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   األمنجملس     العامةاجلمعية
  السنة السادسة والستون    الدورة اخلامسة والستون

       من جدول األعمال٣٨البند 
            احلالة يف أفغانستان

 احلالة يف أفغانستان وآثارها على السالم واألمن الدوليني    
    

 تقرير األمني العام    
  

 مقدمة  -أوال   
) ٢٠١٠( ١٩١٧ وقرار جملس األمـن  ٦٤/١١ار اجلمعية العامة هذا التقرير مقدَّم عمال بقر     - ١

  .الذي طلب فيه اجمللس إيلَّ أن أقدم كل ثالثة أشهر تقريرا عن التطورات يف أفغانستان

ملـة لتقـدمي    ويعرض التقريـر آخـر املـستجدات بـشأن أنـشطة بعثـة األمـم املتحـدة املتكا                   - ٢
املساعدة إىل أفغانستان، كما يتـضّمن استعراضـا للحالـة يف البلـد منـذ تقريـري الـسابق املـؤرخ             

التقريــر تقييمــا مرفــق ويتــضمن ). A/65/612-S/2010/630 (٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول١٠
ــرز   ــدم احملـ ــة   للتقـ ــاط املرجعيـ ــق النقـ ــو حتقيـ ــراتحنـ ــؤرخ  واملؤشـ ــري املـ ــذ تقريـ /  آذار١٠ منـ

وقـد  ). ٢٠٠٩( ١٨٦٨قـرار جملـس األمـن       متـشيا مـع     ) A/64/705-S/2010/127 (٢٠١٠ ماس
والـيت وردت يف تقريـري إىل       جتاه الوفـاء هبـا      أُدِخـل تنقيح طفيف على املعايري اليت يقاس التقدم         

، وقـد ُنــظمت اآلن علـى        )A/64/364-S/2009/475( ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢٢املـؤرخ   اجمللس  
املؤمترين الدوليني املعنيني بأفغانـستان املعقـودين يف        ت املتفق عليها يف     أساس األهداف واملؤشرا  

، واملـشار إليهـا     ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ٢٠ ويف كابـل يف      ٢٠١٠ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٨لندن يف   
  .والية بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستانفضال عن ، “عملية كابل”بوصفها 

 
  

 . إصدارها ألسباب فنية٢٠١١مارس / آذار١٦أعيد يف   *  
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 منية والسياسيةالتطورات األ  -ثانيا   
 احلالة األمنية  -ألف   

العديــدة ، مثلمــا جــرى علــى مــدى األعــوام  كــبرياً جــداًعــدد األحــداث األمنيــة  ظــل   - ٣
توســط شــهري ، مقارنــة مب٢٠١١ينــاير /حــدثا يف كــانون الثــاين ١ ٦٦٤املاضــية، حيــث وقــع 

ــغ ــام   ١ ٦٢٠ بل ــام  ٩٦٠، و ٢٠١٠حــدثا يف ع ــتباكات  . ٢٠٠٩ حــدثا يف ع ــشكل االش وت
، ٢٠١٠ويف هنايـة عـام      . املسلحة واستخدام األجهـزة املتفجـرة املرجتلـة أغلبيـة تلـك األحـداث             

البـالغ  األسـبوعي    يف األسـبوع مقارنـا باملتوسـط         ٢,٨ظل متوسـط عـدد اهلجمـات االنتحاريـة          
واستمرت أعمـال االختطـاف واالغتيـال خـالل الـشهرين األخرييـن             . ٢٠٠٩ خالل عام  ٢,٦

وظلــت مدينــة قنــدهار الواقعــة يف اجلنــوب  . ٢٠١١ينــاير /ن الثــاين ويف كــانو٢٠١٠ مــن عــام
واملنـــاطق احمليطـــة هبـــا بـــؤرة لتلـــك األحـــداث طـــوال الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، حيـــث وقـــع 

 اغتياال يف تلك املدينـة، الـيت تعـد أيـضا بـؤرة لنـشاط قـوات األمـن             ٣٣هجوما انتحاريا و     ٢٠
 .دة األمنيةالوطين األفغانية والقوة الدولية للمساع

ــا        - ٤ ــة عملياهت ــسكرية الدولي ــوات الع ــة والق ــوطين األفغاني ــن ال ــوات األم ــد كثفــت ق . وق
ــادة       ــد أحلقــت خــسائر بق ــة ق ــة للحكوم ــأن القــوات املوالي ــد ب ــارير تفي مــن الرتــب  ووردت تق

اخلاضـعة لـسيطرة   احملافظـات  وقـد اخنفـض عـدد       . لشبكات العناصر املناوئة للحكومـة    املتوسطة  
وحلت العمليات املشتركة لقوات األمن الوطين األفغانية والقوة الدوليـة للمـساعدة            املتمردين،  

وردا علــى . األمنيــة حمــل العناصــر املناوئــة للحكومــة يف املنــاطق احمليطــة مبقــاطعيت قنــدوز وبلــخ  
ذلك، توسع العناصر املناوئة للحكومة نطاق عملياهتا ليشمل منـاطق مل حيـدث فيهـا نـزاع مـن                   

ــل ــشر. قبـ ــاينويف تـ ــوفمرب /ين الثـ ــشرة   ٢٠١٠نـ ــدى عـ ــددت إحـ ــة ، حـ ــا  حمافظـ ــافية بأهنـ إضـ
إضــافية بأهنــا ذات خطــورة عاليــة جــدا علــى   حمافظــات خطــورة عاليــة ووصــفت ثــالث   ذات

الـيت كانـت بـؤرة      للمحافظـات   املتامخـة   املنـاطق   وهـي ال تـشمل فقـط        . عمليات األمم املتحـدة   
 .ة مناطق يف الشمالللتمرد منذ مدة طويلة، ولكنها تشمل بصورة متزايد

عـدد  سعى  يـ ونتيجة الزدياد وترية العمليات األمنيـة يف املقاطعـات الـشمالية والغربيـة،                - ٥
وكـرد  . العناصـر املناوئـة للحكومـة إىل االنـضمام إىل بـرامج إعـادة االنـدماج احملليـة                 متزايد من   

النـدماج مـع    فعل علـى ذلـك، تتزايـد هجمـات املتمـردين علـى مـن خيتـارون التـصاحل وإعـادة ا                     
ويف حــني أن املكاســب العــسكرية يف مشــايل أفغانــستان ُتـقَيـــم بأهنــا مــستدامة، فــإن   . احلكومــة

جهود التوعية اليت تبذهلا كثري من املنظمات املدنية، ومن بينها األمم املتحـدة، يف تلـك املنـاطق               
ــة الــيت تعتمــدها مجاعــات صــغرية       ــة متبســتظل حمــدودة، بــسبب األســاليب غــري املتماثل مــن قي

 .للحكومة العناصر املناوئة
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ويف املقاطعات اجلنوبيـة، واصـلت قـوات األمـن الـوطين األفغانيـة والقـوات العـسكرية                    - ٦
املنـاطق الـيت كانـت فيمـا سـبق حتـت            يف  سـتقرار   االالدولية اإلبالغ عن إحـراز تقـدم يف حتقيـق           

ــردين  ــري مت    . ســيطرة املتم ــة غ ــى خــسارة األراضــي حبمل ــردون عل ــف   ورد املتم ــن العن ــة م ماثل
ونظرا لتحسن معدالت اكتشاف األجهزة املتفجرة املرجتلة وزيادة تعاون اجملتمعـات           . والترويع

احمللية، زاد املتمردون من استخدامهم للهجمات االنتحاريـة الـيت تعـد أكثـر عـشوائية يف أثرهـا                   
ة ويف ذات الوقـــت، واصـــل املتمـــردون مهامجـــ . علـــى كـــل مـــن املـــدنيني ومنظمـــات املعونـــة 

يف هجوم انتحـاري أسـفر   من حيث نوعها  ومتثلت تلك اجلهود    . املؤسسات احلكومية واألمنية  
يناير، وكذلك يف هجـومني كـبريين منـسقني         /عن مصرع نائب حاكم قندهار يف كانون الثاين       
فرباير، وهجوم انتحاري على مـصرف يف يـوم   /على مركزين للشرطة يف نفس املدينة يف شباط       

 .فرباير أيضا/فني احلكوميني يف جالل أباد، وقع يف شباطصرف مرتبات املوظ

ويف كابل، تواصل قوات األمن الوطين األفغانية اليت تتزايد فعاليتها احلد من هجمـات                - ٧
 ٢٠١٠ هجومــا انتحاريــا قــد وقعــت يف العاصــمة يف عــام ١٣ومــع أن مــا جمموعــه . املتمـردين 

أية هجمات انتحاريـة يف وسـط املدينـة يف          ، فلم حتدث    )٢٠٠٩ هجوما يف عام     ١٢مقارنة بـ   (
ينــاير / كــانون الثــاين٢٨ولكــن، يف . ٢٠١٠ديــسمرب /مــارس وكــانون األول/الفتــرة بــني آذار

هـدفني راقـيني، يرتادمهـا أفغـان        علـى   مهامجون انتحاريون   اعتدى  ،  ٢٠١١ فرباير/ شباط ١٤ و
رين، وتـسبب    آخـ  ١٧ مـدنيني وإصـابة      ١٠ عن مصرع     هجوم وأسفر أول . وموظفون دوليون 

ويف حـني أن احلـدثني يـدالن علـى          . الثاين يف مقتل حارسني مسلحني حـاوال إيقـاف املهـامجني          
داخـل العاصـمة، فإهنمـا يـدالن أيـضا      شـن هجومـات   العزم الواضح من جانب املتمـردين علـى     

 . اليت يضطلعون هباالتخطيط والتنفيذعمليات على اخنفاض مستوى الكفاءة يف 

ــة    وأوصــى اجتمــاع    - ٨ ــة الدائمــة التابع ــة األمني ــة للجن ــسة املقبل لمجلــس لحتــضريي للجل
لـشرطة  ل القـوام املـأذون بـه     ينـاير، بزيـادة     / كانون الثـاين   ١٦، عقد يف     للتنسيق والرصد  املشترك

فـرد، وزيـادة أفـراد اجلـيش الـوطين األفغـاين             ١٧٠ ٠٠٠إىل   ١٣٤ ٠٠٠الوطنية األفغانية مـن     
 /ويف كـانون الثـاين    . ٢٠١٢نـوفمرب   /ول تشرين الثاين   حبل فرد ١٩٥ ٠٠٠إىل   ١٧١ ٦٠٠من  

ــاير  ــوام الفعلـــي لقـــ ، ٢٠١١ينـ ــان القـ ــة  كـ ــايل وات األمـــن الـــوطين األفغانيـ ــو التـ : علـــى النحـ
وتواصــل بعثــة األمــم . فــرد للــشرطة الوطنيــة ١١٨ ٠٠٠فــرد للجــيش الــوطين و  ١٥٢ ٠٠٠

جنيد القائم على اجلـدارة واملتـوازن    املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان التأكيد على أمهية الت        
الــيت توفرهــا تــدريب العرقيــا يف مجيــع أحنــاء الــبالد، وكــذلك تــوفري التــدريب عــن طريــق بعثــة  

منظمــة حلــف مشــال األطلــسي ألفغانــستان، والقيــادة االنتقاليــة األمنيــة املــشتركة ألفغانــستان،   
 .وبعثة الشرطة التابعة لالحتاد األورويب يف أفغانستان
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ــاين و  - ٩ ــانون الث ــتراتيجية اجلديــدة      ٢٠١١ينــاير /يف ك ــة علــى االس ــع وزيــر الداخلي ، وق
وتـوفر االسـتراتيجية توجيهـا      . أن تتبعها خطة الـشرطة الوطنيـة      من املقرر   للشرطة الوطنية، اليت    

ــدر    ــادة ق ــوزارة وزي ــة هتاملواصــلة تطــوير ال ــتراتيجية    التنفيذي ــا االس ــع أولوياهت ــشيا م ــك مت ، وذل
ــسية ــشمل. اخلم ــذه وت ــيم    ه ــدريب والتعل ــات الت ــة ل  األولوي ــارات القيادي ــة امله ــشرطة، وتنمي ل

ومكافحــة الفــساد، وحتــسني مــستويات املعيــشة وظــروف عمــل الــشرطة، واســتعراض اهليكــل   
 .التنظيمي، ووضع نظام للحوافز وتدابري تأديبية

ــة األمــم املتحــدة تقــدمي املــشورة إىل كــل مــن حكومــة أفغانــ      - ١٠ وة  وقــستانوتواصــل بعث
املساعدة األمنية الدولية بشأن املبادرات اجملتمعية للشرطة، مبا يف ذلك الشرطة احمللية األفغانيـة،              

لقيـادة واملراقبـة قبـل    ل، ووضـع ترتيبـات   ة احملليـ اتلضمان اختـاذ التـدابري املناسـبة لتوعيـة اجملتمعـ         
زارة الداخليـة   ، وافقـت و   ٢٠١١فربايـر   /ويف شـباط  . إنشاء وحدات الشرطة اجملتمعيـة اجلديـدة      

الـشرطة احملليـة األفغانيـة، ممـا يـسمح بتجنيـد عـدد يــصل إىل        مبـادرة  علـى املرحلـة الـسابعة مـن     
 .فردا يف إطار هذا الربنامج ١٥ ٧٠٠

ات وقــد تــأخر قــرار حكومــة أفغانــستان حبــل شــركات األمــن اخلاصــة ونقــل مــسؤولي   - ١١
، وذلـك  ٢٠١٠ارة الداخلية حبلول هناية عـام   قوة احلماية العامة األفغانية التابعة لوز     احلماية إىل   

. بــسبب صــعوبات يف إنــشاء آليــات للتحــول عــن العقــود القائمــة مــع شــركات األمــن اخلاصــة
حلف مشال األطلسي عن تأييدهم ملبـدأ حـل         منظمة  أعرب ممثلي اخلاص واجملتمع الدويل و      وقد

. غانيـة املـسؤولية األمنيـة   اخلاصـة يف هنايـة املطـاف، وتـويل املؤسـسات األف          األمن  مجيع شركات   
وتواصل مجيع األطراف العمل من أجل وضـع آليـة ال تـؤثر سـلبا علـى أمـن املنظمـات الدوليـة           

 .قدرة جمتمع املاحنني الدويل على تقدمي املعونة الالزمة أو
  

 نتائج االنتخابات  -باء   
 مـن   ، مل حيـصل عـدد     ٢٠١٠سـبتمرب   / أيلـول  ١٨عند التـصديق علـى نتـائج انتخابـات            - ١٢

املرشــحني األقويــاء علــى مقاعــد يف الربملــان، إمــا ألهنــم خــسروا يف التــصويت طبقــا إلحــصاء     
بسبب وجود أدلـة    أهليتهم  جلنة االنتخابات املستقلة، أو ألهنم فقدوا       األصوات الذي قامت به     

 .على حدوث تزوير

سبب بـ التـصويت   عديد من املرشحني غـري الفـائزين مـن الغـش واحلرمـان مـن                الوشكا    - ١٣
الــيت يــشكل ويف معظــم األحيــان يف احملافظــات  انعــدام األمــن يف منــاطق دوائــرهم االنتخابيــة،  

ــدد ســكاهنا   ــة ع ــشتون أغلبي ــى      . الب ــستقلة عل ــة امل ــة االنتخابي ــصديق اللجن ــن ت ــرغم م ــى ال وعل
. االنتخابات، فقد بدأ مكتب املدعي العام عمليـة حتقيـق، ومجـع ملفـا حيـوي مئـات الـشكاوى               

مـسؤوال انتخابيـا باعتبـارهم متـواطئني يف الغـش،            ١٤ حدد النائب العـام أمسـاء        ونتيجة لذلك، 
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ــا يف    /كــانون األول ٢١ويف . ديــسمرب/ كــانون األول١٣وأرســلت ملفــاهتم إىل احملكمــة العلي
ديسمرب، أعلنت احملكمة العليا عن إنشاء حمكمة خاصة خمصصة هلـا سـلطة النظـر يف الـشكاوى        

ورفـضت جلنـة االنتخابـات      . ا فيهـا تلـك الـيت مجعهـا النائـب العـام            الناشئة عـن االنتخابـات، مبـ      
املستقلة وجلنة الشكاوى االنتخابية سلطة احملكمـة علـى االنتخابـات، حبجـة أن قـرارات هـاتني                  

 كـانون   ٢٢ويف  . االنتخابـات اهليئتني يف املسائل االنتخابيـة تعـد هنائيـة وفقـا للدسـتور وقـانون                
يرحب فيه بإعالن النتائج النهائيـة ويتطلـع إىل         صحفياً  من بيانا   ديسمرب، أصدر جملس األ   /األول

أن تواصل مجيع املؤسسات األفغانيـة العمـل ضـمن جمـاالت اختـصاصها احملـددة بوضـوح وفقـا             
 .للقوانني ذات الصلة والدستور األفغاين

 ملــدة شــهر واحــد أن يــأخر ينــاير، ســعى الــرئيس كــرزاي إىل  / كــانون الثــاين١٩ويف   - ١٤
ينـاير، بنـاء علـى مـشورة مـن احملكمـة            / كـانون الثـاين    ٢٣اح الربملان، والذي كان مقررا يف       افتت

ودعـت غالبيـة أعـضاء الربملـان املنتخـبني          . اخلاصة، اليت طلبت مزيدا من الوقت إلجنـاز أعماهلـا         
افتتــاح حــديثا، معــربين عــن وحــدة تتجــاوز اخلطــوط العرقيــة واإلقليميــة، إىل املــضي قــدما يف   

 وأكدت بعثة األمـم املتحـدة واجملتمـع الـدويل علـى احلاجـة إىل افتتـاح                .  املوعد املقرر  يفأعماله  
ــال  ــت املناســب لكــي ميكــن للــ    أعم ــان يف الوق ــضائية   سلطاالربمل ــة والق ــشريعية والتنفيذي ت الت

 . تواصل تنفيذ مهامها أن

ــسلة  و  - ١٥ ــالل سلـ ــحني     خـ ــبني واملرشـ ــواب املنتخـ ــرئيس والنـ ــني الـ ــات بـ ــن االجتماعـ مـ
تفـاهم أدى إىل قيـام      مت التوصـل إىل     الفائزين، بذل خالهلا ممثلي اخلـاص مـساعيه احلميـدة،            غري

ولكــن اخلالفــات بــني  . ينــاير/ كــانون الثــاين٢٦الــرئيس كــرزاي بافتتــاح اجلمعيــة الوطنيــة يف  
السلطتني التنفيذية والتشريعية على تفسري دور احملكمة اخلاصـة اسـتمرت، ممـا زاد مـن تـصاعد                  

 . بينهماتالتوترا

ينــاير بــني جملــس النــواب / كــانون الثــاين٢٦ومجعــت مراســم االفتتــاح الــيت جــرت يف   - ١٦
يف جلـسة مـشتركة، علـى       املنتخـبني حـديثا     ) ميـشرانو جريغـا   (وجملس األعيان   ) ولسي جريغا (

، مل تــتم ٣٤الــذين يعينــهم الــرئيس، وعــددهم    األعيــان الــرغم مــن أن ثلــث أعــضاء جملــس     
 الــرئيس كــرزاي خــالل كلمتــه االفتتاحيــة علــى أمهيــة الوحــدة الوطنيــة  وشــدد. تــسميتهم بعــد

أعـضاء الربملـان    وحـث الـرئيس     . أعضاء الربملان االكتفاء الذايت، مما لقي ترحيبا من قبل        وتعزيز  
 .على معاجلة شواغل املواطنني على اختالف أعراقهم

ى النتـائج، ُحــلت جلنـة      يوما من التصديق عل    ٦٠يناير، أي بعد    / كانون الثاين  ٣١ويف    - ١٧
وحذرت اللجنة، يف نشرهتا الصحفية اخلتامية، من عواقـب         . الشكاوى االنتخابية وفقا للقانون   

ووفقـــا لقـــانون . حمـــاوالت التـــدخل بـــصورة غـــري مـــشروعة يف النتـــائج النهائيـــة لالنتخابـــات 
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. خابيـة املـستقلة   االنتخابات، مت نقل أصول جلنة الشكاوى االنتخابية وسلطاهتا إىل اللجنـة االنت           
ــاين    ــدروس     /ويف األســبوع األخــري مــن كــانون الث ــتني باســتخالص ال ــام كــل مــن اهليئ ــاير، ق ين

ساعد علـى املـسامهة يف حـوار وطـين حـول كيفيـة تعزيـز املؤسـسات                  يـ ينبغـي أن    مما  املستفادة،  
االنتخابية ومواصلة اإلصالحات هبدف جعل االنتخابات يف أفغانستان أكثر فعاليـة مـن حيـث               

 .لتكلفة وأكثر استدامةا

فرباير، دخل حمققون مـن مكتـب النائـب العـام مقـر اللجنـة االنتخابيـة                 / شباط ١٤ويف    - ١٨
املــستقلة يف كابــل، رافقهــم عــشرات مــن ضــباط الــشرطة، وأمــروا بوضــع أختــام علــى مجيــع     

. قلةاملستودعات اليت توجد هبا صناديق االقتـراع وعلـى مركـز بيانـات اللجنـة االنتخابيـة املـست                  
ووضعت أختام أيـضا علـى مـستودعات اللجنـة االنتخابيـة املـستقلة الـيت حتتـوي علـى صـناديق                      

ويف اليوم نفسه، أصدرت اللجنـة االنتخابيـة        . االقتراع يف عدة مقاطعات أخرى يف أحناء البالد       
املستقلة بيانا أعربـت فيـه عـن اسـتعدادها للتعـاون مـع الـسلطات القـضائية، بينمـا أعربـت عـن                        

ــ ــام     قلقه ــب الع ــب النائ ــذها مكت ــيت اخت ــراءات األخــرية ال ــباط١٥ويف . ا إزاء اإلج ــر، / ش فرباي
أصدرت البعثة بيانا أعربت فيه عـن قلقهـا إزاء األحـداث الـيت وقعـت يف اليـوم الـسابق، والـيت                       

فربايــر، أبلــغ / شــباط٢٠ويف . ميكــن أن تقــوض اســتقالل املؤســسات االنتخابيــة يف أفغانــستان 
 كــبري املــوظفني “ عــن العمــلأوقــف”جنــة االنتخابيــة املــستقلة كتابــة بأنــه قــد العــام اللالنائــب 

، نظـرا لعـدم تعاوهنمـا مـع احملكمـة اخلاصـة             أعـضائها التنفيذيني للجنة االنتخابية املستقلة وأحـد       
هـذين الفـردين،    وردت اللجنـة االنتخابيـة املـستقلة بأنـه مبوجـب قـانون تعـيني                . فيه الكفايـة   مبا

وينبغــي أن ُيـــنظر إىل . ئيس بإمكانــه إهنــاء خدمتــهما أو إيقافهمــا عــن العمــل وحــده ديــوان الــر
النائـب العـام يف سـياق احملـاوالت الـيت تقـوم هبـا احملكمـة اخلاصـة إلجـراء                     اإلجراء الـذي اختـذه      

ــة املــستقلة       ــة االنتخابي ــة رفــضتها اللجن إعــادة فــرز لألصــوات يف عــدة مقاطعــات، وهــي عملي
 .ألسباب قانونية وعملية

ويف . اجمللــسنيقــادة وركــزت اجلمعيــة الوطنيــة اجلديــدة منــذ افتتاحهــا علــى انتخــاب      - ١٩
 عـضوا   ٦٨الـذين يبلـغ عـددهم       األعيـان    مـن أعـضاء جملـس        ٦٥ينـاير، دعـا     /كانون الثـاين   ٢٧

، يف غيـــاب األعـــضاء الـــذين يعينـــهم الـــرئيس وعـــددهم   املقاطعـــاتتعينـــهم جمـــالس والـــذين 
.  اجلديـد س اجمللس السابق، مسلم يـار، رئيـسا جمللـس األعيـان       عضوا، إىل تسمية نائب رئي     ٣٤

ويف جملس النواب، حيث يتم اختيار القيادة عن طريق االقتـراع ولـيس بتوافـق اآلراء، أُجريـت                  
ــواب    ــيس جمللــس الن ــشأن انتخــاب رئ ــة ب ــسة تــصويت مشلــت  ١٦وبعــد . مناقــشات مطول  جل

اج عبــد الــرؤوف إبراهيمـــي،   احلـــفربايــر  /شــباط  ٢٧يف  مرشــحا، انُتــــخب  ١٨جمموعــه   مــا 
 .قندوز بشمال البالدمقاطعة ينتمي إىل العرق األوزبكي من  وهو
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 الـذين  ٣٤الــ  األعيـان  فرباير، قدم الرئيس كـرزاي قائمـة بأعـضاء جملـس           / شباط ١٩ويف    - ٢٠
 .عضوا جديدا ١٦السابق و األعيان  من أعضاء جملس ١٨يعينهم الرئيس يف اجمللس، ومن بينهم 

مبوجبـــه املـــساعدة تقـــدم ركـــز مـــشروع برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي، الـــذي   وي  - ٢١
االنتخابية، حاليـا علـى تـدعيم قـدرة املؤسـسات االنتخابيـة، واحلفـاظ علـى ذاكرهتـا املؤسـسية                     

ــتدامتها، وتعزيـــز اســـتقالهلا  ــة ويـــسعى املـــشروع إىل تعزيـــز القـــدرات التقنيـــة و . واسـ التنفيذيـ
. أقـل اعتمـادا علـى الـدعم الـدويل         تكون   انتخابية أكثر استدامة،     للمؤسسات وإىل إنشاء إدارة   

أعربــــت اجلهــــات املاحنــــة عــــن دعمهــــا لتمديــــد مــــشروع الربنــــامج اإلمنــــائي حــــىت     وقــــد
للربنـامج اإلمنـائي    دون تكلفة، مما سـيكون مبثابـة جـسر حـىت ميكـن               ٢٠١١يونيه  /حزيران ٣٠

 .إقامة مشروع جديد للدعم االنتخايب
  

 املصاحلة/اإلدماجإعادة   -جيم   
 إلقـرار الـسالم وإعـادة اإلدمـاج، مبـا يف            ستانما زالت اجلهود اليت تبذهلا حكومة أفغان        - ٢٢

ــامج اللــسالم، واألعلــى للــس اجملذلــك جهــود  الــسالم وإعــادة اإلدمــاج،  األفغــاين لتحقيــق ربن
ات رفيعـة   لـسالم زيـار   األعلـى ل  لس  اجملوخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أجرى      . تكتسب زمخا 

املستوى إىل قنـدهار وهـريات وجـالل أبـاد وإسـالم أبـاد لزيـادة الـوعي وحـشد الـدعم لعمليـة                        
إىل وقدمت بعثة األمم املتحدة، من خـالل فريقهـا لـدعم الـسالم، مـساعدة لوجـستية                  . السالم

مـن  يف الفتـرة  اليت قام هبا اجمللـس األعلـى للـسالم إىل أفغانـستان         زيارة  الوأبرزت  . تلك البعثات 
يف جهـود  املنطقـة   تركيـز الـسلطات األفغانيـة علـى إشـراك           ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٨ إىل   ٤

وخالل الزيـارة، مت االتفـاق علـى قيـام باكـستان وأفغانـستان بإنـشاء           . إعادة اإلدماج واملصاحلة  
ــز جهــود إعــادة اإلدمــاج واملــصاحلة يف أفغانــستان     ــة مــشتركة للــسالم لتعزي لــس اجملوزار . جلن

فرباير ملواصلة مناقشاته مع دول املنطقـة       / شباط ٢٥ إىل   ٢٢تركيا يف الفترة من     لى للسالم   األع
السالم وإعـادة اإلدمـاج     األفغاين لتحقيق   لربنامج  لكما زارت األمانة املشتركة     . بشأن املصاحلة 

عـدة مقاطعـات يف أفغانـستان لتقـدمي املعلومـات ودعـم إدارة أحـداث                واجمللس األعلى للـسالم     
 .ة إلعادة اإلدماجحمدد

وقد مت اآلن إنشاء جلان السالم وإعادة اإلدماج يف املقاطعات، وهي تشمل مـسؤولني                 - ٢٣
وتتمثـل أهـدافها األوليـة      .  مقاطعـة  ٢٧يف  وممـثلني دينـيني     حكوميني وممثلني للمجتمعات احمللية     

األموال الالزمـة  بـ  اللجـان  زودتو. يف التوعية وأنشطة بناء الثقة واملفاوضات والبت يف املظامل 
فربايـر، زار أعـضاء     / شباط ٩ويف  .  يف االضطالع بعملها   لدعم أنشطتها، وهي تشرع يف حاليا     

وكونـار ونورســتان  تنكرهـار  مـن جلـان الـسالم وإعـادة اإلدمـاج يف املقاطعـات مـن مقاطعـات         
. كومـة العناصر املناوئـة للح   املدانني من   باروان لالحتجاز ملراقبة ظروف احتجاز      مرفق  لوغار  و
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التمـرد يف   أعمـال   املتضررة مـن    احملافظات  وبدأت جلنة مقاطعة بلخ نشاط التوعية يف اثنتني من          
ــة والقــادة العــسكريني      بلــخ وتــشاهار بــوالق، حيــث عقــدت اجتماعــات مــع اجملتمعــات احمللي

 .السابقني، وحثتهم على دعم عملية السالم

 األحيــان مــن اثــين عــشر رجــال زالــت اجلماعــات املــسلحة، الــيت تتــألف يف بعــض ومــا  - ٢٤
أقل، تنضم إىل عملية إعادة اإلدماج، وال سـيما يف املقاطعـات األقـل تـضررا مـن الـرتاع يف                       أو

 رجــال إىل تلــك العمليــة حــىت ٩٦٠ووفقــا ملــا أوردتــه األمانــة املــشتركة، فقــد انــضم . الــشمال
 والتوعيـة الـيت تقـوم هبـا         ويعزى هذا التطور إىل جمموعة اجلهود اليت تبذهلا قـوات األمـن،           . اآلن

سلطات املقاطعات، وهي ظاهرة مشجعة تدل على إمـساك الـسلطات األفغانيـة بزمـام األمـور                 
ومـع ذلــك، ففـي بعــض املنــاطق، أدى جنـاح هــذه اجلهـود إىل قيــام املتمــردين     . وتوليهـا القيــادة 

اروا املــصاحلة محلــة الترهيــب الــيت يــشنوهنا ضــد اجملتمعــات احملليــة واألفــراد الــذين اختــ بتــصعيد 
 .احلكومة مع

وعلى الصعيد الوطين، وافقت جلنة الرقابة املالية، وهي هيئة تقدم تقاريرها إىل األمانـة                - ٢٥
 األفغــاين لتحقيــق الــسالم وإعــادة  املــشتركة وتــضم وزيــر املاليــة، والــرئيس التنفيــذي للربنــامج  

مـن  سـتة   وهتدف  . ريع حىت اآلن  ، واثنني من املاحنني يتغريان بالتناوب، على سبعة مشا        اإلدماج
ومت أيضا اعتمـاد    . إنشاء خاليا يف الوزارات واإلدارات لدعم تطوير الربنامج       هذه املشاريع إىل    

مشروع إلزالة األلغـام لتنفيـذه يف بـادغيس، ويـشكل األفـراد املعـاد إدمـاجهم جـزءا مـن القـوة                       
 .العاملة فيه

ــة إىل األمانــة املــشتركة لتنفيــذ  ويقــدم برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي املــس    - ٢٦ اعدة التقني
الــسالم وإعــادة اإلدمــاج، وهــو يــدير واحــدة مــن النوافــذ الــثالث    األفغــاين لتحقيــق ربنــامج ال

وقد جـرى تعزيـز     .  مليون دوالر  ٧٢الرئيسية لتوجيه املساعدة املالية الدولية اليت يبلغ جمموعها         
 والوطنيــة يف جمــاالت الــسياسات والربجمــة قــدرة األمانــة املــشتركة بــدعم مــن اخلــربات الدوليــة 

يف وقدم برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي الـدعم أيـضا إىل األمانـة املـشتركة                . التنفيذيةواخلدمات  
وقـام  .  مقاطعـة أخـرى    ١٣تفعيل املساعدة املالية لثماين مقاطعات، كما جيري العمل حاليا يف           

اإلمنــائي بتفعيــل كــل مــن املــشاريع قــصرية فريــق خــرباء مــن احلكومــة وبرنــامج األمــم املتحــدة  
األفغـاين لتحقيـق    ربنـامج   الاألجل واملشاريع املـستدامة طويلـة األجـل لـدعم احلكومـة يف تنفيـذ                

 . السالم وإعادة اإلدماج بنجاح

األمنيـة  لسالم وإعادة اإلدماج التابعة للجنة    لوعقد أول اجتماع للجنة الفرعية اخلاصة         - ٢٧
لـس  اجملينـاير حبـضور رئـيس       / كـانون الثـاين    ٢٢شترك للتنـسيق والرصـد يف       الدائمة للمجلس امل  

األفغـاين لتحقيـق الـسالم      ربنـامج   ال مـن    اي، برهان الدين رباين، والوزير ستانكز     األعلى للسالم 
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 إىل أن املعارضـــة املـــسلحة قـــد أبـــدت اهتمامـــا اأشـــاروخـــالل االجتمـــاع . وإعـــادة اإلدمـــاج
وأكــدا أن .  أنــه جيــب بــذل مزيــد مــن اجلهــود لبنــاء الثقــة مببــادرات الــسالم األخــرية، مــضيفني

لـيس عـدد املقـاتلني الـذين مت إدمـاجهم،            و يف الوضـع األمـين    هو التحـسن امللمـوس      املؤشر اهلام   
عمليـة سياسـية وفيمـا يتعلـق     االضـطالع ب  يف بنـاء توافـق اآلراء بـشأن         أيضا بأوجه التعقيد    وأقرا  

 .بتنفيذ الربنامج
  

 قليميالتعاون اإل  -دال   
 جهـود التعـاون مـع بلـدان         ستانخالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت حكومة أفغان        - ٢٨

وحضر الرئيس كـرزاي يف عـشق أبـاد،    . املنطقة يف جماالت األمن والتنمية االقتصادية والتجارة  
، التوقيـــع علـــى االتفـــاق احلكـــومي الـــدويل واالتفـــاق ٢٠١٠ديـــسمرب / كـــانون األول١١يف 

ط أنابيب الغاز بني تركمانستان وأفغانستان وباكستان واهلند، الذي سـينقل الغـاز             اإلطاري خل 
وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،        . الطبيعي من تركمانستان عرب أفغانستان وباكـستان واهلنـد        

 .التصديق رمسيا على اتفاق التجارة العابرة بني أفغانستان وباكستان مت

ع مؤمتر القمة احلادي عشر ملنظمـة التعـاون االقتـصادي           وحضر الرئيس كرزاي اجتما     - ٢٩
ــوم   ــانون األول٢٣يف اســطنبول ي ــسمرب/ ك ــة     . دي ــذ رؤي ــستان لتنفي ــتعداد أفغان ــار إىل اس وأش

، ودعـا  املنطقـة إقامـة منطقـة للتجـارة احلـرة يف          تتوخى  نظمة التعاون االقتصادي، اليت     مل ٢٠١٥
الـرئيس اسـتعداد    وأعلـن . تنمية القطاع اخلـاص االستثمار وتشجيع جهود املنظمة يف تعزيز إىل  

 . االقتصادي أفغانستان لالنضمام إىل بنك التجارة والتنمية التابع ملنظمة التعاون

يف املعقـود   لرؤسـاء أفغانـستان وباكـستان وتركيـا         اخلـامس   لقمة الثالثـي    ااجتماع  يف  و  - ٣٠
 وباكستان عـن تأييـدهم       أعرب رئيسا تركيا   ،٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٤اسطنبول يوم   

ووافق الرؤسـاء علـى مواصـلة مـشاركتهم يف الـصيغة الثالثيـة يف جمـاالت التنميـة         . لعملية كابل 
وأعلنـوا خططـا إلجـراء أول      . والتدريب والتعليم وبناء القدرات املؤسسية، ويف التعاون األمـين        

ــة   ــدريبات عــسكرية ثالثي ــة  ت ــدخرية احلي ــرة مــن   بال  / آذار٢٧ إىل ١٩يف حــرب املــدن يف الفت
فربايـر وحـضر   /شباط ٣  و٢وزار الرئيس كرزاي اهلند أيضا يف     . ، يف اسطنبول  ٢٠١١مارس  

 .مؤمتر قمة دهلي للتنمية املستدامة

 / كـانون الثـاين    ٢٨و   ٢٧يـومي   وقام وزير اخلارجيـة زملـاي رسـول بزيـارة باكـستان               - ٣١
املتبـادل   يف إطار عمليـة للتـشاور        أُعلن يف مؤمتر صحفي مشترك عن إنشاء جلنة مشتركة        . يناير

وسـريأس اللجنـة وزيـرا اخلارجيـة، وتـضم كبـار الدبلوماسـيني              . بني الطرفني ملكافحة اإلرهاب   
وخـالل  . األعلى للـسالم  لس  اجملواملسؤولني العسكريني ومسؤويل االستخبارات ونائب رئيس       
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خطـيط الباكـستانية ووزارة     التجلنـة   الزيارة، جرى االتفاق أيضا على إنشاء عملية للتشاور بني          
 . االقتصاد األفغانية الستكشاف مشاريع مفيدة للطرفني

جبهـود  وواصلت أفغانستان وإيران حوارمهـا بـشأن التعـاون الثنـائي، خاصـة فيمـا يتعلـق                  - ٣٢
وشــهدت الفتــرة املــشمولة . مكافحــة املخــدرات والعمــال املهــاجرين وإنــشاء الــسكك احلديديــة 

 .طهران مارس يف/معرض جتاري إليران وأفغانستان سيقام يف آذار  ألولبالتقرير أيضا التخطيط

يناير حيـث نـاقش مـع كبـار     / كانون الثاين١٩و  ١٨يومي وزار ممثلي اخلاص طهران       - ٣٣
علــى وجــه التقــدير   املــسؤولني اإليــرانيني عبــور الوقــود إىل أفغانــستان مــن إيــران، ووجــود        

املهاجرين األفغـان الـذين ال حيملـون وثـائق يف إيـران،              مليون ومليونني من     ١,٢يتراوح بني    ما
ــدرات  ــة املخـــ ــن     . ومكافحـــ ــرة مـــ ــستان يف الفتـــ ــة إىل باكـــ ــه الثالثـــ ــالل زيارتـــ  إىل ٨وخـــ

فرباير، ناقش ممثلي اخلاص مع حماوريه دور بعثة األمم املتحدة يف دعم اجلهـود الـيت                /شباط ١١
  .يقودها األفغان للتوصل إىل عملية سالم شاملة

  
  حقوق اإلنسان  -ا ثالث  

ــستان وقــوع       - ٣٤ ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل أفغان  ضــحية ٧ ١٢٠ســجلت بعث
، ممـا ميثـل     ٢٠١٠يف عـام    ) حيا جر ٤ ٣٤٣و    الي قت ٢ ٧٧٧(صفوف املدنيني بسبب النـزاع      يف

العناصـر املناوئـة للحكومـة وقـوع        ُيعـزى إىل    و. ٢٠٠٩ يف املائـة مقارنـة بعـام         ١٩زيادة قـدرها    
، يف حـني أن العمليـات       )عـدد ال يف املائـة مـن جممـوع         ٧٦( ضحية يف صـفوف املـدنيني        ٥ ٤٤٦

 ضـحية يف صـفوف      ٨٤٠العسكرية اليت نفـذهتا القـوات املواليـة للحكومـة أسـفرت عـن وقـوع                 
 يف ١٢أمــا النــسبة املتبقيــة البالغــة ).  يف املائــة مــن جممــوع عــدد الــضحايا املــدنيني١٢(املــدنيني 
 وميكن أن يعزى االرتفاع العام يف عدد ضـحايا املـدنيني            .كن حتديد املسؤولية عنها   م مي املائة، فل 
 إىل زيادة استخدام األجهزة املتفجـرة املرجتلـة واالغتيـاالت املوّجهـة الـيت نفـذهتا                 ٢٠١٠يف عام   

ورغـم  . سيما يف املقاطعات اجلنوبية    العناصر املناوئة للحكومة وتكثيف العمليات العسكرية، ال      
الــيت ، فقــد اخنفــض عــدد اإلصــابات  ٢٠١٠ عــدد القــوات العــسكرية الدوليــة ازداد يف عــام أن 

 . ٢٠٠٩  يف املائة مقارنة بعام٢١ هذه القوات يف صفوف املدنيني بنسبةتسببت فيها 

وُيعــزى .  املــدنيني يف املنــاطق اجلنوبيــة واجلنوبيــة الــشرقية بــنيوقعــت غالبيــة الــضحاياو  - ٣٥
ن القتلـى واجلرحـى املـدنيني إىل األجهـزة املتفجـرة املرجتلـة الـيت ُزرعـت         سقوط العدد األكرب مـ  

يف الــيت شــنتها العناصــر املناوئــة للحكومــة علــى طــول الطــرق املزدمحــة واهلجمــات االنتحاريــة  
املبـاين التابعـة هلـا    أسفرت اهلجمات االنتحارية القوات املواليـة للحكومـة و       كما. املدنيةاملناطق  

أيـضا  املناوئة للحكومـة    اصر  واستخدمت العن . دنينييف صفوف امل   ضحايا   عن سقوط وأفرادها  
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 كـــابول  علـــى متجـــر يفاهلجمـــات االنتحاريـــة الـــيت تـــستهدف مواقـــع مدنيـــة، مثـــل اهلجـــوم 
واســتخدمت القــوات املواليــة للحكومــة  ).  أعــاله٧انظــر الفقــرة (ينــاير /الثــاين كــانون ٢٨ يف

اف العناصـر املناوئـة للحكومـة، ممـا أسـفر يف بعـض              اهلجمات اجلوية والغـارات الليليـة السـتهد       
وواصلت القـوة الدوليـة     .  يف املمتلكات  رٍأضرا ووقوع   األحيان عن سقوط ضحايا بني املدنيني     

التعويضات وبدأت بـإجراء     املتصلة ب  طالباتاملللمساعدة األمنية والسلطات احلكومية النظر يف       
  .  املدنينيبنيحتقيقات مشتركة يف معظم حوادث سقوط ضحايا 

 قــانون القــضاء تنفيــذوبعـد صــدور تقريــر البعثـة بــشأن املمارســات التقليديــة الـضارة و     - ٣٦
، دعــت البعثــة بالتعــاون مــع ممثلــي  ٢٠١٠ديــسمرب /علــى العنــف ضــد املــرأة يف كــانون األول 

وضــع حــد لتلــك املمارســات  إىل طــراف احملــاورةاحلكومــة واجملتمــع املــدين وغــري ذلــك مــن األ
وقـام صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان، بالتنـسيق مـع            .  احلماية هلذه املمارسات   اتآليحتسني  و

ــل تدري    ــة بوضــع دلي ــشرطة األوروبي ــة وال ـــوزارة الداخلي ــشره   ـب ــرأة ون ــع العنــف ضــد امل . ي ملن
  .  احلايلييـبـوأدرجت أكادميية الشرطة يف أفغانستان هذا الدليل ضمن منهاجها التدر

 مــشروع الئحــة تنظيميــة بــشأن ستانأفغانــينــاير، وزعــت حكومــة /ويف كــانون الثــاين  - ٣٧
إشــراف حكــومي حتــت لنــساء املخصــصة لآوي وضــع املــدعــت فيهــا إىل  مراكــز محايــة املــرأة

مايــة املــرأة خدمــة بالغــة األمهيــة بالنــسبة للنــساء  واملــآوى املخصــصة حلراكــز املوتــوفر . كامــل
ل ويف حـني يـشكّ    . ة املعاملـة يف أفغانـستان     لعنـف وإسـاء   تعّرضـن ل  والفتيات الضعيفات اللوايت ي   

مـشروع الالئحـة خطـوة إجيابيـة حنـو االعتـراف بأمهيــة مراكـز محايـة املـرأة ووضـع معـايري هلــا،            
 أحكامـاً تـثري قلـق منظمـات      أيـضاً يتضمن أحكاماً مراعية لالعتبارات اجلنـسانية، فإنـه يـشمل     و

لعامــل املعــين بإصــالح القــانون  وقــد قــام الفريــق ا . حقــوق اإلنــسان ومنظمــات حقــوق املــرأة  
اجلنائي الذي أنشأته وزارة العدل من أجل تيـسري احلـصول علـى تعليقـات مـن اخلـرباء األفغـان           

 مشاريع القوانني واللوائح التنظيمية اجلنائيـة، والـذي يـضم ممـثلني عـن مكتـب                 بشأنوالدوليني  
املـستقلة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان،        العام ووزارة الداخلية ووزارة العدل واللجنة األفغانية         النائب

بــاقتراح تنقيحــات علــى مــشروع الالئحــة التنظيميــة هتــدف إىل معاجلــة هــذه الــشواغل، لتنظــر  
  . احلكومة فيها
 على وضع الصيغة النهائيـة لتقريرهـا الـذي سـُيقدم إىل جلنـة               ستانأفغانوتعمل حكومة     - ٣٨

تحدة للمساواة بني اجلنـسني ومتكـني املـرأة         هيئة األمم امل   قدمتو. القضاء على التمييز ضد املرأة    
 عمليـة وزارة اخلارجيـة يف جمـال تنـسيق     الـدعم إىل     )املـرأة شؤون  األمم املتحـدة املعـين بـ       جهاز(

شاورات بــني تــوفري التــدريب وعقــد املــ مــن خــالل وذلــك ،  واإلشــراف عليهــاإعــداد التقريــر
   . التنظيميةالوزارات بشأن مشروع الالئحة
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، مل يكــن ٢٠٠١ففــي عــام . إىل ارتفــاععــدد نــزالء الــسجون يف أفغانــستان زال  ومــا  - ٣٩
 عـدد   كـان ،  ٢٠٠٧أكتوبر  /وحبلول تشرين األول  .  سجني على صعيد البلد    ٦٠٠هناك سوى   

ــاين   .  ســجناء١٠ ٦٠٤ الــسجناء قــد وصــل إىل  ــشهر كــانون الث ــة ل ــام الرمسي  /وتكــشف األرق
 مـن الـسجناء احملكـوم       ١٨ ٩٧٠ جمموعه    تضم ما  ةن املركزي و عن أن إدارة السج    ٢٠١١ يناير

ويــؤدي هــذا .  طفــال٢٨١ً امــرأة و ٥٩٧احملكــوم علــيهم، مبــن فــيهم   علــيهم واحملتجــزين غــري
 الـذي يتحّمـل     االرتفاع يف عدد نزالء الـسجون إىل زيـادة العـبء الواقـع علـى نظـام الـسجون                  

  .  سجني١٠ ٠٠٠ ُصمم حبيث يستوعب حنوأصالً ما يزيد عن طاقته االستيعابية، حيث أنه 
يزال االحتجاز التعسفي من جانب قوات إنفـاذ القـانون واألمـن األفغانيـة مـصدر                 وال  - ٤٠

وواصـلت البعثـة تلقـي    . قلق يؤثر سلبا على سيادة القانون وثقة الشعب هبياكل العدالة واألمـن        
ــة دون هتمــة أو حماكمــة واحلــب       ــرات طويل ــة واالحتجــاز لفت ــصل بإســاءة املعامل س ادعــاءات تت

ــوفري حمــامي دفــاع يف مرافــق   ــة ووزارة العــدل  االنفــرادي وعــدم ت ــة األمــن الوطني وقــد . مديري
ســيما  يف بعــض املرافــق، والاحملتجــزين  ومعاملــة  االحتجــازلوحظــت أوجــه حتــسن يف ظــروف

، ٢٠١٠ويف أواخـر عـام      . حيث ُنفذت برامج لبنـاء القـدرات ومـشاريع تتعلـق بالبنيـة التحتيـة              
لظـروف الـيت يعـيش يف ظلـها احملتَجـزون           ن الوطنية جلنة رقابـة السـتعراض ا       أنشأت مديرية األم  

  .املرافق يف مجيع أحناء البلدتهم يف االدعاءات املبلغ عنها بشأن إساءة معاملو
فت اجلهود الرامية إىل تعزيز مشاركة اجملتمع املـدين يف عمليـات الـسالم وإعـادة                ـثّوتك  - ٤١

ثة مشاركة اجملتمع املدين يف قضايا العدالـة االنتقاليـة يف سـياق             ويّسرت البع . اإلدماج واملصاحلة 
ودعـت مجاعـات اجملتمـع املـدين إىل تنفيـذ           . لـسالم وإعـادة اإلدمـاج     لتحقيـق ا  الربنامج األفغـاين    

ــّدمت التوصــيات الــ  ــاين  يت قُ ــشرين الث ــود يف ت ــا املعق ــوفمرب /يف مؤمتره ــسالم  ٢٠١٠ن ــشأن ال  ب
وقُـدم إىل اجمللـس األعلـى للـسالم وأمانتـه      . البعثـة يف رعايتـه  والعدالة واملصاحلة الذي شـاركت    

كما دعمت البعثة اجلهود الـيت يبـذهلا اجملتمـع املـدين            . املشتركة طلب من أجل التحاور بانتظام     
ويتمثل اهلدف املشترك يف كفالة أال متنـع        . ملساعدة جلان السالم وإعادة اإلدماج يف املقاطعات      

لـــسالم وإعـــادة اإلدمـــاج ضـــحايا االنتـــهاكات اجلـــسيمة لتحقيـــق اآليـــات الربنـــامج األفغـــاين 
  .اإلنسان من التماس العدالة سواء يف الوقت احلاضر أو يف املستقبل حلقوق
وعملت البعثة واجلهات املاحنة الدولية مع احلكومة للوفاء بااللتزام املتعهد بـه يف إطـار                 - ٤٢

كوميـة املرصـودة للجنـة األفغانيـة املـستقلة املعنيـة            عملية كابل بإنشاء آليـة متويـل يف امليزانيـة احل          
وهتـــدف هـــذه اآلليـــة إىل ضـــمان اســـتقاللية اللجنـــة مـــن النـــاحيتني املاليـــة  . حبقـــوق اإلنـــسان

ــةنفيذوالت ــانون األول١٣ويف . يــ ــسمرب / كــ ــة  ٢٠١٠ديــ ــة أن احلكومــ ــت وزارة املاليــ ، أعلنــ
  .٢٠١١/٢٠١٢ميزانية الفترة خصصت مليون دوالر، وذلك رهناً مبوافقة الربملان على  قد
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، وقّـع وزيـر اخلارجيـة وممثلـي اخلـاص علـى خطـة               ٢٠١١ينـاير   / كانون الثاين  ٣٠ويف    - ٤٣
نع جتنيد القّصر يف قوات األمـن الـوطين األفغانيـة، وشـهدت علـى هـذا التوقيـع                    املتعلقة مب  عملال

ــسيدة راديكــا كوما   يتممــثل ـــزاع املــسلح، ال ــة باألطفــال والن والتزمــت . راســوامي اخلاصــة املعني
احلكومة مبنع جتنيـد القـصر يف صـفوف اجلـيش والـشرطة وأجهـزة املخـابرات وقـوات الـشرطة                     

 كما التزمت بالتصدي لقـضايا العنـف اجلنـسي ضـد األطفـال مـن جانـب قـوات األمـن                  . احمللية
ة  اخلاصـ  يتوحصلت ممـثل  . يف ما يشكل خمالفة للقانون اإلنساين الدويل      ،  لقتل والتشويه ا وقضايا

جملـس شـورى العلمـاء       املعنية باألطفال والنـزاع املسلح على التزامـات بـدعم خطـة العمـل مـن              
واجمللس األعلى للسالم والقوة الدولية للمـساعدة األمنيـة وكـبري املمـثلني             ) جملس رجال الدين  (

املــدنيني ملنظمــة حلــف مشــال األطلــسي واجلهــات املاحنــة واألطــراف الفاعلــة يف جمــال حقــوق    
وســلّم اجمللـس األعلــى للـسالم بــضرورة إدراج مـسألة إعــادة إدمـاج األطفــال ضــمن     . ناإلنـسا 

لسالم وإعادة اإلدمـاج، وضـرورة التحـاور مـع اجلهـات الفاعلـة مـن         لتحقيق ا الربنامج األفغاين   
  . الفوري لألطفال اجملندين يف صفوفهمالتسريح غري الدول بشأن 

ــاير / كــانون الثــاين١٨ويف   - ٤٤ ــر األويل  ، نظــر٢٠١١ين ــة حقــوق الطفــل يف التقري ت جلن
وهبذه املناسبة، سافر إىل جنيـف وفـد حكـومي    . ألفغانستان عن تنفيذها التفاقية حقوق الطفل   

وركزت املناقشة على مـا ُيالحـظ مـن انعـدام تنـسيق             . رفيع املستوى برئاسة نائب وزير العدل     
مج املتعلقــة باألطفــال وعــدم  بــشأن العديــد مــن القــوانني والــسياسات واالســتراتيجيات والــربا  

  . ملكية احلكومات هلا
وفقدت اللجنة األفغانية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان مفوضتها املعنية حبقـوق الطفـل               - ٤٥

وكانــت الــسيدة . ينــاير/ كــانون الثــاين٢٨ كابــل يف يفمحيــدة برمكــي يف اهلجــوم الــذي ُشــن  
ــات       ــز االتفاق ــام يف تعزي ــدور ه ــد اضــطلعت ب ــع     برمكــي ق ــم املتحــدة ملن ــة واألم ــني احلكوم ب

  .االستغالل اجلنسي لألطفال وجتنيد القصر يف صفوف قوات األمن الوطين األفغانية
ــيم، بالتعــاون مــع منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــ      - ٤٦ ــدعم وزارة التعل ــة ٤ ٠٠٠ ة،وت  جلن

مدرسـة   ٦٧٠ مدرسـة مـن أصـل        ٣٠٠إلدارة املدارس يف املناطق غري اآلمنة حيـث أعيـد فـتح             
ويرى وزير التعليم أن هـذا ميثـل حتـوال هامـا            . كان املتمردون قد أغلقوها يف السنوات األخرية      

  . عن ممارسات املاضي، حيث يبدو أن املعارضة املسلحة تعّدل موقفها بشأن تعليم الفتيات
 املـشاريع  خلـدمات  املتحـدة  األمـم  مكتـب  وضـع  أفغانـستان،  حكومة طلب على وبناء  - ٤٧

 هـذا  وينفَّـذ  .٢٠١١ ينـاير /الثـاين  كـانون  يف أفغانـستان  يف املعـوقني  لدعم املتحدة األمم برنامج
 واملعــوقني والــشهداء االجتماعيــة والــشؤون العمــل وزارات لــدعم الــسنوات املتعــدد الربنــامج
 .أفغانــستان يف للمعــوقني الوطنيــة عمــلال خطــة تنفيــذ حنــو التقــدم يف العامــة والــصحة والتعلــيم
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ــدم ــامجالرب ويق ــةإىل احل مــساعدة ن ــدرهتا تنميــة يف كوم ــها ق ــادة الالزمــة وهياكل  إمكانيــة لزي
  .أفغانستان أحناء مجيع يف وتنفيذها املعوقني مساعدة خدمات لىع احلصول

  
  نفيذ عملية كاول وتنسيق املعونةت  - ارابع  

ــل       - ٤٨ ــة كاب ــذ عملي ــستان تنفي ــة أفغان ــالتقرير، واصــلت حكوم ــرة املــشمولة ب  .خــالل الفت
برناجمـاً وطنيـاً ذا أولويـة، تـشكل      ٢٢ويتمثل أحد العناصر الرئيـسية يف هـذه العمليـة يف إنـشاء         

وتــستند هــذه الــربامج إىل األنــشطة والــربامج . إطــار اخلطــة اإلمنائيــة ذات أولويــة يف أفغانــستان
. سـة ت قـدرهتا علـى حتقيـق نتـائج ملمو         الوطنية القائمة، مثل برنامج التضامن الوطين، الـيت أثبتـ         

تـشريعي لـدعم منـو الـصناعات         سياسـايت و   كما تشمل جماالت نشاط جديدة، مثل وضع إطـار        
كـل برنـامج وطـين ذي أولويـة اسـتراتيجية مـدهتا ثـالث               لحـدد   ُتو. االستخراجية يف أفغانـستان   

وتعتـرب  .  مـن اجلهـات املاحنـة     ومتـويالً مطلوبـاً    مقـررة وجـداول زمنيـة        منجـزات سنوات تتضمن   
 أحــد التحــديات الــيت تعترضــها أثنــاء وضــعها بــرامج  هــيقــدرهتا التقنيــة ديــة حمدواحلكومــة أن 

  .٢٠١٠يوليه /دد يف مؤمتر كابل املعقود يف متوزوطنية ضمن اإلطار الزمين الطموح الذي ُح
ــدأت املــشاورات     ةوُوضــعت ســت   - ٤٩ ــة وُحــددت تكاليفهــا، وب ــة ذات أولوي ــرامج وطني  ب

 نيعلقاملـت افقة علـى اثـنني مـن هـذه الـربامج ذات األولويـة،            ومتت املو . بشأهنا مع اجلهات املاحنة   
ــصادي و     ــة واإلصــالح االقت ــة العام ــاإلدارة املالي ــاين  بب ــامج األفغ ــق االربن ــادة  لتحقي ــسالم وإع ل

عترب برنامج اإلدارة املالية العامة يف نظر كـل مـن احلكومـة واجملتمـع               وُي. اإلدماج، وبدأ تنفيذمها  
 قـدرة فعالـة علـى    فبـدون تـوافر   ؛ية لنجاح تنفيذ مجيع الربامج األخـرى     الغ األمه برناجماً ب الدويل  

ختطيط امليزانيات وتنفيـذها، سـتكون قـدرة الـوزارات احلكوميـة علـى تنفيـذ وتقـدمي اخلـدمات                    
كما أن فعالية اإلدارة املالية العامـة ُتعـد شـرطاً مـسبقاً             . لسكان مقيدة بشدة  إىل ا ذات األولوية   

وتوضــح اخلــربة . ة بتقــدمي األمــوال إىل امليزانيــة األساســية للحكومــة لكــي تقــوم اجلهــات املاحنــ 
املكتسبة حىت اآلن من هذا الربنامج ذي األولوية قيمة التـشاور املبكـر بـني الـوزارات التنفيذيـة                 

يف اآلراء  والشركاء من اجلهات املاحنة لـضمان أن تكـون أولويـات احلكومـة حمـل توافـق           املعنية
  .ولتحظى بالدعم املايل

 دعـم إصـالح اخلدمـة       يـة الدولاجلهـات املاحنـة     فرباير، ناشد الرئيس كرزاي     /ويف شباط   - ٥٠
ومـن أجـل   . اخلـدمات األساسـية   توفري   و ةالرشيد ةكمواملدنية، على سبيل األولوية، لضمان احل     

بـذل جهـود متجـددة ومنـسقة لـدعم      ، سوف يتعـّين  إحراز تقدم على صعيد تنفيذ عملية كابل 
  .٢٠١١ية واإلدارية العامة على مجيع املستويات احلكومية خالل عام القدرات املال
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 يف املائـة مـن      ٥٠برصـد نـسبة ستـصل تـدرجيياً إىل          يزال التـزام الـشركاء الـدوليني         وال  - ٥١
 يف املائة مـن املعونـة للـربامج احلكوميـة           ٨٠املساعدة اإلمنائية للميزانية األفغانية وختصيص نسبة       

يف إطــار و. ئيــسية بالنــسبة للحكومــة واجلهــات املاحنــة علــى حــد ســواء  ولويــة قــضية راألذات 
ــة     اال ــسنة األفغانيــ ــة للــ ــة الوطنيــ ــى امليزانيــ ــرية علــ ــسات األخــ ــع اللمــ ــتعداد لوضــ  ١٣٩٠ســ
 الــــــيت قــــــدمت إىل الربملــــــان يف ،)٢٠١٢مــــــارس / آذار١٩ إىل ٢٠١١مــــــارس /آذار ٢١(
شركاء يف جمـال التنميـة بـشأن        ناقـشات ثنائيـة مـع مجيـع الـ         م احلكومـة    أجـرت فربايـر،   /شباط ٨

وقـد أعـرب الـشركاء الـدوليون عـن القلـق إزاء عـدم إنـشاء             . املقررة احلالية و  التمويلالتزامات  
صندوق النقــد الــدويل حــىت اآلن، األمــر الــذي قــد يعرقــل متويــل التنميــة تــابع لــبرنــامج قطــري 

 علـى االتفـاق بـني       توقـف  ي إنـشاء برنـامج جديـد     زال   مـا و. وتنفيذ االلتزامات املتعلقة باملواءمـة    
.  كابـل الـذي أشـهر إفالسـه      مـصرف احلكومة وصندوق النقد الدويل بشأن كيفية التعامل مـع          

فربايـر  /وأجرت بعثة موفدة من صندوق النقد الدويل زيارة إىل كابـل يف منتـصف شـهر شـباط                 
وسـيلة حلـل   ورغم توافق اآلراء بشأن املبدأ القائل بأن أسرع      . ملواصلة املفاوضات مع احلكومة   

، مل يـتم االتفــاق علـى الكيفيــة الـيت ينبغـي أن ُتمــول هبـا عمليــة      املـصرف كمـن يف بيــع   تاألزمـة 
حنـو  مـصروفات تبلـغ   ويف ظل غياب برنامج تابع لصندوق النقد الـدويل، قـد يـتم تعليـق             . البيع
ي برنــامج احلــوافز التــابع للــصندوق االســتئماين لــتعمري أفغانــستان، الــذ مــن  مليــون دوالر ٧٠

ــسياسات      ــصادية وإصــالح ال ــدعم احلوكمــة االقت ــة املنفــذة ل ــشطة احلكومي . ميــوِّل مباشــرة األن
ذا الــصندوق افــدة متويــل التكــاليف املتكــررة هلــ املــصروفات الــيت كانــت ســُتدفع مــن نأن كمــا

كابـل وشـروط إنـشاء     مـصرف   إذا مل يـتم التوصـل إىل اتفـاق بـشأن            .  قيـد املناقـشة    باتت أيـضاً  
قـد تـضطر اجلهـات املاحنـة الثنائيـة إىل تعليـق             ،  يد تابع لصندوق النقد الدويل    برنامج قطري جد  

  . اجتاه هذه املساعداتحتويل مساعداهتا أو
وكانت أمهية احلفاظ على زخم سياسي وراء اخلطـة احلكوميـة اإلمنائيـة ذات األولويـة                  - ٥٢

اد املعتكـف الـوزاري     يف مواجهة التحديات األمنية والسياسية وحتديات احلكم من أسباب انعق         
 مـن   ٢٢ املعتكـف    ضـم و. ربايـر ف/ شـباط  ١٢ إىل   ١٠الذي نظمته احلكومة يف جـالل أبـاد مـن           

ــار املــسؤولني   ــوزراء وكب ــاموا بال ــة ويف    ق ــربامج الوطني اســتعراض التقــدم احملــرز علــى صــعيد ال
 احلكـوميني   ويقـوم االسـتعراض واملناقـشة     . عملية االنتقال كما ناقشوا   يتعلق بتنفيذ امليزانية،     ما

 يـوم   ١٠٠خطـط عمـل مـدهتا        والـذي يـستند إىل       على إطار الرصد الذي وضـعته وزارة املاليـة        
التقدم احملرز على صـعيد تنفيـذ االلتزامـات الـيت تعهـدت             ويقيَّم  . لكل برنامج وطين ذي أولوية    

  أيــضاًيــشكل ضــمن إطــار الرصــد الــذي  ٢٠١٠هبــا احلكومــة يف مــؤمتري لنــدن وكابــل لعــام  
  . يستند إليه اجمللس املشترك للتنسيق والرصد إلجراء االستعراض الذياألساس 
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واكتسب انتقال املسؤوليات األمنية إىل القيادة األفغانية، وهو أحـد العناصـر الرئيـسية                 - ٥٣
ويـستند اختيـار جمموعـة    . ٢٠١١لعملية كابل األوسع نطاقاً، زمخاً يف األشهر األوىل مـن عـام            

ــة إىل    أوىل مــن املقاطعــات امل ــادة األفغاني ــة فيهــا إىل القي رشــحة لكــي تنتقــل املــسؤوليات األمني
 منظمــة حلــف مشــال   حملافظــاتعمليــات تقيــيم شــهرية جتريهــا علــى مــستوى املقاطعــات وا      

القـوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة واحلكومـة، ويقودهـا الـدكتور أشـرف غـين رئـيس                    /األطلسي
باميـان وهـرات    مقاطعـات   ثـة، زار الـدكتور غـين        وبـدعم مـن البع    . جلنة تنسيق عمليـة االنتقـال     

 ولتحديـد   ةكمووبادغيس وباداكشان لتقييم الظروف السياسية واألمنية واإلمنائية واملتصلة باحل        
القـوة  /وأكـدت منظمـة حلـف مشـال األطلـسي         . التهديدات واملخاطر والفرص يف كل مقاطعـة      

ا مـن طـابع إجيـايب    مم بـه التعـاون بينـه   الدولية للمساعدة األمنية ونظرائهما األفغان على ما يتس       
 واملقاطعـات والبلـديات   حملافظات يف اآلراء بشأن مدى استعداد ا     كبريوعلى توصلها إىل توافق     

  . لعملية االنتقال
م به أن استدامة عملية االنتقال تعتمد علـى مـدى ترافقهـا مـع إحـراز تقـدم                   ومن املسلّ   - ٥٤

وقــد شــددت احلكومــة علــى أن عمليــة االنتقــال . كــميف جمــاالت التنميــة وســيادة القــانون واحل
شــراكات تــدعمها تــشكل خطــوة حنــو عمليــة التحــول األوســع نطاقــاً إىل دولــة أفغانيــة فعالــة، 

االنتقـال واألولويـات     أولويـات عمليـة      ونوقـشت الـصلة بـني     . طويلة األجل مع اجملتمـع الـدويل      
املـذكور أعـاله، حيـث توافقـت اآلراء          الـوزاري اإلمنائية الوطنية يف أفغانستان خـالل املعتكـف         

علــى أن الــسنوات الــثالث املقبلــة تــشكل فرصــة حامســة ملواءمــة اجلهــود الــيت تبــذهلا احلكومــة    
من خالل برامج وطنيـة حتقـق       ُتنفّذ   واجملتمع الدويل ضمن إطار جمموعة واضحة من األولويات       

وُسلط الضوء أيـضاً    .  أفغانستان منافع ملموسة للناس يف املراكز احلضرية واجملتمعات الريفية يف        
كانـت  و.  التركيـز وتنـسيق اجلهـود مـن أجـل دعـم تطـوير البنيـة التحتيـة                تعزيز احلاجة إىل    على

سيما علـى املـستوى      ضرورة تفادي إنشاء هياكل وعمليات متوازية خالل الفترة االنتقالية، ال         
ا يتـسم بأمهيـة حامسـة يف    وممـ . املواضيع األخرى الـيت ركـزت عليهـا احلكومـة    ، من دون الوطين 

 املقاطعــات يف دعــم الــسلطات  إعمــاراألســلوب الــذي تتبعــه أفرقــة إعــادةعمليــة االنتقــال هــو 
ــة ــات واحمل  ،احمللي ــستوى املقاطع ــى م ــشطتها وآلياهتــ  افظــات وعل ــة أن ــة، يف مواءم ــع ا التمويلي  م

  .ؤسسات األفغانيةة إىل املأولويات احلكومة وآليات امليزانية والنقل التدرجيي ألي مهام متبقي
وتدعم البعثة تنفيـذ قـرارات احلكومـة وعمليـة التخطـيط املـشتركة بـني منظمـة حلـف                      - ٥٥

ويـستند هنـج البعثـة حيـال عمليـة          . القوة الدولية للمـساعدة األمنيـة واحلكومـة        و مشال األطلسي 
ــادئ هــي   ــة مب ــال إىل ثالث ــة، واالســتدامة كأســاس للت   : االنتق ــادة األفغاني ــة والقي خطــيط امللكي

ــة     ــسية املعني ــة الرئي ــني اجلهــات الفاعل ــل ب ــذ، والتكام ــم املتحــدة   و. والتنفي ــوم وكــاالت األم تق
ــات        ــا يف املقاطع ــة ووجوده ــشطتها القطاعي ــتعراض أن ــستان باس ــا يف أفغان وصــناديقها وبراجمه
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سـهولة الوصـول إليهـا واحلاجـة        مـدى   لتحديد اجملاالت اليت تتمتع فيها مبزيـة نـسبية مـن حيـث              
،  األمـم املتحـدة    قـوم وسـوف ت  . التركيز على املقاطعات احملرومة ولكن املستقرة     ب إليها و  النسبية

هودهـا الراميـة إىل دعـم الـسلطات احملليـة يف حتديـد وختطـيط        يف إطار هـذه اجملـاالت، بتعزيـز ج        
   .ةلياحملاألولويات واالحتياجات احمللية، وتوفري التنسيق الفعال جلهود اجلهات اإلمنائية الفاعلة 

علــى أســاس مبــدأ وواصــلت البعثــة تعزيــز ختطــيط املعونــة وتقــدميها علــى حنــو متــسق،    - ٥٦
يف تـويل مـسؤولية      وتتناوب البعثة مع وزارة املاليـة     . يف إطار ملكية وقيادة أفغانية    تنسيق املعونة   

، وتـدعم املـشاورات الـيت تقودهـا      وعية بـني رؤسـاء الوكـاالت املاحنـة        األسباالجتماعات  تنظيم  
 مـن   بشأن الربامج الوطنية ذات األولوية، مبـا يف ذلـك         ة  املاحنمن اجلهات   كومة مع الشركاء    احل

ويتمثـل  .  تعـيني نقـاط اتـصال مـن اجلهـات املاحنـة لتنـسيق مـسامهات الـشركاء الـدوليني                    خالل
وتعمـل البعثـة مـع    . آليات تنسيق املعونة الرمسية وغري الرمسية يف كابـل        تعدد  أحد التحديات يف    

اجلهات املاحنـة إلنـشاء نظـام تنـسيق     مع  يف وزارة املالية و والرصدلتنسيقلاجمللس املشترك  أمانة  
أكثر تبسيطا من أجل التمكني من إجراء حوار منـتظم مـع الـوزارات التنفيذيـة والـشركاء مـن                    

 الرصـد    تعزيز بدوره يف جمال  للتنسيق والرصد   اجلهات املاحنة، وتيسري اضطالع اجمللس املشترك       
  .عملية كابل، وهو دور تنّص عليه ابةوالرق
 علـى مـشاركة ممثلـي     للتنسيق والرصدوتنص االختصاصات املنقحة للمجلس املشترك     - ٥٧

وقـد دعمـت البعثـة شـبكات اجملتمـع املـدين األفغانيـة يف إنـشاء           . اجملتمع املدين والقطاع اخلـاص    
ويف إطـار وضـع الـربامج       . د املـشترك للتنـسيق والرصـ      يف اجمللـس  علـى حنـو منـتظم        اآلية لتمثيلـه  

بدعم من البعثـة فرقـة عمـل للتـشاور مـع منظمـات        الوطنية ذات األولوية، أنشأت وزارة املالية   
. رئيـسيني علـى املـستوى احمللـي       منفـذين    شـركاء     بينـها  اجملتمع املـدين الـيت سـيكون العديـد مـن          

  .وجيري االضطالع حالياً بعملية مماثلة على صعيد شبكات القطاع اخلاص
وعلى املـستوى دون الـوطين، تواصـل مكاتـب البعثـة العمـل بـشكل وثيـق مـع جمـالس                       - ٥٨

ة بقيادة الوزارات التنفيذية من أجل دعـم        لالتنمية يف املقاطعات ووزارة االقتصاد واألفرقة العام      
، علـى صـعيد املقاطعـات، مـن         أفرقـة إعـادة إعمـار املقاطعـات واجلهـات املاحنـة           تنسيق ما تبذله    

وعقـدت املكاتـب امليدانيـة التابعـة للبعثـة          . الـدعم املتـسق   تقـدمي   ختطيط التنمية و  جمال  جهود يف   
حلقات عمل يف مقاطعات كابيسا وباروان ووارداك مع جمالس التنمية يف املقاطعات واألفرقـة              

.  ختطـيط وتنفيـذ التنميـة       عمليـة  سيقإطـار تنـ   العاملة القطاعية لتعزيز فهم وظائفها وعالقاهتـا يف         
اطعة باكتيا، عملت املكاتـب امليدانيـة التابعـة للبعثـة مـع الـسلطات احملليـة وأفرقـة إعـادة                  ويف مق 

إعمــار املقاطعــات لوضــع إجــراءات متفــق عليهــا لتنفيــذ املــشاريع، ســوف ُتعمــم اآلن لتــشمل   
لبعثـة الـدعم    لويف هريات، قدم املكتب امليـداين التـابع         .  البلد مقاطعات أخرى يف جنوب شرق    
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 اسـتعراض آليـات تنـسيق املعونـة علـى            جمـال  قاطعـة وممثلـي الـوزارات التنفيذيـة يف        ملاحاكم  إىل  
  .صعيد املقاطعات

ــا          - ٥٩ ــيت تقوده ــة ال ــسيق املعون ــة تن ــة يف دعــم آلي ــة األمهي ــل إحــدى اخلطــوات البالغ وتتمث
احلكومة يف تعزيز اتساق األمـم املتحـدة نفـسها، وذلـك تلبيـة ملـا طلبـه الـرئيس كـرزاي إيل يف                        

وتـستند  .  وضع إطار استراتيجي متكامـل      يف اخلطوة األوىل يف هذا االجتاه    تتمثل  و.  كابل مؤمتر
ــة وضــع   ــم املتحــدة     املســتراتيجياالطــار اإلعملي ــررة يف إطــار األم تكامــل إىل اإلجــراءات املق

للمساعدة اإلمنائية ووالية البعثة، وتأخذ يف االعتبـار املبـادئ األساسـية لألمـم املتحـدة يف جمـال         
 تركيــز اإلطــار االســتراتيجي املتكامــل يف تأمــا معــايري حتديــد جمــاال. نميــة والعمــل اإلنــساينالت

وجـود  ، و  اليت تتمتع هبا املنظمـة     نسبيةالزية  املأفغانستان، فكانت مدى اتساقه مع عملية كابل،        
: وقـد مت حتديـد مخـسة جمـاالت ذات أولويـة هـي             .  ملزيد من تضافر اجلهود داخـل املنظمـة        الجم

 وســيادة القــانون؛ وحقــوق اإلنــسان؛ وســبل  واحلوكمــةم واملــصاحلة وإعــادة اإلدمــاج؛  الــسال
وباإلضــافة إىل ذلــك، بــدأ فريــق األمــم  .  وصــحة األمهــات واملواليــد اجلــدد ؛العــيش املــستدامة

تنفيـذ خطـة العمـل      باملتحدة القطري، بقيادة جهاز األمم املتحدة اإلمنائي املعين بـشؤون املـرأة،             
 يف مقاطعــة داي كونــدي يف إطــار هنــج  بــشكل جتريـبـــيجــل املــرأة يف أفغانــستانالوطنيــة مــن أ

 مــن وكــاالت األمــم املتحــدة جمموعــة     ١٦واعتمــدت . “ األمــم املتحــدة يفد األداء يــوحت”
 تلبيـة   تومتـ . مشتركة من املبادرات وجيري العمل على وضع خطة تنفيذ مشتركة هلذا الغرض           

 وجمــال الرعايــة بــسرعة مــن جانــب منظمــة األمــم املتحــدة  يف اجملــال الطــيب امللحــةاالحتياجــات
ووفقاً ملبـدأ القيـادة وامللكيـة       . للطفولة ومنظمة الصحة العاملية وصندوق األمم املتحدة للسكان       

 وزارة وإدارة حكوميـة إلشـراك   ١٢ تعبئة دمت املساعدة إىل وزارة شؤون املرأة يف  قُُ األفغانية،
  .داي كوندي وحتديد تدابري حمددة لتلبية االحتياجات احملليةمقاطعة املسؤولني احملليني يف 

  
 اإلنسانية املساعدة  - اخامس 

ــرة خـــالل  - ٦٠ ــد الفتـ ــتعراض، قيـ ــاتالا بقيـــت االسـ ــن حتياجـ ــساعدة مـ ــسانية املـ  يف اإلنـ
 إىل املـــأمون الوصـــول إمكانيـــة يعرقــل  األمنيـــة احلالـــة تـــدهور انفــك  ومـــا .كـــبرية أفغانــستان 
 هنــاك زالــت ومــا .فقــط البلــد نــصف إىل اإلنــسانية ملنظمــاتا وتــصل .احملتــاجني األشــخاص

 يف املـسلح  والـرتاع  األطفـال عـن   األخـري  يتقريـر  هـا برزأ باحلمايـة،  يتعلـق  فيمـا  كـبرية  شـواغل 
 خطـر  يتزايـد  الـشتاء،  هـذا  الـثلج  هطـول  معـدالت  خنفـاض ال نتيجـة و .)S/2011/55( أفغانستان
ــوع ــسيول مــصحوب جفــاف وق ــة ب ــزال وال .عارم ــشرد ي ــات الت ــام والعقب ــدماج إعــادة أم  ان

 إىل شــخص ماليــني بـــثمانية يقــدر مــا حاليــا وحيتــاج .القلــق دواعــي مــن الــوطن إىل العائــدين
 االحتياجـات  ولتلبيـة  .طارئـة  زراعيـة  مـساعدة  إىل آخـر  شخص مليون وحيتاج غذائية مساعدة



A/65/783 
S/2011/120  
 

11-25032 19 
 

 املوحــد النــداء حمــاور تركيــز دةبإعــا اإلنــساين للعمــل القطــري الفريــق قــام املتزايــدة، اإلنــسانية
 .للطـوارئ  والتخطـيط  والتأهـب  العـيش  سـبل  إنقـاذ و احليـاة  إنقـاذ  أنـشطة  على ٢٠١١ عام يف
 مليـون  ٦٥٧ مبلـغ  مجـع  إىل يـسعى  الـذي  ،أفغانـستان  أجـل  مـن  املوحـد  النـداء  متويل حاليا ومت

  .املائة يف ٣١ بنسبة ،دوالر
 مـن  واحـدة  تتعـرض  حيـث  العـامل  يف نفاسـية ال للوفيات معدل أكرب أفغانستان وتسجل  - ٦١
 مخـسة  كـل  من واحد وميوت .والوالدة باحلمل صلة ذات ألسباب املوت خلطر امرأة ١١ كل

 ومنظمـة  للـسكان  املتحـدة  األمـم  صـندوق  ويقوم .اخلامسة سنبلوغ   قبل أفغانستان يف أطفال
 املـشترك  املتحـدة  األمـم  مجوبرنـا  الـدويل  والبنك العاملية الصحة ومنظمة للطفولة املتحدة األمم
 ٢٠١٣-٢٠١١ للفتـرة  مـشتركة  عمل خطة بوضع اإليدز/البشرية املناعة نقص بفريوس املعين
 موضـوعا  أيـضا  ذلـك  ويـشكل  ،األمهات واملواليـد   صحة حتسني يف العامة الصحة وزارة لدعم
  .املتكامل االستراتيجي لإلطار رئيسيا
 كـانون  بـني   يف الفتـرة   موجهـة  غذائيـة  مـساعدة  تقـدمي  العـاملي  األغذية برنامج وواصل  - ٦٢

 املـــدارس يف طفـــل ٢٦٠ ٠٠٠ حنـــو وتلقـــى .٢٠١١ فربايـــر/وشـــباط ٢٠١٠ ديـــسمرب/األول
 عــن مهمــشة وفئــة امــرأة ٣٠٠ ٠٠٠ عــن يزيــد مــا دعمالــ ويتلقــى ؛بالطاقــة الغــين البــسكويت

 امجبــر خــالل مــن دعمــا مــستفيد ٦٠٠ ٠٠٠ وتلقــى ؛التــدريب مقابــل الغــذاء أنــشطة طريــق
 ويف إطــار .بالــسل مــريض مــصاب ٢٥ ٠٠٠حــوايل  مــساعدة وتلقــى ؛العمــل مقابــل الغــذاء
 املـزارعني  صـغار  مـن  قمحـاً  العـاملي  األغذيـة  برنامج اشترى لتقدم،ا دعمل األغذية شراء مبادرة
 طــن ١٣ ٠٠٠ الربنــامج واشــترى .بالطاقــة الغــين للبــسكويت احمللــي إىل اإلنتــاج دعمــا ويقــدم
ــا املــزروع القمــح مــن متــري ــة والثــروة والــري الزراعــة وزارة مــن حملي ــة دعمــاً ،احليواني  لتنمي

  .احلبوب من االستراتيجية أفغانستان احتياطيات
 األخـرية،  التـسع  الـسنوات  خـالل  أفغانـستان  إىل الجـئ  ماليـني  ٥,٥ جمموعه   ما وعاد  - ٦٣
 الالجـئني  لـشؤون  دةاملتحـ  األمـم  مفوضـية  وتقدر .السكان جمموع من املائة يف ٢٠ ميثل ما أو
ــوا مــا )املائــة يف ٤٠ رمبــا( العائــدين مجيــع مــن كــبريا عــددا أن  إلعــادة دعــم إىل حيتــاجون زال

 وبـدأت  .إنـسانية  مـساعدة  إىل حاجـة  أمـس  يف )املائـة  يف ٢٨ رمبـا ( منهم الكثري وأن إدماجهم
 احملـرز  والتقـدم حجـم هـذه االحتياجـات      حتديـد  بغيـة  رصـد لل منوذجيـة  مـشاريع  تنفيـذ  فوضيةامل

 ساعدةاملـ  املفوضـية  قدمت بالتقرير، املشمولة الفترة وخالل .العائدين إدماج بإعادة يتعلق فيما
ــودةيف جمــال ا ــة لع ــوطن إىل الطوعي ــا ٣٥١إىل  ال ــام وخــالل أفغاني ــواد وزعــت ،٢٠١٠ ع  ام
 إىل ينعائـد ال مـن أسـرة    ٣٥ ٣٦٩ علـى  الـشتاء  مـستلزمات  من وجمموعات غذائية غري أساسية
 /األول كـــانون منتـــصف ويف ).شـــخص ٢١٢ ٠٠٠ مـــن أكثـــر( داخليـــاواملـــشردين  الـــوطن
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 عــدد جممــوع بلــغ وبــذلك مــأوى، ٣ ٦٨٧ بنـاء  مــن أيــضا املفوضــية انتــهت ،٢٠١٠ ديـسمرب 
  .مأوى ١٧ ٠٠٠ من أكثر ٢٠١٠ يناير/الثاين كانون منذ بناؤها مت اليت املآوي
 كـانون  يف االجتـاه  هـذا  واستمر رتاعال عن الناجم التشرد يف اتزايد ٢٠١٠ عام شهدو  - ٦٤
 أفغانـستان  يف داخليـا  مـشرد  شـخص  ٣٦٠ ٠٠٠ بـ يقدر ما حاليا وهناك .٢٠١١ يناير/الثاين
 /الثـــاين كـــانون ويف .الـــرتاع بـــسبب واشـــرد شـــخص ١٠٢ ٠٠٠ بــــ يقـــدر مـــا بينـــهم مـــن
 املفوضــية وتــشترك .الــرتاع بــسبب امــشرد اشخــص ١٢ ١٢٢ عــن أبلــغ وحــده، ٢٠١١ ينــاير
 املـساعدة  وتقـدمي  تلك اجملموعات من املشردين داخليا     محاية إىل الرامية االستجابات تنسيق يف
 التـشرد  ولفهـم  .ذلـك  أمكـن  كلمـا  األصـلية  مواطنهم إىل الطوعية العودة تيسري ذلك يف مبا اهل
 جنبـا  حاليـا،  املفوضية تقوم ،داخليا املشردين احتياجات وتلبية أفضل فهما احلضرية املناطق يف
 بتحديـد  التنفيذيـة،  والـوزارات  اإلنـسان  حبقـوق  املعنيـة  املـستقلة  األفغانيـة  اللجنـة  مـع  جنب إىل

  .غري الرمسية يف كابل ستوطناتامل يف احلماية أمناط
 األمـم  تدعمـه  الـذي  ،أفغانـستان  يف األلغـام  مكافحـة  إجـراءات  تنـسيق  مركـز  وأجرى  - ٦٥

بعـد   يف مرحلـة مـا     ألثـر ا عـن  ئيةاستقصا سةدراو العيش سبل بشأن ئيةاستقصا دراسة ،املتحدة
 دعمـا  املركـز  ويقـدم  . األرضـية  األلغـام  إلزالـة  االقتـصادي  االجتمـاعي  األثر لتقييم األلغام إزالة

 األشـخاص  عـدد  واخنفـض  .األلغام من املطهرة لألراضي مراجعة إلجراء األلغام إزالة إىل إدارة 
 ٢٠١٠ عـــام يف اخلـــسائر معظـــم نوكـــا شـــديدا اخنفاضـــا لأللغـــام ضـــحايا يـــسقطون الـــذين

 وغريها من املتفجـرات مـن خملفـات احلـرب ولـيس             نفجرةامل غري للذخائر نتيجة )املائة يف ٧٤(
 متـشيا مـع    بـراجمهم  مواءمـة  إلعـادة  املنفـذين  شركاءالـ  مع املركز ويعمل .نتيجة األلغام األرضية  

  .االجتاه هذا
  

  املخدرات مكافحة  - اسادس 
 واجلرميـة  باملخـدرات  املعين املتحدة األمم مكتب أصدر ،٢٠١١ يناير/الثاين كانون يف  - ٦٦

 احملتمـل  االرتفـاع  أنبـ  أنـذر و ،٢٠١٠ لعـام  أفغانستان يف باألفيون املتعلقة االستقصائية دراسته
 ويف .األفيـون  خـشخاش  مـن  أكـرب  كميـات  زراعـة  على املزارعني يشجع قد األفيون أسعار يف

 ادوالر ١٦٩ احلـــصاد موســـم يف اجلـــاف األفيـــون اجإنتـــ ســـعر متوســـط كـــان ،٢٠١٠ عـــام
 الكيلـوغرام  سـعر  كـان  حيـث  ،٢٠٠٩ بعـام  مقارنة املائة يف ١٦٤ تبلغ زيادةب أي للكيلوغرام،

 ارتفــاع احمللــي املــستوى علــى األســعار يف اهلائــل االرتفــاع هــذا  يترتــب علــىومل .ادوالر ٦٤
 ولـذا،  .نـسبيا  مـستقرة  احلـدود  عـرب  ألسعارا بقيت فقد .اجملاورة البلدان لدى  يف األسعار  مماثل

 مبقــدار أفغانــستان يف اإلجراميــة للجماعــات األفيــون اقتــصاد عــن الناجتــة اإليــرادات اخنفــضت
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 بليــون ١,٤ واهلريويــن األفيــون لــصادرات القيمــة جممــوع وبلــغ .٢٠١٠ عــام خــالل النــصف
  .املائة يف ٥٠ بنسبة اخنفاضب أي ،٢٠٠٩ عام يف  دوالربليون ٢,٩ مقابل دوالر
 مكتـب  مـع  باالشتراك املخدرات مكافحة وزارة عقدت أيضا، يناير/الثاين كانون ويف  - ٦٧

ــة املخــدرات ــا واجلرمي ــة اجتماع ــصحفيني إلحاط ــة ال ــصائية بالدراس ــة االستق ــسريعة التقييمي  ال
 واجلنوبيــة والــشرقية الوســطى بالنــسبة للمقاطعــات  ٢٠١١ لعــام الــشتوي األفيــون حملــصول
 يف طفيـف  اخنفـاض  توقـع  ميكـن  أنـه  االستقـصائية  الدراسة إليه خلصت ما أهم وكان .والغربية
 عوامـل  أن ويبـدو  .األسـعار  ارتفـاع  رغـم  ،٢٠١١ عـام  خـالل  املنـاطق  هـذه  يف األفيون زراعة

 زراعـة  مكافحة إىل املوجهة واجلهود اجلاف الطقس منها التطور، هذا يف سامهت قد متضافرة
 تتزايـد  أن توقـع امل مـن  ،االستقـصائية  الدراسـة  عـن  نقال أنه، غري .عةاملشرو والبدائل اخلشخاش
ــراه مقاطعــات اخلــشخاش يف زراعــة ــة ونيمــروز وغــور وهــرات ف ــع .الغربي ــنمط نفــس وتتب  ال

 تــشهد أن وميكــن .والوســطى الــشرقية وكابيــسا وكابــل ولغمــان وكونــار ننكرهــار مقاطعــات
 كمنطقـتني  مركزمهـا  فقـدان  إىل يـؤدي  قـد  اممـ  األفيـون،  زراعة إىل عودة وغور كابيسا منطقتا
  وسـط  يف املقاطعـات  بقيـة  املركـز  اهبـذ  حتـتفظ  أن املتوقـع  ومـن  .اخلـشخاش  زراعـة  من نيخاليت

 يــؤد ومل .٢٠١٠ عــام خــالل اخلــشخاش زراعــة مــن خاليــة كانــت الــيت ،وشــرقها أفغانــستان
ــاع ــادة إىل األســعار يف احلــايل االرتف ــة يف زي ــون زراع ــد يف األفي ــدهار، هلمن ــر ومهــا وكن  أكث
 خـالل  املقـاطعتني  اتنيهـ  يف األفيون زراعة تنخفض أن فعال ويتوقع .لألفيون زراعة املقاطعات

  .٢٠١١ عام
 إىل األفغان   مقدمة من األفغان  ، عقدت دورة تدريبية     ٢٠١٠ديسمرب  /ويف كانون األول    - ٦٨

  أفغانـستان  نطـاق علـى  إنفـاذ القـانون   وكـاالت اكتـشاف قـدرات     حتـسني   لرفع مستوى الـوعي و    
 املخـدرات  و ، مع التركيز على إعاقة تدفق املواد الكيميائية املستخدمة يف صـنع اهلريويـن             بأكملها

أيـضا، افتـتح     ٢٠١٠ديـسمرب   /ويف كـانون األول   . األخرى، فضال عن األجهزة املتفجرة املرجتلـة      
تـصال حـدودي يف     املكتب القطري التابع ملكتب املخدرات واجلرمية يف أفغانـستان أول مكتـب ا            

  .الوطنية  اجلرمية املنظمة عربالكفاح ضدمعرب طُرخام بني أفغانستان وباكستان لدعم 
 مـؤخرا  واجلرميـة  مخـدرات لل  األمـم املتحـدة    مكتـب  أجراهـا  استقـصائية  دراسة وتقدر  - ٦٩

 تعــاطي بــسبب بالـسجن  علــيهم حكــم احلـاليني  الــسجناء مــن املائـة  يف ٣٠ أن الــسجون بـشأن 
ــدها وأ املخــدرات ــدعوة، يــوفر      .توري ــوده يف جمــال ال ــبوباإلضــافة إىل جه  املخــدرات مكت

 مثــل احملليــة، اجملتمعــات علــى القائمــة البــدائل مــن جمموعــة وضــعالــدعم للحكومــة يف  واجلرميـة 
  .املتنقلة االتصال وأفرقة الليلية واملآوي االستقبال ومراكزاملخدرات  دمانإ من املعاجلة مراكز
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  عثةالب دعم  - عاابس  
ــةامل احتياجـــات علـــى ملوافقتـــها األعـــضاء للـــدول باالمتنـــان أشـــعر إنـــين  - ٧٠ ــةل يزانيـ  لبعثـ
 أمنيـة  ظـروف  يف تعمـل  البعثـة  زالـت  فمـا  .واليتـها  تنفيـذ  مواصـلة  من هاميكن مما ،٢٠١١ لعام
 أفغانـستان  يف املتحـدة  األمم تواجهها اليت للمخاطر املتغرية الطبيعة من التخفيف وميكن .صعبة
 أمكـن  حيثمـا  األنـشطة  علـى  للحفـاظ  الـضرورية  املالئمـة  املوارد باستخدام ذلك حتقيق بغيوين

 تعزيــز مــشاريع تنفيــذ البعثــة تواصــل واألمــن، الــسالمة شــؤون إدارة بــه أوصــت وكمــا .ذلــك
  .وتوسيعها اتصاالهتا تعزيز على تعمل فيما البلد أحناء مجيع يف األمن
 اهلجـوم  وكـذلك  مـؤخرا  كابـل  يف وقعـت  الـيت  أعـاله  املذكورة االنتحارية واهلجمات  - ٧١

 يف واملـذكور  هـرات  يف املتحـدة  األمـم  جممـع  ضـد  ٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين ٢٣ يف الواقع
 عـن  األمنيـة  املخـاطر  لتخفيـف  مالئمـة  تـدابري  اختـاذ  ضـرورة توجـه االنتبـاه إىل       الـسابق،  التقرير
 يف وجيـري  .البلـد  نطـاق  علـى  املتحـدة  مماأل مكاتب مجيع يف األمن لتعزيز برنامج تنفيذ طريق

 مـشاريع  وضـع  وجيـري  .جمانـا  أفغانـستان  حكومـة  قدمتها أرض على آمن جممع تشييد كندهار
 وأصـبح  .شـريف  ومزار باميان من كل يف للبعثة التابعة اإلقليمية للمكاتب مماثلة جممعات لبناء
 ختفيــف تــدابري لتعزيــز لتــشييدا أعمــالو للعمــل متامــا جــاهزا اآلن كابــل يف اجلديــد ألفــا جممــع

 علـى  قـدما  متـضي  إضـافية  إقامـة  أمـاكن  وبنـاء  كابـل  يف للبعثـة  أخرى مرافق يف األمنية املخاطر
  .املقرر النحو
 الــدوليني للمــوظفني بالنــسبة البعثــة يف الــشغور معــدل بــأن أفيــد أن أيــضا ويــسرين  - ٧٢
ــانون ٣١ يف ــاين ك ــاير/الث ــغ ٢٠١١ ين ــة، يف ٣٢ يبل ــث  املائ ــضاحي ــن خنف ــة يف ٣٥ م  يف املائ

 هــذا ويف .املائــة يف ٢٠وبــأن إمجــايل معــدل الــشغور فيهــا هــو  ،٢٠١٠ أكتــوبر/األول تــشرين
 خدمـة  وشـروط  حكـام أ توحيدب دعم من قدمته ما على األعضاء الدول أشكر أن أود الصدد،
 ذوي فنياملــوظ إبقــاء يــزال ال إذ أفغانــستان، مثــل الــشاق العمــل مواقــع يف العــاملني املــوظفني
  .أولوية من استقدامهم به حيظى عما تقل ال بأولوية حيظى اخلربة
 يف املقيمـون  البعثة موظفو ويقدم .رمسيا الكويت يف للبعثة التابع الدعم مكتب وأنشئ  - ٧٣

 واملعلومـات  االتـصاالت  تكنولوجيـا  ماونظـ  .البعثة منطقة يف وظفنيإىل امل  إداريا دعما الكويت
ــد اســتعادة ونظــام ــى رةالق ــد العمــل عل ــصريف واســتمرارية الكــوارث بع ــ األعمــال ت  انقائم
 العـراق  إىل املـساعدة  لتقدمي املتحدة األمم بعثة مع وثيق بشكل البعثة وتعمل .للعمل انوجاهز
إقامـة موقـع     طريـق  عـن  حتقيقهـا  ميكن اليت ةالكفاء  أوجه الستكشاف امليداين الدعم إدارة ومع

ــشترك ــة يف الكويــ  ملكــتيب م ــ تعتمــدو .تالبعث ــتني اكلت ــت يف البعث ــى الكوي ــدات نفــس عل  مع
  .والتدريب اتالقدر بناء برامج يتبادالن كما السواتل، تكنولوجيا وخوادمي
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 مالحظات  -ثامنا   
ــشبونة، وافقــت        - ٧٤ قبــل مخــسة أشــهر فقــط، يف مــؤمتر قمــة حلــف مشــال األطلــسي يف ل

للمــساعدة األمنيــة علــى خريطــة طريــق أفغانــستان والبلــدان املــسامهة بقــوات يف القــوة الدوليــة 
. ستؤدي إىل تويل املؤسسات األفغانية املسؤولية الكاملة عن األمـن يف كـل األراضـي األفغانيـة                

وتعتمد عملية االنتقال هذه رؤية شاملة لألمن، تقر بأن املكاسـب األمنيـة لـن تكـون مـستدامة          
ويتـسق ذلـك    . ميـة االقتـصادية   ما مل تكن هناك حوكمة جيدة والتزام طويـل األجـل بـدعم التن             

مع االتفاقات اليت مت التوصل إليها يف مؤمتري لنـدن وكابـل وعمليـة تنفيـذ االلتزامـات املتبادلـة                    
 وقامـت األطـراف كلـها باختـاذ عـدد         .  عمليـة كابـل    اليت قُطعـت يف هـذين املـؤمترين، واملـسماة         

 / آذار٢١رزاي يــوم وُيتوقــع أن يقــوم الــرئيس كــ . اخلطــوات للمــضي قــدما هبــذه العمليــة  مــن
 واملقاطعـات الـيت     فظـات امارس، مبناسبة السنة األفغانية اجلديدة، بإعالن الشرحية األوىل من احمل         

 .ستؤول املسؤولية األمنية الكاملة عنها إىل احلكومة األفغانية

 يف بيـان قـدرة األفغـان علـى إمـالء مـسار              عمليـة االنتقـال   وتتمثل اخلطـوات األوىل يف        - ٧٥
 حتقيق مستقبل ألفغانـستان يتجـاوز       عملية االنتقال هذه  والغاية من   .  هم ذاهتم مستقبال   تنميتهم

وسيظل سـخاء اجملتمـع الـدويل    . د بثقافة البلد الثرية وتارخيه وتقاليدهويسترشصراعات املاضي  
وال يقل أمهيـة عـن ذلـك فهـم اجملتمـع الـدويل              . االنتقال هذه   عملية عنصرا بالغ األمهية لتحقيق   

طر أن تؤدي نواياه احلسنة يف بعض األحيان إىل اإلضـرار بالقـدرات األفغانيـة، واسـتعداده                ملخا
إن ممارسـة أفغانـستان الكاملـة لـسيادهتا ال تقتـصر            و. إلتاحة حلول أفغانيـة للمـشاكل األفغانيـة       

وهـذا املعيـار األخـري، علـى        . على كوهنا حقا، وإمنا هـي أيـضا مـسؤولية جتـاه الـشعب األفغـاين               
 . االنتقالخلصوص، هو الذي سيقاس به جناح عمليةوجه ا

عمليـــة االنتقـــال عـــددا كـــبريا وعلـــى الـــرغم مـــن هـــذه اخلطـــوات اإلجيابيـــة، تواجـــه    - ٧٦
  الــسلطاتاألول هــو التــوتر بــني. العقبــات، تــشمل حتــديْين فــوريْين جيــب التغلــب عليهمــا مــن

 لفتــرة أطــول، ســتمر هــذا الوضــعفــإذا ا.  الربملــانمركــزالتنفيذيــة والتــشريعية والقــضائية بــشأن 
ــشمول       أو ــة وال ــصداقية والفعالي ــويض امل ــسيؤدي إىل تق ــستحكمة، ف ــة سياســية م أدى إىل أزم

وال شـك يف أن العمليـة االنتخابيـة         . عملية االنتقال قيادة  من  حكومة أفغانستان   تمكني  الالزم ل 
.  غـري مـسبوقة    شابتها عيوب كبرية، إال أن هـذه العيـوب مل تكـن خـارج نطـاق التوقعـات وال                  

وترى األمم املتحدة أن املؤسسات االنتخابية اضطلعت بـأداء جـدير باإلشـادة يف ظـل ظـروف           
منـاط عـدم االسـتقرار    وليس هنـاك شـك أيـضا يف أن النتيجـة، الـيت جـاءت انعكاسـا أل                 . عصيبة

برملــان ظهــر فيــه قــصور يف متثيــل الــسكان البــشتون يف بعــض املنــاطق   قيــام البلــد، أدت إىل  يف
وهذه مشكلة يتعني بوضوح التصدي هلا، غري أن طريقـة التـصدي هلـا              . قارنة بالربملان السابق  م
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 بوجه خـاص، واسـتقرار أفغانـستان يف املـستقبل            االنتقال لعمليةبالنسبة  ستترتب عليها عواقب    
وال يزال ممثلي اخلاص يعمل بصورة وثيقة مع مجيع األطراف إلجياد حـل مناسـب،       . بوجه عام 
 نقطة أساسية هي أن هذا احلل ينبغي أال يكون علـى حـساب املؤسـسات االنتخابيـة،                  مع إبراز 

 .أو الفصل الدستوري بني السلطات، أو ثقة اجملتمع الدويل، أو بالتأكيد ثقة الشعب األفغاين

والتحدي املباشر الثاين املواجه يف تنفيذ عملية كابـل هـو الطريـق املـسدود الـذي بلغتـه                     - ٧٧
وهــذا مــا تترتــب عليــه أيــضا آثــار فيمــا يتعلــق بإمكانيــة قيــام الــشركاء    . بــلقــضية مــصرف كا

ــة يف أفغانــستان، ذلــك أن تــأخري      الــدوليني مبواءمــة املــساعدة مــع الــربامج الوطنيــة ذات األولوي
تسوية هذه القضية على مدى فترة زمنيـة طويلـة يهـدد بتقـويض رؤيـة احلكومـة املتعلقـة بـالنمو                      

وتتــسبب حــاالت . األوليــة أحرزتــه يف تطــوير الــربامج الوطنيــة ذات االقتــصادي والتقــدم الــذي
التأخري هذه يف إضعاف الثقة يف النظام املـايل للبلـد، وحتـول بـشكل حاسـم دون وضـع الـصيغة                      

وســيكون مــن الــصعب . النهائيــة التفــاق بــشأن برنــامج قطــري جديــد لــصندوق النقــد الــدويل 
، الوفـاء بـالتزام مـؤمتر        النقـد الـدويل    صندوقرنـامج لـ   بالنسبة للشركاء الدوليني، يف ظل انعـدام ب       

وإذا مـا أُضـيف ذلـك إىل حالـة عـدم الـيقني              . كابل بتوجيه األموال من خالل ميزانيـة احلكومـة        
 املتعلـق  ٦٢بشأن توفري األمن الكايف للمشاريع اإلمنائية خالل فترة تنفيذ املرسوم الرئاسـي رقـم             

 -احملــاوالت الراميــة إىل التوصــل إىل حــل مــرض  بغــض النظــر عــن -بـشركات األمــن اخلاصــة  
ضروري لتنفيــذ برنــامج التنميــة احلكــومي احملــدد األولويــات   والــيــصبح التمويــل البــالغ األمهيــة  

  .وااللتزامات احلالية بزيادة توفري التمويل من املاحنني من خالل ميزانية احلكومة معّرضة للخطر
املعقدة هلاتني املـشكلتني، وال ملـا إلجيـاد حـل هلمـا        وال ميكن التقليل من أمهية اجلوانب         - ٧٨

  .من أمهية بالنسبة ملستقبل أفغانستان
مبواصلة تقدمي الـدعم إىل عمليـة كابـل، مـن خـالل شـراكة بّنـاءة         املتحدة  األمموتلتزم    - ٧٩

وشاملة وشفافة وسديدة عمليا وتكامليا مع مجيع اجلهات املعنية، بدءا من حكومـة أفغانـستان               
ــة    وشــعب ــة واإلمنائي ــة الدولي ــع اجلهــات الفاعل ــشمل مجي ــا ي ــه،   . ها، مب ــذي نتبع ــستند النهــد ال وي

ــل و  يف ــة كاب ــةعملي ــسية، هــي   عملي ــادئ رئي ــة مب ــال، إىل ثالث ــةجيــب أن تكــون  :  االنتق  عملي
 االنتقــال وُتنفــذ علــى أســس مــستدامة؛ جيــب عمليــةاالنتقــال أفغانيــة صــرفا؛ جيــب أن ُتخطــط 

ــة حقــوق مجيــ  أن  املتحــدة األمــموميكــن أن تكمــل منظومــة  . ع األفغــان وتعزيزهــاتكفــل محاي
أفغانستان ما تبذله القوة الدولية للمـساعدة األمنيـة، بقيـادة منظمـة حلـف مشـال األطلـسي،                 يف

من جهـود وتـضفي عليهـا قيمـة مـضافة يف قطاعـات حمـددة، مـن قبيـل الوسـاطة علـى الـصعيد                        
رصد حقوق اإلنسان؛ وتقدمي املساعدة التقنيـة       احمللي ودعم عمليات حل الرتاعات؛ والدعوة و      

ــدمي اخلــدمات األساســية وإدارة الكــوارث         ــق بتق ــا يتعل ــة يف م ــدرات األفغاني ــاء الق يف جمــال بن
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القطري؛ ودعـم جهـود      املتحدة   األممالطبيعية يف حدود التمويل واملوارد املتاحة ألعضاء فريق         
وسينـصب  . ألفغان على مجيع مستويات احلكومـة تنسيق املساعدة اإلمنائية الدولية اليت يقودها ا 

ــات          ــة وإمكاني ــيح األوضــاع األمني ــث تت ــشأ يف احتياجــات وحي ــيت تن ــع ال ــى املواق ــز عل التركي
وســوف . الوصــول للمنظمــة أن تبــذل قــصارى جهودهــا وتعــزز وجودهــا، حــسب االقتــضاء   

زيــز اتــساق ، وتع“ املتحــدةوحــدة العمــل يف األمــم”أيــضا اتبــاع هنــج  املتحــدة األمــمتواصــل 
  .جهودها يف أفغانستان، وذلك انسجاما مع ما قطعته من التزامات للرئيس كرزاي

ومع مضي عملية االنتقال قدما، وهي عملية تركـز حاليـا، يف معظمهـا، علـى األمـن،                    - ٨٠
فمـن  . فإهنا ال ميكن أن تصبح مستدامة إال إذا كانت مصحوبة بعملية سياسـية شـاملة للجميـع                

ة أن تكفل أن يكون جلميع األفغان مـصلحة راسـخة يف تعزيـز الربنـامج الـذي           شأن هذه العملي  
ــل   ــة كاب ــه عملي ــسالم      . حددت ــدها اجتماعــات جمللــس ال ــستان، بعق ــة أفغان ــد أثبتــت حكوم وق

االستشاري، وبإنشاء اجمللس األعلى للسالم، واعتماد الربنامج األفغاين لتحقيق السالم وإعـادة            
فينبغـي  . رهتا القيادية يف جمال تعزيز احلوار بـني األطـراف األفغانيـة           اإلدماج وتنفيذه تدرجييا، قد   

ومجيـع األطـراف    . يستمر هذا الزخم الذي أطلقـه الـرئيس كـرزاي يف افتتـاح واليتـه الثانيـة                 أن
مدينة للشعب األفغاين بالعمل من أجـل تعزيـز وزيـادة تأكيـد وحـدة اهلـدف املتمثـل يف حتقيـق                      

  .اعات اجملتمع األفغاينالتعايش السلمي بني مجيع قط
ويرتبط ارتفاع التكلفة البـشرية للـرتاع، الـيت ننظـر إليهـا بقلـق متزايـد، بتـصاعد حـدة                       - ٨١

العمليات العسكرية، فضال عن زيادة استخدام األجهزة املتفجـرة املرجتلـة، واسـتمرار حـوادث               
ألفغـان الـذين يتحملـون      فيجب أن تكون هذه احملنة اليت مير هبا املدنيون ا         . اهلجمات االنتحارية 

وطــأة الــرتاع هــي املــسوغ الرئيــسي لتعزيــز اجلهــود الراميــة إىل محايــة املــدنيني وضــمان احتــرام  
املعايري القانونيـة الدوليـة مـن قبـل مجيـع األطـراف، بـل وللبحـث أيـضا عـن حـل سياسـي يتـيح                  

ــدهم إ       ــال بل ــشاركوا يف انتق ــات، أن ي ــا وفتي ــساء وفتيان ــان، رجــاال ون ــع األفغ ــة جلمي ىل مرحل
  .االستقرار، ليكونوا مبأمن من العنف وليتمتعوا حبقوق اإلنسان األساسية

ومبواصلة مبادرة إعادة اإلدماج، ميكن أن تـساعد تـدابري بنـاء الثقـة علـى إحـراز تقـدم                      - ٨٢
ويف ضــوء ذلــك، أشــجع أعــضاء جملــس  . حنــو حتقيــق احلــوار بــني األطــراف األفغانيــة وتعزيــزه  

ه من مداوالت يف املـستقبل، علـى أن يـضعوا نـصب أعينـهم مـا تنطـوي                   األمن، يف ما سيجرون   
والقـرارات الالحقـة    ) ١٩٩٩ (١٢٦٧عليه نظم اجلزاءات اليت أنـشأها جملـس األمـن يف قـراره              

  .ذات الصلة، يف السياق األفغاين، من أمهية ومغزى من الناحية السياسية
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ستان جمهــزة، عــن طريــق فريــق دعــم  لتقــدمي املــساعدة إىل أفغانــ  املتحــدة األمــموبعثــة   - ٨٣
السالم الوارد وصفه يف هذا التقرير، بإمكانيات بذل مساعيها احلميدة وتنفيـذ واليـة التواصـل                
الــسياسي الــيت تــضطلع هبــا، فــضال عــن اقتــراح تــدابري لبنــاء الثقــة والتــرويج لــذلك، بغيــة دعــم  

م وإعـادة اإلدمـاج، مث يف هنايـة         اجمللس األعلى للسالم، وتنفيذ الربنـامج األفغـاين لتحقيـق الـسال           
  .املطاف صوغ وتنفيذ عملية للمصاحلة يقودها األفغان

ــستان باالســتقرار           - ٨٤ ــع أفغان ــا ســيجلبه متت ــى م ــد عل ــاالة يف شــيء التأكي ــن املغ ــيس م ول
وجيب دعـم التـشارك     . واالزدهار من إمكانيات التقدم بالنسبة جلرياهنا وللمنطقة األوسع نطاقا        

غانـستان وشـركائها يف املنطقـة يف جمـاالت التجـارة والتنميـة االقتـصادية وتطـوير          املستمر بني أف  
وجيب باملثل أيـضا دعـم مـشاركة بلـدان املنطقـة يف إجنـاز عمليـة للمـصاحلة                   . اهلياكل األساسية 
ويف هـذا الـصدد، سيواصـل ممثلـي اخلـاص االضـطالع بـدوره التنـسيقي علـى                   . يقودها األفغـان  

افر إىل البلــدان يف املنطقــة وإىل البلــدان اجملــاورة لتيــسري هــذه اجلهــود الــصعيد اإلقليمــي، وسيــس
  .واملساعدة على إدامتها

لتقــدمي املــساعدة إىل  املتحــدة األمــموعلــى ضــوء مــا ســبق، ينبغــي جتديــد واليــة بعثــة     - ٨٥
وينبغـي أن يظـل     .  شـهرا إضـافية    ١٢، ملدة   ٢٠١١مارس  /آذار ٢٣أفغانستان، اليت ستنتهي يف     

ــن       عمــل الب ــس األم ــرار جمل ــة يف ق ــة، املبين ــسترشدا بعناصــر الوالي ــستان م ــة يف أفغان  ١٩١٧عث
، مع املراعاة الواجبـة ملـا حـدث مـن تطـورات علـى مـدار الـسنة املاضـية وألولويـات                  )٢٠١٠(

  .٢٠١١البعثة املذكورة أعاله بالنسبة لعام 
اسع النطـاق مـع الكيانـات    يف أفغانستان بالتعاون البّناء والو املتحدة األممويتسم عمل    - ٨٦

وأود يف هذا السياق أن أعرب عن تقديري خصوصا لكـبري املمـثلني املـدنيني               . الدولية األخرى 
ملنظمة حلف مشال األطلسي واملمثل اخلاص لالحتـاد األورويب ملـا بـذاله مـن وثيـق التعـاون مـع             

  .ممثلي اخلاص وفريق معاونيه
 األمــمامتنــاين ملمثلــي اخلــاص ورئــيس بعثــة  وأود يف اخلتــام أن أعــرب عــن تقــديري و   - ٨٧

لتقــدمي املــساعدة إىل أفغانــستان، ســتافان دي ميــستورا، ملــا أبــداه مــن تفــان يف العمــل  املتحــدة 
 وأود أن أتوجــه بالتنويــه والعرفــان املتواصــلني أيــضا إىل مجيــع العــاملني يف  . وفعاليــة يف القيــادة

، الذين يدأبون علـى العمـل بـال كلـل حتـت       يف أفغانستان، رجاال ونساء    املتحدة   األممصفوف  
  .وطأة ظروف بالغة املشقة، تعزيزا ألهداف حتقيق السالم واالزدهار واالستقرار يف أفغانستان
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  مرفق
  النقاط املرجعيةب رنةالتقدم احملرز مقا    

  األمن  -أوال   
الـة الـسالم واالسـتقرار      إقامة مؤسسات وعمليات أمنية أفغانية مـستدامة قـادرة علـى كف           : النقطة املرجعية 
  أفغانستان ومحاية شعب

  
 املقاييس التقدم احملرزمؤشرات 

 الـذين  الـوطين   واجلـيش   الوطنية زيادة عدد أفراد الشرطة   
هليكــل متفــق طبقــا  ويعملــون ،تــدريبالتوجيــه وال تلقــوا
  عليه

ــسري اجلــيش    • ــوطين ي ــشرطةال ــةوال ــق الوطني ــى الطري  عل
ني البـالغ  ٢٠١١عـام   ل النمـو    حتقيق معـديل  حنو  الصحيح  

واعتبـارا.  علـى التـوايل     فرد ١٣٤ ٠٠٠  و ١٧١ ٦٠٠
 قـوات األمـن كان قوام  ،٢٠١١يناير  /من كانون الثاين  

جلـيش ا منفرد   ١٥٢ ٠٠٠ : كما يلي   األفغانية الوطين
  . الوطنيةلشرطةا منفرد  ١١٨ ٠٠٠ والوطين 

ــراه  •   ــذي أجـ ــشرطة الـ ــصورات الـ ــصاء تـ ــظ استقـ يالحـ
 حتـسنا بنـسبة٢٠١١فربايـر   /ي يف شـباط   الربنامج اإلمنائ 

 يف ثقــة اجلمهــور يف٢٠٠٩  يف املائــة مقارنــة بعــام ٣٤
يف املنطقـةرغم أن مستوى الثقة العامـة  (قوات الشرطة   

  ).اجلنوبية قد اخنفض
ــشرين ٢٠ يف  •   ــاينت ــوفمرب / الث ، اعتمــد رؤســاء٢٠١٠ن

ــة ــوة الدوليـ ــدان املـــسامهة يف القـ دول وحكومـــات البلـ
األمـم ألمنية اليت صـدر بـشأهنا تكليـف مـن           للمساعدة ا 

واليت تقودها منظمة حلف مشال األطلسي بيانـااملتحدة  
جـــاء فيــــه أن عمليــــة االنتقـــال يف بعــــض املقاطعــــات
ــدأ ــصحيح حبيــث تب ــق ال ــى الطري ــسري عل واحملافظــات ت

وأكد اإلعـالن مـن جديـد دعـم. ٢٠١١أوائل عام    يف
ــل يف    ــه املتمث ــق هدف ــرئيس كــرزاي يف حتقي ــوىلال  أن تت

قــوات األمــن الــوطين األفغانيــة قيــادة العمليــات األمنيــة
 .٢٠١٤وتنفيذها يف مجيع املقاطعات حبلول هناية عام 
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ــال لوضــع خطــة   ــادة إىل النتق ــة لألمــن قي ــصورة أفغاني  ب
  الظروف القائمة، وإحراز التقدم فيهاإىل تدرجيية تستند 

ــباط٦يف   • ــر/ شـ ــار أ، فربايـ ــرزاي شـ ــرئيس كـ ــهإىل الـ أنـ
سيعلن يف املرحلة األوىل من العملية االنتقاليـة يف الـسنة

  .٢٠١١مارس / آذار٢١األفغانية اجلديدة، يف 
    

  السالم وإعادة اإلدماج واملصاحلة  - ثانيا  
 بيئـة   تعززاملشاركة اإلقليمية ملواصلة عمليات بناءة وشاملة       حتقيق  احلوار الوطين و  إجراء  : النقطة املرجعية  

   السالمإلحالل سياسية مؤاتية
  

 املقاييس التقدم احملرزمؤشرات 

مـن أجـل    وضع عمليات وطنية وإقليمية شاملة وتنفيذها       
الـسالم وإعـادة اإلدمـاج    الراميـة إىل حتقيـق    هود  اجلتعزيز  

  واملصاحلة

 إىل٢ انعقــد جملــس الــسالم االستــشاري يف الفتــرة مــن   •
 . مندوب١ ٦٠٠، مبشاركة ٢٠١٠ونيه ي/حزيران ٤

يف ٢٥مـن    مـا يقـارب   ( امرأة   ٣٠٠كت أكثر من    شار  •  
  .لسبنجاح يف اجمل) املشاركنيجمموع ة من املائ

يونيـه/ حزيـران  ٢٩أصدر الـرئيس كـرزاي مرسـوما يف           •
لـسالمتحقيق ارمسيا الربنامج األفغاين ل  به   أطلق   ٢٠١٠

  .وإعادة اإلدماج
املناوئـــة عنـــصر مـــن العناصـــر ٩٠٠انـــضم أكثـــر مـــن   •

 لتحقيـق الـسالم وإعـادةنامج األفغـاين  للحكومة إىل الرب  
  .اإلدماج

 للربنامج األفغـاين لتحقيـق الـسالم وإعـادةجرى التعهد   •
١٣٤ مليــون دوالر، منــها  ٢٣٤ بــأكثر مــن  اإلدمــاج

  .مليون دوالر مت حتصيلها بالفعل
 علــى مجــع معلومــات   األفغانيــة قــدرة الــسلطات  تعزيــز

 جلنــة جملــس إىلدقيقــة مدعومــة باألدلــة وحمدثــة وتقــدميها 
  )١٩٩٩ (١٢٦٧  جملس األمناألمن املنشأة عمال بقرار

 املـستوىفريقـا عـامال رفيـع      أفغانـستان أنشأت حكومة     •
املعلومــات الــيت ينبغــي تقــدميها إىلويــدمج مــع كــي جي

ــاللجنــة املنــشأة ال لــدعم) ١٩٩٩ (١٢٦٧قرار عمــال ب
  . إعادة النظرطلبات
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ــشعيب   ــدعم الـ ــادة الـ ــدمزيـ ــة  إىلاملقـ ــن  عمليـ ــسالم مـ  الـ
ــة و    خــالل ــى مــستوى اجملتمعــات احمللي ــشاركة عل ــع امل م

  اجملتمع املدين

.٢٠١٠سـبتمرب   / يف أيلول   للسالم لس األعلى اجمل أنشئ  •
إعـادة اإلدمـاج    للـسالم و    املقاطعـات  كما أنشئت جلـان   

إجـــراءوتـــدرس األمانـــة املـــشتركة .  مقاطعـــة٢٧٨يف 
ثيــلوتكوينــها، وزيــادة مت لجــانالتغــيريات علــى هيكــل 

اجملتمعات احمللية وشيوخ القبائل واجملتمع املدين، وفرض
  .جلنة  عضوا لكل٢٥ أي ،قيود على العضوية

 زيـارات رفيعـة املـستوى األعلـى للـسالم    أجرى اجمللـس    •
إىل هـــرات وقنـــدهار وجـــالل آبـــاد وقنـــدوز للتعريـــف

  .بـعملية السالم وحشد الدعم هلا
ــسالم  زار اجمللــس   • ــى لل ــراناألعل ــا وباإي كــستان وتركي

ــي    ــدعم اإلقليمـ ــشة الـ ــدم إىل ملناقـ ــسالماملقـ ــود الـ جهـ
  .واملصاحلة

        
  احلوكمة وبناء املؤسسات  -ثالثا   

َبْسط سلطة احلكومة يف مجيع أرجاء البلـد بإنـشاء مؤسـسات دميقراطيـة تتـسم بالـشرعية                : النقطة املرجعية  
ن قــادرة علــى تنفيــذ الــسياسات، وتتزايــد واخلــضوع للمــساءلة، وصــوالً إىل املــستوى احمللــي، حبيــث تكــو

  قدرهتا على البقاء باإلمكانيات الذاتية
  

 املقاييس التقدم احملرزمؤشرات 

زيــادة قــدرة الــسلطات األفغانيــة واملؤســسات االنتخابيــة 
إيـالء  ، مـع  وإجرائهـا املستقلة على إدارة انتخابات نزيهة    

لــها املراعــاة الواجبــة ملــشاركة املــرأة واحلــصص الــيت يكف 
  الدستور

ــام   • ــة  ٢٠١٠يف عـ ــ، كانـــت جلنـ ــةشكاوى الـ االنتخابيـ
ــألف مــن   ــيني اثــنني  وعــضوين أفغــان ٣تت ــة( دول مقارن

ـــ  يفعــــضوين وطنــــيني اثــــنني يني ولــــود أعــــضاء ٣ بــ
  ).٢٠٠٩ عام

 الـدعمميقـد لتني  الزمـ اخنفض عدد املوظفني الـدوليني ال       •
ــستقلة     ــة املـ ــة االنتخابيـ ــتقين إىل اللجنـ ــة بالـ ــاممقارنـ عـ

٢٠٠٩.  
فها يف الوقتئاللجنة االنتخابية املستقلة بوظا   اضطلعت    •

املناســب وفقــا للجــدول الــزمين االنتخــايب لالنتخابــات
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  .٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٨عقودة يف الربملانية امل
ــصة    • ــت حــ ــدا لل٦٨حتققــ ــضو مقعــ ــاناتعــ  يف الربملــ

  .عضوة يف الربملان ٦٩بـانتخاب 
ــيم  ــة للرصـــد والتقيـ ــة ن ووضـــع إنـــشاء جلنـ قـــاط مرجعيـ

  ملكافحة الفساد
ــة   • ــيم  أنــشئت جلن ــا مبالرصــد والتقي وجــب مرســومقانون

ــيني  . رئاســي ــد مت تع ــةوق ــل أعــضثالث ــن قب ــان م اء أفغ
 أعــضاء دولــيني مــن جانــبثالثــةالــرئيس، وترشــيح  

اللجنــة نتيجــةافتتــاح عمــل وقــد تــأخر . اجملتمــع الــدويل
  .عضو دويل لالنسحاب غري متوقع

افـق يف اآلراء بـشأن إنـشاء أمانـة جلنـةمت التوصل إىل تو     •
ــيم   ــدوليون عــنالرصــد والتقي الــيت ســيموهلا املــاحنون ال

  .ربنامج اإلمنائيتابع للطريق برنامج 
 علـى هنـج     لإلشـراف متكني مؤسـسات مكافحـة الفـساد        

 مـــن أجـــل مكافحـــة  كلـــهاحلكومـــةا يـــشمل قطاعـــات
  الفساد

 بتنسيق،الرئيسمن   بدعم   ، للرقابة األعلىيقوم املكتب     •
ــة خلطــة عمــل احلكومــة ملكافحــة وضــع الــصيغة النهائي

األهـم علـى سـبيل املثـال نقـاط العمـل الـثالث             (الفساد  
  ).اليت اعتمدهتا كل وزارة ملكافحة الفساد

من كبار املـسؤولني احلكـوميني، مبـا يف ١ ٩٩٥سجل    •   أصول املوظفني العموميني سنوياقراراتنشر إ
وأعـضاء جملـس الـوزراء،ذلك الـرئيس ونائـب الـرئيس        

  . ونشرت النتائج يف وسائل اإلعالم الوطنية،أصوهلم
ــة    ــة املدني ــوظفي اخلدم ــدرة م ــادة ق ــستويات  ،زي ــى امل  عل

أداء املهـام  علـى   ،املركزية ومستوى املقاطعـات واملنـاطق    
  دمات توفري اخلو

 اخلدمـة، أجـرى معهـد  ٢٠١٠ينـاير  /منذ كـانون الثـاين     •
١٢ ٣٥٨ ملا جمموعه    ا أساسي ا فني املدنية األفغاين تدريبا  

من موظفي اخلدمـة املدنيـة يف مجيـع أحنـاء البلـد، وقـدم
ــدرات إىل ــة الق ــى تنمي ــدريب عل ــادرات إضــافية للت مب

  .من موظفي اخلدمة املدنية ٤ ٨١٤
٢ ٠٠٠ ج جامعي يف كابل و    يخر ١ ١٠٠ قبل املعهد   •

لتــدريبل هخــريج علــى الــصعيد دون الــوطين يف برناجمــ
إىلاألصــغر ســنا  جلــذب املرشــحني املــتعلمني  الــداخلي

  .وظائف يف اخلدمة املدنية
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أنشأت حكومة أفغانستان نظاما جديدا للتعـيني يـستند  •  زيادة الشفافية والفعالية للتعيينات يف اخلدمة املدنية
إىل اجلدارة، من خـالل مرسـوم رئاسـي، لتعـيني حكـام

عـد اآلنبولن يتم   . املقاطعات ونواب حكام    احملافظات
تعيينهم يفسيتم  و،تعيني املسؤولني على أساس سياسي    
  . منصب كبار موظفي اخلدمة املدنية

  . من خالل اآللية اجلديدةحمافظة حاكم ٢٥ُعني   •
 شــاغرا١٧ و احملافظــات شــاغرا حلكــام ٤٥أُعلــن عــن   •  

 مــلء هــذهحاليــاجيــري ، واملقاطعــاتلنــواب حكــام  
  .الشواغر

 هنـج شـامل لبنـاء       بإتبـاع ة املدنيـة     اخلدم اتتعزيز إصالح 
ــدرات و ــى  الق ــاد عل ــا   االعتم ــيت متوهل ــة ال ــساعدة التقني امل

  اجلهات املاحنة

 وحـدات إضـافية إلدارةسـت ، أنـشئت    ٢٠١٠يف عام     •
تنفيذ اإلصالحات من أجـل تنفيـذ اإلصـالح املؤسـسي

ــوزاري    ــستوى ال ــى امل ــسريه عل ــستوى  ،وتي ــسلطةوم ال
  .دعم مايل دويلل فضالقضائية ب

ــذ س ــع   تنفيـ ــة، ووضـ ــة دون الوطنيـ ــة احلوكمـ ــر أياسـ طـ
   للتنظيم والتمويل وامليزانيةةيوطن دون

سياســـة احلوكمـــة علـــى الـــصعيد جملـــس الـــوزراءأقـــر   •
  .٢٠١٠مارس /آذار ٢٢الوطين يف  دون

ــستقلة للح    • ــة املـ ــت املديريـ ــوأكملـ ــةكمـ ــلة احملليـ  العمـ
إطــار تنفيــذ الــسياسات وإطــار التخطــيط والتمويــل يف
  .ون الوطيند

أنـــشأت املديريـــة املـــستقلة جلنـــة تـــشريعية دون وطنيـــة  •
ــة مــن أجــل االنتقــال مــن جمــالسوضــعت و خطــة تنمي
  . إىل جمالس القرىاجملتمعيةتنمية ال

ــ املـــستقلةصـــاغت املديريـــة  •    احملليـــةات قـــوانني احلكومـ
 القـرىاملقاطعات وجمـالس احملافظـات وجمـالس      لس  اوجم

رباء قـــانونيون مـــن إدارةوالبلـــديات، الـــيت يعكـــف خـــ 
وسـتحال.  علـى مراجعتـها حاليـا       التابعـة هلـا    السياسات
 جملس الـوزراء مبجـرد استعراضـها مـن قبـلإىلالقوانني  

  .اوزارة العدل، ومن مث إىل الربملان للموافقة عليه
  .مل حيرز تقدم ملموس بشأن هذه املسألة  •   ونشرهاوضع معايري للحدود اإلدارية
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ــة حت  ــشاء بنيـ ــة  إنـ ــسات احلكوميـ ــة ألداء املؤسـ ــة كافيـ  تيـ
  سيما على املستوى دون الوطين ، والعملها

ــة    • ــيدت حكومـ ــستانشـ ــشركاءأفغانـ ــن الـ ــدعم مـ ، بـ
يف يـــــا مكتبـــــا حكوم١٧٩جمموعـــــه   مـــــا،الـــــدوليني

ــات، ــادة احملافظــ ــانون ١٠ أي بزيــ ــذ كــ ــب منــ مكاتــ
  .٢٠٠٩يناير /الثاين

إنـــشاء نظـــام قـــضائي ونظـــام جنـــائي ذوي مـــصداقية      
ويـــــدعماهنا، للمـــــواطنني ترمــــان حقـــــوق اإلنـــــسان  حي

   متاحني لكل املواطننينويكونا

اتشاور املـ  ٢٠١١مارس  / يف آذار  تنتهيمن املتوقع أن      •
 مبشروع قانون اإلجراءات اجلنائيـة الـذي أعدتـهاملتعلقة

خـضاعهوإوزارة العدل، من أجل وضع صيغته النهائية        
  . ة التشريعيللعملية

ــوزارة العــدل إىل مكاتــب املــ توســيع  • ــة ب ساعدة القانوني
، مــع٢٠٠٩مقاطعــة، مــن مكتــب واحــد يف عــام   ١٩

بزيـادة عـنأي   حمام مساعدة قانونية،     ٦٥تعيني حوايل   
  . ٢٠٠٩يف حمام  ١٥

ال يـــزال تـــوفري املنظمـــات غـــري احلكوميـــة خلـــدمات  •
نكـا املساعدة القانونية على نفس املستوى تقريبا كمـا         

ــام احلــال يف  ــنهو. ٢٠٠٩ع ــرب م ــا يق ــا م ــاك حالي ن
 حمــام يف١٨٣بـــ مقارنــة ( حمــام مــساعدة قانونيــة ١٩٠

  ).٢٠٠٩أواخر عام 
وحتديـداألجـور   بـشأن إصـالحات     أحرز بعـض التقـدم        •  

،مكتب النائب العام الوظائف يف احملكمة العليا، و     رتب
  . مع إنشاء وحدات إدارة تنفيذ اإلصالحات

 لربنــامج القــانونوضــع املــشروع األولمت االنتــهاء مــن   •
ــع ــة للجمي ــذيوالعدال ريجتــتــد ثــالث ســنوات، و مي  ال

  .ترمجته حاليا
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  حقوق اإلنسان  -رابعا   
حتـسني احتـرام حقـوق اإلنـسان لألفغـان، وذلـك متـشيا مـع الدسـتور األفغـاين والقـانون            : النقطـة املرجعيـة   

لفتيات وحرية التعـبري واملـساءلة علـى        التركيز بوجه خاص على محاية املدنيني وحالة النساء وا         الدويل، مع 
  أساس سيادة القانون

  
 املقاييس التقدم احملرزمؤشرات 

ة عــن االســتخدام غــري اخنفــاض يف عــدد احلــوادث النامجــ
 املـــدنيني، مـــن خـــالل امتثـــال ويـــعاملـــشروع للقـــوة وتر

  اجلهات الفاعلة ذات الصلة للقانون الدويل

، أيأفغانيـا   مدنيا ٧ ١٢٠ وأصيب، قُتل   ٢٠١٠يف عام     •
مت ربـط عناصـرو. ٢٠٠٩ يف املائـة عـن       ١٩زيادة بنسبة   

اخلــــسائر يفمــــن  ٥ ٤٤٦مــــة بــــسقوط مناوئــــة للحكو
 مــا جمموعــه ونــسب).  يف املائــة٧٦(املــدنيني صــفوف 

ــدنيني  ٨٤٠ ــفوف املــ ــسائر يف صــ ــسبة( مــــن اخلــ أي نــ
 عـزووتعـذر . إىل القوات املوالية للحكومـة    ) املائة يف ١٢
  . املائة املتبقية يف ١٢  الـنسبة

ســـامهت التوجيهـــات التكتيكيـــة وإجـــراءات التـــشغيل  •
املوحدة اليت تنفذها قوة املساعدة األمنيـة الدوليـة يف عـام

اخنفاض يف عدد الضحايا املدنيني علـى أيـدييف   ٢٠١٠
  .القوات املوالية للحكومة

بعثــةالــيت تــضطلع هبــا أســفرت جهــود الرصــد والــدعوة   •
ــوعي باحلاجــة إىل حتــسنياألمــم املتحــدة عــن   إذكــاء ال

ــانون اإلنـــساين   ــة والقـ ــرام حقـــوق اإلنـــسان الدوليـ احتـ
القـواتتنتـهجها   ت يف الـسياسات الـيت       سهمويل، وأ الد

إصـــاباتاحلـــد مـــن وقـــوع   بغيـــة املواليـــة للحكومـــة  
  .املدنيني بني

حتــسني الــوعي لــدى األفغــان حبقــوقهم ولــدى احلكومــة   
  بالتزاماهتا

املفوضـــية بـــشأن املمارســـات/بعثـــةالنـــشر تقريـــر أســـفر   •
ــضارة وتنفيــذ القــانون املتعلــق بالقــضاء علــى ــة ال التقليدي

،التدريب ذات الـصلة   /العنف ضد املرأة، وأنشطة الدعوة    
املـرأةزيادة الوعي بقـانون القـضاء علـى العنـف ضـد          عن  

  .٢٠٠٩أغسطس /الصادر يف آب
لحـق يف لبعثـة  ال  التوعيـة الـيت تـضطلع هبـا    روجت أنـشطة    •  

املشاركة السياسية بني النساء خالل االنتخابات الربملانيـة
  .٢٠١٠عام 
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حتـــسني أثـــر التـــدابري القانونيـــة والـــسياساتية ودعمهـــا      
  ضد النساء والفتياتاملوجه ملكافحة العنف 

لقــضاء علــى العنــف ضــدلأنــشأت احلكومــة جلنــة وطنيــة   •
املرأة عقب سـن قـانون القـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة،

  .قاطعات حىت اآلنبامل جلنة ٢٢أت وأنش
 بــــشأن٢٠١٠عــــام لاملفوضــــية /كــــشف تقريــــر البعثــــة  •

املمارسات الـضارة التقليديـة وتنفيـذ قـانون القـضاء علـى
ــزال واســعة ــرأة أن هــذه املمارســات ال ت العنــف ضــد امل

تـصدي االنتشار، وإنه إن كان هنـاك بعـض التحـسن يف            
ضـد املـرأة،املوجـه   لممارسـات الـضارة والعنـف       لالدول  

 يف إنفـــاذوالـــسلطة القـــضائيةفـــشل الـــشرطة غالبـــا مـــا ت
تنفيـذ القـوانني الـيت حتمـييف   وال ترغبان القانون برتاهة،   
وكــشفت. يتعــذر عليهمــا القيــام بــذلكأو  حقــوق املــرأة

أحبــاث هلــذا التقريــر أن غيــاب الــوعي بالقــانون وفهــم
  .  شائعني بني املكلفني بتنفيذهال يزاالنأحكامه 

 للقـضاءقدم الصندوق االستئماين املتعدد اجلهـات املاحنـة         •
 املتحـدة  األمـم  جهـاز ديره  ي الذي   على العنف ضد املرأة،   

نحـام  للقضاء على العنف ضد املـرأة،      ملرأةا املعين بشؤون 
ضـد املـرأة،املوجـه  وطنية ملكافحة العنـف  الملنظمات  ا إىل
ـــني ٤,٧صـــرف  مـــع ــام دوالرماليـ  إىل٢٠٠٨  مـــن عـ
  .٢٠١٠ عام

حتسني الوعي بالتدابري القانونية والـسياساتية ذات الـصلة         
مبكافحة اإلفالت من العقـاب وتعزيـز العدالـة االنتقاليـة،

  ا هلالدعمتقدمي و

ــار  • ،جملــس إلنــصاف الــضحايا ، ُعقــد ٢٠١٠مــايو /يف أي
 لقـضايا مـن قبيـل السترعاء انتباه احلكومة   وفر منتدى  مما

ــاإلفــــالت مــــن العقــــاب قبــــل   الــــسالماد جملــــس انعقــ
  . يونيه/يف حزيراناالستشاري 

التزمت احلكومة، يف مؤمتر كابل، بإعادة النظـر يف خطـة  •
  .العمل من أجل السالم واملصاحلة والعدالة

لــسالم وإعــادةتحقيــق اأثــار البــدء يف الربنــامج األفغــاين ل   •  
 واجملتمــعاإلنــساناإلدمــاج القلــق بــني مجاعــات حقــوق   

يتعلق بإشارة الربنـامج إىل إمكانيـة  فيما املدين، وال سيما  
  .لسياسي وإجراءات تسوية املظاملالعفو ا
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قـد يـومأصدر اجملتمع املدين األفغاين، يف مؤمتر صحفي عُ         •  
الــــرئيسفيــــه أكتــــوبر، بيانــــا يــــدعو /تــــشرين األول ٤
تشكيل اجمللـس األعلـى للـسالم، خـصوصااستعراض   إىل

وأعقــب ذلــك. املــرأة واجملتمــع املــدينتمثيــل فيمــا يتعلــق ب
عقد مؤمتر ليوم واحد بـشأن العدالـة واملـصاحلة يف كابـل

  .نوفمرب/يف تشرين الثاين
وفـــــاء احلكومـــــة بالتزامـــــات اإلبـــــالغ عـــــن العهـــــود  
واالتفاقيات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان وتنفيـذ التوصـيات           
الــصادرة عــن االســتعراض الــدوري الــشامل ألفغانــستان  

  إلنسانالذي جيريه جملس حقوق ا

ــايو /يف أيـــــار  • احلقـــــوقاستعرضـــــت جلنـــــة ، ٢٠١٠مـــ
ــرزه ــذي حت ــدم ال ــة التق ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي االقت
ــة ــصادية واالجتماعيـ ــوق االقتـ ــة احلقـ ــة يف كفالـ احلكومـ

 بعـد تقـدمي التقريـر٢٠١٠مـايو   /والثقافية لشعبها يف أيار   
  . الدوري الثاين للدولة إىل اللجنة

ية لــدعم وحــدة دعــم حقــوقنظمــت البعثــة حلقــة دراســ  •
اإلنسان التابعة لوزارة العدل، ووزارة الـشؤون اخلارجيـة
وأصـــحاب املـــصلحة اآلخـــرين يف تـــصميم خطـــة عمـــل

  .  الدوري الشاملاالستعراضلتنفيذ توصيات 
أكملت حكومة أفغانستان، بدعم من هيئة األمم املتحدة  •

ة الــذي ُيقــدم إىل اللجنــ  األول الــدوريللمــرأة، تقريرهــا
  . لى التمييز ضد املرأةالقضاء عب املعنية

 واللجنة األفغانية املـستقلة    أفغانستانزيادة قدرة حكومة    
ــسان  ــة حبقـــوق اإلنـ ــة  املعنيـ ــسة األفغانيـ ــفها املؤسـ ، بوصـ

ــوق  ــة حلق ــوق     الوطني ــاحترام حق ــا ب ــسان، والتزامهم اإلن
  اإلنسان ومحايتها وحتقيقها وتعزيزها

ــول  • ــدأت ٢٠١٠ســبتمرب /يف أيل ــوق، ب وحــدة دعــم حق
  . اإلنسان التابعة لوزارة العدل عملها رمسيا

 املعنيــة حبقــوق اإلنــسانتتــصدر اللجنــة األفغانيــة املــستقلة  •
ت اجملتمــعالتنفيذيــة وأوســاط تنــسيق أنــشطة الــوزارات   

املــدين لتنفيــذ برنــامج األولويــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان
ا بوصـفهابعثة دورا مساندالوتؤدي  . واملسؤوليات املدنية 

  .لربنامجل  التابععضوا يف الفريق العامل
تعهـــدت احلكومـــة، يف مـــؤمتر كابـــل، بإعطـــاء األولويـــة  •  

ــة   ــانون اإلجــراءات اجلنائي لتطــويرو ،العتمــاد مــشروع ق
  .اقاعدة بيانات عن السجناء وتنفيذه
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 إدارة نظـم العدالـة اجلنائيـة يف ينتج عن ضـعف القـدرات       •  
 تعـــسفي وســـوء تنفيـــذوالعقوبـــات حـــاالت احتجـــاز  

  .ضمانات احملاكمة العادلة
،٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٨قررت احلكومـة، يف       •

توفري التمويل احلكومي لعمليات اللجنة األفغانية املستقلة      
ديــسمرب/ كــانون األول١٣ويف . املعنيــة حبقــوق اإلنــسان

ــة٢٠١٠ ــد أدرج يف امليزاني ــه ق ــة أن ، أكــدت وزارة املالي
ــة املـــستقلة املعنيـــة حبقـــوق للجنـــة مليـــون دوالر األفغانيـ

ــسان ــرة آذاراإلنـ ــارس / للفتـ ــباط - ٢٠١١مـ ــر/شـ فربايـ
٢٠١٢.  

    
  ة واالجتماعيةاالقتصاديالتنمية   -خامسا  

 تعــزز النمــو االقتــصادي املــستدام  ، يــدعمها اجملتمــع الــدويل،ةيــسياســات حكوموضــع : النقطــة املرجعيــة 
  االستقرار العام وتسهم يف

  
 املقاييس التقدم احملرزمؤشرات 

ُتصمم الربامج الوطنية ذات األولوية وتنفذ بدعم وتأييـد
  دوليني

سـتراتيجية التنميــةالُحـددت االحتياجـات ذات األولويـة      •
 برناجمــــا وطنيــــا٢٢ مــــن خــــالل فغانــــستانألالوطنيــــة 

  .٢٠١٠يوليه / مؤمتر كابل يف متوز يفادرجمأولوية  ذا
، ومهـــاةتامـــبـــصورة  ولويـــة ذو أأقـــر برناجمـــان وطنيـــان  •

لـــسالم وإعـــادة اإلدمـــاج  تحقيـــق االربنـــامج األفغـــاين ل 
  .وبرنامج اإلصالح املايل واالقتصادي

حكومة أفغانستان إطـارا للمـساءلة والرصـد مـنوضعت    •  
 يف اجتمـاعتـه قدمو،   ذات األولويـة   أجل الربامج الوطنيـة   

تــــشريناملنعقــــد يف اجمللــــس املــــشترك لرصــــد التنــــسيق 
  . ٢٠١٠نوفمرب /الثاين

ُوضــعت خطــط عمــل مــدهتا ســتة أشــهر جلميــع الــربامج  •
ــةالوطنيـــة .التـــشاور مـــع اجملتمـــع الـــدويل ب  ذات األولويـ

ــامج وطـــين    ــة لكـــل برنـ ــة الكاملـ ــد التكلفـ وجيـــري حتديـ
  . سنواتثالث ووضع مقترحات له ملدة أولوية ذي
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ــاق      ــة واإلنف ــساعدات اإلمنائي ــادل للم ــع الع ــادة التوزي زي
  يف مجيع أحناء أفغانستاناحلكومي 

 إدارةلتقييمـات جيري حاليا استكمال الترتيبات التعاقدية        •
متثـل مـا يقـرب مـن ( تنفيذيـة  املالية العامـة لـسبع وزارات     

  ).  يف املائة من موارد التنمية واإلنفاق٩٠
زيــادة حتــصيل اإليــرادات والنمــو املــستدام اســتنادا إىل      

  املوارد األفغانية
ــة   • ــع حكوم ــستان  تتوق ــادةأفغان ــرادات مــناإل منــو  يفزي ي

 يف املائة من الناتج احمللـي اإلمجـايل يف عـام٩,٦ إىل   ٨,٩
٢٠١١.  

تعكف احلكومة على وضع برنامج املبـادرة الوطنيـة ملمـر  •
ويركـز العمـل اجلـاري. املوارد اإلقليميـة وحتديـد تكلفتـه      

ــة    ــسكك احلديدي ــى وضــع خطــة النقــل بال ــة، عل اإلقليمي
ــهاء ــتراتيجيةواالنتـ ــوطين واسـ ــدائري الـ ــق الـ ــن الطريـ  مـ

  .طوط األنابيب يف املنطقةخل
ــة برناجم   • ــاأعــدت احلكوم ــاز اخلمــسي ه ــوطين لالمتي  يف ال

 جمـاالتمخـسة  الذي يركز على      االستخراجية اتالصناع
استراتيجية، مبا يف ذلك إصالح الـسياسات والتـشريعات
وحتــسني تنظــيم القطاعــات وإصــالح املؤســسات احلديثــة

 بيئــة األعمــال وإدارة املعلومــاتات علــىحتــسينإدخــال و
  .لتسهيل زيادة االستثمار

صـــاغت حكومـــة أفغانـــستان سياســـات جديـــدة بـــشأن  •
ــشريعات ــاز، ونقحــت ت ــنفط والغ ــادن وال اســتخراج املع

ــارئيــــسية ل لتعــــدين واهليــــدروكربونيات، وذلــــك دعمــ
يف الــــصناعات  اخلمــــسي الــــوطين لالمتيــــاز  لربنــــامجل

  .يةاالستخراج
ــفافية  •   ــادرة شــ ــة مبــ ــة عــــضو يف أمانــ ــة األفغانيــ احلكومــ

الـصحيحالطريـق   الصناعات االسـتخراجية، وتـسري علـى        
  .٢٠١٢لتصبح عضوا يف املبادرة حبلول عام 
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  التعاون اإلقليمي  -سادسا  
  والسالم واالستقرارالرخاء التنسيق اإلقليمي املطرد والفعال لدعم : املرجعيةالنقطة  

  
 املقاييس التقدم احملرزمؤشرات 

ــادة    ــة وزيـــ حتـــــسني التنـــــسيق بـــــني اهليئـــــات اإلقليميـــ
  االستثمارات اإلقليمية

رة بـني أفغانـستان وباكـستان يفُوقِّع اتفاق التجـارة العـاب       •
ــشرين األول ٢٨ ــوبر/ت ــز النفــاذ، ودخــل٢٠١٠ أكت  حي
وسوف يبدأ تنفيذ االتفـاق. ٢٠١١فرباير  /شباط ١٢يف  

رسـوم العبـور لـسائقي الـشاحناتريثما يـتم حـل قـضية        
  . األفغان، واليت تطالب أفغانستان بإعفائها

ط أنابيب الغاز بني تركمانستان    اإلطاري خل تفاق  الُوقع ا   •
ــاد، وباكــــــستان وأفغانــــــستانو اهلنــــــد يف عــــــشق أبــــ
  .٢٠١٠يسمرب د/كانون األول ١١ يف

مت االنتهاء من بناء خط الـسكك احلديديـة مـن هـايراتون  •
  . شريفإىل مزار

سـبتمرب/ أيلـول ١٦التزم رئيسا أفغانستان وباكـستان، يف       •
ــني٢٠١٠ ــة بـ ــسكك احلديديـ ــشروعي الـ ــدء يف مـ ، بالبـ
.قندهار، على أساس األولوية/جالل أباد وكويتا/بيشاور

برنـــامج التعـــاونإىل باكـــستان وتركمانـــستان انـــضمت   •
ــيا الوســـطى    تـــشرين٢يف االقتـــصادي اإلقليمـــي يف آسـ

  . ٢٠١٠رب نوفم/الثاين
/ أيــار٨كابــل يف ل  مبــادرة طريــق احلريــر  بــدأت البعثــة   •

  .٢٠١٠ مايو
شارك وزير االقتصاد األفغاين يف جلسة ملنظمة شـانغهاى  •  

 وطلـــب مـــنحنـــوفمرب/ تـــشرين الثـــاين ٢٥للتعـــاون يف 
  .أفغانستان العضوية الكاملة يف املنظمة

ــصادي اإلقليمــي     •   ــع عقــد مــؤمتر التعــاون االقت ــالراب شأنب
ــستان ــن   أفغان ــرة م ــشرين٤ إىل ٢ يف اســطنبول يف الفت  ت

ــاين ــوفمرب/الث ــوير. ن ــى تط ــؤمتر عل وركــزت توصــيات امل
الطـــــرق والـــــسكك احلديديـــــة اإلقليميـــــة؛ والـــــصناعة
االســتخراجية املتعلقــة باأللغــام؛ ودعــم اجلهــات املاحنــة

لتحتيـــةلتنفيــذ اتفــاق التجـــارة العــابرة؛ وتنـــسيق البنيــة ا    
  .ل وتطويرهاللجمارك والنق
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وافقــت القمــة الثالثيــة الرابعــة لرؤســاء أفغانــستان وإيــران  •
أغـسطس،/ آب ٥وطاجيكستان، املعقودة يف طهـران يف       

مشاريع استراتيجية مشتركة بـشأن الـسككاعتماد  على  
احلديديــة والطــرق وحمطــات الطاقــة وخطــوط النقــل بــني

  .أفغانستان عرب وإيرانطاجيكستان 
اخلامـــسة لرؤســـاءاألطـــراف ثيـــة انعقـــدت القمـــة الثال   •

 كـانون٢٤أفغانستان وباكستان وتركيا يف اسطنبول يف       
  . ٢٠١٠ديسمرب /األول

ــدت قمــة رباعيــة بــني      •  وأفغانــستانروســياالحتــاد العق
، االحتـاد الروسـي،   وباكستان وطاجيكـستان يف سوتـشي     

أغــسطس، لبحــث جمــاالت التعــاون لتعزيــز/ آب١٨يــوم 
          .الستقرار يف املنطقةالتنمية االقتصادية وا

  الشراكة بني حكومة أفغانستان واجملتمع الدويل  -سابعا   
   اجملتمع الدويل لألولويات األفغانية باتساق ضمن إطار التنسيق بقيادة أفغانستاندعم: النقطة املرجعية 

  
 املقاييس التقدم احملرزمؤشرات 

  الوطنيـة  ة مع استراتيجية التنميـة    ونعزيادة نسبة اتساق امل   
  فغانستان واألولويات احلكوميةأل

 املايللالستعراض الصيغة النهائية    أفغانستانتضع حكومة     •
. وتقييمهاونةاملع أداة قياس اتساقهي  و،للجهات املاحنة

 احلكومة واجلهـات املاحنـة التفـاوض بـشأن معـايريتواصل  •
ل ذات الـصلة ورصد التزامات مؤمتري لندن وكابـ      حتديد

ــة مـــن امل٨٠بتحقيـــق  ــة املخصـــصة يف املائـ ــربامجل عونـ لـ
 املعونـة اإلمنائيـة     يف املائة مـن    ٥٠ الوطنية ذات األولوية و   

  .املقدمة من خالل احلكومة
 مع اجملتمع الدويل بشأن إطـاراتشاورمـ أجرت احلكومة    •  

وتتواصـل املناقـشات هبـدف. تمويل من خارج امليزانيـة    ال
التنفيــذي لتمويــلوضــع اللمــسات األخــرية علــى الــدليل  

  .خارج امليزانيةمن  التنمية
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الــشراء والتعاقــد باســم احلكومــة  بــشأن ساءلة املــحتــسني 
  واجملتمع الدويل

  .  الفريق العامل للتعاقدات اخلارجيةأنشئ  •
ــة الســتعراض عمليــات التعاقــدأنــشئت  •  أفرقــة عاملــة تقني

  . املعرضة للممارسات الفاسدةاجملاالتوحتديد 
ــز اجمللــ  ــسيق والرصــد ستعزي ــة  دعمــا لعم املــشترك للتن لي

ل، وكوسيلة لالستعراض املنتظم للتقدم احملرز بـشأن        كاب
  األولويات األفغانية وااللتزامات املتبادلة

ــد  • ــة يفاعتمـــ ــضاء اجمللـــــس االختـــــصاصات املنقحـــ  أعـــ
  .٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين ١٥

    
  مكافحة املخدرات  -ثامنا   

  زراعة اخلشخاش، وإنتاج املخدرات، وإدمان املخدراتالتوجه يف احلد من استدامة : النقطة املرجعية 
  

 املقاييس التقدم احملرزمؤشرات 

اخنفـــــاض زراعـــــة اخلـــــشخاش، وإنتـــــاج املخـــــدرات، 
  إدمانومعدالت 

ــام      • ــستقرة يف عـ ــون مـ ــة األفيـ ــت زراعـ ــد٢٠١٠ظلـ  عنـ
ــار، باخنفــــــاض مــــــن ذروة بلغــــــت١٢٣ ٠٠٠  هكتــــ
ــار يف عــام ١٩٣ ٠٠٠  يف٩٨ مــع إجــراء ،٢٠٠٧ هكت

.هيف جنوب البلد وغربمقاطعات املائة من الزراعة يف تسع 
٣ ٦٠٠ بـــ ٢٠١٠يقــدر إمجــايل إنتــاج األفيــون يف عــام    •  

عـامب  مقارنـة   يف املائة  ٤٨ بنسبة    أي باخنفاض  طن متري، 
ويعـــزى االخنفـــاض إىل عـــدوى النبـــات الـــيت. ٢٠٠٩

ــاطعيت زراعــة   ــات أصــابت مق ــسي نب ،تنياخلــشخاش الرئي
  .هلمند وقندهار

عــــامليف أفغانــــستان، أظهــــرت الدراســــة االستقــــصائية   •  
 أن عـــدد متعـــاطي األفيـــون العـــاديني قـــد ارتفـــع٢٠١٠
١٥٠ ٠٠٠، مــن ٢٠٠٥ منــذ عــام  يف املائــة٥٣بنــسبة 

عـدد متعـاطي اهلريويـنازداد ، بينمـا     فرد ٢٣٠ ٠٠٠إىل  
ــن  ــرد١٢٠ ٠٠٠  إىل٥٠ ٠٠٠مـــــ ــادةب، أي  فـــــ زيـــــ
  .املائة يف ١٤٠

حظــر املخــدرات ومكافحــة   الراميــة إىل زيــادة اجلهــود  
  ةيفعالب هبا االجتار

، أجرى ضباط الشرطة األفغانيـة ملكافحـة٢٠١٠يف عام    •
٥١ ٩٩٤عملية مما أسفر عن ضـبط        ١ ٢٧٧املخدرات  

مــن مجــك ٧ ٠٠٠ ومــا يقــرب مــن األفيــون مــن جــمك
٣ ٤٠٠ م مـــن احلـــشيش وجـــك ٦٥ ٠٠٠اهلريويـــن و 

 مــن الــسالئف كجــم١٧٩ ٨٩٥  وم مــن املــورفنيجــك
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 خمتـــربا لتـــصنيعأربعـــة وســـتني تفكيـــك ومت. الكيميائيـــة
مـن ١ ١٨٦ألقي القبض علـى مـا جمموعـه         و. املخدرات
  . رعايا أجانب١٠ بينهم ،املشتبه هبم

  
لمبـــادرةل العمليـــة الثانيـــة يف إطـــارأدى احلظـــر الـــشامل   •

لاإلقليميــة اهلادفــة لالتــصال واخلــربة والتــدريب مــن أجــ  
 إىل االسـتيالء٢٠١٠عـام    مكافحة االجتار غري املـشروع    

ــراغيلوك ١ ٦٣٠علـــــى  ــن  امـــ ــد اخلـــــل يفمـــ أهنيدريـــ
يف مجـ  ك ٢١ ٠٠٠  و  إيـران  م يف ج ك ٣٨٣ ،أفغانستان
 يفاإلقليميــةلمبــادرة الثالثــة لعمليــة البــدأت و. باكــستان

  .٢٠١٠سبتمرب /أيلول
ــن     ــا مــ ــصل هبــ ــا يتــ ــشروعة ومــ ــة املــ ــادة يف الزراعــ زيــ

ــتثم ــاالت كانــــت   اســ ــاص يف جمــ ــال اخلــ ارات رأس املــ
  اخلشخاش السابق لزراعةتستخدم يف 

ألفيـــون يف العـــامني املاضـــيني، زراعـــة االســـتقرارنتيجـــة   •
ــإن ــذا  فــ ــسبة هلــ ــام بالنــ ـــ األرقــ ــري متاحـ ــر غــ  يفة املؤشــ
  .الراهن الوقت

  
  


