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  من األجملس     العامةاجلمعية
  السنة السابعة والستون    الدورة السادسة والستون

       من جدول األعمال٣٨البند 
          احلالة يف أفغانستان

  احلالة يف أفغانستان وآثارها على السالم واألمن الدوليني    
  

  تقرير األمني العام    
    

  مقدمة  -أوال   
ــرا     - ١ ــال بقـ ــدَّم عمـ ــر مقـ ــذا التقريـ ــة  هـ ــة العامـ ــن   ٦٦/١٣ر اجلمعيـ ــس األمـ ــرار جملـ  وقـ

، الــذي طلــب فيــه اجمللــس إيلَّ أن أقــدِّم تقريــرا عــن التطــورات يف أفغانــستان  )٢٠١٢( ٢٠٤١
  .كل ثالثة أشهر

ان، ويتضمن هذا التقرير آخـر املـستجدات املتعلقـة بأنـشطة األمـم املتحـدة يف أفغانـست                   - ٢
ــذلت يف جمــا   مبــا ــة وحقــوق   يف ذلــك أي جهــود ذات شــأن ُب ــسانية والتنمي الت املــساعدة اإلن

 ).A/66/728-S/2012/113 (٢٠١٢مــارس / آذار٥اإلنــسان، منــذ صــدور تقريــري الــسابق يف   
ــة      ــسية واألحــداث اإلقليمي ــة الرئي ــسياسية واألمني ــر أيــضا مــوجزا للتطــورات ال ويتــضمن التقري

  .والدولية ذات الصلة بأفغانستان
  

  اهلامةالتطورات   -ثانيا   
  التطورات السياسية  -ألف   

 عـــددا  يف أفغانـــستان واجهـــت جهـــود الـــسالم واملـــصاحلة الـــيت انطلقـــت مـــؤخرا        - ٣
مـارس، علقـت حركـة طالبـان        / آذار ١٥ففـي   . التحديات خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير         من
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 حيــث وصــلت األمــور ،جانــب واحــد احملادثــات بــشأن املكتــب املقتــرح إنــشاؤه يف قطــر   مــن
حــدة إىل طريــق مــسدود فيمــا يتعلــق مبركــز ذلــك املكتــب والــشروط املــسبقة الواليــات املت مــع

إلنـشاء    استمرت اجلهود الدبلوماسية من أجل متهيد السبيل       ،ومع ذلك . املتصلة بنقل السجناء  
أبريــل / نيــسان٣ الدوحــة يف ، وزيــر اخلارجيــة األفغــاين،مكتــب قطــر حيــث زار زملــاي رســول

ويف الوقــت . ران مـع اقتـراح بفــتح سـفارة قطريــة يف كابـل    ملناقـشة اتفـاق واســع النطـاق بــاالقت   
نفسه، اجتمع وفد من مخسة أشخاص ميثل احلـزب اإلسـالمي األفغـاين، وهـو الفـصيل املـسلح                   

 / نيـسان  ١٣الذي يقوده قلـب الـدين حكمتيـار، مـع اجمللـس األعلـى للـسالم يف أفغانـستان يف                     
 نقطـة تتمحـور     ١٧ عرض خطة مـن       حيث ،أبريل/ نيسان ١٦الرئيس كرزاي يف      مث مع  ،أبريل

ــة وشــرعية احلكومــة واالنتخابــا    ــة والدســتورحــول وجــود القــوات األجنبي ــه، . ت املقبل بيــد أن
مــايو، علــق احلــزب اإلســالمي األفغــاين مــشاركته معلــال ذلــك بــالقلق إزاء اتفــاق  / أيــار١٢ يف

ــات املتحــدة     ــع الوالي ــد م ــشراكة االســتراتيجية اجلدي ــان أ  . ال ــت حركــة طالب ــك  وأدان ــضا ذل ي
ب مجيـع أبـوا  ”تركـت   على أهنا ،مايو/ أيار٢٠ يف بيان مؤرخ    ،إال أن تشديد احلركة   . االتفاق

  . قد يتيح فرصا متجددة“العمل السياسي والعسكري مفتوحة
أبريل، مت تعيني رئيس جديـد للمجلـس األعلـى للـسالم يف أفغانـستان               / نيسان ١٤ويف    - ٤

، الــذي اغتيــل  الــسابق، برهــان الــدين ربــاين   هــو صــالح الــدين ربــاين جنــل رئــيس اجمللــس       
 يــسهم يف تنــشيط أعمــال تلــك  تعــيني رئــيس للمجلــسمــن شــأنو، ٢٠١١ســبتمرب /أيلــول يف

 إال أنـه أكـد يف الوقـت نفـسه      ،ولقد أعلـن الـرئيس اجلديـد أنـه سيـسري علـى خطـى أبيـه                . اهليئة
 مولـوي   ل يف كابـل   تـ مـايو، قُ  / أيـار  ١٣ويف  . ضرورة العمل على أن يصبح اجمللـس أكثـر مشـوال          

 الـذي تـصاحل     ،أحد األعضاء البارزين باجمللس والوزير السابق يف نظـام طالبـان          ،  أرساال رمحاين 
 مـن قائمـة جـزاءات جلنـة جملـس األمـن املنـشأة عمـال          ٢٠١١فـع امسـه يف عـام        مع احلكومـة ورُ   

ورغم تضارب األقـوال حـول حـادث اغتيالـه، ذكـر صـالح الـدين                ). ٢٠١١ (١٩٨٨بالقرار  
ولقـد نفـت حركـة طالبـان        . اين أنه ال ينبغي أن يثبط ذلك احلادث مـن مهـة صـانعي الـسالم               رب

عملية االغتيال اليت أعلنت مجاعة تطلق على نفسها جبهة مـال داد اهللا إهنـا هـي          عنمسؤوليتها  
والواقـع  . ٢٠١١تل عـام    اليت قامت هبا، وهي مجاعة حتمل اسم قائد مشهور من قادة طالبان قُ            

ــوع        أن وجــود مج ــردد عــن وق ــا يت ــى م ــشقة جتــاهر باســتقالهلا يف عملياهتــا، عــالوة عل اعــة من
ستدل منـه علـى تزايـد       اعتقاالت وعمليات إعدام داخلية لقادة طالبان، إمنا هو أمـر ميكـن أن يُـ              

  .االنشقاقات داخل احلركة
علـى  وتواصل بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة يف أفغانستان دعـم أعمـال اجمللـس األ                - ٥

 وذلــك أساســا بتزويــده باملــساعدة اللوجــستية الالزمــة ملــا يبذلــه مــن جهــود يف جمــال   ،للــسالم
ــة ــى       . التوعي ــا عل ــة تركــز اهتمامه ــسلطات احمللي ــات وال ــسالم يف الوالي ــا برحــت جمــالس ال وم
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ــة   ــاتلني األدىن رتب ــادرات املوجهــة للمق ــادة    . املب ــسالم وإع ــامج ال ــشتركة لربن ــة امل ــد األمان وتفي
  مــــايو، كــــان قــــد مت رمسيــــا تــــسجيل/ار يف أفغانــــستان بأنــــه حبلــــول منتــــصف أيــــاإلدمــــاج

ة إىل ذلـك تـدور اآلن   وباإلضـاف . من العناصر اليت كانت مناوئة للحكومـة يف الـسابق         ٤ ٦٤١
 الـدعم يتلقـى   الربنـامج  يـذكر أن و. من العناصر املمكـن إعـادة إدماجهـا     ١ ٣٣٩مباحثات مع   

 ، بوصـفها عـضوا يف اللجنـة الفنيـة         ،إلمنائي بينما تواصـل البعثـة     برنامج األمم املتحدة ا    الفين من 
التوعية بأمهية التدقيق يف فحص طلبات االلتحاق باخلدمة وكفالة املشاركة اجملتمعية ومكافحـة             

 فهذه شـروط أساسـية لـضمان مـصداقية العمليـة تـدعو اجملتمعـات احملليـة                  ،اإلفالت من العقاب  
جملـس األمـن املنـشأة       الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، وافقـت جلنـة            ويف. األفغانية بـشدة إىل توافرهـا     

  . من القائمةثالثة أمساء من احلكومة برفع اتطلبثالثة  على )٢٠١١ (١٩٨٨عمال بالقرار 
) جملس العمـوم باجلمعيـة الوطنيـة      (وبعد التأييد غري املسبوق الذي منحه ولسي جركه           - ٦

غل مناصـب وزاريـة، باتـت موافقـة اهليئـة التـشريعية       للمرشحني التسعة الذين مساهم الرئيس لش     
يونيه، صـوت جملـس العمـوم علـى املرشـحني           / حزيران ٢ويف  . على احلكومة بأكملها مضمونة   

االثنني للمحكمة العليا؛ فأقر تعيني عبد امللك كاموي وهو مـن كبـار رجـال القـضاء واسـتبعد        
  . ووزير التعليم العايل بالنيابةحممد سرور دانش الذي شغل يف السابق منصيب وزير العدل

 حيــث اعتمــد جملــس ،حــرز تقــدم، وإن كــان خبطــى بطيئــة، يف الربنــامج التــشريعي  وأُ  - ٧
العموم القـوانني اخلاصـة بـالطريان املـدين وهيكـل اجلهـاز القـضائي وشـؤون العـاملني يف جهـاز                   

اتفـاق الـشراكة    علـى قـانون الطـريان املـدين و        ) جملس األعيان (ق مشرانو جركه    وصّد. الشرطة
االستراتيجية بني اهلند وأفغانستان واالتفـاق اإلطـاري املتعلـق خبـط أنابيـب الغـاز املـربم يف عـام           

ــستان وباكــستان  ٢٠١٠ ــني أفغان ــستان اتركمو ب ــدن ــسان٢١ويف . واهلن ــل، اعتمــدت  / ني أبري
 وقـد   - ٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   -مـارس   /آذار (١٣٩١ األفغانيةامليزانية الوطنية للسنة    

 .بعد أن كان جملس العموم قد رفـضها مـرتني         ) قلصت الفترة نتيجة التغيريات يف دورة امليزانية      
ول إعـــادة الـــسداد لبنـــك كابـــل ومشلـــت التنقيحـــات خفـــض املبلـــغ الـــسنوي احملـــدد يف جـــد 

 ماليــني دوالر حتــت كــل مــن بنــدي  ٥ وإضــافة ، مليــون دوالر٦٥مليــون دوالر إىل  ٨٠ مــن
  . بالصحة والتعليم ولالعتماد املرصود ملشروع الطريق الدائريامليزانية املتعلقني

 علــى اهتمــام القــوى ٢٠١٤وتــستحوذ االنتخابــات الرئاســية املقــرر إجراؤهــا يف عــام   - ٨
ولقد أقر الرئيس كرزاي يف البيان الذي أدىل به يف القمـة اخلامـسة والعـشرين                . السياسية احمللية 

مـايو بـأن   / أيـار ٢١قـدت يف شـيكاغو يف   الـيت عُ ) النـاتو (ملنظمة معاهدة حلف مشال األطلـسي     
وذكر مرارا وتكرارا أنه لن يرشـح نفـسه مـرة أخـرى     . عد عالمة فارقة ُت٢٠١٤انتخابات عام  

ومـن  . التزاما منه بالدستور الذي حيظر على أي فـرد شـغل منـصب الـرئيس ألكثـر مـن فتـرتني                    



A/66/855
S/2012/462

 

4 12-37014 
 

نتـــهاء عهـــد طالبـــان بـــات جتـــرى بعـــد امث، ســـتكون االنتخابـــات الرئاســـية القادمـــة أول انتخا
وتشمل اجلهود الرامية إىل تعزيز اإلطـار القـانوين لالنتخابـات طـرح القـانون               . خيوضها هو  وال

املتعلق بلجنة االنتخابات املستقلة وواجباهتا على اللجنة التشريعية مبجلس العمـوم وقيـام وزارة              
نــة االنتخابــات  اجتمــع مفوضــو جلأبريــل،/ نيــسان٤ويف . العــدل مبراجعــة قــانون االنتخابــات 

الــرئيس ملناقــشة مقترحــاهتم فيمــا خيــص قــانون االنتخابــات وأعقــب ذلــك عمليــة تــشاورية  مــع
ــل يف  ُن ــة كابـ ــت يف جامعـ ــسان٢١ظمـ ـــ / نيـ ــل وأن ــم   أبريـ ــا يف عواصـ ــطلع هبـ ــة اضـ شطة توعيـ

شروعه لتقـــدمي املـــساعدة الفنيـــة وظـــل الربنـــامج اإلمنـــائي يـــوفر، يف إطـــار مـــ. واليـــات ســـت
، )تعزيز القدرة القانونية واالنتخابية من أجل الغد، املرحلـة الثانيـة   (ELECT IIاالنتخابات،  يف

الدعم للجنة االنتخابات املستقلة مـع تركيـز االهتمـام، بوجـه خـاص يف الوقـت الـراهن، علـى                     
  ربنـــامج اإلمنـــائي، دراســـة جـــدوى    وجتـــري، حاليـــا، حتـــت إشـــراف ال   . تـــسجيل النـــاخبني 

  .بغرض املساعدة على إنشاء آلية مستدامة لتحسني سجل الناخبني) نيهيو/ حزيران٢٠-٢(
ــا املعارضــة الرئيــسيان ولقــد   - ٩ ــة  ومهــا ،أصــدر ائتالف ــة اجلبهــة الوطني ــاألفغاني تالف واالئ

تعلقــة أبريــل يــدعوان فيــه إىل اعتمــاد القــوانني امل/ نيــسان٣٠الــوطين األفغــاين بيانــا مــشتركا يف 
زيادة مشاركة األمـم املتحـدة وإجـراء االنتخابـات الرئاسـية وفقـا       وباالنتخابات بصورة عاجلة  

،  أن الـرئيس كـرزاي كـان قـد صـرح       ،ومما حدامها علـى طـرح هـذا املطلـب األخـري           . للدستور
 بأنـه ينظـر يف تقـدمي موعـد االنتخابـات إىل عـام               ،أبريـل / نيـسان  ١٢قـد يف    مؤمتر صـحفي عُ    يف

لكامـل إىل القيـادة األفغانيـة سـتكتمل يف عـام             حيث أن عملية نقل مـسؤولية األمـن با         ،٢٠١٣
 ٢٠١١نـوفمرب   /وتقدم أيضا حـزب احلقـوق والعدالـة الـذي تأسـس يف تـشرين الثـاين                . ٢٠١٤

، يـف أمتـار وزيـر الداخليـة الـسابق         ويقوده جملس يضم شخصيات سياسية بارزة، من بينها، حن        
ذكور بتحــسني إطــار مــايو، يطالــب فيهــا احلــزب املــ /أيــار ٩ شرت يف نقطــة ُنــ١٣بورقــة مــن 

ونظمـت اجلبهـة الوطنيـة منـذ ذلـك احلـني سلـسلة مـن                . العملية االنتخابية وإجـراء االنتخابـات     
وخاطب ضـياء مـسعود قائـد    . االجتماعات الشعبية يف مجيع أحناء اجلزء الشمايل من أفغانستان 

يـسيني يف   اجلبهة واجلنرال عبد الرشيد دوستم، وحاجي حممد حمقق، ومها مؤسـسا احلـزبني الرئ             
ــاب يف      ــشدوا يف جوزجــان وفاري ــذين احت ــة، اآلالف ال ــك اجلبه ــار١٦  و٩تل ــى  / أي ــايو عل م

حيــال عمليــة ج الــيت تتبعهــا احلكومــة ُهومشلــت املــسائل الــيت تطــرق إليهــا اخلطبــاء الــنُ . التــوايل
ــات و  ــسالم واالنتخاب ــدى       ال ــة وم ــة االنتقالي ــاع العملي ــبعض إزاء إيق ــساور ال ــيت ت املخــاوف ال

  .د القوات احلكومية والدعوات املستمرة اليت تنادي بنقل السلطةاستعدا
ــة           - ١٠ ــسلطات األفغاني ــع ال ــة م ــل هبم ــة العم ــوبيش والبعث ــان ك ــي اخلــاص ي ويواصــل ممثل

ــة علــى معاجلــة املــسائل املتعلقــة باالنتخابــات مبــا يــدعم عمليــة تتــسم بالرتاهــة       واجلهــات املعني
. أي تــدخل مـن أي جهــات داخليــة أو خارجيــة والـشفافية تــشمل اجلميــع وتكـون مبنــأى عــن   
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ونوقشت مسألة تنفيذ البعثة للجـزء املتعلـق باالنتخابـات مـن واليتـها مـع الـسلطات احلكوميـة                   
. وجلنة االنتخابات املستقلة وممثلي األحزاب السياسية األفغانية واجملتمع املـدين واجملتمـع الـدويل    

أيـضا خـالل اجتماعنـا علـى هـامش قمـة            ولقد أثـرت مـسألة االنتخابـات مـع الـرئيس كـرزاي              
  .الناتو الشهر املاضي

 وبعـــد ســـنة ونيـــف مـــن املفاوضـــات، وقّـــع رئيـــسا أفغانـــستان والواليـــات املتحـــدة يف   - ١١
وينـبين هـذا االتفـاق علـى مـذكريت تفـاهم            . مايو اتفاق الشراكة االستراتيجية بني البلدين     /أيار ١

وتتــصل ) مــارس/ آذار٩اُتفــق عليهــا يف (حتجــاز اتفقــت عليهمــا الــدولتان وتتعلــق إحــدامها باال 
املهـام    املـذكرتان مزيـدا مـن      ، وتسند )أبريل/ نيسان ٨اُتفق عليها يف    (األخرى بالعمليات اخلاصة    

االتفـاق   والواقـع أن  . متاشيا مع مبادئ املرحلة االنتقالية    إىل األفغان   القيادية والسلطات اإلشرافية    
ــه    ــذي صـــّدق عليـ مـــايو وجملـــس األعيـــان   / أيـــار٢٦العمـــوم يف كـــل مـــن جملـــس   بـــشدة الـ

يونيه ُيعد مؤشرا على التزام مستمر حيـال طائفـة عريـضة مـن القـضايا، وقـد لقـي                    /حزيران ٣ يف
ومل جيــر التفــاوض بعــد بــشأن املــسألتني  . ترحيبــا واســع النطــاق مــن جهــات أفغانيــة معنيــة شــىت 

 يف الوقـت الـراهن وطبيعتـه علـى          احلساستني املتعلقتني بوضع الوجود العـسكري الـدويل املـستمر         
باسـم أفغانـستان اتفـاقي شـراكة مـع      كـرزاي  مـايو أيـضا، وقّـع الـرئيس         /ويف أيـار  . وجه التحديد 

يونيــه، أعلنــت أفغانــستان والــصني اعتزامهمــا إبــرام اتفــاق       / حزيــران٨ويف . أســتراليا وأملانيــا 
  .استراتيجي وتعاوين

أبريـل، أكـد ممثلـي      / نيسان ١٩ بروكسل يف    قد يف يف اجتماع الناتو الوزاري الذي عُ     و  - ١٢
 ال يعـين وقـف الـدعم    العسكري الدويل علـى النحـو املتـوخى       اخلاص أن تقليص حجم الوجود      

وشـدد  . الطويل األجـل للقـوات األفغانيـة أو خلطـط تنميـة أفغانـستان االقتـصادية واالجتماعيـة                 
ونقـل رسـالة    . يل للقطاع األمين  أيضا على ضرورة ربط محاية املدنيني بااللتزامات بتوفري التمو        
. أبريـل يف بروكـسل    / نيـسان  ١٧مماثلة خالل املشاورات الـيت أجراهـا مـع االحتـاد األورويب يف              

قــد  بلــدا، االجتمــاع الــذي ُع٦٠مــايو، حــضرت إىل جانــب قــادة مــا يزيــد عــن / أيــار٢١ويف 
 اجلـدول الـزمين     قد أكـد املـشاركون جمـددا      و. يف سياق قمة الناتو يف شيكاغو     بشأن أفغانستان   

وتقـدر تكلفـة دعـم      . األفغانيـة الـوطين   لتقليص حجم القـوات الدوليـة ودعمهـم لقـوات األمـن             
 بليــون دوالر ســنويا، ويف هــذا الــصدد، أبــدى املــشاركون يف      ٤,١القــوات األفغانيــة مببلــغ   

 د حـىت  ة النهوض بتلك التكلفة بالنظر إىل ضخامة املبالغ املتعهـ         االجتماع ثقة متزايدة يف إمكاني    
لة بـني قـوات     برحـت األمـم املتحـدة تـدعو إىل إيـالء العنايـة آلليـات املـساء                 ومـا . اآلن بتوفريها 

ــة مبــا  ــرتاع ومر    األمــن األفغاني ــة املــدنيني واألطفــال يف خــضم ال اعــاة االحتياجــات  يكفــل محاي
الفتيــات باعتبــار ذلــك عنــصرا أساســيا مــن عناصــر اإلطــار األمــين لكــل مــن    اخلاصــة للنــساء و

نظـر يف األمـور   دعت أيـضا إىل وجـوب أال يُ  و. رة ما بعد املرحلة االنتقالية حلة االنتقالية وفت  املر
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 مبا يف ذلـك العمليـة االنتخابيـة والـسالم           -مبعزل عن العملية االنتقالية السياسية       املتعلقة باألمن 
  . أو مبعزل عن التنمية االقتصادية واالجتماعية-واملصاحلة 

  
  منيةالتطورات األ  -باء   

مايو، صادق اجمللس االنتقايل املـشترك بـني أفغانـستان والنـاتو            /قد يف أيار  يف اجتماع عُ    - ١٣
م يف الوقـت نفـسه بـأن التحـديات سـتزداد             وإن سـلّ   ،على املرحلة الثالثـة مـن العمليـة االنتقاليـة         

اطق عرضـة   على األرجح مع امتداد عملية نقل املسؤولية األمنية كاملة للقيـادة األفغانيـة إىل منـ               
 ، إشـارة بـدء املرحلـة الثالثـة        ،مـايو / أيـار  ١٣ولقد أطلق الرئيس كرزاي، يف      . بقدر أكرب للرتاع  

وبـإدراج املقاطعـات املتبقيـة      . لتصبح بذلك عواصم الواليات كافة جزءا من العمليـة املـذكورة          
 واليـة قـد دخلـت مرحلـة نقـل املـسؤوليات             ١١ تكـون    ،يف واليات كابيسا وبروان وروزكان    

 يف املائــة مــن الــسكان يف منــاطق جتــري فيهــا تلــك   ٧٥ وهكــذا يعــيش اآلن ،ألمنيــة بأكملــهاا
اليـــة ســـارتا عمومـــا حـــسب    ويالحـــظ أن اجلـــولتني األولـــيني مـــن العمليـــة االنتق    . العمليـــة

ذكر بالنظام العام أو أي اختالف ملمـوس يف االجتاهـات       فلم تشهدا أي إخالل يُ     مقرر، هو ما
  .ألمنيةاملناطق اليت جتري هبا عملية نقل املسؤوليات ااألمنية املومسية يف 

واصلت األمـم املتحـدة رصـد احلـوادث األمنيـة املتـصلة بعمـل العناصـر الفاعلـة املدنيـة                     و  - ١٤
وتنقالهتــا وســالمتها، وخباصــة احلــوادث الــيت تــؤثر علــى إجنــاز أنــشطة األمــم املتحــدة وبراجمهــا     

ث األمنيـــة الـــيت مت اإلبـــالغ عنـــها يف الفتـــرة واخنفـــض بـــشكل ملحـــوظ عـــدد احلـــواد. املقـــررة
. ٢٠١١أبريــل عمــا كــان عليــه يف الفتــرة نفــسها مــن عــام / نيــسان٣٠فربايــر إىل /شــباط ١ مــن
ــد ــام املــسجلة يف عــام     وق ــام أقــرب إىل األرق ــسان . ٢٠١٠كانــت األرق ــل، ســجل  /ففــي ني أبري
 ١ ٩٦٩ (٢٠١١ريــل أب/ يف املائــة مقارنــة بنيــسان  ٢٨ حادثــا أمنيــا باخنفــاض نــسبته    ١ ٤١٢
؛ ويف ٢٠١١مــارس / يف آذار١ ٩٦٤ حادثــا مقابــل ١ ٠٩٩مــارس، ســجل /؛ ويف آذار)حادثــا
 ٢٠١١ حادثا باخنفاض عن الرقم املسجل يف الشهر نفسه من عام      ١ ٠٣٢فرباير، سجل   /شباط
إىل عدة عوامـل، مـن بينـها سـوء     االخنفاض يف عدد احلوادث وُيعزى هذا .  حادثا١ ٣٩٤ويبلغ  
ال اجلوية وجناح جهود القوات األفغانية والدولية، حيـث ازداد عـدد املقبـوض علـيهم مـن                  األحو

العناصر املناوئة وعدد املخابئ الـيت مت اكتـشافها، وميـل بعـض قـادة طالبـان بقـدر أكـرب إىل تـبين                        
مواقــف سياســية وعــدم تــيقن املقــاتلني ممــا يتــردد عــن حمادثــات الــسالم وعمليــة تقلــيص الوجــود 

  .الدويل الوشيكةالعسكري 
والواقع أن الواليات اجلنوبية واجلنوبية الشرقية والشرقية كانت مسرحا ملـا يربـو علـى                 - ١٥
ــد   ٧٠ ــة مــن جممــوع احلــوادث علــى نطــاق البل  وكانــت تلــك احلــوادث يف معظمهــا   ، يف املائ

ومـن ناحيـة    . اليدويـة الـصنع   خدمت فيهـا األجهـزة املتفجـرة        اشتباكات مسلحة وحوادث اسـتُ    
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ى، اخنفــض عــدد اهلجمــات االنتحاريــة عــن الــسنة الــسابقة، ممــا ُيعــزى يف جانــب منــه إىل أخــر
العمليــات األمنيــة األفغانيــة والدوليــة الــيت أفــضت إىل عــدد مــن الــضبطيات ضــمت متفجــرات  

 هجمـات  ٤جلت  فربايـر، سُـ   /ففـي شـباط   . ستخدم يف العمليـات االنتحاريـة     وأجهزة متفجرة تُـ   
 ٥جلت مــارس ُســ/يف آذار الــشهر نفــسه مــن العــام املاضــي، و هجمــات يف٩انتحاريــة مقابــل 
ــل  ــشهر ١٣ هجمــات مقاب ــا يف ال ــه مــن عــام    هجوم  ولقــد ارتفــع هــذا العــدد يف   .٢٠١١ذات

 ويبلـغ   ٢٠١١أبريـل   / من الرقم املسجل يف نيـسان      ، وإن ظل أدىن    هجوما ١٤بريل إىل   أ/نيسان
شن يف غـضون شـهر      جمات تُـ  أبريل شهد أول سلسلة من اهل     /بيد أن شهر نيسان   .  هجوما ١٧

فيـد بوقـوع    ، أُ ٢٠١٢مـايو   /ويف أيـار  . واحد يف مجيع أحنـاء البلـد باسـتثناء املرتفعـات الوسـطى            
 اللجـوء إىل اهلجمـات      ويتزايد. ٢٠١١مايو  / هجوما يف أيار   ١٥ هجمات انتحارية مقابل     ١٠
علـى األرجـح أي      ال تتـوافر هلـم       ، الـذين   يف احلاالت اليت حياصر فيهـا املتمـردون        “االنتحارية”

  .خدمني يف ذلك أسلحة خفيفة وثقيلةمست  أهدافا بارزة،فرص للنجاة
ــا ت   - ١٦ ــصرف م ــدم إىل أكــرب هجــوم شــنه املتمــردون   وين ــع يف   ق ــذي وق ، وهــو اهلجــوم ال
كابــل ولــوكر وبكتيــا وننكرهــار : ومت تنــسيقه علــى نطــاق أربــع واليــات هــيأبريــل /نيــسان ٥

لوطنية ومنشآت قوات األمن األفغانيـة ومبـان حكوميـة          واستهدف ضمن ما استهدفه اجلمعية ا     
 ٤الـسلطات األفغانيـة، لقـي        ووفقـا ملـا أفـادت بـه       . وأُصيبت فيه مباشـرة سـفارات دوليـة عـدة         

ــراد األمــن األفغــان حــتفهم    ١١ آخــرين، ولقــي  ٣٢مــدنيني مــصرعهم وأُصــيب   ــردا مــن أف  ف
والواقـع أن كفـاءة   . د واحـد  متمردا وأُلقـي القـبض علـى متمـر      ٣٦ آخرين، وقُتل    ٤٢وأُصيب  

مـايو،  / أيـار ٢ففـي  . قوات األمن األفغانية يف التصدي لتلـك احلـوادث تتزايـد بـشكل ملحـوظ            
فـصل الربيـع وأمستـه عمليـة        أعلنت حركة الطالبان عـن بـدء اهلجـوم الـذي قـررت أن تـشنه يف                

 باعتبـار ذلـك   الفاروق، وحثـت احلركـة يف بياهنـا املقـاتلني علـى تفـادي إحلـاق األذى باملـدنيني           
، وإن عـــددت بعـــد ذلـــك املـــستهدفني بـــاهلجوم، ومـــن ضـــمنهم مـــسؤولون  “أولويـــة عليـــا”

حكوميــون رفيعــو املــستوى وأعــضاء يف اجلمعيــة الوطنيــة ويف اجمللــس األعلــى للــسالم، وكلــها  
ويف الـساعات األوىل مـن صـباح    . شخصيات ال تندرج مبوجب القانون الدويل يف فئة املقاتلني    

، انفجــرت ســيارة ملغومــة خــارج جممــع ســكين دويل يف كابــل، وأعلنــت حركــة  مــايو/ أيــار٢
 مــدنيني، بينـهم نــساء وأطفـال، مــصرعهم   ٨طالبـان مـسؤوليتها عــن احلـادث، الــذي لقـي فيـه      

 آخـرين   ٦٧ مـدنيا مـصرعهم وأُصـيب        ٢٦، لقـي    يونيـه /حزيـران  ٦ويف  .  آخـرين  ١١وأُصيب  
  . وفارياب وبلخ وبكتيكاقندهارواليات مواقع مدنية يف خالل هجمات إرهابية ُشنت على 

واستمرت محلة الترويع بال هوادة من خالل االغتياالت اليت تستهدف قـادة سياسـيني              - ١٧
ومثلما حدث يف واقعة اغتيال مولوي رمحاين، غالبا مـا تـضيع هويـة              . ودينيني من ذوي النفوذ   

ولقــد وقــع مــا يزيــد  . مــرتكيب احلــادث يف غمــار تنــافس مجيــع األطــراف علــى بــسط نفوذهــا   
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؛ ومـن بينـها اهلجـوم    قنـدهار نصف تلك احلوادث يف الواليات اجلنوبية، وبصفة رئيسية يف   عن
الذي تعرض له الوايل ومت إحباطه، حيث قُتل اثنان مـن املهـامجني يف معركـة باألسـلحة الناريـة               

 اسـتهدف أربعـة     مـايو، / أيـار  ١٧ويف  . دارت بعد أن اخترقا احلاجز األمين يف مقر إقامة الـوايل          
  .مهامجني مقر إقامة وايل فراه، ولكنهم فشلوا أيضا يف حتقيق هدفهم

وتــستهدف أيــضا محــالت الترويــع قــوات األمــن األفغانيــة، وخباصــة الــشرطة الوطنيــة      - ١٨
 يف املائة تقريبـا مـن احلـوادث الـيت تعرضـت هلـا قـوات األمـن،            ٧٠األفغانية، اليت اسُتهدفت يف     

 يف املائة من جممـوع اخلـسائر الـيت ُمنيـت هبـا قـوات               ٧٠ قتيال، أو    ٨٧٥حيث بلغت خسائرها    
  .األمن، كما أهنا استهدفت بأكرب عدد من االغتياالت

وجــرى العمــل خبطــى حثيثــة تــسبق اجلــدول الــزمين املقــرر مــن أجــل زيــادة قــوام              - ١٩
ىل الـرقم   ، ليـصل إ   ٢٠١٢الشرطة الوطنيـة واجلـيش الـوطين األفغـاين حبلـول هنايـة عـام                 من كل

 فـرد،   ١٩٥ ٠٠٠ فرد، وفيمـا خيـص اجلـيش         ١٥٧ ٠٠٠املستهدف، وهو فيما خيص الشرطة      
 فـرد، وقـوام اجلـيش       ١٤٩ ٦٠٠مايو، كان قوام الشرطة ُيقدر مبا عدده        /فبحلول منتصف أيار  

ويف غــضون الفتــرة الــسابقة علــى قمــة النــاتو يف شــيكاغو، متــت   .  فــرد١٩٤ ٥٠٠مبــا عــدده 
، ٢٠١٤مفـاهيمي لتـشكيل قـوات األمـن األفغانيـة يف فتـرة مـا بعـد عـام                    املصادقة على منـوذج     

وحيـدد  . وذلك يف اجتماع عقدته جلنة األمن الدائمة التابعة للمجلس املشترك للتنسيق والرصد           
ذلــك النمــوذج رقمــا مــستهدفا لقــوام الــشرطة واجلــيش ُيتوقــع الوصــول إليــه حبلــول هنايــة عــام  

ظـروف واحتياجـات    ملنتظـر أن يؤخـذ مـا يـستجد مـن          ومن ا .  فرد ٢٢٨ ٥٠٠، ويبلغ   ٢٠١٧
 .يف االعتبار لدى بلورة ذلك اإلطار املفاهيمي

وباإلضافة إىل مسألة األعداد، دار نقاش حمتدم بـشأن توجـه األجهـزة األمنيـة املختلفـة                  - ٢٠
تنــاول بوجــه خــاص ضــرورة وجــود دور مــدين واضــح للــشرطة يواكبــه إكــساب القــوة مزيــد  

نيــة وتعزيـز آليـات الرقابــة وإجـراء مزيـد مــن اإلصـالحات املؤســسية يف وزارة      الكفـاءة امله  مـن 
، استهلت الوزارة خطة للشرطة الوطنيـة، مـن بـني أولوياهتـا تـدعيم               أبريل/نيسانويف  . الداخلية

هنج اخلفارة اجملتمعية وتعزيز جهود كشف اجلرميـة ومنعهـا وصـون حقـوق اإلنـسان ومكافحـة                  
وتتـضمن اخلطـة هـدفا طموحـا، أال وهـو زيـادة عـدد اجملنـدات           . العنف ضـد النـساء واألطفـال      

ويف . ٢٠١٤ امـــرأة حبلـــول عـــام  ٥ ٠٠٠ امـــرأة حاليـــا إىل ١ ٣٧٥جهـــاز الـــشرطة مـــن   يف
، أعلـن أيـضا وزيـر الداخليـة إنـشاء أمانـة مبـادرة الـشرطة املراعيـة ملقتـضيات                     أبريل/نيسان ١٠

معية والتواصل مع اجملتمع املدين وزيـادة مـساءلة         الدميقراطية لتتوىل تنسيق مبادرات اخلفارة اجملت     
وما برحت البعثة تناصر بشدة هـذه اجلهـود مـن خـالل             . الشرطة وقدرهتا على سرعة التصرف    
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قنــوات عــدة، مــن بينــها دورهــا كأحــد رئيــسي جلنــة األمــن الدائمــة التابعــة للمجلــس املــشترك  
  .للتنسيق والرصد

ليــة األفغانيــة، حبيــث أصــبحت، حبلــول منتــصف   اســتمرت الزيــادة يف قــوام الــشرطة احمل   - ٢١
ومـن املفتـرض أن تركـز هـذه         .  موقعـا معتمـدا    ٦٥ فـرد يف     ١٣ ٠٠٠مايو، تضم أكثـر مـن       /أيار

إال أن املـسائل    . القوات احمللية على الدفاع وقد سامهت يف حتقيق االستقرار يف عدد مـن املنـاطق              
ات االلتحـــاق باخلدمـــة، والقيـــادة املتعلقـــة بـــاإلفالت مـــن العقـــاب، والتـــدقيق يف فحـــص طلبـــ  

. والسيطرة، واحتمال عودة ظهور املليشيات املنحازة عرقيا أو سياسيا ما زالت مبعث قلـق بـالغ        
وتواصل البعثة العمل مع وزارة الداخلية وقـوات الواليـات املتحـدة بـشأن هـذه املـسائل وبـشأن                    

 حـوادث خطـرية تـشمل     وقـد سـجلت عـدة     . ادعاءات حمددة بوقوع انتهاكات حلقـوق اإلنـسان       
تيـا، أبلـغ عـن مقتـل جنـدي مـن قـوات              ففـي بك  . لـشرطة احملليـة األفغانيـة     على ما يبدو أفرادا يف ا     

مـارس، واغتيـل تـسعة      / آذار ٢٦الواليات املتحدة على يد أحد أفراد الشرطة احملليـة األفغانيـة يف             
مـارس، وألقـي   /ارآذ ٣٠من أفـراد الـشرطة احملليـة علـى يـد أحـد زمالئهـم يف حـادث مـشابه يف                   

أبريــل علــى عــدة أفــراد مــن الــشرطة احملليــة ُيــّدعى أنــه كــان حبــوزهتم أحزمــة   /القــبض يف نيــسان
ــرة ــاتلوا يف    روزكـــويف . متفجـ ــة تقـ ــشرطة احملليـ ــراد مـــن الـ ــأن أفـ ــضا بـ ــارير أيـ ــادت التقـ ان، أفـ

 من هؤالء األفراد انـضموا، حـسبما ُيفهـم مـن تلـك              ١١مارس، وأن   / آذار ٣١مارس و   /آذار ٧
  .لتقارير، إىل املتمردين وحبوزهتم كميات كبرية من املعدات واألسلحةا

وعلى نطاق أوسع، وعلـى صـعيد قـوات األمـن كافـة، بـدأت التقـارير الـيت تفيـد بـأن                         - ٢٢
أفرادا، أو أشخاصا يرتدون الزي العسكري، قد قتلوا زمالء هلم ونظـراء دولـيني تأخـذ منحـى                  

مـايو مـن قتـل فـردين عـسكريني بريطـانيني       / أيـار ١٢يف ومن مجلة ذلك ما حصل      . مثريا للقلق 
مـايو مـن قتـل    / أيـار ٢٦على يد ضـابط يف الـشرطة احملليـة األفغانيـة يف هلمنـد، ومـا حـدث يف          

  .جنديني بريطانيني على يد ضابط يف الشرطة احمللية األفغانية يف هلمند أيضا
تثناء الـشركات الـيت تتـوىل       وكان من املفروض أن تنقل الشركات األمنية اخلاصة، باس          - ٢٣

ــق الدبلوماســية، مــسؤولياهتا، يف      ــة أو املراف ــة للمــساعدة األمني ــوة الدولي / آذار ٢١حراســة الق
وعنـد اقتـراب    . مارس، لقوة احلماية العامة األفغانية اجلديدة، اخلاضعة لسيطرة وزارة الداخليـة          

 يـــتم إجنازهـــا حبلـــول هـــذا املوعـــد، مت التحـــول إىل تنفيـــذ العمليـــة علـــى حنـــو متـــدرج حبيـــث 
ــران ٢١ ــه/حزي ــم أن بعــض         . يوني ــسبيا، رغ ــو ســلس ن ــى حن ــذه العمليــة عل ــد تواصــلت ه وق

الــشركات اخلاصــة والوكــاالت اإلمنائيــة الــيت فــضلت، إزاء فقــدان اخلــدمات األمنيــة اخلاصــة،   
وقد مت إنشاء عدد من شركات إدارة املخاطر إلدارة التفاعل فيما بـني العمـالء             . وقف نشاطها 

  .لقوة اجلديدةوا
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  التعاون اإلقليمي  -جيم   
تواصل التقـدم يف احلـوار والتعـاون الـسياسيني بـني أفغانـستان وبلـدان املنطقـة تأسيـسا                 - ٢٤

األمـن والتعـاون يف قلـب آسـيا،         : على العملية اليت بدأت يف مؤمتر اسـطنبول املعـين بأفغانـستان           
ــاين  ــشرين الثــ ــود يف تــ ــوفمرب /املعقــ ــضافت تر. ٢٠١١نــ ــاد  واستــ ــشق أبــ ــستان، يف عــ كمانــ

واسـتعرض أربعـة عـشر بلـدا مـشاركا          . أبريل، االجتماع الثاين لكبار املسؤولني    /نيسان ١٨ يف
ــة       ــة ذات أولويــ ــاء الثقــ ــدابري لبنــ ــبعة تــ ــذ ســ ــة لتنفيــ ــوات العمليــ ــة اخلطــ ــن البعثــ ــد مــ . ووفــ

مايو، عقدت جمموعة أساسي مشكلة حبكم الواقع من سـفرا معتمـدين يف كابـل                /أيار ٢٦ ويف
ــضريية    ــال التحـ ــشة األعمـ ــا ملناقـ ــة   الاجتماعـ ــوزاري للمتابعـ ــل الـ ــاع كابـ ــده  جتمـ ــرر عقـ املقـ

ويتوقع أن تشارك وكـاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا املعنيـة               . يونيه/حزيران ١٤ يف
  .يف تنفيذ تدابري بناء الثقة

ــستان، امل     - ٢٥ ــشأن أفغانـ ــامس بـ ــي اخلـ ــاون االقتـــصادي اإلقليمـ ــؤمتر التعـ ــدد مـ ــود وشـ عقـ
، علــى ضــرورة ترتيــب االحتياجــات اإلقليميــة  ٢٠١٢مــارس / آذار٢٧ و ٢٦دوشــانيب يف  يف

حنــو تنفيــذ “ خطــوات جــادة وقابلــة للقيــاس”والتــزم املــشاركون باختــاذ . مــن حيــث األولويــة
يوليـه  /مشروعا ستعرض على مؤمتر طوكيو الدويل املزمـع عقـده بـشأن أفغانـستان يف متـوز        ١٧

  .لتمويلبغرض احلصول على ا
مارس، اجلولـة اخلامـسة مـن املـشاورات الـيت      / آذار٣٠وعقدت يف بيجني، الصني، يف        - ٢٦

وشـكلت  . جتريها منظمة شنغهاي للتعاون على مستوى نـواب الـوزراء بـشأن األمـن اإلقليمـي               
. أفغانستان حمور املناقشات خـالل تبـادل اآلراء بـصورة متعمقـة بـشأن احلالـة األمنيـة اإلقليميـة                   

مجعــت اآلراء علــى أنــه ينبغــي جلميــع بلــدان املنطقــة تعزيــز التعــاون للحفــاظ علــى األمــن وقــد أ
/  حزيـران  ٧وأعلنت منظمة شـنغهاي للتعـاون، يف        . واالستقرار والتنمية على الصعيد اإلقليمي    
  .يونيه، قرارها مبنح أفغانستان مركز املراقب

لسادس للفريـق األساسـي الـذي       أبريل يف إسالم أباد، عقد االجتماع ا      / نيسان ٢٧ويف    - ٢٧
ومت إنـشاء فـريقني عـاملني       . يضم مسؤولني كبار من أفغانستان وباكـستان والواليـات املتحـدة          

الفريـق األول علـى مـستوى البعثـات الدائمـة لتلـك الـدول لـدى األمـم                   : لتيسري جهود الـسالم   
ي سـيعين مبـسألة     املتحدة، الذي سـيتوىل التعـاون بـشأن دور جملـس األمـن؛ والفريـق الثـاين الـذ                  

 العبور اآلمن املمكن منحه لكبار أعـضاء حركـة طالبـان الـراغبني يف الـدخول يف حمادثـات مـع                    
  .أفغانستانحكومة 

وقــد واصــل ممثلــي اخلــاص التركيــز علــى التواصــل علــى الــصعيد اإلقليمــي مــن خــالل    - ٢٨
كيـا وأوزبكـستان    إجراء زيارات رمسية إىل اهلند ومجهورية إيران اإلسـالمية وطاجيكـستان وتر           
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اجتمع برئيـسي مجهوريـة إيـران اإلسـالمية وطاجيكـستان علـى هـامش مـؤمتر                  وقد. وباكستان
التعــاون االقتــصادي اإلقليمــي اخلــامس بــشأن أفغانــستان وحــضر املــؤمتر الــوزاري ملبــادرة أمــن  

أبريل، الـذي ركـز علـى مـسألة         / نيسان ١٧ و   ١٦احلدود يف آسيا الوسطى املعقود يف فيينا يف         
وأجـري أيـضا،    . أمن احلدود يف جمال مكافحة التهريب، واجلرمية املنظمة واهلجرة غري القانونية          

مايو، مناقشات مع اللجنة املعنية بالشؤون الـسياسية واألمـن التابعـة ملنظمـة األمـن                / أيار ١٤يف  
التــشديد علــى أمهيــة التعــاون اإلقليمــي   ويف كــل تلــك االجتماعــات، مت . والتعــاون يف أوروبــا

ــار       ــه االجتـ ــذي ميثلـ ــد الـ ــررة إىل التهديـ ــارة املتكـ ــع اإلشـ ــستان، مـ ــتقرار يف أفغانـ ــز االسـ لتعزيـ
  .املشروع باملخدرات املزروعة يف أفغانستان غري
وســــعيا إلجيــــاد حلــــول ملموســــة، عقــــد الربنــــامج اإلقليمــــي ملكافحــــة املخــــدرات     - ٢٩
حدة املعين باملخـدرات واجلرميـة،      أفغانستان، والبلدان اجملاورة، الذي يدعمه مكتب األمم املت        يف

ــا يف   واعتمـــد ممثلـــو أفغانـــستان . مـــارس/ آذار١٤االجتمـــاع األول للجنتـــه التوجيهيـــة يف فيينـ
وباكستان وتركمانـستان وطاجيكـستان وقريغيزسـتان       وأوزبكستان ومجهورية إيران اإلسالمية     

 وتعزيـز  دة اهلـدف وكازاخستان إجراءات ذات أولوية تشمل، تنفيذ عمليات عرب احلـدود حمـدو         
. بني مؤسـسات إنفـاذ القـانون واملؤسـسات القـضائية يف تلـك البلـدان              الشبكات العملياتية فيما  

وقــد دعــم الربنــامج اإلقليمــي أيــضا االجتمــاع الــوزاري الثالثــي األول اخلــاص باإلطــار اجلديــد  
شـانيب يف  للتعاون دون اإلقليمي بني أفغانـستان وقريغيزسـتان وطاجيكـستان، الـذي عقـد يف دو           

ومجهوريـة  يونيه، والذي ميثل تكرارا للتعـاون بـشأن املبـادرة الثالثيـة بـني أفغانـستان                 / حزيران ١
  .وباكستانإيران اإلسالمية 

  
  حقوق اإلنسان  -ثالثا   

ــن       - ٣٠ ــرة م ــة، خــالل الفت ــباط١وثَّقــت البعث ــر إىل / ش ــسان٣٠فرباي ــل، اخلــسائر  / ني أبري
 قتــيال  ٣٩٦(شخــصا ســقطوا مــا بــني قتيــل وجــريح       ١ ٣٢٢البــشرية بــني املــدنيني وتبلــغ    

 ويبلـغ   ٢٠١١باخنفاض عن العدد املسجل خالل الفترة نفسها مـن عـام            ) من اجلرحى  ٩٢٦ و
ومـــا زالـــت العناصــر املناوئـــة للحكومـــة  ).  جرحيــا ١ ١١٩  قتـــيال و٦٧٨( شخــصا  ١ ٧٩٧

ــة هــؤالء الــضحايا املــدنيني    ــة يف٧٨( ضــحية ١ ٠٢٩: تتحمــل مــسؤولية ســقوط أغلبي ).  املائ
ــة للحكومـــة املـــسؤولية عـــن ســـقوط    )  يف املائـــة١٠( ضـــحية ١٣٦وتتحمـــل القـــوات املواليـ

، مل يكــن ممكنـا حتديــد  ) يف املائـة ١٢( حالـة  ١٥٧وبالنـسبة ملـا عــدده   . احلـوادث املــسجلة  مـن 
واخنفض العدد اإلمجايل للـضحايا املـدنيني الـذين سـقطوا علـى             . اجلهة اليت تقع عليها املسؤولية    

 جرحيــا، ٧٤٣ قتــيال و ٢٨٦لعناصــر املناوئــة للحكومــة بنــسبة ســبعة يف املائــة، حيــث بلــغ يــد ا
وتتحمــل . ٢٠١١ جرحــى ســقطوا خــالل الفتــرة نفــسها مــن عــام ٧٠٦قتــيال و  ٣٩٥مقابــل 
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 آخـرين، وهـو مـا ميثـل         ٧٠ مـدينا وإصـابة      ٦٦القوات املواليـة للحكومـة املـسؤولية عـن مقتـل            
 حيــث ســقط مــن املــدنيني ٢٠١١ياســا بــالفترة نفــسها مــن عــام  يف املائــة ق٧٠اخنفاضـا بنــسبة  

  . جرحيا٢٥٢ قتلى و ٢٠٩
ويف حني تقلصت اخلسائر البـشرية عمومـا، ازداد اللجـوء إىل بعـض األسـاليب ومنـها                    - ٣١

حتديــدا األســاليب الــيت تــستهدف املــدنيني، حيــث تــستخدم العناصــر املناوئــة للحكومــة بوجــه   
ــة الــصنعخــاص األجهــزة املتفجــرة اليدو  ــة اخلــسائر البــشرية يف صــفوف   . ي ولقــد وثقــت البعث

 شخـصا سـقطوا   ٤١٧أبريـل، وتبلـغ   / نيـسان  ٣٠فربايـر إىل    / شـباط  ١املدنيني خالل الفترة من     
بـسبب تلـك األجهـزة، بزيـادة نـسبتها سـتة يف       )  جرحيـا ٢٩٥ قتـيال و  ١٢٢(بني قتيل وجريح    

 مـن سـقطوا مـن املـدنيني بـني قتيـل       ، حيـث عـدد    ٢٠١١املائة مقارنـة بـالفترة نفـسها مـن عـام            
أمــا ثــاين أهــم ســبب لوفيــات املــدنيني  ).  جرحيــا٢٦٢ قتــيال و ١٣٠( شخــصا ٣٩٢وجــريح 

وإصاباهتم فهو القتل املستهدف لغري املقاتلني الذين تعتربهم العناصر املناوئة للحكومـة داعمـني              
 حالـة إصـابة     ٣٠اة و    حالـة وفـ    ٩١ولقد وثقت البعثة مـا عـدده        . للحكومة أو القوات الدولية   

ــسبتها     ــادة ن ــستهدفة، بزي ــهجمات امل ــام     ٦٣نتيجــة لل ــن ع ــسها م ــالفترة نف ــة ب ــة مقارن  يف املائ
  ). جرحيا١٦ قتيال و ٥٨( مدنيا بني قتيل وجريح ٧٤، حيث كان قد سقط ٢٠١١

ورغــم أن عــدد املــدنيني الــذين ســقطوا مــن جــراء عمليــات القــوات املواليــة للحكومــة   - ٣٢
ففـي حـادث مـن هـذا     . تزال الوفيات املدنية الناجتة عن الغارات اجلوية تثري القلـق   كان أقل، ال    

يونيـه  / حزيـران  ٦ أطفال، حتفهم يف غارة جوية وقعـت يف          ٩ مدنيا، من بينهم     ١٨القبيل لقي   
يف والية لوكر حيث أطلقت طـائرة عموديـة عـسكرية دوليـة النـار علـى مـرتل كانـت عناصـر                       

ويف حادث منفصل، وجهت حمكمة الواليات املتحـدة ألحـد          . بهمناوئة للحكومة قد احتمت     
 هتمــة قتــل بعــد قيامــه بــإطالق النــار علــى   ١٧مــارس، / آذار٢٣أفــراد القــوات األمريكيــة، يف 

 يف فتـرة سـابقة مـن        قنـدهار جمموعة من املـدنيني، أغلبـهم مـن النـساء واألطفـال، يف قـريتني يف                 
تــويل القــوات األفغانيــة زمــام األمــور علــى حنــو ومــع نقــل املــسؤوليات األمنيــة و. ذلــك الــشهر

مطرد، تقتضي الضرورة أن تضفي املؤسسات األمنية احمللية، بدعم من اجلهات الدولية، طابعـا              
مؤسسيا على محاية املـدنيني وأن تـدمج يف عملياهتـا آليـات للمـساءلة، وذلـك باختـاذ مبـادرات                     

  . املدنينيمن قبيل إنشاء مركز للحد من حجم اإلصابات يف صفوف
ما انفك عدد السجناء يف أفغانستان يرتفع علـى حنـو ملحـوظ، وهـو مـا وضـع مرافـق                     - ٣٣

ن نقـل مديريـة الـسجون املركزيــة    قـد أبــديت خمـاوف مـ   لو. االحتجـاز واملـوظفني حتـت ضـغط    
يناير من وزارة العدل إىل وزارة الداخلية، سـيما وأن بعـض مـديري الـسجون        /كانون الثاين  يف

ــستوى ا  ــى مـ ــارير إىل    علـ ــدمون تقـ ــم يقـ ــوهدوا وهـ ــات شـ ــيني  لواليـ ــشرطة احمللـ ــاء الـ .  رؤسـ
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مــارس أمــرا داخليــا يكــرر التأكيــد علــى أن املديريــة  /وزارة الداخليــة أصــدرت يف آذار أن غــري
وقامت البعثـة، خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، بتـوفري التـدريب        . تتمتع باالستقالل يف عملها 

وواصـلت البعثـة   .  واليـة  ١٦ية األمن الوطنيـة وأفـراد الـشرطة يف          يف جمال حقوق اإلنسان ملدير    
ــسجناء عــن ط      ــة ظــروف احتجــاز ال ــامج ملراقب ــذ برن ــضا تنفي ــر   أي ــارات إىل أكث ــق تنظــيم زي ري

مرفقا تديره مديرية األمن الوطنية والشرطة ومديرية السجون املركزية، وذلـك هبـدف              ٨٠ من
وأعلنــت القــوة الدوليــة للمــساعدة . و الــصلة بــالرتاعتقيــيم املعاملــة الــيت يتلقاهــا احملتجــزون ذو

 مرفـق احتجـاز وباشـرت عمليـات نقــل     ١٣مـارس، أهنـا أعـادت اعتمـاد     / آذار١٩األمنيـة، يف  
وتوقفـت عمليـات نقـل      . احملتجزين بعد اختاذ الـسلطات تـدابري إصـالحية ملنـع إسـاءة معاملتـهم              

لـــة األشـــخاص الـــذين حتتجـــزهم  معام” مرفقـــا يف أعقـــاب تقريـــر عنوانـــه  ١٦احملتجـــزين إىل 
ة األمــم املتحــدة يف أفغانــستان    أصــدرته بعثــ “الــسلطات األفغانيــة ألســباب متــصلة بــالرتاع    

  .٢٠١١أكتوبر /تشرين األول يف
ــة    / آذار٢٦ويف   - ٣٤ ــام املعنيـ ــة لألمـــني العـ ــة اخلاصـ ــستان إىل املمثلـ ــارس، قـــدمت أفغانـ مـ

يذ خطة العمـل الراميـة إىل منـع جتنيـد القُـّصر             باألطفال والرتاع املسلح تقريرها املرحلي عن تنف      
ــسي وتــشويه األ      ــالعنف اجلن ــة املــتعلقني ب ــي اخلط ــالومرفق ــه احلكومــة    . طف ــم مــا أحرزت ورغ

ــهاكات اخلطــرية األخــ    مــن ــة هلــا  تقــدم يف منــع جتنيــد األطفــال واالنت رى، فــإن العناصــر املناوئ
دث االختطـاف والعنـف     فمن جهـة، لـوحظ اخنفـاض يف عـدد حـوا           . تزال تستخدم األطفال   ال

ومـن جهـة أخـرى، يتزايـد القلـق علـى حنـو مطـرد                . اجلنسي ومنع وصول املساعدات اإلنسانية    
. ستهدف املؤسـسات التعليميـة  من احلملة الشعواء اليت تشنها العناصر املناوئة للحكومة واليت تـ  

 يف واليـة    مايو، أضرمت عناصـر مناوئـة للحكومـة النـار يف مدرسـة ثانويـة للبنـات                /أيار ٧ففي  
مايو، هاجم املتمردون ركب رئيس إدارة التعلـيم يف مقاطعـة   / أيار ٨ و   ١ويف يومي   . ننكرهار
وقـد أجـرب الترويـع    . وأسفر اهلجوم الثاين عن مقتل مخسة مدنيني وإصابة سبعة جبـراح     . بكتيكا

  . مدرسة يف والية غزين على إغالق أبواهبا٢٠الذي ميارسه املتمردون مؤخرا أكثر من 
. ق بتعزيــز ومحايــة حقــوق املــرأةتــزال البعثــة تالحــظ املخــاوف املتزايــدة فيمــا يتعلــ وال  - ٣٥
ال تزال حوادث العنف ضد املرأة متفشية وال تزال املـرأة تواجـه حتـديات حتـول دون متتعهـا                   إذ

والحظــت البعثــة أنــه يف بعــض احلــوادث . الكامــل حبقوقهــا االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة
لقضاة مـع هـروب النـساء مـن بيـوهتن علـى أهنـا جـرائم تـنم عـن نيتـهن ارتكـاب الزنـا،               تعامل ا 

ويـذكر  . وذلك على الرغم من أن القانون اجلنائي للبلد ال ينص على خمالفات مـن هـذا القبيـل       
 مـارس / آذار١١ل فعاليـة ُنظمـت يف   يف هـذا الـصدد أن تكـرار الـرئيس كـرزاي التأكيـد، خـال       

لمرأة، علـى التـزام احلكومـة بتعزيـز الـضمانات الدسـتورية للمـساواة بـني                 مبناسبة اليوم الدويل ل   
وصـدر مرسـوم هبـذه املناسـبة مبـنح العفـو            . اجلنسني واحلريات األساسية، قوبل بترحيب شـديد      
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وقامــت احلكومــة، يف ســياق . لعــدد مــن الــسجينات، منــهن نــساء وفتيــات هــربن مــن بيــوهتن  
عــن املــرأة والــسالم ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥رار جملــس األمــن ترســيخ التزامهــا باملبــادئ الــواردة يف قــ

واألمــن، بتعزيــز احلــوار علــى الــصعيد القطــري مــن خــالل األفرقــة العاملــة التقنيــة واملــشاورات 
 املتعددة تدعمها يف ذلك األمم املتحـدة والـشركاء الـدوليني، وهـو حـوار ُيتوقـع أن يفـضي إىل         

  .وضع خطة عمل لتنفيذ ذلك القرار
) ولــسي جركــة(مــم املتحـدة مــشاورات مـع جلنــة املـرأة يف جملــس العمـوم     وأجـرت األ   - ٣٦

واجملتمع املدين بشأن قانون القضاء على العنف ضد املرأة، وواصـلت العمـل مـع وزارة شـؤون                 
 واحمللـي، وفقـا   املرأة من أجل إنشاء جلان ُتعىن مبنع العنف ضـد املـرأة علـى الـصعيدين املركـزي      

  .للقانون املذكور
  

  ملية كابل وحتقيق اتساق املعونةتنفيذ ع  - رابعاً  
كومـــة علـــى املـــشاركة بـــشكل جـــوهري  انـــصب جـــل تركيـــز اجملتمـــع الـــدويل واحل   - ٣٧
ــؤمتر لالتحــضري  يف ــين ب لم ــدويل املع ــيعقد   ال ــذي ُس ــستان ال ــو أفغان ــوز٨يف يف طوكي ــه/ مت . يولي

ياسية وتعهـدات الـدعم     وسوف يبلور املؤمتر االلتزامات املقطوعة يف عملية كابل والبيانات الس         
، وسـيعيد أيـضا التأكيـد علـى         ٢٠١١ديـسمرب   /مـؤمتر بـون املعقـود يف كـانون األول          قدمة يف امل

ليـة وعلـى مـدى    الشراكة اليت جتمع املـؤمتر الـدويل وأفغانـستان إىل مـا بعـد هنايـة املرحلـة االنتقا           
ــد التحــول   ــد(عق ــن  املمت ــؤمتر طوكيــ   ). ٢٠٢٤ إىل ٢٠١٥م ــن م ــوخى م ــرض املت ــو والغ و ه

االخنــراط يف تقــدمي مــساعدة دوليــة طويلــة األجــل ميكــن توقّعهــا يف جمــاالت االقتــصاد والتنميــة  
ــصادي إقليمــي     ــاون اقت ــة تع ــة، وكــذلك يف إقام ــساءلة    . واحلوكم ــى امل ــد عل وســيجري التأكي

املتبادلــة، بطــرق منــها إبــرام اتفــاق علــى اســتحداث آليــة متابعــة تتــيح إجــراء اســتعراض دوري  
الطويلة األجل اليت قطعها األفغان واملـاحنون علـى أنفـسهم بوصـفها شـرطا أساسـيا                 لاللتزامات  

  .للتعاون والدعم
، “دعم االعتمـاد علـى الـذات يف أفغانـستان         ”وأعّدت احلكومة األفغانية ورقة معنونة        - ٣٨

 ، وسـتعرِض  “االقتـصادات الـيت متـر مبرحلـة انتقاليـة         ”كما أعّد البنك الدويل ورقة ثانية معنونة        
انــستان مــن أجــل حتقيــق أكــرب قــدر هاتــان الورقتــان االســتراتيجية االقتــصادية الــيت ســتّتبعها أفغ

وتعتزم احلكومة األفغانية التمـاس التأييـد لورقتـها    . ٢٠٢٤االعتماد على الذات حبلول عام       من
  . والرصد الذي سيسبق مؤمتر طوكيويف اجتماع اجمللس املشترك للتنسيق

مـايو، مـؤمترا يف كابـل       / أيـار  ٢٩جامعة هليئات اجملتمع املدين، يف       منظمة   ١٦وعقدت    - ٣٩
ونــاقش منــدوبون مــن مجيــع . طوكيــومــؤمتر ملناقــشة املوقــف الــذي ســيتخذه اجملتمــع املــدين يف 
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 واليـة، مواضـيع تتـصل بتهيئـة الظـروف املؤاتيـة للتنميـة املـستدامة،                 ٣٤الواليات البالغ عددها    
اللجوء إىل القـضاء، ومـشاركة اجملتمـع املـدين يف عمليـة التنميـة               وتعزيز حقوق املرأة، وإمكانية     

وانُتخـب ثالثـون منـدوبا للمـشاركة يف اجتمـاع جـانيب قبـل يـوم مـن                   . خالل الفتـرة االنتقاليـة    
فريـق عامـل معـين بـاجملتمع املـدين          تـوىل   يو. انعقاد املـؤمتر؛ وسـيخاطب منـدوبان اثنـان احلـضور          

  .تيسري هذه األنشطة
ــسلطات       ويف غــضو  - ٤٠ ــشؤون الالجــئني وال ــم املتحــدة ل ــك، تعكــف مفوضــية األم ن ذل

يوليـه يركـز علـى اسـتراتيجية أفغانـستان      / متوز٧اليابانية على التحضري لتنظيم اجتماع مواز يف    
الوطنية إلعادة إدماج الالجئني، وهي العنصر األفغاين يف اسـتراتيجية احللـول اإلقليميـة اخلاصـة          

 موقعـا   ٤٨ النـهج القـائم علـى مـشاركة اجملتمـع واجلـاري اختبـاره يف                 وهذا. بالالجئني األفغان 
من املواقع اليت يقصدها الالجئون بأعداد كبرية، سوف ُيتخذ منوذجا لألنـشطة الـيت سيـضطلع                

  .هبا األفغان مستقبال يف جمايل إعادة اإلدماج والتنمية املستدامتني
هـو املوضـوع الـذي انـصب عليـه        وكان موضوع االتساق على صـعيد األمـم املتحـدة             - ٤١

مـايو بـني رؤسـاء وكـاالت        / أيـار  ٦االجتماع يف االجتماع الـذي ُعقـد يف وزارة اخلارجيـة يف             
ويــذكر . ر اخلارجيــة زملــاي رســول األمــم املتحــدة يف البلــد واحلكومــة األفغانيــة، برئاســة وزيــ  

ــع الوكــاالت و     أن ــصناديق ذلــك االجتمــاع كــان أول اجتمــاع تعقــده احلكومــة وممثلــو مجي ال
وقــد شــدد ممثلــي . ، ملناقــشة هــذه الــشراكة٢٧والــربامج التابعــة لألمــم املتحــدة الـــبالغ عــددها 

اخلاص على التزام املنظمة بدعم األولويات الوطنية مـع تـويل الـسلطات األفغانيـة زمـام األمـور                   
ظـام   بانتوقد اُتفـق علـى عقـد هـذا االجتمـاع        . بشكل أكرب يف خطط األمن واحلوكمة والتنمية      

  .كمنتدى للحوار املستمر
  

  احلوكمة وسيادة القانون  -خامسا  
استنادا إىل النقاط املرجعية اليت سبق حتديدها يف مؤمتري كابـل ولنـدن، تركـز سلـسلة            - ٤٢

مــن مؤشــرات احلوكمــة املعتمــدة قبــل مــؤمتر طوكيــو علــى اخلطــوات العمليــة األساســية لتنفيــذ 
 مؤشــرا علــى التحــديات ١٧ز املؤشــرات البــالغ عــددها وتركــ. الــربامج الوطنيــة ذات األولويــة

املتعلقة بالتمثيل احمللي، ومكافحة الفـساد، واحلوكمـة االقتـصادية، والعدالـة، وختطـيط امليزانيـة                 
وتدور اآلن مناقـشات بـني اجملتمـع الـدويل واحلكومـة، تتـوىل البعثـة                . وتنفيذها، وبناء القدرات  

ويظــل اعتمــاد النقــاط .  هــذه اإلصــالحات احليويــةتيــسريها، بــشأن أفــضل ســبل عمليــة حتقيــق
  .أهم الشروط اليت حددها املاحنوناملرجعية لصندوق النقد الدويل املتعلقة مبصرف كابل أحد 
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ــساءلة اخلاضــع         - ٤٣ ــشفافية وامل ــل املعــين بال ــق العام ــده الفري ــذي عق وخــالل االجتمــاع ال
 نـسبته  صـد والتقيـيم عـن تنفيـذ مـا     الرمـايو، أبلغـت جلنـة    / أيـار ١٣إلشراف اجملتمـع الـدويل يف       

يف املائة من نقاطها املرجعية املتعلقة باملساءلة والشفافية، وعن إحـراز تقـدم مهـم يف تنفيـذ                 ٤٠
ومع أن التقرير أثبـت قـدرة تلـك اهليئـة علـى حتقيـق النتـائج،               .  يف املائة  ٤٠نسبة إضافية قدرها    

. ة القويـة للتـصدي لإلفـالت مـن العقـاب          فإن جناحهـا سـيكون مرهونـا بتـوافر اإلرادة الـسياسي           
يونيه، بأن حتل إيفا جويل من فرنـسا وحـسن شـودري            / حزيران ٣وأوصت جلنة التعيينات، يف     

ويعكـف مكتـب الـرئيس      . من بنغالديش حمل عضوين دوليني استقاال من جلنة الرصد والتقيـيم          
  .على استعراض هذا االقتراح

ســتمر اســتعراض الربنــامج الــوطين تمــع الــدويل، اومــع مراعــاة القلــق الــذي يــساور اجمل  - ٤٤
ــة اللجــوء إىل        ذي ــة وإمكاني ــى اهلياكــل اإلداري ــالتركيز عل ــة ب ــانون والعدال ــشأن الق ــة ب األولوي

ــق مــع أصــحاب املــصلحة مــن أجــل وضــع اســتراتيجية       . القــضاء ــشكل وثي ــة ب وســتعمل البعث
  .عي العاملتحسني التعاون بني الشرطة وقطاع العدالة، وال سيما مكتب املد

ومشروع قانون اإلجراءات اجلنائية، الذي اعتربه مؤمتر كابل أحد األولويات التـشريعية،             - ٤٥
ــة   ــة الوطني ــائي   وقــد اســُتهلت أعمــال م . معــروض اآلن علــى اجلمعي ــد القــانون اجلن راجعــة وتوحي

 وكانت دعوات قوية انطلقـت منـذ عـامني علـى األقـل مناديـة بـضرورة مراجعـة            . أبريل/نيسان يف
  .القانون وإدخال عدد من التعديالت عليه امتثاال التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

  
  املساعدة اإلمنائية واإلنسانية  -سادسا  

مــا تــشهدها الفتــرة بــني عــادة فربايــر الــسيول، الــيت /بعــد شــتاء قــاس، بــدأت يف شــباط  - ٤٦
قاطعــة خــالل فتــرة ثالثــة  م١٢٦ حادثــا يف ١٧٣يونيــه، حيــث ُســّجل /مــارس وحزيــران/آذار
 أشــخاص ٢٠٦وكــان وقــع تلــك الــسيول شــديدا، فقــد لقــي مــا يقــدر عــدده بنحــو     . أشــهر

 ١٢ ٥٠٠ شـخص، يف مـا ُدمِّـر         ١١٠ ٠٠٠ شخـصا، وُشـّرد أكثـر مـن          ٨٢حتفهم، وأصيب   
ــا   ــرتل أو حلقــت أضــرار هب ــة ا    . م ــات احمللي ــذي حلــق باجملتمع ــضرر األكــرب ال ــضررة ولكــن ال ملت

ــ مــا هــو ــة والنــشاط االقتــصادي مــن جــراء الــسيول  حــاق بالبني وركــزت االســتجابة  .ة التحتي
 واليـة اعتـربت األكثـر تعرضـا         ٢٠اإلنسانية، يف إطـار اللجنـة الوطنيـة إلدارة الكـوارث، علـى              

ــام       . للمخــاطر ــبطء يف ع ــدأ ب ــذي ب ــصدي للجفــاف ال ــزال جهــود الت ــسه، ال ت ويف الوقــت نف
  .سبتمرب/أيلولحصاد القمح يف شهر  وستظل مستمرة حىت ٢٠١١

ــا يف معظــم أحنــاء    لووفقــا   - ٤٧ تقــديرات ســابقة للحــصاد، ُيتوقــع أن يكــون احملــصول عادي
غــري أن اجملتمعــات الريفيــة يف املنــاطق املتــضررة تواجــه انعــدام األمــن الغــذائي نظــرا . أفغانــستان
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. ات الربيــــعلنفــــاد مــــا حبوزهتــــا مــــن أصــــول بــــسبب اجلفــــاف والــــشتاء القاســــي وفيــــضان 
ــسا ويف ــل، أجنــز /نني ــة العــاملي اســتراتيجيت  أبري ــامج األغذي ــل األصــول   برن ه األوىل للغــذاء مقاب
ــاطر ا   يف ــز علـــى احلـــد مـــن خمـ ــوارثأفغانـــستان، مـــع التركيـ ويتمثـــل اهلـــدف الرئيـــسي  . لكـ
االستجابة حلاالت الطوارئ، ال لتلبية االحتياجات الفورية فحسب، ولكن أيـضا السـتعادة              يف

  . اإلنتاجية، وتعزيز قدرة اجملتمعات احمللية على الصمودسبل الرزق، وحتسني األصول
وقامت فالريي آمـوس، وكيلـة األمـني العـام لألمـم املتحـدة للـشؤون اإلنـسانية ومنـسقة             - ٤٨

والتقـت مـع شـىت      . مـايو / أيـار  ١١-٨اإلغاثة يف حاالت الطوارئ، بزيارة ألفغانـستان يف الفتـرة           
ــخ، مبــ    ــل وَبلْ ــان يف كاُب ـــزاعات والكــوارث     احملــاورين األفغ ــردوا نتيجــة الن ــيهم حمــاورون ُش ن ف

وفوجئــت باتــساع نطــاق احتياجــات أفغانــستان اإلنــسانية، وأكــدت علــى أن إيــصال  . الطبيعيــة
املساعدات اإلنسانية وإيتاءها دون متييز هو التزام يف خـضم النــزاع، سـواء حاليـا أو يف مـستقبل            

ــد غموضــا  ــت   . يتزاي ــام، كان ــصف الع ــراب منت ــع اقت ــشود     وم ــغ املن ــن املبل ــه م ــا مت متويل ــسبة م  ن
 مليون دوالر من دوالرات الواليـات املتحـدة         ٤٣٧ وقدره   ٢٠١٢عملية النداء املوحد لعام      من
، الـذي بلغـت فيـه       ٢٠١١مايو  / يف املائة وهو ما ميثل اخنفاضا حادا عن شهر أيار          ٢٥تتجاوز   ال

. املائــة يف ٥٢ مليــون دوالر ٦٧٩دره نــسبة متويــل املبلــغ املنــشود مــن عمليــة النــداء املوحــد وقــ  
  .يرد، حىت تارخيه، أي متويل من التمويل املخصص للتصدي حلاالت الطوارئ ومل
مـايو، ُعقـد يف جنيـف املـؤمتر الـدويل املعـين باسـتراتيجية احللـول               / أيار ٣ و   ٢ويف يومي     - ٤٩

ــسرا ومفو     ــضافته حكومــة سوي ــذي شــاركت يف است ــان، ال ــالالجئني األفغ ضــية األمــم  اخلاصــة ب
ومتخض ذلك رمسيـا عـن إطـالق       .  بلدا ٤٧املتحدة لشؤون الالجئني، وحضرته وفود من حوايل        

ــل للتعــاون والتنــسيق علــى صــعيد متعــدد األطــراف متفــق عليــه بــني حكومــات            إطــار متكام
وتنصب هذه االستراتيجية، اليت أقرها الـرئيس       . أفغانستان وإيران وباكستان، واملفوضية    من كل

مارس، تأييد حممد فهيم النائب األول للـرئيس والـوزراء   /فرباير املاضي ونالت، يف آذار    /يف شباط 
تقــدمي الــدعم الــالزم للعــودة ‘ ١’: الرئيــسيني، علــى ثــالث ركــائز للمــشاركة املنــسقة، أال وهــي

للبلــدان املــضيفة، تقــدمي املــساعدة  ‘ ٣’إعــادة اإلدمــاج علــى حنــو مــستدام، و  ‘ ٢’الطوعيــة، و 
واعتـرف يف البيـان     .  ترتكز على التزام اجملتمع الـدويل بتقـدمي دعـم متواصـل وملمـوس              بد أن  وال

  .املشترك الصادر عن املؤمتر بأمهية سد الفجوة بني املساعدة اإلنسانية والتنمية املستدامة
وال يــزال التــشرد الــداخلي النــاجم عــن النـــزاعات يتزايــد، حيــث جتــاوز عــدد األفغــان   - ٥٠

بزيــادة نــسبتها . ٢٠١٢ مــن عــام  شــخص خــالل األشــهر األربعــة األوىل٨٧ ٠٠٠املــشردين 
. ٢٠١٠ يف املائـة عـن عـام         ٦٠، وزيادةً نـسبتها     ٢٠١١يف املائة عن الفترة نفسها يف عام         ١٧
ــا يف  / نيـــسان٣٠ويف  أفغانـــستان يقـــدر مبـــا يربـــو علـــى  أبريـــل، كـــان عـــدد املـــشردين داخليـ
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فغانيــة بعمليــة لتــصنيف التــشرد وتنقيــة  املفوضــية والــسلطات األتقــوم و.  شــخص٤٠٨ ٠٠٠
  .البيانات من أجل حتسني دقة اإلبالغ واستجابة الربامج

ــام للمنظمــة      / آذار٢٩ويف   - ٥١ ــدير الع ــوطني وامل ــر الالجــئني وإعــادة الت ــع وزي مــارس، وقّ
ويـشمل  . الدولية للهجرة يف كابل مذكرة ترسي إطارا للتعاون مـن أجـل تعزيـز قـدرة الـوزارة                 

كيز على حقوق املهاجرين وتقـدمي اخلـدمات واملـساعدة للعائـدين واملـشردين داخليـا                ذلك التر 
  .والفئات الضعيفة

وبعد جناح بنـاء قـدرات املـوظفني األفغـان، حتولـت عمليـة تنـسيق اإلجـراءات املتعلقـة                 - ٥٢
 ملركـز   باأللغام إىل عملية أفغانية شاملة مع مغادرة آخـر املستـشارين التقنـيني الـدوليني التـابعني                

وبقـي مكتـب صـغري      . أبريـل /تنسيق اإلجراءات املتعلقة باأللغام يف أفغانـستان، يف شـهر نيـسان           
جــل رصــد وتقيــيم التمويــل الــوارد تــابع لــدائرة األمــم املتحــدة لألعمــال املتعلقــة باأللغــام مــن أ

ــد الطلــب     مــن ــدعم للمركــز، عن ــا يف   . اجلهــات املاحنــة وتقــدمي ال ــة طلب ــدمت احلكوم ولقــد ق
أطـراف معاهـدة أوتـاوا حلظـر األلغـام بتمديـد املوعـد النـهائي احملـدد هلـا، وهـو                     إىل   مارس/آذار
، مــن أجــل إزالــة مجيــع  )ســنوات علــى االنــضمام إىل اتفاقيــة حظــر األلغــام   ١٠ (٢٠١٣ عــام

ــن أراضــيها    ــراد م ــضادة لألف ــام امل ــري      . األلغ ــضمان تطه ــة عمــل ل ــب وضــع خط ــضمن الطل وت
؛ وجنـم التـأخري عـن مـسائل تتعلـق بالتمويـل، وانعـدام               ٢٠٢٣ام  األلغام حبلول ع   تان من أفغانس

ئط ووثـائق   األمن، واإلبالغ عن حقول ألغـام مل تكـن معروفـة سـابقا، وعـن عـدم وجـود خـرا                    
 متــر مــن منــاطق ٥٠٠يــزال أكثــر مــن مليــون أفغــاين يعيــشون يف نطــاق  وال. للمنــاطق امللّغمــة

 واليـة، حيـث   ٣٣ يف وقـع ملـوث باأللغـام    م٦ ٠٠٠ملوثة باأللغام األرضـية مـع وجـود قرابـة           
  .األلغام سوى والية دايكندي ُيطهَّر من مل
  

  مكافحة املخدرات  -سابعا   
، مكتـب األمـم املتحـدة املعـين     ٢٠١٢ينبئ تقييم خماطر األفيون الـذي أجـراه، يف عـام       - ٥٣

غانــستان  زراعــة األفيــون يف أفأبريــل، بزيــادة يف/باملخــدرات واجلرميــة وصــدر يف شــهر نيــسان 
وُيتوقـع أن تكـون الزيـادات يف تـسع مقاطعـات يقـع معظمهـا يف غـرب البلـد                     . ٢٠١٢عام   يف

.  وننكرهار وروزكـان وبدخـشان   ر وكون اهغور وِهرات وكابيسا وبادغيس وفر    : وشرقه وهي 
ويرجَّح أن حتافظ مخس عشرة والية، وخصوصا يف الوسط والشمال واجلنوب الشرقي، علـى              

اخلــشخاش يف  ويــذكر أن غــور كانــت خاليــة مــن . خاشة مــن اخلــشوضــعها كواليــات خاليــ 
، لكن بقاء الوضع على ما هـو عليـه سـيتوقف علـى اجلهـود املبذولـة للقـضاء علـى          ٢٠١١ عام

 وهلمنـــد متـــثالن معظـــم املـــساحة املزروعـــة  قنـــدهاروال تـــزال واليتـــا . زراعـــة ذلـــك النبـــات
ضـي   حيـث بلغـت مـساحة األرا   رقنـدها باخلشخاش؛ وإن كان من املتوقع حدوث اخنفـاض يف      
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؛ وال ُيتوقـــع حـــدوث أي تغـــيري يف ٢٠١١ هكتـــارا يف عـــام ٢٧ ٢١٣ املزروعـــة باخلـــشخاش
 ٦٣ ٣٠٧عــة باخلــشخاش يف العــام املاضــي    هلمنــد، حيــث بلغــت مــساحة األراضــي املزرو    

  .هكتارات، أي ما يقرب من نصف املساحة اإلمجالية على نطاق البلد بأسره
ــام اإل   - ٥٤ ــى اجلهــود املب  وتتوقــف أرق ــة عل ــاج النهائي ــة للقــضاء علــى تلــك الزراعــة،   نت ذول
. مــارس، العمليــات الــيت يقودهــا الــوايل يف العديــد مــن الواليــات /تتواصــل، منــذ شــهر آذار إذ

 ١٠ ٠٠٠وتــشري البيانــات األوليــة إىل أنــه مت اجتثــاث زراعــة اخلــشخاش مــن مــساحة قــدرها   
ــادة قــدرها -هكتــار  ــة مقار١٦٥ بزي ــالفترة نفــسها مــن عــام    يف املائ ــة ب وســُتجرى . ٢٠١١ن

  .تقييمات هنائية باستخدام الصور امللتقطة من السواتل والبيانات اجلوية
مايو، قام املدير التنفيذي للمكتب، يـوري فيـدوتوف،         / أيار ٣٠ و   ٢٨ويف الفترة بني      - ٥٥

لقطـري التـابع    بزيارة أفغانستان، حيث دشن مع وزارة مكافحة املخدرات برنامج أفغانـستان ا           
ــرة   ــب للفتـ ــة  ٢٠١٤-٢٠١٢للمكتـ ــغ  ُتمبيزانيـ ــدر مببلـ ــون دوالر مـــن دوالرات  ١١٧قـ  مليـ

الواليات املتحدة، ويهدف الربنامج إىل املسامهة يف االسـتقرار والتنميـة مـن خـالل تعزيـز نظـم                   
عيـة  وُتركـز أربعـة بـرامج فر      . العدالة اجلنائية، واجلهود احلكومية الرامية إىل مكافحة املخدرات       

. على البحوث والسياسات والدعوة؛ وإنفاذ القانون؛ والعدالة اجلنائية، والصحة وسبل العـيش           
ــة ذات       ــع الــربامج الوطني ــة لرصــد مكافحــة املخــدرات يف مجي ويركــز املكتــب علــى وضــع آلي
األولوية، من أجل ضمان تعميم املـسألة يف خمتلـف القطاعـات احلكوميـة، ال يف قطـاعي األمـن              

ومت االتفــاق علــى االختــصاصات . سب، بــل وأيــضا يف قطــاعي الــصحة والتعلــيموالزراعــة فحــ
  . املقبل للمجلس املشترك للتنسيق والرصدعوستدرج يف جدول أعمال االجتما

  
  دعم البعثة   -ثامنا   

نظرا ملتطلبات املرحلة االنتقالية، تقـوم حاليـا بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل                     - ٥٦
ستعراض أنشطتها ووضـعها لكفالـة االسـتخدام األمثـل للمـوارد وتركيـز أنـشطتها                أفغانستان با 

بــاطراد علــى جمــاالت الواليــة األساســية ذات األولويــة، وتــسعى يف الوقــت نفــسه جاهــدة إىل    
ــة، نظــ      ــة كافي ــة جغرافي ــة يف ظــل تغطي ــاء بالوالي ــررة   مواصــلة الوف ــضات الكــبرية املق را للتخفي

 طلـب املقـر إجراءهـا ملواجهـة مـستويات التمويـل اإلمجاليـة الـيت                  الـيت  ٢٠١٣ميزانيتها لعـام     يف
وهتدف هـذه العمليـة أيـضا إىل االسـتفادة     . ٢٠١٣-٢٠١٢أقرهتا اجلمعية العامة لفترة السنتني      

مــن املناقــشات الــيت جــرت بــني األمــم املتحــدة وحكومــة أفغانــستان والــدول األعــضاء خــالل   
 جرى تناوهلـا هـي والتوصـيات املطروحـة يف هـذا             ، اليت ٢٠١١عملية االستعراض الشامل لعام     
  ).A/66/728-S/2012/133 (٢٠١٢مارس /الصدد يف تقريري لشهر آذار
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ــاير /ويف كــانون الثــاين  - ٥٧ ــة يف مثــاين واليــات وستباشــر   ٢٠١٣ين ، ســُتغلق مكاتــب البعث
كـاالت  وسـبق هـذا القـراَر مـشاوراٌت مـع و          . أنشطتها قدر اإلمكان انطالقا من قواعد إقليميـة       

ونتيجـة  . األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها بشأن مستقبل وجـود األمـم املتحـدة يف أفغانـستان            
يونيه، سُتنقل مبـاين البعثـة احلاليـة يف زاُبـل إىل احلكومـة ومبانيهـا                / حزيران ٣٠لذلك، فبحلول   

. روزوسـُتغلق مكتبيهـا يف بـادغيس ونِمـ        . يف غور إىل مكتب األمم املتحـدة خلـدمات املـشاريع          
ــزال املناقـــشات مـــع الـــشركاء بـــشأن الترتيبـــات الن   ــة األخـــرى  وال تـ ــة للمكاتـــب األربعـ هائيـ

وسـيؤدي إغـالق   . دايكندي ُوروزكان وَتَخار وسربل جارية، وسـُتختتم حبلـول هنايـة العـام        يف
املكاتــب إىل وفــورات كــبرية، ولكــْن ال بــد مــن حتديــد أوجــه أخــرى للتــوفري مــن أجــل حتقيــق 

  .وقعةالتخفيضات املت
وواصلت البعثـة جهودهـا الراميـة إىل اسـتكمال االسـتثمارات املقـررة سـابقا يف بنيتـها              - ٥٨

األساسية لضمان استيفاء معايري التشغيل الـيت وضـعتها األمـم املتحـدة مـن أجـل أمـن املـوظفني                     
حبلـول  ومن املتوقع أن تكتمل أعمال البناء يف املكتـبني اإلقليمـيني يف َبلْـخ وباميـان                 . وسالمتهم

. أبريـل بعـد رفـع مـستواه      / نيـسان  ١فصل اخلريـف يف حـني أعيـد افتتـاح مكتـب ُجوَزجـان يف                
وجيري حاليا اختاذ خطوات أولية لنقل املوظفني الدوليني إىل مكتـب كنـدوز، بـشكل تـدرجيي                 

فرباير، مث توطئة لنقلـهم فيمـا       /ومؤقت، بعد اهلجوم الذي تعرض له مكتب جوزجان يف شباط         
  . مناسب آخربعد إىل موقع

وسيجري أيضا ختفيض عدد املوظفني األمر الذي خيطـط ممثلـي اخلـاص إلجرائـه علـى                   - ٥٩
ــعية ومالمـــح املـــالك    ــار وضـ ــذا يف االعتبـ ــتراتيجي، آخـ ــو اسـ ــا حنـ ــة توافرهـ ــوظيفي الالزمـ .  الـ

التوظيف واالحتفاظ باملوظفني يف مركز من مراكـز العمـل الـصعبة ال يـزال ميثـل حتـديا،                    إن إذ
  .يما يتعلق باملوظفني الفنينيوخاصة ف

  
  مالحظات  -تاسعا   

مثة شواهد تبعث على التفاؤل وإن كان تفاؤال مشوب باحلذر، فلقد حلـت تطـورات                 - ٦٠
حممودة فيمـا يتـصل بعمليـة نقـل املـسؤوليات األمنيـة والتنميـة البـشرية واجملتمـع املـدين واألطـر                       

التحديات اخلطرية املاثلـة فتقلـيص حجـم الوجـود          إال أنه ال ينبغي االستهانة ب     . املؤسسية األمنية 
العسكري واخلفض املتوقع أن يطرأ على املساعدة اإلمنائية يثريان نوعا مـن عـدم االطمئنـان إىل               

ــة اســتدامة تلــك املكاســب  ــه البــشرية مــن أدىن    . إمكاني ــه يف بلــد تعــد مؤشــرات تنميت ذلــك أن
مـا    آثـار اقتـصادية شـديدة الوطـأة نوعـا       املؤشرات يف العامل، ميكن توقع أن يسفر ما تقـدم عـن           

وفقــدان فــرص العمــل بــل ورمبــا ازديــاد االحتياجــات اإلنــسانية، ولــو علــى األقــل يف األجلــني   
وتظــل التحــديات الــيت حتــول دون االســتقرار متــشعبة حيــث تتــراوح بــني   . القــصري واملتوســط
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جتــار هبــا علــى حنــو  التمــرد واإلفــالت مــن العقــاب والفــساد واإلجــرام وإنتــاج املخــدرات واال  
وقد تكـون املرحلـة االنتقاليـة فرصـة ملواءمـة اجلهـود وترتيـب أولوياهتـا؛ ولكنـها ميكـن                     . متزايد

وقـد تـؤجج مـن جديـد النـوازع املزعزعـة لالسـتقرار الـيت                . أيضا أن تسبب حالة مـن التـشوش       
ن مث يعـد    ومـ . جلبت اخلراب على البلد يف الـسابق فمـا باهلـا إن اقترنـت باالنقـسامات العرقيـة                 

بناء توافق يف اآلراء على الصعيد السياسي جنبا إىل جنب مع إمكانية التنبـؤ بـاألمور والثقـة يف                   
ــور ذات          ــن األم ــل، م ــدين ألجــل طوي ــدوليني املمت ــدعم ال ــاط وال ــة واالرتب ــات املتبادل االلتزام

  .األولوية
زمين لتقلـيص   يف شيكاغو اجلدول ال  ٢٠١٢ولقد أيدت قمة الناتو اليت عقدت يف عام           - ٦١

الوجود العسكري الدويل مع مواصلة تقـدمي الـدعم للمؤسـسات األفغانيـة إلعانتـها علـى تـويل                   
زمام عملية تأمني السكان وأقرت حتويل مهمـة القـوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة التابعـة للنـاتو                    

ــساعدة   ــدريب واملـ ــال إىل التـ ــن القتـ ــشراكة    . مـ ــات الـ ــن اتفاقـ ــد مـ ــدد متزايـ ــزز ذلـــك عـ ويعـ
ــة   اال ــى التزامــات ثنائي ــيت تنطــوي عل ــدنيني    . ســتراتيجية ال ــة امل ــسألتا محاي ــصدر م ــد أن تت وال ب

وإخضاع األجهزة األمنيـة للمـساءلة عمليـة التخطـيط باعتبارمهـا مـن االلتزامـات الدوليـة ومـن                
أما احلاجة امللحة اآلن فهـي، بوجـه أعـم،          . األمور احليوية لتعزيز شرعية احلكومة يف أفغانستان      

وكمـا أسـلفنا اإلشـارة، عقـد      . ة إىل أطر للحوكمة واملساعدة اإلمنائية يف األجـل الطويـل          احلاج
يونيــه، وازداد متاســك جهــود التعــاون اإلقليمــي، وإنــين  /اجتمــاع وزاري يف كابــل يف حزيــران

يوليــه وإىل /ألتطلــع، باإلضــافة إىل ذلــك، إىل املــؤمتر الــدويل املزمــع عقــده يف طوكيــو يف متــوز   
  .٢٠١٤بعد عام  ليت ستتناول االلتزامات االجتماعية واالقتصادية يف فترة مااملناقشات ا

ومما يبعث على االرتيـاح اخنفـاض عـدد احلـوادث األمنيـة واخلـسائر البـشرية يف الفتـرة               - ٦٢
 مـدنيا، بينـهم     ٤٤بيـد أن    . أبريـل / نيـسان  ٣٠فربايـر إىل    / شباط ١املشمولة بالتقرير املمتدة من     

والواقـع أن اهلجمـات االنتحاريـة       . يونيـه / حزيـران  ٦ مـدنيا يف     ٦٩وأصيب  عشرة أطفال قتلوا    
ــاب و    ــة يف فاري ــصنع والغــارات اجلوي ــة ال ــدهارواألجهــزة املتفجــرة اليدوي ــوكر  قن  وبكتيكــا ول

ــن            ــاريخ م ــك الت ــوم واحــد حــىت ذل ــدنيني يف ي ــى امل ــن القتل ــدد م ــسببت يف ســقوط أكــرب ع ت
  .٢٠١٢ عام
ناصر املناوئة للحكومـة أن توقـف، علـى وجـه اخلـصوص،          وإنين أطالب مرة أخرى الع      - ٦٣

االســتعمال العــشوائي والالإنــساين لألجهــزة املتفجــرة اليدويــة الــصنع الــيت جيــري تفجريهــا مــن 
ومما يثري انزعاجي كذلك، ازدياد عمليات القتل الـيت تـستهدف املـدنيني واسـتمرار محلـة                 . بعد

نم عن عدم اكتـراث بـااللتزام حبمايـة املـدنيني،           فتلك األعمال ت  . العنف ضد املدارس واملعلمني   
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ــة وتــشكل انتــهاكا للقــانون اإلنــساين الــدويل والقــانون      وخباصــة األطفــال، واملؤســسات املدني
  .الدويل حلقوق اإلنسان

وأعربــت البعثــة أيــضا عــن قلقهــا مــن أن العمليــات اجلويــة أســفرت عــن ســقوط قتلــى   - ٦٤
ســفرت عنــه أي وســيلة أخــرى اســتخدمتها القــوات وجرحــى بــني املــدنيني بأعــداد تفــوق مــا أ

مـايو  /أيـار ولقد أشرت، يف قمة النـاتو يف   . املوالية للحكومة منذ بدء الرتاع املسلح الدائر حاليا       
إىل ضرورة بـذل جهـود أكـرب حلمايـة املـدنيني وأود أن أنـوه يف هـذا الـصدد باحلكومـة والقـوة                   

ــهما علــى ا   ــة ملواظبت ــة للمــساعدة اإلمنائي ســتعراض اإلجــراءات الواجــب اتباعهــا هبــدف   الدولي
 دون ســقوط ضــحايا مــدنيني يف أي عمليــات مبــا يف ذلــك      علــى حنــو أكثــر فعاليــة   احليلولــة 
  .اجلوية العمليات

وينبغي للحكومة أن تواصل يف ظل الدعم الدويل بذل اجلهود اليت من شـأهنا أن تعـزز            - ٦٥
، مما يشمل دعم إرساء إطار قـانوين وطيـد          الشرعية وترسخ املكاسب األمنية املمكن استدامتها     

يتناول املسائل املتعلقة باالحتجاز ونظـام قـانون للحجـز اإلداري أو االعتقـال وإيـضاح اإلطـار               
ــتجواب           القــانوين الــذي يــنظم مباشــرة القــوات األفغانيــة للعمليــات اخلاصــة وعمليــات االس

 والفحــص بدقــة وأنــين ألثــين علــى واالحتجــاز ويلــزم إخــضاع املبــادرات األمنيــة احملليــة للرقابــة
  .جهود تعريف الشرطة مبهامها املتصلة بإنفاذ القانون على حنو سليم

. وجتدر اإلشارة إىل أنه يتوقع يف املعتاد أن يكـون تطـور عمليـة الـسالم بطيئـا ومتباينـا                     - ٦٦
ثقـة  ومن مث ال بد من املـضي يف شـحذ مهـة األطـراف كافـة لالخنـراط يف تلـك العمليـة وبنـاء ال                         

وإنين أرحب بتعيني السيد رباين رئيسا للمجلـس األعلـى للـسالم    . بينها رغم االنتكاسات  فيما
وأؤيده يف ما شدد عليه من ضرورة أن تكـون عمليـة الـسالم واسـعة النطـاق وشـاملة للجميـع                      

وال بد أن يكون للمـرأة صـوتا مـسموعا ودورا ومكانـة أهـم           . على الصعيدين املركزي واحمللي   
والبعثـة علـى اسـتعداد    . السالم واملصاحلة، حبيث تكون هلا بصمتها يف صياغة النتـائج  يف جهود   

  .لدعم وتيسري أي حوار سياسي بناء وشامل لكل األطياف األفغانية، إن طلب منها ذلك
أما على الصعيد اإلقليمي، فما يثلج صدري الزخم اإلجيايب املتوافر لطائفة عريضة مـن             - ٦٧

 واملتعــددة األطــراف الــيت هتــدف إىل إشــاعة الثقــة وبنــاء االســتقرار والرخــاء   املبــادرات الثنائيــة
وإنين أرحب يف هذا الصدد بعملية اسطنبول واجلهود الرامية إىل إرساء إجـراءات             . االقتصادي

عملية وترتيب أولوياهتا، إجراءات ميكن أن تسهم يف بنـاء الثقـة ويلمـس أثرهـا يف حيـاة النـاس           
ــة يف األعمــال     ويلــز. وتكفــل رفــاههم ــة مــن مقــدرة قيادي ــه احلكومــة األفغاني ــه مبــا أبدت م التنوي

وسـوف تواصـل األمـم املتحـدة وممثلـي اخلـاص            . التحضريية األساسية الجتماع كابل الوزاري    
ومـن ناحيـة أخـرى قـام مـؤمتر          . املشاركة يف ما يبذل من جهـود وتقـدمي الـدعم عنـد االقتـضاء              
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 مشروعا مما يعد تطـورا إجيابيـا        ١٧انستان بترتيب أولويات    التعاون اإلقليمي اخلامس بشأن أفغ    
  .يلزم إيالؤه العناية الواجبة يف مؤمتر طوكيو

وينصب بالفعل قدر كـبري مـن االهتمـام علـى دور اجلولـة القادمـة مـن االنتخابـات يف                       - ٦٨
بزمـام  فالسلطات األفغانية والشعب األفغـاين ميـسكان        . تيسري عملية االنتقال السياسي السلمي    

األمور سواء فيما يتعلـق بتنفيـذ العمليـات االنتخابيـة أو حتديـد اإلطـار االنتخـايب ممـا سيـستلزم                      
وإنين أرحب بالعملية التشاورية الـيت نظمتـها اللجنـة          . كسب تأييد كل ألوان الطيف السياسي     

عتمــاد االنتخابيــة املــستقلة وحيــدوين األمــل أن يتــسىن التوصــل إىل توافــق يف اآلراء مــن خــالل ا
وسوف تكون األمم املتحدة شريكا فـاعال يف بنـاء قـدرة تقنيـة ونظـم مـستدامة                  . تشريع جديد 

ومـن  . حملية ويف تنسيق املساعدة الدوليـة وإسـداء املـشورة اسـتنادا إىل خربهتـا الدوليـة الواسـعة                  
ود مـن   املتوقع أن حيتدم النقاش بشأن املسائل احليوية بالنسبة ملستقبل أفغانـستان وهـو أمـر حممـ                

  . شأنه أن يساعد الناخبني على ممارسة حقهم يف االختيار السياسي املستنري
والواقع أن العملية االنتقالية تتيح الفرصة إلجـراء تـصحيحات هامـة تـدفع بالوكـاالت         - ٦٩

فمـثال  . بيد أنه جيب إخضاع ذلك لتخطيط وإعـداد متـأنني  . املدنية على حنو متزايد إىل املقدمة     
. عمار الواليات مساعدة لوجيستية ومالية ذات شـأن علـى الـصعيد دون الـوطين             وفرت أفرقة إ  

وينبغــي أال يكــون تطــور تلــك األفرقــة مرادفــا لتالشــي التمويــل واملــساعدة الالزمــني ألجهــزة    
والواقــع أن األثــر املــايل . احلكــم احمللــي بــل الســتمرار دعــم نظــم احلوكمــة األفغانيــة املــستدامة 

بأعــداد ضــخمة قــد جيعــل االقتــصاد غــري املــشروع، وخباصــة االقتــصاد لرحيــل القــوات الدوليــة 
ــة كــبرية      ــة عــصبيات حملي ــر إغــراء ملــن يتمتعــون برعاي ومــن مث، . القــائم علــى املخــدرات، أكث

ــسألة تنحــ  لف ــوافر اإلرادة       رمعاجلــة م ــن ت ــد م ــة ال ب ــسياسية لألم ــة ال ــذا النحــو يف البني ــى ه  عل
  . بل وأيضا لدى اجملتمع الدويلالسياسية ليس لدى السلطات احمللية فحسب

وجيــب علــى . وتعــد املــساءلة املتبادلــة بــشكل فعــال مــن أســس الــدعم الطويــل األجــل   - ٧٠
اجلهات املاحنة أن تكف عن مطالبها غري الواقعيـة بـالنظر إىل مـا يـشوب القـدرة املؤسـسية مـن                      

 املستـشري اللـتني     بيد أنه ال بد من بذل جهود جادة ملعاجلة مشكليت اإلجرام والفـساد            . قصور
من شأهنما أن تـشوها املؤسـسات واألطـر احلكوميـة، ذلـك إذا أريـد للجهـات املاحنـة أن تظـل                       

ولقد بلغت جلنة الرصد والتقيـيم منعطفـا حرجـا يـستلزم الـدعم واالهتمـام علـى         . على التزامها 
  . الصعيدين الوطين والدويل

ولــسوف . تحــدة يف املــستقبلولقــد بــدأت مــشاورات غــري رمسيــة بــشأن دور األمــم امل  - ٧١
فـال بـد   . ندعم أفغانستان بأقصى ما يف وسعنا إال أنـه سـيتعذر تلبيـة كـل االحتياجـات املتوقعـة            

ومن مث، يلزم التوصـل إىل توافـق يف         . من إدراك دور املنظمة الفريد وجماالت ختصصها وخربهتا       
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نـستان وحيـدد دور األمـم    اآلراء واسع النطاق يرسي مبوجبـه إطـار شـامل لتقـدمي الـدعم يف أفغا       
  .املتحدة داخل ذلك اإلطار، يف ضوء قيود امليزانية

وجيب أن خيرج املؤمتر املزمع عقـده يف طوكيـو برسـالة واضـحة مؤداهـا أن أفغانـستان             - ٧٢
فيلـزم أن تعلـن التزامـات واقعيـة         . لن تترك وحدها يف مواجهة احتياجاهتا اإلمنائية واالجتماعيـة        

ــستا   ــدعم أفغان ــصل ب ــى الــذات      تت ــاد عل ــق االعتم ــتراتيجيتها لتحقي ن يف األجــل الطويــل وباس
وبراجمها الوطنيـة ذات األولويـة حيـث أهنـا جتاهـد لكفالـة القـدرة علـى الـصمود مـن النـاحيتني                        

ولقـد انــصب االهتمـام يف األعمــال التحـضريية علــى    . ٢٠١٤املاليـة واالقتـصادية ملــا بعـد عــام    
وتـساعد األمـم املتحـدة علـى تنظـيم مناسـبة        . ة علـى املـساءلة    احلوكمة الفعالة املـستدامة القائمـ     

هامة يقيمها اجملتمع املدين يف إطار املؤمتر، وأود أن أؤكد، يف هذا الـصدد، أمهيـة االسـتماع يف          
املــؤمتر إىل آراء األفغــان علــى اخــتالف مــشارهبم رجــاال ونــساء وأمهيــة إدراج املــسائل املتــصلة  

فتـوهج اجملتمـع املـدين كـان مـن أهـم دالئـل        . ني على الصعيد الوطينباملرأة واملساواة بني اجلنس 
وال بد أن نضع نصب أعيننا التكلفة الباهظة اليت تكبدناها يف الـسابق             . التقدم يف العقد املاضي   

فخفـض املـساعدات بـصورة فجائيـة يعـرض اإلجنـازات            . بسبب عدم مواالة أفغانستان بالـدعم     
ومـن مث، تعـد إمكانيـة التنبـؤ         . زدياد االحتياجات اإلنـسانية   للخطر وميكن أيضا أن يتجسد يف ا      

  .باألمور واملشاركة الواسعة النطاق من أسس التخطيط الفعال والثقة يف املستقبل
وختاما، أود أن أشكر ممثلي اخلاص يان كوبيتش ونائبيـه وبعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي                    - ٧٣

 يف أفغانـــستان الـــوطنيني والـــدوليني علـــى املـــساعدة إىل أفغانـــستان ومـــوظفي األمـــم املتحـــدة 
  .أبدوه من التزام وتفان يف ظروف بالغة الصعوبة ما
  
  


