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   األمنجملس     العامةاجلمعية
  السنة اخلامسة والستون    الدورة الرابعة والستون

       من جدول األعمال١٧البند 
            احلالة يف أفغانستان

  احلالة يف أفغانستان وآثارها على السالم واألمن الدوليني     
    

  تقرير األمني العام    
    

  مقدمة وحملة عامة  -أوال   
 ١٨٦٨ وقــرار جملــس األمــن ٦٣/١٨يــر عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة  يقــدم هــذا التقر  - ١
، الذي مدد اجمللس مبوجبه والية بعثة األمم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل أفغانـستان،             )٢٠٠٩(

ويـستعرض التقريـر احلالـة يف       . وطلب تقدمي تقرير عن التطورات يف أفغانستان كل ثالثة أشهر         
ــذ ت   ــة من ــشطة البعث ــستان وأن ــؤرخ  أفغان ــسابق امل ــري ال ــسمرب / كــانون األول٢٨قري  ٢٠٠٩دي

)A/64/613-S/2009/674 .( الثـــاين كـــانون ٦وخـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، قـــدمت يف/ 
  .إحاطة إىل جملس األمن بشأن أفغانستان ٢٠١٠ يناير
 يف أفغانـستان علـى مـدى األشـهر الثالثـة            رئيـسية الـيت اسـتجدت      التطـورات ال   تشملو  - ٢

، واملـؤمتر   لواليـات الوارد وصفها يف هـذا التقريـر، التـصديق علـى انتخابـات جمـالس ا               وة،  املاضي
ينــاير، وتطــور احلالــة / كــانون الثــاين٢٨الــدويل املعــين بأفغانــستان، الــذي ُعقــد يف لنــدن يــوم   

ــة وا ــة لتاألمني ــصادينمي ــدةاالقت ــضا  عــرضوي.  يف البل ــر أي علومــات عــن مكافحــة  آخــر امل التقري
 النقـاط   ، قدر اإلمكان  ، هيكل التقرير  تبعوي. نسان، والشؤون اإلنسانية  قوق اإل املخدرات، وح 

، )A/64/364-S/2009/475 (٢٠٠٩ســـبتمرب / أيلـــول٢٢ددة يف تقريـــري املـــؤرخ املرجعيــة احملـــ 
 مـن    املرفـق بـشأن مؤشـرات التقـدم اخلاصـة بكـل نقطـة              الـوارد يف  لتقيـيم املـوجز     ل ا سـياق  ويوفر
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 هـــذا التقريـــر بتجديـــد واليـــة البعثـــة، مـــع اقتـــراح بعـــض  يوصـــيوأخـــريا،. النقـــاط املرجعيـــة
  . خالل السنة املاضيةاستجدت ضوء التطورات اليت علىالتعديالت، 

وســتتحدد معــامل الــسنة املقبلــة علــى أســاس االتفاقــات الــيت مت التوصــل إليهــا يف مــؤمتر   - ٣
لربيطانيـا  ململكـة املتحـدة   وقد جـدد املـؤمتر، الـذي استـضافته حكومـة ا     . لندن املعين بأفغانستان  

 واململكـة املتحـدة     ستانواشـترك يف رئاسـته كـل مـن حكومـة أفغانـ            العظمى وأيرلنـدا الـشمالية      
 واجملتمع الدويل بتنفيذ برنامج إصـالحي       ستانفغانأواألمم املتحدة، االلتزامات املتبادلة حلكومة      

ــا ورد يف   ــتناد إىل مـ ــة، باالسـ ــاء الدولـ ــو بنـ ــه حنـ ـــ موجـ ــاب تنـــصيب ال ــرزاي يف  خطـ رئيس كـ
، ٧٨واتفقت الدول واملؤسـسات املـشاركة، البـالغ عـددها           . ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٩

 علــى بــدء مرحلــة جديــدة يف الــشراكة بــني احلكومــة واجملتمــع الــدويل، تــستند إىل االنتقــال إىل
 “ةاالنتقاليــ”ففــي هــذه املرحلــة . جانــب األفغــاين قــدر أكــرب مــن القيــادة واملــسؤولية لل إســناد

يــضطلع يادة علــى أمنــها وتنميتــها، بينمــا   الــس، بــشكل متزايــد،اجلديــدة، ســتمارس احلكومــة 
اخلطــوات الالزمــة لتعزيــز وحــددت الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر لنــدن . اجملتمــع الــدويل بــدور داعــم

يـادي للحكومـة األفغانيـة يف شـىت اجملـاالت، مـن األمـن إىل التنميـة االقتـصادية، ومـن                 قالدور ال 
 ومتخـض املـؤمتر أيـضا عـن توافـق يف اآلراء بـشأن اعتمـاد هنـج        . مة إىل التعـاون اإلقليمـي    احلوك

 الـيت لـديها اسـتعداد       ،صاحلة وإعادة إدماج العناصر املناهضة للحكومة     ملأنفسهم   قوده األفغان ي
  . لنبذ العنف واحترام الدستور األفغاين

 ل يف وقـت الحـق مـن ربيـع         وحدد مؤمتر لندن جدول أعمال مؤمتر آخر يعقد يف كابـ            - ٤
عهــدت ، وقــد تستان، وســيكون أول اجتمــاع رفيــع املــستوى تستــضيفه حكومــة أفغانــ٢٠١٠

  . احلكومة بأن تقدم خالله برامج ملموسة
  

  احلوكمة وبناء املؤسسات   -ثانيا   
بعد أن ألقى الرئيس كرزاي خطاب تنـصيبه، الـذي حـدد فيـه برناجمـا إصـالحيا قائمـا              - ٥

، فـإن أول مهمـة كانـت تنتظـره          )١٣، الفقـرة    A/64/613-S/2009/674انظـر   (لـة   على بنـاء الدو   
ديـسمرب، قـدم رمسيـا قائمـة الـوزراء املرشـحني،            / كـانون األول   ١٩ويف  . كومـة احلهي تشكيل   

وبعـد عقـد جلـسات اسـتماع، أقـر          ). وليـسي جريغـا   (وبينهم امرأة واحدة، إىل جملس النـواب        
مجيعهم من الرجال، مـن بينـهم مخـسة    ر، سبعة مرشحني فقط، يناي/الثاين كانون  ٢الربملان، يف   

وطلـب الـرئيس بعـد      . املاليـة والزراعـة والداخليـة والـدفاع والتعلـيم         وزراء   ، وهم وزراء حاليني 
ذلك من جملس النواب أن يبقي دورته مفتوحة ويؤجل عطلته الـشتوية يف انتظـار إعـداد قائمـة                  

 مرشـحا وزاريـا، مـن       ١٧ينـاير، قائمـة تـضم       /ين كـانون الثـا    ٩وقُـدمت، يف    . جديدةمرشحني  
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بينـهم  ،   املرشـحني  أقر جملس النـواب سـبعة مـن هـؤالء         وبعد أسبوع واحد،    . بينهم ثالث نساء  
  .فرباير/ شباط٢٠ق دورته حىت امرأة واحدة، وعلّ

اعتمــدت اللجنــة ديــسمرب، / كــانون األول٢٦نــوفمرب و / تــشرين الثــاين١٢فيمــا بــني   - ٦
وانُتخـب  . واليـة  ٣٤ت البـالغ عـددها      الواليـا قلة نتائج انتخابات جمـالس مجيـع        االنتخابية املست 

وبلــغ جممــوع .  مقعــدا٤٢٠ البــالغ عــدد مقاعــدها الواليــات عــضوا مــن أعــضاء جمــالس ٤١٨
 بـسبب عـدم وجـود       شـاغرين وما زال مقعدان خمصصان للنساء       . امرأة ١٢٢النساء املنتخبات   

ب بعد ذلك عضو واحد من كـل جملـس مـن جمـالس              وانُتخ. مرشحات يف قندهار وأوروزغان   
  . يف الربملان األفغاينعيانلشغل مقعد يف ميشرانو جريغا، وهو جملس األ الواليات

ــاين       - ٧ ــانون الثـ ــل كـ ــستقلة، يف أوائـ ــة املـ ــة االنتخابيـ ــت اللجنـ ــد  /وأعلنـ ــاير، أن موعـ ينـ
ني أنـه مـن املفهـوم       ويف ح . ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٢ سيكون) ولسي جريغا (لربملانية  االنتخابات ا 

ــا للدســتور، ف      ــات وفق  احلكومــة قــد أعربــت أن هــذا هــو آخــر موعــد ممكــن إلجــراء االنتخاب
مـايو لـن يتـيح الوقـت        /األفغانية واجملتمع الدويل عن قلقهمـا مـن أن إجـراء االنتخابـات يف أيـار               

ير، عقـد   ينـا / كـانون الثـاين    ٢٣ويف  .  اإلصالحات االنتخابيـة الالزمـة     ولتنفيذالكايف لالستعداد   
، حبـضور جمموعـة متنوعـة مـن أصـحاب           ٢٠١٠الرئيس اجتماعا ملناقشة موعد انتخابـات عـام         

ويف اليـوم التـايل، أعلنـت       . املصلحة على الـصعيدين الـوطين والـدويل، مبـن فـيهم ممثلـي اخلـاص               
ــات ســتؤجل حــىت    ــة أن االنتخاب ــا   . ٢٠١٠ســبتمرب / أيلــول١٨اللجن واتُّخــذ هــذا القــرار وفق

 بتأجيـل االنتخابـات ألسـباب    يف مجلـة أمـور،   قانون االنتخابـات، الـيت تـسمح،         من ٥٥للمادة  
  .أمنية ومالية ولوجستية

ويف حـني مــا زال املوعــد اجلديـد لالنتخابــات ال يتــيح وقتـا كافيــا إلجــراء إصــالحات      - ٨
جوهرية ميكنها أن تعاجل إىل حد كـبري أوجـه القـصور يف العمليـة االنتخابيـة، فإنـه يتـيح فرصـة                       

التــدابري الــيت دعــت إليهــا جهــات عديــدة داخــل أفغانــستان وخارجهــا لتعزيــز عــدد مــن ختــاذ ال
التــدابري تعــيني أعــضاء اللجنــة االنتخابيــة تلــك وينبغــي أن تــشمل . مــصداقية صــناديق االقتــراع

ومصداقيتها؛ وتعيني جلنـة شـكاوى      وحيادها  املستقلة وأمانتها العامة بطريقة تكفل استقالليتها       
عـرب عمليـة تـشاورية واسـعة النطـاق لكفالـة ثقـة مجيـع                تضم أعـضاء دولـيني،       ، جديدة انتخابية

 يف هذه املؤسسة؛ واختاذ التدابري الالزمـة للحفـاظ علـى سـلطة هـذه                األطراف السياسية الفاعلة  
اللجنة واستقالليتها؛ وإشراك اجملتمع الدويل يف عملية التدقيق اليت هتـدف إىل التأكـد مـن عـدم                  

 يف أعمـال الغـش      رشحني لقانون االنتخابات؛ واختاذ إجراءات عالجية ضد املتـورطني         امل خمالفة
ويف هــذا الــصدد، فــإنين أرّحــب بــالتزام الــرئيس كــرزاي يف مــؤمتر  . ٢٠٠٩ يف انتخابــات عــام

نزاهــة العمليــة االنتخابيــة ومنــع املخالفــات وســوء الــسلوك، كمــا أرّحــب بقــرار ضمان لنــدن بــ
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 توظيـف    إعـادة  القاضـي بعـدم   وفربايـر،   / شباط ٤قلة، الذي أُعلن عنه يف      اللجنة االنتخابية املست  
غـش يف  الحـاالت  عـدد كـبري مـن    فيهـا   وقـع    من العاملني يف مراكز االقتـراع الـيت          ٦ ٠٠٠حنو  
ــة     . ٢٠٠٩عــام  ــسلطات األفغاني ــرئيس كــرزاي وال وقــد دخــل ممثلــي اخلــاص يف حــوار مــع ال

 سفربايـر، أبلـغ الـرئي   / شـباط ٢٠ين أالحـظ أنـه يف   غـري أنـ  . التـدابري تلـك  األخرى املعنيـة بـشأن    
ومـن  .  قـانون االنتخابـات    لتعـديل فربايـر   / شـباط  ١٧كرزاي الربملان أنه أصدر مرسوما مؤرخا       

التغيريات الـيت يـنص عليهـا املرسـوم أن جلنـة الـشكاوى االنتخابيـة ستـشكّل مـن اآلن فـصاعدا                   
ويف . واحملكمـة العليـا   األعيـان   لـس   جملـس النـواب وجم    رؤسـاء   بقرار من الـرئيس، بالتـشاور مـع         

السابق، كان أعضاء اللجنـة يعينـون مـن ِقبـل اللجنـة األفغانيـة املـستقلة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان                
 ومن املهم أن تتخـذ القـرارات املتعلقـة بالعمليـة االنتخابيـة              .كمة العليا وبعثة األمم املتحدة    واحمل

 الـساحة   علـى ع خمتلـف األطـراف الفاعلـة        بناء على مشاورات جترى على أوسع نطاق ممكن مـ         
ــة       ــة االنتخابيـ ــتقاللية العمليـ ــة اسـ ــدين، لكفالـ ــع املـ ــة واجملتمـ ــا يف ذلـــك املعارضـ ــسياسية، مبـ الـ

  .ومصداقيتها
 بــني األكثــر شــيوعا دواعــي القلــقداخــل احلكومــة مــن  املستــشري وال يــزال الفــساد   - ٩

 وهــو عــائق رئيــسي أمــام ترســيخ  علــى حــد ســواء، العــاديني واملــسؤولني احلكــومينياملــواطنني
أفاد تقرير أصدره مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة، يف           فقد  . فعالةالؤسسات  امل

ز وركّـ . يناير، أن الفساد حيتل مرتبة أعلى حىت من األمن ضـمن شـواغل األفغـان              /كانون الثاين 
شاركون يف مـؤمتر لنـدن      الرئيس كـرزاي علـى هـذه املـسألة يف خطـاب تنـصيبه، كمـا اتفـق املـ                   

وأُنـشئت، يف مكتـب املـدعي       . على عـدة آليـات للحـد مـن الفـساد والتـصدي لـه عنـد وقوعـه                  
. العام، وحدة ملكافحة الفـساد، وعينـت احملكمـة العليـا قـضاة حملكمـة خاصـة مبكافحـة الفـساد                    
ق وخيضع هؤالء القـضاة حاليـا إلجـراءات التـدقيق، يف حـني جتـري االسـتعدادات إلنـشاء مرافـ                 

كمـا  . وهناك متهم واحد رهن االحتجاز يف انتظار مثوله أمام هـذه احملكمـة            . احملكمة يف كابل  
قـد بلـغ   املـشكلة  هـذه  ومـع ذلـك، فـإن حجـم     . أن هناك حماكم إقليمية نشطة ملكافحة الفـساد  

على احلكومة وشركائها الدوليني بـذل جهـود متواصـلة ومنتظمـة للحـد مـن       معه يتعني  حجما  
  . على سبيل األولويةوجيب أن تبدأ هذه اجلهود بتنفيذ التزامات لندن . ة للفساداآلثار اهلدام

حتويــل وجيـب أال تـؤدي احلاجـة إىل اختـاذ تـدابري خمصـصة حمـددة ملكافحـة الفـساد إىل            - ١٠
 لكثري مـن األفغـان  افـ . اهلدف األطول أجال املتمثل يف بناء مؤسسات قطـاع العدالـة   االنتباه عن   
الشواغل املتـصلة بفـساد القـضاة وانعـدام         ذلك أن   .  الرمسي عدالة ال  إىل نظام  لوصوال ميكنهم ال  

الكفــاءة وارتفــاع التكــاليف تعــين جلــوء العديــد مــن املــواطنني إىل األســاليب التقليديــة لتــسوية   
ــة يف إطــار     . املنازعــات ــزامهم باإلصــالحات املطلوب وقــد جــدد املــشاركون يف مــؤمتر لنــدن الت

ويف نفس الوقت، اكتمل مؤخرا إعداد مشروع سياسة بـشأن التكامـل            . برنامج العدالة الوطين  
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ويف حــال اعتمــاد هــذه الــسياسة، . بــني الــنظم الرمسيــة والتقليديــة، وذلــك برعايــة وزارة العــدل
كما شجع على ذلك املشاركون يف مؤمتر لندن، وتنفيـذها بطريقـة تكفـل احلقـوق الدسـتورية                  

عزز ثقتهم يف قدرة حكومتـهم      ي توفري العدالة لألفغان و    سنحيأن   هنشأذلك من   األساسية، فإن   
  .على ضمان سيادة القانون

 لتمويـل  صـندوقا  ٢٠١٠ينـاير   /لي يف كانون الثـاين    احمل كم للح املستقلة املديرية أنشأت  - ١١
 وخيـصص  .ممارسـات احلكـم احمللـي      حتـسني  أجـل  مـن  وذلك األداء إىل استنادا الواليات حكام
 األمــوال يــوفر ممــا الواليــات، حكــام مــن لكــل شــهريا دوالر ٢٥ ٠٠٠ مبلــغ .الــصندوق هــذا

 ،احلكـام  عمـل  كافيـة  تـشغيلية  أمـوال  وجود عدم أعاق وقد .فاعليتهم لزيادة الالزمة التشغيلية
 ومـن  .الواليـات  يف لمـ للع واألكفـاء  املـؤهلني  املـدنيني  املـوظفني  اجتـذاب  الـصعب  مـن  وجعل
 قبـل والقيـام    ،احلكـم احمللـي    سياسةلـ  حلكـم احمللـي نتيجـة     ا يف التحسن من املزيد حصول املتوقع
 تعزيــز إلتاحــة ،انتظارهــا طــال الــيت األولويــة ذات للــربامج متــسق إطــاربوضــع  كــابول، مــؤمتر
  .منهجي حنو على البلد أحناء مجيع يف اخلدمات وتقدمي احلكم احمللي هياكل

 واملـصاحلة  الـسالم  نـامج لرب العريـضة  اخلطـوط  لنـدن  مـؤمتر  يف كـرزاي  الرئيس عرضو  - ١٢
 لتحقيقهمـا  الـسعي  ينبغـي  هـدفان  وللربنـامج  .احلـوار  طريـق  عن السالم تعزيزالذي يهدف إىل    

وضـع حــد   علـى  قيــادات الـصف الثـاين فيهـا   و طالبـان حركـة   عناصـر  تـشجيع  :ومهـا  بـالتوازي 
 سالمللــ املتاحــة الفرصــة مــن لالســتفادة لإلدمــاج بنــاءة عمليــة إىل واالنــضمام العنــف عمــالأل
 ات قيـاد  مـع  االسـتراتيجي  املـستوى  علـى  حلوار والتمهيد االقتصادية؛ والتنمية املستدام   احلكمو

  .طالبانحركة  تقوده الذي التمرد

 دواعـي  ومثـة  .النطـاق  الواسـع  الوطين الدعم على للمصاحلة عملية أيه جناح سيتوقفو  - ١٣
 مت الـيت  األساسـية  اإلنـسان  حقـوق  تآكـل  إىل العملية هذه تؤدي أن من أفغانستان داخل للقلق
 ربيــع يف جريغــا اللويــا جملــس عقــد كــرزاي الــرئيس ويعتــزم .املاضــية األعــوام خــالل هاؤإرســا
 الـذين  سـيما  وال البلـد،  أحنـاء  مجيـع  مـن  احمللية واجملتمعات القبائل ءزعما مبشاركة ٢٠١٠ عام

 الـرئيس  ودعـا  .ربناجمـه ل الـوطين  الـدعم  تـأمني  أجـل  مـن  بـون،  عملية قبل من بالتهميش شعروا
 العربيـة  اململكـة  عاهـل  إىل وطلـب  الـسالم،  مبـادرات  دعم إىل املنطقة يف األخرى البلدان أيضا

 .طالبان حركة ات قيادمعما  حوار عقد على املساعدة السعودية

 مقـاتلي  إدمـاج  إعـادة  علـى  يشرف للسالم وطين جملس إنشاء الرئيس برنامج ويتوخى  - ١٤
 املـاحنون  ميولـه  اإلدمـاج  وإعـادة  للـسالم  اسـتئماين  صـندوق  إنـشاء ذلك  كـ و ،املـسلحة  املعارضة
 تربعــات عــن أُعلــن لنــدن مــؤمتر ويف .العنــف ينبــذون ملــن املاليــة واحلــوافز العمــل فــرص لتــوفري

ــصندوقل ــت لـ ــون ١٤٠ بلغـ ــدر و .دوالر مليـ ــغ أن حاليـــايقـ ــة تبلـ ــة التكلفـ  للربنـــامج الكليـ
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 يف الترحيــب وجــرى .سياســية بعمليــة ربنــامجال لتكميــ بعــد جيــر ومل .دوالر مليــون ٥٠٠
 مــسؤويل مــن مخــسة أمســاء بــشطب والقاضــي مــؤخرا الــصادر األمــن جملــس بقــرار أفغانــستان

 مـن  بوصـفه  ،)١٩٩٩( ١٢٦٧ قرارالبـ  عمـال  املنـشأة  اللجنة قائمة من السابقني طالبان حركة
 املفيـد  مـن  وسيكون .حمتملة سياسية لعملية األساس حجر ترسي أن ميكن اليت الثقة بناء تدابري
 .الثقة بناء تدابري من للمزيد األطراف مجيع اختاذ

 مـؤمتر  ،اسـطنبول  يف التركـي،  الـرئيس  استـضاف  ٢٠١٠ ينـاير /الثـاين  كانون ٢٦ يفو  - ١٥
الوثيقـة اخلتاميـة الـصادرة يف ختـام القمـة، والـيت محلـت                تأكد وقد .وجرياهنا فغانستانأل قمة

 عناصـر  أهـم ” مـن  أن علـى  ،“‘قلب آسـيا ’شأن الصداقة والتعاون يف  بيان اسطنبول ب  ”عنوان  
 وقـد  .ومزدهـرة  ومـستقرة  ومأمونـة  آمنـة  أفغانـستان  تكـون  أن “اإلقليمـيني  واالستقرار السالم
 يف االقتـصادية  والتنميـة  الـسياسي  للتحـول  دعمهـا  مواصـلة  علىجمددا   املشاركة الدول أكدت

 وباكـستان  أفغانـستان  مـن  كـل  لرؤسـاء  اجتمـاع  قليميـة اإل القمـة  انعقـاد  سـبق  وقد .أفغانستان
 الــيت الثالثيـة  القمـة  عمليــة إطـار  يف ينـاير /الثـاين  كــانون ٢٥ و ٢٤يـومي   اسـطنبول  يف وتركيـا 
 تعزيــز ضــرورة علــى الثالثــة الــدول رؤســاء وشــدد .٢٠٠٧ أبريــل/نيــسان يف أنقــرة يف بــدأت

 مبواصــلةالــسابقة  التزامــاهتم دداجمــ أكــدوا كمــا اإلرهــاب، خلطــر للتــصدي اإلقليميــة القــدرات
  .الثالث حلكوماتيف ا االستخباراتيةو العسكرية املؤسسات بني فيما التعاون

  
 واالجتماعية االقتصادية التنمية  - ثالثا  

ــام املاضــي مــن أجــل        - ١٦ ــة خــالل الع ــدأت اجلهــود املبذول ــة أل لقــد ب ــالء األولوي  هــدافإي
وتعتـزم احلكومـة إعـادة    .  وتعميم تنفيـذها تـؤيت مثارهـا   ستانفغانأيف االستراتيجية اإلمنائية الوطنية  

وسـيجرى  . ها نفسه للتعجيـل بتنفيـذ االسـتراتيجية والتركيـز علـى النمـو االقتـصادي               لتنظيم هيك 
ــة عــشرة وزارة ذات صــلة    ــدة    باإلســتراتيجيةتنظــيم ثالث ــالث جمموعــات شــاملة لع  يف شــكل ث

ة املـــوارد البـــشرية، واهلياكـــل األساســـية والتنميـــة  الزراعـــة والتنميـــة الريفيـــة، وتنميـــ: قطاعـــات
 . رابعـة بـشأن احلوكمـة      “جمموعـة ”وقد وافق املشاركون يف مؤمتر لندن على إنشاء         . االقتصادية

يتـوىل املـسؤولية عـن تنـسيق أنـشطة الـوزارات            رئيـسي   وستكون كل جمموعـة حتـت قيـادة وزيـر           
 ملموسـة إىل    ايقدم قادة اجملموعات خططـ    وس. تمتع بالسلطة الالزمة لذلك   يوتوجيهها  الداعمة و 

 .  على مجيع اجملموعاتاإلشرافوستقدم وزارة املالية الدعم وتتوىل . مؤمتر كابول

 إىل االقتـصادي  النمـو حتقيـق    أجـل  مـن  اجملموعـات  هنـج  تطبيـق  يـؤدي  أن املأمول منو  - ١٧
 البعثـة  فـإن  ديـد، اجل النـهج  هـذا  تـدعيم  أجـل  ومـن  .اإلمنائيـة  للـربامج  احلكـومي  التنـسيق  حتسن
 للبعثـة،  التابعـة  املعونـة  وفعاليـة  املاحنـة  اجلهـات  بني التنسيق وحدة قدرات زيادةبفضل   ،ستقوم

 علــى هــذا وسيــساعد .اجملموعــات مجيــع إىل الفعــال الــدعم تقــدمي أجــل مــن أنــشطتهابتكييــف 
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 مــساعداتلل عــام منــسق مبثابــة العمــل عــن وبــدال .تــويل األفغــان مقاليــد األمــور  إىل االنتقــال
 املنـسق  هـي  تـصبح  أن مـن  احلكومة ميكن وضع يف متزايد بشكل نفسها البعثة ستضع الدولية،
 .اخلاصة اإلمنائية ستراتيجيتهاا لتطبيق سعيها يف ملساعداتذه اهل الرئيسي

 أولويـات  مـع  املتماشـية  الدوليـة  للمعونات املئوية النسبة زيادة األولويات من يزال الو  - ١٨
 هنـاك  كانـت  إذا ما حتديد املستحيل ومن . أفغانستان حكومة خالل من واملقدمة االستراتيجية

 املاحنــة اجلهــات مــن الكــثري أن إىل ذلــك ويعــزى االســتراتيجية، مــع املتماشــية املعونــة يف زيــادة
 أجرتـه  الـذي املـايل للمـاحنني      لالسـتعراض  ووفقـا  .أنشطتها عن معلومات احلكومة إىل تقدم ال

 املاحنـــة اجلهـــات أكـــرب بـــني فمـــن ،٢٠٠٩ نـــوفمرب/الثـــاين تـــشرين يف ملنـــشورا ،املاليـــة وزارة
 وأشـار  .للحكومـة  كاملـة  بيانـات  فقـط  جهـة  ١٥ قـدمت  جهـة،  ٣٤ عددها البالغ ألفغانستان
 األعـوام  فتـرة  خـالل  املقدمـة  املـساعدات  مـن  املائـة  يف ٨٠قرابـة    نسبته ما أن أيضا االستعراض

 أولويـات  مـع  وثيق حنو على تتماشي ال أهنا كما ،ةياحلكوم واتالقن عرب متر ال املاضية، السبعة
 للــصندوق املاحنــة اجلهــات مــسامهات تنــسيق يف طفيفــة زيــادة مــؤخرا وحــدثت .احلكومــة
 اجملتمـع  احلكومـة  وحثـت  .املكثفـة  التنـسيق  جلهـود  نتيجـة  وزيادهتا أفغانستان لتعمري االستئماين

 املائـة  يف ٥٠ نـسبته  مـا  لتبلـغ  األفغانيـة  امليزانيـة  اللخـ  من املقدمة املسامهات زيادة على الدويل
 مـؤمتر  يف املـشاركون  وأعـرب  .القـادمني  العـامني  خـالل لبلـد   ل املقدمـة  املـساعدات  جممـوع  من
  .صراحة به أنفسهم يلزموا مل ولكنهم اهلدف، هذا “لطموح دعمهم” عن لندن

 للمعونـة  العـادل  توزيـع ال مـن  املزيـد مـن أجـل      البعثـة  ضـغطت  قـد عالوة على ذلـك،     و  - ١٩
 قاعـدة  وتتـيح  .األربـع والـثالثني    أفغانـستان  واليـات  أحنـاء  مجيع على احلكومة ونفقات اإلمنائية
 احلـظ،  ولـسوء  .املـساعدات  لتقدمي اجلغرايف للتتبع منربا اإلمنائية للمساعدات احلكومية البيانات

 لرصـد  احلامسـة  لألمهيـة  ونظـرا  .يـة كاف غـري  البيانـات  قاعدة يف املتوفرة املعلومات نوعية تزال ال
 تتبــع بغيـة  اإلمنائيـة  املـساعدات  بيانــات قاعـدة  حتـسني  إىل احلكومـة  ســعت فقـد  عونـة، امل توزيـع 

 املقدمـة  املعلومـات  فـإن  ذلـك،  ومـع  . بـصورة أفـضل    مستوى الواليـات   على املعونة مساعدات
 يف البلـد،  وشـرق  جنـوب  يف مناطق إىل موجهة تزال ال اإلمنائية املساعدات معظم أن إىل تشري
 .املساعدات نقص من تعاين األخرى املناطق تزال ال حني

 .ملموسـا  حتـسنا  األفغانيـة  املوارد إىل املستند املستدام والنمو اإليرادات مجع شهد قدو  - ٢٠
 يقـدر  مبـا  مجعتـها  الـيت  اإليـرادات  مـن  ،٢٠٠٩ عـام  مـن  ثـاين ال النصف خالل احلكومة وزادت
 بنـسبة  االقتـصادي  النـشاط  نطـاق  اتسع فقد الدويل، النقد لصندوق ووفقا .املائة يف ٦٥ بنسبة
 املاحنـة  اجلهـات  تـدفقات  وزيـادة  الزراعـة،  يف باالنتعـاش  مـدعوما  ،٢٠٠٩ يف عام    املائة يف ١٥

 .مـستقرة  العملـة  وظلـت  نفـسها  الفتـرة  خـالل  التضخم واخنفض .االقتصادية السياسة وحتسني
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كـان هـذا النمـو      و .املائـة  يف ٧ متوسطها بنسبة السنوي احلقيقي ايلاإلمج احمللي الناتج زاد وقد
 اجلهـات  قبـل  مـن  حمليـا  املـشتراة  للـسلع واخلـدمات   املئوية النسبة زيادة يرجع يف جانب منه إىل 

 مكاسـب  مؤسـسة ” احلكوميـة  غـري  الدولية املنظمة جانب إىل ،البعثة أطلقتو. الفاعلة الدولية
 احملليـة  مـشترياته  زيـادة  علـى  الـدويل  اجملتمـع  لتـشجيع  ٢٠٠٩ نيـه يو/حزيران يف محلة ،“السالم
 ٢٠٠٩ يونيـه /حزيران للفترة املتاحة البيانات بني املقارنة وتدل .األقل على املائة يف ١٠ بنسبة

 وكـــانون - ٢٠٠٨ يونيـــه/حزيـــران بـــالفترة املتعلقـــة وتلـــك ٢٠١٠ ينـــاير/الثـــاين كـــانون -
 الــيت احملليــة املــشتريات كميــة يف املائــة يف ٦١ بنــسبة زيــادة حــدوث علــى ٢٠٠٩ ينــاير/الثــاين
 .الفاعلة الدولية اجلهات عنها أبلغت

ــادة يف االســتثمار األجــنيب املباشــر خــالل       - ٢١ ــستان زي وباإلضــافة إىل ذلــك، شــهدت أفغان
ووفقا لصندوق النقد الدويل ، فقد زاد معدل االستثمار األجـنيب    . ٢٠٠٩من عام   ثاين  النصف ال 
، وبلـغ أوجـه     ٢٠٠٧-٢٠٠٦ يف املائة سنويا منذ الفترة       ٣ و   ٢تتراوح بني    باطراد بنسبة    املباشر

ــرة   ــاء ٢٠٠٩-٢٠٠٨حــني وصــل يف الفت ــون دوالر٣٠٠ إىل زه ــع أن  غــري أن .  ملي ــن املتوق م
 . يف املائة٢  و١ إىل ما يتراوح بني٢٠١٠-٢٠٠٩هذا املعدل خالل الفترة ينخفض 

 البيانـات  وجـود  لعـدم  نظرا بالصعوبة اإلقليمي دون الصعيد على التنمية حتديد يتسمو  - ٢٢
 دون اجلهـات  هبـا  اضـطلعت  الـيت  األنـشطة  التساق تقييما احلكومة جتر ومل .بذلك الصلة ذات

ــة ــة اإلقليمي ــا  و ،الفاعل ــو م ــزىه ــود إىل يع ــى املفروضــة القي ــدرات عل ــة وزارة ق ــدل .املالي  وت
ــه علــى املتاحــة املعلومــات ــذهلا الــيت اجلهــود عــن رغمــا أن ــة، وزارة تب ــإن املالي ــة خطــط ف  تنمي
ــنعكس مل الواليــات ــة احلكومــة ميزانيــةيف  ت  نظــرا للواليــات أمــوال ختــصص مل كمــا ،املركزي
 اسـتنادا  احلكـام  متويل صندوققد أنشئ   و .املؤسسية التنفيذ آليات وضعف املوارد إىل لالفتقار

  .القصري األجل يف هذه الضعف حاالتمن ، ليسد جانبا أعاله إليه املشار ،األداء إىل
  
  األمن  - رابعا  

 العــام األكثــر ٢٠٠٩تواصــل تــدهور احلالــة األمنيــة يف أفغانــستان، حيــث اعتــرب عــام     - ٢٣
 حادثـاً أمنيـاً     ٩٦٠، إذ شـهد وقـوع مـا متوسـطه           ٢٠٠١تقلبا منذ سقوط نظام طالبان يف عام        

الــــة ســــوءا يف كــــانون وازدادت احل. ٢٠٠٨ حادثــــاً يف عــــام ٧٤١يف الــــشهر مقارنــــة مــــع 
 يف ل املــسجد مــع جتــاوز احلــوادثُ األمنيــة الــيت وقعــت يف هــذا الــشهر العــد٢٠١٠ينــاير/الثــاين

 ،الزيادة نتيجـة جمموعـة مـن العوامـل    تلك وُتعّد .  يف املائة  ٤٠ بنسبة   ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 
. عـدة مـن البلـد     جزاء  أاألحوال اجلوية يف    اعتدال  مبا يف ذلك زيادة القوات العسكرية الدولية و       

 الغالبيـــة العظمـــى مـــن اليدويـــة الـــصنع االشـــتباكات املـــسلحة واألجهـــزة املتفجـــرة توشـــكّل
احلوادث؛ واخنفضت اهلجمات االنتحارية بشكل ملحـوظ خـالل األشـهر الثالثـة األخـرية مـن                 
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 يف املــدن الرئيــسية  األمنيــة املعــززةترتيبــات البــشكل أساســي إىلوهــو مــا يرجــع ، ٢٠٠٩عــام 
 هجمــات انتحاريــة يف األســبوع، ١,٦ووقعــت يف املتوســط . املتواصــلةإىل العمليــات األمنيــة و

كـــانون شـــهر ؛ ومل يـــشهد ٢٠٠٧هجمـــات يف األســـبوع منـــذ مطلـــع عـــام  ٣باملقارنـــة مـــع 
ــسمرب /األول ــة   ٥ ســوى ٢٠٠٩دي ــديف أحنــاء هجمــات انتحاري ــا . البل يكــون هلــذه   وعــادة م

  . دنينياهلجمات أثر عشوائي على السكان امل
ــع األخــري مــن عــام    و  - ٢٤ ــدنيني املــسجل   ٢٠٠٩شــهد الرب ــضحايا امل   اخنفاضــا يف عــدد ال

شـهر كـانون   يف غري أن عدد الضحايا املـدنيني املـسجل   . ٢٠٠٨باملقارنة بنفس الفترة من عام      
ديــسمرب / يف املائــة مقارنــة بــشهر كــانون األول٥٠ ازداد بنــسبة تفــوق ٢٠٠٩ديــسمرب /األول
يف اجلنوب وتوسع نطاقه ليشمل مناطق كانـت        عموما   اشتداد الرتاع املسلح     وبسبب. ٢٠٠٨

 هو العام األسـوأ علـى صـعيد القتلـى بـني املـدنيني               ٢٠٠٩تعترب مستقرة يف السابق، أصبح عام       
 ٢ ٤١٢وبلغ جممـوع عـدد القتلـى املـدنيني املـسجل            . ٢٠٠١ منذ سقوط نظام طالبان يف عام     
 هــؤالء القتلــى  بــنيومــن.  يف املائــة مقارنــة بالعــام الــسابق١٤بة قتــيالً، أي مــا ميثــل زيــادة بنــس

أي  (٥٩٦إىل العناصر املناهـضة للحكومـة و        )  يف املائة  ٦٧أي  (قتيالً   ١ ٦٣٠املدنيني، ُيعزى   
، ) يف املائـة   ٨أي   (١٨٦أمـا العـدد املتبقـي البـالغ         . إىل القوات املواليـة للحكومـة     )  يف املائة  ٢٥

وقـد سـامهت التـدابري الـيت اختـذهتا القـوات الدوليـة        .  مـن طـريف الـرتاع    إىل أينـسبته فال ميكـن    
يوليـه عـام    / التوجيـه التكتيكـي الـصادر يف متـوز         وبشكل خـاص  للحد من اخلسائر بني املدنيني،      

 الرامي إىل احلد مـن اسـتخدام القـوة يف املنـاطق املأهولـة بالـسكان، يف حتقيـق اخنفـاض                      ٢٠٠٩
املواليــة  عــدد القتلــى املــدنيني املــسجل الــذي ُيعــزى إىل القــوات  يف املائــة يف جممــوع٢٨بنــسبة 

غـري أن شـن الغـارات اجلويـة وقـرب املنـشآت       . ٢٠٠٨ مقارنـة بعـام   ٢٠٠٩يف عام   للحكومة  
وعلـى الـرغم مـن     . العسكرية من املناطق املدنية استمرا يف زيادة املخاطر اليت يواجهها املدنيون          

جتنـب   هتدف إىل    ٢٠٠٩يوليه  /د السلوك أيضاً يف متوز    أن حركة طالبان أصدرت مدونة لقواع     
 العناصــر املناهــضة   إىلســقوط خــسائر بــني املــدنيني، فــإن عــدد القتلــى املــدنيني الــذي ُيعــزى     

  .٢٠٠٨ يف املائة باملقارنة مع عام ٤١للحكومة ارتفع بنسبة 
اثـل مـن    وشهدت الفترة املشمولة بالتقرير ما متوسـطه سـبع عمليـات اغتيـال وعـدد مم                 - ٢٥

عمليــات اخلطــف واالغتيــال الــيت تــستهدف قــادة اجملتمــع احمللــي  و.  أســبوعياًطــفعمليــات اخل
ال تتسبب فقط يف ثين السكان عن التعـاون مـع احلكومـة، بـل إهنـا تـؤدي أيـضاً                      ورجال الدين 
 واسـتمرت   .لعـاملني يف جمـال تقـدمي املعونـة        ل  الـيت توفرهـا اجملتمعـات احملليـة        مايةاحلإىل تقويض   

اهلجمـــات ضـــد اجلهـــات املاحنـــة للمعونـــة، كمـــا ازدادت عمليـــات خطـــف املـــوظفني  تـــرية و
وتـأثرت حريـة تنقـل املـوظفني        . حـني اخنفـضت اهلجمـات علـى القوافـل واملرافـق            الوطنيني، يف 
ومقارنـة بـشهر    .  واالغتيـال  الترهيـب شتداد حدة القتال وزيادة محـالت       نتيجة ال ل  زَّاملدنيني العُ 
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 مقاطعـة   ٣٩ يف إمكانية وصول موظفي اخلدمة املدنية       تقلصت،  ٢٠٠٨  ديسمرب/كانون األول 
ــالغ    ( ــّزل   )٣٦٤مــن أصــل جممــوع املقاطعــات الب ــوظفني احلكــوميني الع ــا أن امل  مل يكــن، كم

ــهم الوصــول   ــة إال  ميكن ــصورة جزئي ــسبة ب ــات   ٣٠إىل ن ــن املقاطع ــط م ــة فق  وحــّدت.  يف املائ
 ٩٤ يف بـرامج التنميـة       إىل وصـول الة من إمكانيـة     اهلجمات املباشرة اليت استهدفت جمتمع املعون     

  .  مقاطعة ُتعترب شديدة اخلطورة٨١مقاطعة ُتعترب شديدة اخلطورة للغاية، وإىل 
ــاة         - ٢٦ ــؤثر بــشكل خطــري علــى حي ــزال األلغــام وخملفــات احلــرب مــن املتفجــرات ت وال ت

ــاً  وال تــزال أفغانــستان ُتعتــرب أيــضا أحــد أ  . وأســباب معيــشة ماليــني األفغــان  كثــر البلــدان تلوث
باأللغــام األرضــية وخملفــات احلــرب مــن املتفجــرات يف العــامل، حيــث يتجــاوز عــدد اجملتمعــات  

 ، كما يبلغ متوسط ضحايا األلغـام شـهرياً        ٢ ١٥٠أكثر من   احمللية املتضررة مباشرة من األلغام      
لغـام،   التلـوث باأل   قـد حـال   و. ، بني قتيل وجريح، غالبيتـهم العظمـى مـن األطفـال            شخصا ٤٢

 ،فضالً عن تسببه خبـسائر يف األرواح وبإصـابات خطـرية، دون ممارسـة أنـشطة كـسب الـرزق                   
  .الصحة والتعليمإىل خدمات  األراضي الزراعية واملياه و مواردذلك الوصول إىل يف مبا
، اضطلعت قوات األمـن الـوطين األفغانيـة جنبـا           ٢٠٠٩ من عام    ثاينوخالل النصف ال    - ٢٧

يف مجيــع أحنــاء واليــيت هــريات   بعمليــاتات العــسكرية الدوليــة الــنظرية هلــا القــوإىل جنــب مــع
وجـة مـن     علـى إثرهـا م     ظهـرت وفرح يف الغرب، تفـادت فيهـا سـقوط ضـحايا مـن املـدنيني، و               

ومنــذ ذلــك احلــني، ازداد الوضــع اســتقرارا يف  . املرشــحني لتحقيــق املــصاحلة وإعــادة اإلدمــاج 
وبقيــت واليــة .  مــستويات العنــف عاليــة يف بــادغيسالــواليتني، رغــم أن حركــة طالبــان أبقــت

ار يف الـشرق بالقـدر      رهـ  ولغمـان وننغ   كوناروتكللت عمليات مماثلة يف واليات      . غور مستقرة 
 ويقتـصر يف معظمـه      حمـدوداً نفسه مـن النجـاح، غـري أن مـدى وصـول احلكومـة إليهـا ال يـزال                    

بعثــة يف واليــيت تاخــار ال امــل معهــمممــن تتعوأفــاد احملــاورون احملليــون . علــى مراكــز املقاطعــات
  .وباداكشان أن السكان احملليني راضون عن املستوى احلايل لألمن

ــر /ويف شــباط  - ٢٨ ــة     ٢٠١٠فرباي ــة للمــساعدة األمني ــوة الدولي ، شــن اجلــيش األفغــاين والق
وسـيعقب هـذه العمليـة،    .  جندي ضد معقل للطالبان يف هيلمانـد    ١٥ ٠٠٠هجوماً شارك فيه    

فيون، بذل جهـود رئيـسية   على بلدة مرجة الواقعة يف مركز منطقة هامة لزراعة األ     اليت ركزت   
 .احلكميف جمال 

وال يـزال احملـاورون     . وبقيت املواقف العامة جتاه الـشرطة واجلـيش علـى حاهلـا عمومـاً               - ٢٩
كون مــن تــوّرط الــشرطة الوطنيــة األفغانيــة يف عمليــات   البعثــة يــشمعهــم ممــن تتعامــلاألفغــان 
 التجنيد لـشغل الرتـب املختلفـة    وتؤدي ممارسات.  واختطاف وابتزاز عند نقاط التفتيش  هتريب

عرقية وقبلية فيمـا بـني       تفاوتأوجه   إىل   يف أجهزة الشرطة على مستويي الواليات واملقاطعات      
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ويف الوقـت نفـسه، أظهـرت نتيجـة         . اجملندين، مما يزيد من حدة التوترات مـع اجملتمعـات احملليـة           
 يف املائـة    ٨٢ أن نـسبة     ٢٠٠٩صائية أجراها برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي يف عـام           دراسة استق 

مــن اجمليــبني علــى الدراســة يف خمتلــف أحنــاء أفغانــستان اعتــربوا أن الــشرطة يف منطقتــهم تــؤدي  
 .عمالً جيداً جداً أو جيداً نوعا ما

كثـر فعاليـة،    األ هتدريبـ ل اً إجيابيـة نظـر     نظـرة  وعادة ما ُينظر إىل اجلـيش الـوطين األفغـاين           - ٣٠
ونتيجـة لـذلك، اقتـرح    . ومتتعه بدرجة أعلى من االنضباط الداخلي، واستخدامه ملعدات أفضل  

 يتمثـل يف  اًغـري أن هنـاك خطـر     . البعض تعزيز دور اجليش الوطين األفغاين يف توفري األمن احمللي         
وينبغـي  .  يف األحـوال العاديـة     أداؤها ُيسند للشرطة زيادة االستعانة باجليش ألداء الوظائف اليت       

 قبـل انعقـاد مـؤمتر كابـل، أدوار          إجنازهـا  الـيت مـن املقـرر        ،أن توضح استراتيجية األمـن القـومي      
  . ومسؤوليات كل من اجليش الوطين األفغاين والشرطة الوطنية األفغانية

 قــوات األمــن تــويلكفالــة  واملتمثــل يف كــرزايولتحقيــق اهلــدف الــذي أعلنــه الــرئيس   - ٣١
الوطين األفغانية املسؤولية الكاملة عن األمن يف غضون مخس سنوات، باشرت وزارتـا الـدفاع               
والداخليـة بــذل جهـود ترمــي إىل زيـادة عــدد أفــراد اجلـيش الــوطين األفغـاين والــشرطة الوطنيــة      

 علــى التــوايل،  فــرد٩٦ ٨٠٠و فــرد  ١٠٤ ٣٠٠األفغانيــة مــن قوامهمــا احلــاليني البــالغني حنــو 
ــرد١٣٤ ٠٠٠ إىل ــرد  ١٠٩ ٠٠٠ و  فـــ ــشرين األول فـــ ــول تـــ ــوبر /حبلـــ ، وإىل ٢٠١٠أكتـــ

ــدي و ١٧١ ٦٠٠ ــشرين األول  ١٣٤ ٠٠٠ جنــــ ــول تــــ ــرطي حبلــــ ــوبر / شــــ . ٢٠١١أكتــــ
 أثنـاء اجتمـاع جملـس التنـسيق املـشترك           املعـدالت للنمـو املـستهدف     تلـك   االتفـاق علـى      مت وقد

وعلـى الـرغم مـن أن       . ر لنـدن  يناير ومت إقرارها الحقـا يف مـؤمت       / كانون الثاين  ٢٠الذي ُعقد يف    
ــزال      ــوطين األفغــاين ال ي ــه اجلــيش ال ــذي حقق ــل مــن  حــىت النمــو ال خطــط منــوه  اآلن أقــل بقلي

التجنيــد والعــالوات اجلديــدة يف الــيت حتققــت يف عمليــات فــإن النجاحــات األخــرية  ة،املنــشود
بــاً إىل إعــادة املرتبــات الراميــة إىل حتــسني نــسبة االحتفــاظ باجملنــدين مــن املتوقــع أن تــؤدي قري   

ومشل برنامج التنمية املركـزة للمقاطعـات الـذي         . ه من حيث النمو   اجليش إىل املسار املخطط ل    
.  مقاطعـة  ٨٠يرمي إىل حتسني أداء الشرطة الوطنية األفغانية علـى مـستوى املقاطعـة حـىت اآلن                 

 نوعيــة حلــدود لتحــسنيملنــاطق اكمــا مت الــشروع أيــضاً بربنــامج جديــد يــسمى التنميــة املركــزة 
  . شرطة احلدود

ــك،     - ٣٢ ــى ذل ــال      وعــالوة عل ــى وضــع خطــة لالنتق ــدن عل ــؤمتر لن ــشاركون يف م ــق امل اتف
التدرجيي، يف كل مقاطعـة علـى حـدة، إىل املرحلـة الـيت يتحمـل فيهـا األفغـان مـسؤولية قطـاع                        

، بــشرط أن يــتم اســتيفاء الــشروط  ٢٠١١أوائــل عــام /٢٠١٠األمــن، ابتــداء مــن أواخــر عــام  
القــوات الدوليــة العاملــة يف جمــال دعــم تــدريب   زيــادة عــدد   أيــضاً علــى التأكيــد ومت.الالزمــة
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 ٢٠ فريقا يتألف كل منها مـن        ٢١النسبة للجيش، يلزم توفري     فب. بشكل كبري القوات األفغانية   
.  فريقاً تتألف من العدد نفسه مـن املـدربني         ١١٩ مدرباً، وبالنسبة للشرطة، يلزم توفري       ٣٠إىل  

 لتقـدمي بـرامج      املؤسـسات  مـدريب مـن    ١ ٣٠٠ىل ذلك، يلزم تـوفري مـا يقـرب مـن            وباإلضافة إ 
 يف جماالت مثل تـدريب الـضباط والتـدريب يف كليـة األركـان والتـدريب علـى                   تنمية القدرات 

  .األسلحة والتدريب يف أكادميية مكافحة التمرد
 عــرضينــاير، / كــانون الثــاين٢٠وخــالل اجتمــاع جملــس التنــسيق املــشترك املعقــود يف   - ٣٣

وحتـدد االسـتراتيجية    . وزير الداخلية أيضاً استراتيجية للشرطة الوطنية األفغانية للموافقـة عليهـا          
الـشرطة املدنيـة؛     ‘١’: أركـان  سـتة الـشرطة إىل    قـوة   جماالت خطر وأولويـات حمـددة، وتقـسم         

  ؛قــوة احلمايــة العامــة  ‘ ٥’ميــة؛ شــرطة مكافحــة اجلر ‘ ٤’شــرطة احلــدود؛  ‘ ٣’الــدرك؛ ‘ ٢’
يـتّم تأييـد هـذه       ومبجـرد أن  ). أي آليـات الـدعم اإلداري واملؤسـسي        (اآلليات املساعدة ‘ ٦’و  

 الطويلة األمد داخل اجملتمع الدويل حـول هيكـل          اخلالفاتاخلطة، فإهنا ستحل يف هناية املطاف       
الــشرطة الوطنيــة األفغانيــة، وعلــى وجــه اخلــصوص مــا إذا كــان ينبغــي علــى الــشرطة الوطنيــة    

أعاق عدم التوصـل     وقد. ية أن تكون أقرب إىل كوهنا قوة درك أو إىل قوة شرطة مدنية            األفغان
إىل اتفاق بشأن هذه املسألة على مدى السنوات القليلة املاضية عملية إصالح جهـاز الـشرطة،                

ويف هــذا الــسياق، مــن . ج متناقــضة مــن جانــب اجلهــات املاحنــة الرئيــسية ُهــوأدى إىل اعتمــاد ُن
 وأن توسـع نطـاق هـذا الوجـود يف     ،بعثة على وجود استـشاري للـشرطة   الافظ  الضروري أن حت  

ــصلة         ــضايا املت ــشأن الق ــشورة ب ــدمي امل ــسيق والرصــد وتق ــة للتن ــة الثماني ــب اإلقليمي ــع املكات مجي
  . بالشرطة واألمن

وحتققت أوجه حتّسن كـبرية يف تتبـع العـدد الفعلـي ألفـراد الـشرطة الـذين خيـدمون يف                       - ٣٤
تـدريب الـشرطة يف وزارة الداخليـة والقــوة     عنـصرا   حاليــايـشترك و. يـة األفغانيـة  الـشرطة الوطن 

غطى هـذا الربنـامج     وقد  .  تنفيذ برنامج جديد جلرد أصول األفراد       يف الدولية للمساعدة األمنية  
قاطعـــات ن يف املدمو يف املائـــة مـــن إمجـــايل القـــوة، مبـــا يف ذلـــك أولئـــك الـــذين خيـــ ٥٠قرابـــة 

 نظــام كــشوف املرتبــات غطــى، ٢٠١٠ينــاير /ويف كــانون الثــاين. راباًواليــات األكثــر اضــطوال
 نظـام التحويـل اإللكتـروين       غطىكما  ،   أفراد الشرطة   جمموع  يف املائة من   ٩٤اإللكتروين نسبة   

الفـساد يف دفـع      فـرص مـن    هذان النظامـان     ّد وحي . هؤالء األفراد   يف املائة من   ٧٣لألموال نسبة   
مرتبــات عناصــر الــشرطة الــذين خيــدمون يف دفــع  تــسهيل ومــن أجــل زيــادة. مرتبــات الــشرطة

  .هلواتف احملمولةااملناطق الشديدة اخلطورة، اسُتحدث برنامج جديد يتيح حتويل املرتبات عرب 
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  حقوق اإلنسان  -خامسا  
مــذكرة التفــاهم الــيت ُوقَِّعــت بــني  تــوخى فيمــا يتعلــق باالعتقــاالت املرتبطــة بــالرتاع، ت   - ٣٥

، نقــل مــسؤولية ٢٠١٠ينــاير /ووزارة الــدفاع األمريكيــة يف كــانون الثــاين حكومــة أفغانــستان 
ــصة يف       ــة املخت ــسلطات األفغاني ــرام إىل ال ــداين ببلغ ــق االحتجــاز املي ــتقلني احملتجــزين يف مرف املع

ومــن األمهيــة . ، للتحقيــق معهــم، وإمكانيــة حتريــك دعــاوى ضــدهم وحماكمتــهم  ٢٠١٢ عــام
  .عاملة إنسانية وتتوفر هلم ضمانات حملاكمة عادلةمبكان أن يعامل هؤالء املعتقلون م

قـانون العفـو   ”وقد واجهت عملية مكافحة اإلفالت مـن العقـاب حتـدياً متثـل يف نـشر                 - ٣٦
، ٢٠٠٨نـوفمرب   /وكان القـانون قـد صـدر يف أواخـر تـشرين الثـاين             . “العام واالستقرار الوطين  

يب جـرائم خطــرية يف املاضــي، مبــا يف  وميـنح القــانون العفــو ملــرتك . ينــشر ســوى مــؤخراً لكنـه مل 
التزامـات أفغانـستان مبوجـب      ذلك االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان، وهو أمر يتعارض مع          

  .القانون الدويلدستورها، ومبوجب 
وكان متكن بعض األشخاص الذين يـزعم علـى نطـاق واسـع أهنـم ارتكبـوا انتـهاكات             - ٣٧

ات مـسلحة غـري مـشروعة مـن دخـول االنتخابـات             ضد حقوق اإلنسان أو ممن هلم صلة جبماع       
 بوجيـ . ٢٠٠٩لتويل مناصب عامة، من بني العوامـل الـيت قوضـت العمليـة االنتخابيـة يف عـام                

ترمـي  وضـع تـدابري     ووضع خطة فحص شاملة تفرز بدقة املؤهلني وغري املؤهلني من املرشحني            
، وتوسـيع هـامش حريــة   حتـسني مـشاركة النـساء واألقليـات، سـواء كمرشـحني أو نـاخبني       إىل 

ــةيهالتعــبري، وذلــك لت ــة إىل إجــراء انتخابــات برمل ئ ــة يف أيلــول  األجــواء املؤدي / انيــة حــرة وعادل
  .٢٠١٠ سبتمرب
ومن األمور الوثيقة الصلة باإلفالت من العقاب وسوء استعمال الـسلطة، االعتـداءات               - ٣٨

ووفقــاً إلحــدى . ابعــة هلــاعلــى حريــة التعــبري ســواء مــن جانــب أطــراف تابعــة للدولــة أو غــري ت 
؛ وقتـل   ٢٠٠٩ حادث عنف ضـد إعالمـيني يف عـام           ٨٣املؤسسات اإلعالمية احمللية، فقد وقع      

 للترهيـب مـن     ١٣ منهم العتداءات بدنية، وتعرض      ٢١، وتعرض   ٤٢ثالثة صحفيني، وسجن    
 ومثة خماوف من أن بعض األحكام اليت تقيـد احملتـوى          . جانب املتمردين أو مسؤولني حكوميني    

، قـد تفـسح     ٢٠٠٩يوليـه   /اإلعالمي يف قانون وسائط اإلعالم، الذي دخل حيز النفاذ يف متـوز           
وكانت نصوص مماثلة يف قانون وسائط اإلعالم الـسابق         . اجملال أمام االنتهاكات وسوء املعاملة    

ــذين انتقــدوا احلكومــة أو كــشفوا عــن       قــد أدت إىل عمليــات اعتقــال وترهيــب للــصحفيني ال
ري القلـق أيـضا ورود بنـود بـشأن جرميـة التـشهري، وهـو مـا ال يـشكل قيـدا مـربرا                         يث ومما. فساد

  . على حرية التعبري مبوجب القانون الدويل
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وتقوم فرقة عمل، تضم بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل أفغانـستان، ومنظمـة                     - ٣٩
ضــية األمــم املتحــدة قــوق اإلنــسان، ومفواألمــم املتحــدة حلاألمــم املتحــدة للطفولــة، ومفوضــية 

لشؤون الالجئني، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ومنظمـة الـصحة العامليـة،              
واللجنــة األفغانيــة املــستقلة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان، وممثــل للمنظمــات غــري احلكوميــة الدوليــة، 

جلت فرقـة العمـل     وقـد سـ   . برصد وضع األطفال يف حاالت النـزاع املسلح وإعداد تقارير عنه         
 حادثــا شــهدت انتــهاكات حلقــوق الطفــل تــرتبط بالنـــزاع قتــل أو جــرح خالهلــا  ١٨٠حــوايل 

وتظـل االعتـداءات علـى املـدارس واملستـشفيات، الـيت مت اإلبـالغ               . طفـال  ١٢٠يقل عـن     ال ما
ورغــم أن حكومــة أفغانــستان صــدقت علــى نظــام . منــها، تــشكل مبعــث قلــق شــديد ٤٧عــن 

حيـرز   ومل. حكمة اجلنائية الدولية مل تتم بعد مواءمة التشريعات الوطنية معه         روما األساسي للم  
  .أي تقدم حنو جترمي تشغيل األطفال وفقا للمعايري الدولية

  
  مكافحة املخدرات  - سادسا 

الدراسة االستقصائية التقييمية لزراعة خشخاش األفيون يف فصل الـشتاء        يتوقع واضعو     - ٤٠
 يف  ت صـدر  يتمكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة، والـ         راها  يف أفغانستان، اليت أج   

 إىل استقصاء لنوايا املزارعني يف وقت الزراعـة، أن تكـون     ت، واستند ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٠
هـي بغـالن   (تصبح مثـاين واليـات إضـافية      ورمبا. ٢٠٠٩زراعة األفيون مماثلة ملستوياهتا يف عام       

خاليـــة مـــن زراعـــات ) ان وكابـــل وكونـــار ولغمـــان وننغهـــاروفريـــاب وســـاريبول وباداكـــش
، شـــريطة تـــوفري املــساعدات املرصـــودة هلـــذا الغـــرض يف القريـــب  ٢٠١٠يف عـــام شخاش اخلــ 

 يف املائـــة خـــالل العـــامني ٣٦وقـــد تراجعـــت زراعـــة األفيـــون يف أفغانـــستان بنـــسبة . العاجـــل
جعلــت زراعــة احملاصــيل  املاضــيني، األمــر الــذي يعــزى بدرجــة كــبرية إىل قــوى الــسوق الــيت     

بيـد أن أسـعار احملاصـيل املـشروعة بـدأت يف االخنفـاض، ممـا يزيـد مـن                    . املشروعة أكثر جاذبيـة   
تعزيـز التراجـع الـذي سـجل يف      إذا مـا أريـد      و. إمكانية عودة املزارعني مرة أخـرى إىل األفيـون        

راعيــة وحتــسني  زيــادة املــساعدات الزامطلوبــســيكون إنتــاج األفيــون خــالل العــامني املاضــيني، 
  . اإلدارة على الصعيد دون الوطين

اإلسـالمية  إيـران  مجهوريـة  وقد ُنفذت بنجاح ثالث عمليات مشتركة بني أفغانستان و         - ٤١
وباكستان يف إطـار املبـادرة الثالثيـة السـتراتيجية قـوس قـزح، الـيت نفـذها أيـضا مكتـب األمـم                        

 مـن   ٤٠ الثالث هذه، ألقي القـبض علـى         وخالل العمليات . املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية   
  كيلـو غرامـا مـن اهلريويـن و    ٣٥١ كيلـو غرامـا مـن األفيـون و     ٩٤٨جتار املخدرات، وصودر    

واتفقت الـدول الـثالث علـى تعـيني ضـباط اتـصال دائمـني يف           .  كيلو غراما من احلشيش    ٤٨٣
ويف . خليـة التخطــيط املـشتركة يف طهــران وإنـشاء مكتــب اتـصال علــى حـدود كــل بلـد منــها      
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إطار استراتيجية قوس قزح أيضا، أمتت املبادرة اإلقليميـة اهلادفـة لالتـصال واخلـربة و التـدريب                  
الجتــار غــري املــشروع مهمتــها املتعلقــة بالــسالئف الكيميائيــة بنجــاح عــرب   مــن أجــل مكافحــة ا

 أفغانــستان، أوزباكــستان،  : حيــث شــاركت فيهــا كــل البلــدان الثمانيــة املــشاركة      احلــدود،
  .نستان، مجهورية إيران اإلسالمية، طاجيكستان، قريغزستان، كازاخستاناباكستان، تركم

  
  الوضع اإلنساين  -سابعا   

زال النــزوح    وما.  شخص ٢٩٦ ٠٠٠ا جمموعه   مبدد األفغان املشردين داخليا     عيقدر    - ٤٢
ســيما يف املنطقــتني اجلنوبيــة والغربيــة مــن الــبالد، ممــا أدى إىل    النــاجم عــن النـــزاع مــستمرا ال 

وتـسببت العمليـات العـسكرية      . تشريد عدد كبري من العائالت كنتيجة مباشرة ألعمال القتـال         
.  أسـرة  ١ ٥٠٠ علي يف والية هلمنـد اجلنوبيـة يف تـشريد مـا يزيـد عـن                  األخرية يف مارجا وناد   

ــور        ــرح وغ ــادغيس وف ــول وب ــات زاب ــى نطــاق أضــيق يف والي ــشريد عل ــات ت . وحــدثت عملي
يزال العديد من األشخاص املشردين داخليا غري مدرجني يف اإلحصاءات بـسبب تبعثـرهم                وال

  .وصعوبة إيصال املساعدات اإلنسانية
ــادة      وتظــل اال  - ٤٣ ــساعدات وزي ــصال امل ــسبب صــعوبة إي ــة ب ــسانية غــري كافي ســتجابة اإلن

ويف بعـض املنـاطق،     . التنقالت والقيود املفروضة على العمليات بسبب تدهور األجـواء األمنيـة          
دون ذلـك   وقـد حـال     . أدت العمليات العسكرية املستمرة إىل تعذر الوصول متاما إىل الـسكان          

.  عنها، فضال عن إيصال املـساعدات إىل مـن حيتـاجون إليهـا             التحقق من عمليات الرتوح املبلغ    
زال مكتب األمم املتحدة لتنـسيق الـشؤون اإلنـسانية يـدعو إىل االمتثـال الكامـل للمبـادئ                    وما

التوجيهيـــة الدوليـــة الثابتـــة وتلـــك املتعلقـــة بـــالظروف اإلنـــسانية املدنيـــة والعـــسكرية اخلاصـــة  
املـساعدة  د من دورهـا بعـدم تقـدمي         صفة خاصة أن حت   بأفغانستان، ويهيب بالقوات العسكرية ب    

  .كحل أخري عندما تعجز األطراف املدنية عن تقدمي املساعداتإال اإلنسانية 
خطـط تأهـب   اإلنـسانية  ورغم أن هذا الـشتاء كـان معتـدال، فقـد وضـعت الوكـاالت              - ٤٤

املي مـسبقاً إىل    فقد أرسل برنـامج األغذيـة العـ       . للشتاء ضمن كل خطة طوارئ إنسانية إقليمية      
.  مــستفيد٨٠٣ ٧١٥ طــن متـري مــن األغذيـة لــدعم   ٢٨ ٧٦٠املنـاطق النائيــة مـا يقــرب مـن    

يزيـد   ورافق ذلك قيام مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بتوزيع مواد غري غذائية على ما           
وبصفة عامة، قام برنامج األغذيـة العـاملي   .  شخص من املشردين املستضعفني ٢٠٠ ٠٠٠على  
ومشـل ذلـك تـوفري      .  ماليني من األفغـان الـضعفاء      ٩ما جمموعه قرابة     بتغذية   ٢٠٠٩الل عام   خ

 ٤٠٠مليون أفغاين، من بينـهم       ١,٤ طنا متريا من املساعدات الغذائية ملا يقرب من          ٥١ ٣٧٠
 وقـدم أيـضا، بالتعـاون       . شخص تضرروا من حاالت طوارئ حملية مثل فيـضانات الربيـع           ٣٢٥
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 مـن املــشردين  ١١٨ ٨٠٠ ألمـم املتحــدة لـشؤون الالجــئني، املـساعدة لـــ   الوثيـق مـع مفوضــية ا  
  . من العائدين٤٣ ٦٠٠ داخليا و

يناير خطة عمل إنسانية جديدة وأكثر تركيزا لعـام         / يف شهر كانون الثاين    توقد أطلق   - ٤٥
طة مل تتلـق بعـد متـويال هلـذا العـام، فقـد وردت اإلشـارة إليهـا علـى حنـو                   اخلورغم أن   . ٢٠١٠
 يف مؤمتر لندن، وتتواصل اجلهـود مـن أجـل إشـراك طائفـة كـبرية مـن املـاحنني العـاملني يف                جيد

  . أفغانستان
  

  دعم البعثة   -ثامنا   
-E/64/613)وحتقيقـــا لألهـــداف املبينـــة يف تقريـــري الـــسابق املقـــدم إىل جملـــس األمـــن   - ٤٦

S/2009/674)       ٢٠١٠ ميزانية البعثـة لعـام        يف املائة يف   ٣٣، اعتمدته اجلمعية العامة زيادة نسبتها 
زيــادة يف عــدد املــوظفني الــدوليني ذلــك يــشمل و .٢٠٠٩مقارنــة باملخصــصات النهائيــة لعــام 

ــ ١٣٨مبقــدار  ــوطنيني مبقــدار  عــدد ، واموظف ــ ٧٧املــوظفني ال ــدعم  عــدد ، واموظف مــوظفي ال
وتــشمل . امتطوعــ ٢٢متطــوعي األمــم املتحــدة مبقــدار عــدد ، واموظفــ ٤٩٥الــوطنيني مبقــدار 

يف جـوزان وتاخـار وبنجـاهري،       :  افتتاح أربعـة مكاتـب جديـدة يف واليـات          ٢٠١٠ ميزانية عام 
 يف ٢٠٠٩وكــان قــد افتــتح مكتبــان يف عــام   . ويف باكتيكــا أو لغمــان حــسب الوضــع األمــين  

وبـدأ  . وبـدأ مكتـب فـرح يف العمـل لكنـه ينتظـر االفتتـاح الرمسـي             . والييت سارجيول وترينكـت   
 وتاخـار؛ بيـد أن حفـل االفتتـاح الرمسـي الـذي كـان مقـررا أرجـئ                    أيضا تشغيل مكتيب جوزان   
وبسبب املخاطر األمنية مل تـتمكن البعثـة مـن فـتح مكـتيب غـازين                . بسبب سوء األحوال اجلوية   

زالت البعثة تبحث عـن حلـول مـع شـركائها يف املنطقـة لكفالـة افتتـاح هـذين                   وما. هيلمان أو
يوجد للبعثة مكاتب ميدانية فيهـا، فإهنـا تواصـل           يت ال ويف الواليات ال  . ٢٠١٠املكتبني يف عام    

وإضــافة إىل مكاتــب االتــصال التابعــة هلــا يف     . أنــشطتها مــن خــالل القيــام بزيــارات دوريــة     
ــة موظفــا يف مركــز األمــم املتحــدة اإلقليمــي للدبلوماســية      إســالم ــاد وطهــران، كلفــت البعث أب

جيع إقامـة الـصالت واحلـوار يف املنطقـة          أباد بتركمانستان بتـش    الوقائية يف وسط آسيا يف عشق     
دعــم التعــاون اإلقليمــي مــن أجــل حتقيــق االســتقرار ”ككــل، يف إطــار واليتــه الــيت تــنص علــى 

  . “والرخاء ألفغانستان
وقــد أدى تطبيــق . يــزال تعــيني املــوظفني يــشكل مــصدرا للقلــق وأحــد األولويــات وال  - ٤٧

. تعيينات إىل حني البدء يف تطبيـق النظـام اجلديـد      سياسة معدلة للموارد البشرية إىل التأخر يف ال       
ــة بتعيينــات جديــدة   ومل ــة عــام  . يعــوض تــرك املــوظفني للبعث  وظــائف ٢٠١٠وأضــافت ميزاني

املائـة   يف ٤٢ونتيجـة لـذلك، زاد معـدل الـشغور زيـادة هائلـة تـصل إىل         . إضافية ينبغـي شـغلها    
ملعاجلـة هـذا الوضـع، أوفـدت إدارة         و. املائـة للمـوظفني الـوطنيني      يف ٣٨للموظفني الـدوليني و     
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 موظفـا  ٧٠ و ٦٠االنتـهاء مـن توظيـف مـا بـني      يف الدعم امليداين فريق توظيف ملساعدة البعثة      
ووافقـت األمانـة العامـة أيـضا علـى مـنح البعثـة تفويـضا خاصـا            . مـارس /دوليا حبلول هنايـة آذار    

  .بسلطات التوظيف من أجل التعجيل بعملية التوظيف
ت جلميـع املـوظفني الـذي مت نقلـهم إىل ديب بعـد حـادث االعتـداء علـى دار                     وقد تـوفر    - ٤٨

مـارس،  /الضيافة يف باختار، أماكن إقامـة يف كابـل اعتبـارا مـن األسـبوع األول مـن شـهر آذار                    
ــسبب إتاحــة   ــستان      ٣٠ب ــم املتحــدة يف أفغان ــات األم . وحــدة ســكنية إضــافية يف مركــز عملي

ن يــتم نقلــهم مؤقتــا إىل أفغانــستان، وكــذلك     للمــوظفني الــذي  أخــرى وحــدة   ٥٠وســتتوفر 
ــسان    ــة شــهر ني ــول هناي ــل/للمــوظفني اجلــدد حبل ــستقبل   . أبري ــات التوظيــف يف امل وتركــز عملي

القريب على الشواغر يف مكاتب الواليات واملكاتب اإلقليمية، الـيت توجـد هبـا وحـدات إقامـة                  
 هنايـة العـام يف كابـل فـضال عـن       وحدة إضافية حبلول  ١٠٠ومن املقرر توفري    . تتوفر هلا احلماية  

  .وحدات إقامة إضافية يف امليدان
  

 والية بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان  -تاسعا   
التهديـدات احلقيقيـة املوجهـة      عـدد   استجابة لتدهور احلالة األمنية يف اجلنوب، ولزيادة          - ٤٩

منيـة الرابعـة يف املنطقـة اجلنوبيـة اعتبـارا مـن             إعـالن املرحلـة األ     على   وافقُتضد األمم املتحدة،    
 وفقــا ملــا اقترحــه ممثلــي اخلــاص ومــسؤول األمــم املتحــدة املكلــف   ،٢٠١٠فربايــر / شــباط١٩

 وتعمـل   .بشؤون األمن، بناء على توصية فريق األمم املتحدة إلدارة شؤون األمن يف أفغانستان            
 كفالـة لابري إضـافية للحـد مـن املخـاطر     األمـم املتحـدة علـى اختـاذ تـد      كيانات  بعثة وغريها من    ال

ــة أل الوجــود  حــد أدىن مــن  ــة اجلنوبي ــة غــراض يف املنطق ــات الطــوارئ احليوي ــات   أوعملي عملي
 .ضروريةأية عمليات أخرى تعترب   أوالعمليات األمنية  أواإلغاثة اإلنسانية

ين عــشر  ملــدة اثــ،٢٠١٠مــارس / آذار٢٣ الــيت تنتــهي يف ،وينبغــي جتديــد واليــة البعثــة  - ٥٠
لواليـة  لوينبغـي أن تظـل أعمـال البعثـة يف أفغانـستان تـسترشد بالعناصـر التـسعة              . شهرا إضـافيا  

بيـد أنـه ينبغـي النظـر يف إدخـال           ). ٢٠٠٩ (١٨٦٨ مـن قـرار جملـس األمـن          ٤املبينة يف الفقـرة     
 .بعض التعديالت على ثالثة من بني تلك العناصر

ليت تضطلع هبا البعثـة أن تراعـي تنـامي الـدور الـذي              أوال، ينبغي لوالية التنسيق العامة ا       - ٥١
 ا مـشارك  ا رئيـس  تهاوينبغـي للبعثـة، بـصف     .  نفـسها يف جمـال التنـسيق       ستانتقوم به حكومة أفغانـ    

نـهج أكثـر    لللمجلس املشترك للتنسيق والرصد، أن تواصل التشجيع على اختاذ اجملتمـع الـدويل              
، لكن عليها أيضا أن تعمل بشكل متزايـد علـى           املعونة اتساقا فضال عن التمسك مببادئ فعالية       

دعم القدرات اخلاصة باحلكومة يف جمال التنسيق، الـيت تنـدرج يف معظمهـا ضـمن إطـار وزارة                   
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مـؤمتر لنـدن القاضـي بتعـيني ممثـل مـدين أقـدم             الـذي مت التوصـل إليـه يف         التفـاق   وينبغي ل . املالية
سيما أنشطة أفرقـة      وال ولية للمساعدة األمنية،  لتنسيق األنشطة املدنية اليت تضطلع هبا القوة الد       

مكـتيب االحتـاد األوريب واملفوضـية األوربيـة     مـا هـو مزمـع مـن إدمـاج      ، و الواليـات إعادة إعمار   
 حتسني تنـسيق    أن يؤدي إىل  ،  يز النفاذ ح عقب دخول معاهدة لشبونة      حتت إشراف ممثل واحد   

مـن كبـار املستـشارين يف البعثـة     فريـق  نـشاء  وينبغي إل. هاتني املنظمتنيرعاية  باملساعدة املقدمة   
جهودهـا   االستجابة، ومن مث إىل زيادة تنسيق        على الوكاالت املاحنة    قدرةإىل حتسني   أن يؤدي   
 . الربامج احلكوميةعند تنفيذ

 طلبـــا ستانقـــدمت حكومـــة أفغانـــإذا   مـــاثانيـــا، فيمـــا خيـــص االنتخابـــات، يف حـــال  - ٥٢
علـى   البعثـة    سـتكون وافـق جملـس األمـن علـى ذلـك،           إذا  و،  للحصول على املساعدة االنتخابيـة    

، لتـوفري التنـسيق الـسياسي العـام للـدعم الـدويل             من خالل اللجنة االنتخابيـة املـستقلة      ،  داستعدا
 .لالنتخابـات، بينمـا سـتنفذ املـساعدة التقنيـة عـن طريـق برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                   املقدم  

 وبنــاء يتمثل يف دعــم املؤســسات االنتخابيــة األفغانيــة ومــن الواضــح أن دور األمــم املتحــدة ســ 
املقترحـة  وسيتوقف طابع هـذا الـدعم ومـداه علـى اإلصـالحات والتـدابري التـصحيحية           . قدراهتا

وعلـى مـستوى الـدعم املـايل        ،  ٨علـى النحـو الـوارد يف الفقـرة          فيما يتعلق بالعملية االنتخابيـة،      
لبيئـة األمنيـة الـسائدة، ال سـيما فيمـا يتعلـق بـسالمة            املقدم من اجلهات املاحنـة الدوليـة، وعلـى ا         

تقـدمي نفـس مـستوى    مـن  األمم املتحـدة  أما يف حالة عدم متكن    . موظفي األمم املتحدة وأمنهم   
، ســيلزم قيــام الــشركاء بتكملــة اجملــاالت الــيت ال تغطيهــا   ٢٠٠٩  عــامالــدعم الــذي قدمتــه يف 

 ملتزمـة مبواصـلة مـساعدة احلكومـة يف عملـها             وباإلضافة إىل ذلك، فإن األمم املتحـدة       .املنظمة
 . ة االنتخابية مستقبالياملتعلق باإلصالح الطويل األجل للعمل

املـصاحلة قيامهـا ببـذل املـساعي احلميـدة لـدعم تنفيـذ        يف جمـال  ثالثا، تتيح واليـة البعثـة         - ٥٣
خلطـاب الـذي    ا يف   ،أشار الرئيس كرزاي بوضـوح    قد  و. برامج املصاحلة اليت تقودها أفغانستان    

 أن تنبثـق  ويتوقـع .  مـن هـذا القبيـل   إىل اعتزامـه الـشروع يف تنفيـذ برنـامج    ألقاه مبناسبة تنصيبه،  
. الــيت ســتنعقد يف وقــت الحــق خــالل هــذه الــسنة  غــا ري جالويــالتفاصــيل ذلــك الربنــامج عــن  

 الثقـة مـن   ميكن للبعثة أيضا أن تقوم بدور يف الدعوة إىل اختاذ تدابري لبنـاء         باإلضافة إىل ذلك،    و
 -كمـا ميكنـها أن تقـدم مـساعيها احلميـدة            . شأهنا أن تتيح جناح العملية اليت تقودهـا احلكومـة         

 موافقـة األطـراف املعنيـة، وإن    بنـاء علـى   هلذه اجلهـود املبذولـة      -يف املناطق وعلى نطاق أوسع      
ضطلع بـدور  وأخـريا، ينبغـي للبعثـة أن تـ    .  واملرونـة التـروي كان طابع املهمة قد يـستلزم مبـدئيا    
 .رمسي يف إدارة برنامج إعادة اإلدماج
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  مالحظات  -عاشرا   
فـالرئيس كـرزاي   . تتضمن األشهر الثالثة القادمة جدول أعمال مزدمحـا يف أفغانـستان      - ٥٤

يونيـه،  /يعتزم عقد جملس للسالم بشأن املصاحلة، كما أنين اعتزم عقـد مـؤمتر كابـل يف حزيـران      
والبـد  . نتخابـات، كـذلك ستـستمر الطفـرة العـسكرية اجلاريـة      والبد وأن تبدأ التحـضريات لال    

من إدارة تلك األحداث والعمليات على النحو الذي يكفـل أن يعـزز كـل منـها األخـر، ال أن                     
  .يقوضه، وأال تصرف الطاقة السياسية عن األولويات اليت تقررت من قبل

كل  هـيكال لالنتقـال      وإذا ما أديرت هذه األحداث بصورة جيدة، فإهنـا ميكـن أن تـش               - ٥٥
وينـصب التركيـز يف هـذه العمليـة االنتقاليـة علـى جعـل الـسيادة         . إىل قيادة أوسع يف أفغانستان    

فليـست هنـاك سـيادة دون قـدرة أو مـسؤولية، والغـرض مـن العمليـة               . األفغانية سـيادة حقيقيـة    
فــي ملمارســة االنتقاليــة هــو كفالــة أن يتــوفر حلكومــة أفغانــستان مــن القــدرة واملــسؤولية مــا يك 

غـري أن هـذه العمليـة ميكـن أن تتقـوض إذا مـا عمـد اجملتمـع الـدويل إىل                      . سيادهتا بصورة فعليـة   
ولذلك، فمن الضروري أن نشجع نشوء عقليـة جديـدة تبـدي احترامـا أكـرب                . جتاهل احلكومة 

  . لطريقة فهم األفغان لبلدهم
.  اجلهـود العـسكرية والـسياسية      كما أن حتقيق االنتقال إىل السيادة يتطلب التوازن بني          - ٥٦

ويف حني أرحب بالقوات العسكرية الدولية اإلضافية، فـإنين البـد وأن أحـذر يف نفـس الوقـت                   
فالبد من نقل أكرب قدر ممكن من املهـام املدنيـة           . من عسكرة اجلهد العام املبذول يف أفغانستان      

ــة  ــة األفغاني ــق  . إىل املؤســسات املدني ــد مــن مقاومــة إغــراء حتقي ــائج قــصرية األجــل مــن   والب  نت
مــشاريع ال ميكــن االســتمرار فيهــا وال هــدف هلــا ســوى الوفــاء باملواعيــد الــسياسية يف البلــدان  

كما أن امليل لتخصيص توزيع املعونات وفقا للمناطق اليت يـشتد فيهـا تركيـز               . املسامهة بقوات 
بـد وأن يفـسح مكانـه        ال - وإن كان ميال مفهوما، ومربرا إىل حـد مـا            -قوات البلدان املاحنة    

ستراتيجية للمساعدات تكون أكثر اتـساقا وتـستند إىل قاعـدة وطنيـة، ويكـون مبقـدورها أن                  ال
  .ستراتيجية االنتقالحتقق النمو االقتصادي احلقيقي الالزم ال

غـري أن مـن الواضـح       . ويالحظ هذا التقرير بعض التحسن يف فعاليـة املعونـات املقدمـة             - ٥٧
ال تتلقــى ســوى أقــل القليــل مــن املعلومــات عــن أنــشطة املــاحنني، ســواء    أن احلكومــة ال تــزال 

ويسود ميل لتنفيذ املـشاريع     . أكانت األطراف العسكرية أو املدنية هي اليت تقوم هبذه األنشطة         
وهبــذا الــشكل، فإننــا . دون استــشارة األفغــان أو العمــل مــن خــالل مؤســساهتم بــصورة كافيــة 

ولالســتفادة مــن معرفتــهم  للمــشاريع املنفــذة بــامسهم  نــضيع فرصــة لكــسب تأييــدهم الكامــل   
بـد وأن   وال. جناز االنتقال إىل تويل األفغان زمـام أمـورهم يتطلـب زيـادة إشـراكهم            وإ. ببلدهم

  .تكون أفعالنا على قدر كلماتنا
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الربملانيـــة املقـــرر إجراؤهـــا يف وعلــى الـــصعيد الـــسياسي، ال شـــك يف أن االنتخابــات     - ٥٨
تمثل حتــديا أخــر للمؤســسات األفغانيــة ، وستــستهلك قــدرا كــبريا مــن   ســبتمرب ســ/أيلــول ١٨

وســتكون تلــك االنتخابــات، مــن جوانــب  . الطاقــة الــسياسية خــالل النــصف الثــاين مــن العــام 
وإذا مـا اتـسم     . عديدة، أكثر تعقيدا من االنتخابات الرئاسية يف جوانبها اللوجستية والـسياسية          

ــة يف أفغانــس  ــاإلدالء    أداء املؤســسات االنتخابي ــاد واالســتقالل مبــا يــسمح ب ــشفافية واحلي تان بال
 تلـك األصـوات بـصورة موثـوق فيهـا، سـنكون قـد اجتزنـا                 بأصوات النـاخبني الـشرعيني وعـدّ      

أمـا إذا مل يتحقـق ذلـك، فـستزداد خمـاطر            . منعطفا حامسا علـى الطريـق إىل ترسـيخ الدميقراطيـة          
 الرئاسـية، والـيت أمكـن جتنبـها بفـضل           ٢٠٠٩عدم االستقرار، اليت كانت كامنـة يف انتخابـات          

  .احلنكة السياسية لبعض املؤسسات الرئيسية وفعالية أدائها
وكمــا أشــري يف هــذا التقريــر، فــإن أحــد التطــورات اهلامــة علــى مــدار األشــهر القليلــة     - ٥٩

املاضية كان يتمثل يف تنامي توافق اآلراء على ضرورة بدء عملية سياسية إلهنـاء الـرتاع، فـضال             
عن تأسيس برنامج إلعـادة إدمـاج املتمـردين مـن الـصفوف الوسـطى والـدنيا، ممـن يرغبـون يف              

وتشكل كل هذه اجلوانب عناصر حلـل نـزاع البـد مـن     . الكف عن القتال، يف جمتمعاهتم احمللية   
غري أنه البد من اجلمع بينها يف إطار من حتسني أشكال احلكم وزيـادة كفـاءة املعونـات         . إهنائه

وقبــل أي شــيء أخــر، البــد وأن تــسفر اجلهــود   . ســتعادة ثقــة الــسكان املتــضررين مــن أجــل ا
  .املبذولة إلهناء الرتاع عن نظام سياسي معزز يستند إىل الدستور

جنـازات الـيت حتققـت منـذ         بد وأن حيترموا اإل    وأولئك الذين خيتارون طريق املصاحلة ال       - ٦٠
 قيام أفغانـستان مـساملة ومزدهـرة، يكـون          ، وأن يقبلوا طموحات غالبية األفغان يف      ٢٠٠٢عام  

  .بوسع كل أفغاين فيها أن يتمتع حبقوقه املكرسة يف الدستور األفغاين
.  يف بداية هذه املالحظـات إىل جـدول األعمـال املـزدحم لألشـهر القادمـة                وقد أشرتُ   - ٦١

ل نفـس   فخـال . وهو مـا ينطبـق أيـضا علـى بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل أفغانـستان                     
ــة وصــول املمثــل اخلــاص اجلديــد لألمــني العــام، ســتافان دي ميــستورا،       ــرة، ستــشهد البعث الفت

غتنم هـذه الفرصـة ألعـرب عـن امتنـاين للممثـل اخلـاص               أوأود أن   . وكذلك جتديد والية البعثة   
كــاي إيــدي، الــذي ســاعد علــى مــدار العــامني املاضــيني يف تــشكيل جــدول األعمــال اخلــاص   

زيز البعثة، وكان على مستوى ما صدر عنه من تـصرحيات عنـد وصـوله ألول                بأفغانستان، وتع 
كما أود أن أتوجه بالـشكر إىل رجـال ونـساء           . عندما قال إنه موجود هناك خلدمة الناس      : مرة

ل األمم املتحـدة العليـا إىل واقـع ملمـوس يف            البعثة على شجاعتهم وتفانيهم، حيث يترمجون مثُ      
  .كل يوم
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  املرفق
 املرجعية ومؤشرات إحراز التقدمالنقاط     

 احلوكمة وبناء املؤسسات  -أوال   
َبْسط سلطة احلكومة يف مجيع أرجاء البلد بإنشاء مؤسـسات دميقراطيـة            : النقطة املرجعية     

تتسم بالشرعية واخلـضوع للمـساءلة، وصـوالً إىل املـستوى احمللـي، حبيـث تكـون قـادرة                   
  البقاء باإلمكانيات الذاتيةعلى تنفيذ السياسات، وتتزايد قدرهتا على

تــشتمل شــروط إحــراز التقــدم علــى اإلرادة الــسياسية وتــوافر التمويــل مــن أجــل بنــاء     
مؤسسات وطنية ودون وطنية، مبا يف ذلك يف إطـار قطـاع العـدل؛ وااللتـزام مبكافحـة الفـساد                    

 .توإنفاذ سيادة القانون؛ وقدرة املؤسسات األفغانية املعنية على تنظيم االنتخابا
  

 التقييم مؤشرات إحراز التقدم

إجـــراء انتخابـــات وطنيـــة ودون وطنيـــة
 ذات مصداقية

، ومتالواليــــاتأجريــــت االنتخابــــات الرئاســــية وانتخابــــات جمــــالس    •  
 .التصديق على نتائج االنتخابات

 خمالفات كـبرية يفوقوعتشري البعثة واملراقبون الوطنيون والدوليون إىل         •  
 . العملية

ب بعـــض النـــاخبني واملرشـــحني واألحـــزاب الـــسياسية عـــن عـــدمأعـــر  •  
اجملتمـعمـن جانـب    تدخل يرونه أنه  مارضاهم عن العملية، مبا يف ذلك   

 .الدويل

ــى ــة عل ــدرات اخلــدمات املدني حتــسُّن ق
ــستوى ــى مــ ــزي وعلــ ــستوى املركــ املــ

 املقاطعات الواليات و

مــة املدنيــة اخلديف جمــالأو مرافــق للتــدريب /توجــد مراكــز للتــدريب و  •  
 مـنواليـة  ٣٢توفر بيئة للتعلم املهين للمـوظفني احلكـوميني، وذلـك يف            

 . ٣٤ البالغ عددها الوالياتأصل 

فربايـر، تلقـى يف أحنـاء أفغانـستان/يناير وشـباط  /يف شهري كانون الثاين     •  
 من موظفي اخلدمة املدنية تدريبا رمسيا من جلنة اخلدمـة املدنيـة٣ ٢٠٤

 .الدويلبدعم من اجملتمع 

تتواصــل عمليــة إصــالح نظــام دفــع األجــور وحتديــد الرتــب، حيــث مت  •  
 مـن٤١ ٠٠٠ مـن مـوظفي اخلدمـة املدنيـة و           ٤ ٠٠٠إصالح وظائف   

 .املدرسني على مدى الفترة املشمولة بالتقرير

ــاء القــدرات  •   ــة ببن ــة املعني ــرق إضــافية مــن الفــرق العامل ــشئت ســبع ف أن
 ). فريقا عامال يف اجملموع٣١ذلك فأصبحت ب(واملدعومة من البعثة 
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ــسات ــل املؤسـ ــساد داخـ ــن الفـ ــد مـ احلـ
 احلكومية

صدرت الدراسة الـيت أجراهـا مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات  •  
 .واجلرمية الستطالع رأي اجلمهور فيما يتعلق بالفساد

 البلـدان البـالغيف ترتيـب   ١٧٩ إىل   ١٧٦تراجعت أفغانستان من املرتبة       •  
الـــذي الفـــساد مؤشـــر تـــصورات الـــيت صـــنفت حـــسب ١٨٠ا عـــدده
 .منظمة الشفافية الدوليةوضعته 

الواليـات  مـن بـني      واليـة  ١٥الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، أنـشأت         خالل    •  
. للبـدء يف معاجلـة الفـساد   الواليـات  مبادرات تقودهـا   ٣٤البالغ عددها   

ظيمـي، مبـا يفطلب منها ذلك، الدعم الـتقين والتن      يتقدم البعثة، حيثما    و
 . االختصاصات، ضماناً لألداءوضع ذلك 

أعـضاء النيابـة العامـة     وضعت الـصيغة النهائيـة الختـصاصات فريـق مـن              •  
 للفحـص مــن أصـحاب التخــصص يف مكافحـة الفــساد يفممـن خــضعوا 

وبدأ الفريق يف مقاضاة دعاوى الفساد يف خريـف        . مكتب النائب العام  
 .يةدولساعدة استشارية مب، ٢٠٠٩ عام

، بــدأ فحــص القــضاة للعمــل يف حمكمــة مركزيــة٢٠٠٩  عــاميف أواخــر  •  
 للعمـل يف حمـاكمةوبدأت احملكمـة العليـا تعـني القـضا        . ملكافحة الفساد 
 . يف الوالياتمكافحة الفساد

ــة ــرادات الدولــ ــصيل إيــ ــادة يف حتــ الزيــ
 ) الضرائب والتعريفات(

 يف الفتـــرة مـــنفاقـــت اإليـــرادات احملـــصلة مـــن الـــضرائب والتعريفـــات  •  
 اإليرادات احملـصلة يف فتـرة٢٠٠٩ديسمرب  /يوليه إىل كانون األول   /متوز

ــسابقة   ــستة أشــهر ال ــاير /كــانون الثــاين(ال ــران-ين ــه / حزي )٢٠٠٩يوني
 .ألرقام وزارة املاليةوفقا ، املائة يف ٤بنسبة حوايل 

إنشاء نظام قضائي ونظـام جنـائي ذوي
مــــصداقية حيترمــــان حقــــوق اإلنــــسان

دعماهنا، ونظام قضائي يكـون متاحـاً       وي
 لكل املواطنني

 مــن أعــضاء النيابــة العامــة وحمــامي٨٧ قــاضٍ و ٥٤٠ مــن أكثــراخنــرط   •  
وهنــاك. الــدفاع يف بــرامج مكثفــة للمرحلــة الــسابقة للممارســة املهنيــة  

 عضوا من بـني املنخـرطني٧٠عدد إضايف من أعضاء النيابة العامة يبلغ        
 .للتدريب أثناء اخلدمةحاليا يف برنامج مكثف 

تــوفري هياكــل أساســية كافيــة لــتمكني
ــسات احلكوميــــة مــــن العمــــل، املؤســ

 وخباصة على الصعيد دون الوطين

 مكتبــا حكوميــا١٦٩ بتــشييد ، بفــضل الــدعم الــدويل،قامــت احلكومــة  •  
 . مكتبا٣٦٤جمموعه   ما من أصل،مستوى املقاطعاتعلى 
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يـة  حتسني نظرة اجلمهور إىل نزاهة وفعال
النظــــام القــــضائي الرمســــي وإمكانيــــة

 الوثوق به

ال يــزال اإلبــالغ عــن الفــساد يف أوســاط الــدوائر القــضائية واملتــصلة  •  
 .بالنيابة العامة مستمرا

ــة  •   ــة عامـ ــة وطنيـ ــع سياسـ ــى وضـ ــل علـ ــدل يف العمـ ــرعت وزارة العـ شـ
 . هبا يف تعزيز الوعي القانوين لدى اجلمهورلالسترشاد

ــدن    •   ــؤمتر لن ــاء م ــذأثن ــة لتنفي ــود املبذول ــادة اجله ــة بزي ــدت احلكوم ، تعه
برنامج العدالة الوطنية إلتاحة فرص متساوية جلميـع األفغـان لالسـتفادة

 .من عدالة تتسم بقدر أكرب من الشفافية والعدلعلى قدم املساواة 
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 األمن  -ثانيا   
الم واالسـتقرار   وضع هيكل أمين أفغاين مستدام قـادر علـى كفالـة الـس            : النقطة املرجعية     

 ومحاية الشعب األفغاين

اجلـيش الـوطين    /تشمل شروط إحراز التقدم زيادة العاملني يف الشرطة الوطنية األفغانية           
األفغاين كماً ونوعاً والنقل التدرجيي للمسؤولية مـن القـوات الدوليـة إىل قـوات األمـن الوطنيـة             

ة املــستدامة وتــويل قيادهتــا؛ وبــذل األفغانيــة؛ وقيــام حكومــة أفغانــستان بوضــع عمليــة للمــصاحل
جهود ملكافحة الفـساد داخـل قـوات األمـن األفغانيـة علـى الـصعيدين احمللـي والـوطين؛ وتـوفري                      

 .التمويل واخلربة الالزمني للتوجيه والتدريب
  

 التقييم مؤشرات إحراز التقدم

زيادة عدد أفراد الشرطة واجليش الـذين
 طبقـاً   تلقوا التوجيه والتدريب ويعملـون

 هليكل متفق عليه

يفيد بيان كشوف املرتبات الصادر عـن الـصندوق االسـتئماين إلحـالل  •  
ــانون الثـــاين   ــام يف أفغانـــستان يف كـ ــانون والنظـ ــاير /القـ ــأن٢٠١٠ينـ  بـ

أي كامـل( من أفراد الشرطة مسجلون يف كشوف املرتبات         ٩٦ ٨٠٠
 ). القوام املوافق عليه

 مــن أفــراد الــشرطة الوطنيــة األفغانيــةاملائــة يف ٥٠تلقــت نــسبة حــوايل   •  
 يفللمقاطعـات وأجنز التدريب على التنمية املركَّـزة       . التدريب األساسي 

 .مقاطعة ٨٠

عـدد قـوات اجلـيش الـوطين األفغـاين ٢٠١٠ينـاير   /بلغ يف كانون الثـاين      •  
ــوات، ١٠٠ ١٣١ ــن القـــ ــة ب مـــ ــالغباملقارنـــ ــستهدف البـــ ــدد املـــ العـــ
 .  من القوات١٠٢ ٧٥٠

عـسكريةالقوات  مع ال  مجيع كتائب اجليش الوطين األفغاين شراكة        تقيم  •  
 بالكامـل يف منطقـةغري منفذة  تظل   “الشراكة املدجمة ”دولية، غري أن    ال

القيــادة اإلقليميــة للقــوة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة يف الــشمال ومنطقــة
 .قيادهتا اإلقليمية يف الغرب ومنطقة قيادهتا اإلقليمية املركزية

ني مـــستوى الوصـــول اآلمـــن إىل   حتـــس
 يف أرجـــــــاء أفغانـــــــستان املقاطعـــــــات

ــدويل واملنظمــات ــة واجملتمــع ال للحكوم
 غري احلكومية

ــستوى الوصــول إىل     •   ــاتاخنفــض م ــا، املقاطع ســيما  وال اخنفاضــا طفيف
ــا  يف ــانون.  النـــــشأةة حديثـــــتاملنـــــاطق الـــــيت تـــــشهد نزاعـــ ويف كـــ

صــول مــوظفي، كــان يتعــذر إىل حــد كــبري و   ٢٠٠٩ديــسمرب /األول
 .املقاطعات من املائة يف ٣٠اخلدمة املدنية غري املسلحني إىل حوايل 
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ــشرطة حتــسني موقــف اجلمهــور جتــاه ال
واجلـــيش وحتـــسني النظـــرة العامـــة جتـــاه

 احلالة األمنية

تشري دراسة استقصائية أجنزها برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي يف تـشرين  •  
 من اجمليبني يـرون أن الـشرطةاملائة يف ٨٢ إىل أن  ٢٠٠٩أكتوبر  /األول

ــة    ــد للغاي ــة تقــوم بعمــل جي ــة األفغاني ــد نوعــا   أوالوطني يف جمــال  مــاجي
ــة اجلرميـــة ــدة وردت إىل املكاتـــب. مكافحـ ــارير غـــري مؤكـ وتتـــسم تقـ

ــيت مفادهــا أن ــشكاوى ال ــا يف ذلــك ال ــسلبية أكــرب، مب ــة ب ــة للبعث امليداني
 .واالبتزاز التهريب واالختطاف  أعمالالشرطة ضالعة يف
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  واالجتماعية االقتصادية التنمية  - ثالثا  
دة بدعم دويل لتعزيز النمو االقتصادي املـستدام الـذي          ة املؤيّ ي السياسات احلكوم  :املعيار    

 يسهم يف االستقرار الشامل

سـتراتيجيات تتعلـق   ال هاتشمل شروط إحراز التقدم اعتماد حكومة أفغانستان وتنفيـذ         
لــربامج الــيت تــصممها احلكومــة؛ مــع ا املــاحنني واتــساق جهــودتدامة ألفغانــستان؛ بالتنميــة املــس

وحتــسني التنــسيق والــدعم املتــسق املقــدم مــن جانــب اجملتمــع الــدويل إىل احلكومــة والتمــسك     
  .مببادئ فعالية املعونة؛ والتزام طويل األجل من جانب املاحنني

  
 التقييم مؤشرات إحراز التقدم

يـــة مـــصممة جيـــدا، بـــرامج وطنوضـــع 
االت ذات األولويـة املتمثلـة      اجملـ  وخباصة

التعلــيم ويف الزراعــة، وبنــاء القــدرات،   
تنميــة القطــاع اخلــاص والعــايل واملهــين، 

 واهلياكل األساسية

ــعت   •   ــع   وضـ ــة يف مجيـ ــرامج وطنيـ ــبـ ــةاجملـ ــدأتو. االت ذات األولويـ بـ
ــضاعفة عــد      ــستهدف م ــايل ت ــيم الع ــة للتعل ــة اســتراتيجية وطني داحلكوم

 .  سنوات، وتنتظر دعم املاحنني٥املقاعد اجلامعية يف غضون 

 مبثابــة جملــسا لتطــوير التعلــيم ليكــوناملــاحننيمــع  وزارة التعلــيم أتأنــش  •  
 .منرب إلسداء املشورة يف جمال السياسة العامة والتنسيق بني املاحنني

ــيم     •   ــة للتعل ــرة وِضــعت اخلطــة االســتراتيجية الوطني ٢٠١٤-٢٠١٠للفت
ــةو ــتراتيجية الوطنيـ ــة االسـ ــة، واخلطـ ــو األميـ ــة حملـ ــل الوطنيـ ــة العمـ خطـ

 .٢٠١٤-٢٠١٠ للفترة العايل للتعليم

بــدأ إطــار وطــين للتنميــة الزراعيــة، صــممته حكومــة أفغانــستان، مخــس  •  
شــــراء بــــذور القمــــح يف احلــــال؛‘ ١ ’:مبــــادرات ذات أولويــــة هــــي

حتــسني ‘٤ ’ت؛ئتمانــاتــوفري اال‘ ٣ ’زراعتــها؛لاســتئجار األراضــي  ‘٢’
ــة  إدارة وزارة  ــروة احليواني مرفــق‘ ٥ ’وإصــالحها؛الزراعــة والــري والث

التنميــة الزراعيــة والريفيــة الــشاملة، للحــد مــن زراعــة اخلــشخاش يف
 .املقاطعات املستهدفة

صّممت احلكومة منهجا موحدا خلمس وظـائف مـشتركة بغيـة حتـسني  •  
 . تنفيذهوبدأقدرة املوظفني املدنيني، 

ددت وزارة التجارة والـصناعة أولويـات قطاعيـة وبـدأت يف تـصميمح  •  
بعثـةالبرامج لزيادة االستثمار اإلنتاجي يف جمال االقتـصاد بالتنـسيق مـع             

 .واملاحنني
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ــسبة  ــادة نــ ــساق زيــ ــع  ا اتــ ــساعدة مــ ملــ
االســـــــتراتيجية الوطنيـــــــة للتنميـــــــة يف 

 أفغانستان واألولويات احلكومية

اخلارجـة عـن   ة بشأن توزيـع املـساعدة       ال توجد صورة واضح   حيث أنه     •  
.بالتـــايل حتديـــد مـــستوى االتـــساق مـــع االســـتراتيجية تعـــذر امليزانيـــة، 

وزارة املاليــة عــن زيــادات هامــشية يف اتــساق املــاحنني وحثّــتأبلغــت و
مــن خــاللنــسبة املعونــات اإلمنائيــة املقدمــة اجملتمــع الــدويل علــى زيــادة 

 .على مدى العامني املقبلني املائة يف ٥٠امليزانية الوطنية إىل 

ترُِد إىل وزارة املالية معلومات من قاعدة بيانات صـورة اسـتقرار القطـر  •  
األفغاين، التابعـة للقـوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة، إال أهنـا ال ُتـدَمج يف

ــة   سُيــستعاض عــن قاعــدةو. قاعــدة البيانــات اخلاصــة باملــساعدة اإلمنائي
 .٢٠١٠  عامم جديد يف مطلعبيانات صورة االستقرار بنظا

ــع  ــة  اتوزيــ ــساعدة اإلمنائيــ ــاق ملــ واإلنفــ
 يف كافـة    على حنو أكثـر عـدال      احلكومي

 أحناء أفغانستان

يكفـي مـن معلومـات إلجـراء تقيـيم دقيـق للتوزيـع  مـا  مل يقدم املـاحنون     •  
ُحـدِّثت قاعـدة البيانـاتو. اجلغرايف للمساعدة يف كافة أحناء أفغانـستان      

 . هذه املعلوماتتتبعدة اإلمنائية لتحسني قدرهتا على اخلاصة باملساع

تشري معلومات املاحنني املتاحة حاليا إىل أن التمويـل يوجَّـه اآلن بـشكل  •  
 .أساسي إىل املقاطعات اجلنوبية واجلنوبية الشرقية

زيادة حتصيل اإليرادات والنمو املـستدام      
 استنادا إىل املوارد األفغانية

 

ملاليـة، زادت احلكومـة علـى مـدى األشـهر الـستة املاضـيةوفقا لـوزارة ا     •  
 .املائة يف ٦٥حتصيل اإليرادات بنسبة تزيد عن 

 اتــسع نطــاق النــشاط االقتــصادي خــالل،وفقــا لــصندوق النقــد الــدويل  •  
ــام ــة يف ١٥، بنـــسبة ٢٠٠٩ عـ ــايلو. املائـ ــاتج احمللـــي اإلمجـ واصـــل النـ

 . سنويااملائة يف ٧دره  ومن املتوقع أن يزداد مبعدل ق،احلقيقي منوه

ــسبة   ــادة نـ ــيت   ازيـ ــدمات الـ ــسلع واخلـ لـ
تــشتريها األطــراف الفاعلــة الدوليــة مــن  

 السوق احمللية 

خـالل الفتـرة املمتـدةالفتـرة مـن العـام املاضـي، حتققـت           بنفس  قارنة  املب  •  
زيـادة قـدرها ٢٠١٠ينـاير  / إىل كانون الثـاين   ٢٠٠٩يونيه  /من حزيران 

 . ملشتريات احمللية اليت أبلغ عنها اجملتمع الدويل يف كمية ااملائة يف ٦١

 زيادة االستثمار املباشر األجنيب 

 

وفقا لصندوق النقد الـدويل، ال يـزال االسـتثمار املباشـر األجـنيب يـزداد  •  
،٢٠٠٦  عــام ســنويا منــذاملائــة يف مبعــدل يقــّدر بنحــو اثــنني إىل ثالثــة 

مــــن دوالرات مليــــون دوالر ٣٠٠مببلــــغ  ذروتــــه حيــــث وصــــل إىل
وتــشري التوقعــات للفتــرة. ٢٠٠٩-٢٠٠٨الواليــات املتحــدة يف الفتــرة 

ــوط يف االســتثمار  ٢٠١٠-٢٠٠٩ ــني   إىل  إىل هب ــراوح ب ــا يت ٢ و ١م
 .املائة يف
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 زيادة التنمية على املستوى دون الوطين

 

ال تــنعكس اخلطــط اإلمنائيــة للمقاطعــات يف ميزانيــة احلكومــة املركزيــة    •  
ــوزََّع ا وال ــذهلا وزارةت ــيت تب ألمــوال علــى املقاطعــات، رغــم اجلهــود ال
 .املالية

وزارة االقتـصاد، مل تـتمكن احلكومـة مـن تقيـيمات  لعجز يف قدر  لنظراً    •  
 بــني األنــشطة اإلمنائيــة الــيت تــضطلع هبــا اجلهــات الفاعلــة دوناالتــساق
 .الوطنية

اليت تعـيش   املعيشية  ألسر  ااخنفاض نسبة   
 حتت خط الفقر

 

التقيـيم الـوطين للمخـاطر وأوجـه الـضعف للفتـرةعـن   تقرير  قا آلخر   وف  •  
املائــة يف ٣٦، يعــيش ٢٠٠٩  عــامالــذي ُنــشر يفهــو ، ٢٠٠٧/٢٠٠٨

للفــرددوالرا  ١٤حنــو (مــن األفغــان حتــت املعــدل الــوطين خلــط الفقــر   
ــذا). شــهريا ــاوه ــسبة     م ــل اخنفاضــا بن ــة يف ٦ميث ــاماملائ ــة باألرق  مقارن

، الـيت ُنـشرت يف  ٢٠٠٥االستقصائية السابقة لعـام    املسجلة يف الدراسة    
 .٢٠٠٧ عام
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 :حقوق اإلنسان  -رابعا   
مع الدستور األفغاين والقانون مبا يتماشى ، ية اإلنسان األفغان حتسن احترام حقوق:املعيار    

بصفة خاصة على محاية املدنيني، ووضع النـساء والفتيـات، وحريـة            التشديد  الدويل، مع   
  على سيادة القانون بناءاملساءلة،التعبري، و

ــدائم تــشمل شــروط إحــراز التقــدم االســتعداد      ــزام بالقــانون اإلنــساين الــدويل ال   لاللت
قــضائي وجنــائي مــستقل وفعــال يف شــرطي  نظــام ووجــود؛ والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان

ــة بالقواعــ       ــات دون الوطني ــة واحلكوم ــة املركزي ــزام احلكوم ــد؛ والت ــة أحنــاء البل ــة كاف د القانوني
يكفــي مــن أمــوال ألغــرض التــدريب، وبنــاء القــدرات،     مــاوالدســتورية األفغانيــة؛ وختــصيص

  .واهلياكل األساسية، وللمجتمع املدين
  

 التقييم مؤشرات إحراز التقدم

اخنفاض عـدد حـوادث االسـتخدام غـري         
ومــا يتــصل بــذلك مــن  املــشروع للقــوة 

لمــدنيني، والتخفيــف مــن أثــر    ل ترويــع
ع املسلح على املـدنيني، مـن خـالل         الرتا

لقـانون  باامتثال األطراف الفاعلة املعنيـة      
 الدويل

ــهد  •   ــامشـ ــفوف٢٠٠٩  عـ ــضحايا يف صـ ــن الـ ــدد مـ ــرب عـ ــقوط أكـ  سـ
 مـدنيا، أي بزيـادة قـدرها٢ ٤١٢فقـد قُتـل     . ٢٠٠١  عـام  منذ املدنيني
 شخــصا منــهم١ ٦٣٠ويعــزى مقتــل . ٢٠٠٨  عــام عــناملائــة يف ١٤

ــة يف ٦٧( ــة، و  ) املائـ ــة للحكومـ ــر مناوئـ ــصا إىل٥٩٦ إىل عناصـ  شخـ
ومل يكن باإلمكـان معرفـة سـبب مقتـل بـاقي. القوات املوالية للحكومة  

 .  شخصا١٨٦األشخاص البالغ عددهم 

 القـوات العـسكرية الدوليـة للتقليـل جانـب  سامهت التدابري املتخذة مـن      •  
ل مـنمن أثـر العمليـات علـى املـدنيني، يف خفـض إمجـايل العـدد املـسج             

 ســـقطوا علـــى يـــد القـــوات املواليـــة للحكومـــة بنـــسبةناملـــدنيني الـــذي
 .٢٠٠٩  عام يفاملائة يف ٢٨

رفعت جهود الرصد والدعوة مستوى الـوعي بـضرورة احتـرام أطـراف  •  
ــدويل، ــساين ال ــانون اإلن ــسان والق ــوق اإلن ــدويل حلق ــانون ال ــرتاع للق ال

. يف صـفوف املـدنيني  اخلسائروأثّرت يف السياسات الرامية إىل احلد من       
ــةو ــوة الدوليـ ــة للقـ ــدنيني التابعـ ــة املـ ــة متابعـ ــع خليـ ــة مـ تعـــززت العالقـ

 . للمساعدة األمنية

ن وعـي األفغـان حبقـوقهم، وحتـسن         حتُس
 وعي احلكومة بالتزاماهتا

كان العمل جاريا على التوعية بالتمييز ضـد املـرأة، والعدالـة االنتقاليـة،  •  
من خالل تضافر اجلهود الراميـة إىل تعزيـزواحلق يف املشاركة السياسية     

 . مهارات الدعوة لدى الشركاء األفغان

 .ساعد النقاش بشأن قانون الشيعة على زيادة الوعي حبقوق املرأة  •  
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أدت ثالثــة تقــارير عامــة متــصلة بعمليــة رصــد االنتخابــات إىل حتــسني  •  
 . الوعي باحلاجة إىل إجراء انتخابات حرة ونزيهة

مبـــــا يف ذلـــــك (ر التـــــدابري ن أثـــــحتـــــُس
املتخــذة ) اإلصــالح القــانوين والــسياسي

ــات،    ــرأة والفتي ملكافحــة العنــف ضــد امل
 . الدعم املقدم لتلك التدابريوحتُسن

حشد النقاش بـشأن قـانون الـشيعة عالقـات عمـل أوثـق بـني أصـحاب  •  
 .املصلحة املعنيني

ــى      •   ــانون القــضاء عل ــز ق ــدِّمت التعــديالت املقترحــة لتعزي  العنــف ضــدقُ
 .املرأة، بشكل رمسي إىل جلنة برملانية

مبـــا يف ذلـــك (حتـــّسن التوعيـــة بالتـــدابري 
ــسياسي   ــانوين والـ ــالح القـ ــا ) اإلصـ فيمـ

يتـــصل بـــاإلفالت مـــن العقـــاب وخطـــة 
ــن    ــة، فـــضال عـ ــة االنتقاليـ ــق العدالـ حتقيـ

 وحتـــّسن الـــدعم ،حتـــّسن حريـــة التعـــبري
 .املقدم هلا

 . ق للتنسيق يف جمال العدالة االنتقاليةحشد اجملتمع املدين إلنشاء فري  •  

)إعـالن كابـل   (وافقت منظمات وسائط اإلعالم علـى برنـامج مـشترك             •  
 .لتعزيز آليات محاية حرية التعبري

ــاين  •   ــاير /يف كــانون الث ــّين أن تــشريع  ،٢٠١٠ين ــانون العفــو العــام” تب ق
،٢٠٠٨  عــام الــذي ُنــشر يف اجلريــدة الرمسيــة يف “واالســتقرار الــوطين

 .مينح العفو للمجرمني عن جرائم خطرية ارتكبوها يف املاضي

 اإلبــالغ عــن بالتزامــاتوفــاء احلكومــة 
ــوق     ــة حلقـ ــات الدوليـ ــود واالتفاقيـ العهـ
اإلنسان وتنفيذ التوصيات الصادرة عـن      
االســــــــتعراض الــــــــدوري الــــــــشامل   
ألفغانــستان الــذي جيريــه جملــس حقــوق  

 اإلنسان

حتــسني الوفــاء بالتزامــات   علــى بعثــة العمــل مــع احلكومــة   الواصــلت   •  
 .اإلبالغ وفقا للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان

ــة  •   ــشامل التابع ــدوري ال ــة االســتعراض ال ــة، يف إطــار آلي أبلغــت احلكوم
جمللــس حقــوق اإلنــسان، عــن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ التزاماهتــا مبوجــب

،يـــةاخلـــاص بـــاحلقوق االقتـــصادية واالجتماعيـــة والثقافالـــدويل العهـــد 
 .واستعرضت هذا التقدم

 وزارة اخلارجيـة األفغانيـة تقريرهـاأصـدرت ،  ٢٠٠٩أغسطس  /يف آب   •  
 .األول عن اتفاقية حقوق الطفل

ن قـدرة األطـراف الفاعلـة األفغانيـة         حتُس
ــة    ــة بالدرجـ ــدرة احلكومـ ــة، وقـ والدوليـ
األوىل، علـــى احتـــرام حقـــوق اإلنـــسان 

، بطـرق منـها تلقـي    الوفاء هبـا وومحايتها  
ــة املـــستقلة  الـــد ــة األفغانيـ عم مـــن اللجنـ

حلقـــوق اإلنـــسان، ووســـائط اإلعـــالم    
 واجملتمع املدين 

قــدرة قطــاع العــدل علــى معاجلــة االحتجــازأحــرز تقــدم فيمــا يتعلــق ب   •  
 .وتطبيق ضمانات احملاكمة العادلةالتعسفي، 

 اللجنـة األفغانيـة املـستقلة حلقـوق اإلنـسان ودعـمتوجيـه واصلت البعثة     •  
 . احلقوق االقتصادية واالجتماعيةتقييم التمتع بعلى رهتا تنمية قد

أنشئت وحدة لدعم حقوق اإلنسان يف وزارة العـدل لتعمـيم التزامـات  •  
 .احلكومة حبقوق اإلنسان عرب الوزارات املختصة
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 مكافحة املخدرات  -خامسا   
 ت، واإلدمان عليها زراعة اخلشخاش، وإنتاج املخدرااستدامة اجتاه االخنفاض يف :املعيار    

اجلرميـة  بديلة ومكافحة   الرزق  التشمل شروط إحراز التقدم إنشاء برامج فعالة ملصادر           
املخدرات؛ وحتسني التنسيق بني حكومة أفغانستان والبلدان اجملاورة، مبـا يف           بالفساد املتصل و  و

ة أفغانــستان ذلــك اجلهــود املبذولــة ملنــع املخــدرات واالجتــار هبــا؛ وحتــسني التنــسيق بــني حكومــ
  .وقوات األمن الدولية

  
 التقييم مؤشرات إحراز التقدم

ــاج   ــشخاش وإنتــ ــة اخلــ اخنفــــاض زراعــ
 املخدرات

ــاميف  •   ــسبة٢٠٠٩  عـ ــستان بنـ ــشخاش يف أفغانـ ــة اخلـ ــضت زراعـ ، اخنفـ
 .  هكتار١٢٣ ٠٠٠ هكتار إىل ١٥٧ ٠٠٠، من املائة يف ٢٢

 لزراعـة اخلـشخاش، ارتفعت مساحة املنطقة املـستخدمة    ٢٠٠٩  عام يف  •  
 هكتـــار يف ننغرهـــار، وبادكـــشان، وقنـــدهار، وداي١١ ٥٠٠ مبقـــدار

 . كوندي، وبدغيس، وهريات

 الـيت ختلـو مـن زراعـة اخلـشخاشالواليـات ، ارتفع عدد    ٢٠٠٩ عام يف  •  
 . والية ٢٠ إىل ١٨من 

زيادة الزراعـة املـشروعة ومـا يتـصل هبـا           
ــتثمار الرأمســــايل اخلــــاص يف   مــــن االســ

ــاطق  ــابقا  املنـ الـــيت كانـــت تـــستخَدم سـ
 لزراعة اخلشخاش

 أسـرة معيـشية تعمـل٢٤٥ ٢٠٠ قُدِّر وجود أكثـر مـن        ٢٠٠٩  عام يف  •  
البـالغ  عـددها    باخنفـاض عـن    خشخاش األفيون يف أفغانستان،      زراعةيف  

 . ٢٠٠٨  عام أسرة معيشية يف٣٦٦ ٥٠٠

ية بـشأن تعـاطي املخـدرات الـيتالدراسة االستقصائية الوطن  بينت نتائج     •   اخنفاض معدالت اإلدمان
٢٠٠٥  عـام  أجراها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف       

٩٢٠ ٠٠٠مـا جمموعـه     أن عدد متعاطي املخدرات يف أفغانستان يبلـغ         
ــرأة، و١٢٠ ٠٠٠شـــخص، منـــهم  ــا شـــخص ١٩ ٠٠٠  امـ يتعاطوهنـ

 . تقديرات متحفّظةتلك و. بطريقة احلقن

 الراميــــة حلظــــر زيــــادة فعاليــــة اجلهــــود
املخدرات ومكافحة االجتار هبـا، بطـرق       
منـــها تقـــدمي القـــوة الدوليـــة للمـــساعدة 
األمنيـة الــدعم إىل قـوات األمــن الوطنيــة   

 األفغانية

، صادرت شرطة مكافحة املخـدرات يف أفغانـستان أكثـر٢٠٠٩ يف عام   •  
ــا مـــن األفيـــون، و ٣٦,٥مـــن   أطنـــان مـــن اهلريويـــن واملـــورفني،٥  طنـ

ــا ط١٣,٨ و ــننــ ــشيش، و مــ ــسالئف٢٨ ٩١٠  احلــ ــن الــ ــرات مــ  لتــ
 املخـدرات يفضـبط رغم الزيادة امللحوظة يف عدد عمليات     و. الكيميائية

أفغانستان، بفضل حتـسن شـرطة مكافحـة املخـدرات وحـضور الـشركاء
الدوليني بشكل فعال، غري أنه ال يزال منخفضا، إذ ال تبلغ نـسبته سـوى

 . على الصعيد العامليملضبوطةااملائة من إمجايل الكميات  يف ٢

  


