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   األمنجملس     العامةاجلمعية
  السنة السادسة والستون    الدورة اخلامسة والستون

       األعمال جدول من ٣٨البند 
          احلالة يف أفغانستان

 احلالة يف أفغانستان وآثارها على السالم واألمن الدوليني    
    

 تقرير األمني العام    
  

  مقدمة  -أوال   
تقـدمي  ، والية بعثـة األمـم املتحـدة ل        )٢٠١١ (١٩٧٤  قراره مبوجب ،مدد جملس األمن    - ١
، وطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم ٢٠١٢ مــارس/ آذار٣١ إىل غايــة أفغانــستان إىلملــساعدة ا

هـذا هـو أول تقريـر       و.  يف أفغانـستان    احلاصـلة  ن التطورات ع إىل اجمللس كل ثالثة أشهر تقريراً     
  .قدم عمال بذلك القرارُي
 األمــم املتحــدة يف  الــيت اضــطلعت هبــانــشطةاأليــر معلومــات عــن  التقرتــضمن هــذاوي  - ٢

، )A/65/783-S/2011/120 (٢٠١١ مـــارس/آذار ٩أفغانـــستان منـــذ تقريـــري الـــسابق املـــؤرخ  
 الـصلة    ذات األحداث اإلقليمية والدولية  و؛  ألهم التطورات السياسية واألمنية    وكذلك ملخصاً 

 يف جمـاالت املـساعدة اإلنـسانية والتنميـة     مـم املتحـدة   ها األ تـ لبذة الـيت    اهلاماجلهود   و ؛بأفغانستان
  . يف أفغانستانوحقوق اإلنسان
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  التطورات السياسية واألمنية  -ثانيا   
  ة األمنيالةاحل  -ألف   

ــالتقرير،     - ٣ ــرة املــشمولة ب ــسبة  خــالل الفت ــة بن ــة ٥١ ارتفــع عــدد احلــوادث األمني  يف املائ
 اشـتباكات مـسلحة     ظـم هـذه احلـوادث وقـوع       ومشـل مع  . ٢٠١٠ مقارنة بالفترة ذاهتا مـن عـام      

وزادت اهلجمــات االنتحاريــة بــشكل كــبري منــذ .  اليدويــة الــصنعناســفةالعبــوات اســتخدام الو
 ن ضـمنها ، مـ  أبريـل /نيـسان  ١٧ هجمـات انتحاريـة يف       حيث ُشـنت  ،  ٢٠١١س  مار/آذارشهر  

. ٢٠١٠ عــام مــن أي شــهر مــا كــان عليــه يف   دد يفــوقدة، وهــو عــ مخــس هجمــات معقّــ  
. فغــان خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير    ملــواطنني األاعمليــات خطــف واغتيــال   زادت  كمــا
 ، احلـوادث خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير          معظـم ا  هلـ ة  اورت مدينة قندهار واملناطق اجمل    وشهد

االغتيــال عــدد عمليــات لــهجمات وأكثــر مــن نــصف  ل يلامجــاإل العــدد ربــع حيــث وقــع فيهــا
  .لبالد مجيع أحناء اة يفلجَّاملس
لت مظاهرة ضـد حـرق القـرآن الكـرمي يف الواليـات املتحـدة                حتوّ أبريل،/نيسان ١يف  و  - ٤

. هنب املتظاهرون جممـع بعثـة األمـم املتحـدة يف مـزار شـريف          حيث  عنف  األمريكية إىل أعمال    
هـذا احلـادث    كـان   و. نيأربعـة حـراس دولـي     وبعثـة   ال  يف ثالثـة مـوظفني دولـيني     أثناء ذلـك    تل  قُو

  يف أعقـاب اهلجـوم   حيـث أتـى  ،اً شهر١٧ يف    يقع مم املتحدة  األ باين م علىم مباشر   ثالث هجو 
ــن  ــذي ُش ــى مكتــب  ال ــة يف هــرات يف  ال عل ــشرين األولبعث ــوبر /ت ــذي  واهلجــوم ٢٠١٠أكت ال

 ريمــد ســافر  وقــد.٢٠٠٩أكتــوبر /تــشرين األولل يف خبتــار يف كاُبــيف  اســتهدف دار الــضيافة
 نيوظفاملـ لقـاء   لفغانـستان   أىل  إ السالمة واألمـن علـى الفـور          ووكيل األمني العام لشؤون    وايندي

 تعزيـز ل  اجلاريـة عمليـة الواختذت تدابري إضافية لتسريع . فغانيةومناقشة احلادث مع السلطات األ    
  .لتابعة هلا اوأماكن اإلقامةبعثة ال مكاتب أمن
ع يـ نوت و ة بتكثيف والقوة الدولية للمساعدة األمني    ةت قوات األمن الوطين األفغاني    قامو  - ٥

يف الوقــت و.  النتزاعهــا مــن قبــضة املتمــرديننــاطقامل شيط بعــضمتــ حيــث واصــلتا، مــعملياهت
ــ اله، ذاتــ ــع زال ت ــ حيــث،  علــى التكيُّــف رةبالقــد حركــة التمــرد تتمت ــدرة علــى شــن  تدأب  ق

 مبــان حكوميــة يف مدينــة  األوجــه الــذي اســتهدفتعــددامل  املعقَّــد كــاهلجوم،هجمــات مذهلــة
اء الــسياسيني مــن ســجن قريــب يــوم   مــن الــسجن٤٨٨ اررفــ عقــب مــايو،/ أيــار٧ قنــدهار يف

  .أبريل/نيسان ٢٥
، وخاصـة   ة ضـد مـسؤويل األمـن األفغـان        فئـ اك شن هجمات غـري مت     تمردون امل صلاوو  - ٦

قائـد شـرطة مقاطعـة    مـصرع   هلجمـات  على هـذه ا    ثلةماأل  بني نمو. بةتر ال ورفيعالقادة الشرطة   
ــر ق  ــدهار يف مق ــه يفدايقن ــسان ١٥ ت ــل/ني ــشمالية  ، يف حــني قُأبري ــة ال ــد املنطق ــل قائ ــقت  ، الفري
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ــادة ال قائــد  إصــابةأســفر أيــضا عــن ومــايو، /أيــار ٢٨يــوم وقــع داود داود يف هجــوم  حممــد قي
  الـيت يـشنها    جمـات اهلوتزايـدت   . القوة الدولية للمـساعدة األمنيـة جبـراح        يف   اإلقليمية الشمالية 

  فقـد أسـفر    .ة ومراكـز التجنيـد يف الـشمال الـشرقي والـشرق            العسكري معات اجمل ون ضد لتسلِّامل
نـدز يــوم   مقاطعـة كُ لجـيش الـوطين األفغـاين يف   ل د تـابع يـ جنلت ل مركـزاً الـذي اسـتهدف   اهلجـوم 
 املتمــردين تقــويض يــة نكــان دلــيال علــى و شخــصا٣٠ًقتــل أكثــر مــن م عــنمــارس /آذار ١٤

  .غانيةاجلهود املبذولة لتعزيز قدرة قوات األمن الوطنية األف
ــالتقرير،   وخــ  - ٧ ــشمولة ب ــرة امل ــات   ة عــدجــرتالل الفت ــساجد واجلامع  مظــاهرات يف امل

ــاطقواملراكــز احلــضرية يف  ــ  املن ــ ويةشمالال ــ يةشمالال ــ ويةشرقال ــةنوباجل ويةشرقال ــ ي  ة مــنشرقيال
 احلـال  كـان كمـا  ( كنماأعدة  يف اآلالف كانوا يعدُّون ب  واحتج املتظاهرون، الذين  . أفغانستان

 التفتـيش    عمليـات  ، ضـد أنـشطة القـوة الدوليـة، مبـا يف ذلـك             )أبريـل /نيسان ١٣ ومهار ي يف قند 
جتـاه   إحبـاط عـام       شعور  عن وادينية، وأعرب الشخصيات  ال واملضايقات املزعومة واعتقال     الليلية

 علـى اسـتياء أوسـع       ؤشـرٌ هـذا النـوع مـن االضـطرابات املدنيـة م          و. اجملتمع الدويل يف أفغانستان   
سـابق ضـد الوجـود      يت جـرت يف وقـت        عن املظاهرات املتفرقة ال    ميثل خروجاً و ،مهورلدى اجل 

  أعمـال شـغب عنيفـة      وثدحـ ، بـالنظر إىل إمكانيـة       يـثري قلقـا جـدياً     والدويل املدين والعسكري    
  . ضد اجملتمع الدويلمنظَّمة

  
  التطورات السياسية  -باء   

ــ االتاســتمر  - ٨ ــشعب   ات حتجاج ــس ال ــسياسية داخــل جمل ــسي جِ(ال ــس مب )ركــهوِل جل
وكـان مـن    . ا يقرب مـن أربعـة أشـهر بعـد افتتاحـه           مل نتخب حديثاً املالنواب يف اجلمعية الوطنية     

 ئلاسللنظـر يف املـ   ديـسمرب   /كـانون األول  نـشئت يف     حمكمة خاصة مثرية للجـدل أُ      ةنشطأ ضمن
ز يف فــرال إعــادة ت عمليــة متــوقــد. عــادة فــرز بطاقــات االقتــراع إل اســتثنائيةٌ ةليــعماالنتخابيــة 

  . حىت اآلنكشف عنها علناً يا مله، ولكن نتائجأبريل/نيسان ٢٧
 وجملـس الـشيوخ     لس الـشعب   جمل ني اإلداري ني اختيار اجمللس   من ت اجلمعية الوطنية  وانته  - ٩
، علـى  ةعرقيـ ال وةقليميـ  النطـاق مـن الناحيـة اإل   واسـع يـل  ثمت ئتان ذواتايمها ه، و )كهشرانو جر ِم(

 - وقــد اخــتري أيــضا رؤســاء وأعــضاء اللجــان الدائمــة.  فيهمــاةمــشاركة املــرأعــدم الــرغم مــن 
 النــواب يف يقــرب مــن ثلثــي  بــأن مــامــاًل ع- يف جملــس الــشيوخ ١٢ و الــشعبيف جملــس  ١٨

  .د جدهم نواب الشعبجملس 
في اجتماع جمموعـة    ف.  اجلهود الرامية إىل تعزيز أنشطة التوعية السياسية       صل بذل اوتو  - ١٠

 جـدة    مدينـة  يفمـارس   /آذار ٣رعاية منظمة املؤمتر اإلسـالمي يـوم        ب عقد   يذاالتصال الدولية ال  
اجمللــس  أن ، علــى زملــاي رســولستان،فغانــأ وزيــر خارجيــة اململكــة العربيــة الــسعودية، شــددب
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 همـ يقد  الـذي عرب عن تقـديره للـدعم  أكما . ستمر يف قيادة جهود املصاحلة ي س األعلى للسالم 
سيادة الـ   الـدعم  اهـذ  يف   ىعـ ُتراأن  ضـرورة   ىل  إ  مـع ذلـك    رياًاجملتمع الدويل يف هذا الصدد، مـش      

  .اين برهان الدين رّباجمللس األعلى للسالم، وهو شعور ردده رئيس -األفغانية 
 نيقورفـــم، اجمللـــس األعلـــى للـــسالم  أعـــضاءخـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، زارو  - ١١
ان غــزورأُدغيس وخوســت وَبــ ، مقاطعــات مــن قبــل بعثــة األمــم املتحــدة لوجــستياًنيمودعمــو

 شيوخالـ  مـع الـسلطات احملليـة و       اإلدماج املصاحلة وإعادة    وا موضوعي وقندهار وهلمند، وناقش  
 إىل ١٧مــــن ويف الفتـــرة  .  وأصــــحاب املـــصلحة اآلخـــرين  واألطـــراف املـــشمولة باملـــصاحلة   

ربنـامج  لالـرئيس التنفيـذي     و اجمللس األعلـى للـسالم     وفد برئاسة رئيس      قام أيضاً  مايو،/أيار ٢١
 اعقـد حيـث    تركمانـستان    ةاريـ زب،  يمعـصوم سـتانيكزا    ،فغانـستان  يف أ  السالم وإعادة اإلدماج  
ــرئيس   ــة ورئــيس الربملــان و  ولقــاءات مــع ال ــر اخلارجي تركمانــستان يف  ينيمــليقزعمــاء اإلالوزي

زال عــدد مــن شخــصيات املعارضــة يــه، ال ذاتــويف الوقــت . ملناقــشة ســبل التعــاون بــني البلــدين
ــاًعتــرض عي ــانال حركــة مــع املــصاحلة جهــود علــى لن ــاٌءوكــان . طالب األطــراف ه هــذ عمجــ لق

  . مشارك١ ٥٠٠ مايو قد استقطب حنو/ شهر أيارمطلع يف لكاُب يف السياسية الفاعلة
ــشاور مــع  و  - ١٢ ــسالم بالت ــ أشــرك،اجمللــس األعلــى لل ــة ممثلــي جمــ  ي ممثل لس ا اخلــاص والبعث

  اجملتمـع املـدين والـشباب واجلماعـات        وكـذلك هيئـات   يـة   املقاطعات والقيادات الدينيـة واجملتمع    
ــسا ــشة  ئيةالن ــسياسية الناشــئة ملناق ــسالم واملــصاحلة وســبل   موضــوعي واجلماعــات ال ك اشــرإ ال

ه، ذاتـ ويف الوقـت    . بدء حوار شامل مع مجيع شرائح الشعب األفغاين       اً و املعارضة فعلي  مجاعات
تـدابري  ل بـالترويج  التابع لبعثـة األمـم املتحـدة      فريق دعم السالم      يقوم بتوجيه من ممثلي اخلاص،   و

حلصول على اخلدمات األساسية مثـل التعلـيم        تاحة سبل ا  إل  من خالل الدعوة    وذلك بناء الثقة، 
اع للقــانون رتوإطــالق ســراح املعــتقلني ومحايــة املــدنيني، مبــا يف ذلــك امتثــال مجيــع أطــراف الــ  

 العمـل املباشـر مـع    مـن خـالل   ةخري األ املسألة على الترويج هلذه لبعثةا وتعمل .اإلنساين الدويل 
ــاطر  ثّوذلـــك حب األطـــراف، ــا علـــى تقليـــل املخـ املـــدنيني وتقـــدمي توصـــيات بـــشأن  ب دقـــةحملاهـ

  الـسالم  يت يف عملـي    قـدماً   مـا   لتحـرك   تشكل هذه التدابري أساسـاً     وميكن أن . القيام بذلك  كيفية
  .ةقليمي واإلةالوطني
 برنـامج    ملا ذكره  وفقاًف. قدم يف إعادة إدماج املتمردين    التبعض  ز  احرإوأفادت تقارير ب    - ١٣

وفر الـدعم الفـين     يـ  و سـتئماين ق اال وصندالـ  ى وحـدات  حـد إ الذي يـدير     ،األمم املتحدة اإلمنائي  
مـايو عـدد    /أيـار حبلـول هنايـة     بلـغ    السالم وإعادة اإلدمـاج،   ة لربنامج   شتركاملمانة  التشغيلي لأل و

 يف قنـدهار  قـد جـرت      و . مقاطعة ١٧ يف   ١ ٨٠٩ تهمنذ بداي   الربنامج ىلإاألفراد الذين انضموا    
  مـن حركـة     عناصـر  لتـا مش إدمـاج    عمليتـا ،  أبريـل / ونيـسان  مـارس /، يف آذار  على وجه اخلصوص  
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ومــع ذلــك، . اً حمــدوداًتــشهد حــىت اآلن ســوى تقــدم ، وهــو تطــور هــام يف منطقــة ملطالبــانال
ك يف خلفية الكثري مـن األفـراد الـذين          لتشكياواصل عدد كبري من املراقبني الوطنيني والدوليني        

  .لربنامج اىلإانضموا 
 يمالــــسالم وإعــــادة اإلدمــــاج، الــــذي عقــــد يــــوبرنــــامج  مــــؤمتر اســــتعراض ماوقــــ  - ١٤
افــق علــى اختــاذ و اإلجنــازات الــيت حتققــت حــىت اآلن و ، بتقيــيميف كابــلمــايو /أيــار ١١ و ١٠

بـدء  حبـاطهم مـن بـطء      إ م عـن  اكـ ض احل بععرب  أخالل املؤمتر،   و. تدابري لتعزيز تنفيذ الربنامج   
.  املقــاتلني الــسابقني فــرادىيــة اللة اجملتمعــات احملطبــا علــى ضــرورة خموا وشــددتنفيــذ الربنــامج

ــُب الــضوء أيــضا علــى ال طلسرت الوثيقــة اخلتاميــة، الــيت تــ أقــو ــة، بــأن  ع د اجلنــساين هلــذه العملي
يعـزِّز  هـدفان   ، و لـسالم عمومـاً    مـن عمليـة ا     آن ال يتجـز   انمـ ا ه ءان جز اإلدماجاملصاحلة وإعادة   
  .من الربنامج ضكل منهما اآلخر

  
  التعاون اإلقليمي  -جيم   

  يـــوميفـــيف. واصـــلت حكومـــة أفغانـــستان حوارهـــا وتعاوهنـــا مـــع البلـــدان اجملـــاورة  - ١٥
ل ، كابُـ  ، مـصطفى حممـد جنـار      ةي اإلسـالم  إيـران  مجهورية   مارس، زار وزير داخلية   /آذار ٨ و ٧

 لتعاون يف جهود مكافحة هتريـب املخـدرات واجلرميـة املنظمـة وكـذلك       ا  سبل لبحث املزيد من  
جـراء حمادثـات    اي طهـران إل   زركـ ، زار الرئيس    مارس/آذار ٢٦يف  و. جهود مكافحة اإلرهاب  

  .مع الرئيس حممود أمحدي جناد
ــدتوُع  - ١٦ ــشمولة         ق ــرة امل ــاء الفت ــستان أثن ــستان وباك ــني أفغان ــة ب ــات ثنائي ــدة اجتماع ع

ل يــوم الرئيس كــرزاي يف كاُبــبــالتقــى رئــيس وزراء باكــستان يوســف جــيالين فقــد . بــالتقرير
 حيـث   ،يونيـه / حزيـران  ١١ و   ١٠ وميبـاد يـ   أزار الـرئيس كـرزاي إسـالم        و. بريلأ/نانيس ١٦

 ختـام زيــارة  عنـد و.  املـستوى ي رفيعـ سؤولني آخــرينمـ و  زردارييالرئيس آصـف علـ   بـ التقـى 
 يف  الدولـة للـشؤون اخلارجيـة   ةوزيـر و ، رسـول   أفغانستان، ع وزير خارجية   وقّ ،الرئيس كرزاي 

. عالن مشترك حيدد رؤية مشتركة للعالقات الثنائيـة الـسلمية    إ على   ،ركْهاين  نا ربّ ح باكستان،
ــستان وباكــستان مــن أجــل املــصاحلة       وُع ــة املــشتركة بــني أفغان ــاحي للجن قــد االجتمــاع االفتت

ــوم  أســالم إوالــسالم يف  ــاد ي ــران١١ب ــ/حزي ــان املــشترك  وأشــار الب. هيوني ــذيي  عقــب صــدر ال
األعلــى لــس اجمل باكــستان أعربــت عــن تأييــدها الكامــل للجهــود الــيت يبــذهلا   إىل أناالجتمــاع 

 تعــاون باكــستان ودعمهــا تم مــن أجــل تعزيــز الــسالم واملــصاحلة يف أفغانــستان، وأكــدلــسالل
ــى أن يكــون   و. جلهــود اجمللــس  ــان عل ــى للــس اجملاتفــق اجلانب ــسالاألعل ــة أمال ــة م مبثاب ــة ان للجن

حّيـز   اتفاق التجارة العابرة بـني أفغانـستان وباكـستان        ل  خ، د هيوني/حزيران ١٢ ويف. املشتركة
ثالثيــة بــني الجتماعــات النفت اؤويف تطــور منفــصل، اســت.  أربعــة أشــهرام بعــد تــأخري دنفــاذال
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ــات املتحــدة     ــستان وباكــستان والوالي ــاع يف  بأفغان ــد اجتم ــوم  أســالم إعق ــاد ي ــار ٣ب ــايو /أي م
  .مايو/أيار ٢٤ل يوم متابعة يف كاُبللاجتماع و

فغانـستان   أل هة ل ول زيار بأ ، مامنوهان سينغ  ، رئيس وزراء اهلند   قاممايو،  /أيار ١٢يف  و  - ١٧
ىل إ إضـافية    مـساعدة اقتـصادية    عن تقدمي ، وأعلن أمام جلسة مشتركة للربملان       ٢٠٠٥منذ عام   

حتقيـق  يف سـبيل      املبذولـة  فغانيـة األجهـود   لد ل تأييـد اهلنـ   ب رئـيس الـوزراء      غهـا لأبكما  . فغانستانأ
  .املصاحلة الوطنية

علـى  ف.  خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير     النـور أيـضاً  مبادرات متعددة األطـراف ورأت    - ١٨
مـايو، تبـادل   /أيـار  ١٠ يف اسطنبول يوم ، الذي عقد  منواً  البلدان أقلعين ب ملاهامش املؤمتر الرابع    

اإلمـارات العربيـة املتحـدة،      وأفغانـستان،   وحتـاد الروسـي،     االتوى من    املس ون رفيع ووزراء وممثل 
طاجيكـــــستان، والـــــصني، و  ومجهوريـــــة إيـــــران اإلســـــالمية،تركمانـــــستان،وباكـــــستان، و
 ممثلي اخلاص وجهـات النظـر حـول         وكذلك ،اهلندواململكة العربية السعودية،    وقريغيزستان،  و
اتفـق  و. أراضـيها  ووحـدة     وعدم قابليتـها للتقـسيم     ا بسيادهت م التزامه ين جمدداً د، مؤكِّ فغانستانأ

، الــذي ســُيعقد يف مجيــع املــشاركني علــى بــدء التحــضريات ملــؤمتر اســطنبول بــشأن أفغانــستان  
  .٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين ٢

ــاًعم فريقــاً عــامالجــدة مبدينــة  هيف اجتماعــ  االتــصال الــدويلأ فريــقأنــشو  - ١٩ التعــاون ب ني
 تـزام ل واال،لقـا تن واال،املـصاحلة تعـىن ب ( موضوعية أخـرى  ةملا عفرق نب ثالثا إىل ج ياإلقليم

 وم للمـــرة األوىل يــــ يالتعـــاون اإلقليمـــ  ب ينعـــ امل فريـــق العامــــل واجتمـــع ال . ) األمـــد الطويـــل 
ــه/حزيــران ٣  اخلــاص اد االجتمــاع، الــذي شــارك يف رئاســته كــل مــن ممثــل تركيــ   عــاأو. يوني

اســتقرار اجلهــات الفاعلــة اإلقليميــة ب  لتــزام  ا تأكيــدألفغانــستان وباكــستان وممثلــي اخلــاص،   
ويف تطــور منفــصل، .  االقتــصادي مــن خــالل املــشاركة اإلقليميــة البنــاءة هأفغانــستان وازدهــار

  .أعلنت أفغانستان عزمها تقدمي طلب للحصول على صفة مراقب يف منظمة شنغهاي للتعاون
  

  حقوق اإلنسان  -ثانيا   
إذ وثَّقت بعثـة    . ئق األمهية خالل الفترة املشمولة بالتقرير     ظلَّت محاية املدنيني شاغال فا      - ٢٠
 ضحية يف صفوف املدنيني بـسبب       ٢ ٩٥٠لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان وقوع       املتحدة   األمم

، ) إصــابة جبــروح بــني صــفوف املــدنيني األفغــان١ ٨٦٠ وفــاة و ١ ٠٩٠مبــا يف ذلــك (الــرتاع 
وُيعـزى إىل   . ٢٠١٠باملقارنـة مـع الفتـرة ذاهتـا مـن عـام              يف املائـة     ٢٠وهو ما ميثِّل زيادة بنسبة      

 يف املائة من جممـوع      ٨٠( ضحية يف صفوف املدنيني      ٢ ٣٦١العناصر املناوئة للحكومة وقوع     
، يف حـني كانـت القـوات املواليـة للحكومـة هـي املـسؤولة عـن وقـوع                    )عدد الـضحايا املـدنيني    
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أمـا النـسبة املتبقيـة البالغـة        ). دد اإلمجـايل   يف املائة من الع    ١٠( ضحية يف صفوف املدنيني      ٢٩٢
وُتعـزى جزئيـا زيـادة عـدد الـضحايا املـدنيني،            .  يف املائة، فلم ميكن حتديـد املـسؤولية عنـها          ١٠

، إىل توسـيع نطـاق      أبريـل /نيـسان  ٣٠الذي جاء عقـب إعـالن طالبـان عـن هجـوم الربيـع يـوم                 
كومة يف خمتلف أحناء البالد، وال سـيما        عمليات العناصر املناوئة للحكومة والقوات املوالية للح      
  .يف الشمال واملناطق املوجودة على احلدود مع باكستان

وُيعـزى  . ووقعت غالبية الضحايا بني املـدنيني يف املنطقـتني اجلنوبيـة واجلنوبيـة الـشرقية                - ٢١
الـيت  سقوط العدد األكـرب مـن القتلـى واجلرحـى املـدنيني إىل األجهـزة املتفجـرة اليدويـة الـُصنع                      

ُزرعت على طول الطرق املزدمحة واهلجمات االنتحارية اليت شنتها العناصـر املناوئـة للحكومـة               
كمــا أســفرت اهلجمــات الــيت تــستهدف قوافــل ومبــاين   . يف املنــاطق املدنيــة املأهولــة بالــسكان 

وموظفي احلكومـة والقـوات املواليـة هلـا وكـذلك املتعاقـدين املـدنيني الـذين يـوفرون اخلـدمات                     
ية للقــوات املواليــة للحكومــة، عــن ســقوط أعــداد متزايــدة مــن الــضحايا يف صــفوف   توجــسالل

وبالرغم من تصرحيات حركة الطالبان العلنية الـيت تقـول فيهـا إن اهلجمـات ينبغـي أن        . املدنيني
تــستهدف األهــداف العــسكرية دون غريهــا وتكفــل محايــة املــدنيني، فقــد تواصــلت اهلجمــات  

ــار ٢١ ففــي .العــشوائية ضــد املــدنيني  ــان مــسؤوليتها عــن هجــوم    مــايو /أي مــثال، أعلنــت طالب
انتحاري على مستشفى تـابع للجـيش الـوطين يف كابـل أسـفر عـن مقتـل سـتة مـدنيني وجـرح                         

ــا يف الطــب  ٢٣ املــدنيني املــرتبطني باحلكومــة والقــوات   ختويــف كمــا ازدادت حــوادث  . طالب
ك حقوق اإلنـسان اخلاصـة باألفغـانيني وتبـاطؤ          املوالية هلا واختطافهم واغتياهلم، مما زاد يف انتها       

  .اجلهود املبذولة يف جمايل احلوكمة والتنمية
وواصلت القوات املواليـة للحكومـة اسـتخدام اهلجمـات اجلويـة والغـارات الليليـة مـن                    - ٢٢

أجل استهداف العناصر املناوئة للحكومة، مما أسفر يف بعض األحيان عن سـقوط ضـحايا بـني                  
وفيما قدمت القوة الدولية للمـساعدة األمنيـة واحلكومـة    . ع أضرار يف املمتلكاتاملدنيني ووقو 

 العمليـات، اسـتمرت هـذه       هـذه اعتذارات علنية ونظرت يف طلبات متعلقة بالتعويض بعد مثل          
ووقـع العديـد    . احلوادث يف تأجيج التوترات بـني القـوات املواليـة للحكومـة واجملتمعـات احملليـة               

مدنيــني وعلـى الغـارات الليليـة، وعـرف       فـة احتجاجـا علـى وقـوع ضـحايا        من املظاهرات العني  
أســفر عــن وقــوع املزيــد مــن  بعــضها تــسلل عناصــر مناوئــة للحكومــة وجمموعــات أخــرى، ممــا

  .الضحايا يف صفوف املدنيـني
وخالل الفترة املستعرضة، عمل فريـق األمـم املتحـدة القُــطري عـن كثـب مـع هيئـات                      - ٢٣

لـسلطات احلكوميـة بـشأن تعـديالت علـى مـشروع الالئحـة التنظيميـة املتعلقـة                  اجملتمع املدين وا  
وكانــت املــشاريع . مبراكــز محايــة املــرأة الــذي تقــدمت بـــه وزارة شــؤون املــرأة ووزارة العــدل 
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السابقة لالئحة التنظيمية قد أثـارت أسـئلة حـول اإلدارة املـستقلة املتواصـلة للمراكـز مـن ِقــبل                     
يف ذلك ضد اإلعـادة القـسرية إىل اُألســر            ومدى محاية حقوق املرأة، مبا     مجاعات اجملتمع املدين  

وأوصــى الفريـق العامـل      . وعدم املوافقة على الكشف عـن املعلومـات لـسلطات إنفـاذ القـانون             
املعين بإصالح القانون اجلنائي، الذي يضم خرباء قانونيـني وطنيـني ودوليـني، من بينـهم خـرباء               

وقـد أُدخلـت    . تعـديالت مـن شـأهنا محايـة حقـوق املـرأة علـى حنـو كامـل                 من األمـم املتحـدة، ب     
التعديالت يف الصيغة النهائية لالئحة التنظيمية اليت قُـدمت، أثناء كتابة هذا التقرير، إىل اللجنـة               
ــى        ــصول علـ ــل احلـ ــن أجـ ــوزراء مـ ــة جمللـــس الـ ــشريعات والتابعـ ــتعراض التـ ــة باسـ ــة املعنيـ الفنيـ

  .احلكومة موافقة
ت بعثة األمـم املتحـدة رصـد تنفيـذ القـانون املتعلـق بالقـضاء علـى العنـف ضـد                      وواصل  - ٢٤

يف ذلـك تــتبع جهـود الـشرطة واملـدعني العـامني والقـضاة مـن أجـل تطبيـق القـانون،                        املرأة، مبا 
ــاذه اآلن يف     ــري إنفـ ــذي جيـ ــانون الـ ــو القـ ــني    ١٠وهـ ــن بـ ــط مـ ــات فقـ ــة٣٤مقاطعـ .  مقاطعـ

مناطق البالد خالل الفترة املشمولة بالتقرير مـن أجـل   واستضافت البعثة حلقات عمل يف مجيع  
التوعية هبذا القانون ونتائج تقرير البعثة عن املمارسات التقليدية الضارة بالنساء والبنات الـذي              

وعملت هيئة األمم املتحدة للمساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة             . ٢٠١٠ُنـشر يف أواخر عام     
ن كثـــب مــع جلنــة القــضاء علــى العنــف ضــد املــرأة مــن أجــل  عــ) هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة(

ويف العديــد مــن املنــاطق الــيت يتــسم فيهــا حــضور نظــام العدالــة . التــشجيع علــى تنفيــذ القــانون
بالــضعف، تواصــل الــسلطات إحالــة كــل الــشكايات تقريبــا املتعلقــة بــالعنف العــائلي وقــضايا    

ـــزاعات التقليديــ     ــات حــل الن ــان هتمــة   . ةاهلــروب مــن البيــت إىل آلي ـــه يف غالــب األحي وُتـوجـَّ
ارتكاب جرميـة الزنــى أو نيــة ارتكاهبـا إىل النـساء والبنـات اللـوايت يهربــن مـن بيـوهتن بـسبب                         

وبـالرغم مـن اجلهـود الـيت ُتبـذل حاليـا مـن أجـل التوعيـة          . االعتداء أو التهديد بتزوجيهـن قـسرا    
 النـساء وحماكمتـهن بتهمـة اهلـروب مـن         بقانون القضاء على العنف ضد املرأة، يتواصل اعتقـال        

فخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، أيــدت احملكمـة العليـا أحكـام إدانــة صـدرت يف حـق                    . البيت
نــساء مــن ضــحايا االغتــصاب الرتكــاهبن جرميــة الزنـــى عوقبــت مبوجبــها نــساء بالــسجن ملـــدد 

ضد املرأة، مبـا يف ذلـك       وواصلت بعثة األمم املتحدة توثيق حوادث العنف        .  سنة ١٥تصل إىل   
يف مقاطعْيت بدخشان وكُـندز والقبض على النساء والبنات بـسبب اهلـروب           “ جرائم الشرف ”

  .من البيت واحتجازهن يف مقاطعْيت نـنكرهار وبكتيـا
يونيــه، قــام مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، يف إطــار  /ويف حزيــران  - ٢٥

احلكومية ذات الصلة، بتدشيـن اجملموعـة األوىل        ة واملنظمات غري  شراكة مع الوزارات احلكومي   
ــساء          ــل مــن أجــل الن ــزار شــريف وكاب ــسجن يف م ــراج مــن ال ــد اإلف ــة بع ــآوي االنتقالي مــن امل

نــساء مــن أجــل النــساء  وتقــوم منظمــة غــري حكوميــة حمليــة، وهــي  . اخلارجــات مــن الــسجون
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وع إىل تـشجيع إعـادة إدمـاج الـسجينات          ويهـدف هـذا املـشر     . األفغانيات، بتنفيذ هذه املبادرة   
بنجــاح يف احليــاة املدنيــة قبــل اإلفــراج عنــهن وبعــده، مبــا يف ذلــك مــن خــالل تــوفري املــأوى،      

ــدعم االجتمــاعي  ــاء القــدرات هلــن   - والغــذاء، وال ــدعم يف جمــال بن وتوجــد يف .  النفــسي، وال
ــران   ــة حزي ــستان، إىل غاي ــه، /ســجون أفغان ــا، يعــيش ا ٦٥٠يوني ــهن مــع   امــرأة تقريب ــبعض من ل

  ). قاصرا٢٨٠أكثر من (أطفاهلن 
وتواصل بعثة األمم املتحدة التعـاون مـع اجلماعـات املعنيـة بالعدالـة االنتقاليـة وحقـوق                    - ٢٦

اإلنسان وقضايا املرأة من أجل تعزيز دور اجملتمع املدنــي يف جلـان الـسالم اخلاصـة باملقاطعـات                   
اقترحت البعثة، بالتشاور مع هيئـات اجملتمـع املـدين،        و. والتابعة لربنامج السالم وإعادة اإلدماج    

إنشاء آليات من أجل القيام بعملية فرز األفراد املراد إعـادة إدمـاجهم والبــت يف املظـامل، ومـن                    
مــايو، /ويف أيــار. أجــل معاجلــة مــسألة العفــو الــسياسي ضــمن برنــامج الــسالم وإعــادة اإلدمــاج

تمـع املـدين األفغـاين تنفيـذ الربنـامج واملـساءلة عـن              ناقش أعضاء من اجمللس األعلى للسالم واجمل      
اجلرائم اخلطرية يف حلقة عمل دامت يومني نظمها منتدى اجملتمع املدين األفغاين، وهـو منظمـة                

  .حكومية حملية غري
ــانون األول       - ٢٧  ٢٠١٠ديـــسمرب /وبـــالرغم مـــن أن حكومـــة أفغانـــستان وعـــدت يف كـ

ة للجنة األفغانية املستقلة املعنية حبقـوق اإلنـسان، فـإن     بتخصيص مليون دوالر من ميزانية الدول     
 ٥٠٠ ٠٠٠ املقدمـــة إىل الربملـــان مل ختـــصـص ســـوى ٢٠١١/٢٠١٢امليزانيـــة النهائيـــة لفتـــرة 

وهذا األمر، إضافة إىل وجود تأخري مدتـه ثالثـة أشـهر يف دفـع مرتبـات مجيـع مـوظفي                     . دوالر
املـاحنني الـدوليني الرئيـسيـني، يـضع اسـتقالل      اللجنة األفغانية بـسبب تـأخريات يف التمويـل مـن       
وتواصــل بعثــة األمــم املتحــدة، مــع شــركاء . اللجنــة واســتدامتها علــى املــدى الطويــل يف خطــر

  .دوليني، مساعدة اللجنة كي جتد آلية للتمويل املستدام
. ويواصل الصحفيون األفغان ووسـائط اإلعـالم األفغانيـة العمـل يف بيئــة نـزاع معقـدة                   - ٢٨
ــدات مباشــرة مــن        إذ ــد مــن الــصحفيني األفغــان يف تقــارير هلــم أهنــم يتلقــون هتدي ــذكر العدي ي

ــشطة          ــة عــن أن ــارير إجيابي ــة تق ــهم أو عــدم كتاب ــة عن ــارير إجيابي ــة تق ــن أجــل كتاب املتمــردين م
يونيــه إىل إغــالق حمطــة بـــث /كمــا دعــا بيــان صــادر عــن جملــس العلمــاء يف حزيــران. احلكومــة

وانتقد تقارير إحـدى الـصحف اليوميـة        “ غري اإلسالمية ”بسبب التغطية   تلفزيوين وطنية بارزة    
ســاهم يف إجيــاد منــاخ الــضغط علــى الــبعض مــن أشــد وســائط اإلعــالم املــستقلة   الرئيــسية، ممــا

  .جماهرة برأيها يف البلد
وخـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، زارت البعثـــة مراكـــز احتجـــاز يف خمتلـــف أحنـــاء    - ٢٩

ــستان، ال ــرام         أفغان ــن أجــل رصــد احت ــدل م ــة ووزارة الع ــن الوطني ــة األم ــق مديري ــيما مراف س
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وُسـمح للبعثة بـدخول    . الضمانات املتعلقة باالحتجاز التعسفي وسوء املعاملة واحملاكمة العادلة       
يف  مقاطعـة يف مجيـع أحنـاء البلـد، مبـا           ٢١ مرفقا لالحتجـاز تـابع للمديريـة يف          ٢٤يزيد على    ما

وواصـلت البعثـة تلقـي     . ولغمان، وكابل، وهرات، وكُندز، وغَـرديز    ذلك كابيسا، وخوست،    
ـــه هتمــة أو حماكمــة،       ــة جــدا دون توجي ــة واالحتجــاز ملــدة طويل ادعــاءات تتعلــق بــسوء املعامل

  .وافتقاد سبل االستعانة مبحامٍ للدفاع
، بــشراكة مــع مكتــب )اليونيــسيف(ونظمــت البعثــة ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة    - ٣٠
لة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال، جلسة إحاطة مشتركة بـني الوكـاالت               املمث

وأُجريــت . يف كابــل مــن أجــل متابعــة تقريــر أفغانــستان األويل املقــدم إىل جلنــة حقــوق الطفــل  
مناقــشات مــع الــسلطات احلكوميــة وهيئــات اجملتمــع املــدين واللجنــة األفغانيــة املــستقلة املعنيــة    

نسان بشأن تدابري من أجل تعزيز محاية الطفل من العنـف والنظـر يف شـواغل اللجنـة                 حبقوق اإل 
ســيما البنــات، يف نظــام العــدل ووضــعهم يف  املتعلقـة مبعاملــة مــرتكيب اجلــرائم مــن األطفــال، ال 

وانصب االهتمام بشكل خاص على وضـع اسـتراتيجية وطنيـة مـن أجـل               . مراكز إعادة التأهيل  
 األطفال والتصدي هلـا، وفـرض حظـر قـانوين علـى مجيـع أشـكال                 منع كل أشكال العنف ضد    

  .العنف ضد األطفال، وتعزيز نظام بيانات وطين ووضع برنامج للبحث يف هذا امليدان
  

  تنفيذ عملية كابل وتنسيق املعونة  - ثالثا  
إىل و. خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت حكومـة أفغانـستان تنفيـذ عمليـة كابـل          - ٣١
برناجمــاً مــن الــربامج الوطنيــة ذات األولويــة، مــن أصــل   ١١يونيــه، ُوضـــع / شــهر حزيــرانغايــة
 برناجمـاً، وجتـري املـشاورات مـع اجلهـات املاحنـة بـشأن مـضمون هـذه الـربامج                     ٢٢جمموعـه    ما

وأحرزت جمموعة تنمية املوارد البشرية اليت تشمل التعليم، والتدريب املهـين           . فضالً عن متويلها  
بـرامج  ، تقـدماً ملموسـاًً يف أربعـة          يف أفغانـستان   لصحة، وخطة العمل الوطنيـة للمـرأة      التقين، وا 

ودفعت جمموعـة   . األولوية اخلمسة املقترحة اليت جيري التشاور بشأهنا       من الربامج الوطنية ذات   
.  الــصناعات االســتخراجية واملــوارد اإلقليميــةالــبىن التحتيــة بــالربامج الرئيــسية قــدماً يف قطــاعْي

مل الــربامج الوطنيــة ذات األولويــة الــيت أحــرز فيهــا تقــدم أقــل، بــرامج يف جمــال إصــالح    وتــش
  .اإلدارة العامة واحلوكمة والعدالة على الصعيد دون الوطين

 لنـدن  وتشمل عملية كابل آلية للرصد واسـتقاء اآلراء بـشأن النقـاط املرجعيـة ملـؤمتريْ          - ٣٢
 يـوم لكـل مـن الـربامج الوطنيـة           ١٠٠ بعـد مـرور      التقارير املرحليـة الـيت تقـدم      كذلك  و،  وكابل

وأثناء الفترة املشمولة بالتقرير، استكملت جولة ثانية من تقدمي التقـارير املرحليـة             . ذات األولية 
ــة   ــة ذات األولوي ــربامج الوطني ــشأن ال ــزال  لرصــد واإلبــالغ ال اإلطــار احلكــومي ل ومــع أن . ب ي

احلـوار املنـتظم يف جمـال الـسياسات بـني           ـر  تيـسي تـشكل خطـوة هامـة ل      فــإن هـذه اآلليـة       يتطور،  
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الوزارات والشركاء يف جمال التنمية وبوسعها أن تعـزز املزيـد مـن التنـسيق بـني اجلهـات املاحنـة                     
مـشاورة بـني الـوزارات       ٣٠وقامـت بعثـة األمـم املتحـدة بتيـسري حنـو             . لربامج احلكومية دعما ل 

ركاء بشأن حتديد أفـضل املمارسـات والـسبل          بني الش  ااستعراضاإلمنائيـني و التنفيذية والشركاء   
وفضالً عن ذلك، تقدم بعثة األمـم املتحـدة الـدعم حاليـاً             . نتظماملالكفيلة مبواصلة تعزيز احلوار     

وقـد أنـشئت فرقـة عمـل        . اجملتمع املدين يف اخلطة اإلمنائيـة ذات األولويـة يف أفغانـستان           إلشراك  
 وتعمــل بعثــة األمــم  ،تيــسري املــشاورات املنتظمــة وزارة املاليــة وشــبكات اجملتمــع املــدين ل تــضم 

ــاً مــع ممثلــي هــذه الــشبكات علــى دعــم مــشاركتهم يف هياكــل اجمللــس املــشترك      املتحــدة حالي
  .والرصد للتنسيق

اســتمرار عــدم يف ظــل إال أن وضــع اخلطــة اإلمنائيــة ذات األولويــة ألفغانــستان جيــري     - ٣٣
يــزال يــتعني التوصــل إىل اتفــاق بــني   مــا الوفي. وجــود برنــامج قطــري لــصندوق النقــد الــدويل 

وجــود   الـيت تؤكـد أمهيـة    ،احلكومة وصـندوق النقـد الـدويل، ميتنـع العديـد مـن اجلهـات املاحنـة          
 عــن ،علــى ســالمة وضــع االقتــصاد الكلــي ألفغانــستانكــدليل صندوق النقــد الــدويل لــبرنــامج 

. انستان الذي يديره البنك الـدويل     أفغتعميـر  تقدمي املزيد من األموال إىل الصندوق االستئماين ل       
ونبهت وزارة املالية اجملتمع الدويل إىل أن استمرار عدم وجود برنـامج لـصندوق النقـد الـدويل                  

  .مواصلة تنفيذ الربامج الوطنيةيف قدرة احلكومة على دفع املرتبات، وكذلك سيؤثر سلبا يف 
 أيضاً علـى تنفيـذ الـشركاء       وسيؤثر استمرار عدم وجود برنامج لصندوق النقد الدويل         - ٣٤

املعونـة تـدرجيياً إىل     تعهـدوا بـه يف مؤمترْي لندن وكابل من التزامات بشأن حتويـل             اإلمنائيـني ما 
وأثناء الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت احلكومة االضطالع بـدور قيـادي يف       . ميزانية احلكومة 

. تزامات هذه اجلهات مببادئ فعاليـة املعونـة       تنسيق متويل اجلهات املاحنة ويف الدعوة إىل تنفيذ ال        
أبريل، أصدرت احلكومة االستعراض الـذي أجرتـه للتمويـل الـذي تقدمـه اجلهـات                /ويف نيسان 

، وشــــاركت يف الدراســــة )٢٠١٠(تقريــــر التعــــاون اإلمنــــائي املاحنــــة إىل أفغانــــستان، وهــــو 
 ص عليهــا يف إعــالن بــاريسبــشأن تنفيــذ االلتزامــات املنــصويت أُجريــت االستقــصائية العامليــة الــ

يف إدارة  الـيت جـرت     وأظهـرت االسـتنتاجات الرئيـسية بـأن اإلصـالحات           . بشأن فعاليـة املعونـة    
تؤدي إىل حتسينات يف الناتج احمللي اإلمجايل وتعبئة اإليـرادات،          بدأت  األموال والنفقات العامة    

نتاجات األوليـة تـشري إىل      ومـع أن االسـت    . يـزال مـن الـشواغل الرئيـسية        ولكن تنفيـذ امليزانيـة ال     
تزال هناك ثغـرات يف مواءمـة       املساعدة املقدمـة عن طريق امليزانية الوطنية، ال      زيادة يف   حدوث  

مــوارد اجلهــات املاحنــة مــع أولويــات احلكومــة، وتنــسيق املعونــة واملــساءلة املتبادلــة عــن حتقيــق   
 التعلـيم والـصحة      يف جمـايلْ   ولـوحظ أن حتـسينات إجيابيـة ملموسـة قـد حتققـت            . النتائج اإلمنائيـة  

بفضل عمليات التنسيق التدرجيية مع اجلهات املاحنة الـيت أسـفرت عـن تـسخري أفـضل للمـوارد                   
وبغيـة تنـاول   .  العامةواملزيد من التنسيق للحوار بني اجلهات املاحنة واحلكومة بشأن السياسات    
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شاء فرقـة عمـل لوضـع خطـة     القضايا املتعلقة باتـساق املعونـة بـصورة بنـاءة، تعتـزم احلكومـة إنـ               
  .عمل متوسطة األجل من أجل معاجلة هذه املسائل مع اجلهات املاحنة

وراء عمليــة الكــامن وتتوافــق اآلراء علــى أنــه مــن األمهيــة مبكــان احلفــاظ علــى الــزخم    - ٣٥
يف علـى املـضي قـدماً    مت االتفـاق  لـذلك،  . كابل واحلـوار القـائم بـني اجملتمـع الـدويل واحلكومـة          

) احلوكمـة، والتنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية، واألمـن      املعنيـة ب  (للجـان الدائمـة الـثالث       اإنشاء  
  .يوليه/للمجلس املشترك للتنسيق والرصد يف متوز

  
  املستجدات يف عملية االنتقال  - رابعا  

تقدمت عملية انتقال املسؤوليات األمنيـة إىل القيـادة األفغانيـة، علـى النحـو الـذي أقـر                 - ٣٦
عمل به رمسياً يف مؤمتر قمة لشبونة ملنظمة حلف مشـال األطلـسي الـذي عقـد يف تـشرين                 وبدأ ال 
مـارس للمنـاطق املرشـحة لكـي        /آذار ٢٢، مع إعالن الـرئيس كـرزاي يف         ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين

واملنـاطق الـسبعة هـي مقاطعـات كابـل          . يوليـه /تنتقل املسؤوليات األمنية فيهـا اعتبـاراً مـن متـوز          
يناظرهـا   ومـا ) (مقاطعـة هـرات   (، وبنجشري وباميان، وبلديات هرات      )ارويبباستثناء قضاء س  (

ــضية  ــن أقـ ــريف  )مـ ــزار شـ ــخ (، ومـ ــة بلـ ــ) مقاطعـ ــان (ر الم ومهَتـ ــة لغمـ ــو) مقاطعـ شكركاه لـ
  ).هلمند مقاطعة(

منظمـة حلـف مشـال األطلـسي        اليت تقودها   واضطلعت القوة الدولية للمساعدة األمنية        - ٣٧
  بالتنسيق مع اللجنة األفغانيـة لتنـسيق عمليـة االنتقـال الـيت يرأسـها         بعملية ختطيط على مرحلتني   

وتركز اخلطوة األوىل على الشروط الضرورية للبـدء بعمليـة االنتقـال يف             . الدكتور أشرف غين  
املناطق احملـددة، يف حـني تتنـاول اخلطـوة الثانيـة اإلجـراءات الالزمـة حنـو إجنـاز عمليـة االنتقـال                       

والغــرض مــن عمليــة  . ؤســسات األفغانيــة املــسؤولية الكاملــة عــن األمــن  والتوصــل إىل تــويل امل
مراعــاة العناصــر الرئيــسية للتنميــة واحلوكمــة الــيت قــد تــؤثر يف عمليــة االنتقــال  هــذه التخطــيط 

ومـن أولويـات احلكومـة التـصدي     . مـين وتـدعم النقـل املـستدام للمـسؤولية األمنيـة الرئيـسية       ألا
هياكــل متوازيــة وضــمان تركيــز اجلهــود وجـــود طعــات لتفــادي لــدور أفرقــة إعــادة إعمــار املقا

. الدولية على دعم تنمية قدرة املؤسسات األفغانية وفعاليتها يف جمال تقدمي اخلـدمات األساسـية   
على ضرورة إقامة صـلة وثيقـة بـني ختطـيط           واحلكومة  القوة الدولية للمساعدة األمنية     اتفقـت  و

ل وآلياهتـا مبـا يكفـل أن تـسهم أنـشطة االنتقـال القـصرية                عملية االنتقال وأولويـات عمليـة كابـ       
  . األجل يف التنمية املتوسطة األجل ألفغانستان

وتعمل بعثة األمـم املتحـدة، بـصفتها مراقبـاً هلـذه العمليـة، مـع احلكومـة واحملـاورين يف                   - ٣٨
نتــائج كـون هلــا  تعمليــات موازيـة قــد  اسـتحداث  القـوة الدوليــة للمـساعدة األمنيــة بغيـة جتنــب    
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الهتمــام أي حتويــل ضــار لالتخفيــف مــن آثــار  أو ،عكــسية علــى تطــوير املؤســسات األفغانيــة 
 وتواصـل   .املـشمولة هبــا    غرينتقالية بعيداً عن املناطق     شمولة بالعملية اال  املوارد إىل املناطق امل    أو

 للمــساعدة وبـني هــؤالء الـشركاء والقــوة الدوليـة   اإلمنائيـــني البعثـة تيــسري احلـوار بــني الـشركاء    
  .األمنية بغرض كفالة مراعاة املنظورات اإلمنائية يف تصميم عملية االنتقال والتخطيط هلا

وتواصل بعثة األمم املتحدة ميدانياً العمل بشكل وثيق مـع جمـالس احملافظـات واألفرقـة          - ٣٩
مـار املقاطعـات    تبذلـه أفرقـة إعـادة إع       العاملة القطاعية اليت تقودها الوزارات التنفيذية لتعزيز ما       

وقامـت البعثـة، يف     . واجلهات املاحنة من جهـود يف جمـال ختطـيط التنميـة وتقـدمي الـدعم املتـسق                 
إطار اجلهود الـيت تبـذهلا حنـو حتقيـق املزيـد مـن االتـساق علـى مـستوى األمـم املتحـدة، بتيـسري                          

أن عمليــة احلــوار املــستمر بــني وكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا يف أفغانــستان بــش
لنظـر يف   ذلـك ا  ويـشمل   . االنتقال لتحديد الـصالت بـني األنـشطة القائمـة وأولويـات احلكومـة             

املرشـحة لالنتقـال مـن      اإلقليميـة   األنشطة اجلارية لألمم املتحدة يف اجملموعة األوىل مـن املنـاطق            
سـيما قـدرة سـلطات املقاطعـات         علـى حنـو أفـضل، وال      دعـم أي عمليـة انتقـال مـستدامة         أجل  

علــى تقيــيم االحتياجــات اإلمنائيــة، وحتديــد الثغــرات الرئيــسية يف جمــال التمويــل، والتنــسيق مــع 
  .اإلدارات التنفيذية وكذلك مع اجلهات املاحنة املوجودة يف هذه املقاطعات

  
  احلوكمة  -خامسا  

يـزال    مـع أنـه ال  ،تنفيذ اإلطار دون الوطين لسياسات احلوكمـة    يف  التقدم  أُحـرز بعض     - ٤٠
تعني القيــام بــالكثري، ويــشمل ذلــك التوصــل إىل توافــق لــآلراء بــشأن أدوار ومــسؤوليات         يــ

ومـن  . املؤسسات احلكومية على املستوى املركزي ومـستوى املقاطعـات والبلـديات واألقـضية            
جماالت العمل احليوية توضـيح آليـات امليزنـة املـستدامة يف املقاطعـات وكفالـة وصـول التمويـل               

وسيكتـسب ذلـك أمهيـة      . حلكومة املركزية إىل سلطات املقاطعات واألقـضية      الذي توافق عليه ا   
متويـل اجلهـات املاحنـة علـى        ، إذ ُيـرجَّــح أن يتـضاءل        على وجه اخلصوص أثنـاء عمليـة االنتقـال        

على حنـو متزايـد حنـو آليـات امليزانيـة      أموال التنميـة توجيه سينبغـي املستوى احمللي بصفة عامة و    
مــايو، دعــت وزارة املاليــة املــسؤولني يف املقاطعــات إىل  /ويف أيــار. املركزيــةواآلليــات الوطنيــة 

العمل بربنامج جترييب للميزانيـة يف      الوزارة أيضا يف     وستبدأ   .اجتماع بشأن امليزنة يف املقاطعات    
تقــوده  وهذا تطور مهـم     . املقاطعات لتوجيه املزيد من األموال إىل املقاطعات يف األشهر املقبلة         

  .ة من املفروض أن يلقى دعماً قوياً من اجلهات املاحنةاحلكوم
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي،       - ٤١ ــابع لربن ــة املنــاطق الت وبــدعم مــن الربنــامج الــوطين لتنمي

وهم أعضاء جمالس التنمية يف األقـضية مـن    -  من املمثلني املنتخبني جملتمعاهتم    ٤٠٠اجتمع حنو   
مـايو مبناسـبة انعقـاد املـؤمتر الـوطين          /يف كابـل يف أيـار      - ان يف أفغانـست   ٣٤ ـــ مجيع املقاطعات ال  
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حــدَّد  إجنـازات، و  حققتــه هـذه اجملـالس مـن          وقيـَّـم املـؤمتر مـا    . األول جملالس التنمية يف األقضية    
  .جملالسإىل دعـم هذه ااحلكومة املركزية خلصة، ودعـا الدروس املست

ــساعيها لتحــسني      - ٤٢ ــار م ــة، يف إط ــت احلكوم ــوظفني   وحوَّل ــار امل ــيني كب ــشفافية يف تع ال
ــن         ــضية م ــواب احلكــام وحكــام األق ــوطين، مركــز ن ــستوى دون ال ــى امل ــدمي اخلــدمات عل وتق

إىل مــوظفي خدمــة مدنيــة، وأنــشأت عمليــات توظيــف  العتبــارات سياسيـــة أشــخاص معيــنني 
لة للحكـم   ووظفت جلنة اخلدمة املدنيـة واملديريـة املـستق        . تتسم بالشفافية وتستند إىل املؤهالت    

وراقبـت  . ٢٠١١ نائب حاكم خـالل الربـع الثـاين مـن عـام              ١٣ حاكماً لألقضية و   ٥٦احمللي  
القـت أصـداء   عمليـة ُنــفذت بالـشكل الـصحيح و       البعثة عن كثب هذه العمليـة والحظـت أن ال         

  .وذلك على الرغم مما اعترضها من صعوبات على الصعيد احملليعامـة الناس، إجيابية لدى 
ــدأت   - ٤٣ ـــ    وبـ ــساد عمل ــة الفـ ــال مكافحـ ــيم يف جمـ ــد والتقيـ ــشتركة للرصـ ــة املـ  يف هااللجنـ
الـذين  ) ثالثـة أعـضاء أفغـان وثالثـة أعـضاء دولـيني           (شــدد أعـضاؤها الـستـة،       و. مـايو /أيار ١١

توصـل إليـه    مبوجب مرسوم رئاسي، على اجلهود اليت تبذهلا حكومة أفغانستان للوفاء مبا      ُعـيِّنوا  
ومن املتوقع خالل األشهر املقبلة أن تـساعد اللجنـة علـى وضـع              . ائجمؤمترا لندن وكابل من نت    

ــة واضــحة وموضــوعية لقيــاس التقــدم احملــرز يف جمــال التــصدي للفــساد وإعــداد       نقــاط مرجعي
  .لرئيس والربملان ومجيع األفغانيطلـع عليها االتقارير املرحلية بشأن األنشطة الوطنية والدولية ل

، ٢٠١٠ الـصعوبات الـيت اعترضـت العمليـة االنتخابيـة عـام              وعلى الرغم من اسـتمرار      - ٤٤
هنــاك جهــود تبــذل لكفالــة االحتفــاظ بــاخلربات واملــوارد االنتخابيــة الــيت تراكمــت حــىت اآلن   

ــائي  يوجـــد و. وتعزيزهــا ــامج األمــم املتحــدة اإلمن ــصـدد لربن ــد وضــع املــشروع اجل  ب ــق دي املتعل
، ) القدرات القانونيـة واالنتخابيـة مـن أجـل الغــد           تعزيز (ELECTاملسمَّـى  باملساعدة االنتخابية   

يوليـه  /صيغته النهائية بالتشاور مع السلطات األفغانية ومن املتوقع أن يبدأ العمل بـه يف متـوز               يف  
  .أغسطس/أو يف آب

  
  املساعدة اإلنسانية  - سادسا 

ــد عــدد احلــوادث       - ٤٥ ــدائر وتزاي ـــزاع ال ــالتقرير، أدى الن ــرة املــشمولة ب ــة خــالل الفت األمني
وتــضاءلت إمكانيــة إيــصال املــساعدات  . أحنــاء البلــد إىل زيــادة كــبرية يف حــاالت التــهجري   يف

بىن  العنـف داخـل الـ   أعمـال وتواصـلت اهلجمـات و  . اإلنسانية أكثر فأكثر نتيجة النعـدام األمـن    
دون وحـال القتـال يف منـاطق معينـة          .  املدنية وحوهلا، مبـا فيهـا املـدارس واملرافـق الطبيـة            التحتية

 مل تـــتمكن األمـــم املتحـــدة ،ففـــي املنطقـــة الوســـطى. التـــصدي للفيـــضانات الربيعيـــة الـــسنوية
 مقاطعة، أمـا يف داخـل قنـدهار ومـا حوهلـا         ١١١ مقاطعة من أصل     ٣٩الوصول سوى إىل     من
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وقصرت وكاالت األمـم    . قضاء ٥٥ من أصل    ة أقضية فلم تتمكن من الوصول سوى إىل مخس      
 املقاطعات وحميطها املباشـر، فكـان علـى املـشردين داخليـا يف كـثري                رااملتحدة أنشطتها على مق   

ومــا زال العــاملون يف جمــال . مــن األحيــان الــسفر إىل املــدن الرئيــسية للحــصول علــى املــساعدة
 يتعرضون للهجمات، وصـارت بعـض املنظمـات الـيت كـان هلـا سـابقا سـبل            ةاإلنسانياملساعدة  

ــضاؤل فــرص      ــاين مــن ت ــسبيا تع ــدة ن ــار ٢٦ويف . الوصــولوصــول جي ــايو/أي ــاء م ، وردت أنب
 يف حـني  ة،اإلنـساني املـساعدة   عن وقـوع سـتة وعـشرين حادثـا حبـق العـاملني يف جمـال            تتحدث

وما زالـت الكـوارث    .  حادثا ١٤يونيه عن وقوع    /أُبلغ يف األسبوعني األولني من شهر حزيران      
لك قام مكتـب األمـم املتحـدة        ولذ.  دائما على الفئات السكانية الضعيفة     الطبيعية تشكل خطراً  

 بــسيط ســبللتنــسيق الــشؤون اإلنــسانية وجهــات شــريكة لــه بوضــع خطــط طــوارئ إقليميــة لت 
هــود ويف إطــار اجمل. تبــادل املعلومــات، ولتــوفري خمــزون املعونــات مــسبقاً وتعزيــز آليــات إيتائهــا  

 خطــط ١٠عــدت ة الوطنيــة األفغانيــة إلدارة الكــوارث، أُيئــالــشامل الرامــي إىل تيــسري عمــل اهل
ولكـي تكفـل املنظمـات اإلنـسانية تلبيـة االحتياجـات            . إقليمية خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير        

لوكـاالت  لبشكل مالئم ويف الوقت املناسب، قامت بتعزيز قدراهتا إىل جانب اجملموعة الرائدة             
  .اإلنسانية على الصعيدين الوطين واإلقليمي

ببــذل جهــود متــصلة لــدعم التنميــة االقتــصادية احملليــة  ويقــوم برنــامج األغذيــة العــاملي    - ٤٦
ــة املــصّنعة      ــة مباشــرة مــن الــشركات األفغاني ــة مــن املــواد الغذائي ــادة املــشتريات احمللي ففــي . بزي

ــار ــامج   /أي ــايو، اشــترى الربن ــن       ٤ ٠٠٠م ــزارعني أو م ــن صــغار امل ــن القمــح م ــري م  طــن مت
ويف . ح مـن وزارة الزراعـة األفغانيـة        طن متري من القم    ٢٤ ٠٠٠التعاونيات الزراعية وحوايل    

 مليـون دوالر حـىت هنايـة العـام          ٢٥٠مبلغ إضايف قـدره     مايو، احتاج الربنامج إىل     /منتصف أيار 
 وجــود ملواصــلة تقــدمي الــدعم املقــرر لــسبعة ماليــني شــخص مــن أفــراد الفئــات الــضعيفة، دون 

ــر علـــى أي ــنقص  مؤشـ ــا لـــسد الـ ــيكون متاحـ ــتعراض وأُجـــري .  احلاصـــل أن التمويـــل سـ اسـ
 أولويـات املـساعدات الغذائيـة       حديد أفضل السبل الكفيلة بت    عرفةاستراتيجي ألنشطة الربنامج مل   

  .اليت يقدمها نظرا لتوقعات التمويل ولألوضاع امليدانية
 بزيـــادة قـــدرها  فـــردا،٤٣٥ ٤٣٦مـــايو /وجتـــاوزت أعـــداد املهجـــرين يف هنايـــة أيـــار  - ٤٧
يـشري إىل حـدوث تـسارع كـبري يف وتـرية وحجـم التـهجري         ممـا  ،املائة عن التقريـر األخـري      يف ٤

لتهجري الناجم عـن النــزاع القـائم وأوجـه القـصور القائمـة يف دعـم                 ا ليسو. الناجم عن النـزاع  
 اننطويـ يمـصدر قلـق أمـين كـبري ملـا           أيـضا   ا  م فحسب، ولكنـه   تني إنساني تنيإعادة اإلدماج قضي  
ضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني  وقــدمت مفو.  زعزعــة االســتقرارتعليــه مــن احتمــاال 

 فــردا مــن مجهوريــة  ٤ ٢٥٠  فــردا مــن باكــستان و ١٩ ٥٣٦( فــردا ٢٣ ٨٢٣الــدعم لعــودة 
خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير ليتجــاوز العــدد اإلمجــايل للعائــدين مبــساعدة  )إيــران اإلســالمية
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من العدد التقـديري     يف املائة    ٢٥ ماليني، أو ما يقرب من       ٤,٦ حد   ٢٠٠٢املفوضية منذ عام    
، نهج أمشل إلعادة اإلدماج بـصورة مـستدامة       ل يجوالتروتقوم املفوضية ب  . للسكان يف أفغانستان  

ــك ــرامج وذل ــق ب ــة عــن طري ــ جتريبي ــهج ارتباطــا   . ددت يف ســبع مقاطعــات  ُح ــرتبط هــذا الن وي
 كاُبـل يف  باالعتبارات اإلقليمية اليت نوقشت يف اجتماعات اللجنة الثالثية اليت ُعقـدت يف   كبريا

  .مايو/أوائل أيار
وبينما تشري األرقام الوطنية إىل وجود أزمة صامتة ناجتة عن عدم انتظام مخسة ماليـني                 - ٤٨

يف املـدارس بـسبب الفقـر والـضعف، أُحـرز           )  يف املائـة مـن مجيـع األطفـال         ٤٢ما نـسبته    (طفل  
لتعلم، وإنـشاء مـدارس     تقدم كبري يف تعزيز فرص احلصول على التعليم من خالل هتيئة أماكن ل            

وتقوم منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة بتنظـيم         . جمتمعية وتوفري مواد التعليم والتعلم    
ــالغني يف     وس يفدر ــشباب والب ــئيت ال ــة املهــارات لألمــيني مــن ف ــة وتنمي  مقاطعــة ١٨ حمــو األمي
ــن ــستان   مـ ــة يف أفغانـ ــو األميـ ــز حمـ ــامج تعزيـ ــالل برنـ ــا ويف. خـ ــرة مـ ــ الفتـ ــسان بـ ــل أ/ني نيـ بريـ

 صفا من صفوف حمو األميـة       ٣ ٦٥٦ دارسا يف    ٩١ ٤٠٠يونيه، بلغ عدد املسجلني     /وحزيران
 جتـري   ، يف بعـض املنـاطق      الـسائدة  وعلى الرغم من احلالة األمنية    .  مقاطعة يف أفغانستان   ١٨يف  

  .الدراسة يف صفوف حمو األمية بنجاح
يف العــامل الــيت ُيعــد شــلل األطفــال مرضــا إحــدى البلــدان األربعــة  وال تــزال أفغانــستان  - ٤٩

ــا،   ــا فيه ــال        ومتوطن ــيح األطف ــم محــالت تلق ــا دع ــات شــريكة هل ــع جه ــسيف م تواصــل اليوني
وهــذه احلمــالت أساســية لوقــف انتقــال فــريوس شــلل األطفــال، . شــلل األطفــال يف البلــد ضــد

جلنوبيـة تعيـق تنفيـذ    ولكن األوضاع األمنيـة يف املنطقـة ا    . الذي ينتشر أساسا يف املنطقة اجلنوبية     
 الوصــول متعــذرا إىل عــدد كــبري     ظــلمحــالت التلقــيح؛ فخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،     

 اســتطالع جهــود  يتواصــل و. املنــاطق يف مقاطعــة قنــدهار، ومــؤخرا، يف مقاطعــة زاُبــل      مــن
ــاطق          ــك املن ــسة يف تل ــن اخلام ــارهم ع ــل أعم ــذين تق ــال ال ــع األطف ــة للوصــول إىل مجي ابتكاري

  .لقيحهمأجل ت من
مـايو، بلغـت مـساحة     /ففـي أيـار   . وقد أُحرز تقدم حنو إزالة األلغام والـذخائر املتفجـرة           - ٥٠

.  يف املائـة مـن املنـاطق املزروعـة باأللغـام           ٢٧املناطق املطّهرة من األلغام واملتفجـرات مـا نـسبته           
 قـضاء  ٢٥٥وال يـزال مـا جمموعـه        . ٢٠٠٦ يف املائـة منـذ عـام         ١٥وهو ما ميثل زيـادة نـسبتها        

  .مزروعا باأللغام) ٣٩٨من أصل (
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  مكافحة املخدرات  -سابعا   
مارس، يف إطار املبادرة الثالثية، قامت أفغانستان ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية             /يف آذار   - ٥١

ونتيجـة هلـذه    . بعملية مشتركة على املعابر احلدودية الثالثة يف مقاطعات فرح ومنـروز وهـريات            
 كيلـوغرام   ٦٠٠ كيلـوغرام مـن األفيـون ومـا يزيـد علـى              ١ ٠٠٠ن  العملية، ُضبط ما يقرب مـ     

، وألقت الشرطة األفغانية والشرطة اإليرانية القـبض علـى عـدد             احلدود من اهلريوين على جانيب   
  .من املهربني

بني يف أكادميية التـدريب علـى مكافحـة         مايو الربنامج الثاين لتدريب املدرِّ    /وبدأ يف أيار    - ٥٢
ــامجويهــدف . املخــدرات ــستمر  ،الربن ــذي ي ــة   ، أســبوعا١٢ ال ــات األكادميي ــز إمكان  إىل تعزي

وتعتـرب هـذه   .  يف املنطقة يكون مستقال وُيـدار بأيـد أفغانيـة     فوقجمال بناء القدرات ملركز للت     يف
لة السـتراتيجية احلكومـة يف جمـال التنميـة، مبـادرة حامسـة السـتراتيجية أفغانـستان                 املبادرة املكمّ 

ة إنتاج األفيون بصورة غري مـشروعة، واجلرميـة املنظمـة، وتـصنيع املخـدرات               املديدة يف مكافح  
  .غري املشروعة، وهتريب السالئف الكيميائية

وقام مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بتيسري زيارة رئيس قوة مكافحـة               - ٥٣
 رئـيس   قـاءات أجراهـا   وخـالل ل  . مـايو / أيـار  ٢  و ١املخدرات الباكـستانية إىل كاُبـل يف يـومي          

 مــع نظرائــه األفغــان، اتفــق الطرفــان علــى ضــرورة اتبــاع هنــج إقليمــي قــوة مكافحــة املخــدرات
تعـاون أوثـق بـني أفغانـستان     إقامـة  ملعاجلة القضايا املتعلقة باملخدرات يف أفغانستان، ودَعـوا إىل      

 ألجــلمــشتركة وأقــّرا أيــضا بــضرورة وضــع اســتراتيجية  . والبلــدان اجملــاورة يف هــذا املوضــوع
اتفقـا علـى أن جيـري البلـدان قبـل هنايـة شـهر          كمـا   . أفغانستان وباكـستان ملكافحـة املخـدرات      

أخـرى  ومشلـت مبـادرات     . يونيه أول عملية ميدانية مـشتركة يف إطـار املبـادرة الثالثيـة            /حزيران
ار متعددة األطراف ملكافحة املخدرات، خالل الفترة قيد االستعراض، االجتماع السادس لكبـ           

املبادرة الثالثية بني أفغانستان ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية وباكـستان الـذي               املسؤولني يف إطار  
  .مايو/ أيار٣١ُعقد بطهران يف 

 تقـدما يف إنـشاء خـدمات دوائيـة عالجيـة وخـدمات              ستانوقد أحرزت حكومة أفغانـ      - ٥٤
  جتـرييب يثـادون هـو برنـامج    املب  عـالج اإلدمـان    وبرنامج. وقائية من فريوس نقص املناعة البشرية     

ــيم خــارجي  .  مــن متعــاطي املخــدرات، تنفــذه وزارة الــصحة العامــة  ٢٠٠ملعاجلــة  وأظهــر تقي
بريـل، بـدعم مـن منظمـة الـصحة العامليـة، أن الربنـامج يتماشـى مـع املبـادئ                     أ/أُجري يف نيـسان   

عاجلـة بامليثـادون    بيد أن عدم انتظام إمـدادات امل      . التوجيهية الدولية والوطنية، وأنه برنامج فعال     
 النــاجم عــن قــصر أجــل املوافقــات الــيت متنحهــا الــسلطات احلكوميــة الســترياد    ،يف أفغانــستان

  .امليثادون، يلقي بآثار سلبية على نتائج معاجلة متعاطي املخدرات
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  دعم البعثة  - ثامنا  
مـن،   مـع توصـيات إدارة شـؤون الـسالمة واأل           ومتـشيا  على خلفية تدهور احلالة األمنية      - ٥٥

قامت بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان بتنفيـذ مـشاريع لتعزيـز األمـن يف مجيـع                   
ففي إطـار تـدبري عواقـب حـادث مـزار شـريف، ولتـأمني سـالمة املـوظفني وكفالـة                     . أحناء البلد 

 حصوهلم على خدمات املشورة، ُنقـل غالبيـة املـوظفني الـدوليني إىل كاُبـل ريثمـا ُتنجـز أعمـال           
ملـوظفني  ا  إليـواء  األمنية اإلضافية يف موقع ثانوي يف املدينـة كـان ُيـستخدم سـابقا      تعزيز التدابري 

يونيـه، سـيعود عـدد      / األمنيـة يف حزيـران     تعزيـز التـدابري   وحاملا يتم االنتهاء من أعمال      . فحسب
 حمــدود مــن املــوظفني الــدوليني إىل مــزار شــريف بــشكل دائــم، باســتخدام هــذا املوقــع الثــانوي 

وسيكون هذا احلل حال مؤقتـا ريثمـا يكتمـل إنـشاء مكتـب              . للمكاتب واألماكن السكنية معا   
عـت مـذكرة    وقـد ُوقّ  . وجممع سـكين خمـصص، ليكـون املقـر اإلقليمـي اجلديـد يف مـزار شـريف                 

 حبلـول ل يف هذا اجملمـع اجلديـد        شغاتوقع إجناز األ  مايو، ويُ /تفاهم مع حكومة أفغانستان يف أيار     
 جممع آمن للمكاتـب اإلقليميـة علـى أرض           أشغال بناء  وتستمر يف قندهار  . ٢٠١٢مارس  /آذار

وجيري حاليـا   . ٢٠١١ الربع األخري من عام      حبلولقدمتها احلكومة جمانا، وُيتوقع االنتهاء منها       
ــث ُوقّ     ــان، حيـ ــة باميـ ــل يف مقاطعـ ــشروع مماثـ ــة مـ ــة     إقامـ ــع احلكومـ ــاهم مـ ــذكرة تفـ ــت مـ عـ

  .٢٠١٢مارس /ال يف آذارشغل األأبريل، وُينتظر أن تكتم/نيسان يف
 تستوثق بعثة األمم املتحدة من أن مجيع أنشطة دعم البعثة ال تـزال جاريـة علـى               لكيو  - ٥٦

مـايو، تـدريبا حيـا علـى اسـتعادة القـدرة علـى              /قدم وسـاق، فقـد أجـرت، يف الكويـت يف أيـار            
اإلبقـاء علـى   ويؤكد جناح هذا التدريب جدوى    . العمل بعد الكوارث وضمان استمرار العمل     

  .مكتب الدعم يف مكان آمن
وبالتشاور الوثيق مع بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل أفغانـستان وبعثـة األمـم                      - ٥٧

املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق، أجرى فريق من اخلرباء مـن مقـر األمـم املتحـدة استعراضـا                   
إىل قـدم  وُيتوقـع أن تُ . ثـتني يف الكويـت   دعم البعالستكشاف الكفاءات املمكنة يف دمج مكتيب     

وفـور املوافقـة علـى      . يونيه/إدارة الدعم امليداين توصيات فريق االستعراض إلقرارها يف حزيران        
ــك   ٢٠١٣-٢٠١٢تــرة فميزانيــة المقترحــي التوصــيات، فإهنــا ستــشكل األســاس لوضــع     تل
  .تنيع على مراحل طوال فترة سنووُيتوقع أن يبدأ تنفيذ املشر. للبعثتني
وعلى الرغم من تدهور احلالـة األمنيـة، متكنـت بعثـة األمـم املتحـدة مـن احملافظـة علـى                        - ٥٨

ئـة بالنـسبة    ا يف امل  ١٣ يف املائة بالنـسبة للمـوظفني الـدوليني وعنـد            ٢١معدل الشغور عند نسبة     
وأود أن أشكر الدول األعضاء علـى مـا قدمتـه           ). ٢٠١١أبريل  /يف نيسان (للموظفني الوطنيني   

 دعم يف توحيد األحكام وشروط اخلدمة ملوظفني منظومة األمم املتحدة العـاملني يف مواقـع     من
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العمل الشاق، مثل أفغانستان، إذ ال يزال استبقاء املوظفني ذوي اخلـربة حيظـى بأولويـة ال تقـل                   
  .عما حيظى به استقدامهم من أولوية

  
  مالحظات  -تاسعا   

  تـويل قرير مـع بدايـة تنفيـذ عمليـة االنتقـال حنـو      الت املشمولة بـ   فترةالهذه  تتصادف    - ٥٩
تـوترات داخليـة   يف خـضم  جيري هـذا  و.  أكرب دور القيادة وزمام األمور بصورة    ستان  أفغان

جمــات اهلف انئ وكــذلك علــى خلفيــة عمليــات عــسكرية مكثفــة واســت مــستمرةوخارجيــة
ن والـسكان املـدني   تحمـل   ي  والـيت  ،املناهـضة للحكومـة   الـيت تـشّنها القـوات       املومسية العنيفة   

 إىلملـساعدة   تقـدمي ا   واصلت بعثـة األمـم املتحـدة ل        وإزاء هذه اخللفية،  . العبء األكرب منها  
 مــع ، وذلـك متــشياً ا الـيت مت جتديــدها أفغانـستان مواءمــة أولوياهتـا االســتراتيجية مـع واليتــه   

. فغانيـة لمبادرات اليت تقودها احلكومة األ ل، ودعماًهاتموحاحتياجات الشعب األفغاين وط  
ــشامل  بدون املــساس و ــراره مبوجــب  إجــراءهطلــب جملــس األمــن الــذي االســتعراض ال  ق

تسهيل العمليات السياسية من أجل : كما يلي هذه األولويات  ستظل،)٢٠١١ (١٩٧٤
حلكـم اخلاضـع    لنظـام ا  دعم  تقدمي الـ  ، و هاالسالم واملصاحلة، ومحاية حقوق اإلنسان وتعزيز     

التنميـة  حتقيـق    جهـود متـسقة لـدعم عمليـة االنتقـال، و           ل بـذ  عشجي والدعوة وت  ،للمساءلة
  .يف األجلني املتوسط والطويل االستقرار تيسرياً إلحاللاالقتصادية  - االجتماعية

. ملنظمـة ا  يف وجـه يـاً مان متشكل حتـدياً يـ ألمم املتحدة يف أفغانستان  اأصبح أمن   لقد    - ٦٠
. رين ألسـر الـضحايا واملتـضرِّ      يتسااموتعازي و ب ُتتقدمفي أعقاب احلادث مزار شريف،      ف

ه مجيــع مــوظفي األمــم املتحــدة الــذين يــبدي أعمــق اإلعجــاب للتفــاين الــذي  أكــّنزلــت وال
أثنـاء   اًرارتـة الـيت يواجهوهنـا مـ      مي امل طراخدمون يف أفغانستان، على الرغم من امل       خي اوفتئ ما

وأنـا  .  باهتمـام بـالغ    يـان ظحي سالمتهمزال أمن موظفي األمم املتحدة و     يال  و.  واجباهتم أداء
. اغلوشقوم هبا ممثلي اخلاص وفريقه يف التصدي هلذه الـ         يهذا الصدد اجلهود اليت      ر يف أقدِّ
وأغتنم هذه الفرصة . ضمان تنفيذ التوصيات األمنية الالزمةب اًسأواصل اهتمامي شخصيو
تحـدة  جهودها والتزامها املتجـدد لـدعم بعثـة األمـم امل          ى  لعأشكر حكومة أفغانستان    كي  ل
ألمـم  ل  ُتتـاح   أن للعمـل علـى   يل  إكما أدعو الـدول األعـضاء إىل االنـضمام          . شأنهذا ال  يف

  . ولدعم الشعب األفغاينتاماًالتزاماً   بالعملةلتزم مظل تة لكيناسباملوارد املاملتحدة 
لـرتاع وأثـره علـى حيـاة        يت يكلفها هـذا ا    لا التكلفة البشرية    حيالقلق  ال  ويساورين  - ٦١

ــادينياألفغــان ا ــادة مطــردة يف عــدد   حــدوثىلإأدى اســتمرار انعــدام األمــن  فقــد . لع  زي
 عـدد املـدنيني، وال سـيما األطفـال          إزاء وال زلت أشعر بالقلق خـصوصاً     . الضحايا املدنيني 

األطـراف  جيب على مجيـع     لذا،  .  الرتاع جراء بشكل عشوائي    ينراملتضروالنساء األفغان،   
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ــ ــ املــدنيني والد حلمايــةوهــاجل بــذل قــصارى ةاملعني  مبوجــب القــانون الــدويل  ااهتــجبابو ءاوف
  .اإلنساين

يتطلب التقدم حنو التسوية السياسية مـن مجيـع األطـراف مـضاعفة اجلهـود لتعزيـز                 و  - ٦٢
ر اظهـ إيقتـضي يف هنايـة املطـاف      و. الثقة املتبادلة واستكشاف الفرص املتاحة لتحقيق الـسالم       

.  على السواءبناء الثقة واملسائل املوضوعيةمسائل  م يعاجل الدخول يف حوار منظَّالعزم على
كـون  ي وجيـب أن      ُتخـول هلـم كـل الـصالحيات        متحـاورين إىل  حيتاج هـذا احلـوار، بـدوره،        و

 كـان   ، ولـو  لـك دعم ذ يـ   أن لمجتمـع الـدويل   لوينبغي  . أوسع عملية سياسية شاملة   جزءا من 
ميقراطيـة يف أفغانـستان      املؤسـسات الد   ها الـيت حققتـ    ة للحفاظ علـى املكاسـب الـسياسي       ذلك

  .نفسبشق األ
إعــادة ب ىنعــذي ُيمــل الــاعلربنــامج اال حاليــاًهــو برنــامج الــسالم وإعــادة اإلدمــاج و  - ٦٣

 إللقـاء   ينستعّدملـ  للحكومـة ا   وئنياجلماعات املسلحة املنـا   ني ومقاتلي   إدماج األفراد املسلح  
ساعد يف ة أن تـ ظمـ نبُوسـع امل  إجنـاز أعمالـه و   سـبل وميكن إدخال حتسينات على . مأسلحته

 أن يتـيح   مبقـدوره الربنامج يف حني أنو. إعادة إدماج املقاتلني السابقني يف جمتمعاهتم احمللية 
يتم بـشكل صـحيح     حيرص على أن    ه أن   يجب علي لهروب من القتال، ف   ل نفذاًللمتمردين م 

ا يف  حقـ   راغبون  من أهنم  يقُّن واالستفادة منه للت   إليهفحص أولئك الذين يسعون لالنضمام      
 ما ارتكبته مـن    عفو شامل ع    إىل ا جمموعات إجرامية أو سياسية تسعى إما      يسولوة،  املصاحل
  .الستفادة من مزايا الربنامجا  املاضي أو يفجرائم
املفروضـة  تقسيم نظام اجلـزاءات     بالقرار الذي اختذه أعضاء جملس األمن       ويشكل    - ٦٤

ــالقرار  عئنــشذي أ الــ،طالبــانحركــة التنظــيم القاعــدة وعلــى   ،)١٩٩٩ (١٢٦٧مــال ب
 أفغانــستانينبغــي حلكومــة و. املــصاحلة الــيت تقودهــا أفغانــستاندعم جهــود لــ اًجيابيــإ اًتطــور

.  إيالء االعتبار الواجب لألدوات اليت يتيحهـا نظـام اجلـزاءات           واصالي واجملتمع الدويل أن  
د علـى إرسـاء     ساعيـ بناء الثقة من جانب مجيع األطـراف أن         ل  أخرى  تدابري شأن اختاذ ومن  

  .األسس لعملية سياسية
  تقـدمي بعثـة األمـم املتحـدة   ل فريـق دعـم الـسالم التـابع    سيواصـل  يف هذا الـصدد،   و  - ٦٥
م واملصاحلة، مبـا يف      للسالم بشأن املسائل املتصلة بالسال     علىلدعم واملشورة للمجلس األ   ا

ع ودعم يتشجبأيضا بعثة األمم املتحدة ستقوم و. لتوعيةأنشطته ل الوطنية وهذلك مشاورات
، ودعـم   ااهتموح وط ها آراء مجيع شرائح اجملتمع األفغاين وشواغل       استقاء ىلرامية إ لااجلهود  

اع يـسمح باملـشاركة     رت حل سياسي للـ    كتسي إجياد يو. شاملةالصاحلة  املعملية    يف ااجهرإد
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م املـستدام  عزز االستقرار والسالتانتقال عملية  ل ة حامس يةًمهالكاملة وإشراك مجيع األفغان أ    
  .وزيادة احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

 أيــضا بالنــسبة اًقليمــي مهمــ التعــاون اإلمــن أجــل خطــوات إجيابيــة ن اختــاذويكســو  - ٦٦
ة، ويف هـذا الـصدد، أود أن أعـرب عـن دعمـي الجتمـاع                حمتملـ الستدامة أي عمليـة سـالم       

 يف اسـطنبول    ، الذي ُعقـد   تحدة وتركيا  بعثة األمم امل   ته رئاس  يف شتركذي ت  ال ،ملا الع الفريق
 يف اسطنبول يف وقت الحـق مـن   الذي سُيعقدمؤمتر الكامل ل ل متهيداًيونيه/يف مطلع حزيران 

 الثقـة والتعـاون بـني الـدول     ان املرتبطـ نيجمـاال التجـارة واألمـن اإلقليمـي    يقتـضي   و. هذا العام 
ــسيق  . اجملــاورة ــي اخلــاص دوره التن ــني    اإلقليمــي لتــ يوسيواصــل ممثل ــق احلــوار ب سهيل توثي

  .األطراف الفاعلة اإلقليمية
 هيوليـ /متـوز  مـن  دخل اعتبـارا  تـ يهـ وتواجه عملية االنتقال العديد من التحديات      و  - ٦٧

إحدى هذه العملية يف املقام األول وستظل . مرحلة تنفيذ أول جمموعة من اجملاالت احملددة
نـضج عمليـة    ت ريثمـا و. لمساعدة األمنية بة للقوة الدولية ل   سلنابولوية  األ ات ذات سؤوليامل

البعثــة كانــت و. يتوالهــا األفغــان بأنفــسهم  ةًيــلعم  تكــوناالنتقــال، مــن املهــم ضــمان أن 
األفغانية لنجـاح ختطـيط     ية   الشامل مع الوزارات التنفيذ    اطرخنشددت على ضرورة اال    قد

 ىل دعـم مـسامهة  إ ة جاهـد  لبعثـة ل  التابعـة  وستسعى املكاتب امليدانيـة   .  وتنفيذها لعمليةهذه ا 
  . احلكم احمللي يف هذه العمليةسلطات

البعثة التدريبية التابعة ملنظمة    ىل جانب   إ،  للمساعدة األمنية القوة الدولية   وتواصل    - ٦٨
دوليــة لبنــاء القــدرات واجلهــود املبذولــة   الهــوداجل، قيــادة حلــف األطلــسي يف أفغانــستان

حتـسن األداء العـام لقـوات األمـن األفغانيـة      وقـد   . إلصالح قوات األمـن الوطنيـة األفغانيـة       
ــة يف جمــايل  جهــود لنتيجــة ل ــاء القــدرات املركــزة املبذول ــدريب وبن جيــب أن تواصــل  و. الت
 سـتفادة مـن  ن مجيـع املـسؤوليات األمنيـة اال   ستا أفغانـ يت تتـوىل يف إطارهـا   لـ ااالنتقـال    عملية
  .اجلهود هذه
  األوضـاع ن يفي إىل حتـسُّ   تفـض ل حبيـث    دار عمليـة االنتقـا    من األمهية مبكان أن تُـ     و  - ٦٩
 ستمريـ جيـب أن    .  حتسني فرص احلصول على اخلدمات األساسية للسكان       ية وكذلك األمن
ة يـ ملع ب، للمناطق اليت متـر حاليـاً    اجللّية “سالمال مثار”  إحدى  اإلمنائية، وهي  ة املساعد تقدمي

  . املقاطعاتسائرنتقال، فضال عن الا
 علـى رؤيـة     ون األفغـان قـادر     يكون  أن ب جي ،ي الصحيح ربشاألمن ال ولكي يتأتى     - ٧٠
لى اخلـدمات االجتماعيـة األساسـية والفـرص         ع م سبل احلصول   هل وأن ُتيسَّر عاجل  ُتهم  ملامظ

إنـشاء  ويكتـسي   . جراميـة واملـسلحة   االقتصادية وحرية التنقل واحلمايـة مـن اجلماعـات اإل         
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 عالقــات وظيفيــة بــني مــةوكــذلك إقالحكــم علــى املــستوى احمللــي، ل ؤ وكفــيإطــار شــرع
.  أمهيـة حامسـة السـتقرار أفغانـستان وازدهارهـا          ،احمللـي سلطات احلكـم    احلكومة املركزية و  

 على البدء   ثر سلباً يؤ أنصندوق النقد الدويل    ل برنامج    إنشاء تفاق على االعدم  ومن شأن   
ي ألميكــن و.  األولويــة لتحقيــق النمــو االقتــصادي والتنميــة ذات احلكومــةخطــةيف تنفيــذ 

، أن  ه التمويل أو ختفيـض    فقو بسبب الربامج الوطنية ذات األولوية   ل يف تنفيذ    تأخري مطوّ 
 يؤدي إىل اختالل التوازن بني العناصر املدنيـة والعـسكرية لعمليـة االنتقـال يف أفغانـستان،                

  .هيولي/متوز  شهر من املقرر أن تبدأ يف أواخراليت
  املعنيـة مبكافحـة الفـساد   ستقلة املـشتركة املـ جلنة الرصد والتقييم   دشني  أثبت ت وقد    - ٧١

ــمــدى  ــعيم احلكومــة صمت ــذ االلتزامــات الــيت قُ ى ل ــتنفي ــدن وكابـُـ يت يف مــؤمترطع . ل لن
قـضية  ال  هـذه   التشجيع يف جهودها ملعاجلة    أشجعها كل  اللجنة و   عمل طالقبانأرحب   انأو

وأشـجع  .  الـسواء   علـى   حلكومة أفغانستان واجملتمع الـدويل      بالنسبة شتركاملهتمام  الذات ا 
 للمساعدة يف احلـد مـن       قلطسواء كمن  مجيع األطراف على االعتراف بقيمة أعمال اللجنة      

  .جراء لبناء الثقة يعزز الشفافية واملساءلةإك وأالفساد وحتقيق احلكم الرشيد، 
كانت الضوابط والتوازنات بـني فـروع احلكومـة الثالثـة موضـوع تـوتر وتفـاوض                 و  - ٧٢

 احملكمـة  ذي أجرتـه  لـ التحقيـق   اصـرف   فقـد   . ميقراطية أفغانستان الوليدة  على حد سواء يف د    
 جــدول أعمــال اهليئــة يف  املدرجــةن القــضايا اهلامــةعــ  الــشعبلــسجم أعــضاء  انتبــاهاخلاصــة

سـقاط العديـد    إ احملكمـة اخلاصـة هتـدد ب       امـت هبـا    ق الـيت  الفـرز     عمليـة   نتائج  إذ أن  التشريعية،
ــة املقبلــة،  األوشــيكة اله القــرارات  هــذُتاتبعــض قــد تقــوِّو. األعــضاء مــن نــشطة االنتخابي
  .صحيحالشكل التعامل معها بُي مل إذا
وهلـذه الغايـة،    . ‘‘توحيد األداء ’’بدأ  مبألمم املتحدة يف أفغانستان ملتزمة      اال تزال   و  - ٧٣
 اخلاص، أجنـز اإلطـار      يين أن أعلن أن فريق األمم املتحدة يف أفغانستان، حتت قيادة ممثل           يسّر
 ى حنــو يكفــللــعوقــد متــت هيكلــة اإلطــار االســتراتيجي املتكامــل   . ســتراتيجي املتكامــلاال

 طـــار األمـــم املتحـــدة للمـــساعدة اإلمنائيـــةإلاســـتعراض منتـــصف املـــدة املقبـــل  مـــع هتزامنـــ
وبالتايل فإن اإلطار االستراتيجي املتكامل ليس غاية يف حد ذاته،           . ٢٠١٣-٢٠١٠ للفترة

 اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة لتنفيذ يفيق قدر أكرب من التماسك  آلية لتحقبةاو مبثإمنا هو
  .لعملية كاُبل اً دعمهابراجم
 االســـتعدادات إلجـــراء ، بـــدأُت)٢٠١١ (١٩٧٤وفقـــا لقـــرار جملـــس األمـــن  و  - ٧٤

 أفغانستان  إىلملساعدة  تقدمي ا  بعثة األمم املتحدة ل    اليت كُلفت هبا   ألنشطةلاستعراض شامل   
شاور مـع   بالتـ وسيجرى هذا االسـتعراض     . دعم يف أفغانستان  من  ألمم املتحدة   اما تقدمه   و
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بعثـة  السـتعراض واليـة   ال ُينري الطريق حكومة أفغانستان واجلهات الدولية ذات الصلة، وس      
  .٢٠١٢ مارس/ذارآاجمللس يف الذي سيجريه 

بعثـة  ، أود أن أشكر ممثلي اخلاص، السيد سـتافان دي ميـستورا، ومـوظفي               اًتامخو  - ٧٥
 أفغانستان ومجيـع مـوظفي األمـم املتحـدة يف أفغانـستان،             إىلملساعدة  تقدمي ا األمم املتحدة ل  

سلم الـ   مبزيـد مـن    أفغانـستان لكـي تـنعم     تفانيهم والتزامهم   ى  لع،  نيدوليال و ني منهم وطنيال
  .ستقرارال واءالرخوا
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	ثانيا - التطورات السياسية والأمنية
	ألف - الحالة الأمنية
	3 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ارتفع عدد الحوادث الأمنية بنسبة 51 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010. وشمل معظم هذه الحوادث وقوع اشتباكات مسلحة واستخدام العبوات الناسفة اليدوية الصنع. وزادت الهجمات الانتحارية بشكل كبير منذ شهر آذار/مارس 2011، حيث شُنت هجمات انتحارية في 17 نيسان/أبريل، من ضمنها خمس هجمات معقّدة، وهو عدد يفوق ما كان عليه في أي شهر من عام 2010. كما زادت عمليات خطف واغتيال المواطنين الأفغان خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وشهدت مدينة قندهار والمناطق المجاورة لها معظم الحوادث خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حيث وقع فيها ربع العدد الإجمالي للهجمات وأكثر من نصف عدد عمليات الاغتيال المسجَّلة في جميع أنحاء البلاد.
	4 - وفي 1 نيسان/أبريل، تحوّلت مظاهرة ضد حرق القرآن الكريم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعمال عنف حيث نهب المتظاهرون مجمع بعثة الأمم المتحدة في مزار شريف. وقُتل أثناء ذلك ثلاثة موظفين دوليين في البعثة وأربعة حراس دوليين. وكان هذا الحادث ثالث هجوم مباشر على مباني الأمم المتحدة يقع في 17 شهراً، حيث أتى في أعقاب الهجوم الذي شُن على مكتب البعثة في هرات في تشرين الأول/أكتوبر 2010 والهجوم الذي استهدف دار الضيافة في بختار في كابُل في تشرين الأول/أكتوبر 2009. وقد سافر مدير ديواني ووكيل الأمين العام لشؤون السلامة والأمن على الفور إلى أفغانستان للقاء الموظفين ومناقشة الحادث مع السلطات الأفغانية. واتخذت تدابير إضافية لتسريع العملية الجارية لتعزيز أمن مكاتب البعثة وأماكن الإقامة التابعة لها.
	5 - وقامت قوات الأمن الوطني الأفغانية والقوة الدولية للمساعدة الأمنية بتكثيف وتنويع عملياتهما، حيث واصلت تمشيط بعض المناطق لانتزاعها من قبضة المتمردين. وفي الوقت ذاته، لا تزال حركة التمرد تتمتع بالقدرة على التكيُّف، حيث أبدت قدرة على شن هجمات مذهلة، كالهجوم المعقَّد المتعدد الأوجه الذي استهدف مبان حكومية في مدينة قندهار في 7 أيار/مايو، عقب فرار 488 من السجناء السياسيين من سجن قريب يوم 25 نيسان/أبريل.
	6 - وواصل المتمردون شن هجمات غير متكافئة ضد مسؤولي الأمن الأفغان، وخاصة قادة الشرطة الرفيعو الرتبة. ومن بين الأمثلة على هذه الهجمات مصرع قائد شرطة مقاطعة قندهار في مقر قيادته في 15 نيسان/أبريل، في حين قُتل قائد المنطقة الشمالية، الفريق محمد داود داود في هجوم وقع يوم 28 أيار/مايو، وأسفر أيضا عن إصابة قائد القيادة الإقليمية الشمالية في القوة الدولية للمساعدة الأمنية بجراح. وتزايدت الهجمات التي يشنها المتسلِّلون ضد المجمعات العسكرية ومراكز التجنيد في الشمال الشرقي والشرق. فقد أسفر الهجوم الذي استهدف مركزاً للتجنيد تابع للجيش الوطني الأفغاني في مقاطعة كُندز يوم 14 آذار/مارس عن مقتل أكثر من 30 شخصاً وكان دليلا على نية المتمردين تقويض الجهود المبذولة لتعزيز قدرة قوات الأمن الوطنية الأفغانية.
	7 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، جرت عدة مظاهرات في المساجد والجامعات والمراكز الحضرية في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والشرقية والجنوبية الشرقية من أفغانستان. واحتج المتظاهرون، الذين كانوا يعدُّون بالآلاف في عدة أماكن (كما كان الحال في قندهار يوم 13 نيسان/أبريل)، ضد أنشطة القوة الدولية، بما في ذلك عمليات التفتيش الليلية والمضايقات المزعومة واعتقال الشخصيات الدينية، وأعربوا عن شعور إحباط عام تجاه المجتمع الدولي في أفغانستان. وهذا النوع من الاضطرابات المدنية مؤشرٌ على استياء أوسع لدى الجمهور، ويمثل خروجاً عن المظاهرات المتفرقة التي جرت في وقت سابق ضد الوجود الدولي المدني والعسكري ويثير قلقا جدياً، بالنظر إلى إمكانية حدوث أعمال شغب عنيفة منظَّمة ضد المجتمع الدولي.
	باء - التطورات السياسية
	8 - استمرت الاحتجاجات السياسية داخل مجلس الشعب (ولِسي جِركه) بمجلس النواب في الجمعية الوطنية المنتخب حديثاً لما يقرب من أربعة أشهر بعد افتتاحه. وكان من ضمن أنشطة محكمة خاصة مثيرة للجدل أُنشئت في كانون الأول/ديسمبر للنظر في المسائل الانتخابية عملية استثنائيةٌ لإعادة فرز بطاقات الاقتراع. وقد تمت عملية إعادة الفرز في 27 نيسان/أبريل، ولكن نتائجها لم يكشف عنها علناً حتى الآن.
	9 - وانتهت الجمعية الوطنية من اختيار المجلسين الإداريين لمجلس الشعب ومجلس الشيوخ (مِشرانو جركه)، وهما هيئتان ذواتا تمثيل واسع النطاق من الناحية الإقليمية والعرقية، على الرغم من عدم مشاركة المرأة فيهما. وقد اختير أيضا رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة - 18 في مجلس الشعب و 12 في مجلس الشيوخ - علماً بأن ما يقرب من ثلثي النواب في مجلس الشعب هم نواب جدد.
	10 - وتواصل بذل الجهود الرامية إلى تعزيز أنشطة التوعية السياسية. ففي اجتماع مجموعة الاتصال الدولية الذي عقد برعاية منظمة المؤتمر الإسلامي يوم 3 آذار/مارس في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، شدد وزير خارجية أفغانستان، زلماي رسول، على أن المجلس الأعلى للسلام سيستمر في قيادة جهود المصالحة. كما أعرب عن تقديره للدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي في هذا الصدد، مشيراً مع ذلك إلى ضرورة أن تُراعى في هذا الدعم السيادة الأفغانية - وهو شعور ردده رئيس المجلس الأعلى للسلام، برهان الدين ربّاني.
	11 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، زار أعضاء المجلس الأعلى للسلام، مرفوقين ومدعومين لوجستياً من قبل بعثة الأمم المتحدة، مقاطعات بَدغيس وخوست وأُروزغان وقندهار وهلمند، وناقشوا موضوعي المصالحة وإعادة الإدماج مع السلطات المحلية والشيوخ والأطراف المشمولة بالمصالحة وأصحاب المصلحة الآخرين. وفي الفترة من 17 إلى 21 أيار/مايو، قام أيضاً وفد برئاسة رئيس المجلس الأعلى للسلام والرئيس التنفيذي لبرنامج السلام وإعادة الإدماج في أفغانستان، معصوم ستانيكزاي، بزيارة تركمانستان حيث عقدا لقاءات مع الرئيس ووزير الخارجية ورئيس البرلمان والزعماء الإقليميين في تركمانستان لمناقشة سبل التعاون بين البلدين. وفي الوقت ذاته، لا يزال عدد من شخصيات المعارضة يعترض علناً على جهود المصالحة مع حركة الطالبان. وكان لقاءٌ جمع هذه الأطراف السياسية الفاعلة في كابُل في مطلع شهر أيار/مايو قد استقطب نحو 500 1 مشارك.
	12 - وبالتشاور مع المجلس الأعلى للسلام، أشرك ممثلي الخاص والبعثة ممثلي مجالس المقاطعات والقيادات الدينية والمجتمعية وكذلك هيئات المجتمع المدني والشباب والجماعات النسائية والجماعات السياسية الناشئة لمناقشة موضوعي السلام والمصالحة وسبل إشراك جماعات المعارضة فعلياً وبدء حوار شامل مع جميع شرائح الشعب الأفغاني. وفي الوقت ذاته، وبتوجيه من ممثلي الخاص، يقوم فريق دعم السلام التابع لبعثة الأمم المتحدة بالترويج لتدابير بناء الثقة، وذلك من خلال الدعوة لإتاحة سبل الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم وإطلاق سراح المعتقلين وحماية المدنيين، بما في ذلك امتثال جميع أطراف النزاع للقانون الإنساني الدولي. وتعمل البعثة على الترويج لهذه المسألة الأخيرة من خلال العمل المباشر مع الأطراف، وذلك بحثّها على تقليل المخاطر المحدقة بالمدنيين وتقديم توصيات بشأن كيفية القيام بذلك. ويمكن أن تشكل هذه التدابير أساساً لتحرك ما قدماً في عمليتي السلام الوطنية والإقليمية.
	13 - وأفادت تقارير بإحراز بعض التقدم في إعادة إدماج المتمردين. فوفقاً لما ذكره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يدير إحدى وحدات الصندوق الاستئماني ويوفر الدعم الفني والتشغيلي للأمانة المشتركة لبرنامج السلام وإعادة الإدماج، بلغ بحلول نهاية أيار/مايو عدد الأفراد الذين انضموا إلى البرنامج منذ بدايته 809 1 في 17 مقاطعة. وقد جرت في قندهار على وجه الخصوص، في آذار/مارس ونيسان/أبريل، عمليتا إدماج شملتا عناصر من حركة الطالبان، وهو تطور هام في منطقة لم تشهد حتى الآن سوى تقدماً محدوداً. ومع ذلك، واصل عدد كبير من المراقبين الوطنيين والدوليين التشكيك في خلفية الكثير من الأفراد الذين انضموا إلى البرنامج.
	14 - وقام مؤتمر استعراض برنامج السلام وإعادة الإدماج، الذي عقد يومي 10 و 11 أيار/مايو في كابل، بتقييم الإنجازات التي تحققت حتى الآن ووافق على اتخاذ تدابير لتعزيز تنفيذ البرنامج. وخلال المؤتمر، أعرب بعض الحكام عن إحباطهم من بطء بدء تنفيذ البرنامج وشددوا على ضرورة مخاطبة المجتمعات المحلية لا فرادى المقاتلين السابقين. وأقرت الوثيقة الختامية، التي تسلط الضوء أيضا على البُعد الجنساني لهذه العملية، بأن المصالحة وإعادة الإدماج جزءان هامان لا يتجزآن من عملية السلام عموماً، وهدفان يعزِّز كل منهما الآخر ضمن البرنامج.
	جيم - التعاون الإقليمي
	15 - واصلت حكومة أفغانستان حوارها وتعاونها مع البلدان المجاورة. ففي يومي 7 و 8 آذار/مارس، زار وزير داخلية جمهورية إيران الإسلامية، مصطفى محمد نجار، كابُل لبحث المزيد من سبل التعاون في جهود مكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة وكذلك جهود مكافحة الإرهاب. وفي 26 آذار/مارس، زار الرئيس كرزاي طهران لإجراء محادثات مع الرئيس محمود أحمدي نجاد.
	16 - وعُقدت عدة اجتماعات ثنائية بين أفغانستان وباكستان أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. فقد التقى رئيس وزراء باكستان يوسف جيلاني بالرئيس كرزاي في كابُل يوم 16 نيسان/أبريل. وزار الرئيس كرزاي إسلام أباد يومي 10 و 11 حزيران/يونيه، حيث التقى بالرئيس آصف علي زرداري ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى. وعند ختام زيارة الرئيس كرزاي، وقّع وزير خارجية أفغانستان، رسول، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية في باكستان، حنا ربّاني كْهر، على إعلان مشترك يحدد رؤية مشتركة للعلاقات الثنائية السلمية. وعُقد الاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة بين أفغانستان وباكستان من أجل المصالحة والسلام في إسلام أباد يوم 11حزيران/يونيه. وأشار البيان المشترك الذي صدر عقب الاجتماع إلى أن باكستان أعربت عن تأييدها الكامل للجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للسلام من أجل تعزيز السلام والمصالحة في أفغانستان، وأكدت تعاون باكستان ودعمها لجهود المجلس. واتفق الجانبان على أن يكون المجلس الأعلى للسلام بمثابة أمانة اللجنة المشتركة. وفي 12 حزيران/يونيه، دخل اتفاق التجارة العابرة بين أفغانستان وباكستان حيّز النفاذ بعد تأخير دام أربعة أشهر. وفي تطور منفصل، استؤنفت الاجتماعات الثلاثية بين أفغانستان وباكستان والولايات المتحدة بعقد اجتماع في إسلام أباد يوم 3 أيار/مايو واجتماع للمتابعة في كابُل يوم 24 أيار/مايو.
	17 - وفي 12 أيار/مايو، قام رئيس وزراء الهند، مانموهان سينغ، بأول زيارة له لأفغانستان منذ عام 2005، وأعلن أمام جلسة مشتركة للبرلمان عن تقديم مساعدة اقتصادية إضافية إلى أفغانستان. كما أبلغها رئيس الوزراء بتأييد الهند للجهود الأفغانية المبذولة في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية.
	18 - ورأت مبادرات متعددة الأطراف النور أيضاً خلال الفترة المشمولة بالتقرير. فعلى هامش المؤتمر الرابع المعني بأقل البلدان نمواً، الذي عقد في اسطنبول يوم 10 أيار/مايو، تبادل وزراء وممثلون رفيعو المستوى من الاتحاد الروسي، وأفغانستان، والإمارات العربية المتحدة، وباكستان، وتركمانستان، وجمهورية إيران الإسلامية، والصين، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، والمملكة العربية السعودية، والهند، وكذلك ممثلي الخاص وجهات النظر حول أفغانستان، مؤكِّدين مجدداً التزامهم بسيادتها وعدم قابليتها للتقسيم ووحدة أراضيها. واتفق جميع المشاركين على بدء التحضيرات لمؤتمر اسطنبول بشأن أفغانستان، الذي سيُعقد في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
	19 - وأنشأ فريق الاتصال الدولي في اجتماعه بمدينة جدة فريقاً عاملا معنياً بالتعاون الإقليمي إلى جانب ثلاث فرق عاملة موضوعية أخرى (تعنى بالمصالحة، والانتقال، والالتزام الطويل الأمد). واجتمع الفريق العامل المعني بالتعاون الإقليمي للمرة الأولى يوم 3 حزيران/يونيه. وأعاد الاجتماع، الذي شارك في رئاسته كل من ممثل تركيا الخاص لأفغانستان وباكستان وممثلي الخاص، تأكيد التزام الجهات الفاعلة الإقليمية باستقرار أفغانستان وازدهاره الاقتصادي من خلال المشاركة الإقليمية البناءة. وفي تطور منفصل، أعلنت أفغانستان عزمها تقديم طلب للحصول على صفة مراقب في منظمة شنغهاي للتعاون.
	ثانيا - حقوق الإنسان
	20 - ظلَّت حماية المدنيين شاغلا فائق الأهمية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. إذ وثَّقت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان وقوع 950 2 ضحية في صفوف المدنيين بسبب النزاع (بما في ذلك 090 1 وفاة و 860 1 إصابة بجروح بين صفوف المدنيين الأفغان)، وهو ما يمثِّل زيادة بنسبة 20 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2010. ويُعزى إلى العناصر المناوئة للحكومة وقوع 361 2 ضحية في صفوف المدنيين (80 في المائة من مجموع عدد الضحايا المدنيين)، في حين كانت القوات الموالية للحكومة هي المسؤولة عن وقوع 292 ضحية في صفوف المدنيين (10 في المائة من العدد الإجمالي). أما النسبة المتبقية البالغة 10 في المائة، فلم يمكن تحديد المسؤولية عنها. وتُعزى جزئيا زيادة عدد الضحايا المدنيين، الذي جاء عقب إعلان طالبان عن هجوم الربيع يوم 30 نيسان/أبريل، إلى توسيع نطاق عمليات العناصر المناوئة للحكومة والقوات الموالية للحكومة في مختلف أنحاء البلاد، ولا سيما في الشمال والمناطق الموجودة على الحدود مع باكستان.
	21 - ووقعت غالبية الضحايا بين المدنيين في المنطقتين الجنوبية والجنوبية الشرقية. ويُعزى سقوط العدد الأكبر من القتلى والجرحى المدنيين إلى الأجهزة المتفجرة اليدوية الصُنع التي زُرعت على طول الطرق المزدحمة والهجمات الانتحارية التي شنتها العناصر المناوئة للحكومة في المناطق المدنية المأهولة بالسكان. كما أسفرت الهجمات التي تستهدف قوافل ومباني وموظفي الحكومة والقوات الموالية لها وكذلك المتعاقدين المدنيين الذين يوفرون الخدمات اللوجستية للقوات الموالية للحكومة، عن سقوط أعداد متزايدة من الضحايا في صفوف المدنيين. وبالرغم من تصريحات حركة الطالبان العلنية التي تقول فيها إن الهجمات ينبغي أن تستهدف الأهداف العسكرية دون غيرها وتكفل حماية المدنيين، فقد تواصلت الهجمات العشوائية ضد المدنيين. ففي 21 أيار/مايو مثلا، أعلنت طالبان مسؤوليتها عن هجوم انتحاري على مستشفى تابع للجيش الوطني في كابل أسفر عن مقتل ستة مدنيين وجرح 23 طالبا في الطب. كما ازدادت حوادث تخويف المدنيين المرتبطين بالحكومة والقوات الموالية لها واختطافهم واغتيالهم، مما زاد في انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بالأفغانيين وتباطؤ الجهود المبذولة في مجالي الحوكمة والتنمية.
	22 - وواصلت القوات الموالية للحكومة استخدام الهجمات الجوية والغارات الليلية من أجل استهداف العناصر المناوئة للحكومة، مما أسفر في بعض الأحيان عن سقوط ضحايا بين المدنيين ووقوع أضرار في الممتلكات. وفيما قدمت القوة الدولية للمساعدة الأمنية والحكومة اعتذارات علنية ونظرت في طلبات متعلقة بالتعويض بعد مثل هذه العمليات، استمرت هذه الحوادث في تأجيج التوترات بين القوات الموالية للحكومة والمجتمعات المحلية. ووقع العديد من المظاهرات العنيفة احتجاجا على وقوع ضحايا مدنيـين وعلى الغارات الليلية، وعرف بعضها تسلل عناصر مناوئة للحكومة ومجموعات أخرى، مما أسفر عن وقوع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيـين.
	23 - وخلال الفترة المستعرضة، عمل فريق الأمم المتحدة القُـطري عن كثب مع هيئات المجتمع المدني والسلطات الحكومية بشأن تعديلات على مشروع اللائحة التنظيمية المتعلقة بمراكز حماية المرأة الذي تقدمت بـه وزارة شؤون المرأة ووزارة العدل. وكانت المشاريع السابقة للائحة التنظيمية قد أثارت أسئلة حول الإدارة المستقلة المتواصلة للمراكز من قِـبل جماعات المجتمع المدني ومدى حماية حقوق المرأة، بما في ذلك ضد الإعادة القسرية إلى الأُسـر وعدم الموافقة على الكشف عن المعلومات لسلطات إنفاذ القانون. وأوصـى الفريق العامل المعني بإصلاح القانون الجنائي، الذي يضم خبراء قانونيـين وطنيـين ودوليـين، من بينهم خبراء من الأمم المتحدة، بتعديلات من شأنها حماية حقوق المرأة على نحو كامل. وقد أُدخلت التعديلات في الصيغة النهائية للائحة التنظيمية التي قُـدمت، أثناء كتابة هذا التقرير، إلى اللجنة الفنية المعنية باستعراض التشريعات والتابعة لمجلس الوزراء من أجل الحصول على موافقة الحكومة.
	24 - وواصلت بعثة الأمم المتحدة رصد تنفيذ القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك تـتبع جهود الشرطة والمدعين العامين والقضاة من أجل تطبيق القانون، وهو القانون الذي يجري إنفاذه الآن في 10 مقاطعات فقط من بين 34 مقاطعة. واستضافت البعثة حلقات عمل في جميع مناطق البلاد خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل التوعية بهذا القانون ونتائج تقرير البعثة عن الممارسات التقليدية الضارة بالنساء والبنات الذي نُـشر في أواخر عام 2010. وعملت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) عن كثـب مع لجنة القضاء على العنف ضد المرأة من أجل التشجيع على تنفيذ القانون. وفي العديد من المناطق التي يتسم فيها حضور نظام العدالة بالضعف، تواصل السلطات إحالة كل الشكايات تقريبا المتعلقة بالعنف العائلي وقضايا الهروب من البيت إلى آليات حل النـزاعات التقليدية. وتُـوجـَّـه في غالب الأحيان تهمة ارتكاب جريمة الزنـى أو نيـة ارتكابها إلى النساء والبنات اللواتي يهربـن من بيوتهن بسبب الاعتداء أو التهديد بتزويجهـن قسرا. وبالرغم من الجهود التي تُبذل حاليا من أجل التوعية بقانون القضاء على العنف ضد المرأة، يتواصل اعتقال النساء ومحاكمتهن بتهمة الهروب من البيت. فخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أيـدت المحكمة العليا أحكام إدانـة صدرت في حق نساء من ضحايا الاغتصاب لارتكابهن جريمة الزنـى عوقبت بموجبها نساء بالسجن لمـدد تصل إلى 15 سنة. وواصلت بعثة الأمم المتحدة توثيق حوادث العنف ضد المرأة، بما في ذلك ”جرائم الشرف“ في مقاطعتيْ بدخشان وكُـندز والقبض على النساء والبنات بسبب الهروب من البيت واحتجازهن في مقاطعتيْ نـنكرهار وبكتيـا.
	25 - وفي حزيران/يونيه، قام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في إطار شراكة مع الوزارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، بتدشيـن المجموعة الأولى من المآوي الانتقالية بعد الإفراج من السجن في مزار شريف وكابل من أجل النساء الخارجات من السجون. وتقوم منظمة غير حكومية محلية، وهي نساء من أجل النساء الأفغانيات، بتنفيذ هذه المبادرة. ويهدف هذا المشروع إلى تشجيع إعادة إدماج السجينات بنجاح في الحياة المدنية قبل الإفراج عنهن وبعده، بما في ذلك من خلال توفير المأوى، والغذاء، والدعم الاجتماعي - النفسي، والدعم في مجال بناء القدرات لهن. وتوجد في سجون أفغانستان، إلى غاية حزيران/يونيه، 650 امرأة تقريبا، يعيش البعض منهن مع أطفالهن (أكثر من 280 قاصرا).
	26 - وتواصل بعثة الأمم المتحدة التعاون مع الجماعات المعنية بالعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان وقضايا المرأة من أجل تعزيز دور المجتمع المدنـي في لجان السلام الخاصة بالمقاطعات والتابعة لبرنامج السلام وإعادة الإدماج. واقترحت البعثة، بالتشاور مع هيئات المجتمع المدني، إنشاء آليات من أجل القيام بعملية فرز الأفراد المراد إعادة إدماجهم والبـت في المظالم، ومن أجل معالجة مسألة العفو السياسي ضمن برنامج السلام وإعادة الإدماج. وفي أيار/مايو، ناقش أعضاء من المجلس الأعلى للسلام والمجتمع المدني الأفغاني تنفيذ البرنامج والمساءلة عن الجرائم الخطيرة في حلقة عمل دامت يومين نظمها منتدى المجتمع المدني الأفغاني، وهو منظمة غير حكومية محلية.
	27 - وبالرغم من أن حكومة أفغانستان وعدت في كانون الأول/ديسمبر 2010 بتخصيص مليون دولار من ميزانية الدولة للجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، فإن الميزانية النهائية لفترة 2011/2012 المقدمة إلى البرلمان لم تخصـص سوى 000 500 دولار. وهذا الأمر، إضافة إلى وجود تأخير مدته ثلاثة أشهر في دفع مرتبات جميع موظفي اللجنة الأفغانية بسبب تأخيرات في التمويل من المانحين الدوليين الرئيسيـين، يضع استقلال اللجنة واستدامتها على المدى الطويل في خطر. وتواصل بعثة الأمم المتحدة، مع شركاء دوليين، مساعدة اللجنة كي تجد آلية للتمويل المستدام.
	28 - ويواصل الصحفيون الأفغان ووسائط الإعلام الأفغانية العمل في بيئـة نزاع معقدة. إذ يذكر العديد من الصحفيين الأفغان في تقارير لهم أنهم يتلقون تهديدات مباشرة من المتمردين من أجل كتابة تقارير إيجابية عنهم أو عدم كتابة تقارير إيجابية عن أنشطة الحكومة. كما دعا بيان صادر عن مجلس العلماء في حزيران/يونيه إلى إغلاق محطة بـث تلفزيوني وطنية بارزة بسبب التغطية ”غير الإسلامية“ وانتقد تقارير إحدى الصحف اليومية الرئيسية، مما ساهم في إيجاد مناخ الضغط على البعض من أشد وسائط الإعلام المستقلة مجاهرة برأيها في البلد.
	29 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، زارت البعثة مراكز احتجاز في مختلف أنحاء أفغانستان، لا سيما مرافق مديرية الأمن الوطنية ووزارة العدل من أجل رصد احترام الضمانات المتعلقة بالاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والمحاكمة العادلة. وسُـمح للبعثة بدخول ما يزيد على 24 مرفقا للاحتجاز تابع للمديرية في 21 مقاطعة في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك كابيسا، وخوست، ولغمان، وكابل، وهرات، وكُندز، وغَـرديز. وواصلت البعثة تلقي ادعاءات تتعلق بسوء المعاملة والاحتجاز لمدة طويلة جدا دون توجيـه تهمة أو محاكمة، وافتقاد سبل الاستعانة بمحامٍ للدفاع.
	30 - ونظمت البعثة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بشراكة مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، جلسة إحاطة مشتركة بين الوكالات في كابل من أجل متابعة تقرير أفغانستان الأولي المقدم إلى لجنة حقوق الطفل. وأُجريت مناقشات مع السلطات الحكومية وهيئات المجتمع المدني واللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان بشأن تدابير من أجل تعزيز حماية الطفل من العنف والنظر في شواغل اللجنة المتعلقة بمعاملة مرتكبي الجرائم من الأطفال، لا سيما البنات، في نظام العدل ووضعهم في مراكز إعادة التأهيل. وانصب الاهتمام بشكل خاص على وضع استراتيجية وطنية من أجل منع كل أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها، وفرض حظر قانوني على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وتعزيز نظام بيانات وطني ووضع برنامج للبحث في هذا الميدان.
	ثالثا - تنفيذ عملية كابل وتنسيق المعونة
	31 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت حكومة أفغانستان تنفيذ عملية كابل. وإلى غاية شهر حزيران/يونيه، وُضـع 11 برنامجاً من البرامج الوطنية ذات الأولوية، من أصل ما مجموعه 22 برنامجاً، وتجري المشاورات مع الجهات المانحة بشأن مضمون هذه البرامج فضلاً عن تمويلها. وأحرزت مجموعة تنمية الموارد البشرية التي تشمل التعليم، والتدريب المهني التقني، والصحة، وخطة العمل الوطنية للمرأة في أفغانستان، تقدماً ملموساًً في أربعة برامج من البرامج الوطنية ذات الأولوية الخمسة المقترحة التي يجري التشاور بشأنها. ودفعت مجموعة البنى التحتية بالبرامج الرئيسية قدماً في قطاعيْ الصناعات الاستخراجية والموارد الإقليمية. وتشمل البرامج الوطنية ذات الأولوية التي أحرز فيها تقدم أقل، برامج في مجال إصلاح الإدارة العامة والحوكمة والعدالة على الصعيد دون الوطني.
	32 - وتشمل عملية كابل آلية للرصد واستقاء الآراء بشأن النقاط المرجعية لمؤتمريْ لندن وكابل، وكذلك التقارير المرحلية التي تقدم بعد مرور 100 يوم لكل من البرامج الوطنية ذات الأولية. وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير، استكملت جولة ثانية من تقديم التقارير المرحلية بشأن البرامج الوطنية ذات الأولوية. ومع أن الإطار الحكومي للرصد والإبلاغ لا يزال يتطور، فـإن هذه الآلية تشكل خطوة هامة لتيسيـر الحوار المنتظم في مجال السياسات بين الوزارات والشركاء في مجال التنمية وبوسعها أن تعزز المزيد من التنسيق بين الجهات المانحة دعما للبرامج الحكومية. وقامت بعثة الأمم المتحدة بتيسير نحو 30 مشاورة بين الوزارات التنفيذية والشركاء الإنمائيـين واستعراضا بين الشركاء بشأن تحديد أفضل الممارسات والسبل الكفيلة بمواصلة تعزيز الحوار المنتظم. وفضلاً عن ذلك، تقدم بعثة الأمم المتحدة الدعم حالياً لإشراك المجتمع المدني في الخطة الإنمائية ذات الأولوية في أفغانستان. وقد أنشئت فرقة عمل تضم وزارة المالية وشبكات المجتمع المدني لتيسير المشاورات المنتظمة، وتعمل بعثة الأمم المتحدة حالياً مع ممثلي هذه الشبكات على دعم مشاركتهم في هياكل المجلس المشترك للتنسيق والرصد.
	33 - إلا أن وضع الخطة الإنمائية ذات الأولوية لأفغانستان يجري في ظل استمرار عدم وجود برنامج قطري لصندوق النقد الدولي. وفيما لا يزال يتعين التوصل إلى اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، يمتنع العديد من الجهات المانحة، التي تؤكد أهمية وجـود برنامج لصندوق النقد الدولي كدليل على سلامة وضع الاقتصاد الكلي لأفغانستان، عن تقديم المزيد من الأموال إلى الصندوق الاستئماني لتعميـر أفغانستان الذي يديره البنك الدولي. ونبهت وزارة المالية المجتمع الدولي إلى أن استمرار عدم وجود برنامج لصندوق النقد الدولي سيؤثر سلبا في قدرة الحكومة على دفع المرتبات، وكذلك في مواصلة تنفيذ البرامج الوطنية.
	34 - وسيؤثر استمرار عدم وجود برنامج لصندوق النقد الدولي أيضاً على تنفيذ الشركاء الإنمائيـين ما تعهـدوا بـه في مؤتمريْ لندن وكابل من التزامات بشأن تحويل المعونة تدريجياً إلى ميزانية الحكومة. وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت الحكومة الاضطلاع بدور قيادي في تنسيق تمويل الجهات المانحة وفي الدعوة إلى تنفيذ التزامات هذه الجهات بمبادئ فعالية المعونة. وفي نيسان/أبريل، أصدرت الحكومة الاستعراض الذي أجرته للتمويل الذي تقدمه الجهات المانحة إلى أفغانستان، وهو تقرير التعاون الإنمائي (2010)، وشاركت في الدراسة الاستقصائية العالمية التي أُجريت بشأن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في إعلان باريس بشأن فعالية المعونة. وأظهرت الاستنتاجات الرئيسية بأن الإصلاحات التي جرت في إدارة الأموال والنفقات العامة بدأت تؤدي إلى تحسينات في الناتج المحلي الإجمالي وتعبئة الإيرادات، ولكن تنفيذ الميزانية لا يزال من الشواغل الرئيسية. ومع أن الاستنتاجات الأولية تشير إلى حدوث زيادة في المساعدة المقدمـة عن طريق الميزانية الوطنية، لا تزال هناك ثغرات في مواءمة موارد الجهات المانحة مع أولويات الحكومة، وتنسيق المعونة والمساءلة المتبادلة عن تحقيق النتائج الإنمائية. ولوحظ أن تحسينات إيجابية ملموسة قد تحققت في مجاليْ التعليم والصحة بفضل عمليات التنسيق التدريجية مع الجهات المانحة التي أسفرت عن تسخير أفضل للموارد والمزيد من التنسيق للحوار بين الجهات المانحة والحكومة بشأن السياسات العامة. وبغية تناول القضايا المتعلقة باتساق المعونة بصورة بناءة، تعتزم الحكومة إنشاء فرقة عمل لوضع خطة عمل متوسطة الأجل من أجل معالجة هذه المسائل مع الجهات المانحة.
	35 - وتتوافق الآراء على أنه من الأهمية بمكان الحفاظ على الزخم الكامن وراء عملية كابل والحوار القائم بين المجتمع الدولي والحكومة. لذلك، تم الاتفاق على المضي قدماً في إنشاء اللجان الدائمة الثلاث (المعنية بالحوكمة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والأمن) للمجلس المشترك للتنسيق والرصد في تموز/يوليه.
	رابعا - المستجدات في عملية الانتقال
	36 - تقدمت عملية انتقال المسؤوليات الأمنية إلى القيادة الأفغانية، على النحو الذي أقر وبدأ العمل به رسمياً في مؤتمر قمة لشبونة لمنظمة حلف شمال الأطلسي الذي عقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، مع إعلان الرئيس كرزاي في 22 آذار/مارس للمناطق المرشحة لكي تنتقل المسؤوليات الأمنية فيها اعتباراً من تموز/يوليه. والمناطق السبعة هي مقاطعات كابل (باستثناء قضاء ساروبي)، وبنجشير وباميان، وبلديات هرات (مقاطعة هرات) (وما يناظرها من أقضية)، ومزار شريف (مقاطعة بلخ) ومهتَر لام (مقاطعة لغمان) ولشكركاه (مقاطعة هلمند).
	37 - واضطلعت القوة الدولية للمساعدة الأمنية التي تقودها منظمة حلف شمال الأطلسي بعملية تخطيط على مرحلتين بالتنسيق مع اللجنة الأفغانية لتنسيق عملية الانتقال التي يرأسها الدكتور أشرف غني. وتركز الخطوة الأولى على الشروط الضرورية للبدء بعملية الانتقال في المناطق المحددة، في حين تتناول الخطوة الثانية الإجراءات اللازمة نحو إنجاز عملية الانتقال والتوصل إلى تولي المؤسسات الأفغانية المسؤولية الكاملة عن الأمن. والغرض من عملية التخطيط هذه مراعاة العناصر الرئيسية للتنمية والحوكمة التي قد تؤثر في عملية الانتقال الأمني وتدعم النقل المستدام للمسؤولية الأمنية الرئيسية. ومن أولويات الحكومة التصدي لدور أفرقة إعادة إعمار المقاطعات لتفادي وجـود هياكل متوازية وضمان تركيز الجهود الدولية على دعم تنمية قدرة المؤسسات الأفغانية وفعاليتها في مجال تقديم الخدمات الأساسية. واتفقـت القوة الدولية للمساعدة الأمنية والحكومة على ضرورة إقامة صلة وثيقة بين تخطيط عملية الانتقال وأولويات عملية كابل وآلياتها بما يكفل أن تسهم أنشطة الانتقال القصيرة الأجل في التنمية المتوسطة الأجل لأفغانستان. 
	38 - وتعمل بعثة الأمم المتحدة، بصفتها مراقباً لهذه العملية، مع الحكومة والمحاورين في القوة الدولية للمساعدة الأمنية بغية تجنب استحداث عمليات موازية قد تكون لها نتائج عكسية على تطوير المؤسسات الأفغانية، أو التخفيف من آثار أي تحويل ضار للاهتمام أو الموارد إلى المناطق المشمولة بالعملية الانتقالية بعيداً عن المناطق غير المشمولة بهـا. وتواصل البعثة تيسير الحوار بين الشركاء الإنمائيـين وبين هؤلاء الشركاء والقوة الدولية للمساعدة الأمنية بغرض كفالة مراعاة المنظورات الإنمائية في تصميم عملية الانتقال والتخطيط لها.
	39 - وتواصل بعثة الأمم المتحدة ميدانياً العمل بشكل وثيق مع مجالس المحافظات والأفرقة العاملة القطاعية التي تقودها الوزارات التنفيذية لتعزيز ما تبذله أفرقة إعادة إعمار المقاطعات والجهات المانحة من جهود في مجال تخطيط التنمية وتقديم الدعم المتسق. وقامت البعثة، في إطار الجهود التي تبذلها نحو تحقيق المزيد من الاتساق على مستوى الأمم المتحدة، بتيسير الحوار المستمر بين وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في أفغانستان بشأن عملية الانتقال لتحديد الصلات بين الأنشطة القائمة وأولويات الحكومة. ويشمل ذلك النظر في الأنشطة الجارية للأمم المتحدة في المجموعة الأولى من المناطق الإقليمية المرشحة للانتقال من أجل دعـم أي عملية انتقال مستدامة على نحو أفضل، ولا سيما قدرة سلطات المقاطعات على تقييم الاحتياجات الإنمائية، وتحديد الثغرات الرئيسية في مجال التمويل، والتنسيق مع الإدارات التنفيذية وكذلك مع الجهات المانحة الموجودة في هذه المقاطعات.
	خامسا - الحوكمة
	40 - أُحـرز بعض التقدم في تنفيذ الإطار دون الوطني لسياسات الحوكمة، مع أنه لا يزال يتعين القيام بالكثير، ويشمل ذلك التوصل إلى توافق للآراء بشأن أدوار ومسؤوليات المؤسسات الحكومية على المستوى المركزي ومستوى المقاطعات والبلديات والأقضية. ومن مجالات العمل الحيوية توضيح آليات الميزنة المستدامة في المقاطعات وكفالة وصول التمويل الذي توافق عليه الحكومة المركزية إلى سلطات المقاطعات والأقضية. وسيكتسب ذلك أهمية على وجه الخصوص أثناء عملية الانتقال، إذ يُـرجَّـح أن يتضاءل تمويل الجهات المانحة على المستوى المحلي بصفة عامة وسينبغـي توجيه أموال التنميـة على نحو متزايد نحو آليات الميزانية الوطنية والآليات المركزية. وفي أيار/مايو، دعت وزارة المالية المسؤولين في المقاطعات إلى اجتماع بشأن الميزنة في المقاطعات. وستبدأ الوزارة أيضا في العمل ببرنامج تجريبي للميزانية في المقاطعات لتوجيه المزيد من الأموال إلى المقاطعات في الأشهر المقبلة. وهذا تطور مهم تقـوده الحكومة من المفروض أن يلقى دعماً قوياً من الجهات المانحة.
	41 - وبدعم من البرنامج الوطني لتنمية المناطق التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اجتمع نحو 400 من الممثلين المنتخبين لمجتمعاتهم - وهم أعضاء مجالس التنمية في الأقضية من جميع المقاطعات الــ 34 في أفغانستان - في كابل في أيار/مايو بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني الأول لمجالس التنمية في الأقضية. وقيـَّـم المؤتمر ما حققتـه هذه المجالس من إنجازات، وحـدَّد الدروس المستخلصة، ودعـا الحكومة المركزية إلى دعـم هذه المجالس.
	42 - وحوَّلت الحكومة، في إطار مساعيها لتحسين الشفافية في تعيين كبار الموظفين وتقديم الخدمات على المستوى دون الوطني، مركز نواب الحكام وحكام الأقضية من أشخاص معينين لاعتبارات سياسيـة إلى موظفي خدمة مدنية، وأنشأت عمليات توظيف تتسم بالشفافية وتستند إلى المؤهلات. ووظفت لجنة الخدمة المدنية والمديرية المستقلة للحكم المحلي 56 حاكماً للأقضية و 13 نائب حاكم خلال الربع الثاني من عام 2011. وراقبت البعثة عن كثب هذه العملية ولاحظت أن العملية نُـفذت بالشكل الصحيح ولاقت أصداء إيجابية لدى عامـة الناس، وذلك على الرغم مما اعترضها من صعوبات على الصعيد المحلي.
	43 - وبدأت اللجنة المشتركة للرصد والتقييم في مجال مكافحة الفساد عملها في 11 أيار/مايو. وشـدد أعضاؤها الستـة، (ثلاثة أعضاء أفغان وثلاثة أعضاء دوليين) الذين عُـيِّنوا بموجب مرسوم رئاسي، على الجهود التي تبذلها حكومة أفغانستان للوفاء بما توصل إليه مؤتمرا لندن وكابل من نتائج. ومن المتوقع خلال الأشهر المقبلة أن تساعد اللجنة على وضع نقاط مرجعية واضحة وموضوعية لقياس التقدم المحرز في مجال التصدي للفساد وإعداد التقارير المرحلية بشأن الأنشطة الوطنية والدولية ليطلـع عليها الرئيس والبرلمان وجميع الأفغان.
	44 - وعلى الرغم من استمرار الصعوبات التي اعترضت العملية الانتخابية عام 2010، هناك جهود تبذل لكفالة الاحتفاظ بالخبرات والموارد الانتخابية التي تراكمت حتى الآن وتعزيزها. ويوجـد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصـدد وضع المشروع الجديد المتعلق بالمساعدة الانتخابية المسمَّـى ELECT (تعزيز القدرات القانونية والانتخابية من أجل الغـد)، في صيغته النهائية بالتشاور مع السلطات الأفغانية ومن المتوقع أن يبدأ العمل به في تموز/يوليه أو في آب/أغسطس.
	سادسا - المساعدة الإنسانية
	45 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أدى النـزاع الدائر وتزايد عدد الحوادث الأمنية في أنحاء البلد إلى زيادة كبيرة في حالات التهجير. وتضاءلت إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية أكثر فأكثر نتيجة لانعدام الأمن. وتواصلت الهجمات وأعمال العنف داخل البنى التحتية المدنية وحولها، بما فيها المدارس والمرافق الطبية. وحال القتال في مناطق معينة دون التصدي للفيضانات الربيعية السنوية. ففي المنطقة الوسطى، لم تتمكن الأمم المتحدة من الوصول سوى إلى 39 مقاطعة من أصل 111 مقاطعة، أما في داخل قندهار وما حولها فلم تتمكن من الوصول سوى إلى خمسة أقضية من أصل 55 قضاء. وقصرت وكالات الأمم المتحدة أنشطتها على مقار المقاطعات ومحيطها المباشر، فكان على المشردين داخليا في كثير من الأحيان السفر إلى المدن الرئيسية للحصول على المساعدة. وما زال العاملون في مجال المساعدة الإنسانية يتعرضون للهجمات، وصارت بعض المنظمات التي كان لها سابقا سبل وصول جيدة نسبيا تعاني من تضاؤل فرص الوصول. وفي 26 أيار/مايو، وردت أنباء تتحدث عن وقوع ستة وعشرين حادثا بحق العاملين في مجال المساعدة الإنسانية، في حين أُبلغ في الأسبوعين الأولين من شهر حزيران/يونيه عن وقوع 14 حادثا. وما زالت الكوارث الطبيعية تشكل خطراً دائما على الفئات السكانية الضعيفة. ولذلك قام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وجهات شريكة له بوضع خطط طوارئ إقليمية لتبسيط سبل تبادل المعلومات، ولتوفير مخزون المعونات مسبقاً وتعزيز آليات إيتائها. وفي إطار المجهود الشامل الرامي إلى تيسير عمل الهيئة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث، أُعدت 10 خطط إقليمية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ولكي تكفل المنظمات الإنسانية تلبية الاحتياجات بشكل ملائم وفي الوقت المناسب، قامت بتعزيز قدراتها إلى جانب المجموعة الرائدة للوكالات الإنسانية على الصعيدين الوطني والإقليمي.
	46 - ويقوم برنامج الأغذية العالمي ببذل جهود متصلة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية بزيادة المشتريات المحلية من المواد الغذائية مباشرة من الشركات الأفغانية المصنّعة. ففي أيار/مايو، اشترى البرنامج 000 4 طن متري من القمح من صغار المزارعين أو من التعاونيات الزراعية وحوالي 000 24 طن متري من القمح من وزارة الزراعة الأفغانية. وفي منتصف أيار/مايو، احتاج البرنامج إلى مبلغ إضافي قدره 250 مليون دولار حتى نهاية العام لمواصلة تقديم الدعم المقرر لسبعة ملايين شخص من أفراد الفئات الضعيفة، دون وجود أي مؤشر على أن التمويل سيكون متاحا لسد النقص الحاصل. وأُجري استعراض استراتيجي لأنشطة البرنامج لمعرفة أفضل السبل الكفيلة بتحديد أولويات المساعدات الغذائية التي يقدمها نظرا لتوقعات التمويل وللأوضاع الميدانية.
	47 - وتجاوزت أعداد المهجرين في نهاية أيار/مايو 436 435 فردا، بزيادة قدرها 4 في المائة عن التقرير الأخير، مما يشير إلى حدوث تسارع كبير في وتيرة وحجم التهجير الناجم عن النـزاع. وليس التهجير الناجم عن النـزاع القائم وأوجه القصور القائمة في دعم إعادة الإدماج قضيتين إنسانيتين فحسب، ولكنهما أيضا مصدر قلق أمني كبير لما ينطويان عليه من احتمالات زعزعة الاستقرار. وقدمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدعم لعودة 823 23 فردا (536 19 فردا من باكستان و 250 4 فردا من جمهورية إيران الإسلامية) خلال الفترة المشمولة بالتقرير ليتجاوز العدد الإجمالي للعائدين بمساعدة المفوضية منذ عام 2002 حد 4.6 ملايين، أو ما يقرب من 25 في المائة من العدد التقديري للسكان في أفغانستان. وتقوم المفوضية بالترويج لنهج أشمل لإعادة الإدماج بصورة مستدامة، وذلك عن طريق برامج تجريبية حُددت في سبع مقاطعات. ويرتبط هذا النهج ارتباطا كبيرا بالاعتبارات الإقليمية التي نوقشت في اجتماعات اللجنة الثلاثية التي عُقدت في كابُل في أوائل أيار/مايو.
	48 - وبينما تشير الأرقام الوطنية إلى وجود أزمة صامتة ناتجة عن عدم انتظام خمسة ملايين طفل (ما نسبته 42 في المائة من جميع الأطفال) في المدارس بسبب الفقر والضعف، أُحرز تقدم كبير في تعزيز فرص الحصول على التعليم من خلال تهيئة أماكن للتعلم، وإنشاء مدارس مجتمعية وتوفير مواد التعليم والتعلم. وتقوم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بتنظيم دروس في محو الأمية وتنمية المهارات للأميين من فئتي الشباب والبالغين في 18 مقاطعة من خلال برنامج تعزيز محو الأمية في أفغانستان. وفي الفترة ما بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيه، بلغ عدد المسجلين 400 91 دارسا في 656 3 صفا من صفوف محو الأمية في 18 مقاطعة في أفغانستان. وعلى الرغم من الحالة الأمنية السائدة في بعض المناطق، تجري الدراسة في صفوف محو الأمية بنجاح.
	49 - ولا تزال أفغانستان إحدى البلدان الأربعة في العالم التي يُعد شلل الأطفال مرضا متوطنا فيها، وتواصل اليونيسيف مع جهات شريكة لها دعم حملات تلقيح الأطفال ضد شلل الأطفال في البلد. وهذه الحملات أساسية لوقف انتقال فيروس شلل الأطفال، الذي ينتشر أساسا في المنطقة الجنوبية. ولكن الأوضاع الأمنية في المنطقة الجنوبية تعيق تنفيذ حملات التلقيح؛ فخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظل الوصول متعذرا إلى عدد كبير من المناطق في مقاطعة قندهار، ومؤخرا، في مقاطعة زابُل. ويتواصل استطلاع جهود ابتكارية للوصول إلى جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الخامسة في تلك المناطق من أجل تلقيحهم.
	50 - وقد أُحرز تقدم نحو إزالة الألغام والذخائر المتفجرة. ففي أيار/مايو، بلغت مساحة المناطق المطهّرة من الألغام والمتفجرات ما نسبته 27 في المائة من المناطق المزروعة بالألغام. وهو ما يمثل زيادة نسبتها 15 في المائة منذ عام 2006. ولا يزال ما مجموعه 255 قضاء (من أصل 398) مزروعا بالألغام.
	سابعا - مكافحة المخدرات
	51 - في آذار/مارس، في إطار المبادرة الثلاثية، قامت أفغانستان وجمهورية إيران الإسلامية بعملية مشتركة على المعابر الحدودية الثلاثة في مقاطعات فرح ونمروز وهيرات. ونتيجة لهذه العملية، ضُبط ما يقرب من 000 1 كيلوغرام من الأفيون وما يزيد على 600 كيلوغرام من الهيروين على جانبي الحدود، وألقت الشرطة الأفغانية والشرطة الإيرانية القبض على عدد من المهربين.
	52 - وبدأ في أيار/مايو البرنامج الثاني لتدريب المدرِّبين في أكاديمية التدريب على مكافحة المخدرات. ويهدف البرنامج، الذي يستمر 12 أسبوعا، إلى تعزيز إمكانات الأكاديمية في مجال بناء القدرات لمركز للتفوق في المنطقة يكون مستقلا ويُدار بأيد أفغانية. وتعتبر هذه المبادرة المكمّلة لاستراتيجية الحكومة في مجال التنمية، مبادرة حاسمة لاستراتيجية أفغانستان المديدة في مكافحة إنتاج الأفيون بصورة غير مشروعة، والجريمة المنظمة، وتصنيع المخدرات غير المشروعة، وتهريب السلائف الكيميائية.
	53 - وقام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتيسير زيارة رئيس قوة مكافحة المخدرات الباكستانية إلى كابُل في يومي 1 و 2 أيار/مايو. وخلال لقاءات أجراها رئيس قوة مكافحة المخدرات مع نظرائه الأفغان، اتفق الطرفان على ضرورة اتباع نهج إقليمي لمعالجة القضايا المتعلقة بالمخدرات في أفغانستان، ودعَوا إلى إقامة تعاون أوثق بين أفغانستان والبلدان المجاورة في هذا الموضوع. وأقرّا أيضا بضرورة وضع استراتيجية مشتركة لأجل أفغانستان وباكستان لمكافحة المخدرات. كما اتفقا على أن يجري البلدان قبل نهاية شهر حزيران/يونيه أول عملية ميدانية مشتركة في إطار المبادرة الثلاثية. وشملت مبادرات أخرى متعددة الأطراف لمكافحة المخدرات، خلال الفترة قيد الاستعراض، الاجتماع السادس لكبار المسؤولين في إطار المبادرة الثلاثية بين أفغانستان وجمهورية إيران الإسلامية وباكستان الذي عُقد بطهران في 31 أيار/مايو.
	54 - وقد أحرزت حكومة أفغانستان تقدما في إنشاء خدمات دوائية علاجية وخدمات وقائية من فيروس نقص المناعة البشرية. وبرنامج علاج الإدمان بالميثادون هو برنامج تجريبي لمعالجة 200 من متعاطي المخدرات، تنفذه وزارة الصحة العامة. وأظهر تقييم خارجي أُجري في نيسان/أبريل، بدعم من منظمة الصحة العالمية، أن البرنامج يتماشى مع المبادئ التوجيهية الدولية والوطنية، وأنه برنامج فعال. بيد أن عدم انتظام إمدادات المعالجة بالميثادون في أفغانستان، الناجم عن قصر أجل الموافقات التي تمنحها السلطات الحكومية لاستيراد الميثادون، يلقي بآثار سلبية على نتائج معالجة متعاطي المخدرات.
	ثامنا - دعم البعثة
	55 - على خلفية تدهور الحالة الأمنية وتمشيا مع توصيات إدارة شؤون السلامة والأمن، قامت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بتنفيذ مشاريع لتعزيز الأمن في جميع أنحاء البلد. ففي إطار تدبير عواقب حادث مزار شريف، ولتأمين سلامة الموظفين وكفالة حصولهم على خدمات المشورة، نُقل غالبية الموظفين الدوليين إلى كابُل ريثما تُنجز أعمال تعزيز التدابير الأمنية الإضافية في موقع ثانوي في المدينة كان يُستخدم سابقا لإيواء الموظفين فحسب. وحالما يتم الانتهاء من أعمال تعزيز التدابير الأمنية في حزيران/يونيه، سيعود عدد محدود من الموظفين الدوليين إلى مزار شريف بشكل دائم، باستخدام هذا الموقع الثانوي للمكاتب والأماكن السكنية معا. وسيكون هذا الحل حلا مؤقتا ريثما يكتمل إنشاء مكتب ومجمع سكني مخصص، ليكون المقر الإقليمي الجديد في مزار شريف. وقد وُقّعت مذكرة تفاهم مع حكومة أفغانستان في أيار/مايو، ويُتوقع إنجاز الأشغال في هذا المجمع الجديد بحلول آذار/مارس 2012. وتستمر في قندهار أشغال بناء مجمع آمن للمكاتب الإقليمية على أرض قدمتها الحكومة مجانا، ويُتوقع الانتهاء منها بحلول الربع الأخير من عام 2011. ويجري حاليا إقامة مشروع مماثل في مقاطعة باميان، حيث وُقّعت مذكرة تفاهم مع الحكومة في نيسان/أبريل، ويُنتظر أن تكتمل الأشغال في آذار/مارس 2012.
	56 - ولكي تستوثق بعثة الأمم المتحدة من أن جميع أنشطة دعم البعثة لا تزال جارية على قدم وساق، فقد أجرت، في الكويت في أيار/مايو، تدريبا حيا على استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث وضمان استمرار العمل. ويؤكد نجاح هذا التدريب جدوى الإبقاء على مكتب الدعم في مكان آمن.
	57 - وبالتشاور الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، أجرى فريق من الخبراء من مقر الأمم المتحدة استعراضا لاستكشاف الكفاءات الممكنة في دمج مكتبي دعم البعثتين في الكويت. ويُتوقع أن تُقدم إلى إدارة الدعم الميداني توصيات فريق الاستعراض لإقرارها في حزيران/يونيه. وفور الموافقة على تلك التوصيات، فإنها ستشكل الأساس لوضع مقترحي ميزانية الفترة 2012-2013 للبعثتين. ويُتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروع على مراحل طوال فترة سنتين.
	58 - وعلى الرغم من تدهور الحالة الأمنية، تمكنت بعثة الأمم المتحدة من المحافظة على معدل الشغور عند نسبة 21 في المائة بالنسبة للموظفين الدوليين وعند 13 في المائة بالنسبة للموظفين الوطنيين (في نيسان/أبريل 2011). وأود أن أشكر الدول الأعضاء على ما قدمته من دعم في توحيد الأحكام وشروط الخدمة لموظفين منظومة الأمم المتحدة العاملين في مواقع العمل الشاق، مثل أفغانستان، إذ لا يزال استبقاء الموظفين ذوي الخبرة يحظى بأولوية لا تقل عما يحظى به استقدامهم من أولوية.
	تاسعا - ملاحظات
	59 - تتصادف هذه الفترة المشمولة بالتقرير مع بداية تنفيذ عملية الانتقال نحو تولي أفغانستان دور القيادة وزمام الأمور بصورة أكبر. ويجري هذا في خضم توترات داخلية وخارجية مستمرة وكذلك على خلفية عمليات عسكرية مكثفة واستئناف الهجمات الموسمية العنيفة التي تشنّها القوات المناهضة للحكومة، والتي يتحمل السكان المدنيون العبء الأكبر منها. وإزاء هذه الخلفية، واصلت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان مواءمة أولوياتها الاستراتيجية مع ولايتها التي تم تجديدها، وذلك تمشياً مع احتياجات الشعب الأفغاني وطموحاته، ودعماً للمبادرات التي تقودها الحكومة الأفغانية. ودون المساس بالاستعراض الشامل الذي طلب مجلس الأمن إجراءه بموجب قراره 1974 (2011)، ستظل هذه الأولويات كما يلي: تسهيل العمليات السياسية من أجل السلام والمصالحة، وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتقديم الدعم لنظام الحكم الخاضع للمساءلة، والدعوة وتشجيع بذل جهود متسقة لدعم عملية الانتقال، وتحقيق التنمية الاجتماعية - الاقتصادية تيسيراً لإحلال الاستقرار في الأجلين المتوسط والطويل.
	60 - لقد أصبح أمن الأمم المتحدة في أفغانستان يشكل تحدياً متنامياً في وجه المنظمة. ففي أعقاب الحادث مزار شريف، تقدمتُ بتعازي ومواساتي لأسر الضحايا والمتضرِّرين. ولا زلت أكنّ أعمق الإعجاب للتفاني الذي يبديه جميع موظفي الأمم المتحدة الذين ما فتئوا يخدمون في أفغانستان، على الرغم من المخاطر المميتة التي يواجهونها مراراً أثناء أداء واجباتهم. ولا يزال أمن موظفي الأمم المتحدة وسلامتهم يحظيان باهتمام بالغ. وأنا أقدِّر في هذا الصدد الجهود التي يقوم بها ممثلي الخاص وفريقه في التصدي لهذه الشواغل. وسأواصل اهتمامي شخصياً بضمان تنفيذ التوصيات الأمنية اللازمة. وأغتنم هذه الفرصة لكي أشكر حكومة أفغانستان على جهودها والتزامها المتجدد لدعم بعثة الأمم المتحدة في هذا الشأن. كما أدعو الدول الأعضاء إلى الانضمام إلي للعمل على أن تُتاح للأمم المتحدة الموارد المناسبة لكي تظل ملتزمة بالعمل التزاماً تاماً ولدعم الشعب الأفغاني.
	61 - ويساورني القلق حيال التكلفة البشرية التي يكلفها هذا النزاع وأثره على حياة الأفغان العاديين. فقد أدى استمرار انعدام الأمن إلى حدوث زيادة مطردة في عدد الضحايا المدنيين. ولا زلت أشعر بالقلق خصوصاً إزاء عدد المدنيين، ولا سيما الأطفال والنساء الأفغان، المتضررين بشكل عشوائي جراء النزاع. لذا، يجب على جميع الأطراف المعنية بذل قصارى الجهود لحماية المدنيين والوفاء بواجباتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
	62 - ويتطلب التقدم نحو التسوية السياسية من جميع الأطراف مضاعفة الجهود لتعزيز الثقة المتبادلة واستكشاف الفرص المتاحة لتحقيق السلام. ويقتضي في نهاية المطاف إظهار العزم على الدخول في حوار منظَّم يعالج مسائل بناء الثقة والمسائل الموضوعية على السواء. ويحتاج هذا الحوار، بدوره، إلى متحاورين تُخول لهم كل الصلاحيات ويجب أن يكون جزءا من عملية سياسية شاملة أوسع. وينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم ذلك، ولو كان ذلك للحفاظ على المكاسب السياسية التي حققتها المؤسسات الديمقراطية في أفغانستان بشق الأنفس.
	63 - وبرنامج السلام وإعادة الإدماج هو حالياً البرنامج العامل الذي يُعنى بإعادة إدماج الأفراد المسلحين ومقاتلي الجماعات المسلحة المناوئين للحكومة المستعدّين لإلقاء أسلحتهم. ويمكن إدخال تحسينات على سبل إنجاز أعماله وبوُسع المنظمة أن تساعد في إعادة إدماج المقاتلين السابقين في مجتمعاتهم المحلية. وفي حين أن البرنامج بمقدوره أن يتيح للمتمردين منفذاً للهروب من القتال، فيجب عليه أن يحرص على أن يتم بشكل صحيح فحص أولئك الذين يسعون للانضمام إليه والاستفادة منه للتيقُّن من أنهم راغبون حقا في المصالحة، وليسوا مجموعات إجرامية أو سياسية تسعى إما إلى عفو شامل عما ارتكبته من جرائم في الماضي أو الاستفادة من مزايا البرنامج.
	64 - ويشكل القرار الذي اتخذه أعضاء مجلس الأمن بتقسيم نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة وحركة الطالبان، الذي أنشئ عملا بالقرار 1267 (1999)، تطوراً إيجابياً لدعم جهود المصالحة التي تقودها أفغانستان. وينبغي لحكومة أفغانستان والمجتمع الدولي أن يواصلا إيلاء الاعتبار الواجب للأدوات التي يتيحها نظام الجزاءات. ومن شأن اتخاذ تدابير أخرى لبناء الثقة من جانب جميع الأطراف أن يساعد على إرساء الأسس لعملية سياسية.
	65 - وفي هذا الصدد، سيواصل فريق دعم السلام التابع لبعثة الأمم المتحدة تقديم الدعم والمشورة للمجلس الأعلى للسلام بشأن المسائل المتصلة بالسلام والمصالحة، بما في ذلك مشاوراته الوطنية وأنشطته للتوعية. وستقوم بعثة الأمم المتحدة أيضا بتشجيع ودعم الجهود الرامية إلى استقاء آراء جميع شرائح المجتمع الأفغاني وشواغلها وطموحاتها، ودعم إدراجها في عملية المصالحة الشاملة. ويكتسي إيجاد حل سياسي للنزاع يسمح بالمشاركة الكاملة وإشراك جميع الأفغان أهميةً حاسمة لعملية انتقال تعزز الاستقرار والسلام المستدام وزيادة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
	66 - وسيكون اتخاذ خطوات إيجابية من أجل التعاون الإقليمي مهماً أيضا بالنسبة لاستدامة أي عملية سلام محتملة، وفي هذا الصدد، أود أن أعرب عن دعمي لاجتماع الفريق العامل، الذي تشترك في رئاسته بعثة الأمم المتحدة وتركيا، الذي عُقد في اسطنبول في مطلع حزيران/يونيه تمهيداً للمؤتمر الكامل الذي سيُعقد في اسطنبول في وقت لاحق من هذا العام. ويقتضي مجالا التجارة والأمن الإقليميين المرتبطان الثقة والتعاون بين الدول المجاورة. وسيواصل ممثلي الخاص دوره التنسيقي الإقليمي لتسهيل توثيق الحوار بين الأطراف الفاعلة الإقليمية.
	67 - وتواجه عملية الانتقال العديد من التحديات وهي تدخل اعتبارا من تموز/يوليه مرحلة تنفيذ أول مجموعة من المجالات المحددة. وستظل هذه العملية في المقام الأول إحدى المسؤوليات ذات الأولوية بالنسبة للقوة الدولية للمساعدة الأمنية. وريثما تنضج عملية الانتقال، من المهم ضمان أن تكون عمليةً يتولاها الأفغان بأنفسهم. وكانت البعثة قد شددت على ضرورة الانخراط الشامل مع الوزارات التنفيذية الأفغانية لنجاح تخطيط هذه العملية وتنفيذها. وستسعى المكاتب الميدانية التابعة للبعثة جاهدة إلى دعم مساهمة سلطات الحكم المحلي في هذه العملية.
	68 - وتواصل القوة الدولية للمساعدة الأمنية، إلى جانب البعثة التدريبية التابعة لمنظمة حلف الأطلسي في أفغانستان، قيادة الجهود الدولية لبناء القدرات والجهود المبذولة لإصلاح قوات الأمن الوطنية الأفغانية. وقد تحسن الأداء العام لقوات الأمن الأفغانية نتيجة للجهود المركزة المبذولة في مجالي التدريب وبناء القدرات. ويجب أن تواصل عملية الانتقال التي تتولى في إطارها أفغانستان جميع المسؤوليات الأمنية الاستفادة من هذه الجهود.
	69 - ومن الأهمية بمكان أن تُدار عملية الانتقال بحيث تفضي إلى تحسُّن في الأوضاع الأمنية وكذلك تحسين فرص الحصول على الخدمات الأساسية للسكان. يجب أن يستمر تقديم المساعدة الإنمائية، وهي إحدى ”ثمار السلام“ الجليّة، للمناطق التي تمر حالياً بعملية الانتقال، فضلا عن سائر المقاطعات.
	70 - ولكي يتأتى الأمن البشري الصحيح، يجب أن يكون الأفغان قادرون على رؤية مظالمهم تُعالج وأن تُيسَّر لهم سبل الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية والفرص الاقتصادية وحرية التنقل والحماية من الجماعات الإجرامية والمسلحة. ويكتسي إنشاء إطار شرعي وكفؤ للحكم على المستوى المحلي، وكذلك إقامة علاقات وظيفية بين الحكومة المركزية وسلطات الحكم المحلي، أهمية حاسمة لاستقرار أفغانستان وازدهارها. ومن شأن عدم الاتفاق على إنشاء برنامج لصندوق النقد الدولي أن يؤثر سلباً على البدء في تنفيذ خطة الحكومة ذات الأولوية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية. ويمكن لأي تأخير مطوّل في تنفيذ البرامج الوطنية ذات الأولوية بسبب وقف التمويل أو تخفيضه، أن يؤدي إلى اختلال التوازن بين العناصر المدنية والعسكرية لعملية الانتقال في أفغانستان، التي من المقرر أن تبدأ في أواخر شهر تموز/يوليه.
	71 - وقد أثبت تدشين لجنة الرصد والتقييم المستقلة المشتركة المعنية بمكافحة الفساد مدى تصميم الحكومة على تنفيذ الالتزامات التي قُطعت في مؤتمري لندن وكابُل. وأنا أرحب بانطلاق عمل اللجنة وأشجعها كل التشجيع في جهودها لمعالجة هذه القضية ذات الاهتمام المشترك بالنسبة لحكومة أفغانستان والمجتمع الدولي على السواء. وأشجع جميع الأطراف على الاعتراف بقيمة أعمال اللجنة سواء كمنطلق للمساعدة في الحد من الفساد وتحقيق الحكم الرشيد، أو كإجراء لبناء الثقة يعزز الشفافية والمساءلة.
	72 - وكانت الضوابط والتوازنات بين فروع الحكومة الثلاثة موضوع توتر وتفاوض على حد سواء في ديمقراطية أفغانستان الوليدة. فقد صرف التحقيق الذي أجرته المحكمة الخاصة انتباه أعضاء مجلس الشعب عن القضايا الهامة المدرجة في جدول أعمال الهيئة التشريعية، إذ أن نتائج عملية الفرز التي قامت بها المحكمة الخاصة تهدد بإسقاط العديد من الأعضاء. وقد تقوِّض تبعاتُ هذه القرارات الوشيكة الأنشطة الانتخابية المقبلة، إذا لم يُتعامل معها بالشكل الصحيح.
	73 - ولا تزال الأمم المتحدة في أفغانستان ملتزمة بمبدأ ’’توحيد الأداء‘‘. ولهذه الغاية، يسرّني أن أعلن أن فريق الأمم المتحدة في أفغانستان، تحت قيادة ممثلي الخاص، أنجز الإطار الاستراتيجي المتكامل. وقد تمت هيكلة الإطار الاستراتيجي المتكامل على نحو يكفل تزامنه مع استعراض منتصف المدة المقبل لإطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للفترة 2010-2013. وبالتالي فإن الإطار الاستراتيجي المتكامل ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو بمثابة آلية لتحقيق قدر أكبر من التماسك في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتنفيذ برامجها دعماً لعملية كابُل.
	74 - ووفقا لقرار مجلس الأمن 1974 (2011)، بدأتُ الاستعدادات لإجراء استعراض شامل للأنشطة التي كُلفت بها بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان وما تقدمه الأمم المتحدة من دعم في أفغانستان. وسيجرى هذا الاستعراض بالتشاور مع حكومة أفغانستان والجهات الدولية ذات الصلة، وسيُنير الطريق لاستعراض ولاية البعثة الذي سيجريه المجلس في آذار/مارس 2012.
	75 - وختاماً، أود أن أشكر ممثلي الخاص، السيد ستافان دي ميستورا، وموظفي بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان وجميع موظفي الأمم المتحدة في أفغانستان، الوطنيين منهم والدوليين، على تفانيهم والتزامهم لكي تنعم أفغانستان بمزيد من السلم والرخاء والاستقرار.

