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   األمنجملس     العامةاجلمعية
  السنة السابعة والستون    الدورة السادسة والستون

       من جدول األعمال٣٨البند 
            احلالة يف أفغانستان

  احلالة يف أفغانستان وآثارها على السالم واألمن الدوليني    
  

   العامتقرير األمني    
    

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

، الــذي طلــب فيــه اجمللــس إيلَّ أن أقــدِّم تقريــرا عــن التطــورات يف أفغانــستان  )٢٠١١( ١٩٧٤
  .أشهر كل ثالثة

ان، مبـا يف    أفغانـست  ويتضمن التقرير آخر املستجدات املتعلقة بأنشطة األمـم املتحـدة يف            - ٢
ذلك أي جهود ذات شـأن ُبـذلت يف جمـاالت املـساعدة اإلنـسانية والتنميـة وحقـوق اإلنـسان،                     

 ).A/66/604-S/2011/772 (٢٠١١ديـسمرب  / كـانون األول ١٣منذ صدور تقريري السابق يف 

ــة      ــسية واألحــداث اإلقليمي ــة الرئي ــسياسية واألمني ــر أيــضا مــوجزا للتطــورات ال ويتــضمن التقري
االسـتعراض  ) املالحظـات ( ويتناول الفرع التاسع مـن التقريـر         .الدولية ذات الصلة بأفغانستان   و

 املنوطــة ببعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل أفغانــستان وللــدعم الــذي  الــشامل لألنــشطة
 ١٩٧٤قـراره  تقدمه األمم املتحدة يف أفغانستان، وهو االستعراض الذي طلبه جملس األمـن يف              

علـــى تقيـــيم للتقـــدم احملـــرز حنـــو اســـتيفاء النقـــاط املرجعيـــة  أمـــا املرفـــق، فيـــشتمل ). ٢٠١١(
 
  

 .٢٠١٢ مارس/آذار ١٥أُعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  
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ــرات منــذ صــدور تقريــري املــؤرخ     ، )A/65/738-S/2011/120 (٢٠١١س رمــا/آذار ٩ واملؤش
    ).٢٠٠٩ (١٨٦٨ وذلك متشيا مع قرار جملس األمن

  التطورات ذات الصلة  -ثانيا   
  التطورات السياسية  -ألف   

، ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٥فترة اليت تلـت مـؤمتر بـون، الـذي عقـد يف              طوال ال   - ٣
كان الشاغل الرئيسي للنقاش السياسي يف أفغانـستان هـو حتديـد الكيفيـة املثلـى الـيت ينبغـي هبـا                    

وتزايـد التركيـز يف املناقـشة، سـواء داخـل أفغانـستان             . تناول أي عملية للسالم حيتمل أن تنـشأ       
وعلـى وجـه   . شيط اجلهـود الـيت كانـت فيمـا سـبق مـشتتة أو متعثـرة        خارجها، على سبل تنـ     أو

أكثر حتديدا، كانت الفكرة اليت غلبت على النقـاش هـي إمكـان إنـشاء مكتـب حلركـة طالبـان              
  .وقد يكون هذا املكان يف قطرهبدف تيسري احلوار، وحتديد مكان ذلك املكتب، 

ــا / كــانون األول١٥ويف   - ٤ ــاق يف اجتم ــسمرب، مت االتف ــرئيس كــرزاي   دي ــني ال ــد ب ع عق
وشخصيات وطنية بارزة على ضرورة إجياد آلية عملية إلشـراك املعارضـة املـسلحة يف األمـور،                

على وجوب أن تكـون دفـة القيـادة يف أي عمليـة للـسالم يف أيـدي األفغـان                    أيضا  التشديد  ومت  
احـات الـيت    وأبـدى احلاضـرون تأييـدا لالقتر      . وأن يكونوا هم أصـحاب الـسيطرة علـى جمرياهتـا          

تدعو إىل إنـشاء مكتـب حلركـة طالبـان، غـري أهنـم أشـاروا إىل تفـضيلهم أن يكـون املكتـب يف                         
، ٢٠١١ديـسمرب  / كـانون األول ٢٠ويف . اململكة العربيـة الـسعودية أو تركيـا     يف  أفغانستان أو   

نقطة حيدد شروط احلكومـة      ١١عممت حكومة أفغانستان على البعثات الدبلوماسية بيانا من         
خول يف هذه املباحثات، مع التأكيـد علـى ضـرورة عـدم إضـاعة املكاسـب الـيت حتققـت يف                      للد

  .السنوات العشر األخرية
، أعلنـت حركـة طالبـان يف بيـان خطـي ُنـسب إليهـا         ٢٠١٢ يناير/ كانون الثاين  ٣ويف    - ٥

التوصــل إىل تفــاهم مــع األمـــم    ”عــن اســتعداد احلركــة إلنــشاء مكتــب سياســي مــن أجــل         
. “اتفاق أويل مع قطر وأطراف أخـرى معنيـة     ” إىل وجود    ارت يف البيان أيضا   وأش،  “األخرى

ينـاير،  / كـانون الثـاين    ٢١جملـسي اجلمعيـة الوطنيـة يف        ويف كلمة أدىل هبا الـرئيس كـرزاي أمـام           
 وأعـرب عـن دعمـه لفكـرة أن     .األفغان الذين يقاتلون احلكومة إىل إلقاء أسلحتهم     دعا الرئيس   

ميكـن أن تطيـل أمـد     ذريعـة حتاشيا ألي   طالبان، وذكر أنه يفعل ذلك      تكون قطر مقرا ملكتب ال    
وأشار من جديد إىل ضرورة أن تتوىل احلكومة زمام القيادة يف عملية السالم، وأعلـن               . احلرب

الدين حكمتيـار، وأنـه يأمـل    الذي يقوده قلب أنه قد التقى مؤخرا بوفد ميثل احلزب اإلسالمي     
ي لوسائل اإلعالم افرباير، أكد الرئيس كرز/ شباط١٥ويف  .يف أن تتواصل هذه املناقشات  

 وهو قول رفضته احلركة يف بيان    -أن حكومته قد اخنرطت يف حمادثات مع حركة طالبان          
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كــرزاي مــسألة فــتح مكتــب حلركــة  فربايــر، أقــر الــرئيس / شــباط٢١ ويف -ُنــسب إليهــا 
  .حلكومتهطالبان يف قطر، مؤكدا أن عملية السالم هي األولوية األوىل 

فربايــر، ُعقــد يف إســالم أبــاد اجتمــاع القمــة الثالثــي الثالــث بــني   / شــباط١٧ويف   - ٦
دد يف البيـان املـشترك الـذي        وشُـ . الرئيس كرزاي والرئيس أمحدي جناد والرئيس زرداري      

 الكامـل لقيـام عمليـة       متخض عنه االجتماع على دعم باكستان ومجهورية إيران اإلسـالمية         
  .ان وميتلكون زمام السيطرة عليهاسالم يقودها األفغ

واسـتمر التقـدم يف تنفيــذ برنـامج أفغانــستان للـسالم وإعــادة اإلدمـاج، بــدعم فـين مــن         - ٧
وتـشري التقـارير إىل أن جلـان الـسالم يف املقاطعـات والـسلطات               . برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي    

انعقــاد اجلمعيــة الكــربى  احملليــة قــد زادت مــن أنــشطة التواصــل الــيت تــضطلع هبــا، يف أعقــاب    
، وهــو مــا أدى إىل تنــشيط اجلهــود  ٢٠١١نــوفمرب /يف تــشرين الثــاين) لويــه جركــه(التقليديــة 

لـسالم وإعـادة    أفغانستان ل ووفقا ملا أفادت به األمانة املشتركة لربنامج        . املبذولة يف هذا الصدد   
ــاج ــغ يف منتــصف شــهر شــباط  ،اإلدم ــسابقني املــ   / بل ــر عــدد احملــاربني ال ــا يف فرباي سجلني رمسي
وأفيد بإجراء مناقشات مع ممثلني لبعض اجلماعات املسلحة، يعتقـد          .  شخصا ٣ ٨٢٥الربنامج  

، ممن قد أعربوا من قبل عن اهتمـام باملـصاحلة، وإن مل ينـضموا           إضافيا مقاتال   ٨٢٥أهنم ميثلون   
توقف عـن  وأفـادت األمانـة املـشتركة أيـضا بـصدور تعهـدات غـري رمسيـة بـال         . بعد هلذه العمليـة   

اجلــدير ومــن . مسائهــا لــدى الربنــامج أالقتــال مــن جانــب مجاعــات ليــست مــستعدة لتــسجيل    
األوىل الــيت تنتمــي ملقــاطعيت كابــل اجلماعــات اإلشــارة بــصفة خاصــة أنــه قــد مت إعــادة إدمــاج ب

وتـشري التقييمـات األوليـة إىل       . كبرية من بادغيس وبغالن وقندهار    إىل جانب مجاعات    وزابل،  
ناطق اليت ترتفع هبا مستويات إعـادة اإلدمـاج قـد شـهدت حتـسنا أمنيـا، وإن ظلـت                    أن بعض امل  

  . يف الربنامجمن اجلماعات اليت قُبلتهناك خماوف بشأن مدى أهلية عدد 
ــة  ٢٠١١ ديــــسمرب/ كــــانون األول١٩ويف   - ٨ ، أدى الــــيمني مخــــسة أعــــضاء يف اللجنــ

اثـنني  فقـد مت جتديـد مـدة عـضوية          . زاياالنتخابية املستقلة، إثر تعيينهم من جانب الـرئيس كـر         
: ثالثـة مفوضـني جـدد، هـم       وتعـيني    غورزيـواين،    حممـد يـاري و  مؤمنة  من أعضاء اللجنة، ومها     

نيمروز؛ وهاشم فوالد، وهو عضو سابق يف الربملـان عـن   ملقاطعة ، احملافظ السابق  أزاد دستاغري
واليـة رئـيس    أمـا   . وانبـار مقاطعـة   عظيمـي، وهـو نائـب سـابق مـن           رضـا   نانغارهار؛ و مقاطعة  
. ٢٠١٣ حـىت مطلـع عـام   وعضوية عبد اخلالق باشاي، فهما مـستمرتان  مناوي، فضل اللجنة،  

وقــد أوجــد اســتئثار الــرئيس بالــسلطة التقديريــة فيمــا يتــصل بتعــيني أعــضاء اللجنــة خمــاوف يف  
ن ويف شـهر كـانو  . أوساط بعض مجاعات املعارضـة بـشأن حيـاد اللجنـة يف االنتخابـات املقبلـة              

املرحلـة الثانيـة مـن برنـامج تعزيـز          عـت اللجنـة والربنـامج اإلمنـائي علـى           ديسمرب أيـضا وقّ   /األول
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ــة مــن أجــل الغــد    ــة واالنتخابي ، وهــو مــشروع لتقــدمي  )املــشروع االنتخــايب(القــدرات القانوني
صــــلة بنــــاء قــــدرات املــــساعدة االنتخابيــــة مدتــــه عامــــان يركــــز بــــصفة أساســــية علــــى موا 

  .وتعزيزها اللجنة
ــسادسة عــشرة          - ٩ ــدورة ال ــاح ال ــه يف افتت ــذي أدىل ب ــان ال ــرئيس كــرزاي يف البي ــدم ال وق
يف موجزا لإلجنازات اليت حققتها احلكومـة        ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٢١ يف   لجمعية الوطنية ل

وأشـاد بـذكرى    . ، مع تسليط الضوء على التقدم احملرز يف قطاعي الصحة والتعليم          املاضيالعام  
ــان  ــضوي الربمل ــا      ع ــام املاضــي، ومه ــصرعهما يف الع ــا م ــذين لقي ــانوال هاشــم  الل ــة (مات مقاطع

 آخـرين مـن كبـار املـسؤولني وقـادة           ٤٧، إىل جانـب     )ختـار مقاطعة  (وُمطالب بك   ) أوروزغان
وشـدد الـرئيس علـى ضـرورة أن         . اهتـا اجملتمع احمللـي األفغـان وقعـوا ضـحايا للعنـف يف الفتـرة ذ              

 املؤلـف   ،٢٠٠٤ يف ظل النظام املتفق عليـه يف دسـتور عـام             كون مقدرات األفغان يف أيديهم،    ت
وناشـد  . من دولة ذات كيان موحد، قائال إن البلـد ليـست خمتـربا سياسـيا لألطـراف اخلارجيـة               

الــرئيس أعــضاء اجلمعيــة إبــداء التعــاون البنــاء، وأكــد هلــم أنــه ســيجري قريبــا عــرض اخلطــوط   
. زارة علـى الربملـان للحـصول علـى موافقتـه     األساسية لسياسات احلكومة وأمساء املرشـحني للـو      

ومـن األعمــال األخــرى الــيت مت االضــطالع هبـا يف جملــسي النــواب والــشيوخ باجلمعيــة الوطنيــة   
ــة  ــرار امليزاني ــيت عرضــت يف  ،إق ــباط٥ ال ــشيوخ    / ش ــس ال ــى جمل ــر عل ــشرانو جر(فرباي ــهمي  ،)ك

  .لبت فيهاواستعراض القوانني املتراكمة لدى خمتلف جلان الربملان انتظارا ل
أحـــزاب سياســـية  ١٠، اجتمعـــت يف كابـــل ٢٠١١ ديـــسمرب/ كـــانون األول٢٢ويف   - ١٠

لإلعالن عن مولد ائتالف أفغانـستان الـوطين حتـت قيـادة املعـارض واملرشـح الرئاسـي الـسابق،               
ومن العناصر الرئيـسية للربنـامج الـسياسي لالئـتالف إرسـاء حكومـة برملانيـة                . عبد اهللا عبد اهللا   

 كذلك تساند كتلة املعارضة الرئيسية األخـرى، وهـي اجلبهـة الوطنيـة            .  الالمركزية والتوسع يف 
وقــد احتــدم . ، الــيت يقودهــا ضــياء مــسعود، إجــراء هــذه التغــيريات يف نظــم احلكــمألفغانــستان

اجلــدل يف هــذا الــشأن، وكــثريا مــا كــان اخلــالف يف وجهــات النظــر يــسري وفــق االنقــسامات   
 ٢٠٠٤لعـام   ) لويـه جركـه   (اجلمعية الكربى الدسـتورية     النقاش إىل   العرقية، ويرجع تاريخ هذا     

وقــد أدى تعــايل األصــوات مــؤخرا للمطالبــة مبزيــد مــن   . الــيت أرســت هــيكال مركزيــا للدولــة 
  .االستقالل الذايت على الصعيد دون الوطين إىل اندالع مناقشات عامة حامية الوطيس

  
  التطورات األمنية  -باء   

تحـدة رصـد احلـوادث األمنيـة املتـصلة بعمـل العناصـر الفاعلـة املدنيـة                  واصلت األمم امل    - ١١
وتنقالهتا وسالمتها يف مجيع أحناء البلد، وخباصة احلـوادث الـيت تـؤثر علـى إجنـاز أنـشطة األمـم                     

 ٢٠١١ديـــسمرب /واخنفـــضت احلـــوادث األمنيـــة يف كـــانون األول. املتحـــدة وبراجمهـــا املقـــررة
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ــا١ ٢٩٦( ــاين )  حادث ــة بفتــرة الــشهرين   )  حادثــا١ ٢٨٦( ٢٠١٢نــاير ي/وكــانون الث باملقارن
وتراجـع عـدد احلـوادث أيـضا باملقارنـة بـنفس الفتـرة مـن العـام                  . السابقة الـيت مت اإلبـالغ عنـها       

 ٢٠١١ينــاير /وكــانون الثــاين )  حادثــا١ ٥٨١ (٢٠١٠ديــسمرب /يف كــانون األول: الــسابق
ذلـك أنـه مـن      ( االجتاهـات املومسيـة      وُيعزى هذا إىل عـدة عوامـل، مـن بينـها          ).  حادثا ١ ٦٣٦(

تعطيـل  وكـذلك   ،  )املرجح أن تكون قسوة الـشتاء قـد أعاقـت حركـة املتمـردين إعاقـة شـديدة                 
أنـــشطة املتمـــردين بفعـــل العمليـــات العـــسكرية األفغانيـــة والدوليـــة الـــيت اســـتهدفت شـــبكات 

ــف، وال    ــصيف واخلري ــصلي ال ــوال ف ــردين ط ــوب  املتم ــتبا . ســيما يف اجلن كات وشــكَّلت االش
املسلحة وحوادث األجهزة املتفجرة املرجتلة أغلبية هذه احلوادث، حيث ُيعزى إليها مـا يقـرب               

وظلــت .  يف املائــة مــن جممــوع احلــوادث الــيت وقعــت خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير٦٠مــن 
األنـــشطة العـــسكرية مركـــزة يف مقاطعـــات اجلنـــوب الـــشرقي ومقـــاطعيت كونـــار ونانغارهـــار 

  .الشرق يف
ــة     - ١٢ ــة للحكوم ــة يف كــانون األول  ٩وشــنت العناصــر املناوئ ــسمرب /هجمــات انتحاري دي

ــاين  ١٢  و٢٠١١ ــانون الث ــا يف ك ــاير/ هجوم ــدة    ٢٠١٢ ين ــات املعق ــن اهلجم ــان م ــها اثن . ، من
وظلت محلة الترويع مستمرة من خالل االغتياالت اليت تستهدف مـسؤولني حكـوميني رفيعـي         

وعـادت  . دة سياسـيني ودينـيني حملـيني مـن ذوي النفـوذ           املستوى وأفرادا مـن قـوات األمـن وقـا         
هـذه  جممـوع    يف املائـة مـن       ٥٠اهلجمات لتركز على املقاطعات اجلنوبيـة الـيت ُسـجل فيهـا حنـو               

ومل تكن أعمـال القتـل تلـك مرتبطـة مجيعـا ارتباطـا مباشـرا                . احلوادث على نطاق البلد بأكمله    
ة علـى الـسلطة إىل انـدالع العنـف وأضـافت      الـصراعات احملليـ   فقد أدت أيضا    بعمليات التمرد،   

  .إىل مناخ اخلوف وانعدام الثقة
وقد أعادت عملية حرق املصاحف املؤسفة الـيت شـهدهتا قاعـدة بـاغرام اجلويـة يف                   - ١٣

ــة بــاروان يف   فربايــر إىل األذهــان االحتجاجــات الــيت وقعــت يف ربيــع      / شــباط٢١مقاطع
 مــن مــوظفي األمــم املتحــدة الــدوليني  ، والــيت أدى أحــدها إىل مــصرع ثالثــة ٢٠١١ عــام

فرباير، كان  / شباط ٢٣ويف  . وأربعة حراس دوليني ومخسة مدنيني أفغان يف مزار الشريف        
 .ما ال يقل عن تسعة مدنيني قد لقوا مصرعهم نتيجة هلذا احلادث األخري

 املرحلـة الثانيـة مـن عمليـة االنتقـال حـسب املقـرر       يف وعلى وجه العموم، سـار العمـل       - ١٤
ومت االتفاق بني احلكومة وقوة املـساعدة األمنيـة الدوليـة الـيت تقودهـا منظمـة حلـف مشـال                     . هلا

املرحلـة  ”على خطط تنفيذ عمليـة االنتقـال املتـصلة باملنـاطق املدرجـة ضـمن                ) الناتو(األطلسي  
 منطقة، وهي اخلطط الـيت ترسـي العمليـات املتعلقـة بـاألمن واالتـصاالت                ١٨ وعددها   “الثانية
ســـتراتيجية واحلوكمـــة والتنميـــة، وكـــذلك مت االتفـــاق بينـــهما علـــى تطـــوير فريـــق تعمـــري   اال
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ــات ــال يف       . املقاطعـ ــة االنتقـ ــة بعمليـ ــات اخلاصـ ــداد اجملموعـ ــى إعـ ــة علـ ــف وزارة املاليـ وتعكـ
  .املقاطعات، هبدف دعم تنفيذ برامج األولويات الوطنية حسب املنطقة اجلغرافية

 تنميــة املقاطعــات ومــع الــوزارات، مــن أجــل تعزيــز بعثــة عملــها مــع جلــانالوواصــلت   - ١٥
ــوة         ــة والق ــني احلكوم ــساق ب ــشجيع االت ــات وت ــائي يف املقاطع ــسيق التخطــيط اإلمن ــات تن عملي

ومشل ذلك تقدمي الدعم السوقي للجنة تنسيق عملية االنتقـال، التابعـة للحكومـة، مـن                . الدولية
 االنتقال، يف الوقت الذي جيري فيـه البـت          أجل تقييم التقدم احملرز يف املناطق اليت تشهد عملية        

وقد بدأت وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمهـا يف أفغانـستان   . يف شؤون املرحلة الثالثة   
يف حتديد سبل الربط بني عملها وأولويات احلكومة والوقوف على اإلمكانيات القائمـة لزيـادة               

  .التواؤم مع تلك األولويات
، أصــدرت وزارة الداخليــة استقــصاء الربنــامج    ٢٠١٢ ينــاير/ثــاين كــانون ال٣١ويف   - ١٦

وأظهـر االستقـصاء وجـود بعـض        . ٢٠١١اإلمنائي السنوي للتـصورات املتعلقـة بالـشرطة لعـام           
وعلـى الـرغم    . االجتاهات اإلجيابية فيما يتصل بالثقة يف الشرطة والدور الذي تؤديه الشرطيات          

ملتعلقة بفساد الشرطة، مقارنة بالعام املاضـي، فقـد مت   مما أفيد به من اخنفاض معدل التصورات ا  
تسليط الضوء على هذه املسألة، جنبا إىل جنب مع قـضية املـساءلة، باعتبارمهـا مـن التحـديات                   

ــيت ال ــزال قائمــة  ال ــارة      . ت ــادرات اخلف ــاألمن مــن خــالل مب ــهوض ب ــة للن وأدت اجلهــود املبذول
 عـــضو يف ١١ ٠٠٠حبيـــث أصـــبحت تـــضم ة، اجملتمعيـــة إىل توســـيع الـــشرطة احملليـــة األفغانيـــ

 كــانون ٢٥ األفغــاين يف القــوميوأعلــن وزيــر الداخليــة يف جملــس األمــن  . موقعــاً معتمــداً ٥٧
 أنه سيجري وقف مبادرة أخرى من مبـادرات اخلفـارة اجملتمعيـة، وهـي             ٢٠١١ديسمرب  /األول

  .لربنامجاهلياكل األساسية احليوية، ريثما يتم البت يف مستقبل امحاية برنامج 
وقد شـكَّلت االتفاقـات االسـتراتيجية الثنائيـة الـيت وقعهـا الـرئيس كـرزاي مـع أعـضاء                   - ١٧

اجملتمع الدويل يف أثناء الفترة املشمولة بالتقرير ضمانا للشراكات القائمة ذات األجـل الطويـل،     
  . األمنيةومنها الشراكات املتعلقة باجلوانب االقتصادية والثقافية، باإلضافة إىل املساعدة

  
  التعاون الدويل  -جيم   

ــرة        - ١٨ ــدان املنطقــة زمخــاً يف الفت ــسياسي والتعــاون بــني أفغانــستان وبل اكتــسب احلــوار ال
األمـن  : املعـين بأفغانـستان   مـؤمتر اسـطنبول     بـدأت يف    املشمولة بالتقرير، استناداً إىل العملية اليت       

ويف اجتمــاع عقــد يف . ٢٠١١مرب وفنــ/يف تــشرين الثــاينوالتعــاون يف قلــب آســيا، الــذي ُعقــد 
احلكومة ورقـة مفاهيميـة تـشكل       وزعت  يف كابل مع السفراء املعنيني،       ٢٠١٢فرباير  /شباط ٥
 ملؤمتر املتابعة الوزاري الذي سيعقد يف كابـل، واملقـرر اآلن بـصفة مبدئيـة أن                 “خريطة طريق ”

من بني التـدابري    (ء الثقة   تدبرياً لبنا  ١٢وتركز الورقة على    . يونيه/ حزيران ١١يكون موعده يف    
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، اهلـدف منـها هـو توسـيع نطـاق           ) تـدبرياً  ٤٣البالغ عـددها    اليت ُعرضت يف اسطنبول،     األصلية  
املسائل السياسية واألمنية؛ واملسائل االقتـصادية؛      : التعاون اإلقليمي يف ثالثة جماالت عامة، هي      

  .واملسائل التعليمية والثقافية والقانونية
  حنـا ربـاين    باكـستان، يف  اخلارجيـة   الدولة للشؤون   رباير، التقت وزيرة    ف/ شباط ١ويف    - ١٩

خار، بـالرئيس كـرزاي يف كابـل، حيـث ناقـشا سـبل تعزيـز التعـاون الثنـائي بـشأن طائفـة مـن                          
ويف بيـان مـشترك، أكـدت باكـستان مـن جديـد             . املسائل، من بينـها األمـن والتنميـة والتجـارة         

ى األمهية البالغة اليت تنطوي عليها عملية املـصاحلة الـيت    دعمها الكامل ألفغانستان، ووافقت عل    
  .يقودها األفغان وميتلكون زمام السيطرة عليها بالنسبة إلرساء السالم على األجل الطويل

 مـن    عـضواً  ٢٤ ؤلف من  وفد أفغاين م   أجرى،  ٢٠١١ ديسمرب/كانون األول  ٢١يف  و  - ٢٠
ــَسي ــة  جمل ــة الوطني ــارة إىل إ اجلمعي ــادأســالم زي ــعوا ،ب ــ جتم يوســف  ،رئيس وزراء باكــستانب
 ربملـانيني القـائم بـني ال  وار احلـ  يف إطـار ربملانيني ومنظمـات اجملتمـع املـدين،    البعض من   و ،جيالين

تنـسيق مكافحـة اإلرهـاب    بالنـهوض بعمليـة    ى أعـضاء الوفـد      وأوصـ .  وأفغانـستان  من باكستان 
 التقــت أيــضاً، ٢٠١٢ ينــاير/ين كــانون الثــا٣١يف و. ومعاجلــة مــسألة املــالذ اآلمــن لإلرهــابيني 

 يف إطـار  بـاد،   أسـالم   إيف  باكـستان   رئيس وزراء   بـ جمموعة مـن أعـضاء جملـس الـشيوخ األفغـاين            
  .البلدينمن  للربملانيني سلسلة من الزيارات املتبادلة

ويف اجتمــاع القمــة الثالثــي، اتفــق رؤســاء أفغانــستان وباكــستان ومجهوريــة إيــران   - ٢١
ماح بــانطالق التهديــدات مــن أراضــي أي منــهم ضــد أراضــي   اإلســالمية علــى عــدم الــس 

اآلخر، وكذلك على تعزيز التعاون يف مكافحة املخدرات ويف املـسائل االقتـصادية، مبـا يف     
  .ذلك تيسري التجارة ومشاريع اهلياكل األساسية والطاقة

جمـال التعـاون   تقـدم مطـرد يف   ب اجملاورة بلدانفغانستان والأ العالقات الثنائية بني   تتسمو  - ٢٢
ــانون الثـــاين١٦فـــي ف. االقتـــصادي ــاير/ كـ ــة  أعلـــن، ينـ  مكتـــب الـــرئيس كـــرزاي أن احلكومـ

 تاحـة إلمتريـر خـط للطاقـة الكهربائيـة عـرب أراضـي أفغانـستان              على طلـب باكـستان       وافقت قد
يف أفغانـستان،    لنائـب وزيـر امليـاه والطاقـة    وفقـاً و. نقل الكهرباء من أوزبكـستان إىل باكـستان     

 الئمــة امللــشروطامتريــر اخلــط الكهربــائي وطريــق ســيجري حتديــد  زاده، ي قاضــاروقغــالم فــ
  .الباكستاين واألفغاينتقنيني  اليقني املفاوضات بني الفرلذلك يف إطار

ــاين ١٦ويف   - ٢٣ ــانون الث ــضا / ك ــاير أي ــاد تحــ، افُتين ــدورة ت يف إســالم أب ــة  ال ــة الثامن للجن
أفغانـستان، عمـر    شارك يف رئاستها وزيـر ماليـة        وشتركة،  االقتصادية امل  الباكستانية   -األفغانية  

واتفقـت اللجنـة املـشتركة علـى وضـع          . شـيخ عبـد احلفـيظ      ،باكـستان ووزير ماليـة     ،خيلوالاز
  اسـترياد كفالـة فيمـا يتعلـق ب  خريطة طريق حمددة املدة من أجل تعزيز التعـاون الثنـائي، وخباصـة     
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مـن مجهوريـات    ،   والغـاز  )“CASA-1000”مـشروع   ( من الطاقة الكهربائيـة      واطميغا ١ ٠٠٠
بــني باكــستان طريــق بـري يــصل   وإقامــة أفغانــستان، عــرب أراضـي آسـيا الوســطى إىل باكــستان  

  .فغانستانأ عربوطاجيكستان 
ــاين ٢٦وجــرت يف   - ٢٤ ــاير/ كــانون الث ــة بــني  يف تركمانــستان  ين ــستان أحمادثــات ثنائي فغان

بـــردي لـــرئيس لالـــرئيس كـــرزاي  يـــارةز خـــالل ،ي التعـــاون االقتـــصادبـــشأنوتركمانـــستان 
إجـراءات   علـى  لمـسات األخـرية  وضـع ال  لطلوبـة  املناقشات على التدابري امل  وركَّزت. حممدوف

ــاز الخــط أنابيــب  إمتــام  ــصل  غ ــذي ي ــد ال ــسكك    إىل باكــستان واهلن ــستان، وخــط ال عــرب أفغان
  .فغانستانأىل إتصدير الكهرباء عمليات  و،فغانستان وتركمانستانأ ربط بنيالذي ياحلديدية 

ــة     - ٢٥ ــضاً إىل بعــض أمثل ــستان مــن داخــل    ا وجتــدر اإلشــارة أي الســتثمار األجــنيب يف أفغان
يف اجتمـاع   اإلسالمية  إيران  مجهورية  وافقت  ،  ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول  ٢٦في  ف. املنطقة

نائـب  و ،ديحـ  أنـور أ   ،يف أفغانـستان، أنـوار احلـق       الـصناعة و التجارة    وزير قد يف طهران بني   ُع
ىل مليـون  إ مـا يـصل   وريـد  علـى ت  زيغـامي، يف مجهورية إيران اإلسالمية، علي رضا   وزير النفط   

دي أيـضاً زيـارة إىل املرافـق    حـ أالـسيد   وأجـرى   . سنوياًإىل أفغانستان   طن من املنتجات النفطية     
الـيت ميكـن اسـتخدامها لنقـل الـواردات         اإلسـالمية   يـران   إاجلزء اجلنويب مـن مجهوريـة       يف  املرفئية  

  عقـد كـبري هلـا      عـت أفغانـستان أول    ، وقَّ ديـسمرب / كـانون األول   ٢٨يف  و. فغانيـة الصادرات األ و
 مهـا  ،هبـدف تطـوير ثالثـة حقـول يف مقـاطعتني مشـاليتني       ، شـركة صـينية  مـع تنقيب عن النفط   لل

 مليون برميـل مـن الـنفط،    ٨٧ما ال يقل عن هذه احلقول يقدَّر أن حتوي    وساريبول وفارياب،   
ويف .  املقبلـة  ٢٥  باليني دوالر على مدى األعوام الـ      ٧دات إىل أفغانستان قدرها     وأن تأيت بعائ  

إلنتـاج مليـون طـن       مع شركة إيرانيـة      ىل اتفاق إالتوصل  ، جرى   ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١٦
تطـوير  إضـافةً إىل     مليون دوالر،    ١٥٠ بلغبقيمة تقدَّر مب   يف مقاطعة هرات،     مسنت سنوياً من اإل 

  .هراتيف نان امنجم فحم هبلو
وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،      بدعم من مفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني  و  - ٢٦

 ٢٩ يف الفتـرة مـن       يف ديب ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية       أفغانستان وباكـستان    عن  اجتمع ممثلون   
.  األفغــان بــالالجئنياخلاصــةاســتراتيجية احللــول الرباعيــة ينــاير ملناقــشة / كــانون الثــاين٣١إىل 

مفوضـية  وتؤوي باكستان وإيران ثالثة ماليـني الجـئ، يف حـني ُتظهـر الدراسـات الـيت أجرهتـا            
 األفغـان إىل     يف املائـة مـن العائـدين       ٦٠ىل  إمـا يـصل      حـديثاً أن     األمم املتحدة لشؤون الالجئني   

 يفأسوأ من اليت شهدوها من قبل ويعانون من مشاكل كـبرية            تعترب  الوطن يعيشون يف ظروف     
 لألمـن والتعـاون اإلقليمـيني    سـطنبول إمع مبـادئ عمليـة   ومتشياً . يف أفغانستان ثانيةً  بناء حياهتم 

ــستان     ــتقرار يف أفغان ــن واالس ــق األم ــن أجــل حتقي ــتراتيجية إىل ، م ــاهتــدف االس ــي  م ــة : يل هتيئ
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تعزيـز فـرص     و االسـتثمارات اجملتمعيـة،    للعودة الطوعيـة إىل الـوطن عـن طريـق            اتيةوالظروف امل 
وقـد وقَّعـت احلكومـات الـثالث علـى          . وتقدمي املساعدة إىل اجملتمعات املُـضيفة      ؛رزقسب ال ك

ونوقـشت أيـضا يف اجتمـاع    . مـايو / يف سويسرا يف أيار   االستراتيجية وسيجري البدء فيها رمسيا    
  . صندوق استئماين متعدد املاحننيإنشاءديب طرائق 

  
  حقوق اإلنسان  - ثالثاً  

مايــة حب املتعلــق، ٢٠١١لعــام تقريرهــا الــسنوي ، فربايــر/شــباط ٤ يف، بعثــةالأصــدرت   - ٢٧
 زيـادة يف اخلـسائر يف صـفوف املـدنيني           ، الذي أفادت فيه حبدوث    املدنيني يف الرتاعات املسلحة   
وفـاة بـني املـدنيني، ممـا ميثـل          حالـة    ٣ ٠٢١ووثَّقـت البعثـة وقـوع       . للعام اخلـامس علـى التـوايل      

ــادة نـــسبتها  ــة مقار٨زيـ ــام  يف املائـ ــةً بعـ ــة  ٢٠١٠نـ ، وأشـــارت إىل مـــسؤولية العناصـــر املناوئـ
الفترة بـ  يف املائـة مقارنـة       ١٤ نـسبتها زيـادة   ممـا ميثـل      يف املائـة مـن الوفيـات،         ٧٧عـن   للحكومة  

مـن حـاالت    ٤١٠عـن  سؤولية املـ  القـوات املواليـة للحكومـة    وتتحمل. ٢٠١٠ من عام نفسها  
 مــن  نفــسهاالفترةمقارنــةً بــ يف املائــة ٤ نــسبته اًاخنفاضــوفيــات يف صــفوف املــدنيني، ممــا ميثــل ال

 املـدنيني  الوفيـات بـني  أن تعـزى  مكن من امل يكن  من احلاالت، مل يف املائة ٩يف  و. ٢٠١٠ عام
  .إىل أي من الطرفني

 ٢٠١١الـسنوي لعـام    تقريـر الحلركة طالبان  تابع شبكي على موقع ادروانتقد بيان ص   - ٢٨
وشـكَّك يف وصـف حكَّـام املقاطعـات         . واحـد مـن األحـداث     معترباً أنه مل يراعِ سـوى جانـب         

بشأن أعمال قتل اسـتهدفت      التقرير    على حنو ما ورد يف     “املدنيني”ورؤساء الشرطة بأهنم من     
املواليـة  وأورد البيـان أيـضاً عـدة حـوادث قامـت خالهلـا القـوات                . مسؤولني حكوميني مـدنيني   

تلـك احلـوادث   ن ترى أن البعثة مل تبلِّـغ عـن   ، وأشار إىل أن حركة طالبا  مدنيني بقتلللحكومة  
وتولَّت البعثة متابعة هذه االدعاءات واستطاعت أن تؤكد أهنا قد أبلغت عن مجيـع              . يف التقرير 

البيانـات األخـرية الـصادرة عـن حركـة          على الرغم من تزايـد اإلشـارة يف         و. احلوادث املذكورة 
 أي إىل تــؤدِّمل تلــك البيانــات  فــإننيني، مــن اخلــسائر يف صــفوف املــدأمهيــة احلــد إىل طالبــان، 

األســاليب الــيت اإلصــابات النامجــة عــن  يف  املــدنيني والوفيــات بــنياخنفــاض ملحــوظ يف عــدد  
  األجهزة املرجتلة املعدَّة يف شـكل صـفائح ضـغط      وقف استخدام من شأن   و. تستخدمها احلركة 

علـى وجـود مثـل هـذه        قنعة  يربهن بصورة م  أن   والتفجريات االنتحارية،    تنفجر بفعل الضحية،  
  .النية، نظراً لألثر العشوائي وغري املتكافئ لتلك األعمال على املدنيني األفغان

وثَّقـت البعثـة    ،  ٢٠١٢ينـاير   /كانون الثاين  و ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول يف شهري   و  - ٢٩
يف   يف املائــة٣٩ إصــابة بــني املــدنيني، ممــا ميثــل زيــادة نــسبتها ٨٢٠ وفــاة وحالــة  ٣٨٣وقــوع 

 الفتـرة   يف بالـشهرين املنـاظرين    مقارنـةً يف صـفوف املـدنيني      ) من الوفيات واإلصـابات   (اخلسائر  
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فـــإن  يف املائـــة، ٥املـــدنيني بنـــسبة الوفيـــات بـــني  عـــدد اخنفـــضيف حـــني و. ٢٠١١-٢٠١٠
 العناصــر املناوئــة للحكومـــة   تتحمــل و.  يف املائـــة٧٧بنــسبة  ازدادت  يف صــفوفهم صــابات  اإل
 والقــوات املواليــة للحكومــة ،) يف املائــة٨٧ (اخلــسائرمــن هــذه حالــة  ١ ٠٤٧ ة عــنيسؤولاملــ

 يف املائـة مـن العـدد اإلمجـايل          ١٥ل األطفـال    شـكَّ و ). يف املائة  ٤ (منهاحالة   ٥٤املسؤولية عن   
ــيت وقعــت إلصــاباتل ــدنيني   ال ــيال٥٣ً( يف صــفوف امل شــهري كــانون  يف )  جرحيــا١٢٣ً  و قت

 يف املائـة مقارنـةً    ٩، ممـا ميثـل زيـادة نـسبتها          ٢٠١٢يناير  / وكانون الثاين  ٢٠١١ديسمرب  /األول
  .بالعام السابق

وكانــت اهلجمــات االنتحاريــة مــن جانــب العناصــر املناوئــة للحكومــة أشــد فتكــا يف      - ٣٠
اخلـسائر  يف زيـادة      هجوما انتحاريا  ١٥فقد تسبب   . يناير/كانون الثاين وديسمرب  /كانون األول 

 يف املائـة  ٣٢ (مـدنياً  ١٢٤تـل مـا جمموعـه    قُفقد . يف املنطقة اجلنوبية كان أغلبها املدنيني، و  بني
  بـني   يف املائـة مـن مجيـع اإلصـابات         ٥٤(مـدنياً    ٤٤٢رح  وجُـ ) من مجيـع الوفيـات بـني املـدنيني        

 اهلجمـات االنتحاريـة مقارنـة     مـن جـراء  ا ميثل زيادة كبرية يف الوفيات واإلصـابات     مم،  )نياملدني
لـــة الـــيت رجتامل ةتفجـــرامل األجهـــزةتـــسببت و. ٢٠١١-٢٠١٠الفتـــرة يف  شهرين املنـــاظرينالـــب

ــة  اســتخدمتها  ــة للحكوم ــوعالعناصــر املناوئ ــة  ١١١  يف وق ــني حال ــاة ب ــدنيني يف وف كــانون  امل
شهرين لــبا مقارنــة يف املائــة ١٧ ممــا ميثــل اخنفاضــاً نــسبته، ينــاير/ديــسمرب وكــانون الثــاين/األول

  .٢٠١١-٢٠١٠املناظرين يف الفترة 
  النامجـة عـن    وفيـات املـدنيني   وراء  الـسبب الرئيـسي     تـشكل    الغارات اجلويـة     وما زالت   - ٣١

 اً اخنفاضـ  مما ميثـل  ،   مدنياً ١٢ما جمموعه    عن مقتل    ت أسفر إذالقوات املوالية للحكومة،    أعمال  
 اخلـسائر يف  وتراجعـت . سابقةلـسنة الـ   يف ا  املنـاظرين شهرين  بفتـرة الـ    مقارنةاملائة   يف ٣٧ نسبته

  وفيـات  ٩(حالـة    ١٣إىل  املـثرية للخـالف     لتفتـيش الليليـة     عمليـات ا  من جـراء    ملدنيني  صفوف ا 
. مـن العـام املاضـي   نفـسها   يف املائـة مقارنـة بـالفترة    ٤٨ نـسبته   مما ميثل اخنفاضاً  ،) إصابات ٤ و
املـشار  خالل الفترة    حالة   ١٦ربية  الشتباكات  من جراء اال  بلغت اخلسائر يف صفوف املدنيني      و

  .العام السابقب يف املائة مقارنة ٧٠ مما ميثل اخنفاضاً نسبته، )إصابات ٧ وفيات و ٩(إليها 
يف غ، العمـل القطريـة للرصـد واإلبـال      البعثة، إىل جانب سـائر أعـضاء فرقـة          واستمرت    - ٣٢

عمــل ال خلطــة اســتجابةًو. الــة األطفــال يف أفغانــستان حب املتعلقــةآليــة الرصــد واإلبــالغ  العمــل ب
إحراز تقدم يف منع جتنيـد األطفـال        بأفغانستان   حكومة   أفادت،  ٢٠١١فرباير  /باطش يف   املوقَّعة

توعيـة قـوات األمـن      لمحلـة   وشن   إصدار املراسيم    وسائل منها ، ب  األخرى واالنتهاكات اجلسيمة 
ــة ــدراهتا األفغاني ــاء ق ــاطعمخــذت خطــوات ملموســة يف  واُت.  حقــوق الطفــل يف جمــال  وبن  تنيق
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 عناصـر  جتنيـد    أقـسام مايـة الطفـل يف      حل وحـدات    إنـشاء ن خـالل    مـ  ، هرات وغور  مها ،تنيغربي
  .اجليش والشرطة

ــتجابةً ل  - ٣٣ ــرواس ــشرين األول  تقري ــصادر يف ت ــة ال ــوبر / البعث ــق مب٢٠١١أكت ــة  واملتعل عامل
خطــوات لتنفيــذ القــوة الدوليــة وأفغانــستان احملتجــزين يف الــسجون األفغانيــة، اختــذت حكومــة 

 إجـراءات نقـل احملتجـزين    هـا ، بعـد تعليق   القـوة الدوليـة    قامـت و. يه الواردة ف  توصيات الرئيسية ال
 بتنفيــذ ، مرفقــاً حــدَّدهتا البعثــة بوصــفها مواقــع مورِســت فيهــا أعمــال تعــذيب منهجيــة ١٦إىل 

ــن       خطــة ــة األم ــاملني يف مديري ــق الع ــوظفي التحقي ــدريب اإلصــالحي مل ــوقعي والت ــيش امل  للتفت
وبعـد  . الـستة عـشر املـشار إليهـا        مرافـق االحتجـاز      لـت ، مش والـشرطة الوطنيـة األفغانيـة     الوطنية  

ــة ل   ــة األولي ــهاء مــن املرحل ــوقع االنت ــيش امل ــدريب يلتفت ــر، /شــباط ١٥ يف اإلصــالحي والت فرباي
 بـشكل مـشروط     اعتمـدت حتجـاز، و  لالمثانيـة مرافـق     اعتمدت جمـدداً    أهنا  أعلنت القوة الدولية    

 ،أربعـة مرافـق   ومل جيـر بعـد اعتمـاد        عي فيهـا،    أربعة مرافق بانتظار إجراء مزيد من التفتيش املوق       
ــها مــن  ــل   بين ــدهار وكاب ــة يف قن ــة األمــن الوطني ــق مديري ــة نقــل   . مراف ــوة الدولي واســتأنفت الق

كامـل، وهـي ختطـط      اعتمـدت بـشكل     إىل املرافق الثمانية اليت     احتجازهم  كن  ااحملتجزين من أم  
ــن        ــهم، م ــوم بنقل ــذين تق ــامج لرصــد احملتجــزين ال ــدء بربن ــة، كــز االحتجــاز  مراللب إىل احملاكم

وأنـشأت مديريـة األمـن الوطنيـة      . تشكيل أفرقة للتدريب والرصد يف مجيع القيادات اإلقليميـة        و
 توالتعـــذيب، وأصـــدرادعـــاءات إســـاءة املعاملـــة قـــوق اإلنـــسان للتحقيـــق يف ة حبمعنيـــإدارة 

وأجـرت البعثـة، يف   . وليـة  باملعـايري الوطنيـة والد   تقيُّد يف ال  مسؤوليتهمبتعليمات لتذكري املوظفني    
 من مرافق االحتجـاز اخلاضـعة إلدارة        ٧٨سياق مواصلة أنشطتها املتعلقة باملتابعة، زيارات إىل        

مديريــة األمــن الوطنيــة والــشرطة الوطنيــة األفغانيــة ومديريــة الــسجون املركزيــة، هبــدف إعــادة  
  . منذ صدور التقريرلة احملتجزين ذوي الصلة بالرتاعتقييم معام

ــاين ١٠ويف   - ٣٤ ــصادر يف كــانون     / كــانون الث ــاً نفــاذ املرســوم الرئاســي ال ــدأ رمسي ــاير، ب ين
مـن وزارة العـدل إىل وزارة        والقاضـي بنقـل مديريـة الـسجون املركزيـة            ٢٠١١ديسمرب  /األول

 الفـصل   مع كفالة وزارة،  ال داخلديرية  امل يةاستقاللبدت وزارة الداخلية التزامها     وأكَّ. الداخلية
يكـون هـذا     أن   لكفالة حلالة ا وتقوم البعثة برصد  . السجونعمل مؤسسات   شرطة و بني عمل ال  

  .املستويات دون الوطنيةال سيما على و، وأن جيري تنفيذهالفصل مفهوماً 
املفوضـني التـسعة   مجيـع   واليـات  ، انتـهت مـدة  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول ١٦ويف    - ٣٥

وأعاد الرئيس كـرزاي تعـيني سـتة مفوضـني       . ننسايف اللجنة األفغانية املستقلة املعنية حبقوق اإل      
 ا عـن قلقهـ  ةوأعربـت منظمـات اجملتمـع املـدين األفغانيـ         . منهم فيما بقيت ثالث وظائف شاغرة     

. أن تـؤثِّر التعيينـات غـري املناسـبة علـى فعاليـة اللجنـة              خطـر  و ،هلـذه العمليـة    إزاء الطبيعة املبهمة  
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بـاحلوار الـذي   بعثـة  ال و،بـيالي نـايف    ،نق اإلنـسا  الـسامية حلقـو   األمـم املتحـدة      ورحَّبت مفوضة 
جرى يف وقت الحق بني احلكومة واجملتمع املـدين بـشأن عمليـة التعيينـات، مـع التـشديد علـى                     

 النـساء واألقليـات،     يف ذلـك   اجملتمـع، مبـا   خمتلـف شـرائح     ميثلون  أكفَّاء  أنه ينبغي تعيني مفوضني     
املعـــايري الوفـــاء بوشـــفافة، مـــن أجـــل عـــن طريـــق عمليـــة تـــشاورية حقيقيـــة، شـــاملة للجميـــع 

  .والدولية يةالوطن
نظمـات  ن وم مع اللجنة األفغانية املـستقلة املعنيـة حبقـوق اإلنـسا    هابعثة عمل ال وواصلت  - ٣٦

ــها    اجملتمــع املــدين  ــدعوة إىل محايت ــرأة وال ــرة مــن  .  مــن أجــل رصــد حقــوق امل  إىل ١٨ويف الفت
 مبناســبة ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األولالبعثــة، يفقامــت ، ٢٠١١ديــسمرب /كــانون األول ٢٠

تنفيـذ القـانون املتعلـق بالقـضاء علـى العنـف            : مـا زال الطريـق طـويال      ”صدور تقريرها املعنـون     
تناولـت الـزواج بـاإلكراه      حلقة دراسية للخـرباء علـى املـستوى الـوطين           باستضافة   ،“ضد املرأة 

وقامــت . ملـسؤولني احلكـوميني  وكانـت موجَّهـة إىل مـسؤويل إنفـاذ القـانون وا      ،القـصَّر زواج و
ــدد     ــة ع ــضاً برعاي ــة أي ــدرات يف   البعث ــاء الق ــرامج بن ــن ب ــة    م ــشرقية، واملنطق ــة ال ــة اجلنوبي  املنطق

مـن  فـرص   ال هتيئـة يف اجملتمعات احمللية و   الوسطى، ومنطقة املرتفعات الوسطى، للتوعية بالقانون       
فــاذ القــانون واملــسؤولني إنمــسؤويل ناقــشة قــضايا حقــوق املــرأة مــع الزعمــاء الــدينيني وأجــل م

  .اجملتمع املدينعات امجاحلكوميني و
  

  تنفيذ عملية كابل واتساق املعونة  - رابعا  
الفترة املشمولة بالتقرير، عمل اجملتمع الدويل وحكومة أفغانـستان علـى الوفـاء         يف أثناء     - ٣٧

ــون يف كــانون األول   ــة يف مــؤمتر ب ــشأن املــسا ٢٠١١ديــسمرب /بااللتزامــات املعلن ــة  ب ءلة املتبادل
ــرامج   ــد تسلــسل ب ــوحتدي ــةاألولوي ــز علــى    . ات الوطني وعلــى وجــه اخلــصوص، انــصب التركي

  .واملبادرات املتعلقة باحلوكمة وسيادة القانوناملذكورة النهوض بالربامج 
لـصندوق االسـتئماين لـتعمري أفغانـستان     إدارة اديسمرب، أقـرت جلنـة   /ويف كانون األول   - ٣٨

لتنفيـذ برنـامج بنـاء      )  مليـون دوالر   ٣٥٠من جممـوع    ( مليون دوالر    ١٠٠غة  الدفعة األوىل البال  
للـوزارات  ويهيـئ الربنـامج آليـة    .  الذي يستغرق مخسة أعـوام    ،نتائجالالقدرات من أجل حتقيق     

، بالتنسيق مع وزارة املالية واللجنـة املـستقلة لإلصـالح اإلداري            عن التنفيذ واإلدارات املسؤولة   
إجـراءات  حتـسني تنفيـذ امليزانيـة، و   هبدف ن أجل وضع خطط لبناء القدرات   ، م املدنيةواخلدمة  

 .الوطنيـة األولويـات   بـرامج   تنفيـذ   الـوزارات املـسؤولة عـن       يف  وتقدمي اخلدمات   تسيري األعمال   
ـــامج  موظـــف لـــشغل وظـــائف رئيـــسية يف  ٢ ٤٠٠ تعـــيني وتــدريب  وســيجري يف إطـــار الربن

  .املدنية اخلدمة
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اللجنــة الرفيعــة املــستوى املعنيــة بفعاليــة املعونــة،  قامــت ينــاير، /ين كــانون الثــا٢٢ويف   - ٣٩
بــني احلكومــة واجملتمــع للتفاعــل يف اجتماعهــا التاســع بوضــع إطــار جديــد بقيــادة وزيــر املاليــة، 

، املعتمـد يف املنتـدى الرابـع الرفيـع          الـضعيفة لـدول   اللعمل يف   اجلديد  االتفاق  الدويل استنادا إىل    
ــستوى  ــين باملـ ــة فعاملعـ ــة املعونـ ــم يف  اليـ ــذي ُنظـ ــان، ، الـ ــا،  بوسـ ــة كوريـ ــانون جبمهوريـ يف كـ

ــسمرب /األول ــهج    . ٢٠١١دي ــذ الن ــة يف تنفي ــدا ذا أولوي ــستان لتكــون بل  نظــرا ،واخــتريت أفغان
. للتحول املزمع يف االستراتيجية من حتقيق االستقرار إىل التعـاون اإلمنـائي علـى األجـل الطويـل        

ــود املبذ    ــى اجله ــز عل ــصب التركي ــهج     وين ــل والن ــى األجــل الطوي ــة عل ــة ول ــز إزاء التدرجيي تعزي
، املـشروعة غـري اإلقـصائية      مـن قبيـل الـسياسات        ،بنـاء الـسالم وبنـاء الدولـة       الرئيسية ل هداف  األ

ــساءلة يف تقــدمي        ــق امل ــدخل مــن أجــل حتقي ــصادية، وإدرار ال ــة، واألســس االقت واألمــن والعدال
  .اتاخلدم
لتقرير، اتفقـت اآلراء بـصورة متزايـدة داخـل احلكومـة ويف           ويف أثناء الفترة املشمولة با      - ٤٠

أوساط اجملتمع الـدويل علـى أن إجـراء إصـالحات يف جمـال احلكومـة تفـضي إىل منـو اقتـصادي                       
وإىل حتــسن يف اخلــدمات املقدمــة أمــر بــالغ األمهيــة لعمليــة االنتقــال ولتنفيــذ بــرامج األولويــات  

حتقيـق  الـيت هتـدف إىل      األنـشطة   يط لعقـد سلـسلة مـن         وحتقيقا هلذه الغايـة، بـدأ التخطـ        .الوطنية
. ٢٠١٢ يوليـه /يف طوكيـو يف متـوز  بـشأن أفغانـستان   املـؤمتر الـدويل   انعقـاد   نتائج ملموسـة قبـل      

يف منتـــصف ســـيجرى تنظيمـــه معتكـــف وزاري بـــشأن احلوكمـــة جيـــري يف ومـــن املتوقـــع أن 
ذا اجتمـاع للمجلـس      املرجعيـة؛ وسـيعقب هـ      النقـاط جمموعة من األهـداف و    وضع  مارس  /آذار

أن تكفـل االلتـزام مبـسار لإلصـالحات         األنشطة جمتمعـة    وميكن هلذه   . املشترك للتنسيق والرصد  
  .الثغرات املتوقعة يف التمويلوالتعامل مع من أجل تعزيز املهام احلكومية الرئيسية 

  
  احلوكمة وسيادة القانون  - خامسا 

 املديريـة املـستقلة للحكـم احمللـي، واملكتـب           الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، عقـدت       يف أثناء     - ٤١
بعثـة، سلـسلة    الاخلدمـة املدنيـة، بـدعم مـن         اللجنة املستقلة لإلصـالح اإلداري و     ورقابة  للاألعلى  

من املشاورات الرمسية مع أوساط اجلهـات املاحنـة مـن أجـل إجيـاد توافـق يف اآلراء بـشأن دعـم                       
الـشفافية واملـساءلة، وكفـاءة      : ، وهي بـرامج   وكمةاملتعلقة باحل الثالثة  الوطنية  األولويات  برامج  

تعـرض  وجرى الوقوف على األولويات املـشتركة وسـوف         . احلكومة وفعاليتها، واحلكم احمللي   
لجنة الدائمة املعنية باحلوكمة للموافقة عليها قبل انعقاد اجمللس املـشترك           هذه األولويات على ال   

برنــامج وضــع اللمــسات األخــرية علــى أجــل وباملثــل، تتواصــل اجلهــود مــن . للتنــسيق والرصــد
أيــضا عرضــه علــى العدالــة للجميــع، حــىت يتــسىن  األولويــات الوطنيــة املتعلــق بالقــانون وإقامــة  

بتــشكيل بعثــة، الان، بــدعم مــن تحكومــة أفغانــسقامــت و. اجمللــس املــشترك يف اجتماعــه املقبــل
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 ،حلكومية واجلهات املاحنـة   مع املؤسسات ا  اليت تركز على مسائل بعينها      موعات  اجملسلسلة من   
  .الربنامجمن أجل النظر يف خمتلف جوانب 

ــها يف        - ٤٢ ــيم عمل ــة للرصــد والتقي ــة الدولي ــة املــشتركة بــني احلكومــة واللجن وتواصــل اهليئ
ــابع للمجتمــع الــ    /ففــي شــباط . مكافحــة الفــساد  ــق العامــل الت ــاقش الفري ــر، ن دويل املعــين فرباي

تقدمي الـدعم   موضوع  الثاين ضمن سلسلة من االجتماعات،      ، يف االجتماع    بالشفافية واملساءلة 
. نقطـة  ٦٤البالغ عـددها   ،واستيفاء النقاط املرجعية ملكافحة الفسادمن أجل حتديد األولويات   

مـــشروع قـــانون مكافحـــة الفـــساد، وترشـــيد هياكـــل علـــى نات يحتـــساقتـــراح  اشمل هـــذيـــو
املـساءلة  اخلاصـة ب شؤون للـ دوليـة   املنظمـات ال  تـصدي من أجل تقليل فرص الفساد، و      املوظفني
  . داخلهاوالشفافية

ودعما لتنفيذ برنامج األولويات الوطنية املعين بـسياسات احلوكمـة علـى الـصعيد دون           - ٤٣
ينعقـد كـل   واحلكم احمللي، عملـت البعثـة مـع احلكومـة مـن أجـل إنـشاء منتـدى جديـد           الوطين  

ويـشمل األعـضاء ممـثلني عـن        . طيناحلوكمـة علـى الـصعيد دون الـو        شؤون  لتنسيق  ثالثة أشهر   
ــة ال ــستقلة لإلصــالح اإلداري و لجن ــة    امل ــل وتنمي ــة وتأهي ــة ووزارات املالي ــة املدني الريــف اخلدم

الـيت تقـوم علـى املـساءلة علـى       وواصلت البعثة جهودهـا مـن أجـل تعزيـز احلوكمـة             . واالقتصاد
. مــات اجملتمــع املــديناملؤســسات املنتخبــة وغــري املنتخبــة ومنظيف أوســاط الـصعيد دون الــوطين  

احلوكمـة   اتففي مقاطعة مزار الشريف، ُعقد مؤمتر من أجل تعزيز وعي اجملتمع املدين بـسياس          
التعامـل  وزيـادة فعاليـة     ،  على الـصعيد دون الـوطين     للحكم احمللي   ديرية املستقلة   املاليت تأخذ هبا    

وغـور، بالتعـاون مـع      وباملثل، جنحت البعثة، يف مقاطعـات فـرح وبـادغيس           . مع جملس املقاطعة  
اللجنــة املــستقلة لإلصــالح اإلداري واخلدمــة املدنيــة، يف تنفيــذ حلقــة تدريبيــة ملــدة أربعــة أيــام    

واكتـسب املـشاركون   .  موظفا عامـا  ١٦٠للتوعية بإصالح اإلدارة العامة حضرها ما يزيد عن         
  .اإلدارة العامةإصالح ، املتعلقة بمعرفة عملية بقانون اخلدمة املدنية وفقا لسياسات اللجنة

ــاين       - ٤٤ ــانون الث ــابيع يف ك ــدة أس ــدى ع ــى م ــباط /وعل ــاير وش ــالس   /ين ــدت جم ــر، عق فرباي
الـرئيس ونائـب الـرئيس      ( جملسا انتخاباهتـا الـسنوية جملـالس اإلدارة          ٣٤املقاطعات البالغ عددها    

 يف العمليـة، علـى رصـد االقتـراع        فعليـا   وعملت البعثة، بالرغم مـن عـدم مـشاركتها          ). واألمني
وعلى وجه العمـوم، مل تثـر االنتخابـات جـدال، بـالرغم مـن أن                . السلطات احمللية حيثما طلبت   

احلاجـة إىل اتبـاع لـوائح متفـق         يـربز   ا  ممـ بعض املناطق شهدت نزاعات بـشأن تفـسري النـصاب،           
وتعمــل املديريــة . التــصويتعليهــا بوضــوح تكــون مقبولــة ومفهومــة علــى نطــاق واســع قبــل   

  . نتخابية املستقلة على التصدي هلذه التحدياتاملستقلة واللجنة اال



A/66/728 
S/2012/133  
 

12-23950 15 
 

قانون اإلجـراءات   العتماد   إعطاء أولوية    ٢٠١٠يف عام   منذ انعقاد مؤمتر كابل     تقرر  و  - ٤٥
ــة ــتها   و. اجلنائي ــة عمــل رأس ــن   ،وزارة العــدلمت يف حلق كــانون  ٢١ إىل ١٨ خــالل الفتــرة م
 وقــانون هيكــل وواليــة ،جلنائيــةقــانون اإلجــراءات امــشاريع ، النظــر يف ٢٠١١ديــسمرب /األول

.  بـاجلرائم اجلـسيمة    ة العمـل املعنيـ    فرقـة  وقـانون    ،العام، وقانون مكافحـة الفـساد     النائب  مكتب  
للحكــم ديريــة املــستقلة املالعــام ووزارة الداخليــة والنائــب وركــز املــشاركون املمثلــون ملكتــب 

العــدل مــشروع قــانون ويف وقــت الحــق، قــدمت وزارة . علــى تنقــيح مــشاريع القــواننياحمللــي 
  . اإلجراءات اجلنائية إىل جملس الوزراء الستعراضه

  
  املساعدة اإلنسانية واإلمنائية  -سادسا  

التماســا ملزيــد مــن التماســك يف عمــل   اســتجابة للطلبــات الــيت تقــدمت هبــا احلكومــة     - ٤٦
هــود الراميــة قيــادة اجللألمــني العــام  اخلـاص  لمثــاملمنظومـة األمــم املتحــدة يف أفغانــستان، تــوىل  

فعلــى الــرغم مــن أن اجلهــات الفاعلــة اإلنــسانية واإلمنائيــة . يف املنظومــةزيــادة االتــساق لكفالــة 
حتتاج أحيانا ألغراض إجناز الربامج، إىل أن تكون هويتها مستقلة عن البعثة، فإن أعمـال مجيـع        

ــها اآلخــر      ــا ينبغــي أن يعــزز كــل من ومت إعــداد . وكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمه
تابعـة جملموعـة   “ ة بالتماسـك يف األمـم املتحـدة   بعثـة معنيـ  ”خيارات يف هذا الصدد، بدعم مـن     

ويف املعتكف السنوي لفريـق األمـم    . برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   ومن  األمم املتحدة اإلمنائية،    
االت ، اعتمــدت أربعــة جمــينــاير/كــانون الثــاين ٢٥ و ٢٤املتحــدة القطــري، الــذي نظــم يــومي 

خطـط العمـل الـسنوية املتكاملـة؛        : لبذل جمهـودات فوريـة مـن أجـل النـهوض بالتكامـل، وهـي              
وسـتجرى مزيـد    . إجـراءات تـسيري األعمـال     واالتـصاالت والـدعوة؛     و؛   املتكامل إطار امليزانية و

وستــشمل اجلهــود الداخليــة الراميــة إىل . مــن املناقــشات بــشأن الربجمــة املتكاملــة وأطــر امليزانيــة 
 املزيد من االتساق خالل العام املقبل إجراء استعراض منتصف املـدة إلطـار عمـل األمـم                  كفالة

 حتقيـق   ٢٠١٢وتشمل أولويـات عـام      . املتحدة للمساعدة اإلمنائية وإعداد تقييم قطري مشترك      
مــن خــالل  واألطــر احلكوميــة األخــرى، وتقــدمي الــدعم األولويــات الوطنيــةالتــواؤم مــع بــرامج 

  . القدراتامليزانية وتنمية
وخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، اضـطلع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي باسـتعراض                     - ٤٧

باختاذ عدة خطوات لزيـادة دور الربنـامج        االستعراض  أوصى  وان،  تيف أفغانس لعمله  استراتيجي  
فتـرة  ان أثنـاء    تاإلمنائي، باعتباره جزءا من البعثـة املتكاملـة، مـن أجـل مـساعدة حكومـة أفغانـس                 

إنشاء وحدة للـسياسات تقـدم اخلـدمات االستـشارية          ومن تلك اخلطوات    بعدها،  ما  نتقال و اال
ــستان     ــم املتحــدة يف أفغان ــة األم ــة وإىل منظوم ــسياسات إىل احلكوم ــى  . يف جمــال ال وعــالوة عل

ع امليزانية، وقَّـ  من خالل   الدعم  بتقدمي  مع التزامات مؤمتري لندن وكابل املتعلقة       واتساقاً  ذلك،  
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لتقـدمي  ان  تمع حكومـة أفغانـس    خطابا للنوايا    ٢٠١١ديسمرب  /الربنامج اإلمنائي يف كانون األول    
ومـن  . جزء متزايد من مساعدات الربنامج اإلمنائي عن طريق الدعم املقـدم مـن خـالل امليزانيـة                

 يف املائة من الـدعم الـذي يقدمـه الربنـامج            ٨٠ حنوأن يتم من خالل هذا الطريق توجيه         املتوقع
  . إلمنائي من خالل هذه الطريقةا

اســتعراض منتــصف املــدة للربنــامج القطــري ملنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة  إجنــاز ومت   - ٤٨
وتولـت احلكومـة قيـادة معظـم مراحـل هـذه العمليـة،              . يناير/ كانون الثاين  ٢٤يف  ) اليونيسيف(

ولني علــى الــصعيد وأجريــت مــشاورات موســعة مــع اجملتمعــات احملليــة واجلهــات املاحنــة واملــسؤ
وسـيتم ترشـيد الربنـامج مـن خـالل إجـراء           . املركزي وعلى صعيد املقاطعات واملناطق اإلداريـة      
 والتحـصني الـدوري والقـضاء علـى         ،العدالـة : بعض التعديالت يف مخسة جماالت رئيـسية، هـي        

 شــلل األطفــال، والتغذيــة، وزيــادة التحــاق الفتيــات بــالتعليم، والرعايــة يف حــاالت التوليــد         
على التخطيط والربجمة علـى الـصعيد اجملتمعـي،         فيما يتعلق باإلجناز    التركيز  وسينصب  . الطارئة

ــاول األعــراف االجتماعيــة والــتغري االجتمــاعي،          ــويل اجملتمعــات احملليــة زمــام األمــور، وتن وت
ــيم ،واالتــصاالت ــابع لألمــم    .  وحتــسني الرصــد والتقي ويف نفــس الوقــت، عمــل فريــق عامــل ت
 بصحة األمهات واملواليد، يشمل منظمة الصحة العاملية، واليونيسيف، وصـندوق           املتحدة معين 

املـسؤولة  املعنيـة  األمم املتحدة للسكان، وبرنامج األغذية العاملي، على االتـصال مـع الـوزارات        
األولويـات  بـرامج   عـرب   من أجل تعميم الشواغل املتعلقة هبذه املـسألة         يف أفغانستان،   التنفيذ  عن  

حيثما أمكـن، يف خطـط عمـل الـربامج الـيت            تعميمها كذلك،   وبعد،   اليت مل ُيبت فيها   ،  الوطنية
يناير، قدم فريق زائـر مـن   / كانون الثاين  ٢٣ إىل   ٢٠وخالل الفترة من     .جرى بالفعل اعتمادها  

برنـامج  فيما يتعلق بوضـع اللمـسات النهائيـة علـى           تقنية  الساعدة  املخرباء منظمة العمل الدولية     
وضـع  لعمل الالئق املستدام من خالل تنمية املهارات و       املتعلق بتيسري فرص ا   لوطنية  األولويات ا 

وستواصـل منظمـة العمـل الدوليـة إسـداء املـشورة            . مـع أوضـاع الـسوق     تتماشـى   لعمل  للوائح  
 األولويـات الوطنيـة   بشأن استكشاف الصالت اليت تربط بـني هـذا الربنـامج وغـريه مـن بـرامج                  

  .زراعة والبنية األساسية الريفيةليت تركز على ال، ال سيما تلك االرئيسية
ــدرجو  - ٤٩ ضــمن اإلمنائيــة  - اإلنــسانيةمتواليــة الــشؤون   تنميــة القــدرات املؤســسية و  تن
ففـي  . نتقـال عمليـة اال ملـساعدة يف كفالـة النجـاح يف    هبدف األمم املتحدة  لرئيسية  الولويات  األ

 مليـون دوالر    ٢٧,٧يـاه اتفاقـا بقيمـة       ، وقعـت وزارة الطاقـة وامل      ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول 
غذيـة والزراعـة مـن أجـل تقـدمي املـساعدة التقنيـة لتنفيـذ مـشروع                  األمـم املتحـدة لأل    مع منظمة   

 ١٤٨,٧وتبلغ امليزانيـة الكليـة للمـشروع الـذي يـستغرق سـت سـنوات                . إصالح وتنمية الري  
منحـة هتـدف إىل تعزيـز     مليون دوالر من خـالل      ٩٧,٨مليون دوالر، يقدم البنك الدويل منها       

وينطلق هذا املشروع مـن األنـشطة    .  الوطنية على التصدي لألسباب األساسية للجفاف      ةالقدر
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القـدرات الـيت مت     مـن    و ،يف حـاالت الطـوارئ    الـري   إصـالح   مـشروع   ضـمن   بالفعـل   متـت   اليت  
ــاره  ــا يف إطـ ــدر      . إجيادهـ ــا يقـ ــدة مـ ــة لفائـ ــة الزراعيـ ــادة اإلنتاجيـ ــة زيـ ــائج املزمعـ ــشمل النتـ   وتـ

صغرية يف مشـال  الـ لـري  اسدود ونظـم   من ال ثالثة  أو  أسرة معيشية، وإنشاء اثنني      ٢٣٠ ٠٠٠بـ  
  .أفغانستان، وتنمية شبكات ونظم الوزارة للمياه والطقس

ــة االحتياجــات الناشــئة عــن    أوســاط  توواصــل  - ٥٠ ــز علــى تلبي ــسانية التركي األنــشطة اإلن
وليــة للمــشردين داخليــا والعائــدين مــن     املــساعدة األتقــدمي الرتاعــات والكــوارث الطبيعيــة و  

ــئني ــات  . الالجـ ــشمل األولويـ ــرى وتـ ــزة  األخـ ــدعوة املركـ ــال الـ ــة  أعمـ ــدعم التنميـ ــصفة لـ املنـ
  . حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةإىل  الرامية ،واملستدامة

ــشريد    - ٥١ ــديرات إىل ت ــشري التق ــسمرب /شــخص يف كــانون األول  ١٩ ٣٠٠وت  ٢٠١١دي
البلـد، ممـا أدى لتفـاقم أزمـة     أحنـاء  نتيجـة للرتاعـات الـيت تـدور يف      ،  ٢٠١٢ يناير/وكانون الثاين 

شـخص   ٥٠٠ ٠٠٠ ما يقرب مـن  إىلداخليا التشريد املتزايدة ووصل مبجموع عدد املشردين   
مـن جـراء    داخليـا    يف املائة يف عدد املـشردين        ٤٥، وهو ما يشكل زيادة قدرها       ٢٠١١ يف عام 

  .٢٠١٠ مقارنة بعام ،الرتاعات
ــشديد ســاهمو  - ٥٢ ــضعف ال ــى      ، ال ــة احلــصول عل ــأوى وإمكاني ــارات امل ــة خي ــع حمدودي  م

يف وفـاة   املناخيـة القاسـية،     ظـروف الـشتاء     اخلدمات األساسية وسبل إدرار الـدخل، إضـافة إىل          
فربايـر،  /ينـاير وشـباط   /يف كابل يف كـانون الثـاين      عشوائية  أطفال كانوا يعيشون يف مستوطنات      

 مـستوطنة   ٤٥شـخص يف     ٣٠ ٠٠٠ مـا يزيـد عـن        يعـيش حاليـا   و. مأساة ذاعت أنباؤهـا    يوه
 ينــاير/ وكــانون الثــاين٢٠١١نــوفمرب /وفيمــا بــني تــشرين الثــاين. يف العاصــمة وحوهلــاعــشوائية 
سـد  وجيـري العمـل مـن أجـل     . اًأو وقود/، تلقت معظم املستوطنات مواد غري غذائية و       ٢٠١٢

ــة  ــرات املتبقي ــشوائية  . الثغ ــستوطنات الع ــدم امل ــن ضــعف شــديد     ،وتق ــه م ــسم ب ــا تت صــورة  ،مب
ليـسوا يف أمـاكن     كـثري منـهم     لألوضاع القاسية اليت تواجـه األفغـان املـشردين يف أحنـاء البلـد، و              

ويقتــضي التوصــل إىل حلــول دائمــة ألزمــة . األنــشطة اإلنــسانية الوصــول إليهــاألوســاط يتــاح 
 احلكومــة واجلهــات التــشرد يف أفغانــستان اختــاذ إجــراءات فوريــة وفعالــة ومنــسقة مــن جانــب  

اإلمنائية من أجل كفالة تناول مسائل التنمية الريفيـة والتخطـيط احلـضري واإلسـكان وكـذلك                 
  .حقوق امللكية بشكل كاف

  
  مكافحة املخدرات  -سابعا   

جرى التركيز أساسا خالل الفترة املشمولة بالتقرير على تعزيز التعـاون اإلقليمـي، مـع         - ٥٣
يمـي ألفغانـستان والبلـدان اجملـاورة التـابع ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين                   تنفيذ الربنـامج اإلقل    ءبد
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وحـضر االحتفـال الـذي أقـيم يف فيينـا           . ٢٠١١ديـسمرب   /باملخدرات واجلرمية يف كـانون األول     
وزراء ونـــواب وزراء وممثلـــون رفيعـــو املـــستوى مـــن حكومـــات أفغانـــستان وأوزبكـــستان        

وطاجيكـــــستان وقريغيزســـــتان ســـــالمية ومجهوريـــــة إيـــــران اإلوباكـــــستان وتركمانـــــستان 
ــل      . وكازاخــستان ــار اســتراتيجي لعم ــن إط ــارة ع ــامج اإلقليمــي عب ــشركاء  املوالربن ــب وال كت

 من أجل التـصدي بفعاليـة       ،املتعددي األطراف، يركز على مكافحة املخدرات وسيادة القانون       
ذ قـوانني مكافحـة     وسيشمل الربنامج تدريب موظفي إنفـا     . لالجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة   

دوريــات تــسيري املخــدرات ووالقيــام بعمليــات ضــبط  ، املــشتركةشــن احلمــالتاملخــدرات، و
ملاليـة غـري املـشروعة     األنـشطة الراميـة إىل التـصدي للتـدفقات ا         االضـطالع ب  احلدود، فضال عـن     

  .عرب احلدود
ادثــة ثالثيــة ينــاير حم/كــانون الثــاين ٢٠يف ويف إطــار هــذا الربنــامج اإلقليمــي، أجريــت   - ٥٤

وطاجيكـستان  األطراف يف دوشانيب بني أجهـزة إنفـاذ قـوانني مراقبـة املخـدرات يف أفغانـستان                  
وكانـت احملادثـات هتـدف إىل كفالـة بـذل جهـود مـشتركة ملكافحـة اجلماعـات                   . وقريغيزستان

ومت .  وتـدريب األخـصائيني املهنـيني      ،اإلجرامية املنظمة، وتبادل املعلومـات يف الوقـت املناسـب         
لرؤســاء ســتة أشــهر علــى عقــد اجتماعــات كــل يف أحكامــه توقيــع بروتوكــول مــشترك يــنص 

وإضـافة إىل ذلـك، عقـدت حلقـة العمـل           . البلدان الثالثة األجهزة املعنية مبكافحة املخدرات يف      
، وذلـك يف دوشـانيب      اإلقليمية األوىل بشأن استراتيجية منع ومكافحة هتريب النقد عرب احلـدود          

ينـاير، حبـضور رؤسـاء وحـدات التحقيقـات املاليـة مـن        / كانون الثاين٢٧ إىل ٢٥يف الفترة من   
ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية      أفغانستان وأوزبكستان وباكستان وتركمانستان     : بلدان هي مثانية  

  .وطاجيكستان وقريغيزستان وكازاخستان
مـن اآلليـات   فربايـر ممثلـون    / شباط ٨  و ٦بني   الفترة   يف بقريغيزستان   ،يف أملايت  ،واجتمع  - ٥٥

املركز اإلقليمي للمعلومـات والتنـسيق يف       وتبادل املعلومات،    ل  اإلقليمي  دون القائمة على الصعيد  
ــة     ــادرة الثالثي ــة للمب ــشتركة التابع ــة التخطــيط امل ــامج  حتــت و. آســيا الوســطى، وخلي ــة الربن رعاي

 جمال إنفاذ قوانني مكافحة املخدرات مـن أفغانـستان          ، قام متخصصون يف   اآلنف الذكر اإلقليمي  
وطاجيكـستان وقريغيزسـتان   ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية     وأوزبكستان وباكستان وتركمانـستان     

، مع التركيـز    ٢٠١٢ عاميف  وكازاخستان بتحديد إجراءات عملية لتعزيز جهود منع املخدرات         
  . على مراقبة السالئف

ــر، / شــباط١٦ويف   - ٥٦ ــام حــضرفرباي ــوزاري الثالــث    األمــني الع ــؤمتر ال ــاق اخلــاص امل مبيث
عمــل دويل شــامل ومنــسق يرمــي إىل وقــف تــدفقات   يف إطــار ،  الــذي ُعقــد يف فيينــا ،بــاريس

وأكد الوزراء ضـرورة احلـد مـن زراعـة املخـدرات وإنتاجهـا              . األفيون واهلريوين من أفغانستان   
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.  النطـاق ملكافحـة االجتـار بـاملواد األفيونيـة         تكـوين حتـالف دويل واسـع      وواالجتار هبا وتعاطيها،    
 إعــالن فيينــا، وهــو ، واعتمــدواوأكـد الــشركاء يف ميثــاق بــاريس مــسؤوليتهم العامــة املــشتركة 

وثيقة التزام دويل بالعمـل بطريقـة متوازنـة وشـاملة علـى مكافحـة التهديـد الـذي تـشكله مـواد                   
جابة عامليــة، تــشمل التــصدي جلــانيب اســتاألمــر الــذي يتطلــب  ةغــري املــشروعاألفغــاين األفيــون 

  .“الطلب والعرض”
  

  دعم البعثات  -ثامنا   
، علــى ميزانيـــات  ٦٦/٢٤٧مــن قرارهــا   التاســـع وافقــت اجلمعيــة العامــة، يف اجلــزء       - ٥٧

 ٢٧٠,٧مقابـل   (دوالر   مليـون    ٢٤١، مبا يف ذلك مبلـغ       ٢٠١٢البعثات السياسية اخلاصة لعام     
وال يتـوخى   . ألمم املتحدة لتقـدمي املـساعدة إىل أفغانـستان        لبعثة ا ) ٢٠١١ يف عام دوالر  مليون  
  .٢٠١٢عام يف كبرية لالستثمار الرأمسايل جديدة أي مشاريع القيام ب
وكــان معــدل .  وكفاءهتــااوواصــلت البعثــة جهودهــا الراميــة إىل حتــسني قــدرة عملياهتــ  - ٥٨

ملائـة بالنـسبة للمـوظفني       يف ا  ١٩ يبلـغ    ٢٠١١ديـسمرب   /الشغور اإلمجايل يف هنايـة كـانون األول       
ويواصـل مركـز التـدريب إقامـة الـشراكات      .  يف املائة بالنسبة للموظفني الوطنيني     ٩ الدوليني و 

مــن املــوظفني  ١ ١٣٨ واســتفاد ،مــع املؤســسات احملليــة واإلقليميــة مــن أجــل تعزيــز القــدرات 
لتحــسني  ٢٠١١ مــن املــوظفني الــدوليني مــن الفــرص التعليميــة خــالل عــام   ٣٠٤ الــوطنيني و

ويستمر التنـسيق مـع بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي            . مهاراهتم يف االضطالع باألنشطة املنوطة هبم     
املــساعدة إىل العــراق يف مكتــب الــدعم املــشترك بــني بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل  

  . املوجود يف الكويت،أفغانستان وبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق
الستعاضـة عـن مجيـع الـشركات األمنيـة اخلاصـة بقـوة              ااحلكومة األفغانيـة    وواجه قرار     - ٥٩

وأُبلغـت األمـم    .  صـعوبات قانونيـة وتنفيذيـة      ٢٠١٢مـارس   /احلماية العامة األفغانية حبلول آذار    
ن املتحدة والبعثات الدبلوماسية أن بإمكاهنا االستمرار يف العمل بالترتيبـات احلاليـة املتعلقـة بـأم               

كــذلك أحاطــت . وجيــري التمــاس توضــيحات بــشأن الترتيبــات املقبلــة ألمــن املــشاريع. اجملمــع
احلـواجز األمنيـة علـى الطـرق واألرصـفة يف           بقرار احلكومة الذي تطالب فيه بإزالـة        علما  البعثة  
ــة  اإلخــالل وســيؤدي تنفيــذ أي مــن القــرارين حتمــا إىل   . كابــل مبــستوى معــايري العمــل األمني
 .زاميةاإلل الدنيا
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  مالحظات  -تاسعاً   
تسترشد مجيع العمليات والسياسات املـؤثرة يف أفغانـستان اآلن باجلـداول الزمنيـة                - ٦٠

وأنا أؤيد متاماً موقف حكومة أفغانـستان الـذي يقـول بـأن             . ٢٠١٤الطموحة احملددة لعام    
 عمليـة   إحراز تقدم فيما يتعلـق باحلوكمـة والتنميـة وسـيادة القـانون أمـر حيـوي السـتدامة                  

 ذلـك أن الثقـة يف    -فهذه العناصر ترتبط ببعضها البعض ارتباطـا أساسـيا          . االنتقال األمين 
 وميكـن   -مؤسسات الدولـة وزيـادة الرخـاء ال غـىن عنـهما يف إرسـاء االسـتقرار وتعزيـزه                    

 الظروف الالزمة لقيام عمليـة سـالم تـضمن حقـوق            يئللعمل القائم على هنج شامل أن يه      
لوقـت الـراهن وجـود اجتاهـات خمتلفـة          غري أنه يالحـظ يف ا     . ليب طموحاهتم مجيع األفغان وت  

  .إزاء هذه العمليات
ــستان وشــركائها         - ٦١ ــني أفغان ــشراكة ب ــون ضــمانات الســتمرار ال ــؤمتر ب ــر م ــد وف وق

ــام    ــة عـ ــىت هنايـ ــدوليني حـ ــه ٢٠١٤الـ ــذي يليـ ــد الـ ــشراكة  .  والعقـ ــات الـ ــشكل اتفاقـ وتـ
ومـن األمهيـة    . را نقطـة انطـالق هامـة يف هـذا االجتـاه           االستراتيجية الثنائية اليت وقعت مؤخ    

، مبكان اآلن التعهد بالتزامات ملموسة وحمددة جيداً من أجل االسترشاد هبـا يف التخطـيط              
فانعــدام إمكانيــة التنبــؤ بــاألمور يــؤدي إىل خمــاطر زعزعــة   .  مــستوى الثقــة العامــة وتعزيــز

ــه ردود الفعــ    ل إزاء التعليقــات األخــرية الــيت  االســتقرار وانعــدام الثقــة، حــسبما تــشهد ب
رت بأهنا تدل على االجتاه حنو اإلسراع باجلدول الـزمين          سِّوسائل اإلعالم، واليت فُ   تناقلتها  

  .املتفق عليه النسحاب القوات الدولية
اجتماع القمة املقبل، الذي ستعقده منظمة حلف مشال األطلسي جيري يف وسوف   - ٦٢

شكل املؤسسات األمنيـة األفغانيـة يف املـستقبل،         مناقشة  ،  ٢٠١٢ مايو/يف شيكاغو يف أيار   
وســيتعني أن يقابــل احتياجــات القــوات املتفــق عليهــا   . والــدعم الــذي ســيقدم هلــا عندئــذ  

ويف حني تفيـد التقـارير بتحـسن األمـن يف املنـاطق الـيت تعمـل هبـا                   . التزامات تتعلق باملوارد  
. ت انتهاك حلقوق اإلنسان اخلاصة باملدنيني     قت أيضا حاال  الشرطة احمللية األفغانية، فقد وثَّ    

هذه ينبغي أن تقوم علـى  األمنية  بادرات  املالرأي القائل بأن    أفغانستان  وأنا أشاطر حكومة    
ومؤسـسات األمـن    والقيـادة والـسيطرة تربطهـا بقـوات         أساس خطوط واضـحة للمـساءلة       

  .فغانيةالوطنية الرمسية، وهي اجليش الوطين األفغاين والشرطة الوطنية األ
وال بد من توقع نشوء معوقات مالية، وال سيما يف ظل املنـاخ االقتـصادي الـدويل             - ٦٣

مـن  العمـل  وقـد حفـزت ضـرورة التـصدي لثغـرات التمويـل احملتملـة علـى جتديـد           . السائد
اإلصالحات الالزمة لتعزيز مهامها األساسية وكفالة الـسري يف         على إجراء   جانب احلكومة   

األولويـات  وال تـزال التزامـات عمليـة كابـل وبـرامج            . ن أكثر اسـتدامة   طريق للتنمية يكو  
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هتدى هبا يف عمليـات املـشاركة الدوليـة، مـع التـشديد علـى               الوطنية متثل السياسات اليت يُ    
جـدول أعمـال    امليزانية وزيادة االتساق يف     من خالل   الدعم  تقدمي  توفري املساءلة املتبادلة و   

الفترة وتشهد  . فغان ميسكون بزمام قيادته بصورة متزايدة     احلوكمة والتنمية الذي أخذ األ    
على تركيز  بوجود ٢٠١٢يوليه /يف متوزبشأن أفغانستان املفضية إىل انعقاد مؤمتر طوكيو 

ــرامج األولويــات  ــالغ عــددها  حتديــد أولويــات ب ــة الب ــز مراحــل  ٢٢ الوطني  برناجمــاً، وتعزي
وبالنظر إىل تزايد املخاوف بشأن . خدراتتنفيذها، وكفالة زيادة تعميم أنشطة مكافحة امل

االستدامة املالية، واحتمـال نـشوء ثغـرات يف التمويـل، أخـذت احلكومـة، ومعهـا احلـق يف                    
ويف .  الرئيسية ذلك، تشدد بصورة متزايدة على النمو االقتصادي باعتباره من األولويات         

اجلهـات املاحنـة مواصـلة      إطار هذه املناقشات، تدعو األمم املتحدة إىل أن تكفل احلكومة و          
االستثمار يف اخلدمات االجتماعية األساسية والتنمية البشرية، باعتبـار ذلـك مـن العناصـر                

وفـضال عـن ذلـك، يتطلـب       . احلامسة بالنسبة لتحقيق العدالة االجتماعية وتعزيز االسـتقرار       
ساعدة، تطــور أفرقــة الــتعمري يف املقاطعــات محايــة مــن الثغــرات الــيت تنــشأ فيمــا يتــصل باملــ 

  .حا فيما يتعلق بتسليم املهام حلكومة أفغانستان ومؤسساهتاوووض
وال تزال أفغانستان بلدا يعاين من أوجه عجز ونقص كبرية يف جمال التنمية تتفاقم                 - ٦٤

اجلفـاف وظـروف الـشتاء    بفعل الرتاع الطويل األجل واألخطار الطبيعية املتكررة، مبا فيها      
ــزالزل و ال ــسيولبالغــة القــسوة وال ويقتــضي كــسر حلقــة االعتمــاد علــى املــساعدات    . ال

مزيد من املعاناة إىل جانب إجياد حلول دائمة يف الوقـت ذاتـه             اتقاء    على اإلنسانية التركيز 
من جانب احلكومـة  ويستتبع هذا . من أجل جناح إدماج العائدين والتصدي حملنة املشردين    

ــة الفعاليــ    ــة كفال ــة يف جمــال التنمي اســية تقــدمي املــساعدة املنــسقة األس ة يف واجلهــات الفاعل
لقـضايا تنميـة    والفعالة وسبل احلصول عليها، وكفالة التصدي على الوجـه املناسـب أيـضا              

  .الريف وختطيط املدن واإلسكان فضال عن حقوق امللكية
ممثلي اخلاص، من خـالل  سيستمر معاجلة احلالة اإلنسانية بشكل مالئم، يف سبيل   و  - ٦٥
منــسق الــشؤون اإلنــسانية والفريــق القطــري للــشؤون /املنــسق املقــيم/خلــاص املمثــل انائــب

باالشتراك مع السلطات األفغانية واجلهات الفاعلة يف اجملال اإلنساين، يف العمل اإلنسانية، 
على حتسني سبل الوصول إىل األشخاص احملتاجني وتلبية حاجاهتم، والـدعوة إىل أن حتتـرم               

  .إلنساين يف تقدمي املساعدةمجيع األطراف مبادئ العمل ا
وأرحب بالقيادة األفغانية الديناميكية اليت جتلت فيما ُيبذل من جهود للتوصل إىل              - ٦٦

مــع مبـادئ عمليــة  تتماشـى  بنـاء الثقــة علـى الــصعيد اإلقليمـي    لتـدابري  وضــع اتفـاق بـشأن   
 ٢٠١٢يـه   يون/ الوزاري املقرر عقده يف كابل يف حزيـران        ةمؤمتر املتابع يشكل  و. اسطنبول
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.  جلهود متـصلة تبـذل لـضمان مزيـد مـن االتـساق داخـل اآلليـات اإلقليميـة القائمـة                     اًحمور
وميكن لتعزيز األمن والتعاون اإلقليميني أن يسهم إسهاما كبريا يف هتيئة بيئة أوسـع جلهـود     

  .حتقيق االستقرار
عــشرة وجيــدر التنويــه باملنــاخ الــودي الــذي ســاد لــدى افتتــاح الــدورة الــسادسة      - ٦٧

قـدم يف املـستقبل القريـب       يالـرئيس كـرزاي بـأن       أعلنـه   اللتزام الـذي    فـا : للجمعية الوطنيـة  
فربايـر، أمسـاء تـسعة    / شـباط ٢٥ وتقدميـه، يف  ،اخلطوط األساسية للسياسة العامة للحكومة  
 بالسلطات الدسـتورية    ا طيب ا اعتراف ، يشكالن وزراء مرشحني لالنضمام إىل جملس الوزراء     

وميكــن أن يــساعد حتــسن العالقــات بــني الــسلطتني التنفيذيــة  . الدولــةملختلــف مؤســسات 
والتشريعية علـى ضـمان أن تكـون دورة اجلمعيـة الوطنيـة احلاليـة دورة موضـوعية، تنجـز                    

  .يف حياة الشعب األفغايناحلقيقي جدول األعمال التشريعي احلافل وتدفع عجلة التغيري 
 بــشأن الطرائــق املمكنــة لعمليــة ســالم  وقــد كانــت املناقــشة الوطنيــة الــيت نــشأت    - ٦٨

إىل حد كبري، غري أنه يوجد بعض القلق بني       مناقشة بناءة   يقودها األفغان ونتائجها احملتملة     
الدوائر السياسية جبميع أطيافها إزاء التكتم الذي حييط باجلهود يف هذا اجملال وعدم مشول  

القلـق إزاء مـا اعتـربه الـبعض       عن شيء مـن      اعرب رمسي وأُ.  ملختلف األطراف  هذه العملية 
طالبـان يف بلـد ثالـث؛ وأبـدت         حلركـة   لتشاور بشأن اخلطط الرامية إىل فتح مكتـب         غيابا ل 

بعض منظمات اجملتمع املدين قلقها من أن يؤدي إبـرام صـفقة سـالم إىل تعـريض منجـزات                   
ومــن شــأن املناقــشات املــستمرة بــشأن وظــائف اجمللــس . الــسنوات العــشر املاضــية للخطــر

  أكرب من الشمول يفاقدريكفل ألعلى للسالم وقيادته يف املستقبل أن تتيح طريقا للتقدم ا
  .عملية اخلروج

شـركاء أفغانـستان الـدوليني تأكيـد دعمهـم          مـن   وتواصل األمم املتحدة وكـثريون        - ٦٩
حتـافظ علـى إجنـازات العقـود        تشمل مجيع األطـراف و    إلرساء عملية سالم عريضة القاعدة      

وال جيـب النظـر إىل حقـوق        . ؤدي إىل سالم مستدام وإىل تعزيز الوحدة الوطنيـة        املاضية وت 
، وإمنا جيـب  اإلنسان، مبا فيها حقوق املرأة والطفل، وااللتزامات الدولية على أهنا معوقات        

وميكن يف هذه املرحلة تعزيز التقـدم احملـرز صـوب    . اعتبارها عناصر حامسة يف هذه العملية 
صــفوف املــدنيني ومــن يف بالعمــل الفعــال علــى احلــد مــن اخلــسائر   وذلــك ،حتقيــق الــسالم

  .اإلساءات املرتكبة من كافة األطراف
إجـراء اسـتعراض شـامل    ) ٢٠١١ (١٩٧٤ هوقد طلب إيلّ جملس األمـن يف قـرار     - ٧٠

بعثة وللدعم الذي تقدمه األمم املتحدة يف أفغانستان لكي حييط اجمللس      املنوطة بال لألنشطة  
ــدى   ــا ل ــا علم ــة يف آذار  هب ــة البعث ــارس / نظــره يف والي ــا . ٢٠١٢م طلــب إيلّ إجــراء  ’كم
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علـى  أعربـت يف ردي     وزملـاي رسـول،     أفغانستان،   يف رسالة من وزير خارجية       ‘استعراض
لزيـادة ترشـيد    عن اعتقادي الراسخ بأن هـذا اإلجـراء يتـيح للمنظمـة فرصـة               هذه الرسالة   

تحدة يف أفغانستان ولتوضيح واليـة البعثـة        األنشطة اليت تضطلع هبا أسرة األمم امل      وتنسيق  
  .سنوات من إنشائها ١٠وتوجهها حيال الوقائع الراهنة، بعد 

ومع االعتراف الكامل بالسيادة األفغانيـة والتقـدم احملـرز خـالل الـسنوات العـشر                  - ٧١
سي لـدعم العمليـات     وعمليـات التواصـل الـسيا     احلميدة  املاضية، ينبغي أن تصبح املساعي      

فغــان هــي جــوهر الواليــة الــسياسية للبعثــة علــى الــصعيدين الــوطين ودون ودهــا األالــيت يق
يف اآلراء علـى    مبـادرات ترمـي إىل بنـاء توافـق          مشتمال علـى    وينبغي أن يظل هذا     . الوطين

 وميكن أن ميتد إىل العمليات السياسية األخـرى  ،قليمي وجهود تبذل للمصاحلة  الصعيد اإل 
.  جلميع األطراف  ملؤسسات األفغانية اشمول تلك العمليات و   لاليت يقودها األفغان، دعما     

ضـــرورة االســـتمرار يف تعزيـــز قـــدرة أيـــضا وقـــد أكـــد املتحـــاورون األفغـــان والـــدوليون 
وتقف البعثة علـى    . املؤسسات االنتخابية األفغانية ونزاهة العمليات االنتخابية يف املستقبل       

اليت يقودها األفغان، للعمل، بنـاء علـى   أهبة االستعداد، شأهنا يف ذلك شأن كل العمليات        
ــة   ــستانطلــب مــن حكوم ــاء    أفغان ــة علــى الوف ــدرة املؤســسات احمللي ــز ق ــا ، علــى تعزي فعلي

  .الدستور باالختصاصات املنوطة هبا مبوجب
كذلك فـإن محايـة حقـوق اإلنـسان اخلاصـة جبميـع األفغـان وتعزيزهـا والوفـاء هبـا،                       - ٧٢
لتركيز اهلامة يف أعمال البعثة واألمم املتحدة، ينبغي        هي أمور تشكل بالفعل إحدى بؤر ا      و

أن حتتل مكانا حموريا بدرجة متزايدة يف والية البعثة خالل العام القـادم ومـا بعـده، وذلـك             
ــصلة          ــشواغل املت ــدنيني، وال ــة امل ــة حبماي ــة املرتبط ــضايا احلالي ــها الق ــن بين ــور م يف ضــوء أم

ز تقدم بشأن احلقوق االجتماعيـة واالقتـصادية يف         بالترتيبات األمنية احمللية، واحتمال إحرا    
األجلــني املتوســط والطويــل، ومحايــة مــصاحل األفغــان وتطلعــاهتم، رجــاال ونــساء وأطفــاال،   

  .السالم وحتقيقها يف سياق عملية
وال يزال من بني أولويات البعثة تعزيز املشاركة املدنية الدولية املتسقة دعما خلطة               - ٧٣

وسيكون من الضروري أن جيري يف شـيكاغو وطوكيـو تفعيـل            . اإلمنائيةاحلكومة وبراجمها   
ــة      ــددهتا حكوم ــيت ح ــة ال ــات املتبادل ــستان االلتزام ــون   أفغان ــدوليون يف ب ــركاؤها ال  يفوش

وينبغـي  . اماالنتقـال وعمليـة كابـل واسـتدامته       ، وذلـك لـضمان جنـاح عمليـة          ٢٠١١ عام
 كمشاركة يف رئاسة اجمللس املشترك تواصل البعثة، بطرق منها العمل من خالل دورها أن

  .للجهود اليت تبذهلا احلكومة حتقيقا هلذه الغايةالدعم للتنسيق والرصد، تقدمي 
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الـيت  وعلى أساس من هذه االعتبارات، اليت ظهرت خالل املـشاورات املستفيـضة      - ٧٤
 أوال وقبــل كــل شــيء مــع ممثلــي احلكومــة األفغانيــة -عقــدت يف ســياق هــذا االســتعراض 

، ٢٠١٢مـارس   / آذار ٢٣ أوصي بتجديد والية البعثـة، الـيت تنتـهي يف            -أعضاء اجمللس   و
تقـــدمي الـــدعم الـــدويل فالبعثـــة ال تـــزال تـــؤدي دورا هامـــا يف  .  شـــهرا إضـــافية١٢ملـــدة 

ــستان ــة    . ألفغان ــضرورات عملي ــة ب ــشطتها التنفيذي ــة وأن ، االنتقــالوينبغــي أن هتتــدي البعث
عـام املنـصرم، وخطـة أفغانـستان الـسياسية واإلمنائيـة            والتطورات اليت حدثت على مـدى ال      

  .، على النحو السابق بيانه٢٠١٢لعام 
وينبغي أن تواصل البعثة االسترشاد يف أعماهلـا بالعناصـر األخـرى للواليـة احملـددة                  - ٧٥

ويف هذا الصدد، وباإلشارة إىل . وقراراته السابقة) ٢٠١١ (١٩٧٤يف قرار جملس األمن 
عثة متكاملة، ينبغي االستفادة من الواليات املنوطـة بكـل مـن أعـضاء أسـرة                أن البعثة هي ب   

األمــم املتحــدة املعنــيني وبالكفــاءات الفنيــة املتــوافرة لــديهم، وذلــك مــع التــشديد، حيثمــا  
اقتضى األمر، على القيام على حنو متسق بتمكني املؤسسات األفغانيـة مـن أداء الواجبـات               

  .ين وتعزيز دورها يف هذا الصدداملكلفة هبا حنو الشعب األفغا
وينبغي أن تنفذ هذه الوالية عمليا من خالل الوجـود املـستمر علـى الـصعيد دون                   - ٧٦

الوطين، وهو الوجود الذي ينبغي ملمثلي اخلاص أن حيدد حجمه وشكله على أساس تقييم 
ءات والقــدرات والكفــا ، واالحتياجــات القائمــة يف امليــدان،األنــشطة الــصادر هبــا تكليــف

ــالالز ــذكورة،    م ــة االحتياجــات امل ــشطة وتلبي ــذ األن ــة  كــذلك وة لتنفي االحتياجــات املتعلق
  .والدعم باألمن
كابـل  ، يـان كـوبيش، إىل        اجلديـد  ويف اخلتام، أود أن أرحب بوصول ممثلي اخلاص         - ٧٧
وقد استقبل الرئيس كرزاي السيد كوبيش حبفاوة يف ثاين يـوم           . يناير/ كانون الثاين  ١٧يف  
ويعمل السيد كوبيش على إرساء األسس الالزمة إلقامة شراكة قوية مع .  أفغانستانله يف

وأود أيـضا أن أعـرب مـن جديـد عـن شـكري جلميـع مـوظفي               . نظرائه األفغـان والـدوليني    
األمم املتحـدة الـوطنيني والـدوليني علـى تفـانيهم املـستمر يف الوفـاء بالتزاماتنـا إزاء شـعب                     

  .الشاقة القائمةظل الظروف أفغانستان، يف 
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  املرفق
  التقدم احملرز مقارنة بالنقاط املرجعية    

  األمن  -أوال   
إقامة مؤسسات وعمليات أمنيـة أفغانيـة مـستدامة قـادرة علـى كفالـة الـسالم              : النقطة املرجعية     

  واالستقرار ومحاية شعب أفغانستان
  

 املقاييس مؤشرات التقدم احملرز

  واجلـيش  وطنيـة  ال زيادة عدد أفراد الـشرطة
ــذين  ــوطين ال ــوا ال ــه وال تلق ــدريبالتوجي  ،ت

  هليكل متفق عليهطبقا ويعملون 

ــةوالــشرطةالــوطين يــسري اجلــيش   • حنــو علــى الطريــق الــصحيح   الوطني
١٥٢ ٠٠٠  و ١٩٥ ٠٠٠ ني البـالغ  ٢٠١٢عـام   ل النمـو    حتقيق معـديل  

  . على التوايلفرد
منـــائي بـــشأنمـــن االستقـــصاء الـــذي أجـــراه الربنـــامج اإل    الحـــظ ُي  •  

التصورات املتعلقة بالشرطة حدوث حتسن يف ثقـة اجلمهـور يف قـوات
 الــذي بلغــت فيــه٢٠١٠ يف املائــة، مقارنــة بعــام  ٤٦الــشرطة بنــسبة 

  . يف املائة٣٤هذه النسبة 
ــة  ــع خطـ ــال لوضـ ــادة إىل النتقـ ــة قيـ أفغانيـ

الظـروف  إىل   بصورة تدرجيية تستند     لألمن
  القائمة، وإحراز التقدم فيها

ــد   • ــرزاي يف اعتمــــ ــرئيس كــــ ــارس و /آذار ٢٢الــــ ــشرين٢٧مــــ  تــــ
ــاين ــوفمرب /الثـ ــال يف٢٠١١نـ ــة االنتقـ ــشملها عمليـ ــاطق الـــيت ستـ  املنـ
  .تنفيذ تلك العملية والثانية، وبدأت خطط األوىل تنياملرحل

    
  السالم وإعادة اإلدماج واملصاحلة  -ثانيا   

كة اإلقليميــة ملواصــلة عمليــات بنــاءة  إجــراء احلــوار الــوطين وحتقيــق املــشار : النقطــة املرجعيــة    
  وشاملة هتيئ بيئة سياسية مؤاتية إلحالل السالم

  
  املقاييس  مؤشرات التقدم احملرز

ـــ  اتفقــــت  • ــة الكــــربى التقليديـ ــة(ة اجلمعيــ ــة جركــ تــــشرين يف) لويــ
  .مواصلة احلوار  على٢٠١١نوفمرب /الثاين

ــاملة      ــة شـ ــة وإقليميـ ــات وطنيـ ــع عمليـ وضـ
الراميـة إىل   هـود   اجلتعزيز  من أجل   وتنفيذها  

ــانون الثــاين    •  السالم وإعادة اإلدماج واملصاحلةحتقيق  ــة ك ــاير /يف هناي ــصر ٣ ٣٥٤ انــضم، ٢٠١٢ين  مــناعن
ــةالعناصــر  ــامج  املناوئ ــة إىل برن ــستان ل للحكوم ــادةأفغان ــسالم وإع ل
  . عنصرا إضافيا٤٤٢ وجتري معاجلة انضمام .اإلدماج
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١٥٧,٥مت إيداع مبلـغ     كان قد   ،  ٢٠١٢ يناير/يف هناية كانون الثاين     •
  .لتعمري أفغانستانيف الصندوق االستئماين دوالر مليون 

إنـشاء خاليـا) أ: (وتشمل األنشطة اجلاريـة لتنفيـذ الربنـامج مـا يلـي             •
ءبـد  )ب (؛للتخطيط والتنسيق يف أربع وزارات مسؤولة عن التنفيـذ        
الن وقنــدزتنفيــذ مــشروعني إلزالــة األلغــام يــشمالن مقاطعــات بــاغ 

ــادغيس   ــين يف بــ ــدريب املهــ ــامج للتــ ــرات، وبرنــ ــشاء) ج (؛وهــ إنــ
تنفيـــذ )د (؛ مـــشروعا٢٧املوافقـــة علـــى وملـــنح الـــصغرية، ا برنـــامج
  .الوطين مشروعا من خالل برنامج التضامن ١٦٠

 علــى مجــع األفغانيــة قــدرة الــسلطات تعزيــز
ــات دقيقــة مدعومــة باألدلــة وحمدثــة      معلوم

 األمن املنشأة عمـال      جلنة جملس  إىلوتقدميها  
  )٢٠١١ (١٩٨٨  جملس األمنبقرار

، قامت حكومـة أفغانـستان بتقـدمي معلومـات للجنـة،٢٠١١يف عام     •
 مــن أفــراد حركــة طالبــان املدرجــة أمســاؤهم١٥ســامهت يف ســحب 
  .يف قائمة اجلزاءات

ــسالم، مــن     ــة ال ــشعيب لعملي ــدعم ال ــادة ال زي
ــعيد اجملتمعـــات    خـــالل املـــشاركة علـــى صـ

  ة، والتفاعل مع اجملتمع املديناحمللي

أنــشئت جلنتــان إضــافيتان مــن جلــان الــسالم يف املقاطعــات، وبــذلك  •
 مــن أفرقــة٢٩ وإنــشاء .جلنــة ٣٠يــصل العــدد اإلمجــايل للجــان إىل  

 أفغانـستاناملقاطعات التابعة لألمانة املشتركة من أجل تنفيـذ برنـامج         
  .للسالم وإعادة اإلدماج

ــشطة   •   ــعمت االضــطالع بأن ــؤمتر رفي ــد م ــت عق ــاج، مشل ــادة اإلدم  إلع
يف جنـــوب أفغانـــستان معـــين بربنـــامج أفغانـــستان للـــسالماملـــستوى 

، وجرت تلك األنـشطة علـى الـصعيد الـوطين وعلـىوإعادة اإلدماج 
صعيد املقاطعات مبشاركة اجمللس األعلـى للـسالم واألمانـة املـشتركة

  .للربنامج
،ت رمسيـة يف مجيـع أحنـاء أفغانـستان         ااريزاألعلى للسالم ب  جمللس  قام ا   •  

كما قـام بزيـارات إىل اإلمـارات العربيـة املتحـدة وأملانيـا وإندونيـسيا
وتركمانــــستان وتركيــــا ومجهوريــــة إيــــران اإلســــالميةوباكــــستان 

  .والنرويج واهلند
هيئـة(ملرأة  للمساواة بني اجلنسني ومتكني ا    قدمت هيئة األمم املتحدة       •

ــرأة   ــم املتحــدة للم ــسالم يف )األم ــى لل ــس األعل ــين للمجل ــدعم الف ال
اعتماد السياسة اجلنسانية لعملية السالم واملصاحلة يف أفغانـستان ويف

  .٢٠١٢وضع خطة عمل لعام 
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  احلوكمة وبناء املؤسسات  -ثالثا   
َبْسط سلطة احلكومة يف مجيـع أرجـاء البلـد بإنـشاء مؤسـسات دميقراطيـة تتـسم                  : النقطة املرجعية     

 واخلــضوع للمــساءلة، وصــوالً إىل املــستوى احمللــي، حبيــث تكــون قــادرة علــى تنفيــذ     بالــشرعية
  ةالذاتيالبقاء باإلمكانيات السياسات، وتتزايد قدرهتا على 

  
  املقاييس  مؤشرات التقدم احملرز

زيـــــــادة قـــــــدرة الـــــــسلطات األفغانيـــــــة
واملؤسسات االنتخابية املـستقلة علـى إدارة

إيالء ، مع   رائهاوإج نزيهة    دورية انتخابات
املراعــاة الواجبــة ملــشاركة املــرأة واحلــصص

  اليت يكفلها الدستور

بـــدأت اللجنـــة االنتخابيـــة املـــستقلة عمليـــة الســـتخالص الـــدروس  •
املستفادة، وقامت بصياغة خطة اسـتراتيجية، وخطـة لتنميـة القـدرات

  .والتدريب، وبدأت العمل على توضيح اللوائح الداخلية وتعزيزها
ــة مــــن  تنفيــــذ بــــدأ   • ــانوناملرحلــــة الثانيــ املــــشروع االنتخــــايب يف كــ

ــسمرب /األول ــستقلة،. ٢٠١١دي ــة امل ــة االنتخابي ــع اللجن ــاون م وبالتع
بنـــاء قـــدرات املؤســـساتعلـــى املـــشروع ستـــشمل جمـــاالت تركيـــز 

االنتخابية خالل فترة االنتخابـات، لتـشمل القـدرات التقنيـة واملتعلقـة
يف خيــارات ملــستقبل ســجل النــاخبنيباهلياكــل األساســية، مــع النظــر 

  .أنشطة التوعية الرامية إىل توسيع نطاق املشاركةواالضطالع ب
نقـاط  إنشاء جلنـة للرصـد والتقيـيم ووضـع

  ملكافحة الفسادمرجعية 
اختيار املمثلني الـوطنيني والـدوليني،ومت  الرصد والتقييم،   أنشئت جلنة     •

ــا   ــة مـ ــا ترتيـــب أولويـ ــة، ٦٠يزيـــد عـــن  وجيـــري حاليـ ــة مرجعيـ نقطـ
  .والتشجيع على استيفائها، تصديا للفساد على الصعيد الوطين

كــي متكــني مؤســسات مكافحــة الفــساد
 حلكومـة ا يشمل قطاعات  على هنج    تشرف
   من أجل مكافحة الفسادكلها

 خطــة عمــل احلكومــةوتنفيــذبتنــسيق وضــع   للرقابــةاألعلــىم املكتــب اقــ  •
ريــة مــستقلة خطــط عملــها وزارة ومدي٥٤ وقامــت .ملكافحــة الفــساد 

  .منها ٤٨، ووافق املكتب على ٢٠١١اخلاصة مبكافحة الفساد يف عام 
ــذي       • ــة احلــسابات ال ــانون مراجع ــة يف ق ــة الوطني يكفــلنظــرت اجلمعي

  .استقالل مكتب املراقبة ومراجعة احلسابات
 أصــول املــوظفني العمــوميني قــراراتنــشر إ
  سنويا

ــار املــسؤولني  ٢ ٥٠٠حنــو ســجل   •  مؤســسة حكوميــة٣٨يف  مــن كب
 ونـــشرت النتـــائج يف. أصـــوهلم) أشـــخاص٥٠٥زيـــادة مقـــدارها  (

  . اإلعالم الوطنيةطوسائ
 علــى ،زيــادة قــدرة مــوظفي اخلدمــة املدنيــة

ــة ومــستوى املقاطعــات املــستويات املركزي
ــاطق ــة،واملنـــ ــى   اإلداريـــ ــام علـــ أداء املهـــ

  دمات اخل توفريو

ــة األفغــاين تــد  قــدم   • ــمعهــد اخلدمــة املدني  مــن٢ ٩٠٠ يبلــغ ملــا اريبا فني
 مــن خرجيــي الكليــات يف كابــل٢٠٠وســجل مــوظفي اخلدمــة املدنيــة 

. خريج على الصعيد دون الوطين يف برنامج للتدريب الداخلي٤٠٠ و
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ســــلك لتعيينــــات يف يف ازيــــادة الــــشفافية
   وزيادة فعاليتهااخلدمة املدنية

 حكــــام احمللــــي اختــــصاصاتللحكــــموضــــعت املديريــــة املــــستقلة   •
  .املقاطعات واملناطق اإلدارية

ــة،     • ــة إصــالح اإلدارة العام ــا لعملي ــن  وفق ــن ع ــصبا  ١٧ أُعل ــاغرامن ش
ــواب  ــام لنـ ــات حكـ ــصبا٢٤٣ واملقاطعـ ــاغرا  منـ ــام حل شـ ــاطقكـ املنـ
 مــن٨٦ مــن نــواب حكــام املقاطعــات و  ١٦وعــيِّن رمسيــا ، اإلداريــة

  .حكام املناطق اإلدارية
 هنـج   تباعابة   اخلدمة املدني  اتتعزيز إصالح 

ــدرات ــاء القـ ــامل لبنـ ــن  شـ ــتفادة مـ واالسـ
  املساعدة التقنية اليت متوهلا اجلهات املاحنة

اخلدمة املدنيـةاملستقلة لإلصالح اإلداري و   لجنة  الاتفق البنك الدويل و     •
،القـدرات مـن أجـل حتقيـق النتـائج         إنشاء آلية بنـاء     ووزارة املالية على    

تنمية قـدرات مـوظفي اخلدمـةخالهلا    جيري ملدة مخس سنوات  وذلك  
  .املدنية يف مستويات اإلدارة املتوسطة والعليا

مت االضـــطالع باألعمـــال التحـــضريية إلنـــشاء الـــصندوق االســـتئماين  •  
االنتقــايل للخدمــة املدنيــة، مــن أجــل إجيــاد خدمــة مدنيــة مــستدامة
 .وتكملة الربامج األخرى اليت متوهلا اجلهات املاحنة واليت بدأ تنفيذها

تنفيــــذ سياســــة احلوكمــــة دون الوطنيــــة،
 للتنظـيم والتمويـل     ةوطنيـ  طر دون أووضع  
  وامليزانية

سياســةلحكــم احمللــي ووزارة املاليــة بوضــع  املــستقلة لديريــة املقامــت   •
 مــن،التنفيــذاملــسؤولة عــن لــإلدارات  املقاطعــات علــى صــعيد امليزنــة

ــة   ــشروع يف امليزن ــها يف ،أجــل ال ــن وزارات منو٥ ومت جتربت ــة، ع ذجي
يف مجيع املقاطعات البالغ عـددهااملسؤولة عن التنفيذ    طريق اإلدارات   

  . مقاطعة٣٤
بوضـع الـصيغة النهائيـة لقـانوناملديريـة املـستقلة للحكـم احمللـي      قامت    •

  . ، وقدمته لوزارة العدلةاإلدارة احمللي
 الذي قامـت   ،ُعرض القانون املتعلق باحلق يف احلصول على املعلومات         •

 . على وزارة الثقافة واإلعالم،بصياغتهللحكم احمللي ديرية املستقلة امل
شروعاملــ  يف مت إدراج املهــام األساســية املنوطــة مبجــالس املقاطعــات      •

  .قانون جمالس املقاطعاتلاجلديد 
خطـة ٣١ خطة لتنمية املقاطعات، وصياغة وتنفيـذ        ٢٢جرى إكمال     •

 أعمـال   أن تعـزز   ،ألمثـل  يف الوضع ا   ، من شأهنا  ،عمل لتحسني الدخل  
  .التخطيط وامليزنة على الصعيد احمللي
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وإدارة اجليودسـيا ورسـم اخلـرائطللحكـم احمللـي،     طلبت املديرية املستقلة      •  وضع معايري للحدود اإلدارية ونشرها
تقـدمي معلومـاتاملنـاطق اإلداريـة     سـلطات   التابعة حلكومة أفغانستان، إىل     

، قدمت أربع مقاطعـات بياناهتـا٢٠١١  ويف عام  .تلك املناطق عن حدود   
  .الكاملة املتصلة باملسألة

ــة ألداء املؤســسات ــة كافي ــة حتتي ــشاء بني إن
سيما على املـستوى     ، وال  لعملها احلكومية

  دون الوطين

  . مقاطعة٢٩إعادة تشييد املباين اإلدارية يف   •
  . مقاطعات٥تشييد مكاتب جمالس املقاطعات يف   •
  . منطقة٤٦ املناطق اإلدارية يف تشييد مكاتب جمالس  •
 . مقاطعات٥ مناطق إدارية، عرب ١٠تشييد أو إصالح احملاكم االبتدائية يف   •

إنشاء نظام قـضائي ونظـام للعقوبـات هلمـا
مـــــصداقية وحيترمـــــان حقـــــوق اإلنـــــسان
ــدعماهنا، ــواطنني ويــ ــع املــ ــة جلميــ الواجبــ

  ويكون من السهل اللجوء إليهما

  .مشروع قانون اإلجراءات اجلنائيةتعراض قام جملس الوزراء باس  •
واســعة بــشأن برنــامج األولويــات الوطنيــة املتعلــقأجريــت مــشاورات   •

،ثالث سـنوات  لـ  الـذي ميتـد      “ للجميع الةالعدإقامة  القانون و ”مبسألة  
 عرضـــه علـــى اجمللـــس املـــشترك للتنـــسيق والرصـــد خـــاللمـــن أجـــل

  .٢٠١٢ عام
مكتبـا يف ١٩دة القانونية من    عدد مكاتب املساع  زادت وزارة العدل      •

ــا يف عـــــام ٢٦ إىل ٢٠١٠عـــــام  وحبلـــــول تـــــشرين. ٢٠١١ مكتبـــ
 بلـغ جممـوع حمـامي املـساعدة القانونيـة يف وزارة٢٠١١نوفمرب  /الثاين

 حماميــا إضـــافيا لوحــدة املـــساعدة٣٥ومت تـــوفري . حماميــا  ٩٧العــدل  
ة التـابعالقانونية التابعة للوزارة عن طريق برنامج إصالح قطاع العدال        

  .للصندوق االستئماين لتعمري أفغانستان
احلكوميـة؛ متت زيادة خدمات املعونة القانونية اليت تقدمها املنظمات غـري     •

١٩٠ حنـو  ٢٠١٠  عـام   يف وبلغ العدد التقديري حملامي املساعدة القانونيـة      
  .حماميا ٢٥٠حماميا، وتبلغ التقديرات احلالية حوايل 

سجلني لـــدى النقابـــة املـــستقلة للمحـــامني يفازداد عـــدد احملـــامني املـــ  •
١ ١٥٠ إىل ٢٠١٠ حماميـا يف هنايـة عـام        ٩٢٨أفغانستان مـن حـوايل      

  .٢٠١١ديسمرب /حماميا تقريبا يف كانون األول
وافق جملس الوزراء على جمموعة إجراءات متعلقة باألجور وحتديـد رتـب  •

  .٢٠١١ ديسمرب/ الوظائف يف مكتب النائب العام يف كانون األول
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ــة الــسج  / كــانون الثــاين١٠يف   •   ــاير، ســلمت وزارة العــدل مديري نوين
 رمسيـــا إىل وزارة الداخليـــة، عمـــال مبرســـوم رئاســـي مـــؤرخةاملركزيـــ

وتدعو البعثة، إىل جانب شـركاء. ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول  ١٧
األمم املتحدة وغريهم من اجلهات املعنية، إىل أن تظل املديرية هـيكال

اشرة مـن حيـث التسلـسل اإلداري لـوزير الداخليـة، ويكـونخيضع مب 
وأكــد. مــستقالً عــن الــشرطة الوطنيــة األفغانيــة وغريهــا مــن اإلدارات

          .وزير الداخلية من جديد التزامه يف هذا الصدد
  حقوق اإلنسان  -رابعاً   
  

سـتور األفغـاين    حتسني احترام حقـوق اإلنـسان لألفغـان، وذلـك متـشيا مـع الد              : النقطة املرجعية     
والقانون الدويل، مع التركيز بوجه خاص على محاية املدنيني، وحالة النساء والفتيات، وحريـة        

  التعبري، واملساءلة على أساس سيادة القانون
  

 املقاييس مؤشرات التقدم احملرز

اخنفـــاض يف عـــدد احلـــوادث النامجـــة عـــن
ــع ــوة وتروي ــشروع للق ــري امل ــتخدام غ االس

ن خالل امتثال اجلهـات الفاعلـة      املدنيني، م 
   للقانون الدويلاملعنية

 مـدنيا يف حـوادث متـصلة بـالرتاع، أي٣ ٠٢١، قُتـل    ٢٠١١يف عام     •
العناصـر املناوئـةكانـت   و. ٢٠١٠  يف املائـة عـن عـام       ٨بزيادة نسبتها   

ــسبتها٢ ٣٣٢للحكومــة مــسؤولة عــن مقتــل    ــادة ن  شخــصا، أي بزي
وكانـت القـوات املواليـة للحكومـة. ٢٠١٠  يف املائة مقارنة بعـام     ١٤

 يف املائـــة مـــن الوفيـــات يف صـــفوف املـــدنيني، أي١٤مـــسؤولة عـــن 
  .٢٠١٠ يف املائة عن عام ٤باخنفاض نسبته 

أصـــدرت القـــوة الدوليـــة تـــوجيهني تكتيكـــيني عـــامني للتخفيـــف مـــن  •  
اخلسائر البشرية يف صفوف املدنيني مبا يف ذلك ما يتعلق منها بعمليات

 وأصدرت توجيهني تكتيكـيني داخلـيني إضـافيني يتعلقـان،الالبحث لي 
حبماية القوافل والدخول إىل املرافق الطبية، األمر الذي أسـهم يف تـوفري

احلد يف اخلسائر البشرية يف صفوف املدنيني من و محاية أفضل للمدنيني  
  .قبل القوة الدولية للمساعدة األمنية



A/66/728 
S/2012/133  
 

12-23950 31 
 

 املقاييس مؤشرات التقدم احملرز

نــات العامــة تلتــزم فيهــا بكفالــةأصــدرت حركــة طالبــان عــددا مــن البيا  •  
  .محاية املدنيني خالل عملياهتا

بعثــة بــذل جهــود الرصــد والــدعوة إلذكــاء الــوعي بالقــانونالواصــلت   •
  .الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

حتسني الوعي لدى األفغان حبقوقهم ولدى
  احلكومة بالتزاماهتا

ية املـدنيني، وإنفـاذ قـانون القـضاءمحا عنمخسة تقارير   لبعثة  ا تنشر  •
،علــى العنــف ضــد املــرأة، ومعاملــة احملتجــزين يف الــسجون األفغانيــة  
وتيسري حـوار الـشعب األفغـاين بـشأن الـسالم وأنـشطة الـدعوة ذات

 إلذكـاء وعـي،الصلة مع خمتلف أصحاب املصلحة ووسائط اإلعـالم       
  .اجلمهور بشواغل حقوق اإلنسان

توقيـع خطـة العمـل املـشتركة،  ٢٠١١ينـاير   /ثـاين  كانون ال  ٣٠يف  مت    •  
ــد القــّصر، والعنــف ــع جتني بــني احلكومــة واألمــم املتحــدة املتعلقــة مبن
اجلنــسي، وقتــل األطفــال وتــشويههم، وأنــشئ الفريــق العامــل الــتقين

  .املشترك بني الوزارات املعين باألطفال والرتاع املسلح
راسـيم مبنــع جتنيـد القــّصرأصـدرت وزارتـا الداخليــة والـدفاع ثالثــة م     •  

ــصلة يف    ــة ذات ال ــز اإلجــراءات التأديبي ــنصــفوف وتعزي ــوات األم ق
  .الوطين األفغانية

إلذكـاء الـوعي بـشأن من الفتاوى اثنتنيأصدر جملس شورى العلماء       •  
حظـــر جتنيـــد األطفـــال والتعـــذيب وشـــن هجمـــات علـــى املـــدارس

  .واملستشفيات يف اإلسالم
ــدابري ال ــر الت ــسياساتية  حتــسني أث ــة وال قانوني

ودعمها ملكافحة العنف املوجه ضد النساء
  والفتيات

وتقوم هيئـة. نظم عمل مراكز محاية املرأة    يحملي  قانون  ملصادقة على   ا  •
وزارة شـــؤون املـــرأةلـــاألمـــم املتحـــدة للمـــرأة بتـــوفري الـــدعم الـــتقين 

اجملتمع املدين يف تفعيل األنظمة، وقـدمنظمات  ومكاتب املقاطعات و  
  . مقاطعة٢٤شؤون املرأة من ل نمديريأيضا ّربت د

ال يستخدم أعضاء النيابة العامة قانون القضاء على العنف ضـد املـرأة  •  
ــا  ــه  . اســتخداما كافي ــتم ذلــك أن ــان  ي التوســط يفيف كــثري مــن األحي

حاالت العنف ضد املرأة من خـالل اآلليـات احملليـة التقليديـة لتـسوية
 عــن٢٠١١بعثــة لعــام التقريــر انظــر . (نوناملنازعــات يف انتــهاك للقــا

  ).قانون القضاء على العنف ضد املرأة
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واصــل املكتــب القطــري هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة إدارة الــصندوق  •  
ــرأة     ــف ضــد امل ــى العن ــضاء عل ــن أصــل. اخلــاص للق ــبعة م ــوَّل س ومي

وبلــغ. الــصندوقذلــك مركــزا حلمايــة النــساء يف أفغانــستان مــن  ١٧
٧٤٢ ٢٤٦للمالجــئ  ٢٠١١مــوال الــيت ُدِفعــت يف عــام  جممــوع األ

  .دوالرا
ــدابري القانونيــــــة ــسني الــــــوعي بالتــــ حتــــ
والسياساتية ذات الصلة مبكافحـة اإلفـالت
ــة، ــة االنتقاليـ ــز العدالـ ــاب وتعزيـ ــن العقـ مـ

  وتقدمي الدعم هلا

ــصيغة  • ــسان ال ــوق اإلن ــة حبق ــستقلة املعني ــة امل ــة األفغاني وضــعت اللجن
ا عن رسم خريطـة الـرتاع املتعلـق بانتـهاكات حقـوقالنهائية لتقريره 

  .٢٠٠١ إىل عام ١٩٧٨اإلنسان يف أفغانستان من عام 
مل تنقَّح خطة العمل من أجـل الـسالم واملـصاحلة والعدالـة، رغـم أهنـا  •

  .كابلتشكل أحد التزامات مؤمتر 
أجرت منظمات اجملتمع املدين واللجنة األفغانية املستقلة املعنية حبقـوق           •

ــن   ــدعم م ــسان، ب ــسالمالاإلن ــشأن ال ــاين ب ــشعب األفغ ــة، حــوار ال بعث
 أفغـاين حملـي بـشأن الـسالم١ ٥٠٠التمست فيه آراء من أكثـر مـن         و

  .االنتقال وسيادة القانون واإلفالت من العقابعملية واألمن و
متثـيال عـادالتـضم   ال  ابأهنـ يف املقاطعات   السالم  جمالس  أفادت معظم     •

  .ملدين والنساء والضحايااجملتمع اجلماعات 
لـسالم وإعـادةأفغانـستان ل  اعتمدت األمانة العامـة املـشتركة لربنـامج           •

اإلدماج اإلجراءات التـشغيلية املوحـدة بـشأن الفـرز، ولكـن التقـارير
تفيد بأن جلان السالم احمللية وعدت بـالعفو عـن احملـاربني إذا انـضموا

  .إىل الربنامج
ــات اإل ــة بالتزامـ ــاء احلكومـ ــن  وفـ ــالغ عـ بـ

العهـــــود واالتفاقيـــــات الدوليـــــة حلقـــــوق
اإلنــسان وتنفيــذ التوصــيات الــصادرة عــن
ــست ــشامل ألفغان ــدوري ال ان االســتعراض ال

  الذي جيريه جملس حقوق اإلنسان

نظرت جلنة حقوق الطفل يف التقرير األويل ألفغانـستان عـن تنفيـذها  •
  .التفاقية حقوق الطفل

ة احلكومــة يف إعــداد وتقــدمي أولدعمــت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأ   •
تقرير دوري أويل هلا إىل جلنة القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة لتنظـر

  .٢٠١٢فيه يف عام 
بدعم تقين، وضعت وحدة دعم حقوق اإلنسان التابعة لوزارة العدل        •

ــةالمـــن  ــة عمـــل لت،بعثـ ــام   خطـ ــيات عـ  الـــصادرة٢٠٠٩نفيـــذ توصـ
ــس   عــن ــشامل ألفغان ــدوري ال ــساالســتعراض ال ــه جمل ــذي جيري تان ال

  .حقوق اإلنسان
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ــة ــستان واللجن ــة أفغان ــدرة حكوم ــادة ق زي
األفغانيــة املــستقلة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان،
بوصفها املؤسسة األفغانيـة الوطنيـة حلقـوق
ــوق ــاحترام حقــ ــا بــ ــسان، والتزامهمــ اإلنــ

  اإلنسان ومحايتها وحتقيقها وتعزيزها

ة العـدل تعمـل بكامـلأصبحت وحدة دعم حقوق اإلنـسان يف وزار         •
واستعرضت الوحدة التشريعات األفغانية للتحقق من امتثاهلـا. طاقتها

مييــزالتمجيــع أشــكال التفاقيــة حقــوق الطفــل واتفاقيــة القــضاء علــى  
ميــعوأجــرت هــذه الوحــدة أيــضا تقييمــا جنــسانيا جل     . املــرأة ضــد

  .احلكومة وزارات
ــرام       • ــى ب ــسيق والرصــد عل ــشترك للتن ــس امل ــاتج صــادق اجملل األولوي

وقـد ُوضـعت. املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان واملـسؤوليات املدنيـة         الوطنية  
  . خطة تنفيذها اليت تستمر ثالث سنوات

اللجنــة األفغانيــة رغــم أن احلكومــة تعهــدت بتقــدمي مليــون دوالر إىل  •
املـــستقلة املعنيـــة حبقـــوق اإلنـــسان، فـــإن امليزانيـــة النهائيـــة للفتـــرة

ختصص سوى نصف املبلـغ ى الربملان مل املعروضة عل ٢٠١١/٢٠١٢
 . املتعهد به ومل تسوِّ الوضع القانوين للجنة يف إطار امليزانية اإلمجالية

أجرت اللجنـة األفغانيـة املـستقلة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان تقييمـا ذاتيـا  •  
  . لقدرهتا التنظيمية والتنفيذية بغية تعزيز تنمية القدرات يف املستقبل

 وحــدة حلقــوق اإلنــسان للتحقيــق يفةيــة األمــن الوطنيــأنــشأت مدير  •
  .بإساءة معاملة احملتجزين وتعذيبهماملتعلقة املزاعم 

    
  التنمية االقتصادية واالجتماعية  - خامسا 

وضـع سياسـات حكوميـة، يـدعمها اجملتمـع الـدويل، تعـزز النمـو االقتـصادي                  : النقطة املرجعية     
  املستدام وتسهم يف االستقرار العام

  
 املقاييس مؤشرات التقدم احملرز

ــرامج   ــصمم ب ــة  ُت ــات الوطني ــذ األولوي وُتنفَّ
   دولينيوتأييدبدعم 

 مـــن أصـــل١١ للتنـــسيق والرصـــد علـــى  املـــشتركصـــادق اجمللـــس   •
  .من برامج األولويات الوطنيةبرناجما  ٢٢

 اختبـار نظـام اإلبـالغ احلكـومي الـذي ميتـد علـى              العاممت على مدار      •
اجلهـات املاحنـة علمـا بالتقـدم احملـرز يفوأحيطـت   م،   يو ١٠٠مدى  

  . برامج األولويات الوطنيةلتنفيذ خطط عم
تلقــى الــصندوق االســتئماين لــتعمري أفغانــستان متــويال مــن اجلهــات  •

ذلــكيتــضمن واملاحنــة بعــد موافقــة برنــامج صــندوق النقــد الــدويل، 
  .ية لربامج األولويات الوطنامليزانيةمن خالل الدعم تقدمي 
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 املتحدة للمرأة بدعم وزارة التأهيل والتنميـة الريفيـةاألممتقوم هيئة     •
ــوق ــصادي واحلقـ ــن االقتـ ــن األمـ ــة عـ ــتراتيجية وطنيـ ــداد اسـ يف إعـ

حلقـة عمـل ملـوظفني كبـاراهليئـة أيـضا      ونظمت   ؛االقتصادية للمرأة 
  .اجلنسانية والتمكني االقتصاديالشؤون من وزارة العدل عن 

ــادة التوزيــع ا ــة  زي لعــادل للمــساعدة اإلمنائي
ــاء ــع أحنـــ ــة يف مجيـــ ــات احلكوميـــ والنفقـــ

  أفغانستان

٢٠١٠ يف عــام ات رائــد للميزنــة علــى مــستوى املقاطعــ    مــشروعبــدأ   •
. يف امليزانيـة الوطنيـة  اتإلدراج االحتياجات املقّيمة على مستوى املقاطعـ    

ة مليـون دوالر يف امليزانيـ   ٢,٥كل مقاطعة مـا يـصل إىل        تتلقى  وميكن أن   
  .٢٠١٢/٢٠١٣القادمة للفترة 

 اإلدارة املاليـة العامـةاتأجرت وزارة املالية استعراضـا مـستقال لقـدر          •
دراســـــة اخليـــــارات املتاحـــــة لتحـــــسني، مـــــن أجـــــل  وزارة١٤يف 
  .امليزانية تنفيذ

ــادة حتــصيل اإليــرادات والنمــو املــستدام زي
 استنادا إىل املوارد األفغانية

٢٠١١/٢٠١٢احملليــة هــدفها للفتــرة   جتــاوزت حــصيلة اإليــرادات     •
ــسبة  ــة ١١,٨بن ــين عــشر  األشــهر يف  يف املائ وجتــاوزت. املاضــيةاالث

ــضرائب   ــرادات ال ــسابق،   إي ــام ال ــرادات الع ــدفإي ــغ اهل ــها مل تبل لكن
،٢٠١٠/٢٠١١أرقــام الفتــرة وجتــاوزت الرســوم اجلمركيــة  . احملــدد

 غري الـضريبيةارتفعت اإليرادات و. سواء األرقام الفعلية أو املستهدفة    
زادت، و ٢٠١٠/٢٠١١كانت عليه يف الوقت ذاتـه مـن الفتـرة           عما  
اهلـدف احملـدد، ويعـزى ذلـك أساسـا إىل املتحـصالت األوىل مـنعن  

وتـشري البيانـات األوليـة إىل أن نـسبة النمـو يف. لنحـاس أيناك ل منجم  
 يف املائة، إال أن النمو٨,٤(ستنخفض عن العام السابق      ٢٠١٢عام  

  .)قوياسيبقى 
اجتمع فريق أصحاب املصلحة املتعددين املنبثق عـن مبـادرة الـشفافية  •

،٢٠١١ مـــــرات يف عـــــام ٨يف جمــــال الـــــصناعات االســـــتخراجية  
 شــركة مــستقلة ملراجعــة احلــساباتحكومــة أفغانــستان واختــارت 

  .املنتظمةللتحقق من صحة تقارير االمتثال 
 أصــحاب املــصلحةتــشترك مجاعــات اجملتمــع املــدين يف عــضوية فريــق  •

املتعــــددين املنبثــــق عــــن مبــــادرة الــــشفافية يف جمــــال الــــصناعات
االســـتخراجية، ويتـــضمن مـــشروع قـــانون الوصـــول إىل املعلومـــات

  .أحكاما تتيح للجمهور االطالع على بيانات التعدين
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  التعاون اإلقليمي  -سادساً  
  عم الرخاء والسالم واالستقرارالتنسيق اإلقليمي املطرد والفعال لد: النقطة املرجعية    

 املقاييس مؤشرات التقدم احملرز

ــة     ــات اإلقليميـ ــني اهليئـ ــسيق بـ ــسني التنـ حتـ
 وزيادة االستثمارات اإلقليمية

الفريق العامل املعين بالتعـاون ٢٠١١ هيوني/ حزيران ٣يوم  يف  اجتمع    •
أكّـد جمـددا االلتـزامواإلقليمي، الذي أنـشأه فريـق االتـصال الـدويل،           

  .باستقرار أفغانستان وبرخائها االقتصادي
األمــن والتعــاون يف قلــب: مــؤمتر اســطنبول املعــين بأفغانــستان”ُعقــد   •

وقــدم يف أعقابــه نائــب، ٢٠١١نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢ يف “آســيا
 تدبريا لبناء الثقة١٢ورقة مفاهيمية تتضمن   وزير خارجية أفغانستان    

ــرِض( ــطنبول ٤٣ ُعـ ــؤمتر اسـ ــدبريا يف مـ ــاونهبـــدف )  تـ ــق التعـ تعميـ
  .اإلقليمي

ــران١٢يف   • ــني٢٠١١ هيونيــ/ حزي ، دخــل اتفــاق التجــارة العــابرة ب
  .أفغانستان وباكستان حيز التنفيذ

استؤنفت االجتماعات الثالثية بني أفغانـستان وباكـستان والواليـات  •
، لكنـها ُعلقـت جمــددا يف٢٠١١ مــايو/ أيـار ٣يف األمريكيـة  املتحـدة  

  .رباينهان الدين برأعقاب مقتل 
ــسياسي  • ــاون ال ــشمل التع ــاق شــراكة ي ــد اتف ــستان واهلن وقعــت أفغان

؛تنمية القدرات، والتعليم  و ؛التعاون التجاري واالقتصادي  و ؛واألمين
العالقـــــات االجتماعيـــــة والثقافيـــــة والعالقـــــات علـــــى مـــــستوىو

  .املدين اجملتمع
اء حكومـاتلـس رؤسـ  االجتماع العاشـر جمل   تعّهد االحتاد الروسي يف       •

 مليون دوالر٥٠٠الدول األعضاء يف منظمة شنغهاي للتعاون بدفع        
ــوب آســيا ل    ــشروع آســيا الوســطى وجن ــةمل ــة الكهربائي تجــارة الطاق

  .ونقلها
يفاللجنــة االقتــصادية املــشتركة بــني أفغانــستان وباكــستان،   اتفقــت   •

، علـى وضـع خريطـة٢٠١٢يناير  /املعقود يف كانون الثاين   اجتماعها  
ق حمـددة زمنيـا للخطـوات الراميـة إىل تعزيـز التعـاون بـشأن نقـلطري

 .الطاقة والطرق اليت تربط بني آسيا الوسطى وأفغانستان وباكستان
، وقّـع رؤسـاء٢٠١١ هيوني/مة ُعقد يف طهران يف حزيران     يف مؤمتر ق    •

إعالنـا بـشأن تعزيـزومجهورية إيران اإلسـالمية     أفغانستان وباكستان   
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ة ملكافحــة املخــدرات ومكافحــة اإلرهــاب، وبــشأناجلهــود املــشترك
  .توسيع نطاق التعاون السياسي واألمين واالقتصادي والثقايف

إيــرانمجهوريــة ، وقّعــت أفغانــستان و٢٠١٢ينــاير /يف كــانون الثــاين  •
ــاركاإلســـالمية  ــاون يف قطاعـــات اجلمـ ــادة التعـ ــاهم لزيـ ــذكرة تفـ مـ

  .يبواملصارف والتأمني، وتدابري ملكافحة التهر
ــول  • ــا٢٠١١ســبتمرب /يف أيل ــستان وكازاخــستان اتفاق ، وقعــت أفغان

  .بشأن توسيع نطاق التجارة بني البلدين
 بـــني أفغانـــستان“جـــسر الطاقـــة”أكتـــوبر /افُتـــتح يف تـــشرين األول  •

وطاجيكــستان وهــو خــط لنقــل الطاقــة الكهربائيــة يــربط بــني حمطــة
ــستا    ــة يف طاجيكـ ــة الكهرمائيـ ــد الطاقـ ــانغتودا لتوليـ ــالن يفسـ ن وبغـ

  .أفغانستان
ُعقدت حمادثات ثالثية بني أفغانستان وطاجيكستان وقريغيزستان يف  •

 لتنظـــيم٢٠١٢ينـــاير /دوشـــانيب يف طاجيكـــستان يف كـــانون الثـــاين 
ــدريب ــا وت ــات يف أواهن ــادل املعلوم ــود مكافحــة املخــدرات وتب جه

  .املهنيني األخصائيني
    

   واجملتمع الدويلحكومة أفغانستانالشراكة بني   - سابعا  
دعم اجملتمع الدويل لألولويات األفغانية باتـساق ضـمن إطـار التنـسيق بقيـادة               : النقطة املرجعية     

  أفغانستان
  

 املقاييس مؤشرات التقدم احملرز

زيادة نسبة اتساق املعونة مع االسـتراتيجية
اإلمنائيــــة الوطنيــــة األفغانيــــة واألولويــــات

 احلكومية

 الـدول الـضعيفة،للعمـل يف  اعتمـاد االتفـاق اجلديـد       أعلنت احلكومـة      •
الرفيــع املــستوى املعــين بفعاليــةالرابــع ق عليــه يف املنتــدى دِّالــذي ُصــ

  . املعونة، باعتباره إطارها اجلديد إلدارة املعونة
ــة      • ــة يف إدارة املعون ــة سياســة احلكوم مــن أجــل حتــسنيجتــرى مراجع

 الـسياق احلـايل للتنميـةمـع ونتائج مؤمتري بون وبوسـان      االتساق مع   
  .وبيئة املعونة

نــشاطحــوار التعــاون اإلمنــائي، وهــو   ٢٠١٢مــارس /ســيبدأ يف آذار  •
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ــل ســنوي  ــة  للتفاع ــات املاحن ــة واجله ــني وزارة املالي ــشة ، ب ــوفريملناق ت
واالتفــاق علــى االتــساق مــع األولويــات الرئيــسية،حافظــة للتمويــل 

ــيم وســيجري يف إطــار ذلــك احلــوار    ــمــدى تقي ــرامجاالت ساق مــع ب
  .الوطنيةاألولويات 

حتـــسني املـــساءلة بـــشأن الـــشراء والتعاقـــد
  باسم احلكومة واجملتمع الدويل

جملــسالفريــق العامــل املعـين بالتعاقــد التــابع ملكتــب  توصــيات  تقـدم   •
  .األمن القومي إىل مكتب الرئيس

تعزيــز اجمللــس املــشترك للتنــسيق والرصــد
سـتعراض  دعما لعملية كابل، وكوسيلة لال

املنـــتظم للتقـــدم احملـــرز بـــشأن األولويـــات
  األفغانية وااللتزامات املتبادلة

اآلليـةهـو   اجمللس املشترك للتنـسيق والرصـد       أن  مت التأكيد جمددا على       •
 علــىاالتفــاقالرئيــسية الرفيعــة املــستوى للتنــسيق يف أفغانــستان بعــد  

  . األولويات الوطنيةبرامجالتصديق على مبادرات من قبيل 

    
  مكافحة املخدرات  -ثامنا   
  

ــة     ــة اخلـــشخاش، وإنتـــاج املخـــدرات،   : النقطـــة املرجعيـ ــه يف احلـــد مـــن زراعـ ــتدامة التوجـ اسـ
  املخدرات وإدمان

  
 املقاييس مؤشرات التقدم احملرز

ــاج ــشخاش، وإنتـ ــة اخلـ ــاض يف زراعـ اخنفـ
  دماناإلاملخدرات، ومعدالت

١٣١ ٠٠٠نـــستان بلغـــت املـــساحة املزروعـــة باخلـــشخاش يف أفغا     •
.٢٠١٠ئة عما كانت عليه يف عـام      ا يف امل  ٧هكتار، أي أعلى بنسبة     

ــات ــه يف مقاطع ــن زراعت ــة م ــة وســبعني يف املائ ــسبة مثاني وتركــزت ن
يف اجلنـوب، ونـسبةوقنـدهار وهلمنـد     أوروزغان ودايكوندي وزابل    

  .مروز يف الغربيونوفرح ئة يف مقاطعات بادغيس ا يف امل١٧

 مقاطعـة٢٠املقاطعات اخلالية من زراعة اخلشخاش من       اخنفض عدد     •  
ــام  ــام  ١٧ إىل ٢٠١٠يف عـ ــة يف عـ ــدت٢٠١١ مقاطعـ ــث فقـ ، حيـ

مقاطعات بغالن وفارياب وكابيـسا وضـعها كمقاطعـات خاليـة مـن
  .زراعة اخلشخاش

 طن،٥ ٨٠٠ إىل   ٢٠١١من املتوقع أن يصل اإلنتاج احملتمل يف عام           •
 الــذي،٢٠١٠ عــن اإلنتــاج يف عــام  يف املائــة٦١أي بزيــادة نــسبتها 

  . طن٣ ٦٠٠ بلغ
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ــف،  • ــوفري العــالج مــن تعــاطي املخــدرات بــشكل طفي ــسبة ت زادت ن
ــا يف ذلـــك عـــالج املرضـــى ويتـــاح مزيـــد مـــن خيـــارات العـــالج مبـ

  . اخلارجيني والرعاية الالحقة يف اجملتمعات احمللية
لـىفـض الطلـب ع  املتعلقة خبلحكومة لالسياسة اجلديدة اكتمل وضع     •

متالزمـة/لوقاية من فريوس نقـص املناعـة البـشرية       ااملخدرات وسياسة   
مــن أجــلوالرعايــة املتــصلة هبمــا،  ) اإليــدز(نقــص املناعــة املكتــسب  

 .لتصدي لزيادة معدالت اإلدمان وما يصاحبها من أضرار يف البلدا
زيادة اجلهـود الراميـة إىل حظـر املخـدرات

  ومكافحة االجتار هبا بفعالية
محـالت ١ ٨٠٧، شـنت شـرطة مكافحـة املخـدرات     ٢٠١١ام يف ع   •

ــصادرة   ــة، أدت إىل مــ ــونكيلو ٥٢ ٨٣٩مدامهــ ــن األفيــ ــا مــ غرامــ
ــن و    ٣٢ ٧٩٣ و ــن اهلريوي ــا م ــنكيلو ٥٧ ٩٦٨كيلوغرام ــا م غرام

١١٢ ٢٣٧غرامـــــا مـــــن املـــــورفني و كيلو ٢٩ ٣٧٤احلـــــشيش و 
هوأُلقـي القـبض علـى مـا جمموعـ         . غراما من السالئف الكيميائية   كيلو
  . من الرعايا األجانب٧مشتبها، مبن فيهم  ٩٦٣

العملية الثالثة من املبـادرة اإلقليميـةقامت السلطات األفغانية يف إطار        •
ــار اهلادفـــة لالتـــصال واخلـــربة والتـــدريب مـــن أجـــل مكافحـــة االجتـ

الـسالئف مـن بـني مجيـع بلـدانمـن   ةاملشروع بضبط أكـرب كميـ     غري
مــن أهنيدريــد اخلــلكميــة ذلــك ومشــل . املنطقــة املــشاركة يف العمليــة

فيمـا شـكلصـودرت،   ) عبـوات  ثـالث (كيلوغرام   ٢٣ ٠٠٠قدرها  
،إىل أفغانـستان دوليـة مؤديـة   ، عنـد نقطـة عبـور حدوديـة          إجنازا هامـا  

مجهوريـةوأفادت  . لتتبع مصدرها األمر الذي مكّن من بدء حتقيقات       
دريـدوطاجيكـستان أيـضا مبـصادرة كميـات مـن أهني        اإلسالمية  إيران  
). علـــى التـــوايل،غرامـــات كيلو٤٠٤و كيلوغرامـــا  ١ ٣٣٠(اخلـــل 
١٩ ٠٠٠  قـدرها  أثنـاء العمليـة   إضـافية   مواد كيميائية   ت  صودر كما
  .غراماكيلو

زيادة يف الزراعـة املـشروعة ومـا يتـصل هبـا
مــــن اســــتثمارات رأس املــــال اخلــــاص يف

كانـت تـستخدم يف الـسابق لزراعـة        مناطق  
  اخلشخاش

حتسني آلية رصد مكافحة املخدرات يف اجمللـس املـشتركجيري حاليا     •
للتنسيق والرصد لقيـاس الزيـادة يف الزراعـة املـشروعة ومـا يتـصل هبـا

ــن اســتثمار رأمســايل خــاص يف    ــار اإلم ــق ط ــاتاملتعل ــربامج األولوي ب
  .الوطنية
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	أولا - مقدمة
	1 - هذا التقرير مقدَّم عملا بقرار الجمعية العامة 66/13 وقرار مجلس الأمن 1974 (2011)، الذي طلب فيه المجلس إليَّ أن أقدِّم تقريرا عن التطورات في أفغانستان كل ثلاثة أشهر.
	2 - ويتضمن التقرير آخر المستجدات المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة في أفغانستان، بما في ذلك أي جهود ذات شأن بُذلت في مجالات المساعدة الإنسانية والتنمية وحقوق الإنسان، منذ صدور تقريري السابق في 13 كانون الأول/ديسمبر 2011 (A/66/604-S/2011/772). ويتضمن التقرير أيضا موجزا للتطورات السياسية والأمنية الرئيسية والأحداث الإقليمية والدولية ذات الصلة بأفغانستان. ويتناول الفرع التاسع من التقرير (الملاحظات) الاستعراض الشامل للأنشطة المنوطة ببعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان وللدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في أفغانستان، وهو الاستعراض الذي طلبه مجلس الأمن في قراره 1974 (2011). أما المرفق، فيشتمل على تقييم للتقدم المحرز نحو استيفاء النقاط المرجعية والمؤشرات منذ صدور تقريري المؤرخ 9 آذار/مارس 2011 (A/65/738-S/2011/120)، وذلك تمشيا مع قرار مجلس الأمن 1868 (2009).
	ثانيا - التطورات ذات الصلة
	ألف - التطورات السياسية
	3 - طوال الفترة التي تلت مؤتمر بون، الذي عقد في 5 كانون الأول/ديسمبر 2011، كان الشاغل الرئيسي للنقاش السياسي في أفغانستان هو تحديد الكيفية المثلى التي ينبغي بها تناول أي عملية للسلام يحتمل أن تنشأ. وتزايد التركيز في المناقشة، سواء داخل أفغانستان أو خارجها، على سبل تنشيط الجهود التي كانت فيما سبق مشتتة أو متعثرة. وعلى وجه أكثر تحديدا، كانت الفكرة التي غلبت على النقاش هي إمكان إنشاء مكتب لحركة طالبان بهدف تيسير الحوار، وتحديد مكان ذلك المكتب، وقد يكون هذا المكان في قطر.
	4 - وفي 15 كانون الأول/ديسمبر، تم الاتفاق في اجتماع عقد بين الرئيس كرزاي وشخصيات وطنية بارزة على ضرورة إيجاد آلية عملية لإشراك المعارضة المسلحة في الأمور، وتم التشديد أيضا على وجوب أن تكون دفة القيادة في أي عملية للسلام في أيدي الأفغان وأن يكونوا هم أصحاب السيطرة على مجرياتها. وأبدى الحاضرون تأييدا للاقتراحات التي تدعو إلى إنشاء مكتب لحركة طالبان، غير أنهم أشاروا إلى تفضيلهم أن يكون المكتب في أفغانستان أو في المملكة العربية السعودية أو تركيا. وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2011، عممت حكومة أفغانستان على البعثات الدبلوماسية بيانا من 11 نقطة يحدد شروط الحكومة للدخول في هذه المباحثات، مع التأكيد على ضرورة عدم إضاعة المكاسب التي تحققت في السنوات العشر الأخيرة.
	5 - وفي 3 كانون الثاني/يناير 2012، أعلنت حركة طالبان في بيان خطي نُسب إليها عن استعداد الحركة لإنشاء مكتب سياسي من أجل ”التوصل إلى تفاهم مع الأمم الأخرى“، وأشارت في البيان أيضا إلى وجود ”اتفاق أولي مع قطر وأطراف أخرى معنية“. وفي كلمة أدلى بها الرئيس كرزاي أمام مجلسي الجمعية الوطنية في 21 كانون الثاني/يناير، دعا الرئيس الأفغان الذين يقاتلون الحكومة إلى إلقاء أسلحتهم. وأعرب عن دعمه لفكرة أن تكون قطر مقرا لمكتب الطالبان، وذكر أنه يفعل ذلك تحاشيا لأي ذريعة يمكن أن تطيل أمد الحرب. وأشار من جديد إلى ضرورة أن تتولى الحكومة زمام القيادة في عملية السلام، وأعلن أنه قد التقى مؤخرا بوفد يمثل الحزب الإسلامي الذي يقوده قلب الدين حكمتيار، وأنه يأمل في أن تتواصل هذه المناقشات. وفي 15 شباط/فبراير، أكد الرئيس كرزاي لوسائل الإعلام أن حكومته قد انخرطت في محادثات مع حركة طالبان - وهو قول رفضته الحركة في بيان نُسب إليها - وفي 21 شباط/فبراير، أقر الرئيس كرزاي مسألة فتح مكتب لحركة طالبان في قطر، مؤكدا أن عملية السلام هي الأولوية الأولى لحكومته.
	6 - وفي 17 شباط/فبراير، عُقد في إسلام أباد اجتماع القمة الثلاثي الثالث بين الرئيس كرزاي والرئيس أحمدي نجاد والرئيس زرداري. وشُدد في البيان المشترك الذي تمخض عنه الاجتماع على دعم باكستان وجمهورية إيران الإسلامية الكامل لقيام عملية سلام يقودها الأفغان ويمتلكون زمام السيطرة عليها.
	7 - واستمر التقدم في تنفيذ برنامج أفغانستان للسلام وإعادة الإدماج، بدعم فني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتشير التقارير إلى أن لجان السلام في المقاطعات والسلطات المحلية قد زادت من أنشطة التواصل التي تضطلع بها، في أعقاب انعقاد الجمعية الكبرى التقليدية (لويه جركه) في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وهو ما أدى إلى تنشيط الجهود المبذولة في هذا الصدد. ووفقا لما أفادت به الأمانة المشتركة لبرنامج أفغانستان للسلام وإعادة الإدماج، بلغ في منتصف شهر شباط/فبراير عدد المحاربين السابقين المسجلين رسميا في البرنامج 825 3 شخصا. وأفيد بإجراء مناقشات مع ممثلين لبعض الجماعات المسلحة، يعتقد أنهم يمثلون 825 مقاتلا إضافيا، ممن قد أعربوا من قبل عن اهتمام بالمصالحة، وإن لم ينضموا بعد لهذه العملية. وأفادت الأمانة المشتركة أيضا بصدور تعهدات غير رسمية بالتوقف عن القتال من جانب جماعات ليست مستعدة لتسجيل أسمائها لدى البرنامج. ومن الجدير بالإشارة بصفة خاصة أنه قد تم إعادة إدماج الجماعات الأولى التي تنتمي لمقاطعتي كابل وزابل، إلى جانب جماعات كبيرة من بادغيس وبغلان وقندهار. وتشير التقييمات الأولية إلى أن بعض المناطق التي ترتفع بها مستويات إعادة الإدماج قد شهدت تحسنا أمنيا، وإن ظلت هناك مخاوف بشأن مدى أهلية عدد من الجماعات التي قُبلت في البرنامج.
	8 - وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2011، أدى اليمين خمسة أعضاء في اللجنة الانتخابية المستقلة، إثر تعيينهم من جانب الرئيس كرزاي. فقد تم تجديد مدة عضوية اثنين من أعضاء اللجنة، وهما مؤمنة ياري ومحمد غورزيواني، وتعيين ثلاثة مفوضين جدد، هم: دستاغير أزاد، المحافظ السابق لمقاطعة نيمروز؛ وهاشم فولاد، وهو عضو سابق في البرلمان عن مقاطعة نانغارهار؛ ورضا عظيمي، وهو نائب سابق من مقاطعة باروان. أما ولاية رئيس اللجنة، فضل مناوي، وعضوية عبد الخالق باشاي، فهما مستمرتان حتى مطلع عام 2013. وقد أوجد استئثار الرئيس بالسلطة التقديرية فيما يتصل بتعيين أعضاء اللجنة مخاوف في أوساط بعض جماعات المعارضة بشأن حياد اللجنة في الانتخابات المقبلة. وفي شهر كانون الأول/ديسمبر أيضا وقّعت اللجنة والبرنامج الإنمائي على المرحلة الثانية من برنامج تعزيز القدرات القانونية والانتخابية من أجل الغد (المشروع الانتخابي)، وهو مشروع لتقديم المساعدة الانتخابية مدته عامان يركز بصفة أساسية على مواصلة بناء قدرات اللجنة وتعزيزها.
	9 - وقدم الرئيس كرزاي في البيان الذي أدلى به في افتتاح الدورة السادسة عشرة للجمعية الوطنية في 21 كانون الثاني/يناير 2012 موجزا للإنجازات التي حققتها الحكومة في العام الماضي، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز في قطاعي الصحة والتعليم. وأشاد بذكرى عضوي البرلمان اللذين لقيا مصرعهما في العام الماضي، وهما هاشم ماتانوال (مقاطعة أوروزغان) ومُطالب بك (مقاطعة تخار)، إلى جانب 47 آخرين من كبار المسؤولين وقادة المجتمع المحلي الأفغان وقعوا ضحايا للعنف في الفترة ذاتها. وشدد الرئيس على ضرورة أن تكون مقدرات الأفغان في أيديهم، في ظل النظام المتفق عليه في دستور عام 2004، المؤلف من دولة ذات كيان موحد، قائلا إن البلد ليست مختبرا سياسيا للأطراف الخارجية. وناشد الرئيس أعضاء الجمعية إبداء التعاون البناء، وأكد لهم أنه سيجري قريبا عرض الخطوط الأساسية لسياسات الحكومة وأسماء المرشحين للوزارة على البرلمان للحصول على موافقته. ومن الأعمال الأخرى التي تم الاضطلاع بها في مجلسي النواب والشيوخ بالجمعية الوطنية إقرار الميزانية، التي عرضت في 5 شباط/فبراير على مجلس الشيوخ (ميشرانو جركه)، واستعراض القوانين المتراكمة لدى مختلف لجان البرلمان انتظارا للبت فيها.
	10 - وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2011، اجتمعت في كابل 10 أحزاب سياسية للإعلان عن مولد ائتلاف أفغانستان الوطني تحت قيادة المعارض والمرشح الرئاسي السابق، عبد الله عبد الله. ومن العناصر الرئيسية للبرنامج السياسي للائتلاف إرساء حكومة برلمانية والتوسع في اللامركزية. كذلك تساند كتلة المعارضة الرئيسية الأخرى، وهي الجبهة الوطنية لأفغانستان، التي يقودها ضياء مسعود، إجراء هذه التغييرات في نظم الحكم. وقد احتدم الجدل في هذا الشأن، وكثيرا ما كان الخلاف في وجهات النظر يسير وفق الانقسامات العرقية، ويرجع تاريخ هذا النقاش إلى الجمعية الكبرى الدستورية (لويه جركه) لعام 2004 التي أرست هيكلا مركزيا للدولة. وقد أدى تعالي الأصوات مؤخرا للمطالبة بمزيد من الاستقلال الذاتي على الصعيد دون الوطني إلى اندلاع مناقشات عامة حامية الوطيس.
	باء - التطورات الأمنية
	11 - واصلت الأمم المتحدة رصد الحوادث الأمنية المتصلة بعمل العناصر الفاعلة المدنية وتنقلاتها وسلامتها في جميع أنحاء البلد، وبخاصة الحوادث التي تؤثر على إنجاز أنشطة الأمم المتحدة وبرامجها المقررة. وانخفضت الحوادث الأمنية في كانون الأول/ديسمبر 2011 (296 1 حادثا) وكانون الثاني/يناير 2012 (286 1 حادثا) بالمقارنة بفترة الشهرين السابقة التي تم الإبلاغ عنها. وتراجع عدد الحوادث أيضا بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق: في كانون الأول/ديسمبر 2010 (581 1 حادثا) وكانون الثاني/يناير 2011 (636 1 حادثا). ويُعزى هذا إلى عدة عوامل، من بينها الاتجاهات الموسمية (ذلك أنه من المرجح أن تكون قسوة الشتاء قد أعاقت حركة المتمردين إعاقة شديدة)، وكذلك تعطيل أنشطة المتمردين بفعل العمليات العسكرية الأفغانية والدولية التي استهدفت شبكات المتمردين طوال فصلي الصيف والخريف، ولا سيما في الجنوب. وشكَّلت الاشتباكات المسلحة وحوادث الأجهزة المتفجرة المرتجلة أغلبية هذه الحوادث، حيث يُعزى إليها ما يقرب من 60 في المائة من مجموع الحوادث التي وقعت خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وظلت الأنشطة العسكرية مركزة في مقاطعات الجنوب الشرقي ومقاطعتي كونار ونانغارهار في الشرق.
	12 - وشنت العناصر المناوئة للحكومة 9 هجمات انتحارية في كانون الأول/ديسمبر 2011 و 12 هجوما في كانون الثاني/يناير 2012، منها اثنان من الهجمات المعقدة. وظلت حملة الترويع مستمرة من خلال الاغتيالات التي تستهدف مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأفرادا من قوات الأمن وقادة سياسيين ودينيين محليين من ذوي النفوذ. وعادت الهجمات لتركز على المقاطعات الجنوبية التي سُجل فيها نحو 50 في المائة من مجموع هذه الحوادث على نطاق البلد بأكمله. ولم تكن أعمال القتل تلك مرتبطة جميعا ارتباطا مباشرا بعمليات التمرد، فقد أدت أيضا الصراعات المحلية على السلطة إلى اندلاع العنف وأضافت إلى مناخ الخوف وانعدام الثقة.
	13 - وقد أعادت عملية حرق المصاحف المؤسفة التي شهدتها قاعدة باغرام الجوية في مقاطعة باروان في 21 شباط/فبراير إلى الأذهان الاحتجاجات التي وقعت في ربيع عام 2011، والتي أدى أحدها إلى مصرع ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة الدوليين وأربعة حراس دوليين وخمسة مدنيين أفغان في مزار الشريف. وفي 23 شباط/فبراير، كان ما لا يقل عن تسعة مدنيين قد لقوا مصرعهم نتيجة لهذا الحادث الأخير.
	14 - وعلى وجه العموم، سار العمل في المرحلة الثانية من عملية الانتقال حسب المقرر لها. وتم الاتفاق بين الحكومة وقوة المساعدة الأمنية الدولية التي تقودها منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) على خطط تنفيذ عملية الانتقال المتصلة بالمناطق المدرجة ضمن ”المرحلة الثانية“ وعددها 18 منطقة، وهي الخطط التي ترسي العمليات المتعلقة بالأمن والاتصالات الاستراتيجية والحوكمة والتنمية، وكذلك تم الاتفاق بينهما على تطوير فريق تعمير المقاطعات. وتعكف وزارة المالية على إعداد المجموعات الخاصة بعملية الانتقال في المقاطعات، بهدف دعم تنفيذ برامج الأولويات الوطنية حسب المنطقة الجغرافية.
	15 - وواصلت البعثة عملها مع لجان تنمية المقاطعات ومع الوزارات، من أجل تعزيز عمليات تنسيق التخطيط الإنمائي في المقاطعات وتشجيع الاتساق بين الحكومة والقوة الدولية. وشمل ذلك تقديم الدعم السوقي للجنة تنسيق عملية الانتقال، التابعة للحكومة، من أجل تقييم التقدم المحرز في المناطق التي تشهد عملية الانتقال، في الوقت الذي يجري فيه البت في شؤون المرحلة الثالثة. وقد بدأت وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في أفغانستان في تحديد سبل الربط بين عملها وأولويات الحكومة والوقوف على الإمكانيات القائمة لزيادة التواؤم مع تلك الأولويات.
	16 - وفي 31 كانون الثاني/يناير 2012، أصدرت وزارة الداخلية استقصاء البرنامج الإنمائي السنوي للتصورات المتعلقة بالشرطة لعام 2011. وأظهر الاستقصاء وجود بعض الاتجاهات الإيجابية فيما يتصل بالثقة في الشرطة والدور الذي تؤديه الشرطيات. وعلى الرغم مما أفيد به من انخفاض معدل التصورات المتعلقة بفساد الشرطة، مقارنة بالعام الماضي، فقد تم تسليط الضوء على هذه المسألة، جنبا إلى جنب مع قضية المساءلة، باعتبارهما من التحديات التي لا تزال قائمة. وأدت الجهود المبذولة للنهوض بالأمن من خلال مبادرات الخفارة المجتمعية إلى توسيع الشرطة المحلية الأفغانية، بحيث أصبحت تضم 000 11 عضو في 57 موقعاً معتمداً. وأعلن وزير الداخلية في مجلس الأمن القومي الأفغاني في 25 كانون الأول/ديسمبر 2011 أنه سيجري وقف مبادرة أخرى من مبادرات الخفارة المجتمعية، وهي برنامج حماية الهياكل الأساسية الحيوية، ريثما يتم البت في مستقبل البرنامج.
	17 - وقد شكَّلت الاتفاقات الاستراتيجية الثنائية التي وقعها الرئيس كرزاي مع أعضاء المجتمع الدولي في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير ضمانا للشراكات القائمة ذات الأجل الطويل، ومنها الشراكات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى المساعدة الأمنية.
	جيم - التعاون الدولي
	18 - اكتسب الحوار السياسي والتعاون بين أفغانستان وبلدان المنطقة زخماً في الفترة المشمولة بالتقرير، استناداً إلى العملية التي بدأت في مؤتمر اسطنبول المعني بأفغانستان: الأمن والتعاون في قلب آسيا، الذي عُقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وفي اجتماع عقد في 5 شباط/فبراير 2012 في كابل مع السفراء المعنيين، وزعت الحكومة ورقة مفاهيمية تشكل ”خريطة طريق“ لمؤتمر المتابعة الوزاري الذي سيعقد في كابل، والمقرر الآن بصفة مبدئية أن يكون موعده في 11 حزيران/يونيه. وتركز الورقة على 12 تدبيراً لبناء الثقة (من بين التدابير الأصلية التي عُرضت في اسطنبول، البالغ عددها 43 تدبيراً)، الهدف منها هو توسيع نطاق التعاون الإقليمي في ثلاثة مجالات عامة، هي: المسائل السياسية والأمنية؛ والمسائل الاقتصادية؛ والمسائل التعليمية والثقافية والقانونية.
	19 - وفي 1 شباط/فبراير، التقت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في باكستان، حنا رباني خار، بالرئيس كرزاي في كابل، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون الثنائي بشأن طائفة من المسائل، من بينها الأمن والتنمية والتجارة. وفي بيان مشترك، أكدت باكستان من جديد دعمها الكامل لأفغانستان، ووافقت على الأهمية البالغة التي تنطوي عليها عملية المصالحة التي يقودها الأفغان ويمتلكون زمام السيطرة عليها بالنسبة لإرساء السلام على الأجل الطويل.
	20 - وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2011، أجرى وفد أفغاني مؤلف من 24 عضواً من مجلسَي الجمعية الوطنية زيارة إلى إسلام أباد، واجتمع برئيس وزراء باكستان، يوسف جيلاني، وبعض من البرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني، في إطار الحوار القائم بين البرلمانيين من باكستان وأفغانستان. وأوصى أعضاء الوفد بالنهوض بعملية تنسيق مكافحة الإرهاب ومعالجة مسألة الملاذ الآمن للإرهابيين. وفي 31 كانون الثاني/يناير 2012، التقت أيضاً مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأفغاني برئيس وزراء باكستان في إسلام أباد، في إطار سلسلة من الزيارات المتبادلة للبرلمانيين من البلدين.
	21 - وفي اجتماع القمة الثلاثي، اتفق رؤساء أفغانستان وباكستان وجمهورية إيران الإسلامية على عدم السماح بانطلاق التهديدات من أراضي أي منهم ضد أراضي الآخر، وكذلك على تعزيز التعاون في مكافحة المخدرات وفي المسائل الاقتصادية، بما في ذلك تيسير التجارة ومشاريع الهياكل الأساسية والطاقة.
	22 - وتتسم العلاقات الثنائية بين أفغانستان والبلدان المجاورة بتقدم مطرد في مجال التعاون الاقتصادي. ففي 16 كانون الثاني/يناير، أعلن مكتب الرئيس كرزاي أن الحكومة قد وافقت على طلب باكستان تمرير خط للطاقة الكهربائية عبر أراضي أفغانستان لإتاحة نقل الكهرباء من أوزبكستان إلى باكستان. ووفقاً لنائب وزير المياه والطاقة في أفغانستان، غلام فاروق قاضي زاده، سيجري تحديد طريق تمرير الخط الكهربائي والشروط الملائمة لذلك في إطار المفاوضات بين الفريقين التقنيين الباكستاني والأفغاني.
	23 - وفي 16 كانون الثاني/يناير أيضا، افتُتحت في إسلام أباد الدورة الثامنة للجنة الأفغانية - الباكستانية الاقتصادية المشتركة، وشارك في رئاستها وزير مالية أفغانستان، عمر زاخيلوال، ووزير مالية باكستان، عبد الحفيظ شيخ. واتفقت اللجنة المشتركة على وضع خريطة طريق محددة المدة من أجل تعزيز التعاون الثنائي، وبخاصة فيما يتعلق بكفالة استيراد 000 1 ميغاواط من الطاقة الكهربائية (مشروع ”CASA-1000“) والغاز، من جمهوريات آسيا الوسطى إلى باكستان عبر أراضي أفغانستان، وإقامة طريق بري يصل بين باكستان وطاجيكستان عبر أفغانستان.
	24 - وجرت في 26 كانون الثاني/يناير في تركمانستان محادثات ثنائية بين أفغانستان وتركمانستان بشأن التعاون الاقتصادي، خلال زيارة الرئيس كرزاي للرئيس بردي محمدوف. وركَّزت المناقشات على التدابير المطلوبة لوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات إتمام خط أنابيب الغاز الذي يصل إلى باكستان والهند عبر أفغانستان، وخط السكك الحديدية الذي يربط بين أفغانستان وتركمانستان، وعمليات تصدير الكهرباء إلى أفغانستان.
	25 - وتجدر الإشارة أيضاً إلى بعض أمثلة الاستثمار الأجنبي في أفغانستان من داخل المنطقة. ففي 26 كانون الأول/ديسمبر 2011، وافقت جمهورية إيران الإسلامية في اجتماع عُقد في طهران بين وزير التجارة والصناعة في أفغانستان، أنوار الحق، أنور أحدي، ونائب وزير النفط في جمهورية إيران الإسلامية، علي رضا زيغامي، على توريد ما يصل إلى مليون طن من المنتجات النفطية إلى أفغانستان سنوياً. وأجرى السيد أحدي أيضاً زيارة إلى المرافق المرفئية في الجزء الجنوبي من جمهورية إيران الإسلامية التي يمكن استخدامها لنقل الواردات والصادرات الأفغانية. وفي 28 كانون الأول/ديسمبر، وقَّعت أفغانستان أول عقد كبير لها للتنقيب عن النفط مع شركة صينية، بهدف تطوير ثلاثة حقول في مقاطعتين شماليتين، هما ساريبول وفارياب، ويقدَّر أن تحوي هذه الحقول ما لا يقل عن 87 مليون برميل من النفط، وأن تأتي بعائدات إلى أفغانستان قدرها 7 بلايين دولار على مدى الأعوام الـ 25 المقبلة. وفي 16 كانون الثاني/يناير 2012، جرى التوصل إلى اتفاق مع شركة إيرانية لإنتاج مليون طن من الإسمنت سنوياً في مقاطعة هرات، بقيمة تقدَّر بمبلغ 150 مليون دولار، إضافةً إلى تطوير منجم فحم بهلوانان في هرات.
	26 - وبدعم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اجتمع ممثلون عن أفغانستان وباكستان وجمهورية إيران الإسلامية في دبي في الفترة من 29 إلى 31 كانون الثاني/يناير لمناقشة استراتيجية الحلول الرباعية الخاصة باللاجئين الأفغان. وتؤوي باكستان وإيران ثلاثة ملايين لاجئ، في حين تُظهر الدراسات التي أجرتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حديثاً أن ما يصل إلى 60 في المائة من العائدين الأفغان إلى الوطن يعيشون في ظروف تعتبر أسوأ من التي شهدوها من قبل ويعانون من مشاكل كبيرة في بناء حياتهم ثانيةً في أفغانستان. وتمشياً مع مبادئ عملية إسطنبول للأمن والتعاون الإقليميين من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان، تهدف الاستراتيجية إلى ما يلي: تهيئة الظروف المواتية للعودة الطوعية إلى الوطن عن طريق الاستثمارات المجتمعية، وتعزيز فرص كسب الرزق؛ وتقديم المساعدة إلى المجتمعات المُضيفة. وقد وقَّعت الحكومات الثلاث على الاستراتيجية وسيجري البدء فيها رسميا في سويسرا في أيار/مايو. ونوقشت أيضا في اجتماع دبي طرائق إنشاء صندوق استئماني متعدد المانحين.
	ثالثاً - حقوق الإنسان
	27 - أصدرت البعثة، في 4 شباط/فبراير، تقريرها السنوي لعام 2011، المتعلق بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، الذي أفادت فيه بحدوث زيادة في الخسائر في صفوف المدنيين للعام الخامس على التوالي. ووثَّقت البعثة وقوع 021 3 حالة وفاة بين المدنيين، مما يمثل زيادة نسبتها 8 في المائة مقارنةً بعام 2010، وأشارت إلى مسؤولية العناصر المناوئة للحكومة عن 77 في المائة من الوفيات، مما يمثل زيادة نسبتها 14 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010. وتتحمل القوات الموالية للحكومة المسؤولية عن 410 من حالات الوفيات في صفوف المدنيين، مما يمثل انخفاضاً نسبته 4 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2010. وفي 9 في المائة من الحالات، لم يكن من الممكن أن تعزى الوفيات بين المدنيين إلى أي من الطرفين.
	28 - وانتقد بيان صادر على موقع شبكي تابع لحركة طالبان التقرير السنوي لعام 2011 معتبراً أنه لم يراعِ سوى جانب واحد من الأحداث. وشكَّك في وصف حكَّام المقاطعات ورؤساء الشرطة بأنهم من ”المدنيين“ على نحو ما ورد في التقرير بشأن أعمال قتل استهدفت مسؤولين حكوميين مدنيين. وأورد البيان أيضاً عدة حوادث قامت خلالها القوات الموالية للحكومة بقتل مدنيين، وأشار إلى أن حركة طالبان ترى أن البعثة لم تبلِّغ عن تلك الحوادث في التقرير. وتولَّت البعثة متابعة هذه الادعاءات واستطاعت أن تؤكد أنها قد أبلغت عن جميع الحوادث المذكورة. وعلى الرغم من تزايد الإشارة في البيانات الأخيرة الصادرة عن حركة طالبان، إلى أهمية الحد من الخسائر في صفوف المدنيين، فإن تلك البيانات لم تؤدِّ إلى أي انخفاض ملحوظ في عدد الوفيات بين المدنيين وفي الإصابات الناجمة عن الأساليب التي تستخدمها الحركة. ومن شأن وقف استخدام الأجهزة المرتجلة المعدَّة في شكل صفائح ضغط تنفجر بفعل الضحية، والتفجيرات الانتحارية، أن يبرهن بصورة مقنعة على وجود مثل هذه النية، نظراً للأثر العشوائي وغير المتكافئ لتلك الأعمال على المدنيين الأفغان.
	29 - وفي شهري كانون الأول/ديسمبر 2011 وكانون الثاني/يناير 2012، وثَّقت البعثة وقوع 383 حالة وفاة و 820 إصابة بين المدنيين، مما يمثل زيادة نسبتها 39 في المائة في الخسائر (من الوفيات والإصابات) في صفوف المدنيين مقارنةً بالشهرين المناظرين في الفترة 2010-2011. وفي حين انخفض عدد الوفيات بين المدنيين بنسبة 5 في المائة، فإن الإصابات في صفوفهم ازدادت بنسبة 77 في المائة. وتتحمل العناصر المناوئة للحكومة المسؤولية عن 047 1 حالة من هذه الخسائر (87 في المائة)، والقوات الموالية للحكومة المسؤولية عن 54 حالة منها (4 في المائة). وشكَّل الأطفال 15 في المائة من العدد الإجمالي للإصابات التي وقعت في صفوف المدنيين (53 قتيلاً و 123 جريحاً) في شهري كانون الأول/ديسمبر 2011 وكانون الثاني/يناير 2012، مما يمثل زيادة نسبتها 9 في المائة مقارنةً بالعام السابق.
	30 - وكانت الهجمات الانتحارية من جانب العناصر المناوئة للحكومة أشد فتكا في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير. فقد تسبب 15 هجوما انتحاريا في زيادة الخسائر بين المدنيين، وكان أغلبها في المنطقة الجنوبية. فقد قُتل ما مجموعه 124 مدنياً (32 في المائة من جميع الوفيات بين المدنيين) وجُرح 442 مدنياً (54 في المائة من جميع الإصابات بين المدنيين)، مما يمثل زيادة كبيرة في الوفيات والإصابات من جراء الهجمات الانتحارية مقارنة بالشهرين المناظرين في الفترة 2010-2011. وتسببت الأجهزة المتفجرة المرتجلة التي استخدمتها العناصر المناوئة للحكومة في وقوع 111 حالة وفاة بين المدنيين في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير، مما يمثل انخفاضاً نسبته 17 في المائة مقارنة بالشهرين المناظرين في الفترة 2010-2011.
	31 - وما زالت الغارات الجوية تشكل السبب الرئيسي وراء وفيات المدنيين الناجمة عن أعمال القوات الموالية للحكومة، إذ أسفرت عن مقتل ما مجموعه 12 مدنياً، مما يمثل انخفاضاً نسبته 37 في المائة مقارنة بفترة الشهرين المناظرين في السنة السابقة. وتراجعت الخسائر في صفوف المدنيين من جراء عمليات التفتيش الليلية المثيرة للخلاف إلى 13 حالة (9 وفيات و 4 إصابات)، مما يمثل انخفاضاً نسبته 48 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الخسائر في صفوف المدنيين من جراء الاشتباكات البرية 16 حالة خلال الفترة المشار إليها (9 وفيات و 7 إصابات)، مما يمثل انخفاضاً نسبته 70 في المائة مقارنة بالعام السابق.
	32 - واستمرت البعثة، إلى جانب سائر أعضاء فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ، في العمل بآلية الرصد والإبلاغ المتعلقة بحالة الأطفال في أفغانستان. واستجابةً لخطة العمل الموقَّعة في شباط/فبراير 2011، أفادت حكومة أفغانستان بإحراز تقدم في منع تجنيد الأطفال والانتهاكات الجسيمة الأخرى، بوسائل منها إصدار المراسيم وشن حملة لتوعية قوات الأمن الأفغانية وبناء قدراتها في مجال حقوق الطفل. واتُخذت خطوات ملموسة في مقاطعتين غربيتين، هما هرات وغور، من خلال إنشاء وحدات لحماية الطفل في أقسام تجنيد عناصر الجيش والشرطة.
	33 - واستجابةً لتقرير البعثة الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2011 والمتعلق بمعاملة المحتجزين في السجون الأفغانية، اتخذت حكومة أفغانستان والقوة الدولية خطوات لتنفيذ التوصيات الرئيسية الواردة فيه. وقامت القوة الدولية، بعد تعليقها إجراءات نقل المحتجزين إلى 16 مرفقاً حدَّدتها البعثة بوصفها مواقع مورِست فيها أعمال تعذيب منهجية، بتنفيذ خطة للتفتيش الموقعي والتدريب الإصلاحي لموظفي التحقيق العاملين في مديرية الأمن الوطنية والشرطة الوطنية الأفغانية، شملت مرافق الاحتجاز الستة عشر المشار إليها. وبعد الانتهاء من المرحلة الأولية للتفتيش الموقعي والتدريب الإصلاحي في 15 شباط/فبراير، أعلنت القوة الدولية أنها اعتمدت مجدداً ثمانية مرافق للاحتجاز، واعتمدت بشكل مشروط أربعة مرافق بانتظار إجراء مزيد من التفتيش الموقعي فيها، ولم يجر بعد اعتماد أربعة مرافق، من بينها مرافق مديرية الأمن الوطنية في قندهار وكابل. واستأنفت القوة الدولية نقل المحتجزين من أماكن احتجازهم إلى المرافق الثمانية التي اعتمدت بشكل كامل، وهي تخطط للبدء ببرنامج لرصد المحتجزين الذين تقوم بنقلهم، من مراكز الاحتجاز إلى المحاكمة، وتشكيل أفرقة للتدريب والرصد في جميع القيادات الإقليمية. وأنشأت مديرية الأمن الوطنية إدارة معنية بحقوق الإنسان للتحقيق في ادعاءات إساءة المعاملة والتعذيب، وأصدرت تعليمات لتذكير الموظفين بمسؤوليتهم في التقيُّد بالمعايير الوطنية والدولية. وأجرت البعثة، في سياق مواصلة أنشطتها المتعلقة بالمتابعة، زيارات إلى 78 من مرافق الاحتجاز الخاضعة لإدارة مديرية الأمن الوطنية والشرطة الوطنية الأفغانية ومديرية السجون المركزية، بهدف إعادة تقييم معاملة المحتجزين ذوي الصلة بالنزاع منذ صدور التقرير.
	34 - وفي 10 كانون الثاني/يناير، بدأ رسمياً نفاذ المرسوم الرئاسي الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2011 والقاضي بنقل مديرية السجون المركزية من وزارة العدل إلى وزارة الداخلية. وأكَّدت وزارة الداخلية التزامها باستقلالية المديرية داخل الوزارة، مع كفالة الفصل بين عمل الشرطة وعمل مؤسسات السجون. وتقوم البعثة برصد الحالة لكفالة أن يكون هذا الفصل مفهوماً وأن يجري تنفيذه، ولا سيما على المستويات دون الوطنية.
	35 - وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2011، انتهت مدة ولايات جميع المفوضين التسعة في اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان. وأعاد الرئيس كرزاي تعيين ستة مفوضين منهم فيما بقيت ثلاث وظائف شاغرة. وأعربت منظمات المجتمع المدني الأفغانية عن قلقها إزاء الطبيعة المبهمة لهذه العملية، وخطر أن تؤثِّر التعيينات غير المناسبة على فعالية اللجنة. ورحَّبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، والبعثة بالحوار الذي جرى في وقت لاحق بين الحكومة والمجتمع المدني بشأن عملية التعيينات، مع التشديد على أنه ينبغي تعيين مفوضين أكفَّاء يمثلون مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك النساء والأقليات، عن طريق عملية تشاورية حقيقية، شاملة للجميع وشفافة، من أجل الوفاء بالمعايير الوطنية والدولية.
	36 - وواصلت البعثة عملها مع اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من أجل رصد حقوق المرأة والدعوة إلى حمايتها. وفي الفترة من 18 إلى 20 كانون الأول/ديسمبر 2011، قامت البعثة، في كانون الأول/ديسمبر 2011 بمناسبة صدور تقريرها المعنون ”ما زال الطريق طويلا: تنفيذ القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة“، باستضافة حلقة دراسية للخبراء على المستوى الوطني تناولت الزواج بالإكراه وزواج القصَّر، وكانت موجَّهة إلى مسؤولي إنفاذ القانون والمسؤولين الحكوميين. وقامت البعثة أيضاً برعاية عدد من برامج بناء القدرات في المنطقة الجنوبية الشرقية، والمنطقة الوسطى، ومنطقة المرتفعات الوسطى، للتوعية بالقانون في المجتمعات المحلية وتهيئة الفرص من أجل مناقشة قضايا حقوق المرأة مع الزعماء الدينيين ومسؤولي إنفاذ القانون والمسؤولين الحكوميين وجماعات المجتمع المدني.
	رابعا - تنفيذ عملية كابل واتساق المعونة
	37 - في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، عمل المجتمع الدولي وحكومة أفغانستان على الوفاء بالالتزامات المعلنة في مؤتمر بون في كانون الأول/ديسمبر 2011 بشأن المساءلة المتبادلة وتحديد تسلسل برامج الأولويات الوطنية. وعلى وجه الخصوص، انصب التركيز على النهوض بالبرامج المذكورة والمبادرات المتعلقة بالحوكمة وسيادة القانون.
	38 - وفي كانون الأول/ديسمبر، أقرت لجنة إدارة الصندوق الاستئماني لتعمير أفغانستان الدفعة الأولى البالغة 100 مليون دولار (من مجموع 350 مليون دولار) لتنفيذ برنامج بناء القدرات من أجل تحقيق النتائج، الذي يستغرق خمسة أعوام. ويهيئ البرنامج آلية للوزارات والإدارات المسؤولة عن التنفيذ، بالتنسيق مع وزارة المالية واللجنة المستقلة للإصلاح الإداري والخدمة المدنية، من أجل وضع خطط لبناء القدرات بهدف تحسين تنفيذ الميزانية، وإجراءات تسيير الأعمال وتقديم الخدمات في الوزارات المسؤولة عن تنفيذ برامج الأولويات الوطنية. وسيجري في إطار البرنامج تعيين وتدريب 400 2 موظف لشغل وظائف رئيسية في الخدمة المدنية.
	39 - وفي 22 كانون الثاني/يناير، قامت اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بفعالية المعونة، بقيادة وزير المالية، في اجتماعها التاسع بوضع إطار جديد للتفاعل بين الحكومة والمجتمع الدولي استنادا إلى الاتفاق الجديد للعمل في الدول الضعيفة، المعتمد في المنتدى الرابع الرفيع المستوى المعني بفعالية المعونة، الذي نُظم في بوسان، بجمهورية كوريا، في كانون الأول/ديسمبر 2011. واختيرت أفغانستان لتكون بلدا ذا أولوية في تنفيذ النهج، نظرا للتحول المزمع في الاستراتيجية من تحقيق الاستقرار إلى التعاون الإنمائي على الأجل الطويل. وينصب التركيز على الجهود المبذولة على الأجل الطويل والنهج التدريجية إزاء تعزيز الأهداف الرئيسية لبناء السلام وبناء الدولة، من قبيل السياسات المشروعة غير الإقصائية، والأمن والعدالة، والأسس الاقتصادية، وإدرار الدخل من أجل تحقيق المساءلة في تقديم الخدمات.
	40 - وفي أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، اتفقت الآراء بصورة متزايدة داخل الحكومة وفي أوساط المجتمع الدولي على أن إجراء إصلاحات في مجال الحكومة تفضي إلى نمو اقتصادي وإلى تحسن في الخدمات المقدمة أمر بالغ الأهمية لعملية الانتقال ولتنفيذ برامج الأولويات الوطنية. وتحقيقا لهذه الغاية، بدأ التخطيط لعقد سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة قبل انعقاد المؤتمر الدولي بشأن أفغانستان في طوكيو في تموز/يوليه 2012. ومن المتوقع أن يجري في معتكف وزاري بشأن الحوكمة سيجرى تنظيمه في منتصف آذار/مارس وضع مجموعة من الأهداف والنقاط المرجعية؛ وسيعقب هذا اجتماع للمجلس المشترك للتنسيق والرصد. ويمكن لهذه الأنشطة مجتمعة أن تكفل الالتزام بمسار للإصلاحات من أجل تعزيز المهام الحكومية الرئيسية والتعامل مع الثغرات المتوقعة في التمويل.
	خامسا - الحوكمة وسيادة القانون
	41 - في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، عقدت المديرية المستقلة للحكم المحلي، والمكتب الأعلى للرقابة واللجنة المستقلة للإصلاح الإداري والخدمة المدنية، بدعم من البعثة، سلسلة من المشاورات الرسمية مع أوساط الجهات المانحة من أجل إيجاد توافق في الآراء بشأن دعم برامج الأولويات الوطنية الثلاثة المتعلقة بالحوكمة، وهي برامج: الشفافية والمساءلة، وكفاءة الحكومة وفعاليتها، والحكم المحلي. وجرى الوقوف على الأولويات المشتركة وسوف تعرض هذه الأولويات على اللجنة الدائمة المعنية بالحوكمة للموافقة عليها قبل انعقاد المجلس المشترك للتنسيق والرصد. وبالمثل، تتواصل الجهود من أجل وضع اللمسات الأخيرة على برنامج الأولويات الوطنية المتعلق بالقانون وإقامة العدالة للجميع، حتى يتسنى أيضا عرضه على المجلس المشترك في اجتماعه المقبل. وقامت حكومة أفغانستان، بدعم من البعثة، بتشكيل سلسلة من المجموعات التي تركز على مسائل بعينها مع المؤسسات الحكومية والجهات المانحة، من أجل النظر في مختلف جوانب البرنامج.
	42 - وتواصل الهيئة المشتركة بين الحكومة واللجنة الدولية للرصد والتقييم عملها في مكافحة الفساد. ففي شباط/فبراير، ناقش الفريق العامل التابع للمجتمع الدولي المعني بالشفافية والمساءلة، في الاجتماع الثاني ضمن سلسلة من الاجتماعات، موضوع تقديم الدعم من أجل تحديد الأولويات واستيفاء النقاط المرجعية لمكافحة الفساد، البالغ عددها 64 نقطة. ويشمل هذا اقتراح تحسينات على مشروع قانون مكافحة الفساد، وترشيد هياكل الموظفين من أجل تقليل فرص الفساد، وتصدي المنظمات الدولية للشؤون الخاصة بالمساءلة والشفافية داخلها.
	43 - ودعما لتنفيذ برنامج الأولويات الوطنية المعني بسياسات الحوكمة على الصعيد دون الوطني والحكم المحلي، عملت البعثة مع الحكومة من أجل إنشاء منتدى جديد ينعقد كل ثلاثة أشهر لتنسيق شؤون الحوكمة على الصعيد دون الوطني. ويشمل الأعضاء ممثلين عن اللجنة المستقلة للإصلاح الإداري والخدمة المدنية ووزارات المالية وتأهيل وتنمية الريف والاقتصاد. وواصلت البعثة جهودها من أجل تعزيز الحوكمة التي تقوم على المساءلة على الصعيد دون الوطني في أوساط المؤسسات المنتخبة وغير المنتخبة ومنظمات المجتمع المدني. ففي مقاطعة مزار الشريف، عُقد مؤتمر من أجل تعزيز وعي المجتمع المدني بسياسات الحوكمة التي تأخذ بها المديرية المستقلة للحكم المحلي على الصعيد دون الوطني، وزيادة فعالية التعامل مع مجلس المقاطعة. وبالمثل، نجحت البعثة، في مقاطعات فرح وبادغيس وغور، بالتعاون مع اللجنة المستقلة للإصلاح الإداري والخدمة المدنية، في تنفيذ حلقة تدريبية لمدة أربعة أيام للتوعية بإصلاح الإدارة العامة حضرها ما يزيد عن 160 موظفا عاما. واكتسب المشاركون معرفة عملية بقانون الخدمة المدنية وفقا لسياسات اللجنة، المتعلقة بإصلاح الإدارة العامة.
	44 - وعلى مدى عدة أسابيع في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، عقدت مجالس المقاطعات البالغ عددها 34 مجلسا انتخاباتها السنوية لمجالس الإدارة (الرئيس ونائب الرئيس والأمين). وعملت البعثة، بالرغم من عدم مشاركتها فعليا في العملية، على رصد الاقتراع حيثما طلبت السلطات المحلية. وعلى وجه العموم، لم تثر الانتخابات جدلا، بالرغم من أن بعض المناطق شهدت نزاعات بشأن تفسير النصاب، مما يبرز الحاجة إلى اتباع لوائح متفق عليها بوضوح تكون مقبولة ومفهومة على نطاق واسع قبل التصويت. وتعمل المديرية المستقلة واللجنة الانتخابية المستقلة على التصدي لهذه التحديات. 
	45 - وتقرر منذ انعقاد مؤتمر كابل في عام 2010 إعطاء أولوية لاعتماد قانون الإجراءات الجنائية. وتم في حلقة عمل رأستها وزارة العدل، خلال الفترة من 18 إلى 21 كانون الأول/ديسمبر 2011، النظر في مشاريع قانون الإجراءات الجنائية، وقانون هيكل وولاية مكتب النائب العام، وقانون مكافحة الفساد، وقانون فرقة العمل المعنية بالجرائم الجسيمة. وركز المشاركون الممثلون لمكتب النائب العام ووزارة الداخلية والمديرية المستقلة للحكم المحلي على تنقيح مشاريع القوانين. وفي وقت لاحق، قدمت وزارة العدل مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس الوزراء لاستعراضه. 
	سادسا - المساعدة الإنسانية والإنمائية
	46 - استجابة للطلبات التي تقدمت بها الحكومة التماسا لمزيد من التماسك في عمل منظومة الأمم المتحدة في أفغانستان، تولى الممثل الخاص للأمين العام قيادة الجهود الرامية لكفالة زيادة الاتساق في المنظومة. فعلى الرغم من أن الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية تحتاج أحيانا لأغراض إنجاز البرامج، إلى أن تكون هويتها مستقلة عن البعثة، فإن أعمال جميع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ينبغي أن يعزز كل منها الآخر. وتم إعداد خيارات في هذا الصدد، بدعم من ”بعثة معنية بالتماسك في الأمم المتحدة“ تابعة لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، ومن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي المعتكف السنوي لفريق الأمم المتحدة القطري، الذي نظم يومي 24 و 25 كانون الثاني/يناير، اعتمدت أربعة مجالات لبذل مجهودات فورية من أجل النهوض بالتكامل، وهي: خطط العمل السنوية المتكاملة؛ وإطار الميزانية المتكامل؛ والاتصالات والدعوة؛ وإجراءات تسيير الأعمال. وستجرى مزيد من المناقشات بشأن البرمجة المتكاملة وأطر الميزانية. وستشمل الجهود الداخلية الرامية إلى كفالة المزيد من الاتساق خلال العام المقبل إجراء استعراض منتصف المدة لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية وإعداد تقييم قطري مشترك. وتشمل أولويات عام 2012 تحقيق التواؤم مع برامج الأولويات الوطنية والأطر الحكومية الأخرى، وتقديم الدعم من خلال الميزانية وتنمية القدرات.
	47 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، اضطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باستعراض استراتيجي لعمله في أفغانستان، وأوصى الاستعراض باتخاذ عدة خطوات لزيادة دور البرنامج الإنمائي، باعتباره جزءا من البعثة المتكاملة، من أجل مساعدة حكومة أفغانستان أثناء فترة الانتقال وما بعدها، ومن تلك الخطوات إنشاء وحدة للسياسات تقدم الخدمات الاستشارية في مجال السياسات إلى الحكومة وإلى منظومة الأمم المتحدة في أفغانستان. وعلاوة على ذلك، واتساقاً مع التزامات مؤتمري لندن وكابل المتعلقة بتقديم الدعم من خلال الميزانية، وقَّع البرنامج الإنمائي في كانون الأول/ديسمبر 2011 خطابا للنوايا مع حكومة أفغانستان لتقديم جزء متزايد من مساعدات البرنامج الإنمائي عن طريق الدعم المقدم من خلال الميزانية. ومن المتوقع أن يتم من خلال هذا الطريق توجيه نحو 80 في المائة من الدعم الذي يقدمه البرنامج الإنمائي من خلال هذه الطريقة. 
	48 - وتم إنجاز استعراض منتصف المدة للبرنامج القطري لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في 24 كانون الثاني/يناير. وتولت الحكومة قيادة معظم مراحل هذه العملية، وأجريت مشاورات موسعة مع المجتمعات المحلية والجهات المانحة والمسؤولين على الصعيد المركزي وعلى صعيد المقاطعات والمناطق الإدارية. وسيتم ترشيد البرنامج من خلال إجراء بعض التعديلات في خمسة مجالات رئيسية، هي: العدالة، والتحصين الدوري والقضاء على شلل الأطفال، والتغذية، وزيادة التحاق الفتيات بالتعليم، والرعاية في حالات التوليد الطارئة. وسينصب التركيز فيما يتعلق بالإنجاز على التخطيط والبرمجة على الصعيد المجتمعي، وتولي المجتمعات المحلية زمام الأمور، وتناول الأعراف الاجتماعية والتغير الاجتماعي، والاتصالات، وتحسين الرصد والتقييم. وفي نفس الوقت، عمل فريق عامل تابع للأمم المتحدة معني بصحة الأمهات والمواليد، يشمل منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأغذية العالمي، على الاتصال مع الوزارات المعنية المسؤولة عن التنفيذ في أفغانستان، من أجل تعميم الشواغل المتعلقة بهذه المسألة عبر برامج الأولويات الوطنية، التي لم يُبت فيها بعد، وتعميمها كذلك، حيثما أمكن، في خطط عمل البرامج التي جرى بالفعل اعتمادها. وخلال الفترة من 20 إلى 23 كانون الثاني/يناير، قدم فريق زائر من خبراء منظمة العمل الدولية المساعدة التقنية فيما يتعلق بوضع اللمسات النهائية على برنامج الأولويات الوطنية المتعلق بتيسير فرص العمل اللائق المستدام من خلال تنمية المهارات ووضع لوائح للعمل تتماشى مع أوضاع السوق. وستواصل منظمة العمل الدولية إسداء المشورة بشأن استكشاف الصلات التي تربط بين هذا البرنامج وغيره من برامج الأولويات الوطنية الرئيسية، لا سيما تلك التي تركز على الزراعة والبنية الأساسية الريفية.
	49 - وتندرج تنمية القدرات المؤسسية ومتوالية الشؤون الإنسانية - الإنمائية ضمن الأولويات الرئيسية للأمم المتحدة بهدف المساعدة في كفالة النجاح في عملية الانتقال. ففي كانون الأول/ديسمبر 2011، وقعت وزارة الطاقة والمياه اتفاقا بقيمة 27.7 مليون دولار مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من أجل تقديم المساعدة التقنية لتنفيذ مشروع إصلاح وتنمية الري. وتبلغ الميزانية الكلية للمشروع الذي يستغرق ست سنوات 148.7 مليون دولار، يقدم البنك الدولي منها 97.8 مليون دولار من خلال منحة تهدف إلى تعزيز القدرة الوطنية على التصدي للأسباب الأساسية للجفاف. وينطلق هذا المشروع من الأنشطة التي تمت بالفعل ضمن مشروع إصلاح الري في حالات الطوارئ، ومن القدرات التي تم إيجادها في إطاره. وتشمل النتائج المزمعة زيادة الإنتاجية الزراعية لفائدة ما يقدر بـ 000 230 أسرة معيشية، وإنشاء اثنين أو ثلاثة من السدود ونظم الري الصغيرة في شمال أفغانستان، وتنمية شبكات ونظم الوزارة للمياه والطقس.
	50 - وواصلت أوساط الأنشطة الإنسانية التركيز على تلبية الاحتياجات الناشئة عن النزاعات والكوارث الطبيعية وتقديم المساعدة الأولية للمشردين داخليا والعائدين من اللاجئين. وتشمل الأولويات الأخرى أعمال الدعوة المركزة لدعم التنمية المنصفة والمستدامة، الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. 
	51 - وتشير التقديرات إلى تشريد 300 19 شخص في كانون الأول/ديسمبر 2011 وكانون الثاني/يناير 2012، نتيجة للنزاعات التي تدور في أنحاء البلد، مما أدى لتفاقم أزمة التشريد المتزايدة ووصل بمجموع عدد المشردين داخليا إلى ما يقرب من 000 500 شخص في عام 2011، وهو ما يشكل زيادة قدرها 45 في المائة في عدد المشردين داخليا من جراء النزاعات، مقارنة بعام 2010.
	52 - وساهم الضعف الشديد، مع محدودية خيارات المأوى وإمكانية الحصول على الخدمات الأساسية وسبل إدرار الدخل، إضافة إلى ظروف الشتاء المناخية القاسية، في وفاة أطفال كانوا يعيشون في مستوطنات عشوائية في كابل في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، وهي مأساة ذاعت أنباؤها. ويعيش حاليا ما يزيد عن 000 30 شخص في 45 مستوطنة عشوائية في العاصمة وحولها. وفيما بين تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وكانون الثاني/يناير 2012، تلقت معظم المستوطنات مواد غير غذائية و/أو وقوداً. ويجري العمل من أجل سد الثغرات المتبقية. وتقدم المستوطنات العشوائية، بما تتسم به من ضعف شديد، صورة للأوضاع القاسية التي تواجه الأفغان المشردين في أنحاء البلد، وكثير منهم ليسوا في أماكن يتاح لأوساط الأنشطة الإنسانية الوصول إليها. ويقتضي التوصل إلى حلول دائمة لأزمة التشرد في أفغانستان اتخاذ إجراءات فورية وفعالة ومنسقة من جانب الحكومة والجهات الإنمائية من أجل كفالة تناول مسائل التنمية الريفية والتخطيط الحضري والإسكان وكذلك حقوق الملكية بشكل كاف.
	سابعا - مكافحة المخدرات
	53 - جرى التركيز أساسا خلال الفترة المشمولة بالتقرير على تعزيز التعاون الإقليمي، مع بدء تنفيذ البرنامج الإقليمي لأفغانستان والبلدان المجاورة التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في كانون الأول/ديسمبر 2011. وحضر الاحتفال الذي أقيم في فيينا وزراء ونواب وزراء وممثلون رفيعو المستوى من حكومات أفغانستان وأوزبكستان وباكستان وتركمانستان وجمهورية إيران الإسلامية وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان. والبرنامج الإقليمي عبارة عن إطار استراتيجي لعمل المكتب والشركاء المتعددي الأطراف، يركز على مكافحة المخدرات وسيادة القانون، من أجل التصدي بفعالية للاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة. وسيشمل البرنامج تدريب موظفي إنفاذ قوانين مكافحة المخدرات، وشن الحملات المشتركة، والقيام بعمليات ضبط المخدرات وتسيير دوريات الحدود، فضلا عن الاضطلاع بالأنشطة الرامية إلى التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة عبر الحدود.
	54 - وفي إطار هذا البرنامج الإقليمي، أجريت في 20 كانون الثاني/يناير محادثة ثلاثية الأطراف في دوشانبي بين أجهزة إنفاذ قوانين مراقبة المخدرات في أفغانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان. وكانت المحادثات تهدف إلى كفالة بذل جهود مشتركة لمكافحة الجماعات الإجرامية المنظمة، وتبادل المعلومات في الوقت المناسب، وتدريب الأخصائيين المهنيين. وتم توقيع بروتوكول مشترك ينص في أحكامه على عقد اجتماعات كل ستة أشهر لرؤساء الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات في البلدان الثلاثة. وإضافة إلى ذلك، عقدت حلقة العمل الإقليمية الأولى بشأن استراتيجية منع ومكافحة تهريب النقد عبر الحدود، وذلك في دوشانبي في الفترة من 25 إلى 27 كانون الثاني/يناير، بحضور رؤساء وحدات التحقيقات المالية من ثمانية بلدان هي: أفغانستان وأوزبكستان وباكستان وتركمانستان وجمهورية إيران الإسلامية وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان.
	55 - واجتمع، في ألماتي، بقيرغيزستان في الفترة بين 6 و 8 شباط/فبراير ممثلون من الآليات القائمة على الصعيد دون الإقليمي لتبادل المعلومات، والمركز الإقليمي للمعلومات والتنسيق في آسيا الوسطى، وخلية التخطيط المشتركة التابعة للمبادرة الثلاثية. وتحت رعاية البرنامج الإقليمي الآنف الذكر، قام متخصصون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة المخدرات من أفغانستان وأوزبكستان وباكستان وتركمانستان وجمهورية إيران الإسلامية وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان بتحديد إجراءات عملية لتعزيز جهود منع المخدرات في عام 2012، مع التركيز على مراقبة السلائف. 
	56 - وفي 16 شباط/فبراير، حضر الأمين العام المؤتمر الوزاري الثالث الخاص بميثاق باريس، الذي عُقد في فيينا، في إطار عمل دولي شامل ومنسق يرمي إلى وقف تدفقات الأفيون والهيروين من أفغانستان. وأكد الوزراء ضرورة الحد من زراعة المخدرات وإنتاجها والاتجار بها وتعاطيها، وتكوين تحالف دولي واسع النطاق لمكافحة الاتجار بالمواد الأفيونية. وأكد الشركاء في ميثاق باريس مسؤوليتهم العامة المشتركة، واعتمدوا إعلان فيينا، وهو وثيقة التزام دولي بالعمل بطريقة متوازنة وشاملة على مكافحة التهديد الذي تشكله مواد الأفيون الأفغاني غير المشروعة الأمر الذي يتطلب استجابة عالمية، تشمل التصدي لجانبي ”الطلب والعرض“.
	ثامنا - دعم البعثات
	57 - وافقت الجمعية العامة، في الجزء التاسع من قرارها 66/247، على ميزانيات البعثات السياسية الخاصة لعام 2012، بما في ذلك مبلغ 241 مليون دولار (مقابل 270.7 مليون دولار في عام 2011) لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان. ولا يتوخى القيام بأي مشاريع جديدة كبيرة للاستثمار الرأسمالي في عام 2012.
	58 - وواصلت البعثة جهودها الرامية إلى تحسين قدرة عملياتها وكفاءتها. وكان معدل الشغور الإجمالي في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2011 يبلغ 19 في المائة بالنسبة للموظفين الدوليين و 9 في المائة بالنسبة للموظفين الوطنيين. ويواصل مركز التدريب إقامة الشراكات مع المؤسسات المحلية والإقليمية من أجل تعزيز القدرات، واستفاد 138 1 من الموظفين الوطنيين و 304 من الموظفين الدوليين من الفرص التعليمية خلال عام 2011 لتحسين مهاراتهم في الاضطلاع بالأنشطة المنوطة بهم. ويستمر التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق في مكتب الدعم المشترك بين بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، الموجود في الكويت.
	59 - وواجه قرار الحكومة الأفغانية الاستعاضة عن جميع الشركات الأمنية الخاصة بقوة الحماية العامة الأفغانية بحلول آذار/مارس 2012 صعوبات قانونية وتنفيذية. وأُبلغت الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية أن بإمكانها الاستمرار في العمل بالترتيبات الحالية المتعلقة بأمن المجمع. ويجري التماس توضيحات بشأن الترتيبات المقبلة لأمن المشاريع. كذلك أحاطت البعثة علما بقرار الحكومة الذي تطالب فيه بإزالة الحواجز الأمنية على الطرق والأرصفة في كابل. وسيؤدي تنفيذ أي من القرارين حتما إلى الإخلال بمستوى معايير العمل الأمنية الدنيا الإلزامية.
	تاسعاً - ملاحظات
	60 - تسترشد جميع العمليات والسياسات المؤثرة في أفغانستان الآن بالجداول الزمنية الطموحة المحددة لعام 2014. وأنا أؤيد تماماً موقف حكومة أفغانستان الذي يقول بأن إحراز تقدم فيما يتعلق بالحوكمة والتنمية وسيادة القانون أمر حيوي لاستدامة عملية الانتقال الأمني. فهذه العناصر ترتبط ببعضها البعض ارتباطا أساسيا - ذلك أن الثقة في مؤسسات الدولة وزيادة الرخاء لا غنى عنهما في إرساء الاستقرار وتعزيزه - ويمكن للعمل القائم على نهج شامل أن يهيئ الظروف اللازمة لقيام عملية سلام تضمن حقوق جميع الأفغان وتلبي طموحاتهم. غير أنه يلاحظ في الوقت الراهن وجود اتجاهات مختلفة إزاء هذه العمليات.
	61 - وقد وفر مؤتمر بون ضمانات لاستمرار الشراكة بين أفغانستان وشركائها الدوليين حتى نهاية عام 2014 والعقد الذي يليه. وتشكل اتفاقات الشراكة الاستراتيجية الثنائية التي وقعت مؤخرا نقطة انطلاق هامة في هذا الاتجاه. ومن الأهمية بمكان الآن التعهد بالتزامات ملموسة ومحددة جيداً من أجل الاسترشاد بها في التخطيط، وتعزيز مستوى الثقة العامة. فانعدام إمكانية التنبؤ بالأمور يؤدي إلى مخاطر زعزعة الاستقرار وانعدام الثقة، حسبما تشهد به ردود الفعل إزاء التعليقات الأخيرة التي تناقلتها وسائل الإعلام، والتي فُسِّرت بأنها تدل على الاتجاه نحو الإسراع بالجدول الزمني المتفق عليه لانسحاب القوات الدولية.
	62 - وسوف يجري في اجتماع القمة المقبل، الذي ستعقده منظمة حلف شمال الأطلسي في شيكاغو في أيار/مايو 2012، مناقشة شكل المؤسسات الأمنية الأفغانية في المستقبل، والدعم الذي سيقدم لها عندئذ. وسيتعين أن يقابل احتياجات القوات المتفق عليها التزامات تتعلق بالموارد. وفي حين تفيد التقارير بتحسن الأمن في المناطق التي تعمل بها الشرطة المحلية الأفغانية، فقد وثَّقت أيضا حالات انتهاك لحقوق الإنسان الخاصة بالمدنيين. وأنا أشاطر حكومة أفغانستان الرأي القائل بأن المبادرات الأمنية هذه ينبغي أن تقوم على أساس خطوط واضحة للمساءلة والقيادة والسيطرة تربطها بقوات ومؤسسات الأمن الوطنية الرسمية، وهي الجيش الوطني الأفغاني والشرطة الوطنية الأفغانية.
	63 - ولا بد من توقع نشوء معوقات مالية، ولا سيما في ظل المناخ الاقتصادي الدولي السائد. وقد حفزت ضرورة التصدي لثغرات التمويل المحتملة على تجديد العمل من جانب الحكومة على إجراء الإصلاحات اللازمة لتعزيز مهامها الأساسية وكفالة السير في طريق للتنمية يكون أكثر استدامة. ولا تزال التزامات عملية كابل وبرامج الأولويات الوطنية تمثل السياسات التي يُهتدى بها في عمليات المشاركة الدولية، مع التشديد على توفير المساءلة المتبادلة وتقديم الدعم من خلال الميزانية وزيادة الاتساق في جدول أعمال الحوكمة والتنمية الذي أخذ الأفغان يمسكون بزمام قيادته بصورة متزايدة. وتشهد الفترة المفضية إلى انعقاد مؤتمر طوكيو بشأن أفغانستان في تموز/يوليه 2012 بوجود تركيز على تحديد أولويات برامج الأولويات الوطنية البالغ عددها 22 برنامجاً، وتعزيز مراحل تنفيذها، وكفالة زيادة تعميم أنشطة مكافحة المخدرات. وبالنظر إلى تزايد المخاوف بشأن الاستدامة المالية، واحتمال نشوء ثغرات في التمويل، أخذت الحكومة، ومعها الحق في ذلك، تشدد بصورة متزايدة على النمو الاقتصادي باعتباره من الأولويات الرئيسية. وفي إطار هذه المناقشات، تدعو الأمم المتحدة إلى أن تكفل الحكومة والجهات المانحة مواصلة الاستثمار في الخدمات الاجتماعية الأساسية والتنمية البشرية، باعتبار ذلك من العناصر الحاسمة بالنسبة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار. وفضلا عن ذلك، يتطلب تطور أفرقة التعمير في المقاطعات حماية من الثغرات التي تنشأ فيما يتصل بالمساعدة، ووضوحا فيما يتعلق بتسليم المهام لحكومة أفغانستان ومؤسساتها.
	64 - ولا تزال أفغانستان بلدا يعاني من أوجه عجز ونقص كبيرة في مجال التنمية تتفاقم بفعل النزاع الطويل الأجل والأخطار الطبيعية المتكررة، بما فيها الجفاف وظروف الشتاء البالغة القسوة والزلازل والسيول. ويقتضي كسر حلقة الاعتماد على المساعدات الإنسانية التركيز على اتقاء مزيد من المعاناة إلى جانب إيجاد حلول دائمة في الوقت ذاته من أجل نجاح إدماج العائدين والتصدي لمحنة المشردين. ويستتبع هذا من جانب الحكومة والجهات الفاعلة في مجال التنمية كفالة الفعالية في تقديم المساعدة المنسقة الأساسية والفعالة وسبل الحصول عليها، وكفالة التصدي على الوجه المناسب أيضا لقضايا تنمية الريف وتخطيط المدن والإسكان فضلا عن حقوق الملكية.
	65 - وفي سبيل معالجة الحالة الإنسانية بشكل ملائم، سيستمر ممثلي الخاص، من خلال نائب الممثل الخاص/المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية والفريق القطري للشؤون الإنسانية، في العمل بالاشتراك مع السلطات الأفغانية والجهات الفاعلة في المجال الإنساني، على تحسين سبل الوصول إلى الأشخاص المحتاجين وتلبية حاجاتهم، والدعوة إلى أن تحترم جميع الأطراف مبادئ العمل الإنساني في تقديم المساعدة.
	66 - وأرحب بالقيادة الأفغانية الديناميكية التي تجلت فيما يُبذل من جهود للتوصل إلى اتفاق بشأن وضع تدابير لبناء الثقة على الصعيد الإقليمي تتماشى مع مبادئ عملية اسطنبول. ويشكل مؤتمر المتابعة الوزاري المقرر عقده في كابل في حزيران/يونيه 2012 محوراً لجهود متصلة تبذل لضمان مزيد من الاتساق داخل الآليات الإقليمية القائمة. ويمكن لتعزيز الأمن والتعاون الإقليميين أن يسهم إسهاما كبيرا في تهيئة بيئة أوسع لجهود تحقيق الاستقرار.
	67 - ويجدر التنويه بالمناخ الودي الذي ساد لدى افتتاح الدورة السادسة عشرة للجمعية الوطنية: فالالتزام الذي أعلنه الرئيس كرزاي بأن يقدم في المستقبل القريب الخطوط الأساسية للسياسة العامة للحكومة، وتقديمه، في 25 شباط/فبراير، أسماء تسعة وزراء مرشحين للانضمام إلى مجلس الوزراء، يشكلان اعترافا طيبا بالسلطات الدستورية لمختلف مؤسسات الدولة. ويمكن أن يساعد تحسن العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على ضمان أن تكون دورة الجمعية الوطنية الحالية دورة موضوعية، تنجز جدول الأعمال التشريعي الحافل وتدفع عجلة التغيير الحقيقي في حياة الشعب الأفغاني.
	68 - وقد كانت المناقشة الوطنية التي نشأت بشأن الطرائق الممكنة لعملية سلام يقودها الأفغان ونتائجها المحتملة مناقشة بناءة إلى حد كبير، غير أنه يوجد بعض القلق بين الدوائر السياسية بجميع أطيافها إزاء التكتم الذي يحيط بالجهود في هذا المجال وعدم شمول هذه العملية لمختلف الأطراف. وأُعرب رسميا عن شيء من القلق إزاء ما اعتبره البعض غيابا للتشاور بشأن الخطط الرامية إلى فتح مكتب لحركة طالبان في بلد ثالث؛ وأبدت بعض منظمات المجتمع المدني قلقها من أن يؤدي إبرام صفقة سلام إلى تعريض منجزات السنوات العشر الماضية للخطر. ومن شأن المناقشات المستمرة بشأن وظائف المجلس الأعلى للسلام وقيادته في المستقبل أن تتيح طريقا للتقدم يكفل قدرا أكبر من الشمول في عملية الخروج.
	69 - وتواصل الأمم المتحدة وكثيرون من شركاء أفغانستان الدوليين تأكيد دعمهم لإرساء عملية سلام عريضة القاعدة تشمل جميع الأطراف وتحافظ على إنجازات العقود الماضية وتؤدي إلى سلام مستدام وإلى تعزيز الوحدة الوطنية. ولا يجب النظر إلى حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة والطفل، والالتزامات الدولية على أنها معوقات، وإنما يجب اعتبارها عناصر حاسمة في هذه العملية. ويمكن في هذه المرحلة تعزيز التقدم المحرز صوب تحقيق السلام، وذلك بالعمل الفعال على الحد من الخسائر في صفوف المدنيين ومن الإساءات المرتكبة من كافة الأطراف.
	70 - وقد طلب إليّ مجلس الأمن في قراره 1974 (2011) إجراء استعراض شامل للأنشطة المنوطة بالبعثة وللدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في أفغانستان لكي يحيط المجلس بها علما لدى نظره في ولاية البعثة في آذار/مارس 2012. كما ’طلب إليّ إجراء استعراض‘ في رسالة من وزير خارجية أفغانستان، زلماي رسول، وأعربت في ردي على هذه الرسالة عن اعتقادي الراسخ بأن هذا الإجراء يتيح للمنظمة فرصة لزيادة ترشيد وتنسيق الأنشطة التي تضطلع بها أسرة الأمم المتحدة في أفغانستان ولتوضيح ولاية البعثة وتوجهها حيال الوقائع الراهنة، بعد 10 سنوات من إنشائها.
	71 - ومع الاعتراف الكامل بالسيادة الأفغانية والتقدم المحرز خلال السنوات العشر الماضية، ينبغي أن تصبح المساعي الحميدة وعمليات التواصل السياسي لدعم العمليات التي يقودها الأفغان هي جوهر الولاية السياسية للبعثة على الصعيدين الوطني ودون الوطني. وينبغي أن يظل هذا مشتملا على مبادرات ترمي إلى بناء توافق في الآراء على الصعيد الإقليمي وجهود تبذل للمصالحة، ويمكن أن يمتد إلى العمليات السياسية الأخرى التي يقودها الأفغان، دعما لشمول تلك العمليات والمؤسسات الأفغانية لجميع الأطراف. وقد أكد المتحاورون الأفغان والدوليون أيضا ضرورة الاستمرار في تعزيز قدرة المؤسسات الانتخابية الأفغانية ونزاهة العمليات الانتخابية في المستقبل. وتقف البعثة على أهبة الاستعداد، شأنها في ذلك شأن كل العمليات التي يقودها الأفغان، للعمل، بناء على طلب من حكومة أفغانستان، على تعزيز قدرة المؤسسات المحلية على الوفاء فعليا بالاختصاصات المنوطة بها بموجب الدستور.
	72 - كذلك فإن حماية حقوق الإنسان الخاصة بجميع الأفغان وتعزيزها والوفاء بها، وهي أمور تشكل بالفعل إحدى بؤر التركيز الهامة في أعمال البعثة والأمم المتحدة، ينبغي أن تحتل مكانا محوريا بدرجة متزايدة في ولاية البعثة خلال العام القادم وما بعده، وذلك في ضوء أمور من بينها القضايا الحالية المرتبطة بحماية المدنيين، والشواغل المتصلة بالترتيبات الأمنية المحلية، واحتمال إحراز تقدم بشأن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الأجلين المتوسط والطويل، وحماية مصالح الأفغان وتطلعاتهم، رجالا ونساء وأطفالا، وتحقيقها في سياق عملية السلام.
	73 - ولا يزال من بين أولويات البعثة تعزيز المشاركة المدنية الدولية المتسقة دعما لخطة الحكومة وبرامجها الإنمائية. وسيكون من الضروري أن يجري في شيكاغو وطوكيو تفعيل الالتزامات المتبادلة التي حددتها حكومة أفغانستان وشركاؤها الدوليون في بون في عام 2011، وذلك لضمان نجاح عملية الانتقال وعملية كابل واستدامتهما. وينبغي أن تواصل البعثة، بطرق منها العمل من خلال دورها كمشاركة في رئاسة المجلس المشترك للتنسيق والرصد، تقديم الدعم للجهود التي تبذلها الحكومة تحقيقا لهذه الغاية.
	74 - وعلى أساس من هذه الاعتبارات، التي ظهرت خلال المشاورات المستفيضة التي عقدت في سياق هذا الاستعراض - أولا وقبل كل شيء مع ممثلي الحكومة الأفغانية وأعضاء المجلس - أوصي بتجديد ولاية البعثة، التي تنتهي في 23 آذار/مارس 2012، لمدة 12 شهرا إضافية. فالبعثة لا تزال تؤدي دورا هاما في تقديم الدعم الدولي لأفغانستان. وينبغي أن تهتدي البعثة وأنشطتها التنفيذية بضرورات عملية الانتقال، والتطورات التي حدثت على مدى العام المنصرم، وخطة أفغانستان السياسية والإنمائية لعام 2012، على النحو السابق بيانه.
	75 - وينبغي أن تواصل البعثة الاسترشاد في أعمالها بالعناصر الأخرى للولاية المحددة في قرار مجلس الأمن 1974 (2011) وقراراته السابقة. وفي هذا الصدد، وبالإشارة إلى أن البعثة هي بعثة متكاملة، ينبغي الاستفادة من الولايات المنوطة بكل من أعضاء أسرة الأمم المتحدة المعنيين وبالكفاءات الفنية المتوافرة لديهم، وذلك مع التشديد، حيثما اقتضى الأمر، على القيام على نحو متسق بتمكين المؤسسات الأفغانية من أداء الواجبات المكلفة بها نحو الشعب الأفغاني وتعزيز دورها في هذا الصدد.
	76 - وينبغي أن تنفذ هذه الولاية عمليا من خلال الوجود المستمر على الصعيد دون الوطني، وهو الوجود الذي ينبغي لممثلي الخاص أن يحدد حجمه وشكله على أساس تقييم الأنشطة الصادر بها تكليف، والاحتياجات القائمة في الميدان، والقدرات والكفاءات اللازمة لتنفيذ الأنشطة وتلبية الاحتياجات المذكورة، وكذلك الاحتياجات المتعلقة بالأمن والدعم.
	77 - وفي الختام، أود أن أرحب بوصول ممثلي الخاص الجديد، يان كوبيش، إلى كابل في 17 كانون الثاني/يناير. وقد استقبل الرئيس كرزاي السيد كوبيش بحفاوة في ثاني يوم له في أفغانستان. ويعمل السيد كوبيش على إرساء الأسس اللازمة لإقامة شراكة قوية مع نظرائه الأفغان والدوليين. وأود أيضا أن أعرب من جديد عن شكري لجميع موظفي الأمم المتحدة الوطنيين والدوليين على تفانيهم المستمر في الوفاء بالتزاماتنا إزاء شعب أفغانستان، في ظل الظروف الشاقة القائمة.
	المرفق
	التقدم المحرز مقارنة بالنقاط المرجعية
	أولا - الأمن
	النقطة المرجعية: إقامة مؤسسات وعمليات أمنية أفغانية مستدامة قادرة على كفالة السلام والاستقرار وحماية شعب أفغانستان
	مؤشرات التقدم المحرز
	المقاييس
	زيادة عدد أفراد الشرطة الوطنية والجيش الوطني الذين تلقوا التوجيه والتدريب، ويعملون طبقا لهيكل متفق عليه
	• يسير الجيش الوطني والشرطة الوطنية على الطريق الصحيح نحو تحقيق معدلي النمو لعام 2012 البالغين 000 195 و 000 152 فرد على التوالي.
	• يُلاحظ من الاستقصاء الذي أجراه البرنامج الإنمائي بشأن التصورات المتعلقة بالشرطة حدوث تحسن في ثقة الجمهور في قوات الشرطة بنسبة 46 في المائة، مقارنة بعام 2010 الذي بلغت فيه هذه النسبة 34 في المائة.
	وضع خطة للانتقال إلى قيادة أفغانية للأمن بصورة تدريجية تستند إلى الظروف القائمة، وإحراز التقدم فيها
	• اعتمد الرئيس كرزاي في 22 آذار/مارس و 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 المناطق التي ستشملها عملية الانتقال في المرحلتين الأولى والثانية، وبدأت خطط تنفيذ تلك العملية.
	ثانيا - السلام وإعادة الإدماج والمصالحة
	النقطة المرجعية: إجراء الحوار الوطني وتحقيق المشاركة الإقليمية لمواصلة عمليات بناءة وشاملة تهيئ بيئة سياسية مؤاتية لإحلال السلام
	مؤشرات التقدم المحرز
	المقاييس
	وضع عمليات وطنية وإقليمية شاملة وتنفيذها من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وإعادة الإدماج والمصالحة
	• اتفقت الجمعية الكبرى التقليدية (لوية جركة) في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 على مواصلة الحوار.
	• في نهاية كانون الثاني/يناير 2012، انضم 354 3 عنصرا من العناصر المناوئة للحكومة إلى برنامج أفغانستان للسلام وإعادة الإدماج. وتجري معالجة انضمام 442 عنصرا إضافيا.
	• في نهاية كانون الثاني/يناير 2012، كان قد تم إيداع مبلغ 157.5 مليون دولار في الصندوق الاستئماني لتعمير أفغانستان.
	• وتشمل الأنشطة الجارية لتنفيذ البرنامج ما يلي: (أ) إنشاء خلايا للتخطيط والتنسيق في أربع وزارات مسؤولة عن التنفيذ؛ (ب) بدء تنفيذ مشروعين لإزالة الألغام يشملان مقاطعات باغلان وقندز وهرات، وبرنامج للتدريب المهني في بادغيس؛ (ج) إنشاء برنامج المنح الصغيرة، والموافقة على 27 مشروعا؛ (د) تنفيذ 160 مشروعا من خلال برنامج التضامن الوطني.
	تعزيز قدرة السلطات الأفغانية على جمع معلومات دقيقة مدعومة بالأدلة ومحدثة وتقديمها إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 1988 (2011)
	• في عام 2011، قامت حكومة أفغانستان بتقديم معلومات للجنة، ساهمت في سحب 15 من أفراد حركة طالبان المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات.
	زيادة الدعم الشعبي لعملية السلام، من خلال المشاركة على صعيد المجتمعات المحلية، والتفاعل مع المجتمع المدني
	• أنشئت لجنتان إضافيتان من لجان السلام في المقاطعات، وبذلك يصل العدد الإجمالي للجان إلى 30 لجنة. وإنشاء 29 من أفرقة المقاطعات التابعة للأمانة المشتركة من أجل تنفيذ برنامج أفغانستان للسلام وإعادة الإدماج.
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	ثالثا - الحوكمة وبناء المؤسسات
	النقطة المرجعية: بَسْط سلطة الحكومة في جميع أرجاء البلد بإنشاء مؤسسات ديمقراطية تتسم بالشرعية والخضوع للمساءلة، وصولاً إلى المستوى المحلي، بحيث تكون قادرة على تنفيذ السياسات، وتتزايد قدرتها على البقاء بالإمكانيات الذاتية
	مؤشرات التقدم المحرز
	المقاييس
	زيادة قدرة السلطات الأفغانية والمؤسسات الانتخابية المستقلة على إدارة انتخابات دورية نزيهة وإجرائها، مع إيلاء المراعاة الواجبة لمشاركة المرأة والحصص التي يكفلها الدستور
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	• نظرت الجمعية الوطنية في قانون مراجعة الحسابات الذي يكفل استقلال مكتب المراقبة ومراجعة الحسابات.
	نشر إقرارات أصول الموظفين العموميين سنويا
	• سجل نحو 500 2 من كبار المسؤولين في 38 مؤسسة حكومية (زيادة مقدارها 505 أشخاص) أصولهم. ونشرت النتائج في وسائط الإعلام الوطنية.
	زيادة قدرة موظفي الخدمة المدنية، على المستويات المركزية ومستوى المقاطعات والمناطق الإدارية، على أداء المهام وتوفير الخدمات 
	• قدم معهد الخدمة المدنية الأفغاني تدريبا فنيا لما يبلغ 900 2 من موظفي الخدمة المدنية وسجل 200 من خريجي الكليات في كابل و 400 خريج على الصعيد دون الوطني في برنامج للتدريب الداخلي.
	زيادة الشفافية في التعيينات في سلك الخدمة المدنية وزيادة فعاليتها
	• وضعت المديرية المستقلة للحكم المحلي اختصاصات حكام المقاطعات والمناطق الإدارية.
	• وفقا لعملية إصلاح الإدارة العامة، أُعلن عن 17 منصبا شاغرا لنواب حكام المقاطعات و 243 منصبا شاغرا لحكام المناطق الإدارية، وعيِّن رسميا 16 من نواب حكام المقاطعات و 86 من حكام المناطق الإدارية.
	تعزيز إصلاحات الخدمة المدنية باتباع نهج شامل لبناء القدرات والاستفادة من المساعدة التقنية التي تمولها الجهات المانحة
	• اتفق البنك الدولي واللجنة المستقلة للإصلاح الإداري والخدمة المدنية ووزارة المالية على إنشاء آلية بناء القدرات من أجل تحقيق النتائج، وذلك لمدة خمس سنوات يجري خلالها تنمية قدرات موظفي الخدمة المدنية في مستويات الإدارة المتوسطة والعليا.
	• تم الاضطلاع بالأعمال التحضيرية لإنشاء الصندوق الاستئماني الانتقالي للخدمة المدنية، من أجل إيجاد خدمة مدنية مستدامة وتكملة البرامج الأخرى التي تمولها الجهات المانحة والتي بدأ تنفيذها.
	تنفيذ سياسة الحوكمة دون الوطنية، ووضع أطر دون وطنية للتنظيم والتمويل والميزانية
	• قامت المديرية المستقلة للحكم المحلي ووزارة المالية بوضع سياسة الميزنة على صعيد المقاطعات للإدارات المسؤولة عن التنفيذ، من أجل الشروع في الميزنة، وتم تجربتها في 5 وزارات نموذجية، عن طريق الإدارات المسؤولة عن التنفيذ في جميع المقاطعات البالغ عددها 34 مقاطعة.
	• قامت المديرية المستقلة للحكم المحلي بوضع الصيغة النهائية لقانون الإدارة المحلية، وقدمته لوزارة العدل. 
	• عُرض القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي قامت المديرية المستقلة للحكم المحلي بصياغته، على وزارة الثقافة والإعلام.
	• تم إدراج المهام الأساسية المنوطة بمجالس المقاطعات في المشروع الجديد لقانون مجالس المقاطعات.
	• جرى إكمال 22 خطة لتنمية المقاطعات، وصياغة وتنفيذ 31 خطة عمل لتحسين الدخل، من شأنها، في الوضع الأمثل، أن تعزز أعمال التخطيط والميزنة على الصعيد المحلي.
	وضع معايير للحدود الإدارية ونشرها
	• طلبت المديرية المستقلة للحكم المحلي، وإدارة الجيودسيا ورسم الخرائط التابعة لحكومة أفغانستان، إلى سلطات المناطق الإدارية تقديم معلومات عن حدود تلك المناطق. وفي عام 2011، قدمت أربع مقاطعات بياناتها الكاملة المتصلة بالمسألة.
	إنشاء بنية تحتية كافية لأداء المؤسسات الحكومية لعملها، ولا سيما على المستوى دون الوطني
	• إعادة تشييد المباني الإدارية في 29 مقاطعة.
	• تشييد مكاتب مجالس المقاطعات في 5 مقاطعات.
	• تشييد مكاتب مجالس المناطق الإدارية في 46 منطقة.
	• تشييد أو إصلاح المحاكم الابتدائية في 10 مناطق إدارية، عبر 5 مقاطعات.
	إنشاء نظام قضائي ونظام للعقوبات لهما مصداقية ويحترمان حقوق الإنسان الواجبة لجميع المواطنين ويدعمانها، ويكون من السهل اللجوء إليهما
	• قام مجلس الوزراء باستعراض مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
	• أجريت مشاورات واسعة بشأن برنامج الأولويات الوطنية المتعلق بمسألة ”القانون وإقامة العدالة للجميع“ الذي يمتد لثلاث سنوات، من أجل عرضه على المجلس المشترك للتنسيق والرصد خلال عام 2012.
	• زادت وزارة العدل عدد مكاتب المساعدة القانونية من 19 مكتبا في عام 2010 إلى 26 مكتبا في عام 2011. وبحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بلغ مجموع محامي المساعدة القانونية في وزارة العدل 97 محاميا. وتم توفير 35 محاميا إضافيا لوحدة المساعدة القانونية التابعة للوزارة عن طريق برنامج إصلاح قطاع العدالة التابع للصندوق الاستئماني لتعمير أفغانستان.
	• تمت زيادة خدمات المعونة القانونية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية؛ وبلغ العدد التقديري لمحامي المساعدة القانونية في عام 2010 نحو 190 محاميا، وتبلغ التقديرات الحالية حوالي 250 محاميا.
	• ازداد عدد المحامين المسجلين لدى النقابة المستقلة للمحامين في أفغانستان من حوالي 928 محاميا في نهاية عام 2010 إلى 150 1 محاميا تقريبا في كانون الأول/ديسمبر 2011.
	• وافق مجلس الوزراء على مجموعة إجراءات متعلقة بالأجور وتحديد رتب الوظائف في مكتب النائب العام في كانون الأول/ ديسمبر 2011.
	• في 10 كانون الثاني/يناير، سلمت وزارة العدل مديرية السجون المركزية رسميا إلى وزارة الداخلية، عملا بمرسوم رئاسي مؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2011. وتدعو البعثة، إلى جانب شركاء الأمم المتحدة وغيرهم من الجهات المعنية، إلى أن تظل المديرية هيكلا يخضع مباشرة من حيث التسلسل الإداري لوزير الداخلية، ويكون مستقلاً عن الشرطة الوطنية الأفغانية وغيرها من الإدارات. وأكد وزير الداخلية من جديد التزامه في هذا الصدد.
	رابعاً - حقوق الإنسان
	النقطة المرجعية: تحسين احترام حقوق الإنسان للأفغان، وذلك تمشيا مع الدستور الأفغاني والقانون الدولي، مع التركيز بوجه خاص على حماية المدنيين، وحالة النساء والفتيات، وحرية التعبير، والمساءلة على أساس سيادة القانون
	مؤشرات التقدم المحرز
	المقاييس
	انخفاض في عدد الحوادث الناجمة عن الاستخدام غير المشروع للقوة وترويع المدنيين، من خلال امتثال الجهات الفاعلة المعنية للقانون الدولي
	• في عام 2011، قُتل 021 3 مدنيا في حوادث متصلة بالنزاع، أي بزيادة نسبتها 8 في المائة عن عام 2010. وكانت العناصر المناوئة للحكومة مسؤولة عن مقتل 332 2 شخصا، أي بزيادة نسبتها 14 في المائة مقارنة بعام 2010. وكانت القوات الموالية للحكومة مسؤولة عن 14 في المائة من الوفيات في صفوف المدنيين، أي بانخفاض نسبته 4 في المائة عن عام 2010.
	• أصدرت القوة الدولية توجيهين تكتيكيين عامين للتخفيف من الخسائر البشرية في صفوف المدنيين بما في ذلك ما يتعلق منها بعمليات البحث ليلا، وأصدرت توجيهين تكتيكيين داخليين إضافيين يتعلقان بحماية القوافل والدخول إلى المرافق الطبية، الأمر الذي أسهم في توفير حماية أفضل للمدنيين والحد في الخسائر البشرية في صفوف المدنيين من قبل القوة الدولية للمساعدة الأمنية.
	• أصدرت حركة طالبان عددا من البيانات العامة تلتزم فيها بكفالة حماية المدنيين خلال عملياتها.
	• واصلت البعثة بذل جهود الرصد والدعوة لإذكاء الوعي بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
	تحسين الوعي لدى الأفغان بحقوقهم ولدى الحكومة بالتزاماتها
	• نشرت البعثة خمسة تقارير عن حماية المدنيين، وإنفاذ قانون القضاء على العنف ضد المرأة، ومعاملة المحتجزين في السجون الأفغانية، وتيسير حوار الشعب الأفغاني بشأن السلام وأنشطة الدعوة ذات الصلة مع مختلف أصحاب المصلحة ووسائط الإعلام، لإذكاء وعي الجمهور بشواغل حقوق الإنسان.
	• تم في 30 كانون الثاني/يناير 2011، توقيع خطة العمل المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة المتعلقة بمنع تجنيد القصّر، والعنف الجنسي، وقتل الأطفال وتشويههم، وأنشئ الفريق العامل التقني المشترك بين الوزارات المعني بالأطفال والنزاع المسلح.
	• أصدرت وزارتا الداخلية والدفاع ثلاثة مراسيم بمنع تجنيد القصّر وتعزيز الإجراءات التأديبية ذات الصلة في صفوف قوات الأمن الوطني الأفغانية.
	• أصدر مجلس شورى العلماء اثنتين من الفتاوى لإذكاء الوعي بشأن حظر تجنيد الأطفال والتعذيب وشن هجمات على المدارس والمستشفيات في الإسلام.
	تحسين أثر التدابير القانونية والسياساتية ودعمها لمكافحة العنف الموجه ضد النساء والفتيات
	• المصادقة على قانون محلي ينظم عمل مراكز حماية المرأة. وتقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتوفير الدعم التقني لوزارة شؤون المرأة ومكاتب المقاطعات ومنظمات المجتمع المدني في تفعيل الأنظمة، وقد درّبت أيضا مديرين لشؤون المرأة من 24 مقاطعة.
	• لا يستخدم أعضاء النيابة العامة قانون القضاء على العنف ضد المرأة استخداما كافيا. ذلك أنه يتم في كثير من الأحيان التوسط في حالات العنف ضد المرأة من خلال الآليات المحلية التقليدية لتسوية المنازعات في انتهاك للقانون. (انظر تقرير البعثة لعام 2011 عن قانون القضاء على العنف ضد المرأة).
	• واصل المكتب القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إدارة الصندوق الخاص للقضاء على العنف ضد المرأة. ويموَّل سبعة من أصل 17 مركزا لحماية النساء في أفغانستان من ذلك الصندوق. وبلغ مجموع الأموال التي دُفِعت في عام 2011 للملاجئ 246 742 دولارا.
	تحسين الوعي بالتدابير القانونية والسياساتية ذات الصلة بمكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز العدالة الانتقالية، وتقديم الدعم لها
	• وضعت اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان الصيغة النهائية لتقريرها عن رسم خريطة النزاع المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان من عام 1978 إلى عام 2001.
	• لم تنقَّح خطة العمل من أجل السلام والمصالحة والعدالة، رغم أنها تشكل أحد التزامات مؤتمر كابل.
	• أجرت منظمات المجتمع المدني واللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، بدعم من البعثة، حوار الشعب الأفغاني بشأن السلام والتمست فيه آراء من أكثر من 500 1 أفغاني محلي بشأن السلام والأمن وعملية الانتقال وسيادة القانون والإفلات من العقاب.
	• أفادت معظم مجالس السلام في المقاطعات بأنها لا تضم تمثيلا عادلا لجماعات المجتمع المدني والنساء والضحايا.
	• اعتمدت الأمانة العامة المشتركة لبرنامج أفغانستان للسلام وإعادة الإدماج الإجراءات التشغيلية الموحدة بشأن الفرز، ولكن التقارير تفيد بأن لجان السلام المحلية وعدت بالعفو عن المحاربين إذا انضموا إلى البرنامج.
	وفاء الحكومة بالتزامات الإبلاغ عن العهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل لأفغانستان الذي يجريه مجلس حقوق الإنسان
	• نظرت لجنة حقوق الطفل في التقرير الأولي لأفغانستان عن تنفيذها لاتفاقية حقوق الطفل.
	• دعمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الحكومة في إعداد وتقديم أول تقرير دوري أولي لها إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة لتنظر فيه في عام 2012.
	• وضعت وحدة دعم حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل، بدعم تقني من البعثة، خطة عمل لتنفيذ توصيات عام 2009 الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل لأفغانستان الذي يجريه مجلس حقوق الإنسان.
	زيادة قدرة حكومة أفغانستان واللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، بوصفها المؤسسة الأفغانية الوطنية لحقوق الإنسان، والتزامهما باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وتحقيقها وتعزيزها
	• أصبحت وحدة دعم حقوق الإنسان في وزارة العدل تعمل بكامل طاقتها. واستعرضت الوحدة التشريعات الأفغانية للتحقق من امتثالها لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وأجرت هذه الوحدة أيضا تقييما جنسانيا لجميع وزارات الحكومة.
	• صادق المجلس المشترك للتنسيق والرصد على برامج الأولويات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان والمسؤوليات المدنية. وقد وُضعت خطة تنفيذها التي تستمر ثلاث سنوات. 
	• رغم أن الحكومة تعهدت بتقديم مليون دولار إلى اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، فإن الميزانية النهائية للفترة 2011/2012 المعروضة على البرلمان لم تخصص سوى نصف المبلغ المتعهد به ولم تسوِّ الوضع القانوني للجنة في إطار الميزانية الإجمالية. 
	• أجرت اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان تقييما ذاتيا لقدرتها التنظيمية والتنفيذية بغية تعزيز تنمية القدرات في المستقبل. 
	• أنشأت مديرية الأمن الوطنية وحدة لحقوق الإنسان للتحقيق في المزاعم المتعلقة بإساءة معاملة المحتجزين وتعذيبهم.
	خامسا - التنمية الاقتصادية والاجتماعية
	النقطة المرجعية: وضع سياسات حكومية، يدعمها المجتمع الدولي، تعزز النمو الاقتصادي المستدام وتسهم في الاستقرار العام
	مؤشرات التقدم المحرز
	المقاييس
	تُصمم برامج الأولويات الوطنية وتُنفَّذ بدعم وتأييد دوليين
	• صادق المجلس المشترك للتنسيق والرصد على 11 من أصل 22 برنامجا من برامج الأولويات الوطنية.
	• تم على مدار العام اختبار نظام الإبلاغ الحكومي الذي يمتد على مدى 100 يوم، وأحيطت الجهات المانحة علما بالتقدم المحرز في تنفيذ خطط عمل برامج الأولويات الوطنية.
	• تلقى الصندوق الاستئماني لتعمير أفغانستان تمويلا من الجهات المانحة بعد موافقة برنامج صندوق النقد الدولي، ويتضمن ذلك تقديم الدعم من خلال الميزانية لبرامج الأولويات الوطنية.
	• تقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدعم وزارة التأهيل والتنمية الريفية في إعداد استراتيجية وطنية عن الأمن الاقتصادي والحقوق الاقتصادية للمرأة؛ ونظمت الهيئة أيضا حلقة عمل لموظفين كبار من وزارة العدل عن الشؤون الجنسانية والتمكين الاقتصادي.
	زيادة التوزيع العادل للمساعدة الإنمائية والنفقات الحكومية في جميع أنحاء أفغانستان
	• بدأ مشروع رائد للميزنة على مستوى المقاطعات في عام 2010 لإدراج الاحتياجات المقيّمة على مستوى المقاطعات في الميزانية الوطنية. ويمكن أن تتلقى كل مقاطعة ما يصل إلى 2.5 مليون دولار في الميزانية القادمة للفترة 2012/2013.
	• أجرت وزارة المالية استعراضا مستقلا لقدرات الإدارة المالية العامة في 14 وزارة، من أجل دراسة الخيارات المتاحة لتحسين تنفيذ الميزانية.
	زيادة تحصيل الإيرادات والنمو المستدام استنادا إلى الموارد الأفغانية
	• تجاوزت حصيلة الإيرادات المحلية هدفها للفترة 2011/2012 بنسبة 11.8 في المائة في الأشهر الاثني عشر الماضية. وتجاوزت إيرادات الضرائب إيرادات العام السابق، لكنها لم تبلغ الهدف المحدد. وتجاوزت الرسوم الجمركية أرقام الفترة 2010/2011، سواء الأرقام الفعلية أو المستهدفة. وارتفعت الإيرادات غير الضريبية عما كانت عليه في الوقت ذاته من الفترة 2010/2011، وزادت عن الهدف المحدد، ويعزى ذلك أساسا إلى المتحصلات الأولى من منجم أيناك للنحاس. وتشير البيانات الأولية إلى أن نسبة النمو في عام 2012 ستنخفض عن العام السابق (8.4 في المائة، إلا أن النمو سيبقى قويا).
	• اجتمع فريق أصحاب المصلحة المتعددين المنبثق عن مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية 8 مرات في عام 2011، واختارت حكومة أفغانستان شركة مستقلة لمراجعة الحسابات للتحقق من صحة تقارير الامتثال المنتظمة.
	• تشترك جماعات المجتمع المدني في عضوية فريق أصحاب المصلحة المتعددين المنبثق عن مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، ويتضمن مشروع قانون الوصول إلى المعلومات أحكاما تتيح للجمهور الاطلاع على بيانات التعدين.
	سادساً - التعاون الإقليمي
	النقطة المرجعية: التنسيق الإقليمي المطرد والفعال لدعم الرخاء والسلام والاستقرار

	مؤشرات التقدم المحرز
	المقاييس
	تحسين التنسيق بين الهيئات الإقليمية وزيادة الاستثمارات الإقليمية
	• اجتمع في يوم 3 حزيران/يونيه 2011 الفريق العامل المعني بالتعاون الإقليمي، الذي أنشأه فريق الاتصال الدولي، وأكّد مجددا الالتزام باستقرار أفغانستان وبرخائها الاقتصادي.
	• عُقد ”مؤتمر اسطنبول المعني بأفغانستان: الأمن والتعاون في قلب آسيا“ في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وقدم في أعقابه نائب وزير خارجية أفغانستان ورقة مفاهيمية تتضمن 12 تدبيرا لبناء الثقة (عُرِض 43 تدبيرا في مؤتمر اسطنبول) بهدف تعميق التعاون الإقليمي.
	• في 12 حزيران/يونيه 2011، دخل اتفاق التجارة العابرة بين أفغانستان وباكستان حيز التنفيذ.
	• استؤنفت الاجتماعات الثلاثية بين أفغانستان وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية في 3 أيار/مايو 2011، لكنها عُلقت مجددا في أعقاب مقتل برهان الدين رباني.
	• وقعت أفغانستان والهند اتفاق شراكة يشمل التعاون السياسي والأمني؛ والتعاون التجاري والاقتصادي؛ وتنمية القدرات، والتعليم؛ والعلاقات الاجتماعية والثقافية والعلاقات على مستوى المجتمع المدني.
	• تعهّد الاتحاد الروسي في الاجتماع العاشر لمجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بدفع 500 مليون دولار لمشروع آسيا الوسطى وجنوب آسيا لتجارة الطاقة الكهربائية ونقلها.
	• اتفقت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين أفغانستان وباكستان، في اجتماعها المعقود في كانون الثاني/يناير 2012، على وضع خريطة طريق محددة زمنيا للخطوات الرامية إلى تعزيز التعاون بشأن نقل الطاقة والطرق التي تربط بين آسيا الوسطى وأفغانستان وباكستان.
	• في مؤتمر قمة عُقد في طهران في حزيران/يونيه 2011، وقّع رؤساء أفغانستان وباكستان وجمهورية إيران الإسلامية إعلانا بشأن تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب، وبشأن توسيع نطاق التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والثقافي.
	• في كانون الثاني/يناير 2012، وقّعت أفغانستان وجمهورية إيران الإسلامية مذكرة تفاهم لزيادة التعاون في قطاعات الجمارك والمصارف والتأمين، وتدابير لمكافحة التهريب.
	• في أيلول/سبتمبر 2011، وقعت أفغانستان وكازاخستان اتفاقا بشأن توسيع نطاق التجارة بين البلدين.
	• افتُتح في تشرين الأول/أكتوبر ”جسر الطاقة“ بين أفغانستان وطاجيكستان وهو خط لنقل الطاقة الكهربائية يربط بين محطة سانغتودا لتوليد الطاقة الكهرمائية في طاجيكستان وبغلان في أفغانستان.
	• عُقدت محادثات ثلاثية بين أفغانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان في دوشانبي في طاجيكستان في كانون الثاني/يناير 2012 لتنظيم جهود مكافحة المخدرات وتبادل المعلومات في أوانها وتدريب الأخصائيين المهنيين.
	سابعا - الشراكة بين حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي
	النقطة المرجعية: دعم المجتمع الدولي للأولويات الأفغانية باتساق ضمن إطار التنسيق بقيادة أفغانستان
	مؤشرات التقدم المحرز
	المقاييس
	زيادة نسبة اتساق المعونة مع الاستراتيجية الإنمائية الوطنية الأفغانية والأولويات الحكومية
	• أعلنت الحكومة اعتماد الاتفاق الجديد للعمل في الدول الضعيفة، الذي صُدِّق عليه في المنتدى الرابع الرفيع المستوى المعني بفعالية المعونة، باعتباره إطارها الجديد لإدارة المعونة. 
	• تجرى مراجعة سياسة الحكومة في إدارة المعونة من أجل تحسين الاتساق مع نتائج مؤتمري بون وبوسان ومع السياق الحالي للتنمية وبيئة المعونة.
	• سيبدأ في آذار/مارس 2012 حوار التعاون الإنمائي، وهو نشاط سنوي للتفاعل بين وزارة المالية والجهات المانحة، لمناقشة توفير حافظة للتمويل والاتفاق على الاتساق مع الأولويات الرئيسية، وسيجري في إطار ذلك الحوار تقييم مدى الاتساق مع برامج الأولويات الوطنية.
	تحسين المساءلة بشأن الشراء والتعاقد باسم الحكومة والمجتمع الدولي
	• قدمت توصيات الفريق العامل المعني بالتعاقد التابع لمكتب مجلس الأمن القومي إلى مكتب الرئيس.
	تعزيز المجلس المشترك للتنسيق والرصد دعما لعملية كابل، وكوسيلة للاستعراض المنتظم للتقدم المحرز بشأن الأولويات الأفغانية والالتزامات المتبادلة
	• تم التأكيد مجددا على أن المجلس المشترك للتنسيق والرصد هو الآلية الرئيسية الرفيعة المستوى للتنسيق في أفغانستان بعد الاتفاق على مبادرات من قبيل التصديق على برامج الأولويات الوطنية.
	ثامنا - مكافحة المخدرات
	النقطة المرجعية: استدامة التوجه في الحد من زراعة الخشخاش، وإنتاج المخدرات، وإدمان المخدرات
	مؤشرات التقدم المحرز
	المقاييس
	انخفاض في زراعة الخشخاش، وإنتاج المخدرات، ومعدلات الإدمان
	• بلغت المساحة المزروعة بالخشخاش في أفغانستان 000 131 هكتار، أي أعلى بنسبة 7 في المائة عما كانت عليه في عام 2010. وتركزت نسبة ثمانية وسبعين في المائة من زراعته في مقاطعات أوروزغان ودايكوندي وزابل وقندهار وهلمند في الجنوب، ونسبة 17 في المائة في مقاطعات بادغيس وفرح ونيمروز في الغرب.
	• انخفض عدد المقاطعات الخالية من زراعة الخشخاش من 20 مقاطعة في عام 2010 إلى 17 مقاطعة في عام 2011، حيث فقدت مقاطعات بغلان وفارياب وكابيسا وضعها كمقاطعات خالية من زراعة الخشخاش.
	• من المتوقع أن يصل الإنتاج المحتمل في عام 2011 إلى 800 5 طن، أي بزيادة نسبتها 61 في المائة عن الإنتاج في عام 2010، الذي بلغ 600 3 طن.
	• زادت نسبة توفير العلاج من تعاطي المخدرات بشكل طفيف، ويتاح مزيد من خيارات العلاج بما في ذلك علاج المرضى الخارجيين والرعاية اللاحقة في المجتمعات المحلية. 
	• اكتمل وضع السياسة الجديدة للحكومة المتعلقة بخفض الطلب على المخدرات وسياسة الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والرعاية المتصلة بهما، من أجل التصدي لزيادة معدلات الإدمان وما يصاحبها من أضرار في البلد.
	زيادة الجهود الرامية إلى حظر المخدرات ومكافحة الاتجار بها بفعالية
	• في عام 2011، شنت شرطة مكافحة المخدرات 807 1 حملات مداهمة، أدت إلى مصادرة 839 52 كيلوغراما من الأفيون و 793 32 كيلوغراما من الهيروين و 968 57 كيلوغراما من الحشيش و 374 29 كيلوغراما من المورفين و 237 112 كيلوغراما من السلائف الكيميائية. وأُلقي القبض على ما مجموعه 963 مشتبها، بمن فيهم 7 من الرعايا الأجانب.
	• قامت السلطات الأفغانية في إطار العملية الثالثة من المبادرة الإقليمية الهادفة للاتصال والخبرة والتدريب من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بضبط أكبر كمية من السلائف من بين جميع بلدان المنطقة المشاركة في العملية. وشمل ذلك كمية من أنهيدريد الخل قدرها 000 23 كيلوغرام (ثلاث عبوات) صودرت، فيما شكل إنجازا هاما، عند نقطة عبور حدودية دولية مؤدية إلى أفغانستان، الأمر الذي مكّن من بدء تحقيقات لتتبع مصدرها. وأفادت جمهورية إيران الإسلامية وطاجيكستان أيضا بمصادرة كميات من أنهيدريد الخل (330 1 كيلوغراما و 404 كيلوغرامات، على التوالي). كما صودرت مواد كيميائية إضافية أثناء العملية قدرها 000 19 كيلوغراما.
	زيادة في الزراعة المشروعة وما يتصل بها من استثمارات رأس المال الخاص في مناطق كانت تستخدم في السابق لزراعة الخشخاش
	• يجري حاليا تحسين آلية رصد مكافحة المخدرات في المجلس المشترك للتنسيق والرصد لقياس الزيادة في الزراعة المشروعة وما يتصل بها من استثمار رأسمالي خاص في الإطار المتعلق ببرامج الأولويات الوطنية.

