطة“ من أفرقة إعادة إعمار المقاطعات. وطلبت المديرية من الدول الأعضاء المعنية تقديم بيانات عن أنشطتها لتُقدَّم إلى مجلس الوزراء في كانون الثاني/يناير 2013. وفي اجتماع عقده وزراء الدفاع في منظمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل يومي 9 و 10 تشرين الأول/أكتوبر، صدرت توجيهات إلى القوة الدولية للمساعدة الأمنية للبدء في التخطيط لأعمال التدريب في فترة ما بعد عام 2014. وقد كان من شأن الزيارة التي قام بها مجلس شمال الأطلسي إلى كابل في الفترة من 17 إلى 19 تشرين الأول/أكتوبر أن عززت الالتزامات التي أُعلنت في القمة المعقودة في شيكاغو بالولايات المتحدة في أيار/مايو، وهي أن قوات منظمة حلف شمال الأطلسي سوف تبقى، وإن كان ذلك على نطاق أضيق إلى حد بعيد، من أجل تقديم الدعم، شريطة أن يُتفق على الوضع القانوني للقوات مع الحكومة الأفغانية. وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر، بدأت حكومتا أفغانستان والولايات المتحدة رسميا مفاوضات بشأن اتفاقهما الأمني الثنائي عملا باتفاق الشراكة الاستراتيجية المبرم بينهما.
	باء - التطورات الأمنية
	13 - واصلت الأمم المتحدة رصد الأحداث الأمنية المتعلقة بعمل الجهات الفاعلة المدنية وحركتها وسلامتها. وظلت مستويات الحوادث الأمنية أقل كثيرا من عام 2011، حيث كانت قريبة من مستويات عام 2010. وعلى نحو غير معتاد، كان هناك نشاط كبير للمتمردين قرب نهاية شهر رمضان، ثم حدث بعد ذلك انخفاض يتمشى مع الاتجاهات الموسمية. وفي الفترة من 1 آب/أغسطس إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر، سُجِّل 801 4 من الحوادث الأمنية، وهو ما يمثل انخفاضا نسبته 14 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011 (582 5 حادثا). ونتج هذا الانخفاض جزئيا عن نجاح قوات الأمن الأفغانية والدولية في اعتراض أفراد من المتمردين، وشحنات أسلحة وعمليات تمويل، ولكنه لم يؤد بالضرورة إلى إحساس العامة بتحسن الأمن. ويعاني السكان من الأعمال التي تقوم بها الجماعات المسلحة غير المشروعة، ومن الاشتباكات بين القبائل والمنازعات على الموارد الطبيعية، بينما تستمر بلا هوادة حملة المتمردين بعمليات ترهيب أو قتل تستهدف شخصيات سياسية أو دينية أو قبلية مؤثرة، أو ناشطين في مسائل المجتمع والمرأة.
	14 - ولا يــزال جنــوب البلــد وشرقهــا يشهــدان الغالبية العظمى من الحوادث الأمنية - 70 في المائة منها في الفترة من 1 آب/أغسطس إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر - حيث يظهر تركيز متزايد للمتمردين على طرق التسلل باتجاه كابُل. ومقابل هذا الانخفاض العام، سجلت ولايات قندهار وكُنَر وننكرهار، ولوكَر، ووردَك مستويات حوادث أمنية أعلى بشكل ملحوظ من تلك المسجلة في عام 2011. وعلى نحو غير معهود، شهدت ولاية فارياب الشمالية زيادة أيضا، حيث وقع فيها سادس أعلى عدد من الحوادث المسجلة في هذه الفترة. وشكلت الاشتباكات المسلحة والأجهزة المتفجرة المرتجلة غالبية الحوادث. وعلى الرغم من الجهود المتواصلة التي يبذلها المتمردون لتنفيذ أحداث تجذب الانتباه، فقد ظلت أعداد التفجيرات الانتحارية أقل مما كانت عليه في عام 2011، حيث سُجل 22 تفجيرا في الفترة من 1 آب/أغسطس إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر، مقارنة بتسجيل 39 تفجيرا خلال الربع نفسه من عام 2011. وذكرت قوات الأمن الأفغانية أنها أحبطت هجمات في ولايات كابُل وكندهار وكندوز وبروان وبغلان، حيث ألقي القبض على ما لا يقل عن 17 مهاجما انتحاريا محتملا وصودرت كميات كبيرة من المتفجرات. وفي ساحة المعارك المعقدة، تستمر البلاغات الــواردة عـــن اشتباكات فيما بيــن المتمرديـــن فــي ولايتي غزني ووردك، وعلاوة علــى ادعــاءات بحـــدوث ”انتفاضــات“ شعبيــة محلية ضد ترهيب الطالبان في ولايتي نورستان ولـَغمان. 
	15 - وكانت التظاهرات العامة، التي جرت في أيلول/سبتمبر احتجاجا على رسوم كاريكاتورية فرنسية وفيلم أمريكي مهينة للإسلام، سلمية في معظمها وتمكنت المؤسسات الأمنية الأفغانية من احتوائها باستثناء ثلاث حالات، منها وقفة احتجاجية أمام مكتب بعثة الأمم المتحدة في باميان، جُرح فيها أحد الحراس وأصيبت سيارة شرطة بأضرار بسبب رشق الحجارة. وتعرضت الأمم المتحدة والشركاء المنفذون للمزيد من التهديد المباشر والعرَضي من خلال هجمات شُنَّت على القوافل في مقاطعات فارياب وبلخ وهرات وغور ونيمروز وبروان، إضافة إلى عمليات اختطاف وتهديد تعرض لها موظفون وطنيون في مقاطعات بلخ وفارياب وهرات وفـَراه وبادغيس وقندهار وكابـُل وباميان. وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر، تعرضت طائرة عمودية تابعة للأمم المتحدة لأضرار من إطلاق نار بأسلحة صغيرة، أثناء تحليقها بين جلال آباد وكرديز. وشهدت عملية الاستعاضة عن شركات الأمن الخاصة بقوة الحماية العامة الأفغانية تقدما بطيئا. وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر، أكدت وزارة الخارجية أن الأمم المتحدة والبعثات الأجنبية والمنظمات الدولية الأخرى تتمتع بالحصانة الدبلوماسية وبسلطة الحفاظ على الأمن الداخلي لمواقع عملها.
	16 - وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر، بلغ عدد أفراد الشرطة الوطنية الأفغانية 000 147 فرد وعدد جنود الجيش الوطني الأفغاني 000 188 فرد. وبينما أُنجزت إلى حد كبير الزيــادات المستهدفـــة لعـــام 2012 في قوام كل من الشرطة والجيش (000 157 فرد و 000 195 على التوالي)، فقد ظلت معدلات تناقص الأفراد عالية. وكذلك أضرت الهجمات التي تستهدف الأفراد الدوليين والوطنيين من الداخل باستراتيجية تقوم على التجنيد السريع والواسع النطاق، وتعتمد على الثقة المتبادلة. وأدت عمليات إعادة التدقيق في الأفراد إلى فصل بضعة مئات من الأفراد من كافة الخدمات. وفي سياق ضمان قوة عسكرية مستدامة، أعربت جهات معنية أفغانية ودولية على حد سواء عن قلقها إزاء مدى جاهزية عناصر التمكين اللازمة للعمليات وخدمات الصيانة، مثل العتاد الجوي والمهندسين وخبرات مكافحة المتفجرات وإجلاء المصابين. وواصل أفراد المجتمع المدني تأكيدهم على ضرورة وجود آليات مساءلة شفافة. 
	17 - وفي 16 و 17 تشرين الأول/أكتوبر حدد وزير الداخلية أولوياته العشر في اجتماع لكبار ضباط الشرطة. وشملت هذه الأولويات خدمات الشرطة على صعيد المجتمعات المحلية، ودعم القوات في المناطق التي شهدت نقل المسؤوليات الأمنية، والحد من الخسائر ومن تناقص الأفراد، وجهود مكافحة الفساد، وضمان هيكل تنظيمي سليم. وفي 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، أُعلن عن عملية كبيرة لإعادة التنظيم شملت 32 مسؤولا كبيرا في الشرطة. وتجري معالجة شواغل بشأن مخالفات تتصل بالصندوق الاستئماني للقانون والنظام لأفغانستان الذي يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويعمل بمثابة صندوق مشترك للتبرعات لمرتبات الشرطة، وذلك عن طريق حوار نشط بين البرنامج الإنمائي والمانحين. ويشارك في ذلك مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات التابع للبرنامج الإنمائي، وتجري مراجعة إدارية من جانب استشاريين مستقلين، وسيُفرغ منها بحلول منتصف كانون الأول/ديسمبر. وتشمل التدابير العلاجية التي وضعت بالفعل آليات جديدة للإشراف والامتثال وإجراءات تشغيل موحدة جديدة. وواصلت بعثة الأمم المتحدة تيسير تنسيق الموارد الدولية لمساعدة السلطات الأفغانية في تعزيز تعيينات الشرطيات الإناث وتعزيز قدراتهن، ولتوعية أفراد الشرطة الرجال بأهمية إدماج النساء في قوة الشرطة على قدم المساواة مع الرجل. وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر، دشنت وزارة الداخلية، بالمشاركة مع الصندوق الاستئماني وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لأفغانستان، واتحاد يضم منظمات نسائية غير حكومية، البرنامج الإرشادي للشرطيات الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الشرطيات، ويتصدى للعنف ضد النساء وينشر الوعي بين أفراد الشرطة الذكور بأهمية إدماج النساء في قوة الشرطة، على قدم المساواة مع الرجل.
	18 - واستمر تزايد قوام الشرطة المحلية الأفغانية، وتخللته عملية تدقيق، حيث كان 850 17 في 14 تشرين الثاني/نوفمبر يعملون في 86 موقعا معتمدا. وتقوم المؤسسات الأمنية الأفغانية بدور متزايد في التدريب والإشراف الذي كانت القوات الدولية تتولاه في السابق. وبينما أسهمت الشرطة المحلية الأفغانية في إحلال الأمن في بعض المناطق، لا تزال هناك شواغل رئيسية إزاء فرز الأفراد والقيادة والسيطرة والإفلات من العقاب، واحتمال تجدد ظهور الميليشيات المنحازة عرقيا أو سياسيا. وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر، قام محمد إسماعيل خان، وزير المياه والطاقة في تجمع حضره مئات المجاهدين السابقين في ولاية هرات، بالترويج لإنشاء ”مجلس مجاهدين“ وطني يُشكَّل من ”وحدات“ من المقاتلين السابقين، وذلك لمساعدة قوات الأمن في البلد بعد عام 2014. وأعرب المتحدث باسم حاكم الولاية في وقت لاحق عن بعض القلق مؤكدا أن ضبط الأمن وظيفة من وظائف الدولة. ووجهت أيضا انتقادات لاذعة في مجلسي الهيئة التشريعية إلى ما اعتبر محاولة لزعزعة الاستقرار بإنشاء هياكل موازية.
	جيم - التعاون الإقليمي
	19 - استمر تفعيل تدابير بناء الثقة لعملية اسطنبول للأمن والتعاون الإقليميين من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان. وفي 24 أيلول/سبتمبر، ترأس نائبا وزيري خارجية أفغانستان وكازاخستان اجتماعا لكبار المسؤولين في نيويورك، استعرض خلاله المشاركون التقدم المحرز نحو خطط التنفيذ لثلاثة تدابير من التدابير السبعة المتفق عليها، وهي: مكافحة الإرهاب، وإدارة الكوارث، والتعاون بين غرف التجارة. واتفق المشاركون في اجتماع ثان لكبار المسؤولين عقد في أنقرة يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر، على أن تكون لجميع تدابير بناء الثقة خطط تنفيذ يتم إعدادها قبل موعد الاجتماع المقبل المقرر عقده في كانون الثاني/يناير 2013 في باكو، ويتم تمكين حاضريه من تأييدها.
	20 - وفي 25 أيلول/سبتمبر، اجتمع وزير خارجية أفغانستان وباكستان في نيويورك لمناقشة التقدم المحرز بشأن اتفاق التجارة العابرة بين أفغانستان وباكستان ومسائل التسلل والقصف عبر الحدود. وفي اجتماع ثلاثي عقد في اليوم التالي، اتفق رئيسا أفغانستان وباكستان ورئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ديفيد كاميرون، على استكمال إعداد مشروع اتفاق تعاون استراتيجي بين أفغانستان وباكستان بحلول نهاية عام 2013. وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر، قام رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق أول كياني، بزيارة ليوم واحد إلى كابـُل، اجتمع خلالها مع الرئيس ومع نظرائه العسكريين الوطنيين والدوليين.
	21 - وفي 22 أيلول/سبتمبر، اجتمع الرئيس كرزاي مع المسؤول الأمني الأعلى في الصين زو يونغكانغ، وهو أرفع ممثل لجمهورية الصين يزور أفغانستان منذ عام 1966. ولتحقيق المزيد من التوسع في مشاركة أفغانستان في المنطقة، شارك الرئيس في 16 تشرين الأول/أكتوبر، في اجتماع القمة الثاني عشر لرؤساء الدول و/أو الحكومات للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، المعقود في باكو، وشارك في اليوم التالي في حوار التعاون في آسيا، الذي افتتح في عام 2002 للمساعدة في دمج منظمات التعاون الإقليمي. وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر، خاطب الرئيس منتدى بالي الخامس للديمقراطية. وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر، وقع مع الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانغ يودويونو عدة وثائق صداقة لتعزيز التعاون التجاري والثقافي. وفي الفترة من 9 إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر، قام بزيارة رسمية إلى الهند، اجتمع خلالها بالرئيس براناب موخيرجي ورئيس الوزراء مانموهان سينغ. وجرى توقيع أربعة اتفاقات لزيادة التعاون بشأن الحكم المحلي ومنظمات المجتمع المحلي، والزراعة، وشؤون الشباب وتنمية موارد الفحم والموارد المعدنية.
	22 - وفي 19 أيلول/سبتمبر، استضافت ليتوانيا مؤتمرا دوليا بعنوان ”أفغانستان والمنطقة: نهج عملي لتحقيق التنمية المستدامة“. وحضره وزير خارجية أفغانستان ونظيره الليتواني، أودرونيوس أجوباليس. وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر، عُقد الاجتماع السنوي الرابع لنواب وزراء خارجية بلدان آسيا الوسطى، في بيشكيك تحت رعاية مركز الأمم المتحدة الإقليمي للدبلوماسية الوقائية في آسيا الوسطى. وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر، اجتمع فريق الاتصال الدولي المعني بأفغانستان في أنقرة. وركزت المناقشة على تنفيذ إطار طوكيو للمساءلة المتبادلة، وعملية اسطنبول، وعلى مكافحة المخدرات، وتقديم الدعم للعملية الانتخابية وعملية المصالحة. وربط نائب وزير الخارجية الأفغاني في خطابه بقوة بين مكافحة المخدرات وتقديم الدعم للعملية الانتخابية وعملية المصالحة. وفي 14 و 15 تشرين الثاني/نوفمبر، عقدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ التابعة للأمم المتحدة مؤتمرا في مزاري شريف، تناول تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أفغانستان وآسيا الوسطى. وحضر المؤتمر حاكم ولاية بلخ، ومسؤولون محليون، وممثلون عن قطاع الأعمال، وأعضاء في البرلمان، إلى جانب منسق الأمم المتحدة المقيم لطاجيكستان، وسفير طاجيكستان لدى أفغانستان، ومشاركين من كازاخستان وأوزبكستان وبعثة الأمم المتحدة لأفغانستان. وأعقب ذلك، في 27 و 28 تشرين الثاني/نوفمبر، انعقاد المنتدى الاقتصادي لعام 2012 التابع لبرنامج الأمم المتحدة الخاص المعني باقتصادات آسيا الوسطى، في بانكوك، وتضمن المنتدى اجتماعا جانبيا يستعرض عمله بشأن أفغانستان.
	23 - وواصل يان كوبيس، ممثلي الخاص، تركيزه على المشاركة الإقليمية، حيث سافر في مهام رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وتركمانستان وتركيا والاتحاد الروسي. وشارك في موسكو، يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر، في مشاورة بشأن الأمن الإقليمي مع دول أعضاء ومراقبين في منظمة شنغهاي للتعاون. واتُّفق على أن تقوم منظمة شانغهاي للتعاون وبعثة الأمم المتحدة بتعميق تواصلهما والمساعدة في تحقيق التنمية السلمية والمستقرة لأفغانستــان. وفي 9 و 10 تشرين الأول/أكتوبر قام نيكولاس هايسوم، نائب الممثل الخاص لبعثة الأمــم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، بزيـــارة لطهــران، حيث التقــى مــع كبـــار المسؤوليـــن الإيرانيــين وناقش معهم ضرورة تحقيق مشاركة إقليمية قوية، تشمل مسائل الأمن الوطني والهجرة واللاجئين ومراقبة المخدرات.
	ثالثا - حقوق الإنسان
	24 - في الفترة من 1 آب/أغسطس إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر، زاد عدد الإصابات بين المدنيين بنسبة 28 في المائة، مقارنةً بالربع نفسه من عام 2011، وذلك بخلاف الاتجاه التنازلي المسجَّل خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2012. وبوجه عام، سُجل في الأشهر العشرة الأولى من عام 2012 انخفاض بنسبة 4 في المائة في عدد القتلى والجرحى بين المدنيين مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2011. ووثَّقت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان 557 2 إصابة في صفوف المدنيين (967 حالة وفاة و 590 1 جريحاً) في الفترة من 1 آب/أغسطس إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر. وكانت الأغلبية العظمى من الإصابات (ارتفعت إلى 84 في المائة، بعد أن بلغت 70 في المائة في الفترة نفسها من عام 2011) تُعزى إلى عناصر معادية للحكومة. وتتحمل القوات الموالية للحكومة المسؤولية عن 6 في المائة من الإصابات في صفوف المدنيين، بانخفاض عن العام السابق الذي بلغت فيه هذه النسبة 10 في المائة. وهناك 10 في المائة من الإصابات لا يمكن عزوها إلى أي طرف.
	25 - وظلت الأجهزة المتفجرة المرتجلة تشكل السبب الرئيسي للإصابات بين المدنيين، وكانت بالإضافة إلى الهجمات الانتحارية وراء 56 في المائة من الإصابات بين قتيل وجريح في الفترة من 1 آب/أغسطس إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر. وفي حادث أوقع إصابات جماعية في 19 تشرين الأول/أكتوبر، ارتطمت حافلة مدنية بجهاز يعمل بأقراص الضغط، مما أسفر عن مقتل 18 امرأة في مقاطعة بلخ. وفي بيان صدر في 24 تشرين الأول/أكتوبر بمناسبة عيد الأضحى، نُسب إلى قائد حركة طالبان، الملا عمر، تم التأكيد على ضرورة حماية غير المقاتلين. غير أن المدنيين ما زالوا يُستهدفون عمداً في الأماكن العامة التي تُستخدم مواقع لشن هجمات المتمردين. وقد ازدادت الإصابات بين المدنيين بنسبة 93 في المائة مقارنةً بالربع نفسه من عام 2011 نتيجةً لأعمال القتل المحددة الأهداف التي تنفذها عناصر معادية للحكومة، والتي أسفرت عن مقتل 256 مدنياً وإصابة 145 آخرين بجراح. وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر، أدت عملية مفجِّر انتحاري في أحد المساجد خلال صلاة العيد إلى مقتل 41 شخصاً، بمن فيهم مدنيون، في ميمنة بمقاطعة فارياب.
	26 - وكان أكثر من 355 طفلاً (منهم 67 فتاة على الأقل) في عداد القتلى أو الجرحى في النزاع المسلح الذي نشب في الفترة من 1 آب/أغسطس إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر، معظمهم في جنوب البلد وشرقه. وتشمل هذه الأرقام حادثاً وقع في 4 تشرين الأول/أكتوبر استُخدم فيه جهاز متفجر عند بوابة مدرسة ثانوية في جغجران، بمقاطعة غور، أدى إلى جرح تلميذ فيما كان الموظفون والتلامذة يحتفلون بيوم المعلمين. وتشمل الانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الطفل التي جرى تسجيلها هجمات على المرافق التعليمية والصحية (27 حادثاً)، وعمليات خطف (5 حوادث)، وتجنيد القصَّر (4 حوادث)، ومنع وصول المساعدة الإنسانية (11 حادثاً). وأُفيد عن شن هجمات الإحراق العمد على مدارس البنات في مقاطعات بدخشان وخوست وننكرهار وباميان. 
	27 - واستمر ورود تقارير عن ارتكاب أعمال عنف خطيرة وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة ضد المرأة. وكلَّف الرئيس وزارة شؤون المرأة ببدء حملة توعية للحد من العنف ضد المرأة، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان. وقدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدعم أيضاً إلى الوزارة لإدارة برنامج توفير المأوى للنساء الناجيات من العنف ووضع إجراءات تشغيلية موحدة لإدارة المآوي، على نحو يكفل توافر الخدمات ذات النوعية الجيدة والبروتوكولات لحماية اللواتي يلتمسن المساعدة. والغرض من ذلك هو إنشاء 29 مأوى بحلول نهاية عام 2013. وفي اجتماع عقدته لجنة مجلس النواب المعنية بالمرأة، في 16 أيلول/سبتمبر، أصدر وزيرا العدل وشؤون المرأة ونائب وزير الداخلية بيانات شديدة اللهجة أدانوا فيها زج النساء والفتيات في السجون بتهمة ”الفرار“، نظراً إلى عدم وجود هذا الجرم بمقتضى القانون الأفغاني. ويتعين أن توضع إجراءات قانونية وسياساتية محددة لكفالة منع هذه الممارسة. وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر، ركَّز اليوم الدولي للطفلة الانتباه على ضرورة رفع مستوى الوعي إزاء استمرار ممارسة الزواج المبكر في أفغانستان. ووفقاً للدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات المتعلقة بأفغانستان للفترة 2010/2011، التي نشرت في حزيران/يونيه 2012، فإن نسبة النساء اللواتي يتزوجن قبل بلوغ سن الثامنة عشرة تتجاوز 46 في المائة، فيما نسبة النساء اللواتي يتزوجن قبل سن الخامسة عشرة تتجاوز 15 في المائة، رغم أن السن القانونية للزواج في أفغانستان لا تقل عن 16 سنة. 
	28 - وتقوم القوة الدولية للمساعدة الأمنية باستعراض الشهادات التي تسمح بنقل المحتجزين لدى القوات الدولية إلى عدة مرافق تُديرها مديرية الأمن الوطنية والشرطة الوطنية الأفغانية. وقد اتُخذ هذا الإجراء نتيجة للمعلومات الجديدة الواردة إلى القوة الدولية للمساعدة الأمنية بشأن استعمال التعذيب في بعض مرافق الاحتجاز التي يديرها الأفغان والتي نُقل إليها أشخاص كانوا محتجزين لدى القوة الدولية. وفي سياق استعراض سابق لمرفق مديرية الأمن الواقع في تخار، ألغت القوة الدولية للمساعدة الأمنية إصدار شهادات إثر ورود تقارير جديدة عن استعمال التعذيب. وواصلت بعثة الأمم المتحدة جهودها لمراقبة معاملة المحتجزين ذوي الصلة بالنزاع، فأجرت زيارات إلى 36 مرفقاً من المرافق التي تديرها المديرية ووزارة الداخلية والشرطة الوطنية الأفغانية ووزارة العدل في 16 مقاطعة. 
	29 - وذكر الرئيس أن القرارات المتعلقة بعضوية اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، المرتقبة منذ كانون الأول/ديسمبر 2011، ستصدر قريباً. وأعرب أفراد في المجتمع المدني عن القلق إزاء غياب الشفافية في صنع القرار. ودعت بعثة الأمم المتحدة إلى اتباع عملية مُحكمة وشاملة للجميع وإلى تعيين أشخاص مؤهلين تأهيلاً جيداً. 
	رابعا - تنفيذ عملية كابُل وتحقيق اتساق المعونة
	30 - في إطار السعي إلى وضع إطار عمل طوكيو للمساءلة المتبادلة موضع التنفيذ، اضطلعت الحكومة بدور قيادي في إعداد خطط عمل مفصلة للمؤشرات، ووضع اللمسات الأخيرة على سياسة إدارة المعونة، وتوضيح هيكل المعونة اللازم للعمل على نحو منسق مع المجتمع الدولي. وفي 3 أيلول/سبتمبر، وافق مجلس الوزراء على هيكل اقترحته وزارة المالية. ولا يزال المجلس المشترك للتنسيق والرصد، الذي تشترك في رئاسته حكومة أفغانستان وبعثة الأمم المتحدة، يجمع تحت مظلته التعاون على نطاق عريض بين الحكومة والمجتمع الدولي. وستعقد لجنة توجيهية جديدة تركِّز بشكل أكثر تحديداً على إطار عمل طوكيو، ويرأسها وزير المالية، اجتماعاً على مستوى الوزراء والسفراء من أجل تعزيز الحوار المتبادل على الصعيد الاستراتيجي. وسيجري دعم ذلك بواسطة لجنة تقنية تتألف من نواب للوزراء ورؤساء وكالات المانحين وتركز على إحراز التقدم في اتجاه وضع أسس مرجعية فردية.
	31 - وكان التعاون المكثف من جانب البعثة في تحديد الهياكل الجديدة وراء تيسير الاتفاق المتعلق بتمثيل المجتمع الدولي في اللجنتين. وسيكون للمانحين المساهِمين الخمسة الرئيسيين مقاعد بالاستناد إلى البيانات التي لدى وزارة المالية التي تُستعرض سنوياً. وهؤلاء المانحون لعام 2012 هم الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وألمانيا. وبالإضافة إلى ذلك، سيجري اختيار ما قد يصل إلى أربعة ممثلين عن المانحين، على أساس مخصص، وفقاً للخطط المقدمة والقدرات السياساتية على المساهمة ومبدأ التمثيل. وفي الجولة الأولى من الاجتماعات، سيشارك ممثلون عن أستراليا وكندا ومجموعة بلدان الشمال الأوروبي. 
	32 - وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر، قدمت الحكومة المرحلة الأولى لخطتي عمل في مجالين من المجالات الخمسة لإطار عمل طوكيو وهما: الديمقراطية التمثيلية والانتخابات العادلة والحوكمة وسيادة القانون وحقوق الإنسان. وكانت هاتان الخطتان محور تركيز الاجتماع الأول للجنة التقنية المعقود في 21 تشرين الثاني/نوفمبر واجتماع اللجنة التوجيهية المعقود في 5 كانون الأول/ديسمبر. وكانت الالتزامات الدولية بتحقيق المواءمة مع البرامج الوطنية ذات الأولوية (80 في المائة من التمويل) والتنفيذ المتاح في إطار الميزانية (50 في المائة من التمويل)، فضلاً عن تنفيذ سياسة إدارة المعونة، موضوع مناقشات معقدة. وتواصل التشاور أيضاً بشأن البرامج الوطنية الستة ذات الأولوية (من أصل 22 برنامجاً) التي لم يجرِ إقرارها بعد، وهي: الشفافية والمساءلة؛ القانون والعدالة للجميع؛ المياه والموارد الطبيعية؛ الحوكمة بكفاءة وفعالية؛ الإنتاج الزراعي الشامل؛ الإمداد الوطني بالطاقة. وأصبحت البرامج الأربعة الأخيرة في المراحل النهائية من المشاورات.
	33 - وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر، أبلغت وزارة الخارجية منسق الأمم المتحدة المقيم والمعني بالشؤون الإنسانية بأنه تمت الموافقة على أن يمدَّد لسنة واحدة لإطار عمل الأمم المتحدة الحالي للمساعدة الإنمائية للفترة 2010-2013. وسيبدأ الإطار الزمني لإطار عمل الأمم المتحدة المقبل للمساعدة الإنمائية في عام 2015، تمشياً مع عقد التحول للفترة 2015-2024 الذي أعلنته الحكومة الأفغانية. وفي 14 و 15 تشرين الثاني/نوفمبر، قامت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعاوِنة، ربيكا غرينسبان، بزيارة إلى كابُل وأجرت محادثات مع النظراء الحكوميين وفريق الأمم المتحدة القطري ومجتمع المانحين بشأن الجهود المبذولة حالياً وخطة ما بعد عام 2014. ووقَّعت اتفاقاً مع وزارة شؤون المرأة كي يضطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمشروع كبير يركز على تنمية قدرات الوزارة وتمكين المرأة الأفغانية من الناحية القانونية والاقتصادية. 
	خامسا - الحوكمة وسيادة القانون
	34 - في 20 أيلول/سبتمبر، أعلن رئيس الجمهورية عن تغيير واسع النطاق في قيادات المقاطعات على إثر تقييم أجرته المديرية المستقلة للحكم المحلي. وجرى استبدال محافظي مقاطعات تخار وهلماند وبغلان وفارياب ووردك ولوكر وبادغيس ونيمروز ولغمان.
	35 - وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر، نشرت اللجنة المشتركة المستقلة لرصد وتقييم مكافحة الفساد نتائج تحقيقها العام في إفلاس مصرف كابُل (Kabul Bank). وخلصت إلى أن أفراداً استغلوا الفراغ السياساتي لتحويل ما يقرب من بليون دولار. وشملت التوصيات الصادرة زيادة التنسيق بين الهيئات الرقابية في القطاع المالي ومعالجة المسائل النُظمية مثل التعسف في استعمال السلطة والتدخلات السياسية والإفلات من العقاب. ولا يشكل هذا التحقيق الذي أُجري بناء على طلب من وزارة المالية جزءاً من تحقيق جنائي.
	36 - وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر، اعتمد مجلس النواب القانون المتعلق بهيكل مكتب النائب العام وواجباته وسلطته. وبدأت أيضاً مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في لجنة مجلس النواب المعنية بالشؤون القضائية. وكان استياء المانحين بشأن العزوف المستمر عن وضع الصيغة النهائية للبرنامج الوطني ذي الأولوية ”القانون والعدالة للجميع“ وراء تصريح الاتحاد الأوروبي علانيةً عن اعتزامه تعليق تمويله المقبل للقطاع إلى حين إقرار البرنامج. وينطوي تعقيد البرنامج ونطاقه على تحديات، وتعمل بعثة الأمم المتحدة على التنسيق بين الحكومة والمانحين بهدف إقراره في مطلع عام 2013. 
	37 - واستمرت بعثة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في التعاون الوثيق باعتبارهما جهتي التنسيق العالميتين للأمم المتحدة في مجال سيادة القانون. وقد ساعدا الحكومة على تحديد المسائل ذات الأولوية في مجال سيادة القانون والمساواة بين الجنسين، وتنسيق السياسات والبرامج لتمكين المرأة على نحو أفضل بوصفها مشارِكة فعالة في المجتمع المدني والحكومة. وكانت هناك مشاركة أيضاً على مستوى المقاطعات لمساعدة السلطات على تنسيق تمويل بديل من المانحين للأنشطة المتصلة بالإصلاحيات وسيادة القانون.
	سادسا - التنمية والمساعدة الإنسانية
	38 - تشير بيانات صدرت مؤخرا إلى أن حالة الأمن الغذائي تحسنت كثيرا في معظم المقاطعات، فقد ساهمت زيادة الأمطار في ارتفاع إنتاج الحبوب (الذي يتوقع أن يبلغ 6.3 ملايين طن في عام 2012). غير أن حالة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ظلت سيئة لدى 000 650 شخص، لا سيما في مقاطعتي نورستان وبدخشان، حيث أفادت التقارير عن وجود ثغرات كبيرة في استهلاك الأغذية وعن ارتفاع معدلات سوء التغذية. ويحتمل أن تأتي بداية فصل الشتاء لتزيد الحالة سوءاً، حيث يتوقع أن يواجه سكان 13 مقاطعة مخاطر قصوى بفعل برودة الشتاء في المستوطنات الحضرية غير الرسمية وفي المناطق الريفية والنائية. وقد ظلت السلطة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث، هي ووكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى، تعمل من أجل تحقيق التأهب الكافي لهذا الأمر، مع التركيز بوجه خاص على الحيلولة دون وقوع وفيات بين الأطفال يمكن تجنبها. ويجري حاليا تحديد أشد فئات السكان ضعفا، وقد أعد برنامج الأغذية العالمي مسبقا 000 10 طن من الأغذية للمساعدة في تزويد الأسر المعيشية الضعيفة بكميات كافية من الطعام.
	39 - وبحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر، اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 200 459 شخص (800 71 أسرة)، بعد تقييم حالتهم، بأنهم مشردين داخليا. فهناك في جميع أنحاء البلد من يعانون من آثار التشريد: فقد نزح 30 في المائة من المشردين إلى جنوب البلد، ولجأ 26 في المائة منهم إلى الغرب و 21 في المائة إلى الشرق. ولا يزال النزاع يشكل دافعا أساسيا لنزوح 35 في المائة من الأشخاص الذين شردوا مؤخرا في عام 2012 (600 58 شخص)، فقد أشار هؤلاء إلى أن النزاع هو الدافع الرئيسي لفرارهم. وتعرض عدد كبير للتشرد في المناطق الغربية التي شهدت أكبر زيادة في أعداد المشردين داخليا (110 14 أشخاص). وفي مقاطعة كُنر، تعرض ما لا يقل عن 000 5 أفغاني (800 أسرة) للتشرد خلال عام 2012، وللحاجة إلى مساعدة إنسانية.
	40 - وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر، عُقد في جنيف الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الرباعية المعنية بإيجاد حلول استراتيجية للاجئين الأفغان من أجل تقديم الدعم لإعادة المشردين طوعياً، وإدماجهم بصورة مستدامة، وتقديم المساعدة إلى البلدان المضيفة. وناقشت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحكومات أفغانستان وجمهورية إيران الإسلامية وباكستان السبل الكفيلة بتنفيذ الركائز الثلاث لاستراتيجية الحلول بفعالية وهي: مواصلة تقديم الدعم في مجال إعادة اللاجئين طوعيا إلى وطنهم، والاستثمار في إعادة إدماجهم على نحو مستدام في أفغانستان، وتقديم المساعدة إلى البلدان المضيفة. وقد نتج عن مشاورات أجريت في جنيف تتصل بهذا الأمر، وشارك فيها أصحاب المصلحة الرئيسيون، الإعراب عن الدعم القوي للنهج المتعدد الأبعاد لاستراتيجية الحلول التي تسعى إلى تحسين حياة العائدين، الذين يشكلون ما يقرب من ربع إجمالي السكان في أفغانستان، وفي الوقت نفسه تقديم الدعم المناسب للبلدان المجاورة التي تواصل تقديم الحماية للكثير من اللاجئين الأفغان. إضافة إلى ذلك، يسرت مفوضية شؤون اللاجئين اجتماعات اللجان الثلاثية - مع أفغانستان وباكستان في أيلول/سبتمبر، ومع أفغانستان وجمهورية إيران الإسلامية في كانون الأول/ديسمبر - لمعالجة الجوانب الاستراتيجية والتشغيلية للعودة الطوعية والإبقاء على مركز اللجوء للنازحين في جمهورية إيران الإسلامية وباكستان.
	41 - وفي 27 أيلول/سبتمبر، في الاجتماع الرفيع المستوى المعقود في نيويورك تحت عنوان ”إن التزامنا نحو الجيل القادم هو أن نترك لهم عالما خاليا من شلل الأطفال“، أشار الرئيس إلى أن حكومته ستبذل قصاراها، بما يتوافر لديها من موارد، للقضاء على شلل الأطفال في أفغانستان. وقد ضم هذا الحدث قادة البلدان التي لا يزال هذا المرض متوطنا فيها، وشركاء التنمية والجهات المانحة ووسائط الإعلام، الذين اجتمعوا لتوجيه الانتباه إلى الحاجة إلى القضاء على حالات شلل الأطفال المتبقية في جميع أنحاء العالم. وفي 29 أيلول/سبتمبر، أطلقت وزارة الصحة العامة، بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية، السياسة الوطنية للصحة والتغذية للفترة 2012-2020، التي تحدد الأولويات المتعلقة بتحسين كفالة استدامة توفير الخدمات على المدى البعيد. وفي إطار مبادرة الأمين العام ”كل امرأة وكل طفل“، وضِعت، في 31 تشرين الأول/أكتوبر، الصيغة النهائية لتقرير أُعد عن مهنة القِبالة في أفغانستان. ويتضمن التقرير تفاصيل عن الحالة الراهنة للمعارف المتصلة بمهنة القِبالة في أنحاء البلد وهو سيُستخدم لوضع خطط للتدريب وتوزيع الموارد. وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر، أيدت الحكومة وشركاؤها في التنمية أول استعراض مشترك لقطاع التعليم أجراه هذا البلد. وقد تلقى مجلس تنمية الموارد البشرية، وهو هيئة تنسيق مشتركة بين الوزارات لقطاع التعليم، دعما من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في الاضطلاع بهذه العملية. وتوصل المجلس إلى أن القدرة التقنية والإمكانيات المتوافرة لتعبئة الموارد المحلية لمواجهة التحديات لا تزال ضعيفة.
	42 - وكشفت بيانات جديدة لمنظمة الصحة العالمية عن أن 540 مرفقا صحيا اضطرت، خلال فترة الأشهر العشرة الأولى من عام 2012، إلى تعليق أنشطتها بسبب انعدام الأمن أو نقص التمويل، ويمثل ذلك زيادة قدرها 40 في المائة مقارنة بنفس الفترة في عام 2011. ويعادل هذا ما يزيد عن 20 في المائة من 600 2 مرفق توفر مختلف أنواع الرعاية الصحية في البلد؛ ففي الجنوب يوجد أكبر عدد من المرافق التي لا تعمل، حيث إمكانيات وصول ما بين 50 و 60 في المائة من السكان إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية محدودة جدا أو معدومة.
	43 - وخلال الاجتماع الثاني عشر للدول الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بحظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، المعقود في جنيف، في الفترة من 3 إلى 7 كانون الأول/ديسمبر، أيد المجتمعون منح أفغانستان تمديدا في هذا الأمر حتى تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وفي الوقت الراهن، يعيش 000 670 أفغاني على بعد 500 متر من حقل من حقول الألغام، وهو ما يؤثر على أكثر من 800 1 مجتمع محلي. فالهدف هو أن تصبح أفغانستان خالية من أي أثر للألغام بحلول عام 2023 - مما سيشكل إنجازا كبيرا لبلد يعد من أكثر البلدان تلوثا بالألغام.
	44 - ولا تزال المخاطر المرتبطة بتقديم الخدمات الإنسانية كبيرة. فالعمليات العسكرية المستمرة ومخلفات الحرب والاشتباكات المتفرقة، كل ذلك لا يزال يؤثر سلباً على حماية المدنيين وإمكانية وصول العاملين في المجال الإنساني بأمان إلى المستضعفين من السكان، وتقديم المساعدة إليهم.
	سابعا - مكافحة المخدرات
	45 - أشارت تقديرات الدراسة الاستقصائية لزراعة وإنتاج القنب التجاري لعام 2011، الصادرة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، إلى أن مجموع المساحات التي زرع فيها نبات القنب في عام 2011 في أفغانستان، بلغ 000 12 هكتار بإمكانية تحقيق محصول بمقدار 300 1 طن. وهناك ما يقدر بنحو 000 65 أسرة معيشية تمارس زراعة القنب، وهو رقم يزيد عما كان عليه في عام 2010، أي 000 47 أسرة معيشية. ويشير بحث اشتركت فيه وزارة مكافحة المخدرات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى وجود علاقة جغرافية واضحة بين الأفيون وزراعة القنب، ذلك أن ما يقرب من ثلثي الأسر المعيشية التي تزرع القنب (58 في المائة) تفيد بأنها زرعت الخشخاش في الموسم السابق. وذكر ثلاثة أرباع المزارعين أنهم يزرعون القنب بسبب زيادة أسعار بيعه، فقد زادت قيمة أجود أنواع الراتنج بما يقرب من ثلاثة أضعاف، بأن ارتفعت من 35 دولارا للكيلوغرام، في عام 2009 إلى 95 دولارا للكيلوغرام في عام 2011.
	46 - وزادت زراعة الأفيون بنسبة 18 في المائة في عام 2012، رغم أن الأمراض أدت إلى خفض الإنتاج النهائي. فقد سجلت الدراسة الاستقصائية المشتركة المتعلقة بالأفيون لعام 2012 التي أجرتها وزارة مكافحة المخدرات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر، حدوث طفرة في زراعته من 000 131 هكتار في عام 2011 إلى نحو 000 153 هكتار في عام 2012. وظل عدد المقاطعات الخالية من زراعة الخشخاش مستقرا من سنة إلى أخرى، وهو 17 مقاطعة. وقد أصيب نبات الخشاش بمرض حدّ من الزيادة في زراعته. وتشير الأرقام النهائية إلى حدوث انخفاض في الإنتاج بنسبة 38 في المائة مقارنة بعام 2011 من 800 5 طن إلى 600 3 طن. ويبلغ متوسط الدخل الإجمالي المتأتي حسب التقديرات عن كل هكتار ما مقداره 600 4 دولار، حيث يبلغ مجموع القيمة النهائية 700 مليون دولار، أو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان.
	47 - وتحت رعاية البرنامج الإقليمي لأفغانستان والبلدان المجاورة، لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عُقد الاجتماع الأول لمكتب الاتصال الحدودي بين أفغانستان وجمهورية إيران الإسلامية في طي أباد، بجمهورية إيران الإسلامية، في 24 أيلول/سبتمبر. وفي 27 و 28 أيلول/سبتمبر، عقدت في عشق أباد حلقة عمل بشأن تعزيز تنسيق البرامج التدريبية المتعلقة بمكافحة المخدرات ونوعيتها. وعقدت حلقة أخرى في ألماتي يومي 3 و 4 تشرين الأول/أكتوبر. وفي 10 و 11 تشرين الأول/أكتوبر، عُقدت في طهران أول حلقة عمل إقليمية بشأن التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات للبلدان في غرب آسيا وآسيا الوسطى، وشاركت في تنظيمها منظمة التعاون في المجال الاقتصادي. وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر، عقد في بيشكيك الاجتماع الثلاثي الثاني لمسؤولين كبار من أفغانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان، اتُّفق فيه على تحسين الأطر القانونية ودعم إنشاء مكاتب اتصال حدودية، وإجراء عمليات مشتركة، واستخدام مركز آسيا الوسطى الإقليمي للمعلومات والتنسيق محورا للاتصالات.
	48 - وعُقد في إسلام أباد، يومي 12 و 13 تشرين الثاني/نوفمبر، مؤتمر وزاري إقليمي يهدف إلى تعزيز التعاون في الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات. وشملت التدابير الجديدة المقترحة إنشاء خط اتصال مباشر بين الوكالات الوطنية لمكافحة المخدرات وفريق اتصال إقليمي لعقد اجتماع سنوي على مستوى كبار المسؤولين.
	ثامنا - دعم البعثة
	49 - أحرزت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان تقدما في إعادة تشكيل البعثة حتى تفي بولايتها على أفضل وجه في البيئة السياسية والأمنية والمالية الحالية والمتوقعة. وتسترشد هذه الجهود بنتائج الاستعراض الشامل الذي أجري عملا بقرار مجلس الأمن 1974 (2011)، ثم تجديد الولاية في القرار 2041 (2012) ومستويات التمويل الذي اعتمدته الجمعية العامة للبعثات السياسية الخاصة، في قرارها 66/248.
	50 - وقد توقفت المكاتب الخمسة الأخيرة من مكاتب البعثة التسعة في المقاطعات، المقرر إغلاقها، عن العمل؛ وهي مكاتب دايكوندي وأوروزغان وتخار وساريبول وكُنر. ونقل مكان العمل في أوروزغان إلى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع؛ في حين أعيد المكتب في كُنر إلى السلطات الأفغانية لكي تستخدمه الجامعة المحلية. وانصب التركيز مجددا على أنشطة التوعية على الصعيد الوطني والسفر المنتظم في جميع أنحاء البلد، لأن أثر الأنشطة كان أقل بروزا في المقاطعات، حيث قام ممثلي الخاص بزيارة مقاطعات نانغارهار وباميان وهرات وفارياب. وقد أدى إغلاق المكاتب، مع ما يترتب على ذلك من إنهاء للعقود، وفرض قيود على التوظيف قبل حدوث انخفاض متوقع في عدد الوظائف في عام 2013، إلى ارتفاع معدل الشغور على نحو استثنائي.
	51 - استمر التقدم المحرز في جعل جميع مرافق الأمم المتحدة مستوفية معايير السلامة المطلوبة. وقد أكمل الآن بناء أماكن العمل الجديدة في مقاطعتي بلخ وباميان، ولا تزال عملية الانتقال من أماكن العمل القديمة جارية. وظلت حالات التأخير في تخليص المعدات الأمنية الوقائية لدى الجمارك، والرسوم التي تفرضها وزارة الاتصالات لتجهيز معدات الاتصالات، تؤثر في قدرة البعثة على الاضطلاع بأنشطتها في الوقت المناسب. وتعطلت القدرة على تسيير الرحلات الجوية بسبب نيران من أسلحة صغيرة أطلقت على طائرة تابعة للأمم المتحدة، فضلا عن هبوط طائرة عمودية بعنف في باميان في 14 تشرين الأول/أكتوبر، وهو مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالطائرة. وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر، أصدر رئيس الجمهورية مرسوماً أمر فيه بنقل مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي ظل فيه فترة طويلة إلى مكان آخر في كابل، وهو ما أفضى إلى ضرورة تحديد وتأمين أماكن عمل جديدة ملائمة للبرنامج.
	تاسعا - الملاحظات
	52 - وأرحب بجدية الموقف الذي تناولت به الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي مسألة تنفيذ الالتزامات المتعهد بها في مؤتمر طوكيو، والتي تعد حيوية لمواصلة تقديم مستويات المساعدة المدنية اللازمة إلى هذا البلد. أما المتابعة الواسعة النطاق لهذا الأمر في كابل، فتكفل أن يكون إطار عمل طوكيو للمساءلة المتبادلة في صميم العمل في المستقبل، إذ يعمل على تحقيق مزيد من التماسك والاتساق في التنمية من حيث التوقعات والأولويات. وأهنئ الحكومة على توليها القيادة اللازمة لإعادة تنظيم هيكل المعونة، ويسعدني أن البعثة واصلت إظهار قيمتها بوصفها شريك ميسّر.
	53 - وقد أكدت الجهات المانحة أن تعزيز وتوسيع نطاق المكاسب التي تحققت في مجال تعزيز حقوق الإنسان على مدى العقد الماضي، وخاصة حقوق النساء والفتيات، أمر محوري لاستمرارها في العمل. ويظل تعميم مراعاة المسائل الجنسانية على نطاق خطط عمل الإطار والبرامج الوطنية ذات الأولوية، إضافة إلى كفالة إيلاء الاهتمام الملائم لمسألة أخرى شاملة لعدة قطاعات، وهي مكافحة المخدرات، أمرا أساسيا في تدعيم استدامة التنمية والإصلاحات الإدارية، وأكدت الجهات المانحة أيضا بقوة على أن هناك حاجة إلى تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التدابير المتفق عليها في ما يتعلق بالإدارة. ومن الأهمية بمكان أن نضع نصب أعيننا أن مفهوم المساءلة المتبادلة يطالب بأن يعمل المجتمع الدولي، هو أيضا، على كفالة تحقيق المزيد من التقدم فيما يتعلق بالتزاماته التي ظل متمسكا بها زمنا طويلا من أجل تحقيق المواءمة وتمويل الميزانيات.
	54 - ويمثل نشر جدول زمني شامل للانتخابات الرئاسية وانتخابات مجالس المقاطعات، المزمع إجراؤها في عام 2014، خطوة إيجابية. وتتطلب مؤشرات إطار طوكيو للمساءلة المتبادلة الآن هيكلا انتخابيا قويا يوضع بشفافية. وينبغي أن يشمل هذا سن القوانين الانتخابية المعلقة، مع إجراء مناقشات تفضي إلى توافق في الآراء بشأن الاضطلاع بعمليات تعزز مصداقية الانتخابات وشموليتها واستدامتها. وستكون هناك حاجة أيضا إلى قيادة أفغانية قوية لتنسيق ودفع الجهود المبذولة لتنفيذ مشروع البطاقة الإلكترونية (e-taskera) في العديد من المؤسسات ذات الصلة، إذا أريد لهذا المشروع الوطني أن يسهم في الدورة الانتخابية للفترة 2014 -2015. وإنني أرحب بالمشاركة البناءة التي قدمتها الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. ومن شأن تقديم توصيات واقعية بشأن الإصلاحات الانتخابية، وإجراء مناقشات مستنيرة في هذا الأمر، أمر من شأنه أن يعزز الشفافية والشمولية ويشكل عملية صنع القرارات. ولوسائط الإعلام أيضا دور هام تضطلع به في تيسير إجراء حوار أوسع نطاقا، وإبراز قضايا المرحلة الراهنة.
	55 - إن تركيز عملية إسطنبول بصورة مطردة على الجوانب العملية، وخاصة ترجمة التقدم المحرز في تنفيذ تدابير بناء الثقة إلى خطط تنفيذية، أمر مرحّب به، وجدير به أن يسفر عن نتائج ملموسة. وإنني أشيد بالمشاركة النشطة التي تقدمها تلك الدول الأعضاء، والبلدان الداعمة والمنظمات الإقليمية المشاركة في هذا العمل الهام، وأتعهد بأن تواصل الأمم المتحدة تعاونها ودعمها في هذا الصدد. ومن التطورات الإيجابية أيضا اتساع نطاق مشاركة الجهات الفاعلة على الصعد الإقليمية والثنائية والمتعددة الأطراف بشأن معالجة الشواغل المشتركة.
	56 - لقد كان من شأن الزيارة التي قام بها مجلس السلام الأعلى لإسلام أباد في تشرين الثاني/نوفمبر أن أضافت زخما جديدا في تعزيز العلاقات بين الجيران. فالعمل على المدى الطويل والمستمر أمر حيوي الأهمية لبناء فهم مشترك، والتوصل، في نهاية المطاف، إلى حلول مشتركة. وكما أُقر في البيان المشترك الصادر عن المجلس الأعلى للسلام والحكومة الباكستانية، فإن العمل مع المؤسسة الدينية يمكن أن يساعد في معالجة تصاعد موجة التطرف. وللمجلس دور هام في الجهود التي تقودها أفغانستان لبناء الثقة والظروف التي تفضي إلى تحقيق السلام والمصالحة؛ والأمم المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة، عند الاقتضاء. ويسرني أن الحكومة أشارت إلى أنها تدعم البعثة في اعتزامها إقامة حوار وطني تكميلي على مسار ثان.
	57 - إن الزيادة في عدد الضحايا المدنيين خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أمر يثير القلق الشديد بالنظر إلى أن النزاع لا يزال يحدث خسائر غير مقبولة بين أبناء الشعب الأفغاني. والمتمردون يعملون على تخويف المجتمعات المحلية والأفراد، وتلك وسيلة متعمدة يستخدمونها لبسط نفوذهم وسيطرتهم، مستهدفين بها أولئك الذين يتحدون سلطتهم وأفكارهم. فاستهداف المدنيين يشكل انتهاكا للشرائع الدينية والقانون الدولي. وعلى وجه الخصوص، فإن الأجهزة المتفجرة المرتجلة التي تعمل بصفائح الضغط، والتي تستخدم في شكل ألغام أرضية ضخمة مضادة للأفراد، هي سلاح يحظره القانون الدولي. وإنني أكرر رجائي بوقف استخدامها على الفور، وأدعو قادة المتمردين إلى نبذ هذه الأساليب. وفي حين أن البيانات العامة المنسوبة إلى حركة الطالبان تحدت ما تضمنته بيانات الأمم المتحدة بشأن هذه المسائل، فإنني متمسك بما تتضمنه المعلومات لدينا، وباستخدام تعاريف قانونية واضحة في ما يتعلق بالمدنيين. ومع ذلك، أرحب أيضا بالعمل المشترك المستمر مع جميع الأطراف من أجل  بناء التفاهم وتحديد الحلول اللازمة لمكافحة هذه المأساة الإنسانية.
	58 - وعندما تُقلّص القوات العسكرية الدولية وجودها، ستترتب على ذلك آثار اقتصادية. ولذلك، سيكون من الأمور الحيوية مضاعفة الجهود الرامية إلى إيجاد فرص مستدامة للعمل وكسب العيش. ومن الأمور البالغة الأهمية تعزيز قيادة الحكومة في تقديم المساعدة من أجل تحقيق مرحلة انتقالية منظمة. وستقدم الأمم المتحدة، عند الطلب، الدعم لتحقيق انتقال سلس للمهام إلى السلطات الوطنية لتقليص الآثار السلبية المحتملة إلى أدنى حد. ولئن كان يتعين عدم الاستهانة بالتحديات، فإن المرحلة الانتقالية قد تتيح أيضا فرصة لإعادة التوازن إلى أشكال المساعدة، بكفالة تركيزها على الاحتياجات ومواءمتها مع أهداف وطنية متفق عليها.
	59 - لقد انخفض التمويل في المجال الإنساني في الإجمال، من 900 مليون دولار في عام 2011 إلى 484 مليون دولار في عام 2012 (50 في المائة تقريبا)، بينما زادت المساعدة الإنمائية بوجه عام، من 4 بلايين دولار في عام 2010 إلى 6.3 بلايين دولار في عام 2012. وإنني أؤيد الدعوة التي وجهها الفريق القطري للعمل الإنساني في أفغانستان إلى الجهات المانحة، لتخصص ما لا يقل عن 10 في المائة من المساعدة الإنمائية الرسمية التي تقدمها لأغراض المساعدة الإنسانية. ويُتوقع أن تبدأ، في كانون الأول/ديسمبر، خطة عمل مشتركة في المجال الإنساني من أجل أفغانستان لعام 2013، تحدد أشد الاحتياجات الإنسانية والتدخلات المنقذة للحياة ذات الأولوية. وسوف تتيح هذه الخطة فرصة لمعالجة ذلك  الخلل ولدعم الهدف الإنساني الشامل لعام 2013، وهو تعزيز حماية المدنيين من خلال الاستجابة بصورة أكثر فعالية للاحتياجات المتصلة بالنزاع.
	60 - لقد أنهى مايكل كيتينغ، نائب ممثلي الخاص، المنسق المقيم، منسق الشؤون الإنسانية، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مهمته في 10 تشرين الثاني/نوفمبر. وإنني أعرب له عن شكري على ما أبداه من حماس ودبلوماسية في تيسير عمل البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري، لا سيما في المفاوضات الناجحة المتصلة بعملية طوكيو. وقد وصل بديلُه، مارك باودن، إلى كابل في 15 تشرين الثاني/نوفمبر. وأتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة والصعبة. إضافة إلى ذلك، أود مرة أخرى أن أعرب عن امتناني لجميع موظفي الأمم المتحدة الوطنيين والدوليين في أفغانستان، ولممثلي الخاص، يان كوبيتش، على تفانيهم المتواصل في دعم الشعب الأفغاني.

