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 مـــــن القـــــرار  ٤٠تقريـــــر األمـــــني العـــــام املقـــــدم عمـــــال بـــــالفقرة          
٢٠١٠( ١٩١٧( 

 مقدمة  -أوال   
، واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي     )٢٠١٠ (١٩١٧قــراره يف مــدد جملــس األمــن     - ١

طلب إىل األمني العام تقدمي تقريـر علـى   و، ٢٠١١مارس  / آذار ٢٣ إىل   املساعدة إىل أفغانستان  
 .وهذا هو أول تقرير يقدم عمال بذلك القرار .رات يف أفغانستانأساس فصلي عن التطو

 التقريــر منــذ أفغانــستان يف املتحــدة األمــم أنــشطة يف املــستجدات آخــر التقريــر ويقـدم   - ٢
مـــــوجزا ويتـــــضمن  .٢٠١٠مـــــارس / آذار١٠املـــــؤرخ  ،(A/64/705-S/2010/127) الـــــسابق

ضوع االستعراض، ومـن بينـها عقـد جملـس     للتطورات السياسية واألمنية املهمة خالل الفترة مو 
السالم االستشاري الوطين، والتحضريات لالنتخابـات التـشريعية الوطنيـة، ووضـع اسـتراتيجية              

 .وطنية للشرطة، وكذلك األحداث اإلقليمية والدولية اليت ختص أفغانستان
  

 موجز للتطورات السياسية واألمنية الرئيسية يف أفغانستان  - ثانيــا  
لت حكومة أفغانستان بتصميم متجدد جهودها من أجـل حتـسني األمـن، وإعـادة             واص  - ٣

الدمج، واملصاحلة، والتحضريات لالنتخابات الربملانية، كما واصـلت تـدعيم التعـاون اإلقليمـي              
 . يف أفغانــستان٢٠١٠ ينــاير/ كــانون الثــاين٢٨وفقــا لتعهــداهتا يف مــؤمتر لنــدن الــذي عقــد يف  

سودة وملـ ،  ٢٠١٠ يوليـه / متوز ٢٠كابول يف   املزمع عقده يف    لمؤمتر  لوجتري حاليا التحضريات    
بريــل؛ وتتطلــب اجملــاالت  أ/ يف هنايــة نيــسانتنــشر لــسالم وإعــادة اإلدمــاج اربنــامج متقدمــة ل

 حــدوث تقــدم كــبري والــسماح بالتنفيــذ يف الوقــت للداللــة علــىاألخــرى مزيــدا مــن االهتمــام 
 .أفغانستان ذاهتا به حكومة التزمت املناسب جلدول أعمال اإلصالح الطموح الذي

ــة          - ٤ ــضافت حكوم ــسالم، است ــها لل ــد واســع النطــاق خلطت ــن أجــل التوصــل إىل تأيي وم
ــستان اجمل ــس أفغان ــسالم  االل ــشاري لل ــن  ست ــرة م ــران٤ إىل ٢يف الفت ــه / حزي ــه  ويوني شــارك في
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ظمـات  وُدعيـت من   . مندوب من خمتلف أطياف اجملتمع األفغاين واملؤسـسات األفغانيـة          ١ ٦٠٠
هـذا احلـدث     وكـان اهلـدف مـن      .دولية وسفارات أجنبية ملراقبة اجللـستني االفتتاحيـة واخلتاميـة         

يقوده األفغان املساعدة على حتديد إطار للحوار بـني األفغـان، وتيـسري املناقـشات بـشأن                 الذي  
 .آليات عملية السالم، ومن بينها برنامج السالم وإعادة اإلدماج

ــيم،  - ٥ ــة   وقـــاد وزيـــر التعلـ ــة التمثيليـ ــة بـــشأن الطبيعـ ــاروق وارداك، مـــشاورات مكثفـ  فـ
ــدوبون أعــضاء الربملــان وحكــام املقاطعــات وأعــضاء جمــالس املقاطعــات     .للمجلــس  ومشــل املن

 وممـثلني للمجتمـع املـدين واملؤسـسات     عـن املنظمـات النـسائية   وممثلي املناطق، وكذلك ممثالت  
 يـون واهلزار) الرحـل  (الكوتـشيون عرقيـة ومنـها     األكادميية والثقافية ورجـال الـدين والطوائـف ال        

 حـصة النـساء املـشاركات       قرضـاي وقـد زاد الـرئيس       .ومجاعات الالجئني من باكستان وإيران    
 ). امرأة٣٤٧عدد النساء املشاركات مما أدى إىل بلوغ ( يف املائة ٢٠ إىل ١٣من 

 االنتحاريـة  وقد جـرت أعمـال اجمللـس دون أن يعرقلـها إطـالق الـصواريخ واهلجمـات          - ٦
ويف بيان ختامي تضمن ست عشرة نقطة، اعتمد املشاركون مبـادرة الـرئيس              .اليت مت إحباطها  

اســتعادة الــسالم، وأوصــوا بــأن تقــوم حكومــة ســبل  بالــدعوة إىل حــوار وطــين بــشأن قرضــاي
 . كاســتراتيجية وطنيــة لــسالم مــستدام“بوضــع برنــامج متعــدد األطــراف للــسالم ”أفغانــستان 

 أيـضا إىل احلكومـة األفغانيـة والقـوات الدوليـة إطـالق سـراح األفغـان احملتجـزين                    وطلب القرار 
؛ ورفــع أمســاء املعارضــة األفغانيــة مــن “تقــارير غــري موثــوق هبــا واهتامــات مل تثبــت”بنــاء علــى 

؛ وضـمان سـالمة وأمـن مـن     )١٩٩٩ (١٢٦٧قائمة اجلزاءات املنشأة عمال بقرار جملس األمن      
وأعـرب جملـس الـسالم عـن تقـديره للمجتمـع الـدويل لتعاونـه يف                  .مينضمون إىل عمليـة الـسال     

الـيت  صاحلة املـ سالم والـ مـن أجـل عمليـة    املقـدم   املتواصل  بالدعم  إعادة بناء أفغانستان، ورحب     
 .األفغان يقودها

إعـادة  وحتتوي مـسودة برنـامج الـسالم وإعـادة اإلدمـاج علـى هنـج متنوعـة، مـن بينـها                   - ٧
، والتوافـق الـسياسي،     )١٩٩٩ (١٢٦٧ املنشأة عمال بقرار جملس األمـن        اللجنةقائمة  النظر يف   

والنفي إىل بلدان أخرى، واملساعدة االنتقالية للمتمردين املتصاحلني كل على حـدة، ومـشاريع              
وبــرامج ، والتــدريب علــى الوظــائف، واحلفــظ للزراعــة فيلــقتنميــة اجملتمعــات احملليــة، وإنــشاء  

 . التطرفللقضاء على

 .ة عامة، كان رد فعل حركـة طالبـان علـى مقترحـات الـسالم واملـصاحلة سـلبيا                  وبصف - ٨
مــارس، اجتمــع وفــد مــن احلــزب اإلســالمي قلــب الــدين، بقيــادة قطــب الــدين    / آذار١٨ويف 

 وأعـضاء الربملـان وأعـضاء سـابقني يف حركـة طالبـان وبعـض ممثلـي                  قرضايهالل، مع الرئيس    
 .اجملتمع الدويل
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ــا ألن يكــون مــ   - ٩ ؤمتر كــابول مبثابــة عقــد مــع الــشعب األفغــاين، تعتــزم حكومــة    وتوخي
أفغانستان أن تقدم خطة يقودها األفغـان لتحـسني التنميـة واحلوكمـة واألمـن، وتـشمل بـرامج                   

ويف حني أن املؤمتر لن يكـون مـؤمترا إلعـالن التربعـات،           .ذات أولوية لتحسني تقدمي اخلدمات    
 .ذه اخلطـط، وأن يلتزمـوا مببـادئ فعاليـة املعونـة           هلـ  ؤيدةمفمن املتوقع أن جيعل املاحنون براجمهم       

وسيجري إعـداد هـذه اخلطـط والنتـائج امللموسـة للمـؤمتر عـن طريـق اجمللـس املـشترك للتنـسيق                
 .والرصد وجلانه الدائمة

املبـــادئ ”ســـبتمرب التـــشريعية بإصـــدار /وقـــد بـــدأت التحـــضريات النتخابـــات أيلـــول  - ١٠
ــذ ــة للتنفي ــة يفمبــساعدة ا “التوجيهي بريــل واملرفقــة باملرســوم الرئاســي بــشأن   أ/ نيــسان١٧ لبعث

وقـد سـاعد     ). أدنـاه  الثالـث الفـرع   انظـر أيـضا     (فربايـر   / شباط ١٧القانون االنتخايب الصادر يف     
ذلــك علــى ختفــيض حــدة احلــوار الدســتوري الــذي اســتمر ملــدة شــهر بــني جملــس النــواب يف     

مــارس للمرســوم، واحلجــج  / آذار٣١يف اجلمعيــة الوطنيــة وبــني الــرئيس بــشأن رفــض اجمللــس   
 .املضادة اليت ساقها الرئيس بشأن مدى دستورية الرفض

 االنتخابيـــة املـــستقلة بتـــسجيل املفوضـــيةوخـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، قامـــت   - ١١
ــواب    ــات جملــس الن ــسان٢٠(املرشــحني النتخاب ــل أ/ ني ــار٦ -بري ــايو/ أي ــشاكل،  ) م ــدون م ب

ويـضمن هـذا     . امـرأة  ٤٠٠ مرشـحا، منـهم      ٢ ٦٣٥مبدئية تتألف من    قائمة  وضع  أدى إىل    مما
 من مقاعـدهن املخصـصة علـى األقـل، ومـن      ٦٨العدد أن املرشحات سيشغلن مجيع املقاعد الـ    

وقــد ارتفــع عــدد املرشــحات بــصورة كــبرية خــالل   .املــرجح أن حيــصلن علــى مقاعــد إضــافية 
ــة ق نتيجــة األســبوع األخــري  ــة فعال ــة مجاهريي وقــد زادت نــسبة  .املفوضــيةامــت هبــا محلــة توعي

 مرشـحني   ٢ ٧٠٧، الـيت خاضـها      ٢٠٠٥املرشحات عند مقارنتها باالنتخابـات الربملانيـة لعـام          
 . امرأة٣٢٨كان من بينهم 

ــة يف أول قــرار هلــا يف  مفوضــيةودعــت  - ١٢ ــار٢٤ الــشكاوى االنتخابي  املفوضــيةمــايو / أي
 مـن املرشـحني املـستبعدين بـشأن أوجـه الـنقص       ٢٢٦االنتخابية املستقلة إىل إسداء النـصح إىل       

ومتكن مائة ومثانيـة ومثـانون مرشـحا مـن تـصحيح            .يف طلباهتم، وإتاحة الفرصة هلم لتصحيحها     
 .طلباهتم وأُدرجوا يف القائمة املبدئية الثانية

 الـشكاوى االنتخابيـة اآلن املفوضـني احملـتملني ومـوظفي الـدعم              مفوضـية وقد حددت    - ١٣
ــ ــة يف املقاطعــــات يف مجيــــع املقاطعــــات وعــــددها   إلنــــشاء مفوضــ يات الــــشكاوى االنتخابيــ

 مفوضــا ملفوضــيات الــشكاوى ١٣٣مــايو، اعتمــد الــرئيس تعــيني / أيــار٢٩ويف  .مقاطعــة ٣٤
ــهم    ــة يف املقاطعــات، مــن بين ــساء٦االنتخابي ــرة بــت    . ن ــدأت فت ــاء، ب  مفوضــيةويف هــذه األثن

مـايو، ومـن املتوقـع أن       / أيـار  ١٢ة املرشـحني يف     الشكاوى االنتخابية يف االعتراضات على قائم     
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املؤلفة مـن ممـثلني عـن       (وقامت جلنة فحص السجالت الشخصية       .يونيه/ حزيران ١٠تنتهي يف   
 االنتخابيـة املـستقلة بتقـدمي       املفوضيةبرئاسة  ) وزارات الداخلية والدفاع واملديرية الوطنية لألمن     

يـة، موصـية بـأن ترفـع أمسـاؤهم مـن القائمـة               الـشكاوى االنتخاب   مفوضـية  مرشحا إىل    ٨٥أمساء  
وقــد ُمـــنح هــؤالء املرشــحون فرصــة   .املبدئيــة بــسبب صــالهتم جبماعــات مــسلحة غــري قانونيــة 

وإضـافة إىل ذلـك، قـدم        .يونيـه / حزيـران  ٤ الشكاوى االنتخابية حـىت      مفوضيةلالستئناف أمام   
 طعنـا   ٢٤ فيهـا، مـن بينـها         طعنا آخر على القائمة األولية للمرشحني للبـت        ١٢٦ املفوضيةإىل  

 .صالت جبماعات مسلحة غري قانونيةيدعى أن هلم رشحني تتصل مب

ويف جمــاالت أخــرى مــن جــدول األعمــال التــشريعي للجمعيــة الوطنيــة، وافــق جملــس      - ١٤
بريل، عقب مداوالت مطولة، على ميزانيـة وطنيـة منقحـة للـسنة املاليـة               أ/ نيسان ٢٤النواب يف   
ــن آذار (١٣٨٩ ــارس /مـ ــارس / إىل آذار٢٠١٠مـ ــران٩ويف  ).٢٠١١مـ ــق  / حزيـ ــه، وافـ يونيـ

. اجمللــس علــى مخــسة مرشــحني مســاهم الــرئيس لعــضوية جلنــة اإلشــراف علــى تنفيــذ الدســتور   
 مـن الدسـتور األفغـاين واملتألفـة مـن           ٥٧وحتتاج هـذه اللجنـة املـدعو إىل إنـشائها عمـال باملـادة               
نـها البـدء باألعـضاء اخلمـسة الـذين متـت            سبعة أعضاء إىل مخسة أعضاء إلكمال النصاب ليمك       

 مرشــحني للمناصــب الوزاريــة يطــرح أمســاءزال يــتعني علــى الــرئيس أن  ومــا .املوافقــة علــيهم
ويف هـذه األثنـاء، أدان       . باسـتقالة وزيـر الداخليـة      منـصبا  ١٢اآلن  عـددها   قد أصـبح    الشاغرة و 

نيني يف أحنـاء البلـد،      أسـفرت عـن مـصرع مـد       كانـت قـد     جملس األعيان األحـداث األمنيـة الـيت         
 .مناقشات بشأن الوضع القانوين للقوات األجنبيةفتح أدى إىل  مما

ويستلزم تطوير القطـاع األمـين يف أفغانـستان اسـتحداث إطـار سياسـي شـامل يـشمل                    - ١٥
لـسياسة األمنيـة الوطنيـة     ا يف حـد ذاتـه أسـاس      الـذي هـو     تقييم األخطـار علـى الـصعيد الـوطين،          

وتعاونــت البعثــة مــع جملــس األمــن الــوطين ألفغانــستان  .اتيجية املقترنــة هبــاألفغانــستان واالســتر
إطـار سياسـة القطـاع األمـين     العمـل املتعلـق باسـتحداث    الذي تقع على عاتقه مسؤولية تنـسيق    

 الـصعيد  علـى  األخطـار   بـشأن صـياغة تقيـيم      مقترحـات ونـصائح   فقـدمت   أفغانـستان،   حلكومة  
 .الوطين

 . وضع االسـتراتيجية الوطنيـة للـشرطة واخلطـة الوطنيـة للـشرطة             كما سامهت البعثة يف     - ١٦
للـوزارة وللـشرطة الوطنيـة    ) التـشكيل ( خمطـط مـالك املـوظفني     أيـضا اعتمدت وزارة الداخلية و

وميثل اعتماد االستراتيجية الوطنية للشرطة، وهو تعهد قُـطع يف مـؤمتر لنـدن، خطـوة                 .األفغانية
قادرة على خدمة كل مـن مهـام حفـظ األمـن املدنيـة ومهـام                كبرية حنو إجياد قوة شرطة وطنية       

وتعكس اخلطة الوطنية للشرطة والتـشكيل ضـرورة حتقيـق التـوازن بـني زيـادة             .مكافحة التمرد 
ومـن املتوقـع مـن       .التوظيف وبني اإلصالح اإلداري لوزارة الداخلية والشرطة الوطنية األفغانية        
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أفغانـستان، وبعثـة    - املـشتركة األمنيـة االنتقاليـة   بعثة تدريب حلـف مشـال األطلـسي، والقيـادة        
شــرطة االحتــاد األورويب، أن تــوفر مــوارد كافيــة ملــساعدة وزارة الداخليــة علــى مواجهــة هــذا    

 .التحدي املزدوج

زالت خطط احلكومة للنمـو واإلصـالح لتطـوير القـوات األمنيـة الوطنيـة األفغانيـة           وما  - ١٧
 .لقـوات العـسكرية الدوليـة واجلهـات املاحنـة علـى حـد سـواء            متثل أهدافا اسـتراتيجية تـدعمها ا      

ــوطين األفغــاين تقــدما       ــة واجلــيش ال ــة األفغاني  عــن طفيفــاوقــد أحــرز كــل مــن الــشرطة الوطني
ــدمان صــوب هــديف     ــة، ومهــا يتق ــة   ١٩٠ ٠٠٠األهــداف املؤقت ــة األفغاني ــشرطة الوطني ــرد لل  ف

، ٢٠١٠أكتـــــوبر /ول فـــــرد للجـــــيش الـــــوطين األفغـــــاين حبلـــــول تـــــشرين األ١٣٤ ٠٠٠ و
ــة و   ١٣٤ ٠٠٠ و ــة األفغاني ــشرطة الوطني ــرد لل ــاين     ١٧١ ٠٠٠  ف ــوطين األفغ ــرد للجــيش ال ف

 .أكتوبر، حسب ما اتفق عليه يف مؤمتر لندن/حبلول تشرين األول

وقد زادت أعداد األحداث األمنية عموما زيـادة كـبرية باملقارنـة مـع األعـوام الـسابقة                    - ١٨
ويعـزى ذلـك التحـول إىل زيـادة العمليـات العـسكرية يف               .ت املومسيـة  ومبا يتناقض مع االجتاهـا    

ــة خــالل الربــع األول مــن عــام    ــة  ٢٠١٠املنطقــة اجلنوبي ، واألنــشطة امللحوظــة للعناصــر املناوئ
واسـتمر التركيـز العـسكري      . للحكومة يف املنطقتني اجلنوبيـة الـشرقية والـشرقية مـن أفغانـستان            

ــة حيــث جــرت ع    ــة اجلنوبي ــى املنطق ــدهار  عل ــد وقن ــات يف وســط هلمن ــا .ملي زال اهلــدف  وم
ويعتمــد جنــاح هــذا النــهج علــى  .الرئيــسي يتمثــل يف توســيع نطــاق ســيطرة احلكومــة األفغانيــة 

احلوكمــة وتقــدمي اخلــدمات املتــصلة بالتنميــة الطويلــة جلهــود تعزيــز التنفيــذ يف الوقــت املناســب 
ت األمنية الوطنية األفغانيـة والـوزارات       ويستلزم ذلك زيادة التعاون ومنهجته بني القوا       .األجل
األمنيــة، وكــذلك الــدعم املنــسق واملتــسق والــشامل مــن القــوة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة   غــري

  .واجملتمع الدويل
كــل ال تــزال أغلبيــة احلــوادث تــشمل اشــتباكات مــسلحة وأجهــزة متفجــرة مرجتلــة، و  - ١٩

الـيت تنطـوي    االرتفاع يف عـدد احلـوادث       ويشكل  .  ثلث احلوادث املبلغ عنها    منها مسؤول عن  
األشـهر األربعـة األوىل     شهدت   للقلق، بعد أن     ا مثري اجتاهاأجهزة متفجرة مرجتلة    عن استخدام   

عـام  يف  باملقارنـة مـع الفتـرة نفـسها      يف املائـة ٩٤زيادة يف هذه احلوادث بنـسبة    ٢٠١٠عام  يف  
 نـصفها يف    يقـع ،  أسـبوعياً ت  ثـالث هجمـا   حـوايل   عـدل    اهلجمـات االنتحاريـة مب     تقعو. ٢٠٠٩

 تقريبـاً،   يف الـشهر  ة مبعـدل هجـومني      عقـد  هجمـات انتحاريـة م     ُيسجل وقوع و. املنطقة اجلنوبية 
 هجومـان   قـد ُشـنَّ   و. ٢٠٠٩ خالل عام  واحد شهرياً    عقدنسبة أعلى من معدل هجوم م      وهي

. ونمــن هــذه اهلجمــات يف كابــل وهلمنــد واســتهدفا دوراً للــضيافة يــستخدمها مــدنيون دوليــ  
على تعاظم قدرات الـشبكات اإلرهابيـة       عقيداً  هجمات انتحارية أكثر ت   شن  ويدل االنتقال إىل    
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لـسكان املـدنيني فقـاموا بـسبعة        لوقـد نفـذ املتمـردون هتديـداهتم          .احمللية املرتبطة بتنظيم القاعـدة    
ثـل  ومي. جنوب البالد وجنوب شـرقها   منطقيت  ، جرى أغلبها يف     أسبوعياً، يف املتوسط  اغتياالت  

الـيت  االغتيـاالت  و. ٢٠٠٩يف املائـة باملقارنـة مـع الفتـرة نفـسها يف عـام           ٤٥ذلك زيادة بنـسبة     
 شخــصيات رفيعــة املــستوى مــن مــوظفني مــدنيني ورجــال ديــن    ضــديف جنــوب البلــدنفــذت 

ات ن فــيهم نائــب رئــيس البلديــة ورئــيس إدارة التعاونيــ  مبــ(يف مدينــة قنــدهار  وشــيوخ عــشائر
 . السكان احلضرينيف منها فرض السيطرة على كان اهلد) الزراعية

ــالني الــذي عقــد يــومي     - ٢٠ ــة  /نيــسان ٢٣ و ٢٢ويف مــؤمتر ت أبريــل، وافــق وزراء خارجي
  تــدرجيياً مــن القــوات العــسكرية املــسؤوليات األمنيــةلنقــلالنــاتو علــى إطــار بلــدان أعــضاء يف 

قــدرات يف املطــرد يف األمــن وإىل قــوات األمــن الوطنيــة األفغانيــة، علــى أســاس التقــدم الدوليــة 
 التنميـة واحلوكمـة     حالـة  مبـا فيهـا   قوات األمن الوطنيـة األفغانيـة، ومـع مراعـاة عوامـل أخـرى،               

قائـد قـوة املـساعدة     كلـف و. وسيادة القانون والتوازن التمثيلي بني اجملموعـات القبليـة واإلثنيـة         
 بـني  يف املـستقبل بيل مشترك للعمل   األمنية الدولية واملمثل املدين األعلى للناتو بإعداد خطة وس        

ا يف عرضـهم األفغانيني وقوة املساعدة األمنية الدولية من أجـل املرحلـة االنتقاليـة سـوف جيـري          
و تالشروط احملـددة بوضـوح للمرحلـة االنتقاليـة يف قمـة النـا      ومن املقرر أن تعرض . مؤمتر كابل 

وعلـى الـرغم مـن أن الـشركاء      . ٢٠١٠نـوفمرب   /لشبونة يف هناية تشرين الثـاين      يفاملزمع عقدها   
مــن فإنــه يزالــون يعملــون مــع احلكومــة األفغانيــة حــسب التزامــات مــؤمتر لنــدن،     الــدوليني ال

تنــوع االحتياجــات والظــروف احملليــة  تراعــي الواضــح أن ترتيبــات املرحلــة االنتقاليــة جيــب أن  
ــة أن تعكــس اجلوانــب غــري األ    . وتتكيــف معهــا  ــضاً كفال ــة للخطــة  وســيكون مــن املهــم أي مني

وسـتعمل بعثـة األمـم املتحـدة        .  معهـا  فـق  وتت يف أفغانـستان  االنتقالية أولويات احلوكمة والتنمية     
للمساعدة يف أفغانستان عن كثب مع الـشركاء األفغـانيني والـشركاء يف قـوة املـساعدة األمنيـة           

 . ، وذلك عمال بالتزامات مؤمتر لندنالدولية لدعم هذا اجلهد

 إلقامـة  بـذل اجلهـود      نيحكومة أفغانستان وأصحاب املصلحة الرئيسي    وواصل كل من      - ٢١
وشـهدت  . أثـر إجيـايب علـى األمـن والتنميـة يف أفغانـستان      ملـا لـه مـن     تعاون إقليمي أوسع نطاقاً     

ــادة ملحوظــة ورافقهــا حــوار     تــصاالتاال  الدبلوماســية بــني أفغانــستان والبلــدان يف املنطقــة زي
 وتــرية تلــصني بــشأن التعــاون الثنــائي واإلقليمــي وتزايــد سياســي رفيــع املــستوى مــع اهلنــد وا 

وخالل الزيارة الـيت قـام هبـا الـرئيس         . وباكستاناإلسالمية  إيران  مجهورية   مع    املتبادلة الزيارات
مـارس، نـاقش مـع القيـادة الـصينية      / آذار٢٥ إىل ٢٣ مـن قرضاي إىل الـصني يف الفتـرة املمتـدة      

 االتفاقــات يف جمــال الــشراكة االقتــصادية، مبــا فيهــا مــسألة مكافحــة اإلرهــاب ووقــع عــدداً مــن
وخـالل زيـارة    . التدريب الـتقين والتعريفـات التفـضيلية لـبعض الـصادرات األفغانيـة إىل الـصني               
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أبريل إىل اهلند، تركزت املناقشات مع رئيس الـوزراء         / نيسان ٢٧ و ٢٦الرئيس قرضاي يومي    
 .بناء السالملغانستان أفاهلندي مامنوهان سينغ على استراتيجية حكومة 

. الــيت حتظــى برعايــة كنديــةعمليــة ديب ديب عقــدت يف  أبريــل،/نيــسان ٢٢ و ٢١ويف   - ٢٢
فغانــستان وباكــستان وضــع حتــديث املعــابر احلدوديــة      ألواســتعرض املــسؤولون احلكوميــون   

 فرعيــة ووضــع اســتراتيجية  اًجديــدة للجمــارك وطريقــ  ســاحة  بنــاء مــسألةالرئيــسية، وناقــشوا
 راألدواتحديــد  صــندوق النقــد الــدويل لمعــايري اســتيفاء بغــرض شــاملة إلدارة احلــدود جديــدة

  .واملسؤوليات احلكومية بشأن مراقبة احلدود
  

أنشطة بعثة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل أفغانـستان وفريـق األمـم                   - ثالثاً  
 املتحدة القطري 

 األنشطة السياسية  -ألف   
ــي اخلــاص ا    - ٢٣ ــل يف   وصــل ممثل ــستورا، إىل كاب ــتافان دي مي ــد، س ــارس / آذار١٣جلدي م

 املتعلقة ببعثة األمم املتحدة لتقدمي املـساعدة إىل         اوحبث على الفور مع حكومة أفغانستان آرائه      
ويف ضوء املهام ذات األولوية الـواردة يف القـرار        . والقيادة األفغانيتني  للملكيةأفغانستان، دعماً   

جملــــس الــــسالم وهــــي (يني لرئيــــسية املقبلــــة بقيــــادة األفغــــانواألحــــداث ا) ٢٠١٠ (١٩١٧
أربــع أولويــات ، حــددت البعثـة  )، ومــؤمتر كابـل، واالنتخابــات التــشريعية الوطنيـة  االستـشاري 

من أجـل دعـم الـدور العـام لألمـم املتحـدة يف مـساعدة حكومـة أفغانـستان وشـعبها                       “١+٣”
بـشأن  اجلهـود املـستمرة     ستمرار يف متابعة    على إرساء أسس السالم والتنمية املستدامني، مع اال       

ــسانية    ــشؤون اإلن ــسان وال ــوق اإلن ــثالث    . حق ــسياسية ال ــات ال ــشمل األولوي ــدمي الــ وت دعم تق
 واملـــصاحلة وإعـــادة الـــدمج، والتعـــاون اإلقليمـــي؛ وتتعلـــق األولويـــة الرابعـــة        ،نتخابـــاتلال
 .املساعدة ساقتبا

ه بـاملوارد ودعمـه باإلرشـادات الالزمـة       ولكفالة تـشكيل الوجـود امليـداين للبعثـة ورفـد            - ٢٤
وخـالل الزيـارة   . لبعثة، باشر ممثلي اخلاص محلة توعية يف مجيع املنـاطق        املواصلة تنفيذ أولويات    
 مبوظفي األمـم    ى، حيث التق   وهرات  ومزار الشريف وقندهار    وخوست اليت قام هبا إىل غارديز    

الل وجودهـا امليـداين     خـ مـم املتحـدة، مـن       املتحدة واجملتمعات والسلطات احمللية، عزز التزام األ      
التيـسري  جمـال     دورهـا يف   املوسع، وعالقاهتا القدمية مع الشعب األفغاين، وذلك بغـرض مواصـلة          

 .والتوعية يف هذه املناطق
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 املساعدة االنتخابية    

 الـدعم الـتقين واللوجـسيت        من البعثة أن تقدم    مارس، طلب الرئيس قرضاي   / آذار ٦يف    - ٢٥
) ٢٠١٠ (١٩١٧جملـس األمـن     قـرار   عمـال ب  جمللس النـواب     االنتخابات النيابية    جراءمن أجل إ  

 إىل العمليــة املقــدمالــدويل   الــدور القيــادي للبعثــة يف تــوفري التنــسيق العــام للــدعم وأكــد جمــدداً
مارس للمرسوم االنتخايب الرئاسي الـصادر      /آذار ٣١جملس النواب يف    إال أن رفض    . االنتخابية

 رباير، وما جنم عن ذلـك الحقـاً مـن عـدم وضـوح يف وضـع القـانون االنتخـايب                    ف/ شباط ١٧يف  
 .  هذه االنتخابات القرارات املتعلقة بتمويل يف اختاذ اجملتمع الدويلتلكؤأدى إىل 

ومن خالل املـساعي احلميـدة الـيت يقـوم هبـا ممثلـي اخلـاص، قامـت البعثـة بتيـسري حـل                           - ٢٦
 مـع   اليت أجرهتـا البعثـة  ويف أعقاب املشاورات. يذية والتشريعية بني السلطتني التنف الدائر النقاش

 أبريـل / نيـسان  ١٧الرئيس ومكتبه والربملـانيني واألطـراف املـؤثرة يف اجملتمـع املـدين، أعلنـت يف                 
ــاق  ــل إىل اتفــ ــن التوصــ ــشأنعــ ــذ  ” بــ ــة للتنفيــ ــادئ التوجيهيــ ــالتالزم  “املبــ ــوم بــ ــع مرســ  مــ

ذلـك  و ٢٠٠٥  عـام  ختالف الرئيسية بني مرسوم   جماالت اال د  حي ، مما ٢٠١٠فرباير  /شباط ١٧
تكــوين  )ب( ؛للجنــة االنتخابيــة املــستقلةتعزيــز ا )أ(: مبــا يلــياجملــاالت  هــذهتتــصل و. رســومامل

 تمثيـل املـرأة يف    ل الناظمـة  األحكام   )ج(؛   فيها  االنتخابية املستقلة وإجراءات التصويت    املفوضية
 .  وليسي جريغا باسمجملس النواب املعروف

أبريـل، قـام الـرئيس قرضـاي بتعـيني فاضـل أمحـد منـاوي رئيـساً جديـداً                  / نيسان ٥يف  و  - ٢٧
كـــبري مـــوظفي شـــؤون ة  عبـــد اهللا أمحـــدزاي بـــصف تعـــينيمث االنتخابيـــة املـــستقلة، للمفوضـــية

ــايو/ أيـــار٤االنتخابـــات يف  ــانيون املعنيـــون باالنتخابـــات  ورحـــب. مـ ــ األفغـ . ذه التعيينـــاتهبـ
 يف  بترشـيح امسيهمـا   رئيس تعيني عضوين دوليني قـام ممثلـي اخلـاص           وباإلضافة إىل ذلك، أكد ال    

القاضــي يوهــان كريغلــر مــن جنــوب :  االنتخابيــة املــستقلة املؤلفــة مــن مخــسة أعــضاءاملفوضــية
أفريقيــا، العــضو الــسابق يف احملكمــة الدســتورية جلنــوب أفريقيــا، والــسيد صــفوت صــدقي مــن   

 املفوضـــيةوقـــد أنـــشئت . بيـــة املـــستقلة للعـــراق االنتخااملفوضـــيةالعـــراق، العـــضو الـــسابق يف 
وبـدأت عملـها بكامـل      أبريـل   / نيـسان  ١٨االنتخابية املستقلة مبوجب مرسوم رئاسي صـادر يف         

 .مايو/ أيار٢٠دوليني يف الفوضني املوصول مع  طاقتها

مت توضيح مادة تتعلق باملقاعد املخصـصة للمـرأة يف الربملـان، بغـرض كفالـة أن تكـون                     - ٢٨
 بــشأن  حــداً أقــصى املخصــصة دســتورياً للمــرأة حــداً أدىن وليــست والــستوند الثمانيــة ملقاعــا

 يــذهب املقعــد غــري املخــصص  وقــد مت احلــصول أيــضاً علــى ضــمانات بــأن  . التمثيــل النــسائي
رشـحة التاليـة الـيت حـصلت         إىل امل  ،االنتخـايب ع أن تشغل املنـصب      يتستطال  مرشحة  تفوز   حني

 . على أكرب عدد من األصوات
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وبناًء على هذا التفاهم، أوصى ممثلـي اخلـاص بـأن يفـرج اجملتمـع الـدويل عـن األمـوال                        - ٢٩
وثيقـة  وقـد حظيـت     .  املطلوبـة  ة التقنيـة واللوجـستية    ساعداملـ تقـدمي   الالزمة حبيث يتـسىن البـدء ب      

 املشروع النهائيـة الـيت تـوفر مـساعدة أكثـر تركيـزاً مـن جانـب برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                        
وجـد  يو. مـايو /أيـار  ١١ االنتخابيـة املـستقلة يف       املفوضـية  حبضور جمتمع املاحنني ورئيس      ييدبالتأ
من أصل امليزانية اإلمجالية املقترحـة وقيمتـها   ( مليون دوالر ٥٠حنو قيمته  تبلغ   عجز مايل  حالياً
 .املاحنون بالكامل يغطيهمن املتوقع أن )  مليون دوالر١٥٠

 االنتخابيـــة املـــستقلة تقـــود هـــذه العمليـــة املفوضـــيةة بـــأن األمـــم املتحـــدوإذ ستـــسلم   - ٣٠
. ساعدةالقدرات األفغانيـة القائمـة وتقـدم هلـا املـ          فإن دور األمم املتحدة هو أن تعزز        االنتخابية  
املساعدة االنتخابية الدولية لدعم اللجنة االنتخابية املستقلة وكفالـة اتـساق العمليـات         وستنسق  

  علـى   برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        يـشرف  س وهكـذا . دة االنتخابية وفعاليتها يف توفري املساع   
 علـى سـبيل املثـال    ،تنسيق األنشطة األساسـية إلعـداد العمليـات االنتخابيـة وإجرائهـا، مبـا فيهـا           

ــصر ال ــيط ،احلــ ــات التخطــ ــشراء ، للعمليــ ــات الــ ــدريب   وعمليــ ــراءات والتــ ــع اإلجــ ، ووضــ
لــة املوجهــة إىل أصــحاب مــصلحة  املكمِّأنــشطة الــدعم أيــضاً ق تنــسوســوف . واللوجــستيات

يف االنتخابات، على غرار املراقبني واألحزاب الـسياسية، وتـدريب وسـائط            ذوي أمهية   آخرين  
وسيكون هناك وجود ملوظفي الربنامج اإلمنائي الـدوليني يف املراكـز اإلقليميـة الثمانيـة            . اإلعالم

املؤسـسات األفغانيـة يف     العمـل مـع      وستواصـل األمـم املتحـدة     .  بـذلك  مسحت احلالة األمنيـة    لو
االسـتفادة مـن     الـذي يكتـسب أمهيـة حامسـة لتعزيـز             للعمليـة االنتخابيـة    اإلصالح األطول أجـالً   

 ووضـع إصـالحات انتخابيـة علـى         ٢٠١٠ و   ٢٠٠٩ من انتخابات عـامي      ةالدروس املستخلص 
  . األجل الطويل

ــس     - ٣١ ــرار اجمللـ ــال بقـ ــة مب  )٢٠١٠ (١٩١٧وعمـ ــن األمهيـ ــإن مـ ــز  ، فـ ــان تعزيـ ــس كـ أسـ
االنتخابات مستقبالً وإضفاء الطابع املؤسسي علـى العمليـات الدميقراطيـة يف الربنـامج الـشامل                

 . لبناء الدولة

ــشاء     - ٣٢ ــاً يف إنــ ــائي حاليــ ــامج اإلمنــ ــساعد الربنــ ــيات الــــشكاوىويــ ــة مفوضــ  االنتخابيــ
الـدعم  قدام مـوظفني    الستالعمل جار   و. موظفيها األربع والثالثني مجيعها وتعيني      املقاطعات يف

ــع  قاطعــاتيف امل ــة األرب ــالرغم مــن   اجلنوبي ــة ب ــاك  . التحــديات األمني ــزال هن ــة ١٢وال ت  مقاطع
  .  املقاطعاتيفنتخابية  االملفوضيات الشكاوىمكاتب توجد فيها بعد  ال
  

  إعادة الدمج واملصاحلة    
 يقودهـــا تقـــدمي الـــدعم إىل عمليـــات املـــصاحلة وإعـــادة الـــدمج الـــيت واصـــلت البعثـــة   - ٣٣

ــانيون ــتانيكزاي،     . األفغـ ــوزير سـ ــع الـ ــه التمهيـــدي مـ ــالل اجتماعـ ــاص، خـ ــي اخلـ ــق ممثلـ ووافـ
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هـذا  إطـالق   دعـم   رئيس ورئيس برنـامج الـسالم وإعـادة الـدمج، علـى             لستشار اخلاص ل  امل وهو
 علـى طلـب الـسلطات األفغانيـة ووزيـر التعلـيم فـاروق ورداك، املـشرف علـى                    وبنـاءً . الربنامج

 ، قـدمت األمـم املتحـدة املـساعدة التقنيـة إىل مـداوالت             س السالم االستـشاري   جمللالتحضريات  
 .اجمللس

ــسان ٢٢ويف   - ٣٤ ــل، /ني ــصلة    ســلِّمتأبري ــصلحة ذوي ال ــة أصــحاب امل ــة األفغاني  احلكوم
 املوجز التنفيذي بـأن   هذا   وُيقترح. موجزاً تنفيذياً لوثيقة مشروع برنامج السالم وإعادة الدمج       

لعمليات اليومية للربنامج وتـشارك يف اللجنـة        ل ستخططاألمانة املشتركة اليت     بدعم البعثة   تقوم
واقتـــرح املــوجز أيـــضاً أن تقـــدم جلنــة األمـــن الدائمـــة،   . اإلقليميــة للمـــصاحلة وإعــادة الـــدمج  

ــيت ــامج      ال ــة، توصــيات اســتراتيجية للربن ــة والبعث ــاً يف رئاســتها كــل مــن احلكوم ــشارك حالي . ت
ــهامات  و ــة إسـ ــدمت البعثـ ــاتيةسياقـ ــامج سـ ــصميم الربنـ ــشأن تـ ــضاً  .  بـ ــة أيـ ــضافت البعثـ واستـ

ــة          ــني احلكوم ــشترك ب ــم م ــسري فه ــن أجــل تي ــة للمــاحنني م ــسيقية غــري الرمسي االجتماعــات التن
 . وشركائها املاحنني

وفـد احلـزب اإلسـالمي      باالشتراك مع حكومـة أفغانـستان       واستقبل ممثلي اخلاص أيضاً       - ٣٥
سق مــع واليــة البعثــة ملــساعدة األفغــانيني علــى إجيــاد الــسبل يتــ مــارس مبــا/ آذارمطلــعالزائــر يف 

 ويف غـضون ذلـك،   .اتيـة واء والشامل للجميع، وتعزيـز بيئـة سياسـية م   املالئمة ملتابعة احلوار البنّ   
ــةفــإن ــة اال علــى  تقــف البعث ــة   أهب ، ســتعداد لتيــسري احلــوار بــني ممثلــي خمتلــف اجلماعــات اإلثني

 للــرتاع اليــةصادر احل املــرفــع املظــامل الــسابقة وإزالــة   يف  املــسائل الــيت تــساعد   يفللمــساعدة 
  .التوتر أو
  

  التعاون اإلقليمي     
عمال بالتكليف املسند إىل البعثة إلعطـاء األولويـة لـدعم العمليـات اإلقليميـة، ومتاشـيا                   - ٣٦

ل ومتثـ .  طريـق احلريـر    -مايو بإطالق مبادرة كاُبل     / أيار ٨مع بالغ لندن، قام ممثّلي اخلاص يف        
هذه املبادرة الـيت تـشارك يف رئاسـتها وزارة اخلارجيـة األفغانيـة منتـدًى غـري رمسـي ينـاقش فيـه                        

 مـا لـدوهلم مـن مـصلحة مـشتركة يف اسـتقرار             والقريبـة منـها    ألفغانستان   اجملاورةسفراء البلدان   
 وهـذا املنتـدى الـذي يغـذّي اآلليـات القائمـة، ومـن بينـها مـؤمتر                 . أفغانستان يف األجـل الطويـل     

، ويعمــل مــع مركــز التعــاون  )مــؤمتر التعــاون(التعــاون االقتــصادي اإلقليمــي بــشأن أفغانــستان  
ــتح يف    ــذي افت ــار٢٧اإلقليمــي ال ــايو / أي ــاون     (م ــادرات التع ــف مب ــة ملختل ــدور األمان ــوم ب ويق

اإلقليمــي، ومنــها عمليــة ديب، وبرنــامج آســيا الوســطى للتعــاون االقتــصادي اإلقليمــي، ومــؤمتر  
توفري منظـور منطِلـق مـن كاُبـل ومواكـب للمرحلـة الراهنـة، سـوف يهـدف إىل                    على  ) التعاون
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املضي قدما يف مبادرات ملموسة شّتى لتعزيز التعـاون اإلقليمـي يف اجملـاالت الـسياسي واألمـين                  
  .واالقتصادي، مبا يشمل تدابري بناء الثقة

ر واملنطقـة ملناقـشة     وقد استمر ممثلي اخلاص يف االجتماع بسفراء ومبعوثي بلدان اجلوا           - ٣٧
القضايا اليت تـؤثر علـى عالقاهتـا الثنائيـة مـع أفغانـستان وسـبل تقـدمي الـدعم لتحقيـق مزيـد مـن                 

وقد قام بأول زياراته الرمسية جلمهورية باكـستان اإلسـالمية،          . االستقرار والتنمية يف أفغانستان   
ــران اإلســالمية، واالحتــاد الروســي، وكلــ    ــة إي ــة  هاومجهوري ــدان إقليمي ــا بل   وجمــاورة مهمــة وهل

وتركّــزت .  مــصلحة يف اســتقرار أفغانــستاناعالقــات طويلــة األمــد وقويــة مــع أفغانــستان وهلــ 
املناقشات اليت جرت يف كل من العواصم الثالث علـى دور األمـم املتحـدة وأنـشطتها، وأمهيـة                   

ة عمليـة   بـأن تتـوىل هـي زمـام قيـاد           وذلـك   السيادة األفغانية  فرضاملشاركة اإلقليمية، وضرورة    
ومتّخـــضت هـــذه الزيـــارات عـــن استكـــشاف مزيـــد مـــن جمـــاالت االهتمـــام املـــشترك . حتّوهلـــا
ــها       حيــث ــز التعــاون يف جمــاالت من ــادرات مــشتركة ولتعزي ــام مبب ــة للقي ــاك إمكانــات حقيقي هن

  .مكافحة املخدرات
ــيت اختــذهتا        - ٣٨ ــة ال ــة والحــظ ممثلــي اخلــاص مــع التقــدير اخلطــوات اإلجيابي ــران مجهوري إي
ي لقـضايا االّتجـار باملخـدرات، وأّيـد مـا أعربـت عنـه إيـران مـن                   عيد التـصد  على ص إلسالمية  ا

رغبة يف إعـادة تفعيـل املبـادرة الثالثيـة الـيت ثبـت أهنـا تنطـوي علـى إمكانـات إلقامـة مزيـد مـن               
وأعــرب أيــضا عــن تقــديره الســتمرار باكــستان يف التعــاون بــصورة نــشطة يف إطــار    . التعــاون

 اليت يقوم بتسهيلها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة،           “س قزح استراتيجية قو ”
 ١٥ ٨٠٠وأشــار إىل ذلــك اإلجنــاز الرائــع الــذي حققتــه قــوة مكافحــة املخــّدرات مبــصادرهتا     

مـارس  / آذار ٢١ من مادة أهنيدريـد األسـيتيك يف كراتـشي يف            -  وهو رقم قياسي   -كيلوغرام  
الحتـاد الروسـي حيـال التوّسـع يف إشـراك           اإلجيـايب ل  وقف  املبممثلي اخلاص   رحّب  كما  . ٢٠١٠
  .ملنطقة يف التصّدي هلذه القضيةبلدان ا

  
  اتساق املعونة    

 للمجلــس املــشترك ني مــشاركنيإن البعثــة وممثلــي اخلــاص مــدعّوان، بــصفتهما رئيــس    - ٣٩
لتنميـة  للتنسيق والرصد، إىل املساعدة علـى دعـم أولويـات حكومـة أفغانـستان علـى صـعيدي ا                  

واحلوكمة من جانب اجملتمع الـدويل علـى حنـو أكثـر اّتـساقا، مـع القيـام يف الوقـت ذاتـه بـدعم                         
، وكـذلك  ليت يتم إيصاهلا عـن طريـق احلكومـة     اجلهود الرامية إىل زيادة نسبة املعونات اإلمنائية ا       

ــة هلــذه     ــة يف اســتخدام احلكوم ــشفافية والفعالي ــادة ال ــة إىل زي ــوارد اجلهــود الرامي ــة . امل وحكوم
أفغانستان هي اجلهة املنوط هبا مهّمة تنسيق املعونـات وهـي املـسؤولة عـن ذلـك، ويتمثـل دور                     

ســيما يف حتديــد أولوياهتــا  البعثــة يف دعــم احلكومــة لــدى اضــطالعها هبــذه املهمــة الــصعبة، وال 
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تحـدة  وهتدف بعثة األمم امل   . ووضع إطار تنسيقي تتولّى أفغانستان قيادته لتلبية هذه األولويات        
إىل تعزيز وتيسري مواءمة أنشطة اجلهات الشريكة مـع األولويـات األفغانيـة، مـع لفـت االنتبـاه،            

وهــي تعمــل جنبـا إىل جنــب مــع وكــاالت  . عنـد االقتــضاء، إىل الثغــرات ومكـامن االزدواجيــة  
ــساعدات، و      ــصال امل ــم إي ــى دع ــا عل ــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمه ــدرة  ال ســيمااألم ــم ق  دع

  .فغانية على إيصاهلا على املستويني الوطين ودون الوطيناملؤسسات األ
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، حققت احلكومة إجنازات كـبرية علـى صـعيد ترتيـب                 - ٤٠

ــة العامــة      ــة وإجيــاد قــدرة يف جمــال اإلدارة املالي ــة األفغاني ــة الوطني أولويــات االســتراتيجية اإلمنائي
وقــد أفــضى حتديــد جمموعــات . لجية قبــل انعقــاد مــؤمتر كاُبــواجملــال اإلداري لتنفيــذ االســتراتي

إمنائية ثالث إىل تركيز جهود احلكومات على جمموعة مـستهدفة مـن أولويـات إعـادة اإلعمـار                  
والتنمية دعما للنمو االقتصادي وخلق فرص العمل، وخاصـة ألولئـك املقـيمني خـارج املراكـز        

 وزارة منخرطـة  ١٨هنـاك اآلن  بـات  ؤمتر لنـدن،  ويف إجنـاز فـاق التوقّعـات األوليـة ملـ          . احلضرية
وجمموعـة  ) ويقودها وزير الزراعـة   (األنشطة املندرجة ضمن جمموعة الزراعة والتنمية الريفية         يف

وجمموعة تطوير البىن التحتية والتنميـة االقتـصادية        ) ويقودها وزير التعليم  (تنمية املوارد البشرية    
موعـة رابعـة، هـي جمموعـة احلوكمـة، بيـد أنـه مل يـتم                 كما أنشئت جم  ). ويقودها وزير املناجم  (

يونيـه مل يكـن   / حزيـران ١بعد وضع تفاصيل استراتيجيتها القطاعية احملـّددة األولويـات، وحـىت          
وقـد ثبـت أن النـهج القـائم علـى اجملموعـات             . قد أُفيد هبويـة مـن سـيتولّى قيـادة هـذه اجملموعـة             

غة اإلجــراءات املتــسقة الراميــة إىل تلبيــة    ينطــوي علــى قيــادة وملكيــة وطنيــتني لعمليــة صــيا      
ــة  ــوزارات علــى جهــد تعــاوين     . احتياجــات أفغانــستان اإلمنائي ــه يفــضي إىل اجتمــاع ال كمــا أن

ــذ       رامٍ ــة وتنفي ــشطة ذات األولوي ــب االضــطالع باألن ــشتركة، إىل جان ــد األهــداف امل إىل حتدي
ــاليف    ــّددة التك ــة احمل ــربامج الوطني ــشط    . ال ــدور ن ــة ب ــت البعث ــد قام ــداد   وق ــة إع ــم عملي  يف دع

  .اجملموعات وحتديد األولويات
مـن خـالل   متويـل التنميـة تـدرجييا    بإيـصال  وما زال االلتزام الذي أُعلن يف مـؤمتر لنـدن           - ٤١

 يف املائة تقريبـا مـن املـساعدة         ٨٠إن   امليزانية املركزية يشكّل مسألة حرجة يف بلد كهذا حيث        
وتقتــرح وزارة املاليــة سلــسلة مــن اإلصــالحات  . ومــةاحلكال ميــر مــن خــالل ميزانيــة  اإلمنائيــة 

الطموحة لتحسني إدارة أموال املعونة املدرجة يف امليزانية، وهي تغطّي أنـشطة تـصميم الـربامج                
، تواصـل   بـاالقتران مـع ذلـك     . وتنفيذ امليزانيات وقياس األداء مقارنة بـالنواتج احملـّددة بوضـوح          

علــى تقــدمي معلومــات مفــّصلة عــن األنــشطة اإلمنائيــة  الــوزارة ســعيها إىل محــل اجلهــات املاحنــة 
اخلارجة عن امليزانية، فبدون هـذه املعلومـات ال ميكنـها التخطـيط السـتراتيجية التنميـة الوطنيـة                   

  .وإدارهتا على حنو فّعال وميكن التنبؤ به
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وليس حتسني تبادل املعلومات سوى اخلطوة األوىل إلقامة شراكة إمنائية تنطـوي علـى                - ٤٢
فيجب أن يكـون هـذا مـصحوبا مبزيـد مـن مواءمـة أنـشطة املـاحنني وأولويـات                    . مساءلة متبادلة 

احلكومة، مع االنصراف عن املـشاريع الـيت هتـدف إىل حتقيـق االسـتقرار يف األجـل القـصري إىل                     
وأهـّم مـا يف األمـر أنـه قـد آن األوان ألن نلتفـت إىل تـأثري                   . برامج االستدامة املتوسـطة األجـل     

ويف مــؤمتر كاُبــل، ســتقترح احلكومــة . ا اجلماعيــة علــى حيــاة املــواطن األفغــاين العــاديأنــشطتن
  املـساعدات اخلارجـة عـن امليزانيـة وتـدابري          ص من مبادئ حتقيـق فعاليـة املعونـة فيمـا خيـ            ةجمموع

حمّددة إلقامة الشراكات يف جماالت ختطيط وتنفيذ ورصد األنشطة الـيت تتـولّى قيادهتـا اجلهـات            
ــوطين ومــستوى املقاطعــات      .املاحنــة ــة علــى دعــم هــذا اجلهــد علــى املــستوى ال  وســتركّز البعث

سياقات مـن بينـها سـياق النقـل التـدرجيي للمـسؤولية األمنيـة مـن القـوة الدوليـة للمـساعدة                        يف
  .األمنية إىل قوات األمن الوطنية األفغانية

  
  احلوكمة والعدالة  -باء   

مشروع سياسة احلوكمة على املستوى دون الـوطين        وافق جملس الوزراء األفغاين على        - ٤٣
وتــوفّر الــسياسة اإلطــار العــام لألنــشطة الربناجميــة الــيت تقــوم هبــا    . ٢٠١٠مــارس / آذار٢٢يف 

 بناء قدرة املؤسـسات     يف حامسة    هلا أمهية  احلكومة على مستويي املقاطعات واملناطق، وهي أداة      
وتعمـل البعثـة مـع      . ا على حنـو خاضـع للمـساءلة       احمللّية على ختطيط األولويات الوطنية وتنفيذه     

املديريـة املــستقلة للحوكمـة احملليــة علـى وضــع الــصيغة النهائيـة إلطــار التنفيـذ وتــسهيل إشــراك      
 وجمــالس املقاطعــات موســتزّود البعثــة وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي حكّــا  . اجلهــات املاحنــة

  . ين لتنفيذ هذا اإلطاركافة، إىل جانب الوزارات املختّصة، بالدعم التق
ا حيّد من قدرة احلكومة على التخطيط لعملية التنمية ورصدها وتقييمها بدقّة علـى              ومم  - ٤٤

وقامــت البعثــة، بالتعــاون مــع    .  املتــوافرةوارداملــقــدرات والاملــستوى دون الــوطين حمدوديــة   
لوقــوف علــى وكــاالت األمــم املتحــدة املوجــودة علــى أرض امليــدان، بــإجراء دراســة مــسحّية ل

يتوافر اآلن لدى أفرقة العمل القطاعية العاملة يف املقاطعات من قدرة علـى تقـدمي اخلـدمات                  ما
وجرى التعّرف من خالل دراسة البعثـة علـى أربعـة اجتاهـات تـسود               . وتنسيق األنشطة اإلمنائية  

مـن خـالل    فأوال، تعاق قدرة احلكومة دون الوطنيـة علـى التنـسيق            . عملية التنمية دون الوطنية   
وثانيا، تتجلّـى   . املتوقّعاملستوى  اآلليات دون   تعمل فيها   أفرقة العمل القطاعية يف مواقع عديدة       

التنـسيق   أقوى مظاهر تنسيق وتنفيذ االستراتيجيات القطاعية يف جمـايل الـصحة والتعلـيم، بينمـا              
ملقاطعـات يواجـه    وثالثا، هناك عدد من ا    . والتنفيذ يف جمال تنمية القطاع اخلاص ضعيفان نسبيا       

وأخـريا،  . حتديات أمنية كبرية وليس به أفرقة عمل قطاعية أو ما شاهبها مـن اهلياكـل التنـسيقية                
حيثما جرى تنفيذ برامج لبنـاء القـدرات، سـواء عـن طريـق وكـاالت األمـم املتحـدة أو غريهـا                
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تنـسيقها  من الشركاء، ثبت أن قدرات أفرقة العمل القطاعية على ختطـيط األنـشطة القطاعيـة و               
  . ورصدها قد حتّسنت

وواصــلت البعثــة جهودهــا لتنــسيق املــساعدات املقّدمــة مــن اجلهــات املاحنــة مــن أجــل     - ٤٥
وسـيادة القـانون    . وقد انصّب جلّ التركيز على األعمال التحضريية ملـؤمتر كاُبـل          . قطاع العدل 

طُلــب مــن واحــدة مــن اجملموعــات الفرعيــة األربــع املندرجــة ضــمن جمموعــة احلوكمــة، وقــد     
ــصلة      ــال التحـــضريية املتـ ــار األعمـ ــشتركة يف إطـ ــة مـ ــداد ورقـ ــثالث إعـ ــة الـ مؤّســـسات العدالـ

ويف حـني أنـه مـن غـري املتوقـع أن تكـون إقامـة املـشاريع املتعلقـة بقطـاع العـدل                       . اجملموعة هبذه
أُجنــزت متامــا قبــل انعقــاد املــؤمتر، فــإن البعثــة ستواصــل عملــها مــع مؤســسات العدالــة ومــع  قــد

ــا ــن    اجلهـ ــدل مـ ــاع العـ ــشتركة إلصـــالح قطـ ــد األولويـــات املـ ــة لتحديـ ــار ت املاحنـ ــل إطـ  داخـ
  .االستراتيجية الوطنية لقطاع العدل

  
   والتنميةتعمرياملساعدة اإلنسانية وال  -جيم   

 فربايـر، /الـيت أُطلقـت يف شـباط      ،  ٢٠١٠ ألفغانستان لعام    خطة العمل اإلنساين  تستلزم    - ٤٦
 شـخص  مـن سـبعة ماليـني        أكثـر ملـساعدة   واليات املتحدة،   من دوالرات ال  مليون دوالر    ٨٧٠
ت خطــة العمــل ، كانــيونيــه/حزيــرانوحبلــول منتــصف . رتاعــاتالكوارث الطبيعيــة والبــ متــأثر

 ٣,٥حالياً، تبلـغ أمـوال صـندوق االسـتجابة للطـوارئ            و. يف املائة  ٤٥,١اإلنساين مموَّلة بنسبة    
ــه مــصمَّم   ــوفري ماليــني دوالر، علمــاً أن ــال لت ــل تموي ــز   ال ــة، وتعزي سريع حلــاالت الطــوارئ احمللي

 سـواء كانـت وطنيـة أو حمليـة، وهـو خيـضع إلدارة               قدرات اسـتجابة املنظمـات غـري احلكوميـة،        
هتـــدف إىل   دوالر٤٩٨ ٠٠٠بقيمـــة  مـــشاريع صندوق ثالثـــةَالـــ وقـــد مـــوَّل. األمـــم املتحـــدة

  .الفيضاناتب أثرينمساعدة السكان املت
ــر، /وخــالل شــباط   - ٤٧ ــفرباي اء العمليــات العــسكرية يف   شــخص مــن جــرّ ٢٧ ٧٠٠ رِّدُش

 تـسجيل    وعملت الوزارات التنفيذيـة والـشركاء املنفِّـذون لألمـم املتحـدة علـى              . هلمند مقاطعة
م قـدَّ و.  املـشردة  ر يف املائـة مـن األسَـ       ٨٨غـري الغذائيـة إىل      و ة الغذائيـة  املشردين وتـوفري املـساعد    

 حــصص إعاشــة لألســر يف شــكل غذيــةمــن األمتريــاً  طنــاً ٤٩٤ ٩١٢ غذيــة العــامليبرنــامج األ
 اســتمرار العمليــات  بطيئــة بفعــل  شرَّدين عــودة املــ كانــتأبريــل، /حبلــول نيــسان و. شرَّدةاملــ

 هياكــل إزاءلــسكان ا، وقلــق األجهــزة املتفجــرة املرجتلــة وارتفــاع عــدداملنطقــة،  العــسكرية يف
ــةاحلكوميــة الــشريكة  األمــم املتحــدة واملنظمــات غــري   وتواصــل.الــسلطة اجلديــدة  رصــد احلال

ــد     ــوارئ وجتدي ــداداتوحتــديث خطــط الط ــةإم ــة اإلغاث ــسبقاً  املخزون ــع م وكــشف .  يف املوق
 حتــسني )أ (:، وهــي قــوة رئيــسيةمكــامن ةاســتعراض لالســتجابة اإلنــسانية لعمليــة هلمنــد ثالثــ

؛  وافٍ  مـسبقاً علـى حنـو      إلمـدادات ا ختـزين  و )ب(؛  التنسيق وتبـادل املعلومـات بـني الوكـاالت        
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 يف  ذلــكأســهمو. اتشترك للتــسجيل والتحقــق مــن التقييمــ املــنظــام ل والتنفيــذ النــاجح ل)ج(
  . توزيع املساعدة على حنو أسرع وأكثر فعالية

 ، أنشئت جلـان الطـوارئ     وشيكة يف قندهار  اليت كانت   عسكرية  العمليات  لل واستعداداً  - ٤٨
مـن أجـل   ،  اإلنـسانية املنظمـات  جانـب  للحكومة، إىل  تنفيذية تابعة وزارات اليت شاركت فيها  

 زونـات خم  توفري  االستعدادات ومشلت. االحتياجات اإلنسانية تلبية   و  املشردين  السكان مساعدة
 وزيـادة االتـصاالت مـع قـادة اجملتمعـات      ،، وحتـديث خطـط الطـوارئ   اإلغاثـة يف املوقـع مـسبقاً   

  .احمللية
، عـن    مـن باكـستان    أفغـاين  الجـئ  ٤٨ ٠٠٠ عـودة ت الفترة املشمولة بـالتقرير      وشهد  - ٤٩
عـودة  ذلك  ، وكـ  فوضية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني         التابع مل   الطوعية العودة برنامج   طريق
 مبــساعدة املفوضــية ويتلقــى كــل أفغــاين عائــد.  اإلســالميةرانإيــمجهوريــة  مــن  الجــئ٢ ٠٠٠

زال هنـاك  يـ ال و. صـلية  األطقتـه إىل من ملـسافة تبعـاً لُبعـد ا   ،   دوالر ١٠٠ يبلغ معـّدهلا  منحة نقدية   
 علماً أن عـدداً كـبرياً     ،   اإلسالمية رانإيومجهورية   يف باكستان    من املسجَّلني   مليون أفغاين  ٢,٧

مايو، وافقت املفوضـية    /أيارخالل شهر   و.  من الزمن   من عقدين  يعيشون هناك منذ أكثر   منهم  
ــاوحكوم ــستان وباكــستان  ت ــى  أفغان ــذي يــ   عل ــي ال ــاق الثالث ــد االتف ــة  نظِّممتدي ــودة الطوعي  الع

ومبوجــب . ٢٠١٢ديــسمرب /كــانون األول ٣١ يف باكــستان حــىت  املــسجَّلنيلالجــئني األفغــان
 علـى   العودة الطوعية ولالجئني األفغان   ب التزامها   التأكيد على األطراف الثالثة   أعادت  االتفاق،  

  .حنو تدرجيي وحيفظ كرامتهم
خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير مـن       ازارا العنف بني قبائل كوتشي وهـ وأسفر اندالع   - ٥٠

إشـعال النـار يف     و أربعـة قتلـى،      عن وقـوع   ورداك   مقاطعة مايو يف /أيار ١٧إىل   ٩يف الفترة من    
 اتفــاق مــع ودعــا. ملنطقــةا زيــارةبحكــومي  وفــد قــاممــايو، / أيــار١٨يف و. املنــازل والتــشريد

ايو، إىل وقف إطالق النـار،      م/ أيار ١٩ مبرسوم رئاسي يف     أُضفي عليه الصفة الرمسية   ،  طرافاأل
سـكان  إىل   لتقدمي تعويضات   ترتيبات ووضعقبائل كوتشي مبغادرة املناطق املتنازع عليها       وأَمر  

بــدأت اهليئــة الوطنيــة مــايو، / أيــار٢٥ ويف. أصــيبوا بــأذىقبائــل كوتــشي الــذين أفــراد القــرى و
ووفـرت مفوضـية األمـم       .رة أس ١ ٢٠٠غذائية إىل   ال ةساعدبتقدمي امل  األفغانية إلدارة الكوارث  

 وتتعامـل .  أسـرة منـذ انـدالع الـرتاع        ٢٥٠املتحدة لشؤون الالجئني املواد غري الغذائيـة حلـوايل          
 علـى  اجلهـات املعنيـة ذات الـصلة   مجيـع  ن مـع   بعثة األمم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل أفغانـستا          

  .  تنفيذ املرسوممن أجلمستوى املقاطعات واملناطق 
 سـامنغان، درجـات مقاطعـة     ٥,٣ شـدته  زلـزال بلغـت      ضـرب ،  أبريـل /يسان ن ٢٠ ويف  - ٥١

 عملـت املنظمـات   التعـاون مـع الـسلطات احملليـة،         وب.  مـرتل  ٣ ٠٠٠يف   خملِّفاً األضرار والـدمار   
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قـدم  و.  واملواد غري الغذائيـة، واملـساعدة الطبيـة        الجئ، وامل األغذية، توفري ة بسرعة على  اإلنساني
 وتزايـدت . مرت منازهلـا   دُ أسرة ١ ٧٠٠ الغذائية اإلنسانية إىل     ةملساعدبرنامج األغذية العاملي ا   
ــسانية  ــزال االحتياجــات اإلن ــضانات    النامجــة عــن الزل ــرة والفي  اســتجابةًو. بفعــل األمطــار الغزي

 بتـوفري ، بـدأ برنـامج األغذيـة العـاملي          د أجـزاء عديـدة مـن البلـ        الـيت شـهدهتا   لفيضانات األخرية   ل
ــة الطا  ــة لنحــو  املــساعدة الغذائي ــأثرتأســرة  ١٢ ٠٠٠رئ ــضانات ب ت )  شــخص٧٠ ٠٠٠(الفي

  . فيضاناتوقعت فيها مقاطعة ١١ يف
، قدم برنامج األغذية العاملي البـسكويت عـايل الطاقـة           ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين منذ  و  - ٥٢
وحتقيــق  دة عــدد املقيَّــدين زيــاهبــدف  طفــل ٥٧٦ ٦٦٠ ـ املــدارس لــ  الغذائيــة يفتالوجبــاو

 مـا يقـرب مـن       “الغـذاء مقابـل العمـل     ” أنـشطة    واستخدمت.  مستوى احلضور  االستقرار على 
، ائيـة قنـوات امل  ال و ، قنـوات الـري    عملية إصالح يف  ) اً مستفيد ٣٣٩ ٤٧١ ( مشاركاً ٥٦ ٥٨٠

  شــخص،١٠ ٠٠٠تلقــى ، وعــالوة علــى ذلــك .والطــرق الفرعيــة، وغــرس شــتالت األشــجار
  . على املهاراتاً من النساء، تدريبأغلبهم
.  ممثلـي اخلـاص    حبـضور بريـل   أ/ نيسان ٤األلغام يف   طر  اليوم الدويل للتوعية خب   ب احُتفلو  - ٥٣
 تنـــسيقل  األفغـــاينركـــزدمَّـــر امل، ٢٠١٠أبريـــل /ينـــاير ونيـــسان/كـــانون الثـــاين  شـــهريبـــنيو

 اً لغمـ  ٧ ٢٧٩ واجلهـات الـشريكة لـه،      اإلجراءات املتعلقة باأللغام الذي تدعمه األمم املتحدة،      
 مـن خملفـات احلـرب؛       متفجـرة  ٢٧٢ ٠٨١ و للـدبابات،     لغماً مـضاداً   ٢٩٢  و ، لألفراد اًمضاد

ــاً جمتمعــاً ٣٣ وأزال املركــز املتفجــرات مــن خملفــات احلــرب مــن   خــاطر مب التوعيــة وفَّــر، وحملي
ــاة ١٣٥ ٤٦٢األلغــــام إىل  ــبيان ١٨٠ ٦٠٤إىل ، وامــــرأة وفتــ ــاء  رجــــال وصــ يف مجيــــع أحنــ
يف  ٤٣ املركز واجلهات الشريكة له املتفجـرات بنـسبة       أزال  ،  مايو/أيار ٣١وحبلول  . أفغانستان

  . منطقة١١ ٧٣٦، وعددها املائة من املناطق اخلطرة املعروفة يف أفغانستان
وأسـبوع التلقـيح الـذي      أبريل،  / نيسان ٧ الذي ُيحتفل به يف   يوم الصحة العاملي    وألقى    - ٥٤
ــا  ،أبريــل/ نيــسان٢٤ يف يبــدأ  أبريــل،/ نيــسان٢٥يف فــل بــه الــذي ُيحت واليــوم العــاملي للمالري

 األطفال من األمراض الفتاكـة يف مجيـع     الضوء على التقدم الذي أحرزته احلكومة لكفالة محاية       
أكثـر مـن     يقـوم ،  عامليـة  اليونيسيف ومنظمـة الـصحة ال      وبفضل املساعدة اليت قدمتها   . دأحناء البل 
 ،كــز الــصحية الثابتــة خــدمات التحــصني الروتينيــة مــن خــالل املرا مطعــم اآلن بتــوفري ٢ ٧٠٠

 ضـد شـلل   لقـيح بـدأ الت فربايـر  /يف شـباط و.  أحنـاء البلـد   عـرب  املتنقلـة برامج التوعيـة، واألنـشطة      و
 هـذا   ُخطـط لتلقـيحهم    طفـل   ماليـني  ٧,٧ مشلتست جوالت   يف إطار   ،  ٢٠١٠األطفال لعام   

  .٢٠٠٩ عام  طفل باملقارنة مع٢٠٠ ٠٠٠أي بزيادة  -العام 
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 يـؤثر  ذي الـ  رضتحدة املعين باملخدرات واجلرمية على رصـد املـ        يعمل مكتب األمم امل   و  - ٥٥
ؤثر علــى يـ  وليـة إىل أنــه مل  النتــائج األ وقــد أشـارت ،د يف جنــوب البلـ شخاشعلـى حمــصول اخلـ  

مكتــب األمــم املتحــدة و وزيــر مكافحــة املخــدرات،  وُيجــري.األخــرى) املــشروعة (احملاصــيل
  اآلفــة الزراعيــة لتقيــيم مــدى انتــشاراًمــسح هــات الــشريكة، واجل،املعــين باملخــدرات واجلرميــة

هـو  و ٢٠١١ حمـصول عـام  ؤثر على يقلق قد  لل  مثري  عامل مثةو. واألسعارصول  احمل على   اوأثره
أول  نتــائج صـدرت و.  آفــة األفيـون  باإلضـافة إىل انعـدام األمـن  النامجـة عــن   املـضاربة باألسـعار  

 مــساحة زراعــة القنــب يف   وتقــدَّر. ٢٠١٠مــارس /آذار ٣٠ يفلقنــب يف أفغانــستان  ل مــسح
تتـراوح   إىل طاقـة إنتاجيـة   ا يـشري هكتـار، ممـ   ٢٤ ٠٠٠ و ١٠ ٠٠٠أفغانستان مبا يتـراوح بـني    

 لقنـب ازراعة    على أن   النتائج  هذه تدلو. سنوياً طن من راتنج القنب      ٣ ٥٠٠ و   ١ ٥٠٠ بني
 االجتـاه   َصـل تواو. ٣٤  األفغانية الـ  احملافظات من أصل    حمافظة ١٧يف    على نطاق واسع   منتشرة

 املـصادرة عمليـات    زيادة كـبرية يف حجـم وعـدد          بتسجيل املخدرات،   املتمثل يف حظر  اإلجيايب  
ــة ألفغانــستان    ــى احلــدود الغربي ــسه،  . عل ــت نف ــة تعــززتويف الوق ــة” عملي  منــذ أن ،“األفغن

نــسيق ت يف نــشطاً  شــريكاً، للمــرة األوىل، شــرطة مكافحــة املخــدرات يف أفغانــستان أصــبحت
كـان وراء   والذي أمثر عن تعزيز التنسيق اإلقليمي        املتعلق باحلظر،  إلنفاذ القانون    يلاجتماع دو 

 يف أكادمييــة  علـى مكافحــة املخـدرات   برنـامج لتــدريب املـدربني  وأُعـد . عمليــاتعـدة  طـالق  إ
. كادمييــة يف األللتــدريب علــى األنــشطة املــستقبليةامللكيــة األفغانيــة ومتخــضت عنــه التــدريب، 

 علـى   سـتتكرَّر  للمجتمـع الـدويل، وهـي عمليـة          إحاطـة  مكافحة املخدرات أول      وزارة قدَّمتو
  . منتظمأساس

  
  حقوق اإلنسان  -دال   

ايـة املـدنيني ودعـم      مح  الراميـة إىل   رصد وتنسيق اجلهـود    املتمثلة يف    عثةالبوالية  ال تزال     - ٥٦
 ١٣٢٥ن  جملـس األمـ   لقـرار   طبقـا   حقوق اإلنسان على نطـاق أوسـع، وال سـيما حقـوق املـرأة               

 األفغانيـة   املفوضـية  حمادثات مع  اخلاص   يثلمم  وعقدَ .األولويات ، ُتَعد من  األطفال و ،)٢٠٠٠(
ــة ،املــستقلة حلقــوق اإلنــسان، والــشبكات النــسائية    وممثلــي اجملتمــع ، واملنظمــات غــري احلكومي

شعب  أصـوات الـ    مـن أجـل كفالـة أن ُتؤخـذ         ، والزعماء الـدينيني   ية احملل اتاجملتمعقادة   و ،املدين
  الــدعوةبعثــة مبــادراتالدعم تــو. أفغانــستان العمليــات اجلاريــة بقيــادة  يفاألفغــاين يف احلــسبان

ضـمن   مـسألة حقـوق املـرأة     تبقـى  أنكفالـة الرامية إىل تعزيـز مـشاركة املـرأة يف صـنع القـرار و            
  .األولويات

ات  ذ إصـابة  ٣٩٥،  ٢٠١٠ هيونيـ / وحزيـران  أبريـل / بـني شـهري نيـسان      بعثـة ووثَّقت ال   - ٥٧
 مـن    نفـسها  لفترةقياسـاً بـا   يف املائـة     ١ بنـسبة  اً اخنفاضـ  ميثل ، مما صلة بالرتاع يف صفوف املدنيني    
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 مـن اإلصـابات يف      أكـرب نـسبة   مـسؤولة عـن     وما زالت العناصر املناوئة للحكومـة       . ٢٠٠٩عام  
ــة٧٠ الــيت ارتفعــت إىل  ،صــفوف املــدنيني  ــة يف امل٦٧ مــن ، يف املائ ــرة املــشمولة  ائ  خــالل الفت

 جمموعة واسـعة مـن    استهدفت العناصر املناوئة للحكومة احلوادث،غالبيةيف  و. لتقرير السابق با
املواليـة  تـسببت العمليـات الـيت شـنتها القـوات           و .اإلعـدام و خلطفعمليات االغتيال وا  باملدنيني  

تـل  ، الـيت قُ   “لقـوة اسـتخدام ا  تـصعيد   ” نتيجةً حلوادث املدنيني    بني إصابات يف وقوع للحكومة  
ــالقربنقــاط التفتــيش العــسكرية، أو    عنــدمــدنيون  فيهــارحُجــأو  .  مــن القوافــل العــسكرية ب

 مكثفـــة  محلـــة إعالميـــة شـــن، اإلصـــاباتهـــذه  لتقليـــل مـــن الراميـــة إىل ا تـــدابريومشلـــت ال
ــذار   بــشأن ــسليم ال القوافــل العــسكرية، و الــيت تطلقهــا إشــارات اإلن ــت ــذار وســائل  لسريعال اإلن

عــن قائــد القــوة الدوليــة للمــساعدة الــصادر  التعبــويار التوجيــه كــر غــري الفتاكــة، وتاإلضــافية
  . من استخدام القوةللحدِّ ٢٠٠٩ هيولي/يف متوزاألمنية 
ــارت  - ٥٨ ــة    وأث ــة للمــساعدة األمني ــدان مــساِهمة يف القــوة الدولي ــة حتفظــات عــدة بل  وطني
ية بـشأن احتجـاز      للقوة الدولية للمساعدة األمن    ٢٠٠٦اإلجراءات التشغيلية املوحدة لعام      على
 ســاعة الحتجــاز ٩٦ أقــصاها فتــرة زمنيــة تــنص علــى الــيتو  مــن خــارج القــوة الدوليــة، أفــراد

ــة إمــا أن تطلــق ســراح   بعــدها أشــخاص عنــد إجــراء عمليــات عــسكرية، ينبغــي    للقــوة الدولي
 ومن املهـم يف هـذا الـصدد أن يكـون أي احتجـاز               .انيةغطات األف لنقلهم إىل الس  تاحملتجزين أو   

  . قانونية مناسبة/قوم به السلطات األفغانية مصحوبا برقابة قضائيةمطول ت
جملـس إلنـصاف   ”مايو، قام فريق التنسيق يف جمال العدالة االنتقالية بتنظيم     / أيار ٩ويف    - ٥٩

 منتدى للضحايا يروون فيه ما اختربوه من انتهاكات ومعاناة، وحتديد كيفيـة              لتوفري “الضحايا
ويف بيـــان ختـــامي، .  يف إطـــار عمليـــة الـــسالم واملـــصاحلة ، وذلـــكةمعاجلـــة الفظـــائع املوروثـــ

تنفيــذ خطــة العمــل للــسالم والعدالــة واملــصاحلة، واختــاذ تــدابري   إىل املــشاركون احلكومــة  دعــا
آراء الــضحايا يف عمليــة وإدراج ملموســة إلهنــاء اإلفــالت مــن العقــاب، وإلغــاء قــانون العفــو،  

  .السالم واملصاحلة
  

  طفالمحاية األ  -هاء   
 واقعـة انتـهاك جـسيم حلقـوق     ٤٢٠قامت فرقـة العمـل القطريـة بتوثيـق مـا يزيـد علـى             - ٦٠

أعمـال  وتعرض ثالمثائة واثنان وثالثون طفالً للقتل أو التشويه نتيجـة          . األطفال، والتحقق منها  
بالدرجـة   بالرتاعات، وهو معدل أعلى منذ الفترة املشمولة بالتقرير الـسابق، نـاتج              متصلةعنف  

.  الـــشرقية والـــشمالية الـــشرقيةاحملافظـــات عـــن زيـــادة النـــشاط العـــسكري يف هلمنـــد ووىلاأل
ــشنها      ــة الــيت ت ــة واهلجمــات االنتحاري ــادة يف اســتخدام األجهــزة املتفجــرة املرجتل وتــسببت الزي
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ولقـي أربعـة وعـشرون      .  إصـابات األطفـال    من يف املائة    ٦٠عناصر مناوئة للحكومة يف حوايل      
  . طالق النار بني عناصر مناوئة للحكومة وقوات موالية للحكومةإلبادل طفالً مصرعهم يف ت

وازدادت اهلجمات علـى املـدارس زيـادة مطـردة يف مجيـع أحنـاء البلـد، وبلغـت أقـصى                 - ٦١
وتــسببت العناصــر . الــشمال، والــشمال الــشرقي، واجلنــوب، والوســط منــاطق ارتفــاع هلــا يف 

 ختويـف الطلبـة واملعلمـني؛    ومن بينـها ملائة من احلوادث، املناوئة للحكومة يف اثنني وسبعني يف ا      
 وضــرهبم وقتلــهم؛ مــوظفي املــدارسووضــع أجهــزة متفجــرة مرجتلــة يف املــدارس؛ واختطــاف   

  . وإشعال احلرائق عمداً وغريها من هجمات العنف املستهِدفة للمدارس
مثـاراً   الـدفاع احملليـة      ومثَّل جتنيد األطفال يف قوات األمـن الوطنيـة األفغانيـة ومبـادرات              - ٦٢

أبريـل ملنــع  / نيــسان٢٥علـى اجلانــب اإلجيـايب، أصــدر وزيـر الداخليـة أمــراً تنفيـذياً يف      و. للقلـق 
  .جتنيد األطفال يف الشرطة الوطنية، وباختاذ تدابري تأديبية ضد القادة الذين ُيجنِّدون أطفاالً

  
  ودعم البعثة وأمنهاعمليات البعثة مسائل متعلقة ب  -واو   

  مــا ُيحــدَّد مــنأجــل تنفيــذمــن ، فأعــادت تنظيمهــا هياكلــهابعثــة باســتعراض القامــت   - ٦٣
امسـة األمهيـة، مـع اختـاذ مجيـع         احلربناجميـة   القـدرات   ال، وضمان توافر     مبزيد من الفعالية   أولويات

زال تــوفري خــدمات دعــم  ومــا. التــدابري لتخفــيض تعــرُّض املــوظفني للمخــاطر األمنيــة املتزايــدة
 يواجــه حتــديات بــسبب املتطلبــات الــيت نــشأت بعــد لــى حنــو يتــسم بالكفــاءة والفعاليــةعللبعثــة 
مــن  علــى دار ضــيافة خبتــار يف كابــل، وحيــّد ٢٠٠٩أكتــوبر / تــشرين األول٢٨هجــوم  وقــوع

  . ونقص عدد املوظفنيالقيود املتكررة املفروضة على التنقل، كذلك توفري هذه اخلدمات
 العناصـر املناوئـة للحكومـة       تـشكلها  هتديـدات حقيقيـة       عـن  زال ما يرد من تقارير     وما  - ٦٤
. ذكر كيانـات األمـم املتحـدة املوجـودة يف أحنـاء البلـد كأهـداف حمتملـة ملزيـد مـن اهلجمـات              ي

كما أن استمرار التخويف املباشر وحاالت اختطاف املوظفني الـوطنيني العـاملني مـع اجلهـات                
ــة، مــا  ــربامج  تقــدمي خــدمات زال يعــوق  املاحنــة للمعون ــدانال ــق  لونتيجــة . يف املي ــاون الوثي لتع

وزارة الداخلية وشيوخ اجملتمع احمللي، أُطِلق سراح موظفي األمم املتحـدة األفغـان اخلمـسة          بني
ــوا يف   ــذين اختِطفـ ــسان١٥الـ ــل يف / نيـ ــةأبريـ ــالن، حمافظـ ــرهم  بغـ ــادوا إىل أسـ ــسالم يف وعـ  بـ

  . مايو/أيار ١٨
 املخــاطر األمنيــة الــيت يواجههــا موظفــو  ة زيــادىلإ األمنيــة ويــؤدي اضــطراب األجــواء  - ٦٥

بعثـة وفريـق األمـم املتحـدة        ال أجـرت وبناء على طلب املقر،     . األمم املتحدة، وأصوهلا وعملياهتا   
 وجـود مـوظفني     ستلزمتـ  احلرجـة حبيـث    األمهيـة    ذات هبدف حتديد األنـشطة      استعراضاًالقطري  
مـن   إىل البلـد     كـثري مـن املـوظفني     وبينما عـاد    .  بالتهديدات األمنية القائمة   اموازنته  عند دوليني
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 بعــد اهلجــوم الــذي وقــع علــى دار ضــيافة خبتــار، فقــد استعرضــت البعثــة    الــذين جــرى نقلــهم
ملـوظفني املوجـودين يف   ألولئـك ا مستوى مالك موظفيها هبدف ضمان توفري أماكن عمل آمنـة           

لـي للمـوظفني الفنـيني يف     يف العـدد الفع حـدوث اخنفـاض ملمـوس    االستعراض   يتوقعومل  . البلد
  . أفغانستان يف أي وقت من األوقات

وعلـى وجـه    ،  “١+٣” ولويـات األوتعمل البعثة علـى توجيـه املكاتـب امليدانيـة لـدعم               - ٦٦
 عـن طريـق دعـم       احملافظـات  تعزيز االتساق يف أنـشطة املعونـة وتيـسريها علـى صـعيد               اخلصوص

 القـدرات؛ وتعزيـز   بنـاء يـة، بوسـائل مـن بينـها      والتنم احلوكمـة أنشطة السلطات احمللية يف جمايل      
  حتقيـق   األمم املتحدة حيثما تسمح الظـروف بـذلك؛ وتيـسري          موحَّد لكيانات اتباع هنج   األداء ب 

  . يف امليداناالتساق بني اجلهات املاحنة مع أولويات احلكومة 
اصــة يف ، وخبالواليــة تنفيــذ عنــد الــذي يواجهــه دعــم البعثــة األوحــداألكــرب والتحــدي   - ٦٧

وال تفـي   . املواقع امليدانية، هو الـشرط اجلديـد بالوفـاء باملعـايري الـدنيا لألمـن يف أمـاكن اإلقامـة                   
ــامج        ــذ برن ــة بتنفي ــضطلع البعث ــه ت ــاًء علي ــايري، وبن ــع كــثرية هبــذه املع ــز األمــن مواق ــوي لتعزي . ق

ف لوظـائ لـشغل ا  حتديـد توقيـت اسـتقدام مـوظفني         تـوخي احلـرص يف      جيري ذلك، جيب     وبينما
 آمنـة، وأيـضاً    إقامـة الشاغرة، وخباصة الوظائف الدولية، وذلك لضمان توافر مكاتـب وأمـاكن    

ــه      ــامج بذات ــة احلامســة لكــل برن ــشأن درجــة األمهي مل توتــش. للتوافــق مــع التوصــيات الناشــئة ب
التعزيزات األمنية الالزمة يف املكاتب وأماكن اإلقامة من أجل حتقيق املستوى األمثل مـن نظـام    

ــة املعــزز، لــيس علــى إضــافة   ختفيــف  فحــسب، T علــى شــكل حــرف  جــدران املخــاطر األمني
 اعتبــارات أكــرب مــن قبيــل إدخــال حتــسينات علــى شــبكة االتــصاالت    علــى أيــضاً تــشتمل بــل

خـــدمات جويـــة حمـــددة اهلـــدف، وتـــوفري حـــراس دولـــيني   تـــوفري وتكنولوجيـــا املعلومـــات، و
  . داخل اجملمعات السكنية مسلحني

ــذكر الــ   - ٦٨ ــة لعــام   وتت ــة البعث ــِدَمت مباشــرة يف أعقــاب  ٢٠١٠دول األعــضاء أن ميزاني  قُ
ــع يف      ــذي وق ــل ال ــار يف كاب ــى دار ضــيافة خبت ــشرين األول٢٨اهلجــوم عل ــوبر / ت ، ٢٠٠٩أكت

وكانـت  .  تقييم املخاطر األمنيـة الـساري قبـل وقـوع اهلجـوم            سياقت يف   امليزانية قد ُوضع   وأن
كـان جيـري   تماالت الواردة يف األشهر القليلة التاليـة، بينمـا   األموال املقترحة كافية لتغطية االح 

دول الـ  أبدتـه وقـد كـان مـا       . إجراؤهااستعراض لتحديد التعزيزات األمنية اإلضافية اليت سيلزم        
 بــضائع ومعـــدات  لتــأمني مــن املــوارد   ضــافية  اإلحتياجــات  االإىل إجيــايب  نظــر  عــضاء مــن   األ

  .  من جانب األمانة العامةكبريوخدمات متعلقة باألمن، موضع تقدير 
صـدار عـروض توظيـف      إصالحية  ب البعثة   تفويض استقدام املوظفني منذ     معدلن  وحتسَّ  - ٦٩

. ركزي يف امليـدان   امل يستعراضاال عملية اجمللس بعثة، بينما جيري إجناز     لتقتصر على اخلدمة يف ا    
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عــدل شــغور   يف املائــة، وم٤٢الدوليــة الوظــائف مــارس، كــان معــدل شــغور    / آذار٣٠ويف 
 يف املائـة  ٣٩ إىل ن املعـدال اخنفـض هـذان  مـايو  / أيـار  ١٦ يف املائة؛ وحـىت      ٣٨الوطنية  الوظائف  

بيد أن استقدام املوظفني ال يزال مسألة تدعو للقلق، وذلـك يعـود     .  يف املائة على التوايل    ٣٠ و
شـديدة   أمنيـة     خماطر حتفها االلتزام باخلدمة يف منطقة      عن  للوظائف  املرشحني إحجامجزئياً إىل   

 ضـمان تـوافر سـكن آمـن قبـل إصـدار             وبسبب عـدم مواءمـة شـروط اخلدمـة وبـسبب اشـتراط            
واالحتفاظ باملستوى الكـايف    وظفني  امل التحدي يف استقدام     ويتجلى.  وبدء السفر  ةض هنائي وعر

وإىل ينــاير /كــانون الثــاينالــيت متثــل الفتــرة مــن لتنفيــذ الواليــة مــن خــالل األرقــام مــن املــوظفني 
قابلـه  الـرقم   هـذا   غـري أن     ؛ أثنـاء هـذه الفتـرة      جديـدا موظفـاً    ٢٨وصـل   و. ٢٠١٠أبريل  /يسانن

ويلزم بذل مزيد مـن     .  حالة انتهاء اخلدمة   ٢٤  حالة رفض للعرض و    ٢١  متثل طي  رصيد سليب 
يف هـذا     أيـضاً  وإين أتطلـع  .  اخلدمـة وتعجيـل معـدل اسـتقدام املـوظفني          شـروط   نياجلهود لتحس 

 إجيابيــة يف املناقــشات املقبلــة يف اجلمعيــة العامــة بــشأن إدارة املــوارد  نتــائجل  التوصــلإىلالــصدد 
  .  اخلدمةشروطالبشرية، وخباصة مسألة 

 إىل الكويت جلعلـها يف مكـان واحـد مـع            عمليات دعم معينة  لنقل  وجيري وضع خطة      - ٧٠
واهلـدف  .  التـايل  بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق، على األرجح يف الربع السنوي           

الـدعم املقـدم لتنفيـذ واليـة        ب املـساس هو تقليل العدد الكلي ملوظفي البعثـة يف أفغانـستان، دون            
إنـشاء قاعـدة خـارج    و اخلطـة أيـضاً حتـسني قـدرات االتـصال وتوسـيعها،          هـذه  وتتوخى. البعثة

ــة الســتعادة القــدرة علــى العمــل بعــد الكــوارث واســتمرارية تــصريف األعمــا     منطقــة  . لالبعث
إذا مـا    للخدمـة    عمليـات جـاهزة   سـيوفر قاعـدة      واألهم مـن ذلـك، هـو أن مكتـب الـدعم هـذا             

 فـضالً عـن إخـالء أمـاكن      احلاجة إىل نقل موظفني مـن أفغانـستان مؤقتـاً ألسـباب أمنيـة            نشأت
  .إقامة تشتد احلاجة إليها يف أفغانستان

  
  الحظاتامل  -رابعاً   

قفـد  . ، مل تتحـسن احلالـة األمنيـة العامـة         )A/64/705-S2010/127(منذ تقريري الـسابق       - ٧١
تواصلت اهلجمات العـشوائية الـيت تـشنها العناصـر املناهـضة للحكومـة ضـد األهـداف املدنيـة،                    

واسـتمر االجتـاه املـثري للقلـق لتزايـد حـودث       . وممثلي احلكومة وأفراد القوات العسكرية الدوليـة  
وتكثفـــت أيــضا العمليـــات  . ة معقــدة األجهــزة املنفجــرة املرجتلـــة ووقــوع هجمـــات انتحاريــ    

  . العسكرية
وبالرغم من البيئة األمنية غري املستقر، شهدت الفترة املشمولة بـالتقرير عـدة تطـورات              - ٧٢

إجيابيـة يف القطاعــات املدنيـة منــذ أن أخـذت حكومــة أفغانـستان زمــام القيـادة يف دفــع العمليــة      
صالحات الرامية إىل مسك أياد أفعانيـة       السياسية، ووضع هنج تدرجيي لتنفيذ جدول أعمال اإل       
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 السـتراتيجية اإلمنائيـة الوطنيـة األفغانيـة       بشؤون األمن واحلوكمة والتنمية، أي األركان الثالثـة ل        
  .اليت وضعت يف مؤمتر لندن

ومما يشجعين، حالـة تأهـب املؤسـسات االنتخابيـة إلجـراء انتخابـات اجلمعيـة الوطنيـة                    - ٧٣
وقد اضطلعت اللجنـة االنتخابيـة املـستقلة    . سبتمرب/ أيلول١٨عقدها يف   ل من املعتزم    اليت ما زا  
وأرسـت  .  بأنـشطتها حتـت قيادهتـا اجلديـدة بديناميـة متجـددة ويف كنـف االسـتقاللية         األفغانيـة 

اللجنة األفغانية املعنية بشكاوى االنتخابـات ديناميـة عمـل إجيابيـة فيمـا بـني أعـضاء مفوضـياهتا                   
عاونــت اللجنتــان كلتامهــا علــى االنتــهاء دون حــوادث مــن فتــرة تقــدمي   األفغــان والــدوليني، وت

ومن شأن وجود مؤسسات انتخابية أفغانيـة معـززة يف الريـادة أن يعطـي ثقـة                 . طلبات الترشيح 
أكــرب يف العمليــة االنتخابيــة للجمهــور، ويــساهم يف حتــسني االنتخابــات وإكــساهبا مزيــدا مــن    

. إمــراة ٤٠٠ائمــة األوليــة للمرشــحني أمســاء  ن القويــسرين بوجــه خــاص أن تتــضم . املــصداقية
وجيب توفري األمـن الكـايف هلـن لتـأمني وصـوهلن إىل العمليـة االنتخابيـة علـى قـدم املـساواة مـع                         

وسيظل أمن االنتخابات مسألة حرجة وجيب أن توازن اللجنة االنتخابية املـستقلة بـني              . الرجل
وجيـب أال  .  مجيـع األفغـان إىل االنتخابـات   أمن مراكز االقتراع واحلاجـة إىل فـتح بـاب وصـول         

حققـت   ولـئن . ٢٠١٠نغفل يف األثناء أن العمليـة االنتخابيـة تتواصـل إىل مـا بعـد اقتـراع عـام                    
بعض التحسينات خالل األشهر املاضية، فإن هناك حاجـة أيـضا إىل إصـالحات أمشـل وطويلـة                  

  .لربملان اجلديدوآمل يف أن يدرج هذا األمر يف جدول أعمال الرئيس وا. األجل
وممـا أثلــج صـدري، نتــائج جملــس األعيـان الــيت تعـد خطــوة لبــسط األيـادي حنــو مجيــع        - ٧٤

وتؤيـد األمـم    . األفغانيني إلقامة حوار شامل يرمي إىل حتقيق االسـتقرار والـسالم يف أفغانـستان             
ــستان، وتظــل ملتزمــة      ــة املنحــى إلهنــاء الــرتاع يف أفغان  متامــا املتحــدة مثــل هــذه اجلهــود الوطني

بالتعاون مع السلطات األفغانية وأبناء الشعب األفغاين يف سعيهم من أجل إقامة جمتمـع سـلمي                
فالتأييد الواسع النطاق لربنامج للـسالم وإعـادة اإلدمـاج وإنـشاء جملـس للـسالم       . يشرك اجلميع 

 أخـرى  يتوىل متابعة احلوار فيما بني األفغان، إمنا يشكل فاحتـة جيـدة جيـب أن تتبعهـا تطـورات              
وإن ممثلي اخلاص والبعثة على اسـتعداد ألن يبـذال بنـاء علـى              . تصب حنو حتقيق عملية املصاحلة    

طلب احلكومة، مساعيهما احلميدة وميدا يد العون الـسياسي لـدعم تنفيـذ هـذه العمليـات الـيت                   
لــى أن الــرتاع األفغــاين يتطلــب  وهنــاك توافــق آراء واســع النطــاق ع . يقودهــا أبنــاء أفغانــستان 

ذلـك أن مـن مـصلحة مجيـع البلـدان اجملـاورة يف املنطقـة أن                 . إقليميا تؤيده البلدان اجملـاورة     الح
وإن ممثلي اخلـاص والبعثـة مـستعدان     . تصبح أفغانستان بلدا يعمه االستقرار والسالم واإلزدهار      

 إلتاحة فرص احلوار فيما بني أصحاب املصلحة الرئيسيني، وتـسهيل املناقـشات الـيت ميكنـها أن     
  .تساهم يف عملية السالم يف أفغانستان
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ــها ملــؤمتر كابــل الــذي طلــب إىل           - ٧٥ ــد قامــت حكومــة أفغانــستان اآلن ببلــورة رؤيت وق
وبتقـدمي املـساعدة للحكومـة لزيـادة تـدفقات املعونـة            . الواليات املتحـدة أن تـشارك يف رئاسـته        

يزانيـة، وبـالتحول النـاجح حنـو        املقدمة من خالل امليزانية لتحسني فعالية املعونة اخلارجـة عـن امل           
زيادة سيطرة أبناء أفغانستان على األمن واحلكومة والتنمية، سـتدعم البعثـة احلكومـة يف حتقيـق      

  .العقد الذي تعتزم إبرامه مع الشعب األفغاين يف مؤمتر كابل
ــة    و  - ٧٦ ــة اجلماعي ــاس الفعالي ــة مقي ــساق املعون ــشكل ات ــم    . ي ــى دع ــن خــالل العمــل عل وم

 مــع مجيــع الــشركاء ميكننــا إجيــاد جهــود معونــة متــسقة حبــق، علــى أســاس  االلتزاماحلكومــة وبــ
ومـن املهـم غايـة األمهيـة أن        . ن مـا يقـدم مـن خـدمات إىل مجيـع األفغـان             التزامات متبادلة حتـسِّ   

خدمـة  يربهن اجملتمع الدويل علـى التزامـه الطويـل األجـل بإعـادة تنظـيم مـوارد اجلهـات املاحنـة                      
  . ألفغان بزمامها وقابلة للتحقيق وذات مصداقيةا وطنية ميسك ولويةأمج ذات لربا
وسـيجري تأكيـد احلاجـة      . وتعتزم احلكومة وضع آليات لتنفيذ مبـادئ العطـاء الـصاحل            - ٧٧

املاسة إىل دعم مستدام ومتـسق يف جمـال بنـاء القـدرات علـى الـصعيدين الـوطين ودون الـوطين                       
وكال الشرطني املسبقني حاسـم لتعزيـز الثقـة     . وية ذات األول  التمكني احلكومة من تنفيذ خطته    

 ترمسها أفغانستان بعد مـؤمتر      ةدعم خريطة طريق تدرجيي   ل شراكة متجددة    مثلاملتبادلة يف ما سي   
   .يوليه/ متوز٢٠كابول املقرر عقده يف 

ورغم النمو الكبري وخطط اإلصـالح املتعلقـة بتطـوير قـوات األمـن الوطنيـة األفغانيـة،                    - ٧٨
واتباع هنج شـامل إلصـالح قطـاع األمـن حيتـاج إىل دعمـه               . ت البيئة األمنية غري مستقرة    زال ما
. قيـق تقـدم تـدرجيي يف العمليـة الـسياسية ملوازنـة اجلهـود العـسكرية املركـزة                  حتوكمة فعالـة و   حب
زالت بعثة األمم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل أفغانـستان تـدعو مجيـع األطـراف املعنيـة إىل                وما

  .المة املدنيني يف املقام األولوضع س
ــع احلكومــة و     - ٧٩ ــة بالعمــل م ــزم البعث ــع وتلت ــة    م ــة يف العملي ــة الدولي ــساعدة األمني ــوة امل ق

ويف هذا الصدد، ستواصل البعثة الـدعوة إىل        . امليدانعلى صعيد    املقر و  يفاالنتقالية وهي تسري    
حملليـة، ومبـادئ بنـاء القـدرات        اختاذ ترتيبات تأخذ يف االعتبـار تنـوع االحتياجـات والظـروف ا            

املرتبطــة باألولويــات والعمليــات الوطنيــة األفغانيــة، واتبــاع هنــج منــصف حنــو بنــاء دولــة تقــوم   
وهذا عام حاسم يف انتقـال أفغانـستان وعلـى البعثـة أن تركـز جهودهـا علـى جمموعـة                     . مبهامها

 أعماهلـا ة مـضافة وتنجـز      أكـرب قيمـ   فيهـا   حمدودة من املهـام ذات األولويـة الـيت ميكنـها أن حتقـق               
وسـيتطلب  . وتلتـزم األمـم املتحـدة مبواصـلة وجـود طويـل األمـد يف أفغانـستان                . على حنو فعال  

.  ألمـن املـوظفني التـابعني يل       ومـستمرة اإلبقاء على وجود فعال تكـريس مـوارد إضـافية كـبرية             
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خـاطر األمنيـة    ومن دواعي تفاؤيل النهج االسـتباقي الـذي اختذتـه قيـادة البعثـة للتخفيـف مـن امل                  
   .احملدقة باملوظفني

وسيقدم سنويا تقييم للتقدم احملرز مقابل النقاط املرجعية لقياس وتتبع التقـدم احملـرز يف                 - ٨٠
  .مارس/تنفيذ والية البعثة ليتزامن مع جتديد الوالية يف آذار

ــد، ســتافان دي         - ٨١ ــي اخلــاص اجلدي ــنم هــذه الفرصــة ألرحــب بوصــول ممثل وأود أن أغت
وأود أيــضا أن . اخلــاص للـشؤون الـسياسية، مــارتن كـوبلر، إىل البعثـة    ي تورا، ونائـب ممثلـ  ميـس 

ــساء     ــاين للرجــال والن ــاملنيأعــرب عــن امتن ــساعدة إىل    الع ــم املتحــدة لتقــدمي امل ــة األم  مــع بعث
  .أفغانستان وأسرة األمم املتحدة يف أفغانستان على تفانيهم والتزامهم

  


