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   األمنجملس     العامةاجلمعية
  السنة الثامنة والستون    الدورة السابعة والستون

       من جدول األعمال٣٨البند 
         احلالة يف أفغانستان

  احلالة يف أفغانستان وآثارها على السالم واألمن الدوليني    
  

  تقرير األمني العام    
  

  مقدمة  -أوال   
 ٢٠٤١، وقـرار جملـس األمـن        ٦٧/١٦ار اجلمعيـة العامـة      هذا التقرير مقـدَّم عمـالً بقـر         - ١
 التطــورات يف أفغانـــستان كـــل  الــذي طلـــب فيــه اجمللـــس إيلَّ أن أقـــدم تقريــراً عـــن   ) ٢٠١٢(

  .أشهر ثالثة
ويتضمن التقرير آخر املستجدات املتعلقة بأنشطة األمـم املتحـدة يف أفغانـستان، مبـا يف                 - ٢

الت املساعدة اإلنـسانية والتنميـة وحقـوق اإلنـسان منـذ            ذلك اجلهود الكبرية اليت ُبذلت يف جما      
). A/67/619-S/2012/907 (٢٠١٢ديــسمرب / كــانون األول٦املــؤرخ صــدور تقريــري الــسابق 

ويتضمن التقرير أيضاً موجزاً ألهم التطورات السياسية واألمنية واألحـداث اإلقليميـة والدوليـة        
يم للتقـدم احملـرز حنـو اسـتيفاء النقـاط املرجعيـة             وحيتوي املرفق على تقيـ    . ذات الصلة بأفغانستان  

ــؤرخ      ــري امل ــذ صــدور تقري ــارس / آذار٥واملؤشــرات من ، )A/66/728-S/2012/133 (٢٠١٢م
  ).٢٠٠٩ (١٨٦٨وذلك متشياً مع قرار جملس األمن 
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  التطورات ذات الصلة  -ثانياً   
  التطورات السياسية  -ألف   

اً قوياً يف أوساط السلطات األفغانية واألحـزاب        شهدت الفترة املشمولة بالتقرير تركيز      - ٣
 ٢٠١٤السياسية واجملتمع املدين على التحوالت األمنية والـسياسية الـيت سـتبلغ ذروهتـا يف عـام                   

ويـرتبط هبـاتني    . مع انتهاء مهمة القوة الدولية للمـساعدة األمنيـة وإجـراء االنتخابـات الرئاسـية              
ل يوتــشكاملــصاحلة ميكــن أن تــؤدي إىل عمليــة ســاء إرإىل يهــدف احملطــتني الرئيــسيتني لنــشاط 

  . متارس سيطرة متزايدة على مقاليدهاحكومة أفغانستانمعامل تلك العملية اليت أخذت 
ــانون األول٢٤ويف   - ٤ ــاً   / كـ ــة بيانـ ــدرت وزارة اخلارجيـ ــسمرب، أصـ ــرت ديـ ــه أن ذكـ فيـ
نــستان وداخــل االجتماعــات االستــشارية للــسالم جيــب أن جتــري باالتفــاق مــع حكومــة أفغا ”

ديسمرب، كرر الرئيس حامد كرزاي تأكيـد أن أي عمليـة           / كانون األول  ٢٦ويف  . “أفغانستان
ويف بيـان   . “واجمللـس األعلـى للـسالم     أفغانـستان   حتـت قيـادة حكومـة       ”للسالم جيب أن جتري     

، يف الفتـرة مـن    األمريكيـة مشترك صـدر يف ختـام زيـارة الـرئيس الرمسيـة إىل الواليـات املتحـدة               
عمليــة سياســية بقيــادة  بإرســاء  همــاجمــدداً التزامأكــد البلــدان ينــاير، / كــانون الثــاين١١إىل  ٨

دعم وجود مكتب يف الدوحة للممـثلني املفوَّضـني عـن حركـة طالبـان الـساعني إىل                  بأفغانية، و 
ــر، / شــباط٤  و٣ويف . إجــراء حــوار مــع اجمللــس  أفغانــستان أعربــت كــذلك حكومــات  فرباي

عقد يف تشيكرز، وهو مقـر اإلقامـة الريفـي          ثالثي  قمة  املتحدة يف اجتماع    وباكستان واململكة   
 لفـتح مكتـب يف     هـا عن دعم لرئيس وزراء اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،         

والتزمت البلدان الثالثة باختاذ مجيع التدابري الالزمة لتحقيق تسوية سـلمية علـى مـدى         . الدوحة
  .قبلةاألشهر الستة امل

 ،واتيـة للمـصاحلة   املظـروف   الوواصل اجمللس األعلـى للـسالم جهـوده الراميـة إىل هتيئـة                - ٥
االختالفـات  ، الـيت ظهـرت مـن خالهلـا          التحضري لعقد مـؤمتر سـالم لعلمـاء الـدين         ومنها أعمال   

وواصـلت  . القائمة على صعيد النهج املتبع يف كل من جملَسي العلماء يف أفغانـستان وباكـستان             
إىل جانــب االضــطالع لمجلــس ل األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل أفغانــستان دعمهــا   بعثــة

الالزمـة إلجـراء مزيـد مـن        الظـروف   التواصل السياسي مـن أجـل املـساعدة علـى هتيئـة             بأنشطة  
اجتمـــاعني للمائـــدة ديـــسمرب، عقـــدت البعثـــة / كـــانون األول٩  و٨ويف . احملادثـــات الرمسيـــة
ثلي اجملتمع املدين واجلماعات النـسائية والشخـصيات الدينيـة والزعمـاء            مع مم املستديرة للتناقش   

ــسياسيني، مبــا يف ذلــك أعــضاء اجمللــس   إجراء حــوار املتعلقــة بــ وجــرى استكــشاف املعــايري  . ال
وعقدت البعثة أيضاً، بدعم مـن إدارة الـشؤون         . بني األفغان بتيسري من بعثة األمم املتحدة       فيما

، ثالث حلقات عمل يف جمال الوسـاطة، مبـشاركة القـادة اجملتمعـيني يف                باألمانة العامة  السياسية



A/67/778 
S/2013/133  
 

13-24506 3 
 

وواصل برنـامج أفغانـستان للـسالم    . الرتاعاتهرات ومزار شريف وكابل، وكان حمورها حل     
دمـاج املقـاتلني الـسابقني مـن الرتـب األدىن، بـدعم مـن             عـادة إ  وإعادة اإلدمـاج بـذل اجلهـود إل       
أفغانـستان،  ووفقاً لألمانة املشتركة لربنـامج   . عثة األمم املتحدة  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وب    

  .ديسمرب/ متمرداً حبلول هناية كانون األول٦ ١٩٣فقد انضم للربنامج 
ــسمرب، اختــذ جملــس األمــن القــرار   / كــانون األول١٧ويف   - ٦ الــذي ) ٢٠١٢ (٢٠٨٢دي

ان، املبينة سـابقاً يف القـرار       تعديالت على تدابري اجلزاءات املفروضة على حركة طالب       أجرى فيه   
الـدول األعـضاء علـى التـشاور        بقـوة   لـس   اجملوعلى وجه اخلـصوص، حـث       ). ٢٠١١ (١٩٨٨

 مــع حكومــة أفغانــستان قبــل تقــدمي طلبــات إدراج األمســاء يف القائمــة أو رفعهــا منــها إىل جلنــة  
ظـر علـى    وأشـار أيـضاً إىل اسـتعداده للن       . )٢٠١١ (١٩٨٨جملس األمـن املنـشأة عمـال بـالقرار          

  . كومةاحلوجه السرعة يف طلبات االستثناء من حظر السفر اليت تؤكدها 
.  تطغى على املشهد الـسياسي     ٢٠١٥-٢٠١٤لفترة  لالدورة االنتخابية   مسألة  وظلَّت    - ٧

اهلويـة  بطاقـة  بـأن يبـدأ مـشروع     أصـدر الـرئيس مرسـوما أمـر فيـه           ينـاير،   / كانون الثاين  ٢٣ويف  
أول بتوزيـع بطاقـات اهلويـة حبلـول         ) التـذكرة اإللكترونيـة   روف باسـم    املعـ (الوطنية اإللكترونية   

 وزارة الداخليــة جبمــع البيانــات   توكلَّفــ). مــارس / آذار٢١(اجلديــدة الــسنة األفغانيــة  أيــام 
باملـسؤولية عـن    عهـد إىل وزارة تكنولوجيـا االتـصاالت واملعلومـات           بينمـا   وإصدار البطاقـات،    

ــشروع  ــم امل ــون بطاقــة هويــة حبلــول آذار   ١٤توزيــع شروع إىل املــويهــدف . دع مــارس / ملي
 مليـون دوالر    ١٢٠ وقد أشار ممثلون عن وزارة املالية إىل أنه سيجري التماس حوايل             .٢٠١٤

ومن املتوخى اسـتخدام هـذه البطاقـات كـشكل     . هلذه الغاية عن طريق ترتيبات التمويل الثنائية     
إىل جانـب   ،  ٢٠١٤عـام   ر إجراؤهـا يف     املقـر النتخابـات   يف ا من أشكال حتديـد هويـة النـاخبني         

خاصـة  على األمد الطويل ضمن عملية دائمة إلعداد سـجل النـاخبني وفقـاً لقـوائم                استخدامها  
مـن  املستمر  اإلصرار  يف أعقاب   ويناير،  / كانون الثاين  ٢٣ويف  . االقتراعز من مراكز    كبكل مر 
نـة االنتخابـات املـستقلة      حلكومة على أولوية مـشروع التـذكرة اإللكترونيـة، أعلنـت جل           جانب ا 

. مـع اسـتكماهلا   لتسجيل النـاخبني باالعتمـاد علـى بطاقـات النـاخبني القدميـة              حمدودة  عن خطة   
 إصـدار بطاقـات انتخـاب    ،أبريـل / نيـسان ٢٢يف وسيجري يف إطار هذه اخلطة، املقرر أن تبـدأ    

فقــدوا ين أو الــذ/الــذين عــادوا إىل البلــد وأو /جديــدة لألشــخاص الــذين بلغــوا ســن الرشــد، و
  . بطاقاهتم أو أتلفوها

تعزيــز (التــابع لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي     مــشروع الــدعم االنتخــايب   وواصــل   - ٨
 تقــدمي الــدعم الــتقين إىل جلنــة )القــدرات القانونيــة واالنتخابيــة مــن أجــل الغــد، املرحلــة الثانيــة 

بــادل املعلومــات مــن أجــل االنتخابــات املــستقلة، فيمــا يــسَّرت بعثــة األمــم املتحــدة جلــسات لت
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ــة املواءمــة بــني    ــة  املــساعدة علــى كفال ــة الدولي يف ظــل تطــور اإلطــار االنتخــايب   اجلهــات املعني
لألمم املتحدة لتقييم االحتياجـات     تابعة  وبناء على طلب من اللجنة، جرى إيفاد بعثة         . األفغاين

ــة ــن    ،االنتخابي ــرة م ــرحلتني، يف الفت ــى م ــاين ٢٧ عل ــشرين الث ــوفمرب إىل/ ت ــانون األول٥ ن  / ك
وقـاد الفريـق رئـيس شـعبة املـساعدة          . ينـاير / كـانون الثـاين    ٢٨ إىل   ١٨ديسمرب، ويف الفترة من     

 ةوالدوليـ اجلهات املعنية األفعانية    االنتخابية التابعة إلدارة الشؤون السياسية واجتمع مع خمتلف         
ة الـيت ميكـن أن تقـدمها األمـم          ليقدِّم إيلَّ توصيات بشأن املعـايري املناسـبة يف مـا يتعلـق باملـساعد              

  . املتحدة إىل االنتخابات املقبلة اليت ستقودها أفغانستان
ــزاب الـــسياسية واجملتمـــع املـــدين يف التطـــورات      - ٩ ــة لألحـ ــاك مـــشاركة قويـ وظلـــت هنـ

وأبدى جملس تعاون األحزاب واالئتالفات الـسياسية يف أفغانـستان متاسـكاً متزايـداً               . االنتخابية
سبتمرب، وقـد بـات عـدد األطـراف املنـضمني           /نه عن ميثاق الدميقراطية يف أيلول     يف أعقاب إعال  

ينــاير، أعــرب جملــس / كــانون الثــاين١٢ويف مــؤمتر صــحفي معقــود يف .  طرفــاً خمتلفــا٢٢ًإليــه 
التعــاون عــن تأييــده لوجــود جلنــة دائمــة للــشكاوى االنتخابيــة باعتبارهــا آليــة حلــل املنازعــات    

اسـتكمال  يناير، انتقد اجمللـس تقلـيص اخلطـة املتعلقـة بعمليـة             /ن الثاين  كانو ٢٢ويف  . االنتخابية
تسجيل الناخبني، معترضاً على ما اعتربه تدخالً من احلكومة يف عمل هيئـة إدارة االنتخابـات،              
من خـالل عـدم تـوفري الـدعم للخطـط األصـلية املتمثلـة يف االضـطالع بعمليـة كاملـة لتـسجيل                

شكل ألفغانــستان، الــيت تــينــاير، أصــدر قــادة اجلبهــة الوطنيــة /اين كــانون الثــ٢٧ويف . النــاخبني
إحدى الكتلتني الرئيـسيتني للمعارضـة، إىل جانـب عـدد مـن الشخـصيات الـسياسية األخـرى،                   

ــد    ”أمســوه  مــا ــسياسيني يف البل ــادة ال ــادة اجلهــاد والق ــاً مــشتركاً لق ــه   “بيان إىل إجــراء دعــوا في
ــة وحــرة وإىل عمليــ    ــات شــفافة ونزيه ــع ة ســالم انتخاب ــشمل اجلمي ــون خطــط  . ت وأدان املوقِّع

إصدار بطاقات هوية إلكترونية أو بطاقات جديـدة        بلبوا  ااستخدام بطاقات الناخبني القدمية وط    
ــاخبني ــع اخلفــض        . للن ــالتزامن م ــة، ب ــة االنتخابي ــدم إصــالح العملي ــؤدي ع ــن أن ي وحــذَّروا م

  . العسكري الدويل التدرجيي، إىل نشوب أزمة سياسية
ويف . طــــار التــــشريعي لالنتخابــــاتاإلعملــــها بــــشأن وواصــــلت اجلمعيــــة الوطنيــــة   - ١٠
الـذي وصـل   ديسمرب، تشكَّلت جلنة مشتركة للخروج من الطريـق املـسدود          /كانون األول  ١٩
 بـشأن القـانون املتعلـق       ،ولـسي جريغـا   النـواب،    وجملـس    ، ميـشرانو جريغـا    ،جملـس األعيـان   إليه  

جلنــة تــشمل اجلميــع يف تــوافر آليــة النــواب بلــب جملــس اطو. هبيكــل هيئــات إدارة االنتخابــات
ــنني مــن األعــضاء        ــة، مــع تــضمني األخــرية اث ــشكاوى االنتخابي ــة ال االنتخابــات املــستقلة وجلن

وهــو  الرئيــسي اآلخــر، التــشريعوقُــدم . بــالرفض الطلــبنيجملــس األعيــان قــد قابــل الــدوليني، و
وأثـار مـشروع    . ديـسمرب / كـانون األول   ٢٩يف  النواب  قانون االنتخابات، إىل جملس     مشروع ل 

ــه القــانون املقــدم جــدالً   ــة،   بــسبب توخي ــة الــشكاوى االنتخابي املنــصوص االستعاضــة عــن جلن
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ــق هبيكــل  عليهمــا يف مــشروع   ــة االنتخابــات وواجباهتــا واختــصاصها  القــانون املتعل ــة جلن ، هبيئ
ــة  قــضائية  ــة  تكــون مبثاب ــهائي يف املنازعــات االنتخابي ــم الن ــو. احملكّ التعــديالت املقترحــة  ت كان
تعليـق   أو   أهليـة املرشـحني، والنظـام االنتخـايب، وسـلطة إرجـاء           تتصل بأمور من بينـها      األخرى  

  .االنتخابات
ستياء إزاء املستوى املنخفض ملعدالت تنفيذ امليزانيـة        الاالنواب يف إبداء    جملس  واستمر    - ١١

مــارس / آذار٢١ (١٣٩٠اليــة ديــسمرب تقريــر النفقــات للــسنة امل/ كــانون األول١١ورفــض يف 
يناير، جـرى اسـتدعاء وزراء الطاقـة    / كانون الثاين١٤ويف ). ٢٠١٢مارس / آذار ٢٠-٢٠١١

وامليـــاه، والتعلـــيم، والتنميـــة احلـــضرية، والداخليـــة، واالقتـــصاد، واملنـــاجم، والتعلـــيم العـــايل،   
لـس  اجملجواهبم يف   ومكافحة املخدرات، والتجارة والصناعة، واإلعالم والثقافة، والدفاع، الست       

يف املائة من األموال املخصـصة      نصف  بشأن شكاوى مؤداها أن مؤسساهتم قد أنفقت أقل من          
الـوزراء   وزيـراً، وأشـارت احلكومـة إىل أن         ١١ مـن أصـل      ٧ومل حيضر من الـوزراء سـوى        . هلا

دماً املـضي قـ   النـواب   ورفـض جملـس     . املعنيـة املناصب املذكورة خالل الفتـرة      يشغلوا  املتبقني مل   
يف عودتـه مـن عطلتـه الـشتوية         بعـد   مـن جديـد      ١١ الـوزراء الــ   مجيـع   وعقد النية على استدعاء     

على امليزانية الوطنية للـسنة املاليـة   النواب يناير، وافق جملس  / كانون الثاين  ٢٠ويف  . مارس/آذار
ــسمرب / كــانون األول٢١ (١٣٩٢ ــسمرب / كــانون األول٢٠ - ٢٠١٢دي أن بعــد ) ٢٠١٣دي

  .نيرفضها مرت
واســـتمر النقـــل التـــدرجيي للمـــسؤولية الرئيـــسية عـــن األمـــن مـــن القـــوة الدوليـــة إىل      - ١٢

ديـسمرب، أعلـن الـرئيس أنـه مـن املقـرر أن       / كـانون األول  ٣١ويف  . املؤسسات األمنية األفغانيـة   
 مـن املنـاطق الواقعـة       ٥٢مـارس، مبـا يـشمل       /االنتقاليـة يف آذار   العمليـة   الرابعـة مـن     املرحلـة   تبدأ  
ــ ــد أساس ــع . اً يف مشــال ووســط البل ــك وم ــة  ٢٣اإلعــالن، كانــت  ذل ــدأت  والي ــد ب ــة الق عملي
ــ يــةاالنتقال  يف املائــة مــن ١١الرابعــة املنــاطق الــيت يقــيم فيهــا  املرحلــة وتــشمل . هاأو انتــهت من
 يف املائـة مـن الـسكان    ٨٧يـصبح  مع املراحـل الـثالث الـسابقة،    مجعها فعند  وبالتايل،   .السكان

وخـالل زيـارة الـرئيس إىل       . عنـها الرئيـسية   أمنيـة تتـوىل أفغانـسنتان املـسؤولية         مشمولني بتغطية   
اخلامـسة  املرحلـة   ينـاير، اُتفـق علـى أن جيـري اإلعـالن عـن              /الواليات املتحـدة يف كـانون الثـاين       

  .منتصف العام ولئن كانت ستنفَّذ يف ٢٠١٣عام الربع األول من واألخرية يف 
املـشاركة  بشأن شـكل ونطـاق      فغانية والدولية يف التناقش     اجلهات املعنية األ   تواستمر  - ١٣

وظلـت االمتيـازات واحلـصانات    . ٢٠١٤يف مرحلـة مـا بعـد عـام          السياسية والعسكرية الدولية    
ينـاير،  / كانون الثاين  ١٤ ويف   ،تشكل مسألة حساسة  التابعة للواليات املتحدة    القانونية للقوات   

مـن  كنه املوافقة على هذه االمتيازات واحلـصانات        هو الذي مي   الشعب األفغاين    أنذكر الرئيس   
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ينــاير، بــدأت أفغانــستان والواليــات / كــانون الثــاين٢٩ويف . خــالل لقــاء تــشاوري، أو جريغــا
فربايـر، وقَّـع الـرئيس      / شـباط  ٦ويف  . املتحدة جولة ثالثة من احملادثات بـشأن اتفـاق أمـين ثنـائي            

 حـدد أوجـه التعـاون حـىت         ،اتيجية مع النرويج  خالل زيارة رمسية إىل أوسلو اتفاق شراكة استر       
 مع التركيـز علـى التعلـيم، واحلوكمـة الرشـيدة، والتنميـة الريفيـة، وحقـوق املـرأة،                    ٢٠١٧عام  

  .وجهود مكافحة الفساد
  

  التطورات األمنية   -باء   
 فـرداً   ١٤٨ ٩٨٣ديـسمرب، بلـغ قـوام الـشرطة الوطنيـة األفغانيـة             / كانون األول  ٢٥يف    - ١٤
الزيــادة املــستهدفة الــيت تــصل مقابــل وذلــك  ، فــردا١٨١ً ٩٥٠جلــيش الــوطين األفغــاين قــوام او

يف بيـان مـشترك صـدر       و.  فـرد  ١٩٥ ٠٠٠ وقـوام الثـاين إىل        فرداً ١٥٢ ٠٠٠بقوام األول إىل    
تعزيــز أن الواليــات املتحــدة وأفغانــستان علــى  ، أكــد جمــددا رئيــساينــاير/ كــانون الثــاين١٢يف 

يــشكل  ،سبل منــها التعجيــل بتــوفري املعــدات وعناصــر الــتمكني املناســبة  بــ،القــدرات األفغانيــة
  . أفراد١٣ ٤٠٧قوام قوة احلماية العامة األفغانية حالياً ويبلغ . الرئيسيةإحدى األولويات 

فربايــر، قـدَّم وزيــر الداخليــة إىل اجمللـس الــدويل لتنـسيق شــؤون الــشرطة    / شـباط ٥ويف   - ١٥
وتـسعى  . علـق بـوزارة الداخليـة والـشرطة الوطنيـة األفغانيـة           سـنوات يت   ١٠مدتـه   مشروع رؤية   

ــانون           ــاذ الق ــى إنف ــز عل ــرة ترك ــة إىل دائ ــوة أمني ــن ق ــشرطة م ــل ال ــتراتيجية إىل حتوي ــذه االس ه
ــاير، أعلنــت بعثــة األمــم  / كــانون الثــاين٢٨ويف . واألنــشطة اجملتمعيــة للحفــاظ علــى النظــام   ين

يع، متـشياً مـع االسـتراتيجية، عـن بـدء مـشروع             املتحدة ومكتب األمم املتحدة خلدمات املـشار      
وُيتـوخى مـن هـذا املـشروع املمتـد          . ملمارسات الشرطة الدميقراطية بتمويل من حكومة هولندا      

دور نــشط يف مــساءلة الــشرطة مــن أداء علــى ثــالث ســنوات املــساعدة علــى متكــني املــواطنني  
ألطفال يف سـياق برنـامج الـوزارة    على توعية النساء واويشدد املشروع  .وإشراك اجملتمع احمللي 

وتــشمل األنــشطة تعزيــز العالقــة بــني وحــدات . مارســات الــشرطة الدميقراطيــةاألعــم املتعلــق مب
للتواصــل مــع اجلامعــات مبــشروع االضــطالع االســتجابة لألســرة ومقــدمي الرعايــة الــصحية؛ و

 صـفوف موظفـات      حملـو األميـة يف     برنـامج تنظـيم    و ،وتقدمي الدعم إىل جمـالس الـشرطة النـسائية        
 مسؤوالً من املـسؤولني الرفيعـي       ١١فرباير، أجرى   / شباط ٢٩ إىل   ٢٠ويف الفترة من    . الشرطة

أيــام يف تركيــا لالطِّــالع علــى مبــادرات  ١٠مــدهتا املــستوى يف وزارة الداخليــة جولــة دراســية 
ــانون       ــصندوق االســتئماين إلرســاء الق ــدعم مــن ال ــة للحفــاظ علــى النظــام، ب ــشطة اجملتمعي  األن

وواصل الصندوق االسـتئماين    . والنظام يف أفغانستان الذي يديره برنامج األمم املتحدة اإلمنائي        
 موظفــاً مــن مــوظفي ٧ ٤٣٠  فــرداً مــن أفــراد الــشرطة و ١٣٨ ٢١٦رتبــات وأجــور الوفــاء مب
وأجنز مكتب مراجعة احلسابات والتحقيقات التـابع للربنـامج اإلمنـائي حتقيقـاً متعلقـاً               . السجون
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اإلجـراءات اإلداريـة بنـاء علـى االسـتنتاجات الـيت توصـل              متهيدا الختـاذ    دوق االستئماين،   بالصن
  .وُوزع على املاحنني موجز للتقرير الصادر يف هذا الصدد. إليها
 ٢٠ ١٠٥فربايــر، بلــغ قــوام برنــامج الــشرطة احملليــة األفغانيــة مــا يفــوق / شــباط٤ويف   - ١٦

ورغـم إسـهام هـذه املبـادرة      . نـامج مـستمرا يف التوسـع      وكـان الرب   موقعـاً معتمـداً،      ٩٥أفراد يف   
األمنية احمللية يف زيـادة االسـتقرار يف بعـض املنـاطق وإحـراز تقـدم علـى صـعيد تعزيـز املـساءلة،            
ــادة      فــإن الــشواغل ال تــزال قائمــة بــشأن القــصور يف تنفيــذ الــسياسات املتعلقــة بالتــدقيق والقي

 ٥٥، وثَّقــت بعثــة األمــم املتحــدة  ٢٠١٢ويف عــام . والــسيطرة والرقابــة علــى املــستوى احمللــي 
 يف صفوف املـدنيني ُتعـزى إىل الـشرطة احملليـة األفغانيـة           حالة من اخلسائر     ٦٢حادثاً، جنم عنها    

  .) إصابة٣٨  وفاة و٢٤(
اجلهـات الفاعلـة املدنيـة      وواصلت األمم املتحدة رصد األحداث األمنية املتـصلة بعمـل             - ١٧
ويف .  سيما األحداث اليت تؤثر يف تنفيذ أنـشطة وبـرامج األمـم املتحـدة              ، وال تها وسالم هاوتنقل

ــاً، ٣ ٧٨٣يــر، ُســجل وقــوع  فربا/ شــباط١٥نــوفمرب إىل / تــشرين الثــاين١٦الفتــرة مــن   حادث
 حيـث ُسـجل   ٢٠١٢-٢٠١١الفتـرة  ذاهتـا مـن   باملـدة   يف املائة مقارنـة  ٤ميثل تراجعاً بنسبة    مما

 اخنفاضـاً يف احلـوادث      ٢٠١٢ر الثمانية األوىل من عـام       وشهدت األشه .  حادثاً ٣ ٩٤٠وقوع  
ويف الربـع األخـري، ُسـجل اخنفـاض     . ٢٠١١ يف املائة مقارنة بالفترة نفسها مـن عـام          ٣٠بنسبة  

الكـبري  االخنفـاض  وأسـهم   . ٢٠١١ يف املائـة، مقارنـةً مبـستويات عـام           ١٠أكثر تواضعاً، بنـسبة     
العنـف خـالل فتـرة      زيادة يف اسـتمرار      ٢٠١٢-٢٠١١تساقط الثلوج مقارنةً بالفترة     معدل  يف  

 لغايــة ٢٠١٣ومنــذ بدايــة عــام . ثالــشتاء عوضــاً عــن التراجــع الــشديد املعتــاد يف عــدد احلــواد
  .٢٠١٢ يف املائة مقارنة بالفترة املناِظرة من عام ٦فرباير، ُسجلت زيادة بنسبة /شباط ١٥
ملعظــم البلــد مــسرحاً  وظلــت املقاطعــات الواقعــة يف جنــوب وجنــوب شــرق وشــرق      - ١٨

. الـشرقية الواقعـة يف املنطقـة      ننكرهـار   واليـة   احلوادث األمنية، مع تـسجيل أكـرب عـدد منـها يف             
. ديـسمرب / كـانون األول   ٢يف   يف مطار جالل آبـاد    وقع   ا مركَّب اومشلت هذه األحداث، هجوم   

شــكلت ظلــت املواجهــات املــسلحة واألجهــزة املتفجــرة املرجتلــة تــشكل أغلبيــة اهلجمــات؛ و  و
ــة نــسبة أعلــى مــن احلــوادث    وأاملواجهــات املــسلحة بــني املتمــردين والقــوات األفغانيــة    الدولي

  .٢٠١١مقارنةً بالفترة املناِظرة من عام 
والـيت متثلـت يف     ،  لـهجمات الـيت شـهدها وسـط كابـل          ل قدر كبري مـن االهتمـام     ووجه    - ١٩

رية املـدير العـام للمديريـة       ديسمرب وأصاب جبراح خط   / كانون األول  ٦هجوم انتحاري وقع يف     
ينـاير وعلـى    / كانون الثـاين   ١٦هجمات مركَّبة على مقر املديرية يف       إىل جانب   الوطنية لألمن،   

غـري أن عـدد اهلجمـات االنتحاريـة واهلجمـات           . ينـاير / كـانون الثـاين    ٢١مقر شرطة املـرور يف      
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بـشكل عـام،   ن أقـل  كـا فربايـر  / شـباط ١٥نـوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ١٦يف الفترة من    الضخمة  
وُيعزى ذلك أساساً إىل جناح عمليـات قـوات         ،  ٢٠١١/٢٠١٢مقارنة باملدة املناظرة يف الفترة      

فربايـر، ألقـت قـوات األمـن األفغانيـة القـبض يف كابـل               / شـباط  ٣ويف  . األمن األفغانية والدولية  
حبركـة  ل  املتـص العنـف   وإىل جانـب    . على ستة أشخاص ُيـزعم أهنـم مـن املهـامجني االنتحـاريني            

وأدى . األعمـال اإلجراميـة  منـها   التمرد، ظل السكان يواجهون مصادر متنوعة النعدام األمن،         
الغضب الذي أعقب اختطاف وقتل طفل تاجر معروف يف مدينـة هـرات، ُعثـر علـى جثتـه يف                    

يناير، إىل تنظـيم إضـرابات جتاريـة وإقامـة مظـاهرات للمطالبـة بتنفيـذ عقوبـة                  / كانون الثاين  ٣١
  . ام حبق اجملرمني، وسط ارتفاع عدد عمليات اخلطف اليت تستهدف جتار املدينةاإلعد
وتعرَّضت مباين األمم املتحدة ألضرار تبعية يف حادثني اثنني، مبا مشـل املرفـق الرئيـسي                  - ٢٠

ــدائرة األمــم  ــام   ل ــة باأللغ ــن يف    يف ك املتحــدة لإلجــراءات املتعلق ــذي ُش ــل، خــالل اهلجــوم ال اب
ويف . يناير علـى املديريـة الوطنيـة لألمـن الواقعـة علـى مقربـة مـن تلـك املبـاين          /كانون الثاين  ١٦
ديسمرب، ُعثر على جهاز متفجر مرجتل يف موقع مـشروع األمـم املتحـدة يف               / كانون األول  ١٣

ديسمرب، تعرَّضـت مركبـة تابعـة لألمـم املتحـدة ألضـرار             / كانون األول  ١٧ويف  . فاريابوالية  
 كـانون  ٢٩ويف . يف كابـل  قـاول أجـنيب  اخلـاص مب ّمع اجملر انتحاري تبعية عندما استهدف مفجِّ   

كابـل، وكانـت   واليـة  يناير، تعرَّضت قافلة تابعة لألمم املتحدة لنريان أسـلحة صـغرية يف             /الثاين
  .يف طريقها إىل جالل آباد

  
  التعاون اإلقليمي  -يم ج  

 املـــسؤولني يف عمليـــة فربايـــر، ُعقـــد يف بـــاكو االجتمـــاع الرابـــع لكبـــار / شـــباط٦يف   - ٢١
ومت إقـرار   . اسطنبول لألمن والتعاون اإلقليمـيني مـن أجـل حتقيـق األمـن واالسـتقرار أفغانـستان                
مكافحـة  : خطط تنفيذ تدابري بناء الثقة الستة املنصوص عليها يف إطار العملية، واملتعلقة مبا يلي           

الـيت أدجمـت   (سـتثمار  االفـرص  املخدرات، ومكافحة اإلرهاب، والتجـارة والتبـادل التجـاري و       
؛ والبنيـة األساسـية اإلقليميـة؛       )٢٠١٢نـوفمرب   /يف تدبري واحد بدال من اثنني، يف تـشرين الثـاين          

بيـد أن تلـك التـدابري ال تـزال حباجـة إىل قـدر مـن الـضبط                   . والتعليم؛ وإدارة حاالت الكوارث   
 اسـطنبول، ومـن     وأكد املشاركون على ضـرورة احملافظـة علـى البعـد الـسياسي لعمليـة              . الدقيق

  .أبريل يف أملايت/ نيسان٢٦املقرر عقد االجتماع الوزاري املقبل يف 
ــرة يـــومي    - ٢٢ ــانون األول١٢ و ١١وعقـــد يف أنقـ ــسابع مـــن  / كـ ــاع الـ ديـــسمرب االجتمـ

وأكـد املـشاركون التـزامهم     . اجتماعات القمة الثالثية بني رؤساء أفغانستان وباكستان وتركيا       
دان الثالثة دعما للجهـود الـيت تقودهـا أفغانـستان ومتتلـك زمامهـا مـن                 بتكثيف التعاون بني البل   

 ٧ و ٦ويف يـومي  . أجل حتقيق السالم واملصاحلة، وضرورة معاجلة التحديات األمنية اإلقليميـة         
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فرباير، شارك رئيس أفغانستان يف الدورة الثانية عشرة لقمة منظمـة التعـاون اإلسـالمي،            /شباط
حث الرئيس أعضاء املنظمة على إدانة أعمال اإلرهاب الـيت ترتكـب            و. اليت عقدت يف القاهرة   

وأعربـت املنظمـة يف بياهنـا       . باسم الدين، واستخدام املـساجد واملـدارس الدينيـة لنـشر التطـرف            
  .اخلتامي عن تأييدها لعملية سالم متتلك أفغانستان زمامها وتتوىل قيادهتا

ويف . الم واملــصاحلة األفغانيــة لــسوقــدمت حكومــة باكــستان دعمــا حمــددا جلهــود ا       - ٢٣
يناير، ويف أعقاب اجتماع ثالثي عقد بـني أفغانـستان وباكـستان والواليـات              /كانون الثاين  ١٨

املتحدة، أُعلن أن مجيـع احملتجـزين الطالبـان األفغـان يف باكـستان سـيفرج عنـهم قريبـا، وذلـك                      
ــة    ــاء الثق ــدابري بن ــدبري مــن ت ــال متحــدث / شــباط١٤ويف . كت ــر، ق ــة  فرباي  باســم وزارة خارجي

ومل تـصدر معلومـات عـن       .  مـن الطالبـان األفغـان      ٢٦باكستان أن باكـستان قـد أفرجـت عـن           
ــراج أخــرى  ــراج عــن     . عمليــات إف ــستان لعمليــات اإلف ــرغم مــن دعــم حكومــة أفغان وعلــى ال

السجناء، فقد أثارت هذه العمليات بعض اجلدل يف أوساط اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املـدين،               
لعدم وجود معلومـات تتعلـق بأمـاكن وجـود املعـتقلني الـسابقني وأنـشطتهم، علـى سـبيل             نظرا  
فربايـر بـني أفغانـستان وباكـستان واململكـة         /ويف االجتماع الثالثي الذي عقد يف شباط      . املتابعة

  . املتحدة، مت االتفاق على التشاور مع اجمللس األعلى للسالم قبل عمليات اإلفراج املقبلة
 ١٩ و   ١٨وشـارك يـومي     .  ممثلي اخلاص تأكيده على دعـم التعـاون اإلقليمـي          وواصل  - ٢٤

يناير يف احلوار السياسي اإلقليمي يف أبو ظيب الذي استضافته حكومتا أفغانـستان             /كانون الثاين 
وتبادل املـشاركون اآلراء عـن االسـتقرار        . واإلمارات العربية املتحدة، ونظم بدعم من النرويج      

نظـــور إقليمـــي، وركـــزوا علـــى املرحلـــة االنتقاليـــة والـــسالم واملـــصاحلة،  يف أفغانـــستان مـــن م
  . واالنتخابات، واجلهود املبذولة ملكافحة اإلرهاب

    
  حقوق اإلنسان  -ثالثا   

: ال يـزال الطريـق طـويال   ”: ديسمرب، أصدرت البعثة تقريرا بعنوان / كانون األول  ٩يف    - ٢٥
، مت االعتماد فيه على املعلومات الـيت        “ أفغانستان تنفيذ قانون القضاء على العنف ضد املرأة يف       

. ٢٠١٢سـبتمرب  / إىل أيلـول ٢٠١١أكتـوبر  / والية يف الفتـرة مـن تـشرين األول      ٢٢مجعت من   
وعلـى الـرغم مـن رجـوع املـدعني      . ووجد التقرير أن هنـاك تقـدما وكـذلك ثغـرات يف التنفيـذ         

ضايا، ال يزال معدل تطبيقـه منخفـضا        العامني واحملاكم إىل ذلك التشريع يف عدد متزايد من الق         
 بالغـا عـن حـاالت عنـف     ٤٧٩ واليـة تلقـت الـشرطة واملـدعون العـامون         ١٦ويف  . بوجه عام 

 الئحة من لـوائح     ٧٢ منها، واستخدم التشريع يف      ١٦٣ضد املرأة، وأصدرت لوائح االهتام يف       
 يف  ٣٤مـع مـا نـسبته       باملقارنـة   )  يف املائـة   ٧٢( حالـة    ٥٢وصدرت أحكـام باإلدانـة يف       . االهتام

  .املائة يف العام السابق
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 كـانون   ٩ففـي   . وال تزال محاية الناشـطني يف جمـال حقـوق املـرأة مـدعاة للقلـق البـالغ                   - ٢٦
ديــسمرب، قتــل املــدير بالنيابــة إلدارة شــؤون املــرأة يف واليــة لغمــان يف هجــوم اســتهدفه،  /األول

 كـانون  ١٥ويف . الل مخـسة أشـهر  وهي ثاين عملية قتل ألحـد شـاغلي املناصـب يف لغمـان خـ         
يناير وقع صندوق األمم املتحدة للسكان، وهيئـة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني                  /الثاين

ومتكني املرأة، ومنظمة الصحة العاملية، مذكرة تفاهم لوضع نظام لإلحالة يـدعم تقـدمي العـالج          
ول مــن نوعــه يف أفغانــستان، وميثــل ذلــك الربنــامج األ. والرعايــة إىل ضــحايا العنــف اجلنــساين 

وتـــشمل أنـــشطته املقـــررة إجـــراء دراســـة يف ســـت واليـــات عـــن اإلدارة املناســـبة للحـــاالت    
ــالغ         ــات، الب ــع الوالي ــصحي يف مجي ــاع ال ــاملني يف القط ــدريب الع ــالج، وت وبروتوكــوالت الع

لـى  ، وكذلك بدء األخذ مبراكز املساعدة اجلامعة ع       ٢٠١٤ والية، حبلول هناية عام      ٣٤عددها  
  . سبيل التجربة، يف املستشفيات املوجودة يف واليات كابل وباميان وننكرهار

معاملـة األشـخاص الـذين    ”يناير، أصدرت البعثة تقريرا بعنـوان     / كانون الثاين  ٢٠ويف    - ٢٧
واسـتنادا إىل مقـابالت   . “بعد مرور عـام : حتتجزهم السلطات األفغانية ألسباب متصلة بالرتاع  

 مرفـق مـن مرافـق       ٨٩ألشخاص احملتجزين ألسباب متـصلة بـالرتاع، يف          من ا  ٦٣٥أجريت مع   
 والية، تـبني أن التعـذيب ال يـزال مـستمرا يف العديـد مـن مرافـق                  ٣٠االحتجاز األفغانية تغطي    

االحتجاز، وذلك على الـرغم مـن اجلهـود الـيت تبـذهلا احلكومـة والـشركاء الـدوليون، وخباصـة                  
 احملتجـزين ألسـباب متـصلة بـالرتاع الـذين أجريـت معهـم               وأفاد أكثر من نـصف    . القوة الدولية 

 مرفقـا ختـضع لـسيطرة       ٣٤مقابالت أهنم قـد تعرضـوا لـسوء املعاملـة والتعـذيب، وال سـيما يف                 
ينــاير، شــكَّل الــرئيس وفــدا لتقــصي  / كــانون الثــاين٢٢ويف . الــشرطة ومديريــة األمــن الــوطين 

فربايـر، أعلـن الوفـد أنـه        / شـباط  ١١ويف  . احلقائق لكي يقوم بالتحقيق يف الشواغل الـيت أثـريت         
خلص إىل وجود تعذيب وسوء معاملة عند االعتقـال والتحقيـق مـن جانـب مـسؤويل الـشرطة                   

ذين أجريـــت  يف املائـــة مـــن احملتجـــزين الـــ٤٨واألمـــن الـــوطين، حيـــث تعـــرض لـــذلك قرابـــة  
ــدفا مقـــابالت، يف حـــني أن ثلثـــي احملتجـــزين مل يـــتح هلـــم   معهـــم . ع احلـــصول علـــى حمـــام للـ
فرباير، أصدر الرئيس مرسوما من أجل تنفيـذ توصـيات الوفـد اإلحـدى عـشرة       /شباط ١٦ ويف

  .املتعلقة مبنع التعذيب وسوء املعاملة يف مراكز االحتجاز
 بــشأن محايــة ٢٠١٢فربايــر، أصــدرت البعثــة تقريرهــا الــسنوي لعــام   / شــباط١٩ويف   - ٢٨

 إصـــابات يف ٤ ٨٠٥ حالـــة وفـــاة و ٢ ٧٥٤ووثـــق التقريـــر . املـــدنيني يف الرتاعـــات املـــسلحة
ــدنيني يف عــام   ــسبته   ٢٠١٢صــفوف امل ــل هــذا اخنفاضــا ن ــضحايا  ٤، وميث ــة يف عــدد ال  يف املائ
ويـشمل  . ، وهـو االخنفـاض األول خـالل فتـرة سـت سـنوات             ٢٠١١املدنيني باملقارنة مع عـام      

ــسبة    ــرقم اخنفاضــا بن ــدنيني  ١٢هــذا ال ــى امل ــة يف عــدد القتل ــة  وكانــت العن.  يف املائ اصــر املناوئ
 مـن اإلصـابات يف صـفوف املـدنيني،     ٣ ٩٥٢ مـن الوفيـات و   ٢ ١٧٩للحكومة مسؤولة عـن   
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وكانــت القــوات املواليــة للحكومــة  . ٢٠١١ يف املائــة عــن عــام  ٩وميثــل ذلــك زيــادة نــسبتها  
 مـن اإلصـابات، األمـر الـذي ميثـل اخنفاضـا نـسبته        ٢٧١ من الوفيـات وعـن      ٣١٦مسؤولة عن   

ــة عــن  ٤٦ ــشرية إىل   ٨١وبوجــه عــام، يعــزى  . ٢٠١١عــام  يف املائ ــة مــن اخلــسائر الب  يف املائ
ــة للحكومــة، و   ــة للحكومــة، يف حــني ال ينــسب   يف املائــة إىل القــوات املو٨العناصــر املناوئ الي

وازداد عــدد القتــيالت واجلرحيــات مــن النــساء  . يف املائــة مــن تلــك اخلــسائر إىل أي جهــة  ١١
ــسبة   ــات بن ــة يف٢٠والفتي ــام  يف املائ ــث بلغــ ٢٠١٢ ع ــة ٨٦٤ت حــاالت اخلــسائر  ، حي  حال

وتـشمل االجتاهـات األخـرى الـيت تـؤثر علـى محايـة        )  إصـابة ٥٦٣ من الوفيات و  ٣٠١ بواقع(
املدنيني زيادة استهداف املواقـع املدنيـة مـن جانـب القـوات املناوئـة للحكومـة، ومـا يظهـر مـن                   

سـيما   يليـشيات املواليـة للحكومـة، وال      انتشار اجلماعات املسلحة غري املشروعة، مبا يف ذلك امل        
  .يف مشال البلد ومشاهلا الشرقي

 ٤٧٢يناير، وثقـت البعثـة   / كانون الثاين٣١نوفمرب إىل / تشرين الثاين١ويف الفترة من      - ٢٩
 يف املائـة يف عـدد       ٧ جرحيا يف صفوف املدنيني، وهـو مـا ميثـل اخنفاضـا بنـسبة                ١ ٠٦٣قتيال و   

ويـشمل ذلـك اجملمـوع    . دنيني مقارنة بنفس الربع من فترة السنة املاضية      اخلسائر البشرية بني امل   
وكانـت  .  يف املائـة يف حـني بقيـت نـسبة اإلصـابات دون تغـيري              ١٧اخنفاضا يف الوفيـات بنـسبة       

ــة للحكومــة مــسؤولة عــن نــسبة     ــة مــن القتلــى واجلرحــى املــدنيني،   ٨١العناصــر املناوئ  يف املائ
 يف ١٢أمـا النـسبة املتبقيـة والبالغـة        .  يف املائـة منـهم     ٧لة عـن    والقوات املوالية للحكومـة مـسؤو     

املائة من الضحايا املدنيني فلم ميكن نسبها إىل أي طرف، فهي قد جنمـت يف املقـام األول عـن                    
ــار أو   ــادل إطــالق الن عمليــات قــصف عــرب احلــدود أو عــن خملفــات احلــرب مــن      حــوادث لتب

  .املتفجرات
ينـاير، تلقـت فرقـة العمـل        / كانون الثاين  ٣١نوفمرب إىل   /ثاين تشرين ال  ١ويف الفترة من      - ٣٠

ــة الــيت تقودهــا األمــم املتحــدة للرصــد واإلبــالغ بــشأن األطفــال والرتاعــات املــسلحة،       القطري
ومت التحقــق ممــا يبلــغ  .  حادثــة تتــصل بانتــهاكات جــسيمة حلقــوق الطفــل  ١٦٦بالغــات عــن 

ــالا حالــة إصــابة يف صــفوف   ١٩٢ حالــة وفــاة و  ٧٩جمموعــه  وكانــت معظــم هــذه   . ألطف
وأعربـت وزارة اخلارجيـة عـن تأييـدها القـوي لتنفيـذ           . احلوادث يف املنطقتني اجلنوبية والـشرقية     

خطة العمل مـن أجـل منـع جتنيـد القـصر ومرفقيهـا املـتعلقني بأعمـال القتـل والتـشويه والعنـف                        
وجيهيــة املــشتركة بــني اجلنــسي املرتكبــة ضــد األطفــال، مبــا يف ذلــك االلتــزام بانعقــاد اللجنــة الت

  ). األطفال والرتاع املسلح(الوزارات والفريق العامل التقين 
فرباير، بدأت املرحلة الثانية من حوار الشعب األفغـاين بـشأن الـسالم،        / شباط ١٣ويف    - ٣١

وهــي هتــدف إىل اســتطالع آراء فئــات  . وهــي مبــادرة يقودهــا اجملتمــع املــدين وتــدعمها البعثــة  



A/67/778
S/2013/133

 

12 13-24506 
 

نني يف مــا يتعلــق بتــصوراهتم عــن الــدوافع احملليــة للــرتاع وإىل حتديــد عوامــل  متنوعــة مــن املــواط
وينتظـر أن يعقـد خـالل األشـهر         . التحفيز احمللية اليت ميكن أن تعمل على حتقيـق الـسالم الـدائم            

 مناقشة من املناقشات اليت جتريها جمموعات التركيـز، مـع حـوايل             ٢٠٠العشرة املقبلة أكثر من     
  . كلها٣٤الواليات الـ  أفغاين من ٤ ٠٠٠

    
  تنفيذ عملية كابل واالتساق يف التنمية   -رابعا   

واصلت احلكومـة وشـركاؤها الـدوليون العمـل علـى تنفيـذ االلتزامـات املتعهـد هبـا يف                      - ٣٢
. ، ورصد هـذه االلتزامـات     ٢٠١٢يوليه  / متوز ٨مؤمتر طوكيو املعين بأفغانستان، الذي عقد يف        

 ركــزت املناقــشة علــى وضــع الــصيغة النهائيــة لنــواتج حمــددة تتعلــق وضــمانا الســتمرار التقــدم،
بالعناصر األساسية إلطار طوكيو للمـساءلة املتبادلـة جيـري تنفيـذها قبـل انعقـاد اجتمـاع كبـار                     

  .يوليه/املسؤولني يف متوز
ــر، أقــر اجمللــس املــشترك للتنــسي  / شــباط١٢ويف   - ٣٣ ــرامج إضــافية  فرباي ق والرصــد أربعــة ب
احلوكمـة بكفـاءة وفعاليـة؛ وامليـاه واملـوارد الطبيعيـة؛       :  على الصعيد الـوطين، وهـي      أولوية ذات

. واإلنتاج الزراعي الـشامل وتطـوير األسـواق علـى الـصعيد الـوطين؛ واإلمـداد الـوطين بالطاقـة                   
  . ٢٢ برناجما من أصل ٢٠وبذلك يصل جمموع الربامج اليت مت إقرارها إىل 

لس أيضا سياسة إدارة املعونة، وهـي إحـدى االلتزامـات          وبعد مشاركة مكثفة، أقر اجمل      - ٣٤
وتقــدم هــذه الــسياسة إطــارا مدتــه مخــس  . الرئيــسية الــيت تعهــد هبــا اجملتمــع الــدويل يف طوكيــو 

سنوات من أجل ضـمان حتقيـق برنـامج فعاليـة املعونـة، متـشيا مـع اخلطـة اجلديـدة لالخنـراط يف                        
نتدى الرابع الرفيـع املـستوى املعـين بفعاليـة املعونـة،      مساعدة الدول اهلشة، اليت اتفق عليها يف امل   

 كـانون  ١نـوفمرب إىل  /الثـاين  تـشرين    ٢٩الذي عقد يف بوسان جبمهورية كوريا، يف الفترة مـن           
، وتتنــاول حتقيــق املواءمــة مــع أولويــات احلكومــة، والتمويــل املتــاح يف   ٢٠١١ديــسمرب /األول

وقـد التزمـت األمـم املتحـدة        . عاملني يف اخلدمة املدنية   إطار امليزانية وجداول املرتبات املوازية لل     
والبنك الدويل مبواءمة مرتبات املوظفني احلكوميني اليت تدفع حاليا عن طريق الـصناديق التابعـة       

وسـتؤثر  . هلما مع جدول املرتبـات احلكـومي املتفـق عليـه للعـاملني يف املـساعدة الفنيـة الوطنيـة                   
 موظـف،   ٧ ٠٠٠ و   ٦ ٠٠٠ املوظفني، على عـدد يتـراوح بـني          هذه املواءمة التدرجيية ملرتبات   

وستجري خالل السنتني أو السنوات الثالث املقبلة كجزء من برنامج بناء القدرات مـن أجـل                
  . حتقيق النتائج الذي يهدف إىل زيادة قدرات احلكومة على حنو مستدام ولألجل الطويل

ءلة، أُدخـل ممثلـون عـن منظمـات اجملتمـع           وسعيا إىل كفالـة املزيـد مـن الـشفافية واملـسا             - ٣٥
وواصــلت البعثــة . املــدين يف اللجــان الفنيــة والتوجيهيــة إلطــار عمــل طوكيــو للمــساءلة املتبادلــة
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دعمها للمجتمع املدين من خالل سلـسلة مـن حلقـات العمـل يف قنـدهار وجـالل آبـاد تتنـاول               
ووسـط القلـق إزاء اآلثـار       . هااملشاركة يف مناقـشة الـسياسات العامـة، وختطـيط التنميـة وتنفيـذ             

احملتملة للعملية االنتقالية على املـرأة، ينظـر فريـق األمـم املتحـدة القطـري أيـضا يف أفـضل سـبل                       
تقدمي الدعم للرصد واإلبالغ املنـهجيني يف مـا يتعلـق بااللتزامـات اجلنـسانية الـواردة يف إعـالن                    

  . طوكيو وإطار طوكيو للمساءلة املتبادلة
ديسمرب، أقر فريق األمم املتحدة القطري إطـار سياسـة عامـة يتعلـق              / األول ويف كانون   - ٣٦

بكيفية معاجلة الطلبات املقدمة إىل األمـم املتحـدة لالضـطالع بأنـشطة كانـت تقـوم هبـا سـابقا                     
وُشـدِّد يف تلـك الـسياسة علـى القيـادة األفغانيـة باعتبارهـا مبــدأ        . أفرقـة إعـادة إعمـار الواليـات    

. نتقالية، على أن ينظر يف الطلبات حصرا على أساس كل حالة علـى حـدة              أساسيا للمرحلة اال  
ــشطة عــن       ــستان، وأن تعــرب األن وتــشمل املعــايري أن يكــون الطلــب صــادرا عــن حكومــة أفغان
األولويات والربامج األفغانية الوطنية املتفق عليها وتعززها، ويشمل ذلك سياسة إدارة املعونـة،             

يــات األمــم املتحــدة وأولوياهتــا واألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة   وأن تتــسق هــذه األنــشطة مــع وال 
ــا  ــاء هب ــسهم يف الوف ــدمي      . وت ــى تق ــدرهتا عل ــى ق ــم املتحــدة عل وجيــب أن حتــافظ وكــاالت األم

  .املساعدة وفقا للمبادئ اإلمنائية واإلنسانية املقررة
تمــاع فربايــر، اشــترك وزيــر اخلارجيــة وممثلــي اخلــاص يف رئاســة االج  / شــباط١٣ويف   - ٣٧

السنوي الثاين لرؤساء وكـاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا يف أفغانـستان والـوزارات                  
وأكد االجتماع إعادة توجيه العالقة خالل املرحلة االنتقالية وعقد التحـول           . التنفيذية األفغانية 

 وأشار وزير اخلارجية زملاي رسول إىل أن أفغانستان تتوقـع مـشاركة مـن             ). ٢٠٢٤-٢٠١٥(
ــها       ــم املتحــدة، ال تقــل عــن مــشاركتها حــىت اآلن، وإن اختلفــت عن وينبغــي أن تنتقــل  . األم

املـساعي احلميــدة لألمــم املتحـدة مــن الــدور التقليـدي، إىل املزيــد مــن الـدعم الــتقين للعمليــات     
ويبقــى مــن األمهيــة . الــسياسية الــيت تــتم بقيــادة أفغانيــة وإىل بنــاء قــدرات املؤســسات األفغانيــة 

  .ن تركز األمم املتحدة على اتساق التنمية وتعزيز التكامل، وتقوية توحيد األداءمبكان أ
فربايــر، اضــطلع صــندوق النقــد / شــباط٢ينــاير إىل / كــانون الثــاين٢٢ويف الفتــرة مــن   - ٣٨

وتنـــدرج عناصـــر هـــذا االســـتعراض، وال ســـيما تعزيـــز . الـــدويل ببعثـــة استعراضـــية إىل كابـــل
ية، واإلصـالحات املـصرفية، ضـمن األمـور األساسـية يف إطـار              اإلشراف علـى األعمـال املـصرف      

وتــشمل اإلجــراءات الرئيــسية الــيت ُحــدِّدت للحكومــة كــي تقــوم   . طوكيــو للمــساءلة املتبادلــة
أبريـل أن تقـدم إىل اهليئـة التـشريعية          /بتنفيذها قبل اجتماع اجمللس التنفيذي للصندوق يف نيسان       

ويتوقـع أن   . افة ومكافحة غسل األموال وضريبة القيمة املض      القوانني املتعلقة باألعمال املصرفية   
 يف املائــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل، يف ميزانيــة   ٣ إىل ٢، ونــسبتها مــن تــسهم هــذه الــضريبة 
  .احلكومة بدرجة كبرية
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  احلوكمة وسيادة القانون  -خامسا  
 نــواب حكّــام  مــن١٧ مــن حكــام املقاطعــات و ٦٠ينــاير، ُعــّين / كــانون الثــاين٨يف   - ٣٩

 مـن نـواب حكـام       ٣٢ و   ٣٦٤قاطعـات الــ     املحكام  نصف  أكثر من   اختيار  مت  قد  و. الواليات
ويف آخـر جـوالت التعيينـات،       . علـى أسـاس اجلـدارة     تقـوم    مـن خـالل عمليـة        ٣٤الواليات الـ   

واليــة جوزجــان، بجــرى تعــيني الــسيدة ســيارة شــكيب ســادات حاكمــةً ملقاطعــة فــايز آبــاد،    
  .ة تتقلّد منصب احلاكملتكون أول امرأ

ديــسمرب، نــاقش املنتــدى دون الــوطين لتنــسيق احلوكمــة تنفيــذ  / كــانون األول١١ويف   - ٤٠
برئاسـة مـشتركة بـني      املنتـدى   ُعقـد   وقـد   . احلوكمة احمللية املتعلق ب الربنامج الوطين ذي األولوية     

ــة واال      ــة، وحبــضور وزارات املالي ــة والبعث ــة احمللي ــستقلة للحوكم ــة امل ــيط  املديري ــصاد والتخط قت
قـضايا مـن قبيـل      فيـه   نوقـشت   والريف وتنميته، إىل جانـب اجلهـات املاحنـة،          وإصالح  احلضري  

ــساعدة مــن جــّراء     ــشوء فجــوات يف امل ــاء عمــل  احتمــال ن ــات  إهن ــادة إعمــار الوالي ــة إع . أفرق
هـا  وكشفت املديرية الستار عن أداة مرجعية لعرض املعلومـات املتعلقـة بـالنواتج املتـوّخى حتقيق           

يف الربامج ذات األولوية ومبواردها ومـا حتتاجـه مـن قـدرات، وجيـري حاليـا صـقل هـذه األداة                      
اجمني الـوطنيني ذوي األولويـة اللـذين مل يوضـعا بعـد يف              نـ وبالنـسبة إىل الرب   . وتغذيتها بالبيانـات  

ة ينــاير مــشروع جديــد لربنــامج القــانون والعدالــ / كــانون الثــاين٩صــيغتهما النهائيــة، ُعّمــم يف 
للجميع، يف حني تبّين أن برنامج الشفافية واملساءلة هو األكثر إشـكالية نظـرا لوجـود شـواغل                  

أن تنفـذ قبـل إقـراره    واتُّفـق علـى   . لدى اجلهـات املاحنـة إزاء التقـّدم احملـرز يف التـصّدي للفـساد              
التحقّـق مـن األصـول الـيت يف حـوزة كبـار املـسؤولني؛ وإصـدار قــانون         : أربعـة إجـراءات، هـي   

ــانون خبــصوص احلــق يف االطــالع علــى املعلومــات    إصــدار  و؛صوص مراجعــة احلــسابات خبــ ق
  .العامة؛ وتبسيط تراخيص البناء

فرباير، أصدر املكتب األعلى للرقابـة ومكافحـة الفـساد، باالشـتراك مـع              / شباط ٧ويف    - ٤١
 الجتاهـات األمنـاط وا  عـن   مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، دراسـة استقـصائية              

وتبـّين أن جممـوع الرشـاوى الـيت ُدفعـت       . الفساد يف أفغانـستان   اليت سادت مؤخراً فيما يتصل ب     
ــّدر مب٢٠١٢للمــــوظفني العمــــوميني يف عــــام    باليــــني دوالر، بزيــــادة قــــدرها  ٣,٩ بلــــغ ُيقــ

الدراسـة االستقـصائية الـسابقة يف       طـرأت منـذ إجـراء       املائة، على أساس القيم احلقيقية،       يف ٤٠
ــالغ عــددهم ومــن بــني األفغــان ال . ٢٠٠٩ عــام منــهم و(املــشمولني بالدراســة فــرد،  ٦ ٧٠٠ب
  .، دفع النصف رشاوى ملوظفني عموميني)يف املائة من النساء ٤٢
ــسجون     / شــباط٥ويف   - ٤٢ ــة لل ــة املركزي ــيس املديري ــع رئ ــر، وقّ  مــن التوجيهــات  ٩٩فرباي

. ري شـــؤوهنا بـــشكل ســـليماخلاصـــة بعمليـــات الـــسجون بقـــصد كفالـــة إدارة الـــسجون وتـــدب 
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فربايــر، عقــدت جمموعــة النــساء العــضوات يف الفريــق العامــل املعــين        / شــباط٢١و  ٢٠ ويف
بإصالح القانون اجلنائي حلقة عمل مدهتا يومان، بدعم من هيئة األمم املتحدة للمرأة والبعثـة،               

ائي وعلـى زيـادة   إصـالح القـانون اجلنـ   يف عمليـة  تعلقـة بـاملرأة   املسائل املـ وانصّب تركيزها على   
وحتت رعاية الفريق العامل املعين بشؤون السجون، الـذي تـسهم           . متثيل املرأة يف الفريق العامل    

البعثــة يف دعمــه، أعــّدت وزارتــا الداخليــة والــصحة العامــة مــذكرة تفــاهم يــتم مبقتــضاها نقــل    
ُيــضمن املـسؤولية عــن تقــدمي اخلـدمات الــصحية يف الــسجون إىل وزارة الـصحة العامــة، حبيــث    

  . بدرجة أكرب توفري املستوى املطلوب من اخلربة يف تقدمي الرعاية الصحية للسجناء
    

  املساعدة اإلمنائية واإلنسانية  -سادساً  
يناير، ُعقد يف أبو ظيب اجتماع رباعي على مستوى الـوزراء بـني             / كانون الثاين  ٢٣يف    - ٤٣

ن ومفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون         وباكـستا اإلسـالمية   إيـران   مجهورية  حكومات أفغانستان و  
الالجــئني، وذلــك للوقــوف علــى تنفيــذ اســتراتيجية احللــول اخلاصــة بــالالجئني األفغــان لــدعم   

ونوقـشت  . العودة الطوعية وإعادة اإلدماج على حنو مستدام وتقدمي املـساعدة للبلـدان املـضيفة       
، التـشرد يف أعقـاب الـرتاع      بـشأن إهنـاء حالـة       استراتيجية احللول يف سياق اإلطار الذي وضعُته        
واتُّفـق أيـضا علـى اسـتراتيجية مـشتركة بـني           . والذي ُيطّبق يف أفغانستان علـى سـبيل التجريـب         

 أفغــاين يف ٩٥ ٠٠٠ومثّلــت العــودة الطوعيــة لنحــو  . احلكومــة واألمــم املتحــدة لتعبئــة املــوارد 
ــام ــسبة  ٢٠١٢ ع ــادة بن ــة ٣٩ زي ــة ب يف املائ ــام مقارن ــسبة إىل . ٢٠١١ع ــق  اوبالن ــب املتعل جلان
أفغانــستان يف اســتراتيجية احللــول، ينــصّب التركيــز علــى توثيــق الــروابط بــني املــساعدتني          ب

وبــدعم مــن مفّوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني، أعطــت حكومــة  . اإلنــسانية واإلمنائيــة
اليت هتـدف   األولوية لوضع الصيغة النهائية للسياسة الوطنية املتعلقة باملشردين داخليا          أفغانستان  

  . إىل محاية املشردين ومساعدهتم، وتقدمي احللول الدائمة هلم، ومنع تعّرضهم للتشّرد جمددا
ــة ماليـــني الجـــئ     - ٤٤ ــة ثالثـ ــاين وظـــل قرابـ ــة يعيـــشون يف أفغـ ــران مجهوريـ ــالمية إيـ اإلسـ

مـد يف   الطويلـة األ  حـاالت اللجـوء     أهـم    واحـدة مـن      ، وهو ما جيعل مـن هـذه احلالـة         وباكستان
 ومن بني العقبات اليت حتول دون العودة املستدامة انعـدام األمـن وعـدم تـوافر اخلـدمات                  .العامل

ديـسمرب  / كـانون األول ٨ و ٧ويف . األساسية والرعاية الصحية والتعليم وسـبل كـسب الـرزق      
صـالحية بطاقـات   أن متـدد لـستة أشـهر       يف الهور، على     ،اتفقت حكومتا أفغانستان وباكستان   

ــسجيل   ــات الت ــسجلنيصــة بــ اخلاإثب ــاين ١٦ و ١٥ويف . الالجئني امل ــانون الث ــاير، قامــت  / ك ين
 خــالل اجتمــاع ثالثــي ُعقــد يف طهــران مــع حكومــة       ،حكومــة مجهوريــة إيــران اإلســالمية   

 بعــرض طــرق مبتكــرة لتــشجيع مزيــد  ، ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني أفغانــستان
ليـــا مـــن جـــّراء النــــزاع الـــداخلي ويبلـــغ عـــدد مـــن ُشـــّردوا داخ. الالجـــئني علـــى العـــودة مـــن



A/67/778
S/2013/133

 

16 13-24506 
 

 ومـن بـني هــؤالء   .٢٠١٢ و ٢٠١٠ يف املائــة منـهم بـني عــامي   ٨٥نـسمة، ُشـّرد    ٥٠٠ ٠٠٠
  . ٢٠١٢ نسمة ُشّردوا مؤخرا يف عام ٩٤ ٠٠٠هناك أكثر من 

 املرحلة الثانية حلملة حتـصني واسـعة النطـاق          ٢٠١٢ديسمرب  /وأُجنزت يف كانون األول     - ٤٥
أفـضت احلملـة حـىت      و .ال املـساعدة اإلنـسانية بـدعم مـن وزارة الـصحة           ينفذها الشركاء يف جمـ    

.  حالــة وفــاة ٢ ٠٠٠ حالــة حــصبة وإىل تفــادي حنــو    ٤٠ ٠٠٠ اآلن إىل منــع مــا يــصل إىل  
 يف املائـة مـن األطفـال       ٩٤واتسمت احلملة بتغطية جيدة بوجه عام، حيث مت الوصول إىل حنو            

ــستهدفني ــة يف  . امل ــة ٨٦غــري أن التغطي ــل مــن    مقاطع ــسبب   ٨٠كانــت أق ــك ب ــة، وذل  يف املائ
  .األمن انعدام
 كـانون  ١٤، الـيت مت إصـدارها يف     ٢٠١٣وأعطت خطة العمل اإلنساين املـشتركة لعـام           - ٤٦

خفـض معـّدالت الوفيـات واالعـتالالت؛        : ديسمرب، األولوية األوىل حلماية املدنيني، يليهـا      /األول
كثــر ضيفة؛ وإعــادة تــوفري ســبل كــسب الــرزق ألومــساعدة املــشردين والعائــدين واجملتمعــات املــ

الحتياجـات ودرجـات الـضعف تبـّين منـه أن           بنـاء علـى مؤشـر ل      وأُجـري تقيـيم     . اًلشرائح ضـعف  ا
ومــن املواضــيع الــيت . واليــات قنــدهار وهلمنــد وننكرهــار وغــزين وكونــار هــي األشــد احتياجــا 

بل احلـصول علـى     توسـيع سـ    موضوع   ،٢٠١٣يف عام   وستظل كذلك    ، كبري تركيزحمور   تكان
واخنفـض املـستوى الكلّـي لتمويـل املـساعدة          . اجلنوب والـشرق  إيصاهلا يف   واملساعدات اإلنسانية   

 يف املائـة، ويف عـام       ٥٠ بنـسبة    ٢٠١٢ إىل عـام     ٢٠١١اإلنسانية املقّدمة إىل أفغانـستان مـن عـام          
وأعيـد  . قـّدرة  يف املائة فقـط مـن االحتياجـات امل         ٤٨مل يرد يف إطار النداء املوحد سوى         ٢٠١٢

 هبــدف توجيــه املــوارد إىل ٢٠١٣تفعيــل الــصندوق املركــزي ملواجهــة الطــوارئ مــع بدايــة عــام  
. اجلهــات الفاعلــة القــادرة علــى الوصــول إىل ذوي احلاجــات املاســة مــن املتــضّررين مــن النـــزاع 

، مــع ٢٠١٣ مليــون دوالر للفتــرة ١٥و ماليــني  ١٠واملــستهدف هــو مجــع أمــوال تتــراوح بــني 
   . ماليني دوالر٥,٩يناير بقيمة /د رصيد افتتاحي يف كانون الثاينوجو
 تــتم بتنــسيق مــن دائــرة األمــم املتحــدة لإلجــراءات يتوأفــضت أنــشطة إزالــة األلغــام الــ  - ٤٧

 حقـل ألغـام خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، ممـا أتـاح اجملـال                   ٢٣٥املتعلقة باأللغام إىل تطهـري      
 جمتمعا حمليا آخر خاليـا مـن        ٢١وبات  . يف اإلنتاج ا من األراضي     كيلومترا مربع  ٢٠الستغالل  

وبــدأت دائــرة األمــم املتحــدة  .  مــدين أفغــاين٤٦ ٠٠٠األلغــام، ممــا كــان لــه أثــر إجيــايب علــى   
لإلجراءات املتعلقة باأللغام وغريها من اجلهات املعنيـة باأللغـام العمـل مـع احلكومـة علـى سـّن                    

  .يناير/ة باأللغام يف كانون الثاينتشريع خبصوص اإلجراءات املتعلق
وستمثل األشهر الستة املقبلة مرحلة مفصلية على صعيد القـضاء علـى شـلل األطفـال،            - ٤٨

حيــث تؤكــد املبــادرة العامليــة للقــضاء علــى شــلل األطفــال أنــه ميكــن وقــف انتــشار الفــريوس     
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اعــل مــع اجملتمعــات تفتوثيــق الوبفــضل . فُّعلــت خطــة العمــل الوطنيــة ملواجهــة الطــوارئ مــا إذا
احمللية وحتسني عمليات مجع البيانات وتتّبع حاالت األطفال الذين تعذّر حتصينهم بـسبب عـدم             

وقـد أفـادت    . إمكان الوصول إلـيهم، حـدث اخنفـاض مطّـرد يف أعـداد األطفـال غـري احملـّصنني                  
ــستان حبــدوث   ــام     ٣٧أفغان ــال خــالل ع ــشلل األطف ــة إصــابة ب ، يف اخنفــاض عــن  ٢٠١٢ حال

وكــرّد فعــل الكتــشاف حــالتني يف كــانون     . ٢٠١١ الــيت حــدثت يف عــام   ٨٠الت الـــ احلــا
ديسمرب، إىل جانب اكتشاف حاالت لفريوس شلل األطفال الّربي يف الشرق واجلنـوب             /األول

الشرقي، وحاالت لفريوس شلل األطفال من النوع النـاتج عـن اللقاحـات يف اجلنـوب، نفـذت            
ديـــسمرب وكـــانون / هلــذه احلـــاالت يف كـــانون األول وزارة الــصحة العامـــة محـــالت للتـــصدي 

 كـانون   ١١ويف  . ومنظمـة الـصحة العامليـة     منظمة األمم املتحـدة للطفولـة       يناير بدعم من    /الثاين
ديسمرب، انعقدت أوىل فـرق العمـل املـشتركة بـني الـوزارات الـيت تعـّد واحـدة مـن أهـم                  /األول

 إىل ١٠ ويف الفتـرة مـن   .ة ملواجهـة الطـوارئ   العمل الوطنيـ اآلليات الرقابية املوصى هبا يف خطة  
  . دون الوطين هلذا العامعلى الصعيد  أيام التحصني ت جوالفرباير، أقيمت أوىل/ شباط١٢
ينــاير، أطلقــت الوكالــة األفغانيــة الوطنيــة حلمايــة البيئــة وبرنــامج / كــانون الثــاين١ويف   - ٤٩

مـن  وهـي    ،روع للتكّيف مع تغـري املنـاخ      تصّور مفاهيمي ملش  مبادرة لوضع   األمم املتحدة للبيئة    
وانــصّب تركيــز التــصّور . أضــخم املبــادرات الــيت تتلقــى دعمــا مــن صــندوق أقــل البلــدان منــوا  

املفاهيمي على تعزيز قدرة اجملتمعات احمللية يف واليات بنجشري وبلخ أوروزغـان وهـرات علـى            
 وســبل كــسب الــرزق روابــط بــني جهــود التكيــف مــع تغــري املنــاخ إجيــاد التكّيــف مــن خــالل 

وعلـى الـصعيد الـوطين، قُـّدم الـدعم إىل الوكالـة الوطنيـة        . وإجراءات احلد من خماطر الكوارث    
وجيري كذلك إقامة نظـام وطـين       . حلماية البيئة يف إعداد إطار لالستراتيجية املتعلقة بتغّير املناخ        

ــة يف أفغانـــستان للحفـــاظ علـــى التنـــوع البيولـــوجي    ــاطق احملميـ ــز للمنـ ــنظم وتعزيـ ــائف الـ وظـ
  .اإليكولوجية وقدرهتا على التكيف يف املناطق املهمة بيئيا

    
  مكافحة املخدرات  -سابعا   

أصدرت وزارة مكافحة املخدرات ومكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة               - ٥٠
ــام      ــذي أجــري يف ع ــيم ال ــة للتقي ــائج األولي ــرب    ٢٠١٣النت ــوب والغ ــون يف اجلن  ملخــاطر األفي

ســط والــشرق، وتبــّين منــها أن زراعــة اخلــشخاش قــد شــهدت زيــادة للــسنة الثالثــة علــى     والو
رهـار  كفقد شهدت الزراعة زيادة يف واليـات هلمنـد وقنـدهار وفـرح وأوروزغـان ونن               . التوايل

وغور وزابول وكابيسا، وهي الواليات املسؤولة عـن القـسم األعظـم مـن هـذا النـشاط، بينمـا            
واليـات  فـاض يف هـرات، وال ُيتوقّـع أن يكـون هنـاك تغـيري كـبري يف                   ُيتوقّع أن يكـون هنـاك اخن      

وبقيت واليات غزين وخوسـت ولوغـار       . دايكوندي ونيمروز وبادغيس ولغمان وكنر وكابل     
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ــة مــن اخلــشخاش    ــا وباجنــشري وبــاروان ووارداك ونورســتان خالي وستــصدر . وباكتيكــا وباكتي
  . ك نظرا الختالف موسم الزرع واحلصادنتائج تقييم الواليات الشمالية يف وقت الحق، وذل

ــةلــسالئفباوللتــصّدي لالجتــار    - ٥١ ــد لالســتخبارات    الكيميائي ، أنــشئ فريــق عامــل جدي
اإلقليميــة كــي يــستعرض حــاالت االجتــار ويتعــّرف علــى االجتاهــات ويوصــي بــاإلجراءات          

إلقليمـي  ينـاير، استـضاف املركـز ا      / كـانون الثـاين    ٢٣ إىل   ٢١وخـالل الفتـرة مـن       . التصحيحية
اجتماعا حضره خرباء من اهليئة الدوليـة ملراقبـة          للمعلومات والتنسيق يف آسيا الوسطى يف أملايت      

وانصّب تركيـز االجتمـاع بـصفة       . املخدرات ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية      
 طنــا مــن مــادة أهنيدريــد اخلليــك يف أفغانــستان يف      ١١خاصــة علــى واقعــة االســتيالء علــى     

ــام ــاون ضــباط   ٢٠١٢ ع ــتخبارات ، حيــث تع ــدان املــستهدفة يف الكــشف عــن     االس مــن البل
  . شبكات االجتار ومساراته

يناير، ُعقد اجتماع يف باكو ملناقشة تدبري عملية إسطنبول لبنـاء           / كانون الثاين  ٢٥ويف    - ٥٢
فيــذ الثقــة يف جمــال مكافحــة املخــدرات، وتلــى ذلــك إقــرار اجتمــاع كبــار املــسؤولني خلطــة تن  

يناير، اجتمعت آلية الرصد يف جمـال مكافحـة املخـدرات التابعـة            / كانون الثاين  ٣٠ويف  . التدبري
. للمجلس املشترك للتنسيق والرصد، وأقّرت استعراض وحتليـل الـربامج الوطنيـة ذات األولويـة              

عيـة  النقـاط املرج  واتُّفق على أن تعمل اآللية عن كثب مع رؤسـاء اجملموعـات الربناجميـة لتنقـيح                 
  .كافحة املخدرات وكفالة تعميمهاملاملقترحة 

    
  دعم البعثة   -ثامنا   

ــة ســنة    / كــانون األول٢٤يف   - ٥٣ ــة اخلامــسة علــى ميزاني  ،٢٠١٣ديــسمرب، وافقــت اللجن
أرقــام  يف املائــة عــن ١٨,٧، وهــو مــا ميثــل اخنفاضــا بنــسبة دوالر ١٩٦ ٢٣١ ٤٠٠وحجمهــا 

ــام  ــة   . ٢٠١٢عـ  مـــن دوالرات الواليـــات  دوالر ١٩٤ ٨١٥ ٧٠٠وُصـــرف خمـــصص بقيمـ
ــرة مــن  لاملتحــدة  ــاين ١لفت ــاير إىل / كــانون الث وســتقّيم املنظمــة  . ديــسمرب/ كــانون األول٣١ين

 وعنـد هنايـة كـانون     . الوضع على مدى السنة لتقّرر املقدار الـذي سـُيفرج عنـه مـن املبلـغ املتبقـي                 
ــسمرب /األول ــة ٦٣١، كانــت ٢٠١٢دي ــة و ٨١( وظيف ــة دولي ــة  وظي٥٥٠  وظيف ــة وطني ــد) ف  ق

إغالق   تلك احلاالت إىل   الكثري من بسبب التخفيضات اليت طرأت على امليزانية، ويعزى        ألغيت،  
وسُيجرى استعراض شامل ثـان لـدعم البعثـة،         . املكاتب التسعة اليت كانت موجودة يف الواليات      

لـشواغر   معـدل ا   ويبلـغ . حيث سُينظر يف مـالك املـوظفني وهياكـل الـدعم يف خمتلـف أحنـاء البلـد                 
  ). يف املائة للموظفني الوطنيني٢ يف املائة للموظفني الدوليني و ١٤( يف املائة ٥حاليا 
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لدعم املـشترك يف الكويـت، متاشـيا مـع          اديسمرب، افتتح مكتب    / كانون األول  ١١ويف    - ٥٤
ثـات  على زيادة التعاون بني البع    اليت تشدد   استراتيجية تقدمي الدعم امليداين على الصعيد العاملي        

ستخدم البعثـة وبعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل العـراق املكـان              تـ و. املتجاورة جغرافيـا  
. املوجود يف الكويت لتـوفري الـدعم عـن بعـد يف جمـايل الـشؤون املاليـة وإدارة واملـوارد البـشرية                      

اليف وباإلضافة إىل ذلك، وقّعـت البعثـة علـى املـستوى احمللـي عـددا مـن اتفاقـات تقاسـم التكـ                      
مع الوكاالت والصناديق والـربامج هبـدف توحيـد عمليـات           دوالر   ماليني   ٩بقيمة بلغت زهاء    

دوالر  ماليـني  ٧شتركة بقيمـة  املـ خـدمات  للوكـان أمههـا اتفـاق    . األمم املتحـدة يف أفغانـستان    
ومنظمـــة مـــن دوالرات الواليـــات املتحـــدة، مت إبرامـــه مـــع برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي    

ملــرأة ومكتــب للمــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني اوهيئــة األمــم املتحــدة تحــدة للطفولــة امل األمــم
ومنظمة الصحة العاملية، الـيت     دمات املشاريع وصندوق األمم املتحدة للسكان       املتحدة خل  األمم

   .كابليف مركز عمليات األمم املتحدة يف أفغانستان املوجود تشترك يف املرافق الكائنة يف 
. يناير، افتتحت البعثة اجملمع اجلديد ملكتبـها اإلقليمـي يف باميـان      / كانون الثاين  ٣٠ويف    - ٥٥

 البعثة الدوليني يف أمكان لإلقامة توفرهـا البعثـة يف جمّمعـات روعـي فيهـا            ويسكن مجيع موظفي  
وتقـوم البعثـة، يف إطـار الـسعي إىل حتـسني            . استيفاء معايري العمل األمنيـة الـدنيا لألمـم املتحـدة          

 املكتــب اإلقليمــي يف قنــدز، بــإجراء حمادثــات مبدئيــة مــع ممــثلني حلكومــات أفغانــستان     تــأمني
  .وأملانيا وهولندا خبصوص استخدام أماكن مؤمنة موجودة من قبل

    
 الحظاتامل  -تاسعا   

أمنيـة  املناسبة حلـدوث حتـوالت   كانت الفترة املشمولة بالتقرير مهمة يف هتيئة الظروف      - ٥٦
ستـساعد هـذه اجلهـود علـى        و. ٢٠١٤ عـام  متزامنة يف الفتـرة املفـضية إىل       وسياسية واقتصادية 

قيـادة أفغانيـة منتخبـة      وجـود   يويـة   احل ه عناصـر  الذي سـيكون مـن    تعزيز االستقرار يف املستقبل،     
كومـة  حمتـر بالـضرورة العالقـة بـني     و. مؤسسات قوية وقادرة على تقـدمي اخلـدمات للـسكان        و

مـن األمهيـة مبكـان فيهـا أن جيـري يف الوقـت              إعـادة تنظـيم،     يـة   بعمل واجملتمـع الـدويل      ستانأفغان
األمـم  وقد بـدأت  . تساقالثقة واالمن أجل كفالة   املستمرة  االلتزامات املتبادلة   املناسب الوفاء ب  

يف دعم اجلوانب املدنيـة للعمليـة االنتقاليـة واملـساعدة           الذي تؤديه   دور  ال تفكر يف     أيضا املتحدة
 . ٢٠١٤بعد عام يف فترة ما ار والتنمية االستقرإرساء جهود يف 

مـن حتقيـق االسـتقرار والنمـو واالزدهـار      ، إال يف ظـل الـسالم،        لن تـتمكن أفغانـستان    و  - ٥٧
. ةكـون واقعيـ  تتوقعات احمليطة باملصاحلة، جيـب أن   ال غري أن ،  هستحقي و ها شعب يهالذي يتطلع إل  

 اوضـمان . سـوء الفهـم   ت مـن    حـاال كون هنـاك انتكاسـات و     تاع، سـ  رتبعد ثالثـة عقـود مـن الـ        ف
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 وأن ميتلكــوا زمامهــا بــصفة عامــة، كمــا يلــزمالعمليــة يتــوىل األفغــان قيــادة لنجــاح، ينبغــي أن ل
 يف التركيــز مــن كــبرياشــهدت األشــهر القليلــة املاضــية حتــوال قــد و. زيــادة التماســك والتنــسيق

ن ولـسالم واحملـاور   للـس األعلـى     اجمل حمـوره الطـابع الرمسـي     إىل مسار أقرب إىل     جانب احلكومة   
ونــشر االطمئنــان وتواصــل البعثــة تعزيــز تــدابري بنــاء الثقــة . طالبــانركــة حلاملعتمــدون املنتمــون 

جهـود  الـدعم إىل اجمللـس و  تقـدمي    بينـها مـن   بطـرق   ذلـك   ولجهود اليت تبـذهلا احلكومـة،       دعما ل 
األطــراف ع مجيــبــني فيمــا املــشاركة يف نظــام اجلــزاءات، وتيــسري احلــوار  والتعــاون اإلقليمــي، 

 .  أحناء البلدكافة ، مبا يشملاملستقبلب  اخلاصةىرؤال  بشأناألفغانية

زيـادة  أن لترحيـب، كمـا     هو أمر موضـع     باكستان جلهود السالم    الذي تقدمه   الدعم  و  - ٥٨
ــاون اإلقليمــي  ــة  التع ــصورة أعــم، أمهي ــ، ب ــسبةحيوي ــى األجــل   لالســتدامة واالســتقرار ة بالن  عل

اجلهــات الفاعلــة مــع تقلــيص  اجرياهنــو أفغانــستان بــنييــة العالقــة د أمهايــزتتوف ســو. الطويــل
بالتـصديق  عمليـة اسـطنبول     املتعلـق ب   الـزخم    وقـد تواصـل   .  الـيت تبـذهلا    لجهـود لالدولية األخرى   

، اخلطـط تـشارك األمـم املتحـدة يف كـل مـن هـذه       و. تدابري بناء الثقةة من  خطط تنفيذ ست على
  .كل منهاالفريق الفين اخلاص بتشارك يف كما 

ــسياسي وســوف   - ٥٩ ــة يف مــن عــدد األفغــان إىل اختــاذ ن وحيتــاج القــادة ال القــرارات احليوي
ويـشكل  . هـا وإطار النتخابـات املقبلـة   ا منـاخ دد  أن حيـ   األمر الذي من شـأنه     ،املستقبل القريب 

علــى الــشفافية مــن خــالل عمليــة تقــوم يف الوقــت املناســب وضــع إطــار انتخــايب لــه مــصداقيته 
لمــساءلة ل إطــار طوكيــو مبوجــب احلكومــة ات الرئيــسية الواقعــة علــىلتزامــ أحــد االكةواملــشار
وأالحـظ مـع القلـق    . على سن التشريعات املتعلقة باالنتخابات  يف هذا   ز  يتركالوينبغي  . املتبادلة

حلاجـة   إىل ا  نظربـال ،  يةالتـشريع  إىل طريق مسدود مـن الوجهـة          احلايل إمكان الوصول يف الوقت   
ــامللحــة  ــسياسي و وفري إىل ت ــيقني ال ــال  ال ــصعيد  التحــضري والتخطــيط االضــطالع بأعم ــى ال عل

ــد  و. يف الوقــت املناســب التنفيــذي  ــشكل كــسب التأيي ــات   واســععلــى نطــاق  ي ــل االنتخاب قب
أشـجع مجيـع   و ،شـرعية العمليـة  عناصـر    عنـصرا هامـا مـن      “ةقواعـد اللعبـ    ”ميكن أن يـسمى    ملا

يف حتلي اهليئات املسؤولة عـن إدارة       كون  يسو. اءةلى املشاركة البن  عأصحاب املصلحة األفغان    
االنتخابات، وتسوية املنازعات اليت تنشأ يف هذا الصدد، باالستقاللية واملقدرة واحليـاد، سـواء              

.  كفالـة قبـول النتـائج النهائيـة    يفساعد يـ   سياسـي فعلـي   اختبـار  ا،متـصور كان ذلك حقيقيا أو     
 املـستقلة عنـد انتـهاء       اتتعيني رئيس جلنة االنتخاب   ستكون مثة أمهية بالغة ل    ،  يفورصعيد  على  و

يف هـذا   لتوصـل إىل قـرار      اليت سـيجري مـن خالهلـا ا       لعملية التشاورية   لو - احلايلالرئيس  والية  
أفغانـستان كفالــة  الـيت توجـب علـى    الدوليـة  والدســتورية ومثـة أمهيـة أيـضا لاللتزامـات     . الـشأن 

 . مرشحات وأكناخبات سواء  ،مشاركة النساء
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 اهلويـة اإللكترونيـة عمليـة وطنيـة هامـة، جيـب         اتبطاقويشكل اجلهد املبذول إلصدار       - ٦٠
ويف ظـل   . ميكـن أن تـسهم يف أعمـال التحـضري لالنتخابـات           هـي   أن يدعمها اجملتمـع الـدويل، و      
اســتكماهلا املزيــد مــن  عمليــة وقدميــة البطاقــات تــسجيل النــاخبني  توقــع أن يــضيف اســتخدام  

حبلـول انتخابـات عـام      املـشروع   كتمـل   يال  أ احتمـال ، وبـالنظر إىل      القائم اجملموعبطاقات إىل   ال
املـشاركني  حتديد هوية النـاخبني     عملية   حتسينات هامة على     أن تطرأ ، فمن غري املرجح     ٢٠١٤
اآلن ال بـد    ،  اقبوهلـ درجة  جودة االنتخابات و  قدر كاف من    ضمان  يف سبيل   و. نتخاباتيف اال 

، رئيــسية األخــرىال الفنيــةعمــال التحــضريية حبيــث تــشمل األ التركيــزاتــساع بــؤرة  أن يتزايــد
 علـى أال ُتغفـل  ، وقوعهومنع  الغشعن الردع تعزيز إجراءات حتسني إدارة االنتخابات وومنها  

ــك احلاجــة إىل  يف ــع  ذل ــشاركة الواســعة النطــاق  اشــتمال اجلمي ــسياسية،   .  وامل ــة ال ــن الناحي وم
 ات اسـتقاللية جلنـة االنتخابـ   الـسائدة عـن  ورات سجيل النـاخبني بالتـص   يف ت  بتالعملية  أضرت  
ختلـف  مب والـصالحيات املنوطـة   الفـصل بـني الـسلطات       بالعتـراف   ومثة أمهيـة حيويـة ل     . املستقلة

 . ، والتقيد بتلك األموراملؤسسات

ــشكل   - ٦١ ــو  وي ــة  لإطــار طوكي ــسي لطــار ااإللمــساءلة املتبادل ــني  لرئي ــساق ب ــسيق واالت لتن
إجــراء انتخابــات شــفافة علــى  هــذه االلتزامــات وال يقتــصر جــوهر .احلكومــة واجملتمــع الــدويل

ــع،   ــد  وإمنــاشــاملة للجمي ــضا ميت ــشمل أي ــسان  لي ــة إعمــال حقــوق اإلن ــان،  الواجب ــع األفغ جلمي
مكافحــة الفــساد، مبــا يف ذلــك زيــادة  جهــود ســيما النــساء واألطفــال، واحلكــم الرشــيد و  وال

وال تـزال األمـم املتحـدة ملتزمـة بتعزيـز      . ميـع لمساءلة من جانب اجلاخلضوع لالشفافية املالية و 
ــدر ــستان ات املؤســسةق ــاء  يف أفغان ــ علــى الوف ــد الوأرحــب ب. ذه األهــداف وااللتزامــات هب تأيي

زيـادة  ب تقـضي ذات أولويـة،    بـرامج وطنيـة أخـرى       أربعـة   ووضـع   إدارة املعونـة    لسياسة  املشترك  
ألمم املتحدة، متـشيا    موارد وبرامج ا  يشمل  والربجمة، مبا   ني  ختصيص موارد املاحن  عمليات  ترشيد  

 الـربامج  الذي يغطـي آلية رصد مكافحة املخدرات     الذي تؤديه   عمل  ولل. مع أولويات احلكومة  
ويلـزم محايـة    .  اآلفة علـى حنـو شـامل       لتلكتصدي  ال كفالة تزايد  يف   أمهيةالوطنية ذات األولوية    

تـشجيع  لعليهـا    واالعتمـاد    نـستان املكاسب اليت حققتها املرأة على مـدى العقـد املاضـي يف أفغا            
 اجلهـود الراميـة إىل      أدعـم ولـذلك، فـإنين     .  املـستمرة  التنمية السياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة     

 .  يف تنفيذ اإلطارة اجلنسانيلآلثاركفالة الرصد املنهجي 

 يف  ، اإلعالن عن عقـد اجتمـاع كبـار املـسؤولني يف كابـل             ومن دواعي سروري أنه مت      - ٦٢
تعميــق   التقــدم يتطلــبفتحقيــق. طوكيــو اســتعراض تنفيــذ التزامــاتمــن أجــل  ،يوليــه/ متــوز٣
 القـائم علـى   ومهـا بـصدد االنتقـال مـن املنحـى      ،احلكومـة واجملتمـع الـدويل     من جانب   شاركة  امل
 التقـدم احملـرز يف       يـتعني تنفيـذها لبيـان      ملموسـة وحتديـد نـواتج      ،ىل املسائل اجلوهرية  إ اتعمليال

باعتبـار ذلـك    يوليـه   /حبلـول متـوز   تلـك النـواتج     وأتطلـع إىل تنفيـذ      .  املـذكورة  اتلتزامباالالوفاء  
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لمــساءلة لإطــار طوكيــو  املقــررة يف حنــو حتقيــق األهــداف الطموحــة    احملــددة وىل اخلطــوة األ
 همـسار يف  صندوق النقد الدويل    ب ات اخلاص صالحاإل برنامج   استمراركفالة  وتشكل  . املتبادلة

ويلـزم إجنـاز    . تطلـب بـذل اجلهـود مـن جانـب احلكومـة بأسـرها             ت أحد اجلوانـب الـيت    الصحيح  
الـشفافية واملـساءلة،    وبالعدالـة   ب املـتعلقني الربامج الوطنيـة ذات األولويـة،       من  املتبقيني  الربناجمني  
املؤسـسي  و الـسياسي    يعـرض نـسيج البلـد     ي  ذتزام بالتصدي لتفـشي الفـساد الـ       ل على اال  للربهنة

أمهيــة جوهريــة فــضي إىل تعزيــز قطــاع العدالــة  ي  الــذيازماحلــ وللعمــل.  للخطــرواالجتمــاعي
 . طاراإل يف برنامج احلوكمة املنصوص عليهمل بالنسبة جمل

.  املدنيني ألول مرة منـذ سـت سـنوات         صفوفيف  اخلسائر  ومن األنباء الطيبة اخنفاض       - ٦٣
سـتهداف املتعمـد   الزيـادات احلـادة يف اال  ف.  غـري مقبولـة   ال تـزال  ن التكلفة البشرية للـرتاع    غري أ 

ــة للحكومــة للمــدنيني   مــن جانــب   ــذين العناصــر املناوئ ــيه ال ــارهم مــن مؤيــدي ينظــر إل  م باعتب
ــة، و  واســتخدام األطفــال كمفجــرين   ،اهلجمــات العــشوائية يف األمــاكن العامــة   شــن احلكوم
 احلكومــة علــى وكــان رد.  انتــهاكات جــسيمة للقــانون الــدويلكلــها أمــور تــشكلانتحــاريني 

أن جيــب و. تــهم ســريعا وبنــاًءبعثــة بــشأن تعــذيب احملتجــزين وإســاءة معامل القريــر يف تورد  مــا
لتقـصي  الـرئيس    وفـد    الـيت قـدمها   تنفيذ التوصـيات    الصادر ل املرسوم  إجراءات بشأن   اآلن  تتخذ  
 مت إحراز بعـض التقـدم يف تنفيـذ    ذلكك.  املمارساتلتلكضمان وضع حد   ، من أجل    احلقائق

 . هناك حتديات كبريةوإن ظلت املرأة، قانون القضاء على العنف ضد

لفقـر املـزمن    وااملخـاطر الطبيعيـة     و فـالرتاع . أزمـة إنـسانية طـال أمـدها       بأفغانستان  ومتر    - ٦٤
 املــشردين داخليــا وتتزايــد أعــداد. هتــدد بأخطــار بالغــة كلــها أمــور ال تــزالوالتخلــف اإلمنــائي 

 تـؤثر   كمـا  ،اجة إىل املساعدة اإلنسانية    من الالجئني العائدين حب    الكثري وال يزال ،  الرتاعبسبب  
إمكانيـــة إيـــصال وتطـــرح . اآلالف مـــن األفغـــان كـــل ســـنة علـــى مئـــات الكـــوارث الطبيعيـــة

اآلثار االقتصادية املترتبـة علـى االنتقـال    تؤدي ميكن أن   و. املساعدات اإلنسانية حتديات رئيسية   
يف ظـل خلفيـة      الـشديد،    الذين يعانون بالفعـل مـن الـضعف        على السكان    إىل مزيد من الضغط   

األولويــات الرئيــسية مـن  زال  يــالو. ةاإلنـساني املوجـه لألغــراض  لتمويــل التنــاقص الـسريع ل مـن  
دعم يف تقـدمي الـ   واسـتمرار املـاحنني   ، واخلدماتات احلصول على املساعد  إمكانيةضمان زيادة   

 . لتلبية االحتياجات اإلنسانية احلالية واملقبلة

 علــى ا كــبريتــأثريايف امليزانيــة يف الــسنة املاضــية الــيت أجريــت ت تخفيــضاوقــد أثــرت ال  - ٦٥
. املنوطـة هبـا بـنفس الدرجـة مـن الكفـاءة        قدرهتا على تنفيذ مجيع املهام واألنشطة       وشكل البعثة   

 علـى قـدر     مـن أجـل احلفـاظ     جديدة أكثر مرونـة،     وجيري بصورة مستمرة وضع أساليب عمل       
شمل تـ و.  دائـم  وجـود ميـداين  لـيت ال يبقـى فيهـا للبعثـة        يف األماكن ا  ، حىت   إمكانية التواصل من  



A/67/778 
S/2013/133  
 

13-24506 23 
 

 وحـشد شتركة مع وكاالت أخرى تابعة لألمـم املتحـدة          م ة مبهام البعثاضطالع   تلك األساليب 
تـصل بالـسالم     فيمـا ي   نظم على الـصعيد احمللـي     اليت ت ألنشطة  ا اخلاصة بالتواصل يف إطار   األموال  
يف موقـع واحـد      مـوظفي البعثـة       اختاذهـا اشـتراك    اليت ميكـن  وتشمل التدابري األخرى    . واملصاحلة

ــع وكــاالت أخــرى أو    ــع م ــة، و م ــسلطات احمللي ــة توســع الال ــات الربي ــا، حيثيف البعث ــسمح م  ت
، ال بــد مــن غــري أنــه. تعاقــدين مــع األمــم املتحــدةبامل ومــع االســتعانة،  بــذلكالظــروف األمنيــة

دون املوجـودة لـديها علـى الـصعيد     بكة ش للبعثة تتمثل يف ال   فريدةالاالعتراف بأن امليزة النسبية     
 حتـديات  الواليـات مكاتـب  تـسعة مـن    إغـالق  ويطرح.  السياسي  وقدرهتا على التواصل   الوطين

يـؤثر علـى    كمـا   تصاالت مع السلطات احمللية واجملتمع املـدين،        انتظام اال  احلفاظ على    من حيث 
ويـشمل ذلـك علـى      . تكليـف اجملـاالت ذات األولويـة الـصادر هبـا           يف   جنـاز علـى اإل  البعثـة   قدرة  

 املركــزي واحمللــي، علــى النحــو الــصعيدينوجــه التحديــد قــدرة البعثــة علــى دعــم التفاعــل بــني 
املــساعدة يف حــل وقــوق اإلنــسان، الــسريع مــن احلــوادث املتعلقــة حبتحقــق ال وعلــىاملطلــوب، 

ر اإلنـذار املبكـر    والقيـام بـدو  ،احلكومة احملليةاجلهات الفاعلة يف بناء قدرات والرتاعات احمللية،   
 .اإلنساينيف اجملال 

، لفتـرة إضـافية     ٢٠١٣مـارس   / آذار ٢٣أوصي بتجديد واليـة البعثـة، الـيت تنتـهي يف            و  - ٦٦
ــدهتا  ــهرا١٢مـ ــا  ف.  شـ ــؤدي دورا هامـ ــزال تـ ــة ال تـ ـــ البعثـ ــدمي ال ــا يتعلـــق بتقـ ــدويل فيمـ دعم الـ

لعمليـة االنتقاليـة   قتـضيات ا  مبأنـشطة تنفيذيـة     فيمـا تـضطلع بـه مـن         تـسترشد   هـي   فغانستان، و أل
بـذل  يف تتمثـل  وال تـزال األولويـات الرئيـسية    . ، وتعتمـد عليهـا   هبـا املنوطـة األدوار األساسية  بو
بقيــادة الــيت جتــري دعــم العمليــات الــسياسية مــن أجــل  الــسياسي والتواصــلساعي احلميــدة املــ

مـع االضـطالع   ، حقوق اإلنسان؛ واتساق التنميـة  والصعيد اإلقليمي؛   على   يف ذلك أفغانية، مبا   
 احلـوار   وحيتمـل، يف ظـل    .  االلتزامـات املتبادلـة    فيمـا يتـصل باملـساءلة عـن       لـدعوة   ل بأنشطة قويـة  

، أن ٢٠١٤الناشـئ بـشأن مـستقبل وجـود األمـم املتحــدة وترتيبـات العمـل املطلوبـة بعـد عــام          
 احلفـاظ علـى    االسـتقرار و   على إرساء ساعدة  امل هذه األولويات أيضا عناصر أساسية يف        تشكل

ومــن الفقــر املــزمن فمعانــاة البلــد مــن  ).٢٠٢٤-٢٠١٥( عقــد التحــول يف أثنــاءاالســتمرارية 
ــة،  ال ــأثريه  األمــر الــذي تعــرض للكــوارث الطبيعي ــة   يــضاعف مــن ت ــة األمني  عــدم اســتقرار احلال

 يف  له أيـضا أمهيـة بالغـة      تظل  سألمم املتحدة   الذي تضطلع به ا   عين أن العمل اإلنساين     ت وتقلبها،
 األمـم   تتـوخى  هـذه هـي اجملـاالت ذات األولويـة الـيت ميكـن أن                ويف حـني أن   . املنظوراملستقبل  
وارد مبـ  االحتفـاظ سـوف يتطلـب   فإن العمل يف تلـك اجملـاالت       ،  فيهاشاركة  املاستمرار   املتحدة
 .  البلد أحناءيفله تأثريه وجود وبكافية 

 عمليــة انتقاليــة تعــزز  ظــلهبــا يفتغــيري الطريقــة الــيت تعمــل بوســتقوم البعثــة بالــضرورة   - ٦٧
يف وجــود وتتــوخى اخنفاضــا تــشدد علــى زيــادة القــدرة املؤســسية األفغانيــة  وقيــادة األفغانيــة ال
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شمل هــذا التعــديل تعزيــز الــصالت بــني البعثــة يــوســوف . األطــراف الفاعلــة الدوليــة األخــرى
دة ال تـسعى إىل  وأود أن أشدد على أن األمـم املتحـ    . والوكاالت والصناديق والربامج  املتكاملة  

، مبـا يف    ةعـسكرية الدوليـ   الالقـوات   حاليـا   ة الـيت تتوالهـا      هـام املدنيـ   بصفة روتينية بامل  االضطالع  
 مـن  ، وبالتأكيد لن تنظـر يف القيـام بـذلك دون طلـب صـريح          الوالياتذلك أفرقة إعادة إعمار     

  عليهـا ومـع    تفقملا متاما مع األولويات الوطنية األفغانية       ودون أن يكون ذلك متوافقا    احلكومة،  
جيب أن يكون هدف األمم املتحـدة       و.  واملبادئ اليت هتتدي هبا    األمم املتحدة املنوطة ب الواليات  

الــيت  علــى تقــدمي اخلــدمات ةقــدرالاملؤســسات و وتعزيــز العمليــات الــسياسيةهــو يف أفغانــستان 
أن  املتحـدة  وعلى مدى فترة من التغـيري اهلائـل، جيـب علـى األمـم      . اشعب ويستحقه ال حيتاجها
ــى التزامحتــافظ ــا عل ــن  ه ــل األجــل  املعل ــسلطات   إزاء االطوي ــاين واملؤســسات وال ــشعب األفغ ل

 . املنتخبة دميقراطيا

ألمـم املتحـدة    ل التـابعني وأود أن أعرب عن امتناين جلميع املوظفني الوطنيني والدوليني            - ٦٨
 الـيت   تزامـات للوفـاء باال   يف ا   املـستمر  مثلي اخلاص، يان كوبيتش، على تفـانيهم      ومليف أفغانستان   

  .شاقةيف أغلب األحيان يف ظل ظروف وهو ما جيري لشعب األفغاين،  ل دعماهبانا تعهد
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  املرفق
   التقدم احملرز مقارنة بالنقاط املرجعية     

  
  األمن   -أوال   

 واالسـتقرار   إقامة مؤسسات وعمليات أمنية أفغانية مستدامة قادرة على كفالة السالم         : النقطة املرجعية     
  ومحاية شعب أفغانستان 

  
 املقاييس  مؤشرات التقدم احملرز

زيــادة عــدد أفــراد الــشرطة الوطنيــة واجلــيش  
ــدريب،    ــه والتـ ــوا التوجيـ ــذين تلقـ الـــوطين الـ

  ويعملون طبقا هليكل متفق عليه

 مـناً فـرد ١٢ ٣٥٥أي أقـل بــ      ( فـرد    ١٨٢ ٠٠٠بلغ عدد أفـراد اجلـيش         •  
وبلــغ عــدد أفــراد) ٢٠١٢ديــسمرب /نون األولاهلــدف النــهائي لــشهر كــا

 . فرد١٤٩ ٠٠٠الشرطة 

  

كرر املشاركون يف مؤمتر قمة منظمـة حلـف مشـال األطلـسي الـذي عقـد  •  
٢٠١٢مـــايو / أيـــار٢١ و ٢٠يف شـــيكاغو، الواليـــات املتحـــدة، يـــومي 

ــة   وكــان قــد مت يف وقــت. تأكيــد دعمهــم لقــوات األمــن الــوطين األفغاني
للحجم الذي جيب أن تكون عليه قوات األمن الوطينسابق إقرار منوذج    

.األفغانية يف املستقبل من خالل عملية اجمللـس املـشترك للتنـسيق والرصـد             
ــدويل وحكومــة ــدده اجملتمــع ال ــذي ح ــوذج األويل ال ــذا النم وحبــسب ه

 فـرد وميزانيتـها الـسنوية املقـدرة٢٢٨ ٥٠٠أفغانستان، يبلـغ قـوام القـوة       
يخــضع هــذا النمــوذج الســتعراض منــتظم حبيــث دوالر، وسيــني بال٤,١

وحـىت اآلن. يكون مالئما للتطورات الناشـئة الـيت تـشهدها البيئـة األمنيـة            
 .يتم االتفاق على تاريخ هنائي للتنفيذ مل

وضع خطة لالنتقال إىل قيادة أفغانيـة لألمـن         
بصورة تدرجيية تستند إىل الظروف القائمـة،       

 وإحراز تقدم فيها

علـى ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول ٣١مايو و   / أيار ١٣س يف   وافق الرئي   •  
ــة      ــشملها عملي ــيت ست ــاطق ال ــن املن ــة م ــة والرابع ــرحلتني الثالث ــال امل .االنتق

وعنـد االنتـهاء مـن املرحلـة الرابعـة،. وبدأت خطـط لتنفيـذ تلـك العمليـة        
 . يف املائة من السكان حتت قيادة أمنية أفغانية٨٧ستكون نسبة 
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  سالم وإعادة اإلدماج واملصاحلةال  -ثانيا   
اءة وشـاملة هتيـئ     إجراء احلوار الوطين وحتقيق املشاركة اإلقليميـة ملواصـلة عمليـات بنّـ            : النقطة املرجعية     

  بيئة سياسية مؤاتية إلحالل السالم
  

 املقاييس  مؤشرات التقدم احملرز

وضــــع عمليــــات وطنيــــة وإقليميــــة شــــاملة  
د الراميـة إىل  وتنفيذها من أجـل تعزيـز اجلهـو     

 حتقيق السالم وإعادة اإلدماج واملصاحلة

ــانون األول   •   ــة كـ ــان ٢٠١٢ديـــسمرب /يف هنايـ ــن٦ ١٩٣، كـ ــصرا مـ  عنـ
ــسالم ــستان لل ــامج أفغان ــضموا إىل برن ــد ان ــة ق ــة للحكوم العناصــر املناوئ

 من القـادة أو الزعمـاء٥٤٩ويشمل هذا الرقم تسجيل     . وإعادة اإلدماج 
 . قطعة سالح٥ ١٩٥ومجع 

/ متـوز ١٩اجتمع الرئيس مع رئيس وزراء باكستان ووزير خارجيتـها يف      •    
يف كابل ملناقـشة عمليـة الـسالم واخلطـوات الالزمـة لتيـسري ٢٠١٢يوليه  

 .احلوار بني األطراف األفغانية

، أجـرى وفـد مـن٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥ إىل   ١٢يف الفترة من      •    
ومشلـت النتـائج البـارزة هلـذه.  إسالم أباد  لسالم زيارة إىل  األعلى ل لس  اجمل

الزيارة إطالق سراح عشرات السجناء املنـتمني إىل حركـة طالبـان الـذين
كانت باكستان قد احتجزهتم وذلك بناء علـى طلـب اجمللـس وبنـاء علـى
االتفــاق الــذي يــنص علــى أن تقــوم باكــستان وأفغانــستان والواليــات

 .وضني احملتملنياملتحدة بتيسري املرور اآلمن للمفا

، كرر الرئيس، أثناء زيارته إىل الواليـات٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١١يف    •    
املتحــدة، تأكيــد دعمــه إلنــشاء مكتــب حلركــة طالبــان يف الدوحــة، حبيــث

.اجمللس األعلى للسالمممثلي ركة انطالقا منه حمادثات مباشرة مع احلجتري 
إعادة اإلدمـاج تنفيـذ مبـادرات إلعـادةواصل برنامج أفغانستان للسالم و      •    

 مــن مــشاريع املــنح١٣٦املوافقــة علــى  ) أ: ( مــا يلــي اإلدمــاج، مشلــت 
إلزالـــة تنفيـــذ مـــشروعني) ب( واليـــة؛ ٢٢ مقاطعـــة يف ٦٩الـــصغرية يف 

تنفيـــذ) ج(األلغـــام يغطيـــان واليـــات بـــادغيس وبغـــالن ومسنغـــان وختـــار؛ 
الـوطين القـائم علـىميـة   التن والية، من خـالل برنـامج        ١٧مشروعا يف    ٤٧

املنــاطق، والربنــامج الــوطين لتعزيــز احلــصول علــى اخلــدمات يف الريــف،
تـوفري )د(وبرنامج إمداد الريف باملياه وخدمات الصرف الصحي والـري؛          

 مـن١ ٧٠٠  مـن املقـاتلني الـسابقني و       ١ ٣٠٠التدريب املهـين ألكثـر مـن        
ؤون االجتماعيـــةأعـــضاء اجملتمـــع احمللـــي مـــن جانـــب وزارة العمـــل والـــش 

ـــ(والـــشهداء واملعـــوقني؛  قيـــام وزارة األشـــغال العامـــة بإنـــشاء هيئـــة) هـ
 مـن٥٩٢ مـن املقـاتلني الـسابقني و    ٥٩٥األشغال العامة اليت يعمل فيهـا      

 . يف ست واليات جمال الصيانة الروتينية للطرقأعضاء اجملتمع احمللي يف
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 املقاييس  مؤشرات التقدم احملرز

وبرنـامج األمـم املتحـدةوقعت مفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني             •    
فربايـر/اإلمنائي ومنظمة العمل الدولية رسالة لإلفصاح عن النيـة يف شـباط           

ــن أجــل زيــادة فــرص احلــصول علــى اخلــدمات األساســية يف٢٠١٣  م
اجملتمعات احمللية الـيت تـشهد عـودة الالجـئني وتعزيـز سـبل كـسب الـرزق

 .اإلمنائية - للمساعدة يف سد الفجوة اإلنسانية

ــ ــة علــى مجــع   تعزي ز قــدرة الــسلطات األفغاني
معلومـــات دقيقـــة مدعومـــة باألدلـــة وحمدثـــة 
وتقدميها إىل جلنة جملس األمن املنـشأة عمـال         

  ) ٢٠١١ (١٩٨٨بقرار جملس األمن 

ــام   •   ــة٢٠١٢يف ع ــات مدعوم ــدمي معلوم ــستان بتق ــة أفغان ، قامــت حكوم
ــا       ــشأة عمــال ب ــن املن ــس األم ــة جمل ــة للجن ــستكملة ودقيق ــة وم لقرارباألدل

٢٠١١ (١٩٨٨ .(  
ــن    •   ــرة مـ ــباط٢٨ إىل ٢٠١٢مـــارس / آذار١يف الفتـ ،٢٠١٣فربايـــر / شـ

اخلاضـــعنيطالبـــان حركــة  ن قائمــة أفـــراد  مـــ أمســـاء مثانيــة أفـــراد  ُرفعــت 
. األمساءرفع عقب ورود طلبات مدعومة بأدلة من احلكومة ل،لجزاءاتل

ــن       ــسالم، م ــة ال ــدعم الــشعيب لعملي ــادة ال زي
ى صعيد اجملتمعات احملليـة   خالل املشاركة عل  

 والتفاعل مع اجملتمع املدين 

أنــشئت جلنتــان مــن جلــان الــسالم يف الواليــات، وبــذلك يــصل العــدد  •  
 التابعـــة لألمانـــة،ازداد عـــدد أفرقـــة الواليـــاتو.  جلنـــة٣٢اإلمجـــايل إىل 

تنفيذ برنامج أفغانستان للسالم وإعادة اإلدماج إىلالقائمة على   املشتركة  
 . فريقا٣٢

واصل اجمللس األعلى للسالم وجملس العلمـاء أنـشطة التوعيـة للتـأثري علـى  •    
 مــــن الزعمــــاء الــــدينيني٣ ٠١٤اجلهــــات الفاعلــــة الدينيــــة ومت حتديــــد 

 .باعتبارهم جهات تنسيق لألنشطة املتصلة بالسالم

١٥٠، اجتمع أكثـر مـن      ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢١ إىل   ١٩يف الفترة من      •    
ــارزين والناشــطني علــى صــعيد اجملتمــع املــدين والزعمــاءمــن البــاحثني ا لب

الدينيني يف كابل يف إطار املؤمتر الدويل الثاين للتعاون اإلسالمي من أجـل
وأصــدر املــشاركون بيانــا أدانــوا فيــه. حتقيــق مــستقبل ســلمي ألفغانــستان

 .التفجريات االنتحارية وغريها من أعمال العنف ضد املدنيني

املـــرأة التابعـــة للمجلـــس األعلـــى للـــسالم حلقـــة عمـــل يفعقـــدت جلنـــة   •    
 مـن النـساء اللـوايت متـثلن مجيـع٣٥٠ شاركت فيها    ٢٠١٢أبريل  /نيسان

٢٠١٢ديـسمرب  /الواليات، وعقدت حلقة عمل أخـرى يف كـانون األول       
بشأن دور املرأة يف السالم واألمن، كمـا ُعقـدت حلقـة عمـل مـع شـبكة

ــرار جم   ــشأن ق ــة ب وحــضرت). ٢٠٠٠ (١٣٢٥لــس األمــن  املــرأة األفغاني
ــن ــان مـ ــد يف ُعمـ ــيا عقـ ــوب آسـ ــن يف جنـ ــن األمـ ــؤمترا عـ ــضوات مـ العـ

، شـارك٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٢نوفمرب حـىت    /تشرين الثاين  ٢٩
ي، وهو مستشار للرئيس لشؤون األمـن احمللـيافيه حممد معصوم ستانكز   

 .واألمني العام للمجلس األعلى للسالم
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 املقاييس  مؤشرات التقدم احملرز

، نظـم اجمللـس األعلـى٢٠١٢سبتمرب عام   /سالم يف أيلول  خالل أسبوع ال    •   
 مناسبة للتوعية يف مجيع أحناء البلد ونشر رسائل يف وسائط١٩٥للسالم  

وشارك يف هـذه املناسـبات. اإلعالم للتوعية وحشد الدعم جلهود السالم     
 . شخص٢٠ ٠٠٠حنو 

    
  احلوكمة وبناء املؤسسات  -ثالثا   

لطة احلكومة يف مجيع أرجاء البلد بإنشاء مؤسسات دميقراطية تتسم بالشرعية           َبْسط س : النقطة املرجعية     
واخلضوع للمساءلة، وصوالً إىل املستوى احمللي، حبيـث تكـون قـادرة علـى تنفيـذ الـسياسات، وتتزايـد                    

  قدرهتا على البقاء باإلمكانيات الذاتية
  

 املقاييس  مؤشرات التقدم احملرز

ــدرة الـــــــسلطات األفغ  ــادة قـــــ ــة زيـــــ انيـــــ
واملؤسسات االنتخابية املـستقلة علـى إدارة       
انتخابات دورية نزيهة وإجرائها، مع إيـالء       
املراعــاة الواجبــة ملــشاركة املــرأة واحلــصص 

  اليت يكفلها الدستور

 الــصيغة النهائيــة٢٠١٢مــايو /وضــعت جلنــة االنتخابــات املــستقلة يف أيــار   •  
ــسية    ــتراتيجية اخلم ــها االس ــيت)٢٠١٦-٢٠١٢(خلطت ــة، ال ــشكل خارط  ت

طريق لتنفيذ واليتها الدستورية، و تعزيز ثقة أصحاب املـصلحة يف العمليـة
االنتخابيــة، واحلفــاظ علــى حــصة املــرأة وكفالــة مــشاركتها، وتعزيــز قــدرة

  .اللجنة واستدامتها
استعرضت اللجنة قانوهنا االنتخـايب احلـايل وأرسـلت نـسختها املقترحـة إىل  •    

وأجرت اللجنة مشاورات مـع. ٢٠١٢يونيه  /ران حزي ١١وزارة العدل يف    
 .أصحاب املصلحة األفغان على الصعيدين الوطين ودون الوطين

ــام   •     ــات٢٠١٢يف ع ــاخبني النتخاب ــسجيل الن ــها لت ــة خطت ، وضــعت اللجن
ــرة  ــة. ٢٠١٤/٢٠١٥الفتــ ــة، اعتمــــدت عمليــ ــشاورات مكثفــ ــد مــ وبعــ

 وتــستند إىلتــسجيل النــاخبني تقتــصر علــى النــاخبني اجلــدد     الســتكمال 
 .السجالت السابقة

إنــشاء جلنــة للرصــد والتقيــيم ووضــع نقــاط 
  مرجعية ملكافحة الفساد 

، نـتج عـن الزيـارة٢٠١٢ديـسمرب   /نوفمرب وكـانون األول   /يف تشرين الثاين    •  
السابعة اليت أجرهتا جلنة الرصد والتقييم املستقلة املشتركة ملكافحـة الفـساد

وبلــغ جممــوع. فية للتــصدي للفــسادوضــع توصــيات ونقــاط مرجعيــة إضــا 
  ).٧٥من أصل  (٥٨والنقاط املرجعية ) ٧٤من أصل  (٥٧التوصيات 

، أجنزت اللجنة حتقيقا عاما يف قضية مصرف٢٠١٢نوفمرب  /يف تشرين الثاين    •    
 .أتاحت االطالع عليه للعمومكذلك . كابل، وقدمت تقريرها إىل الرئيس
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متكـــني مؤســـسات مكافحـــة الفـــساد كـــي 
شرف على هنج يشمل قطاعات احلكومـة       ت

  كلها من أجل مكافحة الفساد

واصـــلت احلكومـــة العمـــل علـــى اعتمـــاد قـــانون الوصـــول إىل املعلومـــات  •  
ــها ــوطين ملراجعــة احلــسابات؛ وتــسجيل األصــول والتحقــق من والقــانون ال

  .ونشرها؛ وتبسيط إجراءات احلصول على تراخيص للبناء
 العمــوميني نــشر إقــرارات أصــول املــوظفني

  سنويا
قاد املكتـب األعلـى للرقابـة ومكافحـة الفـساد يف احلكومـة عمليـة تـسجيل  •  

ومــن. أصــول كبــار املــسؤولني احلكــوميني والتحقــق منــها واإلعــالن عنــها 
التحقـق مـن نـسبة ال تقـل عـن ٢٠١٣يونيـه   /املتوقع أن يتم حبلول حزيران    

  . يف املائة من القائمة املسجلة١٠
وظفي اخلدمــة املدنيــة، علــى زيــادة قــدرة مــ

املـــستويات املركزيـــة ومـــستوى الواليـــات 
واحملافظــــات، علـــــى أداء املهـــــام وتـــــوفري  

  اخلدمات

ــم احمللـــي األفغانيـــة املـــستقلة بتقيـــيم االحتياجـــات  •   قامـــت مديريـــة احلكـ
وجيري وضع كتيبـات. األولوية يف جمال القدرات يف معظم الواليات       ذات

   .لتدريب مع جلنة اخلدمة املدنيةومبادئ توجيهية يف جمال ا
ضعت مديرية بناء القدرات التابعـة ملديريـة احلكـم احمللـي املـستقلة خطـطو  •  

  .عمل ومقترحات للميزانية من أجل التدريب
زيــــادة الــــشفافية يف التعيينــــات يف ســــلك 

  اخلدمة املدنية وزيادة فعاليتها 
ات علــى أســاساســتمر توظيــف حكــام املقاطعــات ونــواب حكــام الواليــ    •  

 نائبـا١٧ حاكمـا جديـدا مـن حكـام املقاطعـات و             ٦٠اجلدارة، ومت تعيني    
، مبــا يف ذلــك أول٢٠١٣ينــاير /جديــدا حلكــام الواليــات يف كــانون الثــاين

وبشكل. حاكمة مقاطعة يف البلد، وهي مقاطعة فايز أباد بوالية جوزجان         
ــيني   ــات و   ١٨٩إمجــايل، مت تع ــن حكــام املقاطع ــواب  ٣٢ م ــن ن حكــام م

  .الواليات خالل هذه العملية
 من أجـل زيـادة،مديرية احلكم احمللي من أجل زيادة الوعي املستقلة       قامت    •    

برامج توجيهية حلكام الواليـات واملقاطعـات، سـلطت فيهـابتنفيذ   ،الوعي
 . الضوء على سياسات احلوكمة على الصعيد دون الوطين

ج تعزيز إصالحات اخلدمة املدنية باتباع هنـ      
ــن      ــامل لبنـــاء القـــدرات واالســـتفادة مـ شـ
  املساعدة التقنية اليت متوهلا اجلهات املاحنة

ــه مخــس  •   ــامج مدت ــائج هــو برن ــاء القــدرات مــن أجــل حتقيــق النت ــامج بن برن
 مليون دوالر، لزيادة قدرة احلكومة على تقدمي٣٥٠ مت متويله مببلغ     سنوات،

األدوات الرئيــسيةأمــا  .اخلــدمات األساســية مــن خــالل الــوزارات الرئيــسية  
إنــشاء جمموعــات ذات مهــام مــشتركة؛ وإضــفاء الطــابع: هــياملــستخدمة، ف

ــات     املؤســسي  ــشاء جمموع ــة؛ وإن مهنيــة؛ وتقــدميعلــى إدارة اخلدمــة املدني
املــساعدة التقنيــة احملــددة اهلــدف؛ ومــشاركة الــوزارات الرئيــسية مــع الــربامج

.اخلدمـة العامـة   علـى صـعيد     تبـات   راملمواءمـة   أيـضا   سييسر الربنامج   و. املاحنة
  .وأنشأت احلكومة جلنة وطنية من املستشارين الفنيني

بكفــاءة وفعاليــةاملتعلــق متــت املوافقــة علــى الربنــامج الــوطين ذي األولويــة     •    
ــم  ــد يفاحلكـ ــذي عقـ ــد الـ ــسيق والرصـ ــشترك للتنـ ــاع اجمللـــس املـ يف اجتمـ

 . ٢٠١٣فرباير /شباط ١٢
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ــة دون   ــة احلوكمــ ــذ سياســ ــة، تنفيــ الوطنيــ
ووضع أطـر دون وطنيـة للتنظـيم والتمويـل          

  وامليزانية 

أقرت مديرية احلكم احمللـي املـستقلة إطـارا حمـدد األولويـات لتنفيـذ سياسـة  •  
ــذ ــروابط بــني تنفي ــوطين مــن أجــل حتــسني ال ــصعيد دون ال ــى ال احلكــم عل

  .السياسات والربامج على املستوى الوطين وعلى مستوى الواليات
ــاك عــ   •     ــة  هن ــة الوطني ــوانني ُينتظــر تقــدميها إىل اجلمعي ــانون: دة ق ــدم ق فقــد قُ

ينــاير؛/احلكومــة احملليــة إىل جملــس الــوزراء الستعراضــه يف كــانون الثــاين      
مــع البلــديات،واســعة وقــانون البلــديات الــذي مت تنقيحــه بعــد مــشاورات  

معــروض حاليــا علــى اللجنــة التنفيذيــة يف إدارة التــشريعات التابعــة لــوزارة
العدل؛ وقانون جمالس الواليات قيد االسـتعراض حاليـا مـن جانـب اللجنـة

 .التشريعية املشتركة بني الوزارات التابعة لوزارة العدل

 خطـة لتنميـة الواليـات،٣٤ خطـة مـن أصـل    ٣٣، مت إجناز ٢٠١٢يف عام    •    
 .مع حتسن التركيز على االتساق مع االستراتيجية اإلمنائية الوطنية

يونيه، أصدرت مديرية احلكم احمللي املستقلة واملكتب الرئيـسي/يف حزيران   •     للحدود اإلدارية ونشرهاوضع معايري
بلغــت فيــه املؤســسات أُاللجيوديــسيا واخلــرائط يف أفغانــستان بيانــا مــشترك

ــام       ــة لع ــات احلــدود الداخلي ــة بيان ــول جمموع ــة بقب ــة والدولي ٢٠٠٩الوطني
  .تستخدم يف أفغانستانباعتبارها الصيغة الرمسية اليت س

إنــشاء بنيــة حتتيــة مناســبة ألداء املؤســسات  
احلكومية لعملها، وال سيما علـى املـستوى        

  دون الوطين 

أجنزت مديريـة احلكـم احمللـي املـستقلة تقيـيم االحتياجـات ووضـعت خطـة  •  
وأرســلت. ، أقرهتــا وزارة االقتــصاد   يف الواليــات لتــشييد املبــاين اإلداريــة  

  . وزارة املاليةامليزانية إىل
إنشاء نظام قـضائي ونظـام للعقوبـات هلمـا          
مـــــصداقية وحيترمـــــان حقـــــوق اإلنـــــسان 
الواجبــــة جلميــــع املــــواطنني ويــــدعماهنا،    

  ويكون من السهل اللجوء إليهما 

، وافــــق جملــــس الــــوزراء علــــى مــــشروع قــــانون٢٠١٢مــــارس /يف آذار  •  
أكتـوبر/تـشرين األول  ويف  . اإلجراءات اجلنائية، وقدمه إىل اجلمعية الوطنية     

اســتعراض قــانون بــشأن مكتــبيف ، بــدأت اجلمعيــة الوطنيــة أيــضا ٢٠١٢
  .املدعي العام

، وقـــع رئـــيس مديريـــة الـــسجون املركزيـــة٢٠١٣فربايـــر  / شـــباط ٥يف   •    
توجيها تنفيذيا للسجون هتـدف إىل كفالـة إدارة الـسجون واإلشـراف ٩٩

 .عليها بشكل سليم

ــدأ الفريــق العامــل امل   •     ــائي، الــذي ترأســه وزارةب عــين بإصــالح القــانون اجلن
 .٢٠١٢مايو /العدل، استعراضه لقانون العقوبات يف أيار

، أصدرت احلكومة املشروع الثالث للربنـامج٢٠١٣يناير /يف كانون الثاين    •    
الوطين ذي األولوية إلرساء القانون وتوفري العدالة للجميع للتشاور بشأنه،

 .شواغل اجلهات املاحنة لمراعاةبعد تنقيحه 
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٢٩ إىل ٢٠١٢زادت وزارة العدل عدد مكاتـب املعونـة القانونيـة يف عـام            •    
)٢٠١١ يف عــام اً مكتبــ١٦ و ٢٠٠٩مــن مكتــب واحــد يف عــام  (مكتبــاً 

٢٥جانـب     حماميا يقدمون املعونة القانونيـة، إىل      ٨٤يعمل فيها ما جمموعه     
ــا  ــا  إضــافيا حمامي ــوفريهم مــن خــالل برن ــابعمت ت ــة قطــاع العــدل الت مج تنمي
 .وق االستئماين لتعمري أفغانستانللصند

، اخنفـــض تـــوفري خـــدمات املعونـــة القانونيـــة مـــن جانـــب٢٠١٢يف عـــام   •    
 حماميا من حمـامي٢٥٠أعلى مستوى له، وهو     املنظمات غري احلكومية من     

 .  حماميا حبلول هناية العام٢٣٦الدفاع إىل ما يقدر بـ 

د احملامني املسجلني مع نقابـة احملـامني املـستقلني يف أفغانـستان مـنازداد عد   •    
 يف١ ٥٠٠ إىل حنــــو ٢٠١١ديــــسمرب /يف كــــانون األولحماميــــاً  ١ ١٥٠

 .٢٠١٣يناير /كانون الثاين

مبوجب جمموعة إصالح األجور والرتب يف مكتب النائب العـام الـيت نفـذت  •    
  . أعضاء النيابة العامة، متت زيادة مرتبات مجيع٢٠١٢مارس /يف آذار

قامت احلكومة، بدعم من منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة، بـصياغة مبـادئ  •    
ــة لألطفــال املخــالفني ــة الرمسي ــة العدال ــدائل لعملي ــة بــشأن تــوفري الب توجيهي
للقانون، مثل التدريب املهين أو اخلدمة اجملتمعية، مـن أجـل احلـد مـن عـدد

ــسجون  ــال يف ال ــادئ. األطف ــبواملب ــد االســتعراض مــن جان ــة قي  التوجيهي
 .املؤسسات القضائية الرئيسية

ــة      •    ــسجون املركزي ــدرس مديريــة ال  توجيهــا تنفيــذيا لتحــسني إدارة١٧٨ت
مـا يتعلـق بتـصنيف الـسجناء، والزيـاراتمنـها   السجون واإلشراف عليها،    

إىل الــسجون، ومعــايري البحــث واملــصادرة، واســتخدام القــوة، وإجــراءات
 .م السجناء واإلفراج عنهماستال
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  حقوق اإلنسان  -رابعاً   
حتسني احترام حقوق اإلنسان لألفغـان، وذلـك متـشيا مـع الدسـتور األفغـاين والقـانون                  : النقطة املرجعية     

الدويل، مع التركيز بوجه خاص على محاية املدنيني، وحالة النساء والفتيات، وحرية التعـبري، واملـساءلة               
   القانونعلى أساس سيادة

  
 املقاييس  مؤشرات التقدم احملرز

اخنفـــاض يف عـــدد احلـــوادث النامجـــة عـــن      
ــع    ــوة وترويـ ــشروع للقـ ــري املـ ــتخدام غـ االسـ
املدنيني، مـن خـالل امتثـال اجلهـات الفاعلـة           

  املعنية للقانون الدويل

٢ ٧٥٤، أدت أعمـال العنـف املتـصلة بالنــزاع إىل مقتـل              ٢٠١٢يف عام     •  
 يف املائــة يف جممــوع٤، ممــا ميثــل اخنفاضــا بنــسبة  ٤ ٨٠٥ إصــابةمــدنيا و

وتــسببت العناصــر. ٢٠١١اخلــسائر يف صــفوف املــدنيني مقارنــة بعــام     
، ممـا ميثـل زيـادة٣ ٩٥٢ إصـابة و مـدنيا  ٢ ١٧٩اوئة للحكومـة بوفـاة     املن

ــسبتها  ــام   ٩نـ ــة بعـ ــة مقارنـ ــة. ٢٠١١ يف املائـ ــوات املواليـ ــسببت القـ وتـ
 شـخص، ممـا ميثـل اخنفاضـا٢٧١ة   شـخص وإصـاب    ٣١٦للحكومة بوفاة   

  .٢٠١١ يف املائة مقارنة بعام ٤٦نسبته 
ــار  •     ــايو /يف أيـ ــسيق٢٠١٢مـ ــز الرئاســـي لتنـ ــة يف املركـ ، أنـــشأت احلكومـ

املعلومات فريقـا حلـصر اخلـسائر البـشرية بـني املـدنيني وعينـت يف تـشرين
 .ماية املدنينييعىن حبمستشارا رئاسيا  ٢٠١٢نوفمرب /الثاين

ــت    لل  •     ــدنيني، قامـ ــفوف املـ ــسائر يف صـ ــن اخلـ ــد مـ ــة، يف حـ ــوة الدوليـ القـ
، بتعديل إجراءاهتا التنفيذية ملواصلة تقييـد اسـتخدام٢٠١٢يونيه  /حزيران

 .القوة اجلوية على مساكن املدنيني

 بيانا على موقعهـا اإللكتـروين العـام، مـن بينـها٥٣شرت حركة طالبان    ن  •    
 باخلــسائر البــشرية يف صــفوف املــدنيني بيانــا تتنــاول املــسائل املتــصلة ٢٥

 . وحبماية حقوق اإلنسان

واصــلت األمـــم املتحـــدة بــذل جهـــود واســـعة النطــاق يف جمـــال الرصـــد  •    
ــوق ــدويل حلق ــانون ال ـــزاع بالق ــراف الن ــع أط ــي مجي ــادة وع ــدعوة لزي وال

 .اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وحتسني امتثاهلا هلذه القوانني

فغــــان حبقــــوقهم ووعــــي حتــــسني وعــــي األ
  احلكومة بالتزاماهتا

يف اليوم الدويل للمرأة، أكد الرئيس جمددا التزام البلد باحترام الـضمانات  •  
الدستورية للمـساواة بـني اجلنـسني وعفـا عـن عـدد مـن النـساء اللـوايت مت

سـبتمرب، ويف اجتمـاع جلنـة/ أيلـول  ١٦ويف  . حبسهن هلروهبن مـن املنــزل     
، أدان وزيـرا شـؤون)أي جملـس النـواب  (وليـسي جريغـا     املرأة يف جملس و   

املرأة والعدل حبس النساء اللوايت هـربن مـن حـوادث العنـف وأشـارا إىل
  .أنه ال يوجد أساس قانوين هلذه املمارسة
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تقريران عن محاية املدنيني؛ وتقرير عـن تنفيـذ: نشرت البعثة أربعة تقارير     •    
ــى العنــف    ــضاء عل ــق بالق ــانون املتعل ــةالق ــر عــن معامل ــرأة؛ وتقري  ضــد امل

وإىل جانـب التقـارير،. احملتجزين لدى احلكومة ألسباب متـصلة بالنــزاع       
اضــطلعت البعثــة أيــضا بأنــشطة الــدعوة مــع أصــحاب املــصلحة ووســائط

 .اإلعالم لزيادة الوعي يف صفوف عامة الناس

ءات، شكل الرئيس وفـدا للتحقيـق يف ادعـا         ٢٠١٣يناير  /يف كانون الثاين    •    
ــباب ــاحملتجزين ألس ــق ب ــر املتعل ــتجابة للتقري ــة اس ــوء املعامل ــذيب وس التع

فربايــر، أفــاد الوفــد بتعــذيب احملتجــزين/ شــباط١١ويف . متــصلة بالنـــزاع
مـن جانـبوالتحقيقات معهـم    وإساءة معاملتهم عند إلقاء القبض عليهم       

 يف املائـــة مـــن حـــاالت٤٨مــسؤويل الـــشرطة واألمـــن الـــوطين يف قرابــة   
شخاص الذين جرت مقابلتهم، وبأن ثلثي األشـخاص يف هـذه احلـاالتاأل

فربايـر، أصـدر/ شـباط  ١٦يف  و .دفاعللـ مل يكن بإمكـاهنم االسـتعانة مبحـام         
 .  توصية١١الرئيس مرسوما لتنفيذ توصيات الوفد البالغ عددها 

، قــدمت احلكومــة تقريرهــا املرحلــي الــسنوي عــن٢٠١٢مـارس  /يف آذار  •    
عمــل املتعلقــة مبنــع جتنيــد القــصر، الــذي ســلط الــضوء علــىتنفيــذ خطــة ال

ــن ــوات األم ــصر يف ق ــد الق ــصدي لتجني ــة إىل الت ــة الرامي ــادرات التوعي مب
الــوطين األفغانيــة، وحتــسني إجــراءات الفــرز وتعزيــز رصــد جتنيــد القــصر

 .وإجراءات التحقق من السن

حتـــسني أثـــر التـــدابري القانونيـــة والـــسياساتية 
العنف املوجـه ضـد النـساء       ودعمها ملكافحة   

  والفتيات 

، أنشئت مفوضية عليا للقضاء علـى العنـف ضـد املـرأة يف٢٠١٢يف عام     •  
 هيئـةقدمتـه كابل، إىل جانب تسع جلان علـى مـستوى الواليـات، بـدعم              

هيئـة األمـم املتحـدة(األمم املتحدة للمساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة            
يئـة الـدعماهل قـدمت    ذلككـ . واملعداتخالل توفري التدريب    من  ) للمرأة

لوزارة شؤون املرأة يف وضع قاعدة بيانات عن العنف ضد املـرأة وإعـداد
  .تقرير إحصائي على الصعيد الوطين

٢ ٣٠٠ن ما ال يقل عـن   ون العام وتلقت الشرطة الوطنية األفغانية واملدع      •    
مــن عــن وقــوع حــوادث العنــف ضــد املــرأة، أدت إىل إجــراء أكثــر بــالغ
 . حتقيق جنائي١ ١٠٠

مت االتفاق علـى مـذكرة تفـاهم بـني الـوزارات احلكوميـة واألمـم املتحـدة  •    
واملنظمــات غــري احلكوميــة لــصياغة سياســات وطنيــة يــسترشد هبــا لوضــع

 وتنفيــذ نظــام لإلحالــة يــربط بــنياينإطــار إلحالــة حــاالت العنــف اجلنــس
 .قطاعات الصحة واحلماية والعدالة
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ــلت ه  •     ــدةواصـ ــم املتحـ ــندوق األمـ ــرأة إدارة صـ ــدة للمـ ــم املتحـ ــة األمـ يئـ
االستئماين لدعم اإلجراءات الراميـة إىل القـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة،

ــرأة يف أفغانــستان       ــة امل ــن مراكــز محاي  البــالغ عــددها،الــيت متــول ســتة م
٢٠١٢وبلغت القيمة اإلمجالية املنفقة علـى املالجـئ يف عـام         . مركزاً ٢٨

 مـن٨٠٠ دوالر، وتقـدم هـذه املالجـئ الـدعم لنحـو        ٤٥٠ ٠٠٠حوايل  
 .الناجيات من العنف

حتسني الوعي بالتدابري القانونيـة والـسياساتية       
ذات الــصلة مبكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب  

 وتعزيز العدالة االنتقالية، وتقدمي الدعم هلا 

جملتمعأنشأ اجمللس األعلى للسالم وحدة للمجتمع املدين لتعزيز مشاركة ا           •  
املدين يف عمليات السالم، علـى الـرغم مـن أن البعثـة وجمموعـات اجملتمـع
املدين الحظت أن العديد من جلان السالم يف الواليات مـا زال يفتقـر إىل

 .متثيل عادل للمجتمع املدين والنساء وجمموعات الضحايا

٣٠مـن   نفذت اللجنة التوجيهية حلوار الشعب األفغاين بشأن السالم أكثـر             •    
ــادرة  ــة إىل تعزيــز نتــائج املرحلــة األوىل مــنمــنمب ــادرات الــدعوة الرامي  مب
 .٢٠١٣فرباير /وبدأ النموذج التجرييب للمرحلة الثانية يف شباط. احلوار

، بتعزيز)٢٠٠٠ (١٣٢٥قامت احلكومة، دعما لتنفيذ قرار جملس األمن          •    
 واملـــشاورات،احلـــوار واملـــشاورات مـــن خـــالل األفرقـــة العاملـــة التقنيـــة

 .مبساعدة األمم املتحدة والشركاء الدوليني

وفاء احلكومة بالتزامات اإلبالغ عن العهـود       
واالتفاقيات الدولية حلقـوق اإلنـسان وتنفيـذ     
التوصيات الصادرة عن االستعراض الدوري     
الـــشامل ألفغانـــستان الـــذي جيريـــه جملـــس     

 حقوق اإلنسان

م املتحـدة، تقريـر الظـل املقـدم للجنـةأعد اجملتمـع املـدين، بـدعم مـن األمـ            •  
املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ليترافق مع تقرير احلكومة يف عمليـة

سبتمرب، قدمت شـبكة املـرأة األفغانيـة إىل اللجنـة/ويف أيلول . االستعراض
ــع أحنــاء ــشاورات يف مجي ــق امل ــدها عــن طري ــيت مت حتدي ــسائل ال قائمــة بامل

 .أفغانستان

لتوصــية املنبثقــة عــن املالحظــات اخلتاميــة للجنــة حقــوق الطفــل،ل اًيــذتنف  •    
 .التزمت احلكومة بصياغة قانون شامل لشؤون الطفل

ــران  •     ــدعم مــن منظمــة األمــم املتحــدة/يف حزي ــه، أجنــزت احلكومــة، ب يوني
لقوانني واالستراتيجيات والسياسات الوطنية املتعلقـةل اًللطفولة، استعراض 
ــد الثغــرات وجمــاالت  حبقــوق الطفــل مــ  ــةن أجــل حتدي ــق مــع اتفاقي  التواف

 .حقوق الطفل

ــول  •     ــوق األشــخاص/يف أيل ــى اتفاقيــة حق ــة عل ــبتمرب، صــدقت احلكوم س
اإلعاقــة، بــدعم تقــين مــن دائــرة األمــم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة ذوي

 .باأللغام
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ــة    ــستان واللجنـ ــة أفغانـ ــدرة حكومـ ــادة قـ زيـ
ــة   ــستقلة املعني ــة امل ــسان،  األفغاني ــوق اإلن  حبق

بوصــفها املؤســسة األفغانيــة الوطنيــة حلقــوق  
ــاحترام حقـــــوق   ــا بـــ اإلنـــــسان، والتزامهمـــ

 اإلنسان ومحايتها وحتقيقها وتعزيزها 

، نــشرت اللجنــة األفغانيــة املــستقلة املعنيــة حبقــوق٢٠١٢مــارس /يف آذار  •  
ـــزاع يف ــصلة بالنـ ــباب متـ ــزين ألسـ ــة احملتجـ ــن معاملـ ــرا عـ ــسان تقريـ اإلنـ

  .ستانأفغان
، بدعم من منظمـة األمـم املتحـدة التابعة للجنة  حقوق الطفل وحدة  تقوم    •  

ــذا ــة يف ه ــا املقدم ــال وتقاريره ــوق األطف ــز رصــدها حلق ــة، بتعزي للطفول
ومشلت اإلجراءات املتخذة إجـراء استعراضـات لالسـتبيانات الـيت .الشأن

يفجترى بغرض رصـد نظـام إدارة املعـارف وسياسـات التنـسيق الداخليـة             
 .اللجنة، باإلضافة إىل تدريب املوظفني

، نظمــت وحــدة دعــم حقــوق اإلنــسان يف وزارة العــدل٢٠١٢يف عــام   •   
 مــن ضــباط مديريــة األمــن الوطنيــة٣٢٦دورة تدريبيــة اســتفاد منــها  ١٢
 مـــن ضـــباط الـــشرطة الوطنيـــة األفغانيـــة، ركـــزت علـــى القـــضايا٣٦ و

قيـة مناهـضة التعـذيب والعهـداألساسية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك اتفا       
 .الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  
  التنمية االقتصادية واالجتماعية  -خامسا  

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

  
 املقاييس  مؤشرات التقدم احملرز

تصميم بـرامج األولويـات الوطنيـة وتنفيـذها         
 بدعم وتأييد دوليني

علـى اجمللـس املـشترك للتنـسيق والرصـد          صّدق،  ٢٠١٢يونيه  /يف حزيران   •  
ــة   ــة ذات أولوي ــرامج وطني ــربامج األربعــة الــيت مت. مخــسة ب وإىل جانــب ال

ــا   ــصديق عليه ــباطالت ــر /يف ش ــا يوجــد ، ٢٠١٣فرباي ــا ٢٠حالي مت برناجم
 . برناجما٢٢من بني الربامج البالغ عددها عليها التصديق 

ــه /يف مــؤمتر طوكيــو املعــين بأفغانــستان الــذي عقــد يف متــوز    •     ،٢٠١٢يولي
 بليـــون دوالر يف إطـــار١٦تعهـــد اجملتمـــع الـــدويل بتقـــدمي مـــا يـــصل إىل 

ــام    ــة حــىت ع ــساعدة اإلمنائي ــام   ٢٠١٥امل ،٢٠١٧، واالســتمرار، حــىت ع
يف العقـد املاضـي أو مبـستوىبـه   فسه الذي قُـدم     بتقدمي الدعم باملستوى ن   

 . قريب منه

مات املنصوص عليها يف إطار طوكيو للمساءلة املتبادلة،اكجزء من االلتز    •    
تعمل احلكومة مع اجملتمع الدويل من أجل وضـع الـصيغة النهائيـة لطرائـق

 .التمويل وتيسري تدفق األموال إىل الربامج الوطنية ذات األولوية
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 املقاييس  مؤشرات التقدم احملرز

وقعــــت وزارة الالجــــئني واإلعــــادة إىل الــــوطن مــــذكرات تفــــاهم مــــع  •    
، ووزارات وتنميتـه الريـف وزارة رئيسية، مبا يف ذلك وزارة إصـالح       ١٢

التعليم، والصحة العامة، والزراعة، واملياه، إلعطاء األولوية للمنـاطق الـيت
ــربامج ستــشهد عــودة أعــداد كــبرية مــن الالجــئني األفغــان عنــد تنفيــذ ال

 .طنية ذات األولويةالو

أغــسطس، شــرعت املنظمــة املركزيــة لإلحــصاءات، بتمويــل مــن/يف آب  •    
العمــليف حكومـة اليابـان وبــدعم مـن صـندوق األمــم املتحـدة للـسكان،       

على استقصاء اجتماعي دميغرايف واقتصادي يف والييت غور ودايكونـدي،
 . ٢٠١٣أبريل /حبلول نيساناالستقصاء من املتوقع أن ُينجز و

شرع نائب وزير شؤون الشباب يف وزارة اإلعـالم والثقافـة، بـدعم تقـين  •    
من صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان، يف وضـع سياسـة وطنيـة للـشباب،
ــشباب يف ــة ال ــة تنمي ــر عــن حال ــى وضــع تقري ــصندوق عل ــا يعمــل ال كم

 .أفغانستان

زيـــادة التوزيـــع العـــادل للمـــساعدة اإلمنائيـــة 
   مجيع أحناء أفغانستانوالنفقات احلكومية يف

 الواليات يركز علـىاتميزانيلوضع   اً جتريـبـي اًوزارة املالية مشروع  بدأت    •  
ــة، وإصـــالح  (أربـــع وزارات  ــيم، والـــصحة العامـ ــهالريـــفالتعلـ ، وتنميتـ

ومن املتوقع أن تتلقى كـل. وعلى مديرية احلكم احمللي املستقلة    ) والزراعة
 دوالر للــربامج٥٠٠ ٠٠٠ مبلــغ  واليــة٣٤مــن الواليــات البــالغ عــددها 

يف الوزارات التنفيذية ذات الصلة، ومبلغ إضايف قدره مليـوناملضطلع هبا   
وأدرج املشروع التجريـبــي يف ميزانيـة. دوالر من خالل املديرية املستقلة    

بيد أن املبلغ الذي مت تأمينه حىت اآلن لوزارة التعليم، حيث. ٢٠١٢عام  
  . مليون دوالر١٧مل يتجاوز بدأ املشروع التجرييب، 

استنادا إىل التقيـيم الـذي أجرتـه وزارة املاليـة إلدارة املاليـة العامـة، جيـري                   •    
 الـوزارات التنفيذيـة علـى حتـسنيةإعداد خطط عمل مـن أجـل بنـاء قـدر          
 . تنفيذ ميزانياهتا وتعزيز قدرهتا االستيعابية

زيـــادة حتـــصيل اإليـــرادات والنمـــو املـــستدام 
 إىل املوارد األفغانيةاستنادا 

تشري التقديرات األولية الـيت أعلنتـها وزارة املاليـة إىل أن اإليـرادات احملليـة  •  
 يف املائـة٤١ بليـون دوالر، أي بزيـادة نـسبتها          ٢,٤ تبلـغ    ٢٠١٣يف عام   

وحتـسن مجـع اإليـرادات،. ٢٠١٢ بليون دوالر يف عام ١,٧مقارنة مببلغ   
 والـضرائب املفروضـة علـى مبيعـاتال سيما على صعيد ضرائب الدخل،    

سـتعجزومع ذلـك، تـشري التقـديرات إىل أن احلكومـة            . السلع واخلدمات 
 يف املائـــة وهـــدف٧ بنـــسبة ٢٠١٣هـــدفها الـــداخلي لعـــام عـــن حتقيـــق 

 . يف املائة١١صندوق النقد الدويل بنسبة 
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  التعاون اإلقليمي  -سادساً  
  رد والفعال لدعم الرخاء والسالم واالستقرار  التنسيق اإلقليمي املط: النقطة املرجعية    

  
 املقاييس  مؤشرات التقدم احملرز

حتسني التنسيق بني اهليئات اإلقليميـة وزيـادة        
  االستثمارات اإلقليمية

، عقد الربنـامج اإلقليمـي ملكافحـة املخـدرات٢٠١٢ مارس/ آذار ١٤يف    •  
مــم املتحــدة املعــينيف أفغانــستان والبلــدان اجملــاورة، بــدعم مــن مكتــب األ

كـذلك. باملخدرات واجلرمية، االجتماع األول للجنته التوجيهيـة يف فيينـا         
ول اجتمـاع وزاري ثالثـي إلطـار التعـاون اجلديـدالـدعم أل   الربنامج   قدم

دون اإلقليمـي بـني أفغانـستان وقريغيزسـتان وطاجيكـستان،على الصعيد   
  .، يف دوشانيب٢٠١٢يونيه / حزيران١الذي عقد يف 

ركــز مــؤمتر التعــاون االقتــصادي اإلقليمــي اخلــامس بــشأن أفغانــستان،  •    
، علـى ضـرورة٢٠١٢مـارس   / آذار ٢٧ و   ٢٦املعقود يف دوشانيب يومي     

ــة    ــة مــن حيــث األولوي ــزم املــشاركون. ترتيــب االحتياجــات اإلقليمي والت
 مشروعا ُعرضت يف١٧باختاذ خطوات جادة وقابلة للقياس باجتاه تنفيذ        

، مـن أجـل٢٠١٢يوليـه   /كيو املعين بأفغانستان، املعقود يف متوز     مؤمتر طو 
 .حشد التمويل هلا

ُمنحت أفغانستان مركز املراقب يف مؤمتر قمـة منظمـة شـنغهاي للتعـاون،  •    
 . ٢٠١٢يونيه / حزيران٧ و ٦الذي عقد يف بيجني يومي 

 املتعلقـة دائـرة األمـم املتحـدة لإلجـراءات        قدمتنوفمرب،  /يف تشرين الثاين    •    
جـــراء زيــارة مـــن مركـــز مكافحـــة األلغـــام يفالـــدعم الـــالزم إلباأللغــام  

أفغانستان إىل نظريه يف طاجيكستان للتشجيع على حتسني عمليـات إزالـة
 .األلغام

ُعقـــد االجتمـــاع الـــوزاري األول لعمليـــة اســـطنبول لألمـــن والتعـــاون  •    
ستان يف كابــل يفاإلقليمــيني مــن أجــل حتقيــق األمــن واالســتقرار يف أفغانــ

وتــضمن املــشاركون وفــودا رفيعــة املــستوى. ٢٠١٢يونيــه / حزيــران١٤
ــة مــن دول قلــب آســيا، و  ١٤مــن  ــدا داعمــا، و ١٤ دول  منظمــة١١ بل

وقــرر املــشاركون تنفيــذ ســبعة تــدابري ذات أولويــة لبنــاء. إقليميــة ودوليــة
بري ضـمنمث ُدجمـت هـذه التـدا      . الثقة تدعمها اجملموعـات التقنيـة اإلقليميـة       

ــة يف جمــال غــرف التجــارة ــاء الثق ــدابري بن ــج ت ــث مت دم ــدابري، حي ســتة ت
التجارة والتبادل التجاري وفرصاملتعلق ب بري  تدالوالفرص التجارية ضمن    

 ومنـها مكافحـة-ومتـت املوافقـة علـى التـدابري الـستة مجيعهـا             . االستثمار
ــادل التجــاري و    ــرصاملخــدرات، ومكافحــة اإلرهــاب، والتجــارة والتب ف

/ شــباط٦ يف اجتمــاع لكبــار املــسؤولني عقــد يف بــاكو يف   -االســتثمار 
 .غري أنه ما زال يتعني بذل بعض اجلهود يف هذا الصدد. فرباير
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 املقاييس  مؤشرات التقدم احملرز

عقد االجتماع السادس لفريق أساسي من كبار املسؤولني من أفغانـستان  •    
ــاد يف    ــالم أبـ ــدة يف إسـ ــات املتحـ ــستان والواليـ ــسان٢٧وباكـ ــل/ نيـ أبريـ

 .وأنشئ فريقان عامالن لتيسري جهود السالم. ٢٠١٢

، أجــرى الــرئيس٢٠١٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٣ إىل ٩يف الفتــرة مــن   •    
ومت التوقيـع علـى أربعـة مواثيـق لزيـادة التعـاون يف. زيارة رمسيـة إىل اهلنـد     

جمــال اإلدارة احملليــة، واملنظمــات اجملتمعيــة، والزراعــة، وشــؤون الــشباب،
 .لفحم واملوارد املعدنيةوتنمية موارد ا

، شـاركت أفغانـستان يف االجتمـاع٢٠١٢نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٩يف    •    
 بني باكستان وأفغانـستان والـصني، الـذي مت خاللـهالثالثيالثاين للحوار   

وأعـرب األطـراف. تسليط الضوء على أمهية محالت مكافحة املخـدرات       
مــم املتحــدة يف ســياقعــن تأييــدهم للــدور القيــادي الــذي تــضطلع بــه األ 

 . التعاون الدويل يف جمال مكافحة املخدرات

، عقد اجتماع القمة الثالثي٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١٢ و   ١١يف    •    
وكـرر املـشاركون. السابع لرؤساء أفغانستان وباكستان وتركيا يف أنقرة      

تكثيــف التعــاون يف جمــال جهــود الــسالمعلــى اإلعــراب عــن تــصميمهم 
حلة الـيت تقودهـا أفغانـستان ومتلـك زمامهـا، والتـصدي للتحـدياتواملصا

 . األمنية اليت تؤثر على املنطقة

 أفغانـستانئيـسي ، عقـد اجتمـاع ثالثـي بـني ر    ٢٠١٣فربايـر   / شباط ٤يف    •    
.وباكستان ورئيس وزراء اململكـة املتحـدة يف تـشيكرز، اململكـة املتحـدة         

تنـسيقالبـات مـن أجـل تعزيـز         وضع ترتي : ومشلت نتائج االجتماع ما يلي    
إطــالق ســراح أفــراد حركــة طالبــان احملتجــزين يفعلــى صــعيد عمليــات  
إعطـاء اجمللـس األعلـى للــسالم دورااالتفـاق علـى   الـسجون الباكـستانية؛   

رمسيـــا يف اإلفـــراج عـــن معـــتقلني إضـــافيني مـــن حركـــة طالبـــان؛ واختـــاذ
ــة     ــسكرية واألمنيـ ــدوائر العـ ــني الـ ــاون بـ ــادة التعـ ــوات لزيـ ــةخطـ  األفغانيـ

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

  
 املقاييس  مؤشرات التقدم احملرز

 زيادة نـسبة اتـساق املعونـة مـع االسـتراتيجية        
اإلمنائيـــــة الوطنيـــــة األفغانيـــــة واألولويـــــات 

 احلكومية

وضــعت الــصيغة النهائيــة لــسياسة إدارة املعونــة، الــيت تعتــرب بالغــة األمهيــة  •  
ديـــسمرب/بالنـــسبة إلطـــار طوكيـــو للمـــساءلة املتبادلـــة، يف كـــانون األول 

 يف اجتماع اجمللس املشترك للتنسيق والرصـدالتصديق عليها ، ومت   ٢٠١٢
وتــنص هــذه الــسياسة علــى تنفيــذ. ٢٠١٣فربايــر / شــباطالــذي عقــد يف

 .املرتبة حبسب درجة أولويتها يف أفغانستاناألنشطة جمموعة من 

 يف املائـة مـن املـساعدة٥٠التزامـه بتخـصيص     تأكيـد   كرر اجملتمع الدويل      •    
 يف املائــة مــن املــساعدة٨٠اإلمنائيــة مــن خــالل امليزانيــة الوطنيــة ومواءمــة 

 . الربامج الوطنية ذات األولوية يف مؤمتر طوكيوإىلاملوجهة 

استمرت وزارة املالية يف إجراء مناقشات حواريـة منتظمـة بـشأن التعـاون  •    
تقيــيم التقــدم احملــرز حنــو مواءمــة الــدعم، مــن أجــل اإلمنــائي مــع الــشركاء

ــات ــع التوجيه ــا يتماشــى م ــة مب ــة ذات األولوي ــربامج الوطني ــدم إىل ال املق
 .سياسة إدارة املعونةالواردة يف 

حتسني املساءلة بشأن الـشراء والتعاقـد باسـم         
 احلكومة واجملتمع الدويل

 سياسة إدارة املعونة يف اجتماع اجمللس املـشترك للتنـسيقالتصديق على مت    •  
ويعتمـد هـذا علـى الدرجـة. ٢٠١٣فربايـر   /والرصد الذي عقد يف شـباط     

ملوازنـة املفتوحـة، الـيت ارتفعـتاليت أحرزهتا أفغانستان يف مبـادرة مؤشـر ا        
ــن  ــام ٢١مـ ــام ٥٩ إىل ٢٠١٠ يف عـ ــة٢٠١٢ يف عـ ــاوزة الدرجـ ، متجـ

 درجة يف التزامـات إطـار طوكيـو للمـساءلة٤٠املستهدفة اليت ُحددت بـ     
 .املتبادلة

تعزيز اجمللس املشترك للتنسيق والرصد دعما      
لعملية كابل، وكوسيلة لالسـتعراض املنـتظم       

ــشأ  ــرز بـ ــدم احملـ ــة للتقـ ن األولويـــات األفغانيـ
 وااللتزامات املتبادلة 

، اتفقـت احلكومـة واجملتمـع الـدويل٢٠١٢خالل النصف الثاين مـن عـام          •  
ــو ــار طوكي ــذ إط ــدعم تنفي ــسيق ل ــن هياكــل التن ــة منقحــة م ــى جمموع عل

ويـشمل. للمساءلة املتبادلة مـن خـالل اجمللـس املـشترك للتنـسيق والرصـد             
برئاســــة وزارة املاليــــة لتعزيــــز احلــــواراهليكــــل املــــنقح جلنــــة توجيهيــــة  

االســتراتيجي علــى مــستوى الــوزراء والــسفراء وجلنــة تقنيــة تــضم نــواب
 .وزراء وجهات ماحنة رئيسية
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  مكافحة املخدرات  -ثامنا   
  استدامة التوجه يف احلد من زراعة اخلشخاش، وإنتاج املخدرات، وإدمان املخدرات: النقطة املرجعية    

  
 املقاييس  م احملرزمؤشرات التقد

ــاج    ــشخاش، وإنتــ ــة اخلــ ــاض يف زراعــ اخنفــ
  املخدرات، ومعدالت اإلدمان

١٥٤ ٠٠٠كانت زراعة خشخاش األفيون يف أفغانستان تغطي مـساحة            •  
 يف املائـة عـن املـساحة١٨، ممـا ميثـل زيـادة بنـسبة          ٢٠١٢هكتار يف عـام     

 وكانـت. هكتـار ١٣١ ٠٠٠ والبالغـة   ٢٠١١اليت كانت تغطيها يف عام      
 يف املائة من الزراعة متركزة يف الواليات اجلنوبية٩٥نسبة إمجالية قدرها    

ــة  يف املائــــة يف واليــــات هلمنــــد وقنــــدهار وأوروزغــــان٧٢: والغربيــ
.رات ونيمـروز  يف املائة يف واليات فـرح وهـ  ٢٣و ودايكوندي وزابول،  

 يف١٢١(وارتفعت نسبة زراعة اخلشخاش بشكل كبري يف واليـة كونـار          
 ). يف املائة٤١(ووالية لغمان )  يف املائة٦٠(، ووالية كابيسا )املائة

، مـن٢٠١٢ يف املائـة يف عـام        ٣٦اخنفض اإلنتاج احملتمل لألفيـون بنـسبة          •    
 طن، بسبب أمـراض النباتـات وسـوء األحـوال٣ ٧٠٠ طن إىل    ٥ ٨٠٠
 .اجلوية

شؤون الدوليـةالـ  بينت الدراسة االستقصائية األخرية الـيت أجراهـا مكتـب           •    
لمخــدرات وإنفــاذ القــوانني يف وزارة خارجيــة الواليــات املتحــدة بــشأنل

تعاطي املخدرات يف أفغانـستان أن عـدد متعـاطي املخـدرات البـالغني قـد
وازداد.  من األطفال  ٣٠٠ ٠٠٠ مليون شخص، منهم حنو      ١,٣يتجاوز  

يف فــردا ١٥ ٩٧٤العــالج مــن تعــاطي املخــدرات ليــدعم عــددا يقــدر بـــ 
 . مركزا للعالج من إدمان املخدرات٩٠أكثر من 

الراميــــة إىل حظــــر الفعالــــة زيــــادة اجلهــــود 
  املخدرات ومكافحة االجتار هبا

 عمليـة،٢ ٩٢٨، أجرى ضباط شرطة مكافحة املخـدرات        ٢٠١٢يف عام     •  
ــسبة    ــادة بن ــشكل زي ــا ي ــام  ٦٢مم ــة بع ــة مقارن ــذه. ٢٠١١ يف املائ وأدت ه

 مــن املــورفني، اً طنــ٥٤ مــن األفيــون، و  اًنــ ط١٢٦العمليــات إىل حجــز  
ــن، و  ٨و  ــان مــن اهلريوي ــا مــن احلــشيش، و  ١٣٢ أطن  طــن مــن١٧٩ طن

وســاعدت شــرطة مكافحــة املخــدرات علــى إتــالف. الــسالئف الكيميائيــة
 خمتـــربا٧٢ هكتـــارا مـــن حقـــول خـــشخاش األفيـــون وتفكيـــك ٢٠ ٥٣٠

 مـن٢ ٧٦٠علـى   وأدت هذه األنـشطة إىل إلقـاء القـبض          . لتصنيع اهلريوين 
  .املشتبه هبم
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ه قـد متـتأفاد الفريق العامل اإلقليمي لالستخبارات املعين بالـسالئف بأنـ           •    
يوليه على معرب إسالم قـاال/يف متوز اخلليك   طنا من أهنيدريد     ١١ مصادرة

ة أفغانــستان وقريغيزســتانردويف إطــار مبــا ). واليــة هــرات (دودي احلــ
فغانيــة ملكافحــة املخــدرات بعمليــةوطاجيكــستان، اضــطلعت الــشرطة األ

مــشتركة بــالتزامن مــع وكالــة مكافحــة املخــدرات يف طاجيكــستان يف
ــاين  ــها  /تــشرين الث ــتج عن ــوفمرب، ن ــا مــن٥٠٠مــصادرة ن ــوغرام تقريب  كيل

 .املخدرات واعتقال عدد من األفراد

زيادة يف الزراعة املشروعة وما يتصل هبا من        
ــا   ــاص يف منـ ــال اخلـ ــتثمارات رأس املـ طق اسـ

ــة ــسابق لزراعــــ ــستخدم يف الــــ كانــــــت تــــ
  اخلشخاش

 على السياسة الوطنية البديلة لكـسب٢٠١٢فرباير  /مت التصديق يف شباط     •  
ومتكّــن هــذه الــسياسة. الــرزق الــيت أعــدهتا وزارة مكافحــة املخــدرات    

احلكومــة مــن تعزيــز وتنويــع ســبل العــيش القانونيــة يف الريــف مــن خــالل
 .امل احملركة لالعتماد على زراعة األفيونمعاجلة األسباب اجلذرية والعو
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	9 - وظلت هناك مشاركة قوية للأحزاب السياسية والمجتمع المدني في التطورات الانتخابية. وأبدى مجلس تعاون الأحزاب والائتلافات السياسية في أفغانستان تماسكاً متزايداً في أعقاب إعلانه عن ميثاق الديمقراطية في أيلول/سبتمبر، وقد بات عدد الأطراف المنضمين إليه 22 طرفاً مختلفاً. وفي مؤتمر صحفي معقود في 12 كانون الثاني/يناير، أعرب مجلس التعاون عن تأييده لوجود لجنة دائمة للشكاوى الانتخابية باعتبارها آلية لحل المنازعات الانتخابية. وفي 22 كانون الثاني/يناير، انتقد المجلس تقليص الخطة المتعلقة بعملية استكمال تسجيل الناخبين، معترضاً على ما اعتبره تدخلاً من الحكومة في عمل هيئة إدارة الانتخابات، من خلال عدم توفير الدعم للخطط الأصلية المتمثلة في الاضطلاع بعملية كاملة لتسجيل الناخبين. وفي 27 كانون الثاني/يناير، أصدر قادة الجبهة الوطنية لأفغانستان، التي تشكل إحدى الكتلتين الرئيسيتين للمعارضة، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية الأخرى، ما أسموه ”بياناً مشتركاً لقادة الجهاد والقادة السياسيين في البلد“ دعوا فيه إلى إجراء انتخابات شفافة ونزيهة وحرة وإلى عملية سلام تشمل الجميع. وأدان الموقِّعون خطط استخدام بطاقات الناخبين القديمة وطالبوا بإصدار بطاقات هوية إلكترونية أو بطاقات جديدة للناخبين. وحذَّروا من أن يؤدي عدم إصلاح العملية الانتخابية، بالتزامن مع الخفض العسكري الدولي التدريجي، إلى نشوب أزمة سياسية. 
	10 - وواصلت الجمعية الوطنية عملها بشأن الإطار التشريعي للانتخابات. وفي 19 كانون الأول/ديسمبر، تشكَّلت لجنة مشتركة للخروج من الطريق المسدود الذي وصل إليه مجلس الأعيان، ميشرانو جيرغا، ومجلس النواب، ولسي جيرغا، بشأن القانون المتعلق بهيكل هيئات إدارة الانتخابات. وطالب مجلس النواب بتوافر آلية تشمل الجميع في لجنة الانتخابات المستقلة ولجنة الشكاوى الانتخابية، مع تضمين الأخيرة اثنين من الأعضاء الدوليين، وقد قابل مجلس الأعيان الطلبين بالرفض. وقُدم التشريع الرئيسي الآخر، وهو مشروع لقانون الانتخابات، إلى مجلس النواب في 29 كانون الأول/ديسمبر. وأثار مشروع القانون المقدم جدلاً بسبب توخيه الاستعاضة عن لجنة الشكاوى الانتخابية، المنصوص عليهما في مشروع القانون المتعلق بهيكل لجنة الانتخابات وواجباتها واختصاصها، بهيئة قضائية تكون بمثابة المحكّم النهائي في المنازعات الانتخابية. وكانت التعديلات المقترحة الأخرى تتصل بأمور من بينها أهلية المرشحين، والنظام الانتخابي، وسلطة إرجاء أو تعليق الانتخابات.
	11 - واستمر مجلس النواب في إبداء الاستياء إزاء المستوى المنخفض لمعدلات تنفيذ الميزانية ورفض في 11 كانون الأول/ديسمبر تقرير النفقات للسنة المالية 1390 (21 آذار/مارس 2011-20 آذار/مارس 2012). وفي 14 كانون الثاني/يناير، جرى استدعاء وزراء الطاقة والمياه، والتعليم، والتنمية الحضرية، والداخلية، والاقتصاد، والمناجم، والتعليم العالي، ومكافحة المخدرات، والتجارة والصناعة، والإعلام والثقافة، والدفاع، لاستجوابهم في المجلس بشأن شكاوى مؤداها أن مؤسساتهم قد أنفقت أقل من نصف في المائة من الأموال المخصصة لها. ولم يحضر من الوزراء سوى 7 من أصل 11 وزيراً، وأشارت الحكومة إلى أن الوزراء المتبقين لم يشغلوا المناصب المذكورة خلال الفترة المعنية. ورفض مجلس النواب المضي قدماً وعقد النية على استدعاء جميع الوزراء الـ 11 من جديد بعد عودته من عطلته الشتوية في آذار/مارس. وفي 20 كانون الثاني/يناير، وافق مجلس النواب على الميزانية الوطنية للسنة المالية 1392 (21 كانون الأول/ديسمبر 2012 - 20 كانون الأول/ديسمبر 2013) بعد أن رفضها مرتين.
	12 - واستمر النقل التدريجي للمسؤولية الرئيسية عن الأمن من القوة الدولية إلى المؤسسات الأمنية الأفغانية. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر، أعلن الرئيس أنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الرابعة من العملية الانتقالية في آذار/مارس، بما يشمل 52 من المناطق الواقعة أساساً في شمال ووسط البلد. ومع ذلك الإعلان، كانت 23 ولاية قد بدأت العملية الانتقالية أو انتهت منها. وتشمل المرحلة الرابعة المناطق التي يقيم فيها 11 في المائة من السكان. وبالتالي، فعند جمعها مع المراحل الثلاث السابقة، يصبح 87 في المائة من السكان مشمولين بتغطية أمنية تتولى أفغانسنتان المسؤولية الرئيسية عنها. وخلال زيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير، اتُفق على أن يجري الإعلان عن المرحلة الخامسة والأخيرة في الربع الأول من عام 2013 ولئن كانت ستنفَّذ في منتصف العام.
	13 - واستمرت الجهات المعنية الأفغانية والدولية في التناقش بشأن شكل ونطاق المشاركة السياسية والعسكرية الدولية في مرحلة ما بعد عام 2014. وظلت الامتيازات والحصانات القانونية للقوات التابعة للولايات المتحدة تشكل مسألة حساسة، وفي 14 كانون الثاني/يناير، ذكر الرئيس أن الشعب الأفغاني هو الذي يمكنه الموافقة على هذه الامتيازات والحصانات من خلال لقاء تشاوري، أو جيرغا. وفي 29 كانون الثاني/يناير، بدأت أفغانستان والولايات المتحدة جولة ثالثة من المحادثات بشأن اتفاق أمني ثنائي. وفي 6 شباط/فبراير، وقَّع الرئيس خلال زيارة رسمية إلى أوسلو اتفاق شراكة استراتيجية مع النرويج، حدد أوجه التعاون حتى عام 2017 مع التركيز على التعليم، والحوكمة الرشيدة، والتنمية الريفية، وحقوق المرأة، وجهود مكافحة الفساد.
	باء - التطورات الأمنية 
	14 - في 25 كانون الأول/ديسمبر، بلغ قوام الشرطة الوطنية الأفغانية 983 148 فرداً وقوام الجيش الوطني الأفغاني 950 181 فرداً، وذلك مقابل الزيادة المستهدفة التي تصل بقوام الأول إلى 000 152 فرداً وقوام الثاني إلى 000 195 فرد. وفي بيان مشترك صدر في 12 كانون الثاني/يناير، أكد مجددا رئيسا الولايات المتحدة وأفغانستان على أن تعزيز القدرات الأفغانية، بسبل منها التعجيل بتوفير المعدات وعناصر التمكين المناسبة، يشكل إحدى الأولويات الرئيسية. ويبلغ حالياً قوام قوة الحماية العامة الأفغانية 407 13 أفراد.
	15 - وفي 5 شباط/فبراير، قدَّم وزير الداخلية إلى المجلس الدولي لتنسيق شؤون الشرطة مشروع رؤية مدته 10 سنوات يتعلق بوزارة الداخلية والشرطة الوطنية الأفغانية. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى تحويل الشرطة من قوة أمنية إلى دائرة تركز على إنفاذ القانون والأنشطة المجتمعية للحفاظ على النظام. وفي 28 كانون الثاني/يناير، أعلنت بعثة الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، تمشياً مع الاستراتيجية، عن بدء مشروع لممارسات الشرطة الديمقراطية بتمويل من حكومة هولندا. ويُتوخى من هذا المشروع الممتد على ثلاث سنوات المساعدة على تمكين المواطنين من أداء دور نشط في مساءلة الشرطة وإشراك المجتمع المحلي. ويشدد المشروع على توعية النساء والأطفال في سياق برنامج الوزارة الأعم المتعلق بممارسات الشرطة الديمقراطية. وتشمل الأنشطة تعزيز العلاقة بين وحدات الاستجابة للأسرة ومقدمي الرعاية الصحية؛ والاضطلاع بمشروع للتواصل مع الجامعات وتقديم الدعم إلى مجالس الشرطة النسائية، وتنظيم برنامج لمحو الأمية في صفوف موظفات الشرطة. وفي الفترة من 20 إلى 29 شباط/فبراير، أجرى 11 مسؤولاً من المسؤولين الرفيعي المستوى في وزارة الداخلية جولة دراسية مدتها 10 أيام في تركيا للاطِّلاع على مبادرات الأنشطة المجتمعية للحفاظ على النظام، بدعم من الصندوق الاستئماني لإرساء القانون والنظام في أفغانستان الذي يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وواصل الصندوق الاستئماني الوفاء بمرتبات وأجور 216 138 فرداً من أفراد الشرطة و 430 7 موظفاً من موظفي السجون. وأنجز مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات التابع للبرنامج الإنمائي تحقيقاً متعلقاً بالصندوق الاستئماني، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الإدارية بناء على الاستنتاجات التي توصل إليها. ووُزع على المانحين موجز للتقرير الصادر في هذا الصدد.
	16 - وفي 4 شباط/فبراير، بلغ قوام برنامج الشرطة المحلية الأفغانية ما يفوق 105 20 أفراد في 95 موقعاً معتمداً، وكان البرنامج مستمرا في التوسع. ورغم إسهام هذه المبادرة الأمنية المحلية في زيادة الاستقرار في بعض المناطق وإحراز تقدم على صعيد تعزيز المساءلة، فإن الشواغل لا تزال قائمة بشأن القصور في تنفيذ السياسات المتعلقة بالتدقيق والقيادة والسيطرة والرقابة على المستوى المحلي. وفي عام 2012، وثَّقت بعثة الأمم المتحدة 55 حادثاً، نجم عنها 62 حالة من الخسائر في صفوف المدنيين تُعزى إلى الشرطة المحلية الأفغانية (24 وفاة و 38 إصابة).
	17 - وواصلت الأمم المتحدة رصد الأحداث الأمنية المتصلة بعمل الجهات الفاعلة المدنية وتنقلها وسلامتها، ولا سيما الأحداث التي تؤثر في تنفيذ أنشطة وبرامج الأمم المتحدة. وفي الفترة من 16 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 15 شباط/فبراير، سُجل وقوع 783 3 حادثاً، مما يمثل تراجعاً بنسبة 4 في المائة مقارنة بالمدة ذاتها من الفترة 2011-2012 حيث سُجل وقوع 940 3 حادثاً. وشهدت الأشهر الثمانية الأولى من عام 2012 انخفاضاً في الحوادث بنسبة 30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011. وفي الربع الأخير، سُجل انخفاض أكثر تواضعاً، بنسبة 10 في المائة، مقارنةً بمستويات عام 2011. وأسهم الانخفاض الكبير في معدل تساقط الثلوج مقارنةً بالفترة 2011-2012 زيادة في استمرار العنف خلال فترة الشتاء عوضاً عن التراجع الشديد المعتاد في عدد الحوادث. ومنذ بداية عام 2013 لغاية 15 شباط/فبراير، سُجلت زيادة بنسبة 6 في المائة مقارنة بالفترة المناظِرة من عام 2012.
	18 - وظلت المقاطعات الواقعة في جنوب وجنوب شرق وشرق البلد مسرحاً لمعظم الحوادث الأمنية، مع تسجيل أكبر عدد منها في ولاية ننكرهار الواقعة في المنطقة الشرقية. وشملت هذه الأحداث، هجوما مركَّبا وقع في مطار جلال آباد في 2 كانون الأول/ديسمبر. وظلت المواجهات المسلحة والأجهزة المتفجرة المرتجلة تشكل أغلبية الهجمات؛ وشكلت المواجهات المسلحة بين المتمردين والقوات الأفغانية أو الدولية نسبة أعلى من الحوادث مقارنةً بالفترة المناظِرة من عام 2011.
	19 - ووجه قدر كبير من الاهتمام للهجمات التي شهدها وسط كابل، والتي تمثلت في هجوم انتحاري وقع في 6 كانون الأول/ديسمبر وأصاب بجراح خطيرة المدير العام للمديرية الوطنية للأمن، إلى جانب هجمات مركَّبة على مقر المديرية في 16 كانون الثاني/يناير وعلى مقر شرطة المرور في 21 كانون الثاني/يناير. غير أن عدد الهجمات الانتحارية والهجمات الضخمة في الفترة من 16 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 15 شباط/فبراير كان أقل بشكل عام، مقارنة بالمدة المناظرة في الفترة 2011/2012، ويُعزى ذلك أساساً إلى نجاح عمليات قوات الأمن الأفغانية والدولية. وفي 3 شباط/فبراير، ألقت قوات الأمن الأفغانية القبض في كابل على ستة أشخاص يُزعم أنهم من المهاجمين الانتحاريين. وإلى جانب العنف المتصل بحركة التمرد، ظل السكان يواجهون مصادر متنوعة لانعدام الأمن، منها الأعمال الإجرامية. وأدى الغضب الذي أعقب اختطاف وقتل طفل تاجر معروف في مدينة هرات، عُثر على جثته في 31 كانون الثاني/يناير، إلى تنظيم إضرابات تجارية وإقامة مظاهرات للمطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المجرمين، وسط ارتفاع عدد عمليات الخطف التي تستهدف تجار المدينة. 
	20 - وتعرَّضت مباني الأمم المتحدة لأضرار تبعية في حادثين اثنين، بما شمل المرفق الرئيسي لدائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في كابل، خلال الهجوم الذي شُن في 16 كانون الثاني/يناير على المديرية الوطنية للأمن الواقعة على مقربة من تلك المباني. وفي 13 كانون الأول/ديسمبر، عُثر على جهاز متفجر مرتجل في موقع مشروع الأمم المتحدة في ولاية فارياب. وفي 17 كانون الأول/ديسمبر، تعرَّضت مركبة تابعة للأمم المتحدة لأضرار تبعية عندما استهدف مفجِّر انتحاري المجمّع الخاص بمقاول أجنبي في كابل. وفي 29 كانون الثاني/يناير، تعرَّضت قافلة تابعة للأمم المتحدة لنيران أسلحة صغيرة في ولاية كابل، وكانت في طريقها إلى جلال آباد.
	جيم - التعاون الإقليمي
	21 - في 6 شباط/فبراير، عُقد في باكو الاجتماع الرابع لكبار المسؤولين في عملية اسطنبول للأمن والتعاون الإقليميين من أجل تحقيق الأمن والاستقرار أفغانستان. وتم إقرار خطط تنفيذ تدابير بناء الثقة الستة المنصوص عليها في إطار العملية، والمتعلقة بما يلي: مكافحة المخدرات، ومكافحة الإرهاب، والتجارة والتبادل التجاري وفرص الاستثمار (التي أدمجت في تدبير واحد بدلا من اثنين، في تشرين الثاني/نوفمبر 2012)؛ والبنية الأساسية الإقليمية؛ والتعليم؛ وإدارة حالات الكوارث. بيد أن تلك التدابير لا تزال بحاجة إلى قدر من الضبط الدقيق. وأكد المشاركون على ضرورة المحافظة على البعد السياسي لعملية اسطنبول، ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل في 26 نيسان/أبريل في ألماتي.
	22 - وعقد في أنقرة يومي 11 و 12 كانون الأول/ديسمبر الاجتماع السابع من اجتماعات القمة الثلاثية بين رؤساء أفغانستان وباكستان وتركيا. وأكد المشاركون التزامهم بتكثيف التعاون بين البلدان الثلاثة دعما للجهود التي تقودها أفغانستان وتمتلك زمامها من أجل تحقيق السلام والمصالحة، وضرورة معالجة التحديات الأمنية الإقليمية. وفي يومي 6 و 7 شباط/فبراير، شارك رئيس أفغانستان في الدورة الثانية عشرة لقمة منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في القاهرة. وحث الرئيس أعضاء المنظمة على إدانة أعمال الإرهاب التي ترتكب باسم الدين، واستخدام المساجد والمدارس الدينية لنشر التطرف. وأعربت المنظمة في بيانها الختامي عن تأييدها لعملية سلام تمتلك أفغانستان زمامها وتتولى قيادتها.
	23 - وقدمت حكومة باكستان دعما محددا لجهود السلام والمصالحة الأفغانية. وفي 18 كانون الثاني/يناير، وفي أعقاب اجتماع ثلاثي عقد بين أفغانستان وباكستان والولايات المتحدة، أُعلن أن جميع المحتجزين الطالبان الأفغان في باكستان سيفرج عنهم قريبا، وذلك كتدبير من تدابير بناء الثقة. وفي 14 شباط/فبراير، قال متحدث باسم وزارة خارجية باكستان أن باكستان قد أفرجت عن 26 من الطالبان الأفغان. ولم تصدر معلومات عن عمليات إفراج أخرى. وعلى الرغم من دعم حكومة أفغانستان لعمليات الإفراج عن السجناء، فقد أثارت هذه العمليات بعض الجدل في أوساط الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، نظرا لعدم وجود معلومات تتعلق بأماكن وجود المعتقلين السابقين وأنشطتهم، على سبيل المتابعة. وفي الاجتماع الثلاثي الذي عقد في شباط/فبراير بين أفغانستان وباكستان والمملكة المتحدة، تم الاتفاق على التشاور مع المجلس الأعلى للسلام قبل عمليات الإفراج المقبلة. 
	24 - وواصل ممثلي الخاص تأكيده على دعم التعاون الإقليمي. وشارك يومي 18 و 19 كانون الثاني/يناير في الحوار السياسي الإقليمي في أبو ظبي الذي استضافته حكومتا أفغانستان والإمارات العربية المتحدة، ونظم بدعم من النرويج. وتبادل المشاركون الآراء عن الاستقرار في أفغانستان من منظور إقليمي، وركزوا على المرحلة الانتقالية والسلام والمصالحة، والانتخابات، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب. 
	ثالثا - حقوق الإنسان
	25 - في 9 كانون الأول/ديسمبر، أصدرت البعثة تقريرا بعنوان: ”لا يزال الطريق طويلا: تنفيذ قانون القضاء على العنف ضد المرأة في أفغانستان“، تم الاعتماد فيه على المعلومات التي جمعت من 22 ولاية في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2011 إلى أيلول/سبتمبر 2012. ووجد التقرير أن هناك تقدما وكذلك ثغرات في التنفيذ. وعلى الرغم من رجوع المدعين العامين والمحاكم إلى ذلك التشريع في عدد متزايد من القضايا، لا يزال معدل تطبيقه منخفضا بوجه عام. وفي 16 ولاية تلقت الشرطة والمدعون العامون 479 بلاغا عن حالات عنف ضد المرأة، وأصدرت لوائح الاتهام في 163 منها، واستخدم التشريع في 72 لائحة من لوائح الاتهام. وصدرت أحكام بالإدانة في 52 حالة (72 في المائة) بالمقارنة مع ما نسبته 34 في المائة في العام السابق.
	26 - ولا تزال حماية الناشطين في مجال حقوق المرأة مدعاة للقلق البالغ. ففي 9 كانون الأول/ديسمبر، قتل المدير بالنيابة لإدارة شؤون المرأة في ولاية لغمان في هجوم استهدفه، وهي ثاني عملية قتل لأحد شاغلي المناصب في لغمان خلال خمسة أشهر. وفي 15 كانون الثاني/يناير وقع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومنظمة الصحة العالمية، مذكرة تفاهم لوضع نظام للإحالة يدعم تقديم العلاج والرعاية إلى ضحايا العنف الجنساني. ويمثل ذلك البرنامج الأول من نوعه في أفغانستان، وتشمل أنشطته المقررة إجراء دراسة في ست ولايات عن الإدارة المناسبة للحالات وبروتوكولات العلاج، وتدريب العاملين في القطاع الصحي في جميع الولايات، البالغ عددها 34 ولاية، بحلول نهاية عام 2014، وكذلك بدء الأخذ بمراكز المساعدة الجامعة على سبيل التجربة، في المستشفيات الموجودة في ولايات كابل وباميان وننكرهار. 
	27 - وفي 20 كانون الثاني/يناير، أصدرت البعثة تقريرا بعنوان ”معاملة الأشخاص الذين تحتجزهم السلطات الأفغانية لأسباب متصلة بالنزاع: بعد مرور عام“. واستنادا إلى مقابلات أجريت مع 635 من الأشخاص المحتجزين لأسباب متصلة بالنزاع، في 89 مرفق من مرافق الاحتجاز الأفغانية تغطي 30 ولاية، تبين أن التعذيب لا يزال مستمرا في العديد من مرافق الاحتجاز، وذلك على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة والشركاء الدوليون، وبخاصة القوة الدولية. وأفاد أكثر من نصف المحتجزين لأسباب متصلة بالنزاع الذين أجريت معهم مقابلات أنهم قد تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب، ولا سيما في 34 مرفقا تخضع لسيطرة الشرطة ومديرية الأمن الوطني. وفي 22 كانون الثاني/يناير، شكَّل الرئيس وفدا لتقصي الحقائق لكي يقوم بالتحقيق في الشواغل التي أثيرت. وفي 11 شباط/فبراير، أعلن الوفد أنه خلص إلى وجود تعذيب وسوء معاملة عند الاعتقال والتحقيق من جانب مسؤولي الشرطة والأمن الوطني، حيث تعرض لذلك قرابة 48 في المائة من المحتجزين الذين أجريت معهم مقابلات، في حين أن ثلثي المحتجزين لم يتح لهم الحصول على محام للدفاع. وفي 16 شباط/فبراير، أصدر الرئيس مرسوما من أجل تنفيذ توصيات الوفد الإحدى عشرة المتعلقة بمنع التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز.
	28 - وفي 19 شباط/فبراير، أصدرت البعثة تقريرها السنوي لعام 2012 بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة. ووثق التقرير 754 2 حالة وفاة و 805 4 إصابات في صفوف المدنيين في عام 2012، ويمثل هذا انخفاضا نسبته 4 في المائة في عدد الضحايا المدنيين بالمقارنة مع عام 2011، وهو الانخفاض الأول خلال فترة ست سنوات. ويشمل هذا الرقم انخفاضا بنسبة 12 في المائة في عدد القتلى المدنيين. وكانت العناصر المناوئة للحكومة مسؤولة عن 179 2 من الوفيات و 952 3 من الإصابات في صفوف المدنيين، ويمثل ذلك زيادة نسبتها 9 في المائة عن عام 2011. وكانت القوات الموالية للحكومة مسؤولة عن 316 من الوفيات وعن 271 من الإصابات، الأمر الذي يمثل انخفاضا نسبته 46 في المائة عن عام 2011. وبوجه عام، يعزى 81 في المائة من الخسائر البشرية إلى العناصر المناوئة للحكومة، و 8 في المائة إلى القوات الموالية للحكومة، في حين لا ينسب 11 في المائة من تلك الخسائر إلى أي جهة. وازداد عدد القتيلات والجريحات من النساء والفتيات بنسبة 20 في المائة في عام 2012، حيث بلغت حالات الخسائر 864 حالة (بواقع 301 من الوفيات و 563 إصابة) وتشمل الاتجاهات الأخرى التي تؤثر على حماية المدنيين زيادة استهداف المواقع المدنية من جانب القوات المناوئة للحكومة، وما يظهر من انتشار الجماعات المسلحة غير المشروعة، بما في ذلك الميليشيات الموالية للحكومة، ولا سيما في شمال البلد وشمالها الشرقي.
	29 - وفي الفترة من 1 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 31 كانون الثاني/يناير، وثقت البعثة 472 قتيلا و 063 1 جريحا في صفوف المدنيين، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 7 في المائة في عدد الخسائر البشرية بين المدنيين مقارنة بنفس الربع من فترة السنة الماضية. ويشمل ذلك المجموع انخفاضا في الوفيات بنسبة 17 في المائة في حين بقيت نسبة الإصابات دون تغيير. وكانت العناصر المناوئة للحكومة مسؤولة عن نسبة 81 في المائة من القتلى والجرحى المدنيين، والقوات الموالية للحكومة مسؤولة عن 7 في المائة منهم. أما النسبة المتبقية والبالغة 12 في المائة من الضحايا المدنيين فلم يمكن نسبها إلى أي طرف، فهي قد نجمت في المقام الأول عن حوادث لتبادل إطلاق النار أو عمليات قصف عبر الحدود أو عن مخلفات الحرب من المتفجرات.
	30 - وفي الفترة من 1 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 31 كانون الثاني/يناير، تلقت فرقة العمل القطرية التي تقودها الأمم المتحدة للرصد والإبلاغ بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، بلاغات عن 166 حادثة تتصل بانتهاكات جسيمة لحقوق الطفل. وتم التحقق مما يبلغ مجموعه 79 حالة وفاة و 192 حالة إصابة في صفوف الأطفال. وكانت معظم هذه الحوادث في المنطقتين الجنوبية والشرقية. وأعربت وزارة الخارجية عن تأييدها القوي لتنفيذ خطة العمل من أجل منع تجنيد القصر ومرفقيها المتعلقين بأعمال القتل والتشويه والعنف الجنسي المرتكبة ضد الأطفال، بما في ذلك الالتزام بانعقاد اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات والفريق العامل التقني (الأطفال والنزاع المسلح). 
	31 - وفي 13 شباط/فبراير، بدأت المرحلة الثانية من حوار الشعب الأفغاني بشأن السلام، وهي مبادرة يقودها المجتمع المدني وتدعمها البعثة. وهي تهدف إلى استطلاع آراء فئات متنوعة من المواطنين في ما يتعلق بتصوراتهم عن الدوافع المحلية للنزاع وإلى تحديد عوامل التحفيز المحلية التي يمكن أن تعمل على تحقيق السلام الدائم. وينتظر أن يعقد خلال الأشهر العشرة المقبلة أكثر من 200 مناقشة من المناقشات التي تجريها مجموعات التركيز، مع حوالي 000 4 أفغاني من الولايات الـ 34 كلها.
	رابعا - تنفيذ عملية كابل والاتساق في التنمية 
	32 - واصلت الحكومة وشركاؤها الدوليون العمل على تنفيذ الالتزامات المتعهد بها في مؤتمر طوكيو المعني بأفغانستان، الذي عقد في 8 تموز/يوليه 2012، ورصد هذه الالتزامات. وضمانا لاستمرار التقدم، ركزت المناقشة على وضع الصيغة النهائية لنواتج محددة تتعلق بالعناصر الأساسية لإطار طوكيو للمساءلة المتبادلة يجري تنفيذها قبل انعقاد اجتماع كبار المسؤولين في تموز/يوليه.
	33 - وفي 12 شباط/فبراير، أقر المجلس المشترك للتنسيق والرصد أربعة برامج إضافية ذات أولوية على الصعيد الوطني، وهي: الحوكمة بكفاءة وفعالية؛ والمياه والموارد الطبيعية؛ والإنتاج الزراعي الشامل وتطوير الأسواق على الصعيد الوطني؛ والإمداد الوطني بالطاقة. وبذلك يصل مجموع البرامج التي تم إقرارها إلى 20 برنامجا من أصل 22. 
	34 - وبعد مشاركة مكثفة، أقر المجلس أيضا سياسة إدارة المعونة، وهي إحدى الالتزامات الرئيسية التي تعهد بها المجتمع الدولي في طوكيو. وتقدم هذه السياسة إطارا مدته خمس سنوات من أجل ضمان تحقيق برنامج فعالية المعونة، تمشيا مع الخطة الجديدة للانخراط في مساعدة الدول الهشة، التي اتفق عليها في المنتدى الرابع الرفيع المستوى المعني بفعالية المعونة، الذي عقد في بوسان بجمهورية كوريا، في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ديسمبر 2011، وتتناول تحقيق المواءمة مع أولويات الحكومة، والتمويل المتاح في إطار الميزانية وجداول المرتبات الموازية للعاملين في الخدمة المدنية. وقد التزمت الأمم المتحدة والبنك الدولي بمواءمة مرتبات الموظفين الحكوميين التي تدفع حاليا عن طريق الصناديق التابعة لهما مع جدول المرتبات الحكومي المتفق عليه للعاملين في المساعدة الفنية الوطنية. وستؤثر هذه المواءمة التدريجية لمرتبات الموظفين، على عدد يتراوح بين 000 6 و 000 7 موظف، وستجري خلال السنتين أو السنوات الثلاث المقبلة كجزء من برنامج بناء القدرات من أجل تحقيق النتائج الذي يهدف إلى زيادة قدرات الحكومة على نحو مستدام وللأجل الطويل. 
	35 - وسعيا إلى كفالة المزيد من الشفافية والمساءلة، أُدخل ممثلون عن منظمات المجتمع المدني في اللجان الفنية والتوجيهية لإطار عمل طوكيو للمساءلة المتبادلة. وواصلت البعثة دعمها للمجتمع المدني من خلال سلسلة من حلقات العمل في قندهار وجلال آباد تتناول المشاركة في مناقشة السياسات العامة، وتخطيط التنمية وتنفيذها. ووسط القلق إزاء الآثار المحتملة للعملية الانتقالية على المرأة، ينظر فريق الأمم المتحدة القطري أيضا في أفضل سبل تقديم الدعم للرصد والإبلاغ المنهجيين في ما يتعلق بالالتزامات الجنسانية الواردة في إعلان طوكيو وإطار طوكيو للمساءلة المتبادلة. 
	36 - وفي كانون الأول/ديسمبر، أقر فريق الأمم المتحدة القطري إطار سياسة عامة يتعلق بكيفية معالجة الطلبات المقدمة إلى الأمم المتحدة للاضطلاع بأنشطة كانت تقوم بها سابقا أفرقة إعادة إعمار الولايات. وشُدِّد في تلك السياسة على القيادة الأفغانية باعتبارها مبدأ أساسيا للمرحلة الانتقالية، على أن ينظر في الطلبات حصرا على أساس كل حالة على حدة. وتشمل المعايير أن يكون الطلب صادرا عن حكومة أفغانستان، وأن تعبر الأنشطة عن الأولويات والبرامج الأفغانية الوطنية المتفق عليها وتعززها، ويشمل ذلك سياسة إدارة المعونة، وأن تتسق هذه الأنشطة مع ولايات الأمم المتحدة وأولوياتها والأهداف الإنمائية للألفية وتسهم في الوفاء بها. ويجب أن تحافظ وكالات الأمم المتحدة على قدرتها على تقديم المساعدة وفقا للمبادئ الإنمائية والإنسانية المقررة.
	37 - وفي 13 شباط/فبراير، اشترك وزير الخارجية وممثلي الخاص في رئاسة الاجتماع السنوي الثاني لرؤساء وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في أفغانستان والوزارات التنفيذية الأفغانية. وأكد الاجتماع إعادة توجيه العلاقة خلال المرحلة الانتقالية وعقد التحول (2015-2024). وأشار وزير الخارجية زلماي رسول إلى أن أفغانستان تتوقع مشاركة من الأمم المتحدة، لا تقل عن مشاركتها حتى الآن، وإن اختلفت عنها. وينبغي أن تنتقل المساعي الحميدة للأمم المتحدة من الدور التقليدي، إلى المزيد من الدعم التقني للعمليات السياسية التي تتم بقيادة أفغانية وإلى بناء قدرات المؤسسات الأفغانية. ويبقى من الأهمية بمكان أن تركز الأمم المتحدة على اتساق التنمية وتعزيز التكامل، وتقوية توحيد الأداء.
	38 - وفي الفترة من 22 كانون الثاني/يناير إلى 2 شباط/فبراير، اضطلع صندوق النقد الدولي ببعثة استعراضية إلى كابل. وتندرج عناصر هذا الاستعراض، ولا سيما تعزيز الإشراف على الأعمال المصرفية، والإصلاحات المصرفية، ضمن الأمور الأساسية في إطار طوكيو للمساءلة المتبادلة. وتشمل الإجراءات الرئيسية التي حُدِّدت للحكومة كي تقوم بتنفيذها قبل اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق في نيسان/أبريل أن تقدم إلى الهيئة التشريعية القوانين المتعلقة بالأعمال المصرفية ومكافحة غسل الأموال وضريبة القيمة المضافة. ويتوقع أن تسهم هذه الضريبة، ونسبتها من 2 إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في ميزانية الحكومة بدرجة كبيرة.
	خامسا - الحوكمة وسيادة القانون
	39 - في 8 كانون الثاني/يناير، عُيّن 60 من حكام المقاطعات و 17 من نواب حكّام الولايات. وقد تم اختيار أكثر من نصف حكام المقاطعات الـ 364 و 32 من نواب حكام الولايات الـ 34 من خلال عملية تقوم على أساس الجدارة. وفي آخر جولات التعيينات، جرى تعيين السيدة سيارة شكيب سادات حاكمةً لمقاطعة فايز آباد، بولاية جوزجان، لتكون أول امرأة تتقلّد منصب الحاكم.
	40 - وفي 11 كانون الأول/ديسمبر، ناقش المنتدى دون الوطني لتنسيق الحوكمة تنفيذ البرنامج الوطني ذي الأولوية المتعلق بالحوكمة المحلية. وقد عُقد المنتدى برئاسة مشتركة بين المديرية المستقلة للحوكمة المحلية والبعثة، وبحضور وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط الحضري وإصلاح الريف وتنميته، إلى جانب الجهات المانحة، ونوقشت فيه قضايا من قبيل احتمال نشوء فجوات في المساعدة من جرّاء إنهاء عمل أفرقة إعادة إعمار الولايات. وكشفت المديرية الستار عن أداة مرجعية لعرض المعلومات المتعلقة بالنواتج المتوخّى تحقيقها في البرامج ذات الأولوية وبمواردها وما تحتاجه من قدرات، ويجري حاليا صقل هذه الأداة وتغذيتها بالبيانات. وبالنسبة إلى البرنامجين الوطنيين ذوي الأولوية اللذين لم يوضعا بعد في صيغتهما النهائية، عُمّم في 9 كانون الثاني/يناير مشروع جديد لبرنامج القانون والعدالة للجميع، في حين تبيّن أن برنامج الشفافية والمساءلة هو الأكثر إشكالية نظرا لوجود شواغل لدى الجهات المانحة إزاء التقدّم المحرز في التصدّي للفساد. واتُّفق على أن تنفذ قبل إقراره أربعة إجراءات، هي: التحقّق من الأصول التي في حوزة كبار المسؤولين؛ وإصدار قانون بخصوص مراجعة الحسابات؛ وإصدار قانون بخصوص الحق في الاطلاع على المعلومات العامة؛ وتبسيط تراخيص البناء.
	41 - وفي 7 شباط/فبراير، أصدر المكتب الأعلى للرقابة ومكافحة الفساد، بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، دراسة استقصائية عن الأنماط والاتجاهات التي سادت مؤخراً فيما يتصل بالفساد في أفغانستان. وتبيّن أن مجموع الرشاوى التي دُفعت للموظفين العموميين في عام 2012 يُقدّر بمبلغ 3.9 بلايين دولار، بزيادة قدرها 40 في المائة، على أساس القيم الحقيقية، طرأت منذ إجراء الدراسة الاستقصائية السابقة في عام 2009. ومن بين الأفغان البالغ عددهم 700 6 فرد، المشمولين بالدراسة (ومنهم 42 في المائة من النساء)، دفع النصف رشاوى لموظفين عموميين.
	42 - وفي 5 شباط/فبراير، وقّع رئيس المديرية المركزية للسجون 99 من التوجيهات الخاصة بعمليات السجون بقصد كفالة إدارة السجون وتدبير شؤونها بشكل سليم. وفي 20 و 21 شباط/فبراير، عقدت مجموعة النساء العضوات في الفريق العامل المعني بإصلاح القانون الجنائي حلقة عمل مدتها يومان، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والبعثة، وانصبّ تركيزها على المسائل المتعلقة بالمرأة في عملية إصلاح القانون الجنائي وعلى زيادة تمثيل المرأة في الفريق العامل. وتحت رعاية الفريق العامل المعني بشؤون السجون، الذي تسهم البعثة في دعمه، أعدّت وزارتا الداخلية والصحة العامة مذكرة تفاهم يتم بمقتضاها نقل المسؤولية عن تقديم الخدمات الصحية في السجون إلى وزارة الصحة العامة، بحيث يُضمن بدرجة أكبر توفير المستوى المطلوب من الخبرة في تقديم الرعاية الصحية للسجناء. 
	سادساً - المساعدة الإنمائية والإنسانية
	43 - في 23 كانون الثاني/يناير، عُقد في أبو ظبي اجتماع رباعي على مستوى الوزراء بين حكومات أفغانستان وجمهورية إيران الإسلامية وباكستان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك للوقوف على تنفيذ استراتيجية الحلول الخاصة باللاجئين الأفغان لدعم العودة الطوعية وإعادة الإدماج على نحو مستدام وتقديم المساعدة للبلدان المضيفة. ونوقشت استراتيجية الحلول في سياق الإطار الذي وضعتُه بشأن إنهاء حالة التشرد في أعقاب النزاع، والذي يُطبّق في أفغانستان على سبيل التجريب. واتُّفق أيضا على استراتيجية مشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة لتعبئة الموارد. ومثّلت العودة الطوعية لنحو 000 95 أفغاني في عام 2012 زيادة بنسبة 39 في المائة مقارنة بعام 2011. وبالنسبة إلى الجانب المتعلق بأفغانستان في استراتيجية الحلول، ينصبّ التركيز على توثيق الروابط بين المساعدتين الإنسانية والإنمائية. وبدعم من مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أعطت حكومة أفغانستان الأولوية لوضع الصيغة النهائية للسياسة الوطنية المتعلقة بالمشردين داخليا التي تهدف إلى حماية المشردين ومساعدتهم، وتقديم الحلول الدائمة لهم، ومنع تعرّضهم للتشرّد مجددا. 
	44 - وظل قرابة ثلاثة ملايين لاجئ أفغاني يعيشون في جمهورية إيران الإسلامية وباكستان، وهو ما يجعل من هذه الحالة واحدة من أهم حالات اللجوء الطويلة الأمد في العالم. ومن بين العقبات التي تحول دون العودة المستدامة انعدام الأمن وعدم توافر الخدمات الأساسية والرعاية الصحية والتعليم وسبل كسب الرزق. وفي 7 و 8 كانون الأول/ديسمبر اتفقت حكومتا أفغانستان وباكستان، في لاهور، على أن تمدد لستة أشهر صلاحية بطاقات إثبات التسجيل الخاصة باللاجئين المسجلين. وفي 15 و 16 كانون الثاني/يناير، قامت حكومة جمهورية إيران الإسلامية، خلال اجتماع ثلاثي عُقد في طهران مع حكومة أفغانستان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بعرض طرق مبتكرة لتشجيع مزيد من اللاجئين على العودة. ويبلغ عدد من شُرّدوا داخليا من جرّاء النـزاع الداخلي 000 500 نسمة، شُرّد 85 في المائة منهم بين عامي 2010 و 2012. ومن بين هؤلاء هناك أكثر من 000 94 نسمة شُرّدوا مؤخرا في عام 2012. 
	45 - وأُنجزت في كانون الأول/ديسمبر 2012 المرحلة الثانية لحملة تحصين واسعة النطاق ينفذها الشركاء في مجال المساعدة الإنسانية بدعم من وزارة الصحة. وأفضت الحملة حتى الآن إلى منع ما يصل إلى 000 40 حالة حصبة وإلى تفادي نحو 000 2 حالة وفاة. واتسمت الحملة بتغطية جيدة بوجه عام، حيث تم الوصول إلى نحو 94 في المائة من الأطفال المستهدفين. غير أن التغطية في 86 مقاطعة كانت أقل من 80 في المائة، وذلك بسبب انعدام الأمن.
	46 - وأعطت خطة العمل الإنساني المشتركة لعام 2013، التي تم إصدارها في 14 كانون الأول/ديسمبر، الأولوية الأولى لحماية المدنيين، يليها: خفض معدّلات الوفيات والاعتلالات؛ ومساعدة المشردين والعائدين والمجتمعات المضيفة؛ وإعادة توفير سبل كسب الرزق لأكثر الشرائح ضعفاً. وأُجري تقييم بناء على مؤشر للاحتياجات ودرجات الضعف تبيّن منه أن ولايات قندهار وهلمند وننكرهار وغزني وكونار هي الأشد احتياجا. ومن المواضيع التي كانت محور تركيز كبير، وستظل كذلك في عام 2013، موضوع توسيع سبل الحصول على المساعدات الإنسانية وإيصالها في الجنوب والشرق. وانخفض المستوى الكلّي لتمويل المساعدة الإنسانية المقدّمة إلى أفغانستان من عام 2011 إلى عام 2012 بنسبة 50 في المائة، وفي عام 2012 لم يرد في إطار النداء الموحد سوى 48 في المائة فقط من الاحتياجات المقدّرة. وأعيد تفعيل الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ مع بداية عام 2013 بهدف توجيه الموارد إلى الجهات الفاعلة القادرة على الوصول إلى ذوي الحاجات الماسة من المتضرّرين من النـزاع. والمستهدف هو جمع أموال تتراوح بين 10 ملايين و 15 مليون دولار للفترة 2013، مع وجود رصيد افتتاحي في كانون الثاني/يناير بقيمة 5.9 ملايين دولار. 
	47 - وأفضت أنشطة إزالة الألغام التي تتم بتنسيق من دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام إلى تطهير 235 حقل ألغام خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مما أتاح المجال لاستغلال 20 كيلومترا مربعا من الأراضي في الإنتاج. وبات 21 مجتمعا محليا آخر خاليا من الألغام، مما كان له أثر إيجابي على 000 46 مدني أفغاني. وبدأت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام وغيرها من الجهات المعنية بالألغام العمل مع الحكومة على سنّ تشريع بخصوص الإجراءات المتعلقة بالألغام في كانون الثاني/يناير.
	48 - وستمثل الأشهر الستة المقبلة مرحلة مفصلية على صعيد القضاء على شلل الأطفال، حيث تؤكد المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال أنه يمكن وقف انتشار الفيروس إذا ما فُعّلت خطة العمل الوطنية لمواجهة الطوارئ. وبفضل توثيق التفاعل مع المجتمعات المحلية وتحسين عمليات جمع البيانات وتتبّع حالات الأطفال الذين تعذّر تحصينهم بسبب عدم إمكان الوصول إليهم، حدث انخفاض مطّرد في أعداد الأطفال غير المحصّنين. وقد أفادت أفغانستان بحدوث 37 حالة إصابة بشلل الأطفال خلال عام 2012، في انخفاض عن الحالات الـ 80 التي حدثت في عام 2011. وكردّ فعل لاكتشاف حالتين في كانون الأول/ديسمبر، إلى جانب اكتشاف حالات لفيروس شلل الأطفال البرّي في الشرق والجنوب الشرقي، وحالات لفيروس شلل الأطفال من النوع الناتج عن اللقاحات في الجنوب، نفذت وزارة الصحة العامة حملات للتصدي لهذه الحالات في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية. وفي 11 كانون الأول/ديسمبر، انعقدت أولى فرق العمل المشتركة بين الوزارات التي تعدّ واحدة من أهم الآليات الرقابية الموصى بها في خطة العمل الوطنية لمواجهة الطوارئ. وفي الفترة من 10 إلى 12 شباط/فبراير، أقيمت أولى جولات أيام التحصين على الصعيد دون الوطني لهذا العام. 
	49 - وفي 1 كانون الثاني/يناير، أطلقت الوكالة الأفغانية الوطنية لحماية البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة مبادرة لوضع تصوّر مفاهيمي لمشروع للتكيّف مع تغير المناخ، وهي من أضخم المبادرات التي تتلقى دعما من صندوق أقل البلدان نموا. وانصبّ تركيز التصوّر المفاهيمي على تعزيز قدرة المجتمعات المحلية في ولايات بنجشير وبلخ أوروزغان وهرات على التكيّف من خلال إيجاد روابط بين جهود التكيف مع تغير المناخ وسبل كسب الرزق وإجراءات الحد من مخاطر الكوارث. وعلى الصعيد الوطني، قُدّم الدعم إلى الوكالة الوطنية لحماية البيئة في إعداد إطار للاستراتيجية المتعلقة بتغيّر المناخ. ويجري كذلك إقامة نظام وطني للمناطق المحمية في أفغانستان للحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز وظائف النظم الإيكولوجية وقدرتها على التكيف في المناطق المهمة بيئيا.
	سابعا - مكافحة المخدرات
	50 - أصدرت وزارة مكافحة المخدرات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة النتائج الأولية للتقييم الذي أجري في عام 2013 لمخاطر الأفيون في الجنوب والغرب والوسط والشرق، وتبيّن منها أن زراعة الخشخاش قد شهدت زيادة للسنة الثالثة على التوالي. فقد شهدت الزراعة زيادة في ولايات هلمند وقندهار وفرح وأوروزغان وننكرهار وغور وزابول وكابيسا، وهي الولايات المسؤولة عن القسم الأعظم من هذا النشاط، بينما يُتوقّع أن يكون هناك انخفاض في هرات، ولا يُتوقّع أن يكون هناك تغيير كبير في ولايات دايكوندي ونيمروز وبادغيس ولغمان وكنر وكابل. وبقيت ولايات غزني وخوست ولوغار وباكتيكا وباكتيا وبانجشير وباروان ووارداك ونورستان خالية من الخشخاش. وستصدر نتائج تقييم الولايات الشمالية في وقت لاحق، وذلك نظرا لاختلاف موسم الزرع والحصاد. 
	51 - وللتصدّي للاتجار بالسلائف الكيميائية، أنشئ فريق عامل جديد للاستخبارات الإقليمية كي يستعرض حالات الاتجار ويتعرّف على الاتجاهات ويوصي بالإجراءات التصحيحية. وخلال الفترة من 21 إلى 23 كانون الثاني/يناير، استضاف المركز الإقليمي للمعلومات والتنسيق في آسيا الوسطى في ألماتي اجتماعا حضره خبراء من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وانصبّ تركيز الاجتماع بصفة خاصة على واقعة الاستيلاء على 11 طنا من مادة أنهيدريد الخليك في أفغانستان في عام 2012، حيث تعاون ضباط الاستخبارات من البلدان المستهدفة في الكشف عن شبكات الاتجار ومساراته. 
	52 - وفي 25 كانون الثاني/يناير، عُقد اجتماع في باكو لمناقشة تدبير عملية إسطنبول لبناء الثقة في مجال مكافحة المخدرات، وتلى ذلك إقرار اجتماع كبار المسؤولين لخطة تنفيذ التدبير. وفي 30 كانون الثاني/يناير، اجتمعت آلية الرصد في مجال مكافحة المخدرات التابعة للمجلس المشترك للتنسيق والرصد، وأقرّت استعراض وتحليل البرامج الوطنية ذات الأولوية. واتُّفق على أن تعمل الآلية عن كثب مع رؤساء المجموعات البرنامجية لتنقيح النقاط المرجعية المقترحة لمكافحة المخدرات وكفالة تعميمها.
	ثامنا - دعم البعثة 
	53 - في 24 كانون الأول/ديسمبر، وافقت اللجنة الخامسة على ميزانية سنة 2013، وحجمها 400 231 196 دولار، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 18.7 في المائة عن أرقام عام 2012. وصُرف مخصص بقيمة 700 815 194 دولار من دولارات الولايات المتحدة للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر. وستقيّم المنظمة الوضع على مدى السنة لتقرّر المقدار الذي سيُفرج عنه من المبلغ المتبقي. وعند نهاية كانون الأول/ديسمبر 2012، كانت 631 وظيفة (81 وظيفة دولية و 550 وظيفة وطنية) قد ألغيت، بسبب التخفيضات التي طرأت على الميزانية، ويعزى الكثير من تلك الحالات إلى إغلاق المكاتب التسعة التي كانت موجودة في الولايات. وسيُجرى استعراض شامل ثان لدعم البعثة، حيث سيُنظر في ملاك الموظفين وهياكل الدعم في مختلف أنحاء البلد. ويبلغ معدل الشواغر حاليا 5 في المائة (14 في المائة للموظفين الدوليين و 2 في المائة للموظفين الوطنيين).
	54 - وفي 11 كانون الأول/ديسمبر، افتتح مكتب الدعم المشترك في الكويت، تماشيا مع استراتيجية تقديم الدعم الميداني على الصعيد العالمي التي تشدد على زيادة التعاون بين البعثات المتجاورة جغرافيا. وتستخدم البعثة وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق المكان الموجود في الكويت لتوفير الدعم عن بعد في مجالي الشؤون المالية وإدارة والموارد البشرية. وبالإضافة إلى ذلك، وقّعت البعثة على المستوى المحلي عددا من اتفاقات تقاسم التكاليف بقيمة بلغت زهاء 9 ملايين دولار مع الوكالات والصناديق والبرامج بهدف توحيد عمليات الأمم المتحدة في أفغانستان. وكان أهمها اتفاق للخدمات المشتركة بقيمة 7 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة، تم إبرامه مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية، التي تشترك في المرافق الكائنة في مركز عمليات الأمم المتحدة في أفغانستان الموجود في كابل. 
	55 - وفي 30 كانون الثاني/يناير، افتتحت البعثة المجمع الجديد لمكتبها الإقليمي في باميان. ويسكن جميع موظفي البعثة الدوليين في أمكان للإقامة توفرها البعثة في مجمّعات روعي فيها استيفاء معايير العمل الأمنية الدنيا للأمم المتحدة. وتقوم البعثة، في إطار السعي إلى تحسين تأمين المكتب الإقليمي في قندز، بإجراء محادثات مبدئية مع ممثلين لحكومات أفغانستان وألمانيا وهولندا بخصوص استخدام أماكن مؤمنة موجودة من قبل.
	تاسعا - الملاحظات
	56 - كانت الفترة المشمولة بالتقرير مهمة في تهيئة الظروف المناسبة لحدوث تحولات أمنية وسياسية واقتصادية متزامنة في الفترة المفضية إلى عام 2014. وستساعد هذه الجهود على تعزيز الاستقرار في المستقبل، الذي سيكون من عناصره الحيوية وجود قيادة أفغانية منتخبة ومؤسسات قوية وقادرة على تقديم الخدمات للسكان. وتمر بالضرورة العلاقة بين حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي بعملية إعادة تنظيم، من الأهمية بمكان فيها أن يجري في الوقت المناسب الوفاء بالالتزامات المتبادلة المستمرة من أجل كفالة الثقة والاتساق. وقد بدأت الأمم المتحدة أيضا تفكر في الدور الذي تؤديه في دعم الجوانب المدنية للعملية الانتقالية والمساعدة في جهود إرساء الاستقرار والتنمية في فترة ما بعد عام 2014. 
	57 - ولن تتمكن أفغانستان، إلا في ظل السلام، من تحقيق الاستقرار والنمو والازدهار الذي يتطلع إليه شعبها ويستحقه، غير أن التوقعات المحيطة بالمصالحة، يجب أن تكون واقعية. فبعد ثلاثة عقود من النزاع، ستكون هناك انتكاسات وحالات من سوء الفهم. وضمانا للنجاح، ينبغي أن يتولى الأفغان قيادة العملية وأن يمتلكوا زمامها بصفة عامة، كما يلزم زيادة التماسك والتنسيق. وقد شهدت الأشهر القليلة الماضية تحولا كبيرا في التركيز من جانب الحكومة إلى مسار أقرب إلى الطابع الرسمي محوره المجلس الأعلى للسلام والمحاورون المعتمدون المنتمون لحركة طالبان. وتواصل البعثة تعزيز تدابير بناء الثقة ونشر الاطمئنان دعما للجهود التي تبذلها الحكومة، وذلك بطرق من بينها تقديم الدعم إلى المجلس وجهود التعاون الإقليمي، والمشاركة في نظام الجزاءات، وتيسير الحوار فيما بين جميع الأطراف الأفغانية بشأن الرؤى الخاصة بالمستقبل، بما يشمل كافة أنحاء البلد. 
	58 - والدعم الذي تقدمه باكستان لجهود السلام هو أمر موضع ترحيب، كما أن لزيادة التعاون الإقليمي، بصورة أعم، أهمية حيوية بالنسبة للاستدامة والاستقرار على الأجل الطويل. وسوف تتزايد أهمية العلاقة بين أفغانستان وجيرانها مع تقليص الجهات الفاعلة الدولية الأخرى للجهود التي تبذلها. وقد تواصل الزخم المتعلق بعملية اسطنبول بالتصديق على خطط تنفيذ ستة من تدابير بناء الثقة. وتشارك الأمم المتحدة في كل من هذه الخطط، كما تشارك في الفريق الفني الخاص بكل منها. 
	59 - وسوف يحتاج القادة السياسيون الأفغان إلى اتخاذ عدد من القرارات الحيوية في المستقبل القريب، الأمر الذي من شأنه أن يحدد مناخ الانتخابات المقبلة وإطارها. ويشكل وضع إطار انتخابي له مصداقيته في الوقت المناسب من خلال عملية تقوم على الشفافية والمشاركة أحد الالتزامات الرئيسية الواقعة على الحكومة بموجب إطار طوكيو للمساءلة المتبادلة. وينبغي التركيز في هذا على سن التشريعات المتعلقة بالانتخابات. وألاحظ مع القلق إمكان الوصول في الوقت الحالي إلى طريق مسدود من الوجهة التشريعية، بالنظر إلى الحاجة الملحة إلى توفير اليقين السياسي والاضطلاع بأعمال التخطيط والتحضير على الصعيد التنفيذي في الوقت المناسب. ويشكل كسب التأييد على نطاق واسع قبل الانتخابات لما يمكن أن يسمى ”قواعد اللعبة“ عنصرا هاما من عناصر شرعية العملية، وأشجع جميع أصحاب المصلحة الأفغان على المشاركة البناءة. وسيكون في تحلي الهيئات المسؤولة عن إدارة الانتخابات، وتسوية المنازعات التي تنشأ في هذا الصدد، بالاستقلالية والمقدرة والحياد، سواء كان ذلك حقيقيا أو متصورا، اختبار سياسي فعلي يساعد في كفالة قبول النتائج النهائية. وعلى صعيد فوري، ستكون ثمة أهمية بالغة لتعيين رئيس لجنة الانتخابات المستقلة عند انتهاء ولاية الرئيس الحالي - وللعملية التشاورية التي سيجري من خلالها التوصل إلى قرار في هذا الشأن. وثمة أهمية أيضا للالتزامات الدستورية والدولية التي توجب على أفغانستان كفالة مشاركة النساء، سواء كناخبات أو مرشحات. 
	60 - ويشكل الجهد المبذول لإصدار بطاقات الهوية الإلكترونية عملية وطنية هامة، يجب أن يدعمها المجتمع الدولي، وهي يمكن أن تسهم في أعمال التحضير للانتخابات. وفي ظل توقع أن يضيف استخدام بطاقات تسجيل الناخبين القديمة وعملية استكمالها المزيد من البطاقات إلى المجموع القائم، وبالنظر إلى احتمال ألا يكتمل المشروع بحلول انتخابات عام 2014، فمن غير المرجح أن تطرأ تحسينات هامة على عملية تحديد هوية الناخبين المشاركين في الانتخابات. وفي سبيل ضمان قدر كاف من جودة الانتخابات ودرجة قبولها، لا بد الآن أن يتزايد اتساع بؤرة التركيز بحيث تشمل الأعمال التحضيرية الفنية الرئيسية الأخرى، ومنها تحسين إدارة الانتخابات وتعزيز إجراءات الردع عن الغش ومنع وقوعه، على ألا تُغفل في ذلك الحاجة إلى اشتمال الجميع والمشاركة الواسعة النطاق. ومن الناحية السياسية، أضرت عملية البت في تسجيل الناخبين بالتصورات السائدة عن استقلالية لجنة الانتخابات المستقلة. وثمة أهمية حيوية للاعتراف بالفصل بين السلطات والصلاحيات المنوطة بمختلف المؤسسات، والتقيد بتلك الأمور. 
	61 - ويشكل إطار طوكيو للمساءلة المتبادلة الإطار الرئيسي للتنسيق والاتساق بين الحكومة والمجتمع الدولي. ولا يقتصر جوهر هذه الالتزامات على إجراء انتخابات شفافة شاملة للجميع، وإنما يمتد أيضا ليشمل إعمال حقوق الإنسان الواجبة لجميع الأفغان، ولا سيما النساء والأطفال، والحكم الرشيد وجهود مكافحة الفساد، بما في ذلك زيادة الشفافية المالية والخضوع للمساءلة من جانب الجميع. ولا تزال الأمم المتحدة ملتزمة بتعزيز قدرة المؤسسات في أفغانستان على الوفاء بهذه الأهداف والالتزامات. وأرحب بالتأييد المشترك لسياسة إدارة المعونة ووضع أربعة برامج وطنية أخرى ذات أولوية، تقضي بزيادة ترشيد عمليات تخصيص موارد المانحين والبرمجة، بما يشمل موارد وبرامج الأمم المتحدة، تمشيا مع أولويات الحكومة. وللعمل الذي تؤديه آلية رصد مكافحة المخدرات الذي يغطي البرامج الوطنية ذات الأولوية أهمية في كفالة تزايد التصدي لتلك الآفة على نحو شامل. ويلزم حماية المكاسب التي حققتها المرأة على مدى العقد الماضي في أفغانستان والاعتماد عليها لتشجيع التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستمرة. ولذلك، فإنني أدعم الجهود الرامية إلى كفالة الرصد المنهجي للآثار الجنسانية في تنفيذ الإطار. 
	62 - ومن دواعي سروري أنه تم الإعلان عن عقد اجتماع كبار المسؤولين في كابل، في 3 تموز/يوليه، من أجل استعراض تنفيذ التزامات طوكيو. فتحقيق التقدم يتطلب تعميق المشاركة من جانب الحكومة والمجتمع الدولي، وهما بصدد الانتقال من المنحى القائم على العمليات إلى المسائل الجوهرية، وتحديد نواتج ملموسة يتعين تنفيذها لبيان التقدم المحرز في الوفاء بالالتزامات المذكورة. وأتطلع إلى تنفيذ تلك النواتج بحلول تموز/يوليه باعتبار ذلك الخطوة الأولى المحددة نحو تحقيق الأهداف الطموحة المقررة في إطار طوكيو للمساءلة المتبادلة. وتشكل كفالة استمرار برنامج الإصلاحات الخاص بصندوق النقد الدولي في مساره الصحيح أحد الجوانب التي تتطلب بذل الجهود من جانب الحكومة بأسرها. ويلزم إنجاز البرنامجين المتبقيين من البرامج الوطنية ذات الأولوية، المتعلقين بالعدالة وبالشفافية والمساءلة، للبرهنة على الالتزام بالتصدي لتفشي الفساد الذي يعرض نسيج البلد السياسي والمؤسسي والاجتماعي للخطر. وللعمل الحازم الذي يفضي إلى تعزيز قطاع العدالة أهمية جوهرية بالنسبة لمجمل برنامج الحوكمة المنصوص عليه في الإطار. 
	63 - ومن الأنباء الطيبة انخفاض الخسائر في صفوف المدنيين لأول مرة منذ ست سنوات. غير أن التكلفة البشرية للنزاع لا تزال غير مقبولة. فالزيادات الحادة في الاستهداف المتعمد من جانب العناصر المناوئة للحكومة للمدنيين الذين ينظر إليهم باعتبارهم من مؤيدي الحكومة، وشن الهجمات العشوائية في الأماكن العامة، واستخدام الأطفال كمفجرين انتحاريين كلها أمور تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. وكان رد الحكومة على ما ورد في تقرير البعثة بشأن تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم سريعا وبناءً. ويجب أن تتخذ الآن إجراءات بشأن المرسوم الصادر لتنفيذ التوصيات التي قدمها وفد الرئيس لتقصي الحقائق، من أجل ضمان وضع حد لتلك الممارسات. كذلك تم إحراز بعض التقدم في تنفيذ قانون القضاء على العنف ضد المرأة، وإن ظلت هناك تحديات كبيرة.
	64 - وتمر أفغانستان بأزمة إنسانية طال أمدها. فالنزاع والمخاطر الطبيعية والفقر المزمن والتخلف الإنمائي كلها أمور لا تزال تهدد بأخطار بالغة. وتتزايد أعداد المشردين داخليا بسبب النزاع، ولا يزال الكثير من اللاجئين العائدين بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، كما تؤثر الكوارث الطبيعية على مئات الآلاف من الأفغان كل سنة. وتطرح إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية تحديات رئيسية. ويمكن أن تؤدي الآثار الاقتصادية المترتبة على الانتقال إلى مزيد من الضغط على السكان الذين يعانون بالفعل من الضعف الشديد، في ظل خلفية من التناقص السريع للتمويل الموجه للأغراض الإنسانية. ولا يزال من الأولويات الرئيسية ضمان زيادة إمكانية الحصول على المساعدات والخدمات، واستمرار المانحين في تقديم الدعم لتلبية الاحتياجات الإنسانية الحالية والمقبلة. 
	65 - وقد أثرت التخفيضات التي أجريت في الميزانية في السنة الماضية تأثيرا كبيرا على شكل البعثة وقدرتها على تنفيذ جميع المهام والأنشطة المنوطة بها بنفس الدرجة من الكفاءة. ويجري بصورة مستمرة وضع أساليب عمل جديدة أكثر مرونة، من أجل الحفاظ على قدر من إمكانية التواصل، حتى في الأماكن التي لا يبقى فيها للبعثة وجود ميداني دائم. وتشمل تلك الأساليب اضطلاع البعثة بمهام مشتركة مع وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة وحشد الأموال الخاصة بالتواصل في إطار الأنشطة التي تنظم على الصعيد المحلي فيما يتصل بالسلام والمصالحة. وتشمل التدابير الأخرى التي يمكن اتخاذها اشتراك موظفي البعثة في موقع واحد مع وكالات أخرى أو مع السلطات المحلية، والتوسع في البعثات البرية، حيثما تسمح الظروف الأمنية بذلك، ومع الاستعانة بالمتعاقدين مع الأمم المتحدة. غير أنه، لا بد من الاعتراف بأن الميزة النسبية الفريدة للبعثة تتمثل في الشبكة الموجودة لديها على الصعيد دون الوطني وقدرتها على التواصل السياسي. ويطرح إغلاق تسعة من مكاتب الولايات تحديات من حيث الحفاظ على انتظام الاتصالات مع السلطات المحلية والمجتمع المدني، كما يؤثر على قدرة البعثة على الإنجاز في المجالات ذات الأولوية الصادر بها تكليف. ويشمل ذلك على وجه التحديد قدرة البعثة على دعم التفاعل بين الصعيدين المركزي والمحلي، على النحو المطلوب، وعلى التحقق السريع من الحوادث المتعلقة بحقوق الإنسان، والمساعدة في حل النزاعات المحلية، وبناء قدرات الجهات الفاعلة في الحكومة المحلية، والقيام بدور الإنذار المبكر في المجال الإنساني.
	66 - وأوصي بتجديد ولاية البعثة، التي تنتهي في 23 آذار/مارس 2013، لفترة إضافية مدتها 12 شهرا. فالبعثة لا تزال تؤدي دورا هاما فيما يتعلق بتقديم الدعم الدولي لأفغانستان، وهي تسترشد فيما تضطلع به من أنشطة تنفيذية بمقتضيات العملية الانتقالية وبالأدوار الأساسية المنوطة بها، وتعتمد عليها. ولا تزال الأولويات الرئيسية تتمثل في بذل المساعي الحميدة والتواصل السياسي من أجل دعم العمليات السياسية التي تجري بقيادة أفغانية، بما في ذلك على الصعيد الإقليمي؛ وحقوق الإنسان؛ واتساق التنمية، مع الاضطلاع بأنشطة قوية للدعوة فيما يتصل بالمساءلة عن الالتزامات المتبادلة. ويحتمل، في ظل الحوار الناشئ بشأن مستقبل وجود الأمم المتحدة وترتيبات العمل المطلوبة بعد عام 2014، أن تشكل هذه الأولويات أيضا عناصر أساسية في المساعدة على إرساء الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية في أثناء عقد التحول (2015-2024). فمعاناة البلد من الفقر المزمن ومن التعرض للكوارث الطبيعية، الأمر الذي يضاعف من تأثيره عدم استقرار الحالة الأمنية وتقلبها، تعني أن العمل الإنساني الذي تضطلع به الأمم المتحدة ستظل له أيضا أهمية بالغة في المستقبل المنظور. وفي حين أن هذه هي المجالات ذات الأولوية التي يمكن أن تتوخى الأمم المتحدة استمرار المشاركة فيها، فإن العمل في تلك المجالات سوف يتطلب الاحتفاظ بموارد كافية وبوجود له تأثيره في أنحاء البلد. 
	67 - وستقوم البعثة بالضرورة بتغيير الطريقة التي تعمل بها في ظل عملية انتقالية تعزز القيادة الأفغانية وتشدد على زيادة القدرة المؤسسية الأفغانية وتتوخى انخفاضا في وجود الأطراف الفاعلة الدولية الأخرى. وسوف يشمل هذا التعديل تعزيز الصلات بين البعثة المتكاملة والوكالات والصناديق والبرامج. وأود أن أشدد على أن الأمم المتحدة لا تسعى إلى الاضطلاع بصفة روتينية بالمهام المدنية التي تتولاها حاليا القوات العسكرية الدولية، بما في ذلك أفرقة إعادة إعمار الولايات، وبالتأكيد لن تنظر في القيام بذلك دون طلب صريح من الحكومة، ودون أن يكون ذلك متوافقا تماما مع الأولويات الوطنية الأفغانية المتفق عليها ومع الولايات المنوطة بالأمم المتحدة والمبادئ التي تهتدي بها. ويجب أن يكون هدف الأمم المتحدة في أفغانستان هو تعزيز العمليات السياسية والمؤسسات والقدرة على تقديم الخدمات التي يحتاجها الشعب ويستحقها. وعلى مدى فترة من التغيير الهائل، يجب على الأمم المتحدة أن تحافظ على التزامها المعلن الطويل الأجل إزاء الشعب الأفغاني والمؤسسات والسلطات المنتخبة ديمقراطيا. 
	68 - وأود أن أعرب عن امتناني لجميع الموظفين الوطنيين والدوليين التابعين للأمم المتحدة في أفغانستان ولممثلي الخاص، يان كوبيتش، على تفانيهم المستمر في الوفاء بالالتزامات التي تعهدنا بها دعما للشعب الأفغاني، وهو ما يجري في أغلب الأحيان في ظل ظروف شاقة.
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	• اجتمع الرئيس مع رئيس وزراء باكستان ووزير خارجيتها في 19 تموز/ يوليه 2012 في كابل لمناقشة عملية السلام والخطوات اللازمة لتيسير الحوار بين الأطراف الأفغانية.
	• في الفترة من 12 إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أجرى وفد من المجلس الأعلى للسلام زيارة إلى إسلام أباد. وشملت النتائج البارزة لهذه الزيارة إطلاق سراح عشرات السجناء المنتمين إلى حركة طالبان الذين كانت باكستان قد احتجزتهم وذلك بناء على طلب المجلس وبناء على الاتفاق الذي ينص على أن تقوم باكستان وأفغانستان والولايات المتحدة بتيسير المرور الآمن للمفاوضين المحتملين.
	• في 11 كانون الثاني/يناير 2013، كرر الرئيس، أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة، تأكيد دعمه لإنشاء مكتب لحركة طالبان في الدوحة، بحيث تجري الحركة انطلاقا منه محادثات مباشرة مع ممثلي المجلس الأعلى للسلام.
	• واصل برنامج أفغانستان للسلام وإعادة الإدماج تنفيذ مبادرات لإعادة الإدماج، شملت ما يلي: (أ) الموافقة على 136 من مشاريع المنح الصغيرة في 69 مقاطعة في 22 ولاية؛ (ب) تنفيذ مشروعين لإزالة الألغام يغطيان ولايات بادغيس وبغلان وسمنغان وتخار؛ (ج) تنفيذ 47 مشروعا في 17 ولاية، من خلال برنامج التنمية الوطني القائم على المناطق، والبرنامج الوطني لتعزيز الحصول على الخدمات في الريف، وبرنامج إمداد الريف بالمياه وخدمات الصرف الصحي والري؛ (د) توفير التدريب المهني لأكثر من 300 1 من المقاتلين السابقين و 700 1 من أعضاء المجتمع المحلي من جانب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والشهداء والمعوقين؛ (هـ) قيام وزارة الأشغال العامة بإنشاء هيئة الأشغال العامة التي يعمل فيها 595 من المقاتلين السابقين و 592 من أعضاء المجتمع المحلي في مجال الصيانة الروتينية للطرق في ست ولايات.
	• وقعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية رسالة للإفصاح عن النية في شباط/فبراير 2013 من أجل زيادة فرص الحصول على الخدمات الأساسية في المجتمعات المحلية التي تشهد عودة اللاجئين وتعزيز سبل كسب الرزق للمساعدة في سد الفجوة الإنسانية - الإنمائية.
	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 2012، قامت حكومة أفغانستان بتقديم معلومات مدعومة بالأدلة ومستكملة ودقيقة للجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1988 (2011). 
	• في الفترة من 1 آذار/مارس 2012 إلى 28 شباط/فبراير 2013، رُفعت أسماء ثمانية أفراد من قائمة أفراد حركة طالبان الخاضعين للجزاءات، عقب ورود طلبات مدعومة بأدلة من الحكومة لرفع الأسماء.
	زيادة الدعم الشعبي لعملية السلام، من خلال المشاركة على صعيد المجتمعات المحلية والتفاعل مع المجتمع المدني 
	• أنشئت لجنتان من لجان السلام في الولايات، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 32 لجنة. وازداد عدد أفرقة الولايات، التابعة للأمانة المشتركة القائمة على تنفيذ برنامج أفغانستان للسلام وإعادة الإدماج إلى 32 فريقا.
	• واصل المجلس الأعلى للسلام ومجلس العلماء أنشطة التوعية للتأثير على الجهات الفاعلة الدينية وتم تحديد 014 3 من الزعماء الدينيين باعتبارهم جهات تنسيق للأنشطة المتصلة بالسلام.
	• في الفترة من 19 إلى 21 حزيران/يونيه 2012، اجتمع أكثر من 150 من الباحثين البارزين والناشطين على صعيد المجتمع المدني والزعماء الدينيين في كابل في إطار المؤتمر الدولي الثاني للتعاون الإسلامي من أجل تحقيق مستقبل سلمي لأفغانستان. وأصدر المشاركون بيانا أدانوا فيه التفجيرات الانتحارية وغيرها من أعمال العنف ضد المدنيين.
	• عقدت لجنة المرأة التابعة للمجلس الأعلى للسلام حلقة عمل في نيسان/أبريل 2012 شاركت فيها 350 من النساء اللواتي تمثلن جميع الولايات، وعقدت حلقة عمل أخرى في كانون الأول/ديسمبر 2012 بشأن دور المرأة في السلام والأمن، كما عُقدت حلقة عمل مع شبكة المرأة الأفغانية بشأن قرار مجلس الأمن 1325 (2000). وحضرت العضوات مؤتمرا عن الأمن في جنوب آسيا عقد في عُمان من 29 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 2 كانون الأول/ديسمبر 2012، شارك فيه محمد معصوم ستانكزاي، وهو مستشار للرئيس لشؤون الأمن المحلي والأمين العام للمجلس الأعلى للسلام.
	• خلال أسبوع السلام في أيلول/سبتمبر عام 2012، نظم المجلس الأعلى للسلام 195 مناسبة للتوعية في جميع أنحاء البلد ونشر رسائل في وسائط الإعلام للتوعية وحشد الدعم لجهود السلام. وشارك في هذه المناسبات نحو 000 20 شخص.
	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
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	زيادة قدرة السلطات الأفغانية والمؤسسات الانتخابية المستقلة على إدارة انتخابات دورية نزيهة وإجرائها، مع إيلاء المراعاة الواجبة لمشاركة المرأة والحصص التي يكفلها الدستور
	• وضعت لجنة الانتخابات المستقلة في أيار/مايو 2012 الصيغة النهائية لخطتها الاستراتيجية الخمسية (2012-2016)، التي تشكل خارطة طريق لتنفيذ ولايتها الدستورية، و تعزيز ثقة أصحاب المصلحة في العملية الانتخابية، والحفاظ على حصة المرأة وكفالة مشاركتها، وتعزيز قدرة اللجنة واستدامتها.
	• استعرضت اللجنة قانونها الانتخابي الحالي وأرسلت نسختها المقترحة إلى وزارة العدل في 11 حزيران/يونيه 2012. وأجرت اللجنة مشاورات مع أصحاب المصلحة الأفغان على الصعيدين الوطني ودون الوطني.
	• في عام 2012، وضعت اللجنة خطتها لتسجيل الناخبين لانتخابات الفترة 2014/2015. وبعد مشاورات مكثفة، اعتمدت عملية لاستكمال تسجيل الناخبين تقتصر على الناخبين الجدد وتستند إلى السجلات السابقة.
	إنشاء لجنة للرصد والتقييم ووضع نقاط مرجعية لمكافحة الفساد 
	• في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2012، نتج عن الزيارة السابعة التي أجرتها لجنة الرصد والتقييم المستقلة المشتركة لمكافحة الفساد وضع توصيات ونقاط مرجعية إضافية للتصدي للفساد. وبلغ مجموع التوصيات 57 (من أصل 74) والنقاط المرجعية 58 (من أصل 75).
	• في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أنجزت اللجنة تحقيقا عاما في قضية مصرف كابل، وقدمت تقريرها إلى الرئيس. كذلك أتاحت الاطلاع عليه للعموم. 
	تمكين مؤسسات مكافحة الفساد كي تشرف على نهج يشمل قطاعات الحكومة كلها من أجل مكافحة الفساد 
	• واصلت الحكومة العمل على اعتماد قانون الوصول إلى المعلومات والقانون الوطني لمراجعة الحسابات؛ وتسجيل الأصول والتحقق منها ونشرها؛ وتبسيط إجراءات الحصول على تراخيص للبناء.
	نشر إقرارات أصول الموظفين العموميين سنويا
	• قاد المكتب الأعلى للرقابة ومكافحة الفساد في الحكومة عملية تسجيل أصول كبار المسؤولين الحكوميين والتحقق منها والإعلان عنها. ومن المتوقع أن يتم بحلول حزيران/يونيه 2013 التحقق من نسبة لا تقل عن 10 في المائة من القائمة المسجلة.
	زيادة قدرة موظفي الخدمة المدنية، على المستويات المركزية ومستوى الولايات والمحافظات، على أداء المهام وتوفير الخدمات
	• قامت مديرية الحكم المحلي الأفغانية المستقلة بتقييم الاحتياجات ذات الأولوية في مجال القدرات في معظم الولايات. ويجري وضع كتيبات ومبادئ توجيهية في مجال التدريب مع لجنة الخدمة المدنية. 
	• وضعت مديرية بناء القدرات التابعة لمديرية الحكم المحلي المستقلة خطط عمل ومقترحات للميزانية من أجل التدريب.
	زيادة الشفافية في التعيينات في سلك الخدمة المدنية وزيادة فعاليتها 
	• استمر توظيف حكام المقاطعات ونواب حكام الولايات على أساس الجدارة، وتم تعيين 60 حاكما جديدا من حكام المقاطعات و 17 نائبا جديدا لحكام الولايات في كانون الثاني/يناير 2013، بما في ذلك أول حاكمة مقاطعة في البلد، وهي مقاطعة فايز أباد بولاية جوزجان. وبشكل إجمالي، تم تعيين 189 من حكام المقاطعات و 32 من نواب حكام الولايات خلال هذه العملية.
	• قامت مديرية الحكم المحلي من أجل زيادة الوعي المستقلة، من أجل زيادة الوعي، بتنفيذ برامج توجيهية لحكام الولايات والمقاطعات، سلطت فيها الضوء على سياسات الحوكمة على الصعيد دون الوطني. 
	تعزيز إصلاحات الخدمة المدنية باتباع نهج شامل لبناء القدرات والاستفادة من المساعدة التقنية التي تمولها الجهات المانحة
	• برنامج بناء القدرات من أجل تحقيق النتائج هو برنامج مدته خمس سنوات، تم تمويله بمبلغ 350 مليون دولار، لزيادة قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية من خلال الوزارات الرئيسية. أما الأدوات الرئيسية المستخدمة، فهي: إنشاء مجموعات ذات مهام مشتركة؛ وإضفاء الطابع المؤسسي على إدارة الخدمة المدنية؛ وإنشاء مجموعات مهنية؛ وتقديم المساعدة التقنية المحددة الهدف؛ ومشاركة الوزارات الرئيسية مع البرامج المانحة. وسييسر البرنامج أيضا مواءمة المرتبات على صعيد الخدمة العامة. وأنشأت الحكومة لجنة وطنية من المستشارين الفنيين.
	• تمت الموافقة على البرنامج الوطني ذي الأولوية المتعلق بكفاءة وفعالية الحكم في اجتماع المجلس المشترك للتنسيق والرصد الذي عقد في 12 شباط/فبراير 2013. 
	تنفيذ سياسة الحوكمة دون الوطنية، ووضع أطر دون وطنية للتنظيم والتمويل والميزانية 
	• أقرت مديرية الحكم المحلي المستقلة إطارا محدد الأولويات لتنفيذ سياسة الحكم على الصعيد دون الوطني من أجل تحسين الروابط بين تنفيذ السياسات والبرامج على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات.
	• هناك عدة قوانين يُنتظر تقديمها إلى الجمعية الوطنية: فقد قُدم قانون الحكومة المحلية إلى مجلس الوزراء لاستعراضه في كانون الثاني/يناير؛ وقانون البلديات الذي تم تنقيحه بعد مشاورات واسعة مع البلديات، معروض حاليا على اللجنة التنفيذية في إدارة التشريعات التابعة لوزارة العدل؛ وقانون مجالس الولايات قيد الاستعراض حاليا من جانب اللجنة التشريعية المشتركة بين الوزارات التابعة لوزارة العدل.
	• في عام 2012، تم إنجاز 33 خطة من أصل 34 خطة لتنمية الولايات، مع تحسن التركيز على الاتساق مع الاستراتيجية الإنمائية الوطنية.
	وضع معايير للحدود الإدارية ونشرها
	• في حزيران/يونيه، أصدرت مديرية الحكم المحلي المستقلة والمكتب الرئيسي للجيوديسيا والخرائط في أفغانستان بيانا مشتركا أُبلغت فيه المؤسسات الوطنية والدولية بقبول مجموعة بيانات الحدود الداخلية لعام 2009 باعتبارها الصيغة الرسمية التي ستستخدم في أفغانستان.
	إنشاء بنية تحتية مناسبة لأداء المؤسسات الحكومية لعملها، ولا سيما على المستوى دون الوطني 
	• أنجزت مديرية الحكم المحلي المستقلة تقييم الاحتياجات ووضعت خطة لتشييد المباني الإدارية في الولايات، أقرتها وزارة الاقتصاد. وأرسلت الميزانية إلى وزارة المالية.
	إنشاء نظام قضائي ونظام للعقوبات لهما مصداقية ويحترمان حقوق الإنسان الواجبة لجميع المواطنين ويدعمانها، ويكون من السهل اللجوء إليهما 
	• في آذار/مارس 2012، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وقدمه إلى الجمعية الوطنية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2012، بدأت الجمعية الوطنية أيضا في استعراض قانون بشأن مكتب المدعي العام.
	• في 5 شباط/فبراير 2013، وقع رئيس مديرية السجون المركزية 99 توجيها تنفيذيا للسجون تهدف إلى كفالة إدارة السجون والإشراف عليها بشكل سليم.
	• بدأ الفريق العامل المعني بإصلاح القانون الجنائي، الذي ترأسه وزارة العدل، استعراضه لقانون العقوبات في أيار/مايو 2012.
	• في كانون الثاني/يناير 2013، أصدرت الحكومة المشروع الثالث للبرنامج الوطني ذي الأولوية لإرساء القانون وتوفير العدالة للجميع للتشاور بشأنه، بعد تنقيحه مراعاة لشواغل الجهات المانحة.
	• زادت وزارة العدل عدد مكاتب المعونة القانونية في عام 2012 إلى 29 مكتباً (من مكتب واحد في عام 2009 و 16 مكتباً في عام 2011) يعمل فيها ما مجموعه 84 محاميا يقدمون المعونة القانونية، إلى جانب 25 محاميا إضافيا تم توفيرهم من خلال برنامج تنمية قطاع العدل التابع للصندوق الاستئماني لتعمير أفغانستان.
	• في عام 2012، انخفض توفير خدمات المعونة القانونية من جانب المنظمات غير الحكومية من أعلى مستوى له، وهو 250 محاميا من محامي الدفاع إلى ما يقدر بـ 236 محاميا بحلول نهاية العام. 
	• ازداد عدد المحامين المسجلين مع نقابة المحامين المستقلين في أفغانستان من 150 1 محامياً في كانون الأول/ديسمبر 2011 إلى نحو 500 1 في كانون الثاني/يناير 2013.
	• بموجب مجموعة إصلاح الأجور والرتب في مكتب النائب العام التي نفذت في آذار/مارس 2012، تمت زيادة مرتبات جميع أعضاء النيابة العامة. 
	• قامت الحكومة، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، بصياغة مبادئ توجيهية بشأن توفير البدائل لعملية العدالة الرسمية للأطفال المخالفين للقانون، مثل التدريب المهني أو الخدمة المجتمعية، من أجل الحد من عدد الأطفال في السجون. والمبادئ التوجيهية قيد الاستعراض من جانب المؤسسات القضائية الرئيسية.
	• تدرس مديرية السجون المركزية 178 توجيها تنفيذيا لتحسين إدارة السجون والإشراف عليها، منها ما يتعلق بتصنيف السجناء، والزيارات إلى السجون، ومعايير البحث والمصادرة، واستخدام القوة، وإجراءات استلام السجناء والإفراج عنهم.
	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
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	انخفاض في عدد الحوادث الناجمة عن الاستخدام غير المشروع للقوة وترويع المدنيين، من خلال امتثال الجهات الفاعلة المعنية للقانون الدولي
	• في عام 2012، أدت أعمال العنف المتصلة بالنـزاع إلى مقتل 754 2 مدنيا وإصابة 805 4، مما يمثل انخفاضا بنسبة 4 في المائة في مجموع الخسائر في صفوف المدنيين مقارنة بعام 2011. وتسببت العناصر المناوئة للحكومة بوفاة 179 2 مدنيا وإصابة 952 3، مما يمثل زيادة نسبتها 9 في المائة مقارنة بعام 2011. وتسببت القوات الموالية للحكومة بوفاة 316 شخص وإصابة 271 شخص، مما يمثل انخفاضا نسبته 46 في المائة مقارنة بعام 2011.
	• في أيار/مايو 2012، أنشأت الحكومة في المركز الرئاسي لتنسيق المعلومات فريقا لحصر الخسائر البشرية بين المدنيين وعينت في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 مستشارا رئاسيا يعنى بحماية المدنيين.
	• للحد من الخسائر في صفوف المدنيين، قامت القوة الدولية، في حزيران/يونيه 2012، بتعديل إجراءاتها التنفيذية لمواصلة تقييد استخدام القوة الجوية على مساكن المدنيين.
	• نشرت حركة طالبان 53 بيانا على موقعها الإلكتروني العام، من بينها 25 بيانا تتناول المسائل المتصلة بالخسائر البشرية في صفوف المدنيين وبحماية حقوق الإنسان. 
	• واصلت الأمم المتحدة بذل جهود واسعة النطاق في مجال الرصد والدعوة لزيادة وعي جميع أطراف النـزاع بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتحسين امتثالها لهذه القوانين.
	تحسين وعي الأفغان بحقوقهم ووعي الحكومة بالتزاماتها
	• في اليوم الدولي للمرأة، أكد الرئيس مجددا التزام البلد باحترام الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وعفا عن عدد من النساء اللواتي تم حبسهن لهروبهن من المنـزل. وفي 16 أيلول/سبتمبر، وفي اجتماع لجنة المرأة في مجلس ووليسي جيرغا (أي مجلس النواب)، أدان وزيرا شؤون المرأة والعدل حبس النساء اللواتي هربن من حوادث العنف وأشارا إلى أنه لا يوجد أساس قانوني لهذه الممارسة.
	• نشرت البعثة أربعة تقارير: تقريران عن حماية المدنيين؛ وتقرير عن تنفيذ القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة؛ وتقرير عن معاملة المحتجزين لدى الحكومة لأسباب متصلة بالنـزاع. وإلى جانب التقارير، اضطلعت البعثة أيضا بأنشطة الدعوة مع أصحاب المصلحة ووسائط الإعلام لزيادة الوعي في صفوف عامة الناس.
	• في كانون الثاني/يناير 2013، شكل الرئيس وفدا للتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة استجابة للتقرير المتعلق بالمحتجزين لأسباب متصلة بالنـزاع. وفي 11 شباط/فبراير، أفاد الوفد بتعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم عند إلقاء القبض عليهم والتحقيقات معهم من جانب مسؤولي الشرطة والأمن الوطني في قرابة 48 في المائة من حالات الأشخاص الذين جرت مقابلتهم، وبأن ثلثي الأشخاص في هذه الحالات لم يكن بإمكانهم الاستعانة بمحام للدفاع. وفي 16 شباط/فبراير، أصدر الرئيس مرسوما لتنفيذ توصيات الوفد البالغ عددها 11 توصية. 
	• في آذار/مارس 2012، قدمت الحكومة تقريرها المرحلي السنوي عن تنفيذ خطة العمل المتعلقة بمنع تجنيد القصر، الذي سلط الضوء على مبادرات التوعية الرامية إلى التصدي لتجنيد القصر في قوات الأمن الوطني الأفغانية، وتحسين إجراءات الفرز وتعزيز رصد تجنيد القصر وإجراءات التحقق من السن.
	تحسين أثر التدابير القانونية والسياساتية ودعمها لمكافحة العنف الموجه ضد النساء والفتيات 
	• في عام 2012، أنشئت مفوضية عليا للقضاء على العنف ضد المرأة في كابل، إلى جانب تسع لجان على مستوى الولايات، بدعم قدمته هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) من خلال توفير التدريب والمعدات. كذلك قدمت الهيئة الدعم لوزارة شؤون المرأة في وضع قاعدة بيانات عن العنف ضد المرأة وإعداد تقرير إحصائي على الصعيد الوطني.
	• تلقت الشرطة الوطنية الأفغانية والمدعون العامون ما لا يقل عن 300 2 بلاغ عن وقوع حوادث العنف ضد المرأة، أدت إلى إجراء أكثر من 100 1 تحقيق جنائي.
	• تم الاتفاق على مذكرة تفاهم بين الوزارات الحكومية والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لصياغة سياسات وطنية يسترشد بها لوضع إطار لإحالة حالات العنف الجنساني وتنفيذ نظام للإحالة يربط بين قطاعات الصحة والحماية والعدالة.
	• واصلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إدارة صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة، التي تمول ستة من مراكز حماية المرأة في أفغانستان، البالغ عددها 28 مركزاً. وبلغت القيمة الإجمالية المنفقة على الملاجئ في عام 2012 حوالي 000 450 دولار، وتقدم هذه الملاجئ الدعم لنحو 800 من الناجيات من العنف.
	تحسين الوعي بالتدابير القانونية والسياساتية ذات الصلة بمكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز العدالة الانتقالية، وتقديم الدعم لها 
	• أنشأ المجلس الأعلى للسلام وحدة للمجتمع المدني لتعزيز مشاركة المجتمع المدني في عمليات السلام، على الرغم من أن البعثة ومجموعات المجتمع المدني لاحظت أن العديد من لجان السلام في الولايات ما زال يفتقر إلى تمثيل عادل للمجتمع المدني والنساء ومجموعات الضحايا.
	• نفذت اللجنة التوجيهية لحوار الشعب الأفغاني بشأن السلام أكثر من 30 مبادرة من مبادرات الدعوة الرامية إلى تعزيز نتائج المرحلة الأولى من الحوار. وبدأ النموذج التجريبي للمرحلة الثانية في شباط/فبراير 2013.
	• قامت الحكومة، دعما لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000)، بتعزيز الحوار والمشاورات من خلال الأفرقة العاملة التقنية والمشاورات، بمساعدة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.
	وفاء الحكومة بالتزامات الإبلاغ عن العهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل لأفغانستان الذي يجريه مجلس حقوق الإنسان
	• أعد المجتمع المدني، بدعم من الأمم المتحدة، تقرير الظل المقدم للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ليترافق مع تقرير الحكومة في عملية الاستعراض. وفي أيلول/سبتمبر، قدمت شبكة المرأة الأفغانية إلى اللجنة قائمة بالمسائل التي تم تحديدها عن طريق المشاورات في جميع أنحاء أفغانستان.
	• تنفيذاً للتوصية المنبثقة عن الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل، التزمت الحكومة بصياغة قانون شامل لشؤون الطفل.
	• في حزيران/يونيه، أنجزت الحكومة، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، استعراضاً للقوانين والاستراتيجيات والسياسات الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل من أجل تحديد الثغرات ومجالات التوافق مع اتفاقية حقوق الطفل.
	• في أيلول/سبتمبر، صدقت الحكومة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بدعم تقني من دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام.
	زيادة قدرة حكومة أفغانستان واللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، بوصفها المؤسسة الأفغانية الوطنية لحقوق الإنسان، والتزامهما باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وتحقيقها وتعزيزها 
	• في آذار/مارس 2012، نشرت اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان تقريرا عن معاملة المحتجزين لأسباب متصلة بالنـزاع في أفغانستان.
	• تقوم وحدة حقوق الطفل التابعة للجنة، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، بتعزيز رصدها لحقوق الأطفال وتقاريرها المقدمة في هذا الشأن. وشملت الإجراءات المتخذة إجراء استعراضات للاستبيانات التي تجرى بغرض رصد نظام إدارة المعارف وسياسات التنسيق الداخلية في اللجنة، بالإضافة إلى تدريب الموظفين.
	• في عام 2012، نظمت وحدة دعم حقوق الإنسان في وزارة العدل 12 دورة تدريبية استفاد منها 326 من ضباط مديرية الأمن الوطنية و 36 من ضباط الشرطة الوطنية الأفغانية، ركزت على القضايا الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
	خامسا - التنمية الاقتصادية والاجتماعية
	النقطة المرجعية: وضع سياسات حكومية، يدعمها المجتمع الدولي، تعزز النمو الاقتصادي المستدام وتسهم في الاستقرار العام

	مؤشرات التقدم المحرز
	المقاييس
	تصميم برامج الأولويات الوطنية وتنفيذها بدعم وتأييد دوليين
	• في حزيران/يونيه 2012، صدّق المجلس المشترك للتنسيق والرصد على خمسة برامج وطنية ذات أولوية. وإلى جانب البرامج الأربعة التي تم التصديق عليها في شباط/فبراير 2013، يوجد حاليا 20 برنامجا تم التصديق عليها من بين البرامج البالغ عددها 22 برنامجا.
	• في مؤتمر طوكيو المعني بأفغانستان الذي عقد في تموز/يوليه 2012، تعهد المجتمع الدولي بتقديم ما يصل إلى 16 بليون دولار في إطار المساعدة الإنمائية حتى عام 2015، والاستمرار، حتى عام 2017، بتقديم الدعم بالمستوى نفسه الذي قُدم به في العقد الماضي أو بمستوى قريب منه. 
	• كجزء من الالتزامات المنصوص عليها في إطار طوكيو للمساءلة المتبادلة، تعمل الحكومة مع المجتمع الدولي من أجل وضع الصيغة النهائية لطرائق التمويل وتيسير تدفق الأموال إلى البرامج الوطنية ذات الأولوية.
	• وقعت وزارة اللاجئين والإعادة إلى الوطن مذكرات تفاهم مع 12 وزارة رئيسية، بما في ذلك وزارة إصلاح الريف وتنميته، ووزارات التعليم، والصحة العامة، والزراعة، والمياه، لإعطاء الأولوية للمناطق التي ستشهد عودة أعداد كبيرة من اللاجئين الأفغان عند تنفيذ البرامج الوطنية ذات الأولوية.
	• في آب/أغسطس، شرعت المنظمة المركزية للإحصاءات، بتمويل من حكومة اليابان وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، في العمل على استقصاء اجتماعي ديمغرافي واقتصادي في ولايتي غور ودايكوندي، ومن المتوقع أن يُنجز الاستقصاء بحلول نيسان/أبريل 2013. 
	• شرع نائب وزير شؤون الشباب في وزارة الإعلام والثقافة، بدعم تقني من صندوق الأمم المتحدة للسكان، في وضع سياسة وطنية للشباب، كما يعمل الصندوق على وضع تقرير عن حالة تنمية الشباب في أفغانستان.
	زيادة التوزيع العادل للمساعدة الإنمائية والنفقات الحكومية في جميع أنحاء أفغانستان
	• بدأت وزارة المالية مشروعاً تجريـبـياً لوضع ميزانيات الولايات يركز على أربع وزارات (التعليم، والصحة العامة، وإصلاح الريف وتنميته، والزراعة) وعلى مديرية الحكم المحلي المستقلة. ومن المتوقع أن تتلقى كل من الولايات البالغ عددها 34 ولاية مبلغ 000 500 دولار للبرامج  المضطلع بها في الوزارات التنفيذية ذات الصلة، ومبلغ إضافي قدره مليون دولار من خلال المديرية المستقلة. وأدرج المشروع التجريـبـي في ميزانية عام 2012. بيد أن المبلغ الذي تم تأمينه حتى الآن لوزارة التعليم، حيث بدأ المشروع التجريبي، لم يتجاوز 17 مليون دولار.
	• استنادا إلى التقييم الذي أجرته وزارة المالية لإدارة المالية العامة، يجري إعداد خطط عمل من أجل بناء قدرة الوزارات التنفيذية على تحسين تنفيذ ميزانياتها وتعزيز قدرتها الاستيعابية. 
	زيادة تحصيل الإيرادات والنمو المستدام استنادا إلى الموارد الأفغانية
	• تشير التقديرات الأولية التي أعلنتها وزارة المالية إلى أن الإيرادات المحلية في عام 2013 تبلغ 2.4 بليون دولار، أي بزيادة نسبتها 41 في المائة مقارنة بمبلغ 1.7 بليون دولار في عام 2012. وتحسن جمع الإيرادات، لا سيما على صعيد ضرائب الدخل، والضرائب المفروضة على مبيعات السلع والخدمات. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الحكومة ستعجز عن تحقيق هدفها الداخلي لعام 2013 بنسبة 7 في المائة وهدف صندوق النقد الدولي بنسبة 11 في المائة.
	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
	• في 14 آذار/مارس 2012، عقد البرنامج الإقليمي لمكافحة المخدرات في أفغانستان والبلدان المجاورة، بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الاجتماع الأول للجنته التوجيهية في فيينا. كذلك قدم البرنامج الدعم لأول اجتماع وزاري ثلاثي لإطار التعاون الجديد على الصعيد دون الإقليمي بين أفغانستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، الذي عقد في 1 حزيران/يونيه 2012، في دوشانبي.
	• ركز مؤتمر التعاون الاقتصادي الإقليمي الخامس بشأن أفغانستان، المعقود في دوشانبي يومي 26 و 27 آذار/مارس 2012، على ضرورة ترتيب الاحتياجات الإقليمية من حيث الأولوية. والتزم المشاركون باتخاذ خطوات جادة وقابلة للقياس باتجاه تنفيذ 17 مشروعا عُرضت في مؤتمر طوكيو المعني بأفغانستان، المعقود في تموز/يوليه 2012، من أجل حشد التمويل لها.
	• مُنحت أفغانستان مركز المراقب في مؤتمر قمة منظمة شنغهاي للتعاون، الذي عقد في بيجين يومي 6 و 7 حزيران/يونيه 2012. 
	• في تشرين الثاني/نوفمبر، قدمت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام الدعم اللازم لإجراء زيارة من مركز مكافحة الألغام في أفغانستان إلى نظيره في طاجيكستان للتشجيع على تحسين عمليات إزالة الألغام.
	• عُقد الاجتماع الوزاري الأول لعملية اسطنبول للأمن والتعاون الإقليميين من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان في كابل في 14 حزيران/يونيه 2012. وتضمن المشاركون وفودا رفيعة المستوى من 14 دولة من دول قلب آسيا، و 14 بلدا داعما، و 11 منظمة إقليمية ودولية. وقرر المشاركون تنفيذ سبعة تدابير ذات أولوية لبناء الثقة تدعمها المجموعات التقنية الإقليمية. ثم دُمجت هذه التدابير ضمن ستة تدابير، حيث تم دمج تدابير بناء الثقة في مجال غرف التجارة والفرص التجارية ضمن التدبير المتعلق بالتجارة والتبادل التجاري وفرص الاستثمار. وتمت الموافقة على التدابير الستة جميعها - ومنها مكافحة المخدرات، ومكافحة الإرهاب، والتجارة والتبادل التجاري وفرص الاستثمار - في اجتماع لكبار المسؤولين عقد في باكو في 6 شباط/ فبراير. غير أنه ما زال يتعين بذل بعض الجهود في هذا الصدد.
	• عقد الاجتماع السادس لفريق أساسي من كبار المسؤولين من أفغانستان وباكستان والولايات المتحدة في إسلام أباد في 27 نيسان/أبريل 2012. وأنشئ فريقان عاملان لتيسير جهود السلام.
	• في الفترة من 9 إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أجرى الرئيس زيارة رسمية إلى الهند. وتم التوقيع على أربعة مواثيق لزيادة التعاون في مجال الإدارة المحلية، والمنظمات المجتمعية، والزراعة، وشؤون الشباب، وتنمية موارد الفحم والموارد المعدنية.
	• في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، شاركت أفغانستان في الاجتماع الثاني للحوار الثلاثي بين باكستان وأفغانستان والصين، الذي تم خلاله تسليط الضوء على أهمية حملات مكافحة المخدرات. وأعرب الأطراف عن تأييدهم للدور القيادي الذي تضطلع به الأمم المتحدة في سياق التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات. 
	• في 11 و 12 كانون الأول/ديسمبر 2012، عقد اجتماع القمة الثلاثي  السابع لرؤساء أفغانستان وباكستان وتركيا في أنقرة. وكرر المشاركون الإعراب عن تصميمهم على تكثيف التعاون في مجال جهود السلام والمصالحة التي تقودها أفغانستان وتملك زمامها، والتصدي للتحديات الأمنية التي تؤثر على المنطقة. 
	• في 4 شباط/فبراير 2013، عقد اجتماع ثلاثي بين رئيسي أفغانستان وباكستان ورئيس وزراء المملكة المتحدة في تشيكرز، المملكة المتحدة. وشملت نتائج الاجتماع ما يلي: وضع ترتيبات من أجل تعزيز التنسيق على صعيد عمليات إطلاق سراح أفراد حركة طالبان المحتجزين في السجون الباكستانية؛ الاتفاق على إعطاء المجلس الأعلى للسلام دورا رسميا في الإفراج عن معتقلين إضافيين من حركة طالبان؛ واتخاذ خطوات لزيادة التعاون بين الدوائر العسكرية والأمنية الأفغانية والباكستانية.
	سابعا - الشراكة بين حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي
	مؤشرات التقدم المحرز
	المقاييس
	زيادة نسبة اتساق المعونة مع الاستراتيجية الإنمائية الوطنية الأفغانية والأولويات الحكومية
	• وضعت الصيغة النهائية لسياسة إدارة المعونة، التي تعتبر بالغة الأهمية بالنسبة لإطار طوكيو للمساءلة المتبادلة، في كانون الأول/ديسمبر 2012، وتم التصديق عليها في اجتماع المجلس المشترك للتنسيق والرصد الذي عقد في شباط/فبراير 2013. وتنص هذه السياسة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة المرتبة بحسب درجة أولويتها في أفغانستان.
	• كرر المجتمع الدولي تأكيد التزامه بتخصيص 50 في المائة من المساعدة الإنمائية من خلال الميزانية الوطنية ومواءمة 80 في المائة من المساعدة الموجهة إلى البرامج الوطنية ذات الأولوية في مؤتمر طوكيو.
	• استمرت وزارة المالية في إجراء مناقشات حوارية منتظمة بشأن التعاون الإنمائي مع الشركاء، من أجل تقييم التقدم المحرز نحو مواءمة الدعم المقدم إلى البرامج الوطنية ذات الأولوية بما يتماشى مع التوجيهات الواردة في سياسة إدارة المعونة.
	تحسين المساءلة بشأن الشراء والتعاقد باسم الحكومة والمجتمع الدولي
	• تم التصديق على سياسة إدارة المعونة في اجتماع المجلس المشترك للتنسيق والرصد الذي عقد في شباط/فبراير 2013. ويعتمد هذا على الدرجة التي أحرزتها أفغانستان في مبادرة مؤشر الموازنة المفتوحة، التي ارتفعت من 21 في عام 2010 إلى 59 في عام 2012، متجاوزة الدرجة المستهدفة التي حُددت بـ 40 درجة في التزامات إطار طوكيو للمساءلة المتبادلة.
	تعزيز المجلس المشترك للتنسيق والرصد دعما لعملية كابل، وكوسيلة للاستعراض المنتظم للتقدم المحرز بشأن الأولويات الأفغانية والالتزامات المتبادلة 
	• خلال النصف الثاني من عام 2012، اتفقت الحكومة والمجتمع الدولي على مجموعة منقحة من هياكل التنسيق لدعم تنفيذ إطار طوكيو للمساءلة المتبادلة من خلال المجلس المشترك للتنسيق والرصد. ويشمل الهيكل المنقح لجنة توجيهية برئاسة وزارة المالية لتعزيز الحوار الاستراتيجي على مستوى الوزراء والسفراء ولجنة تقنية تضم نواب وزراء وجهات مانحة رئيسية.
	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
	• كانت زراعة خشخاش الأفيون في أفغانستان تغطي مساحة 000 154 هكتار في عام 2012، مما يمثل زيادة بنسبة 18 في المائة عن المساحة التي كانت تغطيها في عام 2011 والبالغة 000 131 هكتار. وكانت نسبة إجمالية قدرها 95 في المائة من الزراعة متركزة في الولايات الجنوبية والغربية: 72 في المائة في ولايات هلمند وقندهار وأوروزغان ودايكوندي وزابول، و 23 في المائة في ولايات فرح وهرات ونيمروز. وارتفعت نسبة زراعة الخشخاش بشكل كبير في ولاية كونار (121 في المائة)، وولاية كابيسا (60 في المائة) وولاية لغمان (41 في المائة).
	• انخفض الإنتاج المحتمل للأفيون بنسبة 36 في المائة في عام 2012، من 800 5 طن إلى 700 3 طن، بسبب أمراض النباتات وسوء الأحوال الجوية.
	• بينت الدراسة الاستقصائية الأخيرة التي أجراها مكتب الشؤون الدولية للمخدرات وإنفاذ القوانين في وزارة خارجية الولايات المتحدة بشأن تعاطي المخدرات في أفغانستان أن عدد متعاطي المخدرات البالغين قد يتجاوز 1.3 مليون شخص، منهم نحو 000 300 من الأطفال. وازداد العلاج من تعاطي المخدرات ليدعم عددا يقدر بـ 974 15 فردا في أكثر من 90 مركزا للعلاج من إدمان المخدرات.
	زيادة الجهود الفعالة الرامية إلى حظر المخدرات ومكافحة الاتجار بها
	• في عام 2012، أجرى ضباط شرطة مكافحة المخدرات 928 2 عملية، مما يشكل زيادة بنسبة 62 في المائة مقارنة بعام 2011. وأدت هذه العمليات إلى حجز 126 طناً من الأفيون، و 54 طناً من المورفين،و 8 أطنان من الهيروين، و 132 طنا من الحشيش، و 179 طن من السلائف الكيميائية. وساعدت شرطة مكافحة المخدرات على إتلاف 530 20 هكتارا من حقول خشخاش الأفيون وتفكيك 72 مختبرا لتصنيع الهيروين. وأدت هذه الأنشطة إلى إلقاء القبض على 760 2 من المشتبه بهم. 
	• أفاد الفريق العامل الإقليمي للاستخبارات المعني بالسلائف بأنه قد تمت مصادرة 11 طنا من أنهيدريد الخليك في تموز/يوليه على معبر إسلام قالا الحدودي (ولاية هرات). وفي إطار مبادرة أفغانستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، اضطلعت الشرطة الأفغانية لمكافحة المخدرات بعملية مشتركة بالتزامن مع وكالة مكافحة المخدرات في طاجيكستان في تشرين الثاني/نوفمبر، نتج عنها مصادرة 500 كيلوغرام تقريبا من المخدرات واعتقال عدد من الأفراد.
	زيادة في الزراعة المشروعة وما يتصل بها من استثمارات رأس المال الخاص في مناطق كانت تستخدم في السابق لزراعة الخشخاش
	• تم التصديق في شباط/فبراير 2012 على السياسة الوطنية البديلة لكسب الرزق التي أعدتها وزارة مكافحة المخدرات. وتمكّن هذه السياسة الحكومة من تعزيز وتنويع سبل العيش القانونية في الريف من خلال معالجة الأسباب الجذرية والعوامل المحركة للاعتماد على زراعة الأفيون.

