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   األمنجملس     العامةاجلمعية
  السنة السابعة والستون    الدورة السادسة والستون

   من جدول األعمال٣٨البند 
  احلالة يف أفغانستان

      
  وموجهـــة إىل األمـــني العـــام مـــن ممثلَـــي ٢٠١٢يوليـــه / متـــوز٩رســـالة مؤرخـــة     

  أفغانستان واليابان لدى األمم املتحدة
اليت توصـل إليهـا مـؤمتر طوكيـو بـشأن أفغانـستان الـذي               نتشرف بأن حنيل طيه النتائج        
إعـالن طوكيـو والـشراكة مـن أجـل االعتمـاد علـى              ”، بعنـوان    ٢٠١٢يوليـه   / متـوز  ٨عقد يوم   

  ).انظر املرفق األول (“الذات يف أفغانستان من مرحلة االنتقال إىل التحول
 يف ونـــود باســـم حكومتينـــا، أن نعـــرب عـــن امتناننـــا العميـــق حلـــضوركم الشخـــصي   

وقـد أكـد املـؤمتر مـن     . طوكيو، الـذي أظهـر التـزام األمـم املتحـدة الثابـت باسـتقرار أفغانـستان            
جديد على التحالف التارخيي بـني أفغانـستان وشـركائها الـدوليني باالسـتناد إىل إطـار طوكيـو                   

  .، الذي يدعم شراكتنا من أجل عقد التحول)انظر املرفق الثاين(للمساءلة املتبادلة 
 ممتَنني لـو تكـرمتم بإحالـة هـذه الرسـالة ومرفقيهـا إىل رئـيس اجلمعيـة العامـة                     وسنكون  

وإىل رئيس جملس األمـن، وتعميمهـا بوصـفها وثيقـة رمسيـة مـن وثـائق اجلمعيـة العامـة يف إطـار                   
  .  من جدول األعمال ومن وثائق جملس األمن٣٨البند 

  كوداماالسفري كازو  )توقيع(      طننيالسفري ظاهر  )توقيع(
  القائم باألعمال املؤقت        ملمثل الدائم ألفغانستانا

  األمم املتحدة للبعثة الدائمة لليابان لدى        لدى األمم املتحدة
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  واملوجهة إىل األمني العام مـن ممثلَـي       ٢٠١٢يوليه  /متوز ٩مرفق الرسالة املؤرخة        
  أفغانستان واليابان لدى األمم املتحدة

من مرحلة    االعتماد على الذات يف أفغانستان     الشراكة من أجل   :إعالن طوكيو     
  االنتقال إىل التحول

  ٢٠١٢يوليه / متوز٨    
  

  الديباجة    
 يف طوكيـو، اجتمـاع ضـم حكومـة أفغانـستان واجملتمـع              ٢٠١٢يوليـه   / متوز ٨عقد يف     - ١

إلعـادة تأكيـد وتوطيـد الـشراكة بينـهما      ) “املـشاركون ” املشار إليهما فيما يلي باسـم    (الدويل  
وقد قام مؤمتر طوكيـو، جنبـا إىل جنـب مـع مـؤمتر قمـة           . ملرحلة االنتقالية إىل عقد التحول    من ا 

شــيكاغو بــشأن أفغانــستان والــدول املــسامهة يف القــوة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة يف شــهر          
، بإنشاء أساس متجدد أقوى للشراكة من أجل دعم النمـو املـستدام والتنميـة               ٢٠١٢مايو  /أيار

وتستند هـذه التعهـدات إىل نتـائج مـؤمتر          ). ٢٠٢٤-٢٠١٥( وال عقد التحول  يف أفغانستان ط  
، الذي تعهدت فيـه حكومـة أفغانـستان واجملتمـع           ٢٠١١ديسمرب  /بون املعقود يف كانون األول    

دت هبــا يف األجــل الطويــل يف جمــاالت احلوكمــة واألمــن هــالــدويل بتجديــد االلتزامــات الــيت تع
ــصا    ــة االقت ــسالم، والتنمي ــة ال ــائج     وعملي ــن نت ــضال ع ــي، ف ــاون اإلقليم ــة، والتع دية واالجتماعي

 ومـؤمتر كابـل     ٢٠١٠ينـاير   /املؤمترات الدولية السابقة، مثل مؤمتر لندن املعقود يف كانون الثاين         
كمـا اعتـرف مـؤمتر اليـوم الـذي عقـد برئاسـة حكـوميت اليابـان                  . ٢٠١٠يوليـه   /املعقود يف متوز  

 منظمة دولية وغـري دوليـة مـن خمتلـف           ٢٥ بلدا و    ٥٥ وأفغانستان ومبشاركة وزراء وممثلني من    
أحنــاء العــامل، بالــدور املتزايــد الــذي يــضطلع بــه الــشركاء اجلــدد والبلــدان اجملــاورة واإلقليميــة     

  .لتحقيق التنمية املستدامة يف أفغانستان
، حققت أفغانـستان،    ٢٠٠٢يناير  /ومنذ انعقاد مؤمتر طوكيو التارخيي يف كانون الثاين         - ٢
دعم املــايل الثابــت والقــوي مــن جانــب اجملتمــع الــدويل وغــريه مــن أشــكال الــدعم، تطــورا   بالــ

ملموسا وأحرزت تقدما ملحوظا يف العديد من جماالت التنميـة، مبـا يف ذلـك التعلـيم والـصحة                   
والطرق والكهرباء واالتصاالت السلكية والالسلكية، على النحو الـذي اتـضح يف النـدوة الـيت                

وبنــاء علــى .  يف طوكيــو٢٠١٢يوليــه / متــوز٦لــة اليابانيــة للتعــاون الــدويل يف استــضافتها الوكا
طمـــوح الـــشعب األفغـــاين منـــذ عهـــد بعيـــد، قامـــت أفغانـــستان بوضـــع أســـس نظـــام احلكـــم 
ــزام بالتعدديــة وحقــوق          ــد، وتكــريس االلت ــك إصــدار دســتورها اجلدي ــدميقراطي، مبــا يف ذل ال

ساواة؛ وتطــوير جمتمــع مــدين نــشيط بــشكل   اإلنــسان، وال ســيما حقــوق املــرأة علــى قــدم املــ   
  .متزايد، وإعالم متفتح ونابض باحلياة
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بيد أنه ال يزال هناك الكثري الـذي يـتعني القيـام بـه لتحقيـق تطلعـات الـشعب األفغـاين                        - ٣
وسـوف يـستمر التقـدم يف أفغانـستان، بـدعم           . لبناء أفغانستان سلمية ومـستقرة ومكتفيـة ذاتيـا        

 قــضايا مثــل األمــن، مــع التركيــز علــى اإلرهــاب ومكافحــة املخــدرات  مــن اجملتمــع الــدويل، يف
واحلد من الفقر واالحتياجات اإلنسانية وتوفري اخلدمات االجتماعية األساسية واألمن الغـذائي            
ومحاية حقوق اإلنسان، وال سيما حقوق النساء واألطفـال، واحتـرام كرامـة الفـرد، وتـشجيع                 

 واحلد من الفساد وتقليـل االعتمـاد علـى املـساعدات الدوليـة              التعليم والثقافة وحتسني احلوكمة   
  .وتشجيع االستثمار اخلاص، مما يسهم يف األمن البشري

ويف مــؤمتر بــون، كانــت هنــاك رؤيــة مــشتركة بــني أفغانــستان واجملتمــع الــدويل إلقامــة   - ٤
ــستدام وا        ــصادي امل ــو االقت ــق النم ــى حتقي ــستان عل ــساعدة أفغان ــد مل ــة األم ــة شــراكة طويل لتنمي

ويف طوكيـو اليـوم، جنحـت       . واالعتماد على الذات ماليا من مرحلة االنتقال إىل عقـد التحـول           
حكومــة أفغانــستان واجملتمــع الــدويل يف حتويــل التزاماهتمــا املتبادلــة الــيت مت التعهــد هبــا يف بــون    

ة للتعاون طـوال عقـد التحـول إىل إطـار مـتني وموثـوق يركـز علـى أولويـات احلكومـة األفغانيـ                 
ويف مـؤمتر اليـوم، قامـت       . االعتمـاد علـى الـذات     على النحو الوارد يف ورقـة اسـتراتيجيتها حنـو           

املـشار إليـه فيمـا يلـي باسـم          (أفغانستان واجملتمع الدويل بإنشاء إطار طوكيو للمـساءلة املتبادلـة           
  .، الذي يدعم شراكتنا من أجل عقد التحول)“إطار طوكيو”
  

  عملية األمن والسالم    
ــيها     أ  - ٥ ــالمة أراضـ ــدهتا وسـ ــستان ووحـ ــسيادة أفغانـ ــرامهم لـ ــن احتـ ــشاركون عـ ــد املـ كـ

. واستقالهلا، الذي يشكل جزءا ال يتجزأ من الـسالم والرفـاه واالزدهـار يف املنطقـة وخارجهـا                 
وأكد املشاركون على أن السالم واألمن يشكالن األساس الذي يـبىن عليـه أي جمتمـع مـستقر                  

التهديــد الرئيــسي لألمــن واالســتقرار يف أفغانــستان يــأيت مــن   وأقــر املــشاركون بــأن . ومزدهــر
اإلرهــاب وأن هــذا التهديــد يعــرض أيــضا للخطــر الــسالم واألمــن علــى الــصعيدين اإلقليمــي      

وسلّم املشاركون يف هذا الصدد، باألبعاد اإلقليمية لإلرهاب والتطرف، مبا يف ذلـك              . والدويل
حلاجـة إىل إقامـة تعـاون خملـص وموجـه لتحقيـق       منح مالذات آمنة لإلرهابيني، وشـددوا علـى ا        

نتائج على الصعيدين اإلقليمي والـدويل مـن أجـل إجيـاد منطقـة خاليـة مـن اإلرهـاب مـن أجـل                        
وجـدد املـشاركون عـزمهم    . كفالة أمن أفغانستان ومحاية املنطقة والعامل مـن التهديـد اإلرهـايب          
م الــسماح ألفغانــستان بــأن الراســخ علــى مكافحــة اإلرهــاب والتطــرف جبميــع أشــكاهلما وعــد

  .تصبح مالذا لإلرهاب الدويل مرة أخرى
وشدد املشاركون على األمهية احلامسة للحد من إنتـاج املخـدرات وسـالئفها واالجتـار                 - ٦

هبــا، األمــر الــذي يــشكل حتــديا آخــر ألمــن أفغانــستان ومنوهــا االقتــصادي، وكــذلك لتحقيــق    
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لــى مــسؤولية الــدول اجملــاورة واملــستهلكة عــن   الــسالم واالســتقرار علــى الــصعيد الــدويل؛ وع  
ويف هذا الـسياق، أحـاط املـشاركون علمـا بأمهيـة      . التصدي جلانب الطلب ملكافحة املخدرات    

نتائج املؤمتر الـوزاري الثالـث للـشركاء يف ميثـاق بـاريس ملكافحـة املخـدرات واملـواد األفيونيـة                   
وكـررت  .  يف فيينـا ٢٠١٢فربايـر  /باط شـ ١٦غري املشروعة اآلتية من أفغانستان الذي عقـد يف      

حكومــة أفغانــستان واجملتمــع الــدويل العــزم علــى مواجهــة خطــر املخــدرات غــري املــشروعة مــن 
ــاج املخــدرات       خــالل وســائل مثــل القــضاء علــى احملاصــيل، وتفكيــك اهلياكــل األساســية إلنت

ملـشروع باملخـدرات    وتشجيع الزراعة البديلة، وإنفاذ القانون، والتعاون ملكافحـة االجتـار غـري ا            
وشدد املـشاركون   . والسالئف الكيميائية، وكذلك غسل األموال والفساد املرتبط هبذا االجتار        

على أن السبيل إىل ذلك هو وضع حـد للـرتاع، وتطـوير سـبل عـيش بديلـة، فـضال عـن فعاليـة              
ن تطبيق القانون ومراقبة احلـدود وتـدابري مكافحـة الفـساد؛ وعلـى أن القطـاع الـصحي جيـب أ                    

  .يكون قادرا على توفري الرعاية للذين يعانون من تعاطي املخدرات
ــة االنتقــال حــىت اآلن     - ٧ ومــع اإلعــالن يف  . ورحــب املــشاركون بالتقــدم احملــرز يف عملي

ــار ١٣ ــايو /أي ــصبح   ٢٠١٢م ــة، سي ــشرحية الثالث ــسكان اآلن حتــت   ٧٥ عــن ال ــة مــن ال  يف املائ
، ٢٠١٣وحبلــول منتــصف عــام  . لوطنيــة األفغانيــةاحلمايــة األمنيــة الــيت توفرهــا قــوات األمــن ا  

ستكون مجيع أجزاء أفغانستان قد بدأت املرحلة االنتقالية وستكون القوات األفغانية يف طليعـة              
جهات حتقيق األمن يف أرجاء البلد، مبا يسمح بانسحاب القوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة مـن               

ون على أمهية محايـة الـسكان املـدنيني وفقـا           وشدد املشارك . ٢٠١٤أفغانستان حبلول هناية عام     
وأكـد املـشاركون مـن جديـد علـى       . للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنـسان       

أمهية قيام أفغانستان بإنشاء قـوات أمـن وطنيـة أفغانيـة مهنيـة متامـا وخاضـعة للمـساءلة وقـادرة                      
طفال، وحتترم الدسـتور، ومتتثـل للقـوانني        على أن حتمي السكان املدنيني، وال سيما النساء واأل        

  .األفغانية والدولية
ورحب املشاركون بالرؤية الواضحة وخبطـة التمويـل الكـايف واملـستدام لقـوات األمـن                  - ٨

الوطنية األفغانية خالل عقد التحول كما أقرها مؤمتر قمـة شـيكاغو بـشأن أفغانـستان والـدول                  
وأعـاد اجملتمـع الـدويل تأكيـد     . ٢٠١٢مـايو  /ألمنية يف أياراملسامهة يف القوة الدولية للمساعدة ا    

عزمه على دعم تدريب اجليش الوطين األفغاين والشرطة الوطنية األفغانية وجتهيزمهـا ومتويلـهما              
ــى مــدى         ــدويل ســيقوم عل ــى أســاس أن اجملتمــع ال ــد التحــول، عل ــدراهتما خــالل عق ــة ق وتنمي

املاليـة مبـا يتناسـب مـع تـويل حكومـة أفغانـستان              السنوات القادمة، باحلد تدرجييا مـن مـسامهته         
وسـتكون وتـرية وحجـم ختفـيض القـوة تـدرجييا إىل مـستوى               . املسؤولية املالية على حنو متزايـد     

ميكــن حتمــل تكاليفــه مــسألة تــستند إىل الظــروف وتقررهــا حكومــة أفغانــستان بالتــشاور مــع    
. دة القـانون مـن بـني األولويـات        وسيكون تطوير قدرات الـشرطة املدنيـة وسـيا        . اجملتمع الدويل 
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وسيجري تقـدمي املـساعدة الدوليـة باسـتخدام آليـات مناسـبة ومتـسقة وفعالـة تـسترشد مببـادئ               
  .املرونة والشفافية واملساءلة ومكافحة الفساد وفعالية التكاليف

وأكد املشاركون على أمهية عملية السالم واملـصاحلة بغيـة وضـع حـد ألعمـال العنـف                    - ٩
 البلد واستعادة السالم واألمن الدائمني وفقـا لقـرارات جملـس األمـن، وكمـا ورد يف                اجلارية يف 

وجيب أن تكـون العمليـة الـيت مـن شـأهنا أن             . بالغي لندن وكابل، وأعيد تأكيده يف نتائج بون       
تؤدي إىل املصاحلة والسالم أن تكون شاملة للجميع، ومتثل املصاحل املـشروعة جلميـع األفغـان،                

ويف هـذا الـسياق، أكـد املـشاركون علـى أمهيـة       . فغـان زمامهـا وتنفـذ بقيـادة أفغانيـة      وميتلك األ 
ــرام الدســتور          ــدويل، واحت ــاب ال ــع اإلره ــات م ــف، وقطــع العالق ــذ العن ــصاحلة كنب ــادئ امل مب
األفغاين، مبا يف ذلك أحكامه املتعلقة حبقوق اإلنـسان، وال سـيما حقـوق املـرأة، وأكـدوا علـى                    

وأقر املشاركون بأمهيـة    . ة باحترام عملية السالم ونتائجها وتقدمي الدعم هلا       قيام املنطقة اإلقليمي  
إعادة اإلدماج باعتبارها جزءا ال يتجزأ من عملية السالم، واليت سـوف متهـد الطريـق النتعـاش               
اجملتمــع األفغــاين وإعــادة تأهيلــه بعــد انتــهاء الــرتاع مــن خــالل حتــسني األمــن والتنميــة اجملتمعيــة 

ويف هذا الصدد، رحب اجملتمع الدويل بالتقدم احملـرز يف جهـود إعـادة اإلدمـاج      . ليواحلكم احمل 
ورحـب اجملتمـع    .  مـن املقـاتلني الـسابقني      ٤ ٧٠٠حىت اآلن مبا يف ذلك إعادة إدماج أكثر مـن           

الدويل بتعيني رئيس جديد للمجلس السامي للسالم، السيد صالح الدين رباين، وأعاد تأكيـد               
الـسالم الـيت تبـذهلا احلكومـة األفغانيـة مـن خـالل اجمللـس الـسامي للـسالم           دعمه القوي جلهـود    

وبرنامج السالم وإعادة اإلدماج يف أفغانستان ودعـا دول املنطقـة الـيت ميكـن أن تـضطلع بـدور         
وشـدد املـشاركون أيـضا علـى        . إجيايب إىل تقدمي كل تعاون ممكن لكفالـة جنـاح عمليـة الـسالم             

ــة مــشاركة منظمــات اجملت  ــة الــسالم وثقافــة    أمهي مــع املــدين واجلمعيــات النــسائية يف دعــم عملي
الــسالم وحقــوق اإلنــسان يف اجملتمــع األفغــاين وال ســيما يف ضــوء قــرار جملــس األمــن رقــم          

٢٠٠٠( ١٣٢٥.(  
ــستدامة ل      - ١٠ الجــــئني والنــــازحني األفغــــان   وشــــدد املــــشاركون علــــى أن العــــودة املــ

جديـد التـزام اجملتمـع الـدويل،        وأكـدوا مـن     . رإدماجهم أمر ضـروري لألمـن واالسـتقرا        وإعادة
 يف مــؤمتر مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون  مت وضــعهايف ذلــك يف اســتراتيجية احللــول الــيت  مبــا

، مــن أجــل تعزيــز إمكانيــات ٢٠١٢مــايو / أيـار ٣ و ٢الالجـئني الــذي عقــد يف جنيــف يــومي  
لـى البقـاء يف األجـل الطويـل         التنمية وإعـادة اإلدمـاج يف أفغانـستان بتكـوين جمتمعـات قـادرة ع              

واعترفـت احلكومـة األفغانيـة واجملتمـع الـدويل          . ودعم زيادة عودة الالجئني من البلدان اجملاورة      
بالعــبء الــذي حتملــه جــريان أفغانــستان، وال ســيما باكــستان ومجهوريــة إيــران اإلســالمية، يف  

 مبواصـلة العمـل مـن أجـل         توفري ملجأ مؤقت للماليني من األفغان يف أوقات صعبة، وبالتزامهم         
  .عودهتم الطوعية واآلمنة واملنظمة
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   اقتصادياذاتة واستراتيجية االعتماد على الاحلوكم    
ــوطين        - ١١ ــوطين ودون ال ــصعيدين ال ــى ال ــأن احلوكمــة الرشــيدة عل ــشاركون ب ــر امل ــر أق أم

ادت وأعـ .  سبل عيش الشعب األفغـاين     حتسني لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وقوية و      أساسي
احلكومة األفغانية واجملتمع الدويل، من خالل إطار طوكيـو، تأكيـد شـراكتهما يف جمـال حتقيـق                  
النمو االقتصادي والتنمية للشعب األفغاين عن طريق عمليـة للمـساءلة املتبادلـة، وحتويـل طبيعـة        

ــة وجهــات ماحنــة إىل        ــة متلقي ــني جه ــة ب ــن عالق ــهما م ــة بين ــةالعالق ــة   عالق ــك للعملي ــني مال  ب
  . فيها كاءوشر
واجتمــع رأي الــشركاء علــى أن قــدرة اجملتمــع الــدويل علــى مواصــلة دعــم أفغانــستان     - ١٢

ويف هــذا . جــزء مــن هـذه الــشراكة اجملــدَّدة كلتزاماهتــا ال احلكومــة األفغانيـة  تنفيــذتتوقـف علــى  
السياق، أكـدت احلكومـة األفغانيـة عزمهـا، كمـا عـربت عـن ذلـك يف بـون، علـى أن نظامهـا                         

 قائمـا بـشكل راسـخ علـى         سيظل جمتمعها التعددي و   التعبري عن يف املستقبل   سيواصل  السياسي  
وسيواصــل الــشعب األفغــاين بنــاء جمتمــع مــستقر ودميقراطــي أساســه ســيادة . الدســتور األفغــاين

القانون والقضاء املستقل والفعال واحلوكمـة الرشـيدة، مبـا يف ذلـك إحـراز التقـدم يف مكافحـة                    
ــساد ــات األساســية     وأكــدت احلكومــ . الف ــسان واحلري ــوق اإلن ــأن حق ــة ب ــاة األفغاني ، ملواطنيه

 املساواة بني الرجل واملرأة، مكفولة مبوجـب الدسـتور والتزامـات أفغانـستان الدوليـة                سيما الو
وتعهدت احلكومة األفغانيـة بـإجراء انتخابـات حـرة ونزيهـة وشـفافة              . يف جمال حقوق اإلنسان   

، يــشارك فيهــا شــعب أفغانــستان بأمجعــه، حبريــة  ٢٠١٥ و ٢٠١٤وشــاملة للجميــع يف عــامي 
  . ودون تدخل من الداخل أو اخلارج

 احلكومة األفغانيـة يف جمـال احلوكمـة         التقدم الذي أحرزته  والحظ اجملتمع الدويل أيضا       - ١٣
ــة        ــدويل ومــصرف التنمي ــدويل والبنــك ال ــشراكة القائمــة مــع صــندوق النقــد ال ــصادية وال االقت

 أفغانـستان حلـد   بذلتـها ورحب اجملتمع الدويل باجلهود اليت    . المي للتنمية اآلسيوي والبنك اإلس  
  . اآلن وأشار إىل أمهية مواصلة اجلهود، يف ما يتعلق مبسائل منها حل مسألة مصرف كابل

يف األجـل   وأعاد املشاركون تأكيد هدفهم املشترك املتعلـق بتحقيـق النمـو االقتـصادي                - ١٤
ولتحقيـق هـذا اهلـدف، وضـعت     . دها علـى الـذات يف اجملـال املـايل       يف أفغانستان واعتما   الطويل

ــة االســتراتيجية املــسماة    ــة األفغاني ــذات  ’’احلكوم ــى ال ــاد عل ، وهــي اســتراتيجية  ‘‘حنــو االعتم
لتحقيق النمو والتنمية املستدامني تنفذ مـن خـالل الـربامج الوطنيـة ذات األولويـة، مـع التركيـز                    

وستواصــل .  فــرص العمــل، والتنميــة البــشريةتــوفريخل، وعلــى النمــو االقتــصادي، وتوليــد الــد
الئـم  امل حـسب التسلـسل  احلكومة األفغانية ختطيط وتنفيذ الـربامج الوطنيـة ذات األولويـة تلـك      

فتـــرات وإجـــراء استعراضـــات يف ضروري، حـــىت يبلـــغ عقـــد التحـــول مراحلـــه املتقدمـــة، الـــو
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فغانية، وأكد من جديـد تعهـده بتوجيـه         ورحب اجملتمع الدويل باالستراتيجية األ    . مناسبة فاصلة
األولويــة وتقــدمي مــا ال يقــل عــن   يف املائــة مــن املعونــة املقدمــة حنــو الــربامج الوطنيــة ذات   ٨٠
يف املائة مـن املـساعدة اإلمنائيـة عـن طريـق امليزانيـة الوطنيـة للحكومـة األفغانيـة وفـق بيـاين                         ٥٠

النتـائج الرئيـسية السـتعراض الـصندوق     ويف هذا الصدد، رحبت اجلهات املاحنـة ب . لندن وكابل 
ــصداقية ميكــن أن         ــستقرة وذات م ــات م ــيت تؤكــد وجــود آلي ــستان ال ــتعمري أفغان االســتئماين ل

 يف املائة من املساعدة اإلمنائيـة عـن         ٥٠تستخدمها تلك اجلهات للوفاء بتعهدها القاضي بتقدمي        
وكـاالت  كشركاء اآلخـرين،    وشجع املـشاركون الـ    . ٢٠١٤ا بعد عام    ملطريق امليزانية الوطنية    

األمم املتحدة، على دعم آليات توجيه املعونة والتمويل عن طريق امليزانية الوطنيـة، مـن خـالل                 
  .أدوارها املتعلقة بوضع السياسات وأنشطتها الربناجمية على حد سواء

 خاصـة    ماليـة  وأكد املشاركون من جديد أن احلكومة األفغانية سيكون هلا احتياجات           - ١٥
مة ومتواصلة، ولكن متناقـصة، ال ميكـن تلبيتـها عـن طريـق اإليـرادات احملليـة يف الـسنوات                      ومه

 يف املرحلــة  األفغانيــة  البنــك الــدويل واحلكومــة   ملــا توقعــه املواليــة للمرحلــة االنتقاليــة، وفقــا    
وللمــساعدة علــى معاجلــة الــنقص يف مــوارد امليزانيــة، تعهــد اجملتمــع . التحــضريية ملــؤمتر طوكيــو

ــدويل ــد       ال ــى مــدى عق ــستان عل ــصادية يف أفغان ــة االقت ــق التنمي ــايل حنــو حتقي ــدعم امل ــه ال  بتوجي
بالنــسبة للمرحلــة األوىل مــن عقــد التحــول، ويف هــذا الــسياق، تعهــد اجملتمــع الــدويل . التحــول
ــدمي  ــام     ١٦بتق ــة ع ــات املتحــدة إىل غاي ــن دوالرات الوالي ــون دوالر م ، ومواصــلة ٢٠١٥ بلي

قارهبـا، وذلـك لـسد الفجـوة        ي مـا ، يف مـستويات العقـد الـسابق أو          ٢٠١٧الدعم إىل غاية عام     
  . املالية على النحو الوارد يف توقعات البنك الدويل واحلكومة األفغانية

  
  التعاون اإلقليمي    

عــن  يف اســتدامة اجلهــود اإلمنائيــة، علــى الــصعيد اإلقليمــييــساهم التعــاون واالنــدماج   - ١٦
 أن  مـع مراعـاة   و.  والتجاريـة وكـذلك تعزيـز احلـوار الـسياسي           زيـادة الفـرص االقتـصادية      طريق

يظـل أساسـيا للتـصدي للتحـديات        اإلقليمـيني    شـركاء أفغانـستان      جانـب االلتزام املتواصـل مـن      
املشتركة، مثل اإلرهاب، والتطرف، واملخدرات غري املشروعة، ومسألة الالجـئني، واحلـد مـن             

دور الــ فــإنواالســتثمار والنمــو االقتـصادي،  خطـر الكــوارث، واحلـواجز الــيت تعــوق التجـارة،    
 حوار سياسي منـتظم وتـساهم       تيسر إجراء  اإلقليمية اليت    املنتدياتالعمليات و الذي تضطلع به    

ويف هذا السياق، أقر املشاركون بأمهية عمليـة        . أمهية بالغة يتسم ب يف بناء الثقة فيما بني البلدان       
ــوفم/تــشرين الثــاين ٢إســطنبول الــيت بــدأت يف    والــيت تقودهــا أفغانــستان ومتلكهــا  ٢٠١١رب ن

املنطقة اإلقليمية، ورحبوا بالتقدم احملرز يف هذه العملية الـيت متـضي قـدما وتـدرجييا حنـو التنفيـذ                    
 خطـوة  ألولويـة، بوصـفه  العملي، من جانب البلدان واملنظمات املعنية، لتدابري بنـاء الثقـة ذات ا       
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ورحـب  . بني جـريان أفغانـستان األقـربني واألبعـدين        ة  والتفاعل والثق حامسة حنو تعميق التعاون     
 يف الــــذي عقــــد  النــــاجح‘‘ كابــــل-املــــؤمتر الــــوزاري لقلــــب آســــيا ’’بنتــــائج املــــشاركون 

 يف كازاخـستان    سـيعقد ، وتطلعـوا إىل املـؤمتر الـوزاري املقبـل الـذي             ٢٠١٢يونيه  /حزيران ١٤
  . ٢٠١٣يف النصف األول من عام 

زيـد مـن اجلهـود لتعزيـز التعـاون االقتـصادي اإلقليمـي مـن                وشجع املـشاركون بـذل امل       - ١٧
 اإلقليمية األخرى مثل املؤمتر املعين بالتفاعل وتدابري بناء الثقة يف آسـيا،             املنتدياتخالل خمتلف   

ومنظمة التعاون االقتصادي، ومنظمة التعاون اإلسـالمي، ومنظمـة شـنغهاي للتعـاون، ورابطـة               
ــي، و    ــوب آســيا للتعــاون اإلقليم ــم املتحــدة اخلــاص املعــين باقتــصادات      جن آســيا برنــامج األم

ــطى ــستان       . الوسـ ــنح أفغانـ ــاون مبـ ــنغهاي للتعـ ــة شـ ــرار منظمـ ــضا بقـ ــشاركون أيـ ــب املـ ورحـ
  . املراقب مركز
 أفغانـستان مـن البلـدان غـري الـساحلية، فمـن       نظرا ألنوأكد املشاركون من جديد أنه    - ١٨

أن تكــون  ميكــن الــيتليمــي والتكامــل االقتــصادي، احليــوي حتقيــق الرؤيــة املتعلقــة بــالترابط اإلق
ويــشجَّع .  وجــسر بــري يف قلــب منطقــة مــستقرة ومزدهــرةمــن خالهلــا مبثابــة حمــورأفغانــستان 

قتـصادي  الاجملتمع الدويل على دعم مشاريع الربامج الوطنية ذات األولويـة الـيت تعـزز التعـاون ا                
 األساســية يف أفغانــستان الــذي لــهياكللاإلقليمـي وعلــى إتاحــة التمويــل للــصندوق االســتئماين  

وشـدد املـشاركون علـى أمهيـة تنفيـذ مـشاريع علـى الـصعيد                . يديره مـصرف التنميـة اآلسـيوي      
 مؤمتر التعاون االقتـصادي اإلقليمـي       مت حتديدها يف  اإلقليمي، مبا يف ذلك املشاريع والربامج اليت        

 التعاون االقتصادي اإلقليمـي آلسـيا       جمت حتديدها يف برنام   اخلامس املعين بأفغانستان وتلك اليت      
  . الرئيسية يف جماالت النقل والتجارة والطاقة وغريها من القطاعات٢٠١١الوسطى يف عام 

وأكــد املــشاركون مــن جديــد علــى أمهيــة تعزيــز التــرابط التجــاري علــى امتــداد طــرق    - ١٩
د سـعيا لتحقيـق التكامـل        التارخيية، وتعزيـز التجـارة والعبـور واالسـتثمار وإدارة احلـدو            ةالتجار

ورحــب املــشاركون بــإبرام اتفــاق التجــارة العــابرة بــني  .  بيئــة مؤاتيــةهتيئــةاإلقليمــي والعــاملي و
املتعلـق  تفـاق   االأفغانستان وباكستان، واالتفاق املعين بالعبور بـني أفغانـستان وطاجيكـستان، و           

يــة قريغيزســـتان  نقــل األشـــخاص واملركبــات والـــسلع عــرب احلـــدود بــني أفغانـــستان ومجهور    ب
  .التعاون االقتصادي اإلقليمي آلسيا الوسطىبرنامج وطاجيكستان يف إطار 

  
  القطاع اخلاص واجملتمع املدين    

ــى أن تطــوير قطــاع خــاص نــشط ســيكون       - ٢٠ ــرا اجتمــع رأي املــشاركني عل أساســيا أم
ــيما    ــستان، وال سـ ــستدامة يف أفغانـ ــة املـ ــسبة للتنميـ ــد؛ وأن ذ يف بالنـ ــد البعيـ يقتـــضي لـــك األمـ

اتيـة،  و بيئـة جتاريـة م   لتهيئـة ثابتا من احلكومة األفغانيـة باختـاذ مجيـع اخلطـوات الـضرورية               التزاما
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والحـظ املـشاركون أمهيـة      .  األساسية الضرورية  اهلياكليف ذلك وضع أطر تنظيمية وتشييد        مبا
اذج وشــجع املــشاركون أيــضا علــى وضــع منــ. تعزيــز االســتثمار احمللــي واألجــنيب يف أفغانــستان

مــن إبــرام مبوجبــها ن ون الــدوليوتمكن املــستثمريــلــشراكات بــني البلــدان يف جمــال االســتثمار ل
ويف .  شراكة مع مستثمرين مـن داخـل املنطقـة وكـذلك مـع املقـاولني احمللـيني األفغـان                   ترتيبات

رات الــيت تــستهدف  فــرص العمــل واختــاذ املبــادتــوفريهــذا الــسياق، ينبغــي التأكيــد علــى أمهيــة 
  .توظيف الشباب والنساء

الـصناعات االسـتخراجية، الـيت حتظـى أصـالً         إن  ويف ما يتعلـق بأولويـات االسـتثمار، فـ           - ٢١
ــستثمرين مــن القطــاع اخلــاص،      ــد مــن امل ــن القطاعــات املنتجــة   وباهتمــام متزاي يف األخــرى م

القطاع اخلاص، لفائـدة    أفغانستان، مثل الزراعة والطاقة، ستكون حامسة يف جذب استثمارات          
مـن  و.  فـرص العمـل يف أفغانـستان       تـوفري التنمية املستدامة والنمو االقتصادي الشامل للجميـع و       

  .مبمر املوارداملتعلق يف هذا السياق، هنج احلكومة األفغانية اجلدير بالذكر 
 احتـاد   املعنية بأفغانستان الـيت استـضافها      لالستثمارورحب املشاركون بنتائج قمة دهلي        - ٢٢

يونيه يف دهلي واليت شـارك فيهـا العديـد مـن املـشاركني مـن           / حزيران ٢٨الصناعات اهلندي يف    
كمـا أكـد املـشاركون مـن        . الدول اجملـاورة، وشـددوا علـى أمهيـة تنفيـذ توصـيات تلـك القمـة                

جديد أمهية وضع اجملتمع الدويل خلطط للتخفيف من حدة املخـاطر وتقـدمي القـروض لتـشجيع              
وقـد تعهـد اجملتمـع الـدويل باختـاذ خطـوات ملموسـة              . القطاع اخلاص يف أفغانستان   استثمارات  

لتعزيز االستثمار اخلـاص والتجـارة مـن خـالل تعبئـة مؤسـسات التمويـل اإلمنـائي ذات الـصلة،                     
ــشجيع       ــة لتـ ــري احلكوميـ ــة وغـ ــن األدوات احلكوميـ ــا مـ ــصدير، وغريهـ ــات التـ ــات ائتمانـ وهيئـ

وأعاد املـشاركون أيـضا تأكيـد أمهيـة         .  واملايل يف أفغانستان    رأس املال البشري   ات يف ستثماراال
مـــشاركة املـــرأة يف مـــؤمترات القطـــاع اخلـــاص باعتبـــار ذلـــك يعـــزز الـــوعي بالتنميـــة الـــشاملة 

  . املرأة واالعتراف حبقوق
وشـــدد املـــشاركون علـــى دور اجملتمـــع املـــدين األفغـــاين يف الـــدعوة حلقـــوق اإلنـــسان   - ٢٣

ــستان،   واحلوكمــة الرشــيدة والت ــة املــستدامة يف أفغان ــة واالقتــصادية والدميقراطي ــة االجتماعي نمي
كما أعـاد املـشاركون التأكيـد علـى أن          . وتقدمي الدعم هلـا ، وذلك من خالل احلوار املتواصل        

اجملتمع املدين املزدهر واحلر والقائم على احترام حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية املكرسـة             
 وال سـيما املـساواة بـني الرجـل واملـرأة، سـيكون مـدخال لتحقيـق جمتمـع             يف الدستور األفغـاين،   
  . تعددية يف أفغانستانيتسم بقدر أكرب من ال
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وأحاط املشاركون علما بالبيـان الـذي أدلـت بـه منظمـات اجملتمـع املـدين األفغانيـة يف                      - ٢٤
اشـتركت يف تنظيمـه     ورحبوا أيضا بنتائج االجتماع املعين باجملتمع املـدين الـذي           . مؤمتر طوكيو 

  . يوليه يف طوكيو/ متوز٧املنظمات غري احلكومية اليابانية واألفغانية يف 
  

  آفاق املستقبل    
لــضمان االســتمرارية والتقــدم، قــررت احلكومــة األفغانيــة واجملتمــع الــدويل إنــشاء آليــة   - ٢٥

اإلعــالن ويف إطــار للمتابعــة الســتعراض االلتزامــات املتبادلــة الطويلــة األمــد، الــيت تــرد يف هــذا  
وهلــذا . طوكيــو، والتحقــق مــن الوفــاء هبــذه االلتزامــات علــى أســاس مفهــوم املــساءلة املتبادلــة   

الغرض، قرر املشاركون، مبوجب إطار عملية كابل، عقـد اجتماعـات للمتابعـة علـى املـستوى         
الوزاري كل سـنتني، وعلـى مـستوى كبـار املـسؤولني فيمـا بـني الـسنتني، وعلـى فتـرات أكثـر               

  . انتظاما يف إطار آلية اجمللس املشترك بني أفغانستان واألمم املتحدة للتنسيق والرصد
ــت لألمــن          - ٢٦ ــه الثاب ــدويل لدعم ــديرها للمجتمــع ال ــة عــن تق ــة األفغاني ــت احلكوم وأعرب

والتنمية يف أفغانستان، وال سيما لتجديد التزامه يف املؤمتر احلايل بـدعم أفغانـستان خـالل عقـد                  
ــول ــ. التحـ ــرتا كمـ ــداعم    أقـ ــدور الـ ــدير بالـ ــع التقـ ــة مـ ــة األفغانيـ ــة   احلكومـ ــة التنميـ يف عمليـ

ة لتقدمي املـساعدة    الذي تضطلع به هيئات األمم املتحدة، ومنها بعثة األمم املتحد         أفغانستان   يف
  .إىل أفغانستان

 لليابـان  ، عـن تقـديرهم العميـق       بوجـه خـاص    وأعرب املشاركون، واحلكومـة األفغانيـة       - ٢٧
.  مؤمتر طوكيـو ولـدعمهما الثابـت لالسـتقرار والتنميـة يف أفغانـستان              ةعبا الستضاف حكومة وش 

وتطلع املشاركون إىل عقد االجتماع الـوزاري املقبـل، الـذي ستـشترك يف استـضافته كـل مـن                    
  .أفغانستان  ، بعد االنتخابات الرئاسية يف٢٠١٤أفغانستان واململكة املتحدة خالل عام 
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 األمـني  واملوجهـة إىل     ٢٠١٢يوليـه   /متـوز  ٩لة املؤرخة    الثاين للرسا  املرفق    
   املتحدةاألمممن ممثْلَي أفغانستان واليابان لدى العام 

  
  إطار عمل طوكيو للمساءلة املتبادلة    

  
تعيد احلكومة األفغانية واجملتمع الدويل تأكيد شراكتهما يف النمو االقتـصادي والتنميـة               - ١

اءلة متبادلـة يف حتقيـق األهـداف الـيت اتفـق عليهـا الطرفـان                يف أفغانستان مـن خـالل عمليـة مـس         
ــي باســم          ــا يل ــا فيم ــشار إليه ــة، امل ــذه الوثيق ــه يف ه ــصوص علي ــى النحــو املن ــل  ’’عل ــار عم إط

وتتوقــف قــدرة اجملتمــع الــدويل علــى مواصــلة تقــدمي الــدعم ألفغانــستان علــى وفــاء  . ‘‘طوكيــو
وتضع هذه الوثيقة هنجـا يـستند إىل        . عمل طوكيو احلكومة األفغانية بالتزاماهتا الواردة يف إطار       

 عاتق احلكومـة األفغانيـة واجملتمـع الـدويل مبـساعدة أفغانـستان              ىااللتزامات املتبادلة اليت تقع عل    
على حتقيق تنميتها وأهدافها يف جمال احلوكمة اسـتنادا إىل التزامـات اجملتمـع الـدويل الـواردة يف           

آليـة لرصـد واسـتعراض االلتزامـات        إنـشاء   كيو علـى    إطار عمل طو  ص  وين. إطار عمل طوكيو  
  .على أساس منتظم

وتعــد احلوكمــة الرشــيدة أمــرا ضــروريا لتحقيــق التنميــة االقتــصادية القويــة واملــستدامة    - ٢
وإذ يقــر إطــار املــساءلة هبــذه احلقيقــة، فإنــه جيــسد   .وحتــسني أســباب معيــشة الــشعب األفغــاين 

عليهـا يف عمليـة كابـل وأعيـد تأكيـدها يف مـؤمتر بـون مـن                  اق  مت االتفـ  االلتزامات املتبادلـة الـيت      
آليــة حملاســبة إنــشاء خــالل الــنص علــى األهــداف املــشتركة يف جمــايل التنميــة واحلوكمــة وعلــى  

وتتماشـى األهـداف مـع      .  علـى النحـو املـبني يف هـذه الوثيقـة           ذه األهداف ه الطرفني عن حتقيق  
ا احلكومـة األفغانيـة وقدمتـها يف الورقـة املعنونـة            هتتمـد عااالستراتيجية االقتصادية واإلمنائية الـيت      

  .‘‘حنو االعتماد على الذات’’
، أكــد اجملتمــع الــدويل  ٢٠١١ديــسمرب /ويف مــؤمتر بــون الــذي عقــد يف كــانون األول   - ٣

احلصول على املساعدات من اجلهات املاحنـة      والذي خيوهلا   أفغانستان  الذي حتتله   املركز اخلاص   
 االنتقال وطـوال مرحلـة التحـول، بقـدر أكـرب ممـا يقـدم للبلـدان ذات الوضـع                     ابتداء من مرحلة  

ويقــع علــى احلكومــة األفغانيــة واجملتمــع الــدويل االلتــزام بتوقعــات مواطنيهمــا بــإدارة    . املماثــل
  .فعالة وشفافةاملوارد بطريقة 

كــز علــى رتت يتوتعيــد احلكومــة األفغانيــة تأكيــد التزامهــا الرمســي بتعزيــز احلوكمــة، الــ   - ٤
 ال يتجــزأ مــن  جــزءاًاحقــوق اإلنــسان، وســيادة القــانون، والتقيــد بالدســتور األفغــاين، وتعتربهــ

  .النمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة
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وإذ تعمل احلكومة األفغانية يف إطار شراكة مع اجملتمع الدويل، فإهنا تـسعى إىل حتقيـق               - ٥
ســتدامة املاليــة مــع خفــض االعتمــاد علــى التمويــل مــن ة والنمــو االقتــصادي واالطــردالتنميــة امل

ومـن أجـل    . ‘‘حنـو االعتمـاد علـى الـذات       ’’اجلهات املاحنة على النحو املبني يف الورقـة املعنونـة           
الــربامج الوطنيــة ذات األولويــة، وتقــوم بإعــداد احلكومــة األفغانيــة قامــت حتقيــق هــذه الرؤيــة، 

إلدارة املعونــة ليقرهــا اجمللــس املــشترك للتنــسيق  بالتــشاور مــع اجملتمــع الــدويل، بوضــع سياســة   
وفعاليتـها  ملساعدة الدوليـة  اتنفيذ كفالة  من أجل    ٢٠١٢ديسمرب  /والرصد حبلول كانون األول   

  .مبا يتماشى مع األولويات الوطنيةعلى أمثل وجه 
ومع دخول أفغانستان يف عقد التحـول، جيـب أن يتواصـل التقـدم احملـرز خـالل العقـد             - ٦

ي يف اجملاالت اليت تدعم النمو االقتصادي املطرد والتنمية املـستدامة، وخاصـة فيمـا يتعلـق                 املاض
التعليم والصحة وغريمها من اخلـدمات األساسـية، وكـذلك تعزيـز احتـرام              كبالنساء والفتيات،   
وجيــب أيــضا التــصدي للتحــديات املاثلــة مــن قبيــل ســرعة التــأثر بــالكوارث  . حقــوق اإلنــسان
حتياجــات اإلنــسانية بــشكل مــشترك وبطريقــة فعالــة ومناســبة يف مرحلــة االنتقــال الطبيعيــة واال
  .وعقد التحول

وسيؤدي جناح مرحلة االنتقال إىل عقد حتول تـستند فيـه أفغانـستان إىل فوائـد مرحلـة                    - ٧
االنتقال لتصبح بلدا حيكم بشكل فعال ويتقدم اقتصاديا واجتماعيـا مـدفوعا بأولوياتـه الوطنيـة                

ويتطلب ذلك إحداث نقلة نوعية يف طبيعـة الـشراكة بـني احلكومـة األفغانيـة واجملتمـع               . اخلاصة
 ة وشـركاء   للعمليـ  الدويل، من شراكة بني جهة مستفيدة وجهات ماحنة إىل شـراكة بـني مالـك              

وطرائـق  فيهـا   وااللتزامات املتبادلة   الشراكة   النقلة إعادة تعريف مبدأ      هويستلزم حتقيق هذ  . فيها
ويـشكل مـؤمتر طوكيـو نقطـة االنعطـاف          . ذا هو الغـرض مـن إطـار عمـل طوكيـو           ، وه تنفيذها

  . الالزمة للشروع يف إعادة التعريف هذه يف شراكتنا
  

  املبادئ    
النمـو والتنميـة االقتـصاديني املـستدامني ملـصلحة          إطار عمل طوكيـو إىل مبـادئ        يستند    - ٨

  :املقبولة على نطاق واسعاجلميع 
  o   تأثرا مباشر باحلوكمة؛ يتأثر أداء التنمية  
  o     تعــزز املــساعدة الدوليــة املتوائمــة مــع الــربامج الوطنيــة ذات األولويــة كفــاءة املــساعدة

  اإلمنائية واستدامتها؛ 
  o      ميكــن للمــساعدة الدوليــة الــيت تقــدمها البلــدان مــن خــالل امليزانيــات الوطنيــة حتــسني

  ؛أفغانستانأمام مواطين القدرات املؤسسية الوطنية، وأداء التنمية واملساءلة 
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  o    يـشكل رصــد النقــاط اإلرشــادية للتنميــة واحلوكمــة علــى حنــو يتــسم بالــشفافية وســيلة
جلهـات  بـني ا  قوية لتمكني املساءلة أمام الـشعب األفغـاين، وتعزيـز االلتزامـات املتبادلـة               

  املاحنة واحلكومة األفغانية بتحسني أداء التنمية؛ 
  o  لــي منــه واألجــنيب، ضــرورة لتحقيــق النمــو االقتــصادي  يــشكل االســتثمار اخلــاص، احمل

  ؛ستدامامل
  o      يــسّهل التعــاون اإلقليمــي تكامــل االقتــصادات اإلقليميــة، ويــسهم بالتــايل يف اســتدامة

  .اجلهود اإلمنائية يف أفغانستان
  

  االلتزامات املتبادلة     
ئ فعاليـة املعونـة،     يشدد املشاركون على أمهية إيصال املساعدة من خـالل التقيـد مببـاد              - ٩

، وضرورة أن ينتقلوا مـن الوعـود إىل         ‘‘العمل على النحو املعتاد   ’’ال ميكنهم مواصلة    وعلى أنه   
ويقــدم إطــار عمــل طوكيــو شــراكة إمنائيــة جديــدة منــشطة بــني احلكومــة األفغانيــة    . املمارســة

  .واجملتمع الدويل
ميقراطيـــة فعالـــة تـــستند إىل وتؤكـــد احلكومـــة األفغانيـــة واجملتمـــع الـــدويل أن إقامـــة د   - ١٠

خدمة مدنيـة فعالـة ومهنيـة، وإتاحـة إمكانيـة اللجـوء       إنشاء انتخابات شاملة وذات مصداقية، و   
إىل القـــضاء، وفـــرض ســـيادة القـــانون أمـــور ضـــرورية للوصـــول إىل أفغانـــستان آمنـــة وعادلـــة 

ويــشكل تعزيــز احلوكمــة واملؤســسات مــع التركيــز بــشكل خــاص علــى   . ومــستقرة ومزدهــرة
قوق املرأة شرطا أساسيا لتحقيق منو اقتـصادي قـوي ومـستدام وإجيـاد فـرص العمـل وحتقيـق                    ح

  .االزدهار للشعب األفغاين
  

  التزامات أفغانستان يف جمايل احلوكمة والتنمية     
تعتــزم احلكومــة األفغانيــة واجملتمــع الــدويل رصــد األداء يف مخــسة جمــاالت رئيــسية مــن   - ١١

ومـن املقـرر أن تـضع احلكومـة األفغانيـة           .  وفقـا للطرائـق املبينـة أدنـاه        جماالت التنمية واحلوكمة  
. جدوال زمنيا هلذه املؤشـرات لينظـر فيـه اجمللـس املـشترك للتنـسيق والرصـد يف اجتماعـه املقبـل                     

  .وترد أدناه األهداف املنشودة واملؤشرات األولية لكل جمال من اجملاالت
  

  لعادلةالدميقراطية التمثيلية واالنتخابات ا    
 ٢٠١٤إجــراء انتخابــات رئاســية وبرملانيــة شــاملة وشــفافة وذات مــصداقية يف عــامي  : اهلــدف

 وفقا للدستور األفغاين، تتاح فيها للمواطنني األفغان املؤهلني، رجاال ونساء، فرصـة             ٢٠١٥ و
  .املشاركة حبرية ودون تدخل داخلي أو خارجي وفقا للقانون
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  :املؤشرات
  o    ــع ــول مطل ــام حبل ــد إىل عــام    ٢٠١٣عــام القي  ٢٠١٥ بوضــع جــدول زمــين شــامل ميت

  للتحضريات االنتخابية ومواعيد االقتراع؛
 o   نتخــايب قــوي بطريقــة آمنــة وتــشاركية وشــفافة لــتمكني إجــراء  اضــمان إنــشاء هيكــل

  .انتخابات ناجحة ويف الوقت املناسب
  

  احلوكمة وسيادة القانون وحقوق اإلنسان    
جــوء إىل القــضاء للجميــع، وال ســيما النــساء، مــن خــالل ضــمان   حتــسني إمكانيــة الل: اهلــدف
كفالـة  الدستور والقوانني األساسية األخرى على وجه السرعة وبشكل نزيـه وشـفاف؛ و             إنفاذ

متكــني املــرأة بــشكل كامــل مــن التمتــع حبقوقهــا االقتــصادية واالجتماعيــة واملدنيــة والــسياسية    
زيــز جهــود مكافحــة املخــدرات؛ وحتــسني قــدرة  والثقافيــة؛ ومكافحــة الفــساد، مبــا يف ذلــك تع

  .مؤسسات الدولة
  

  :املؤشرات
  o      ،ضـــمان احتـــرام حقـــوق اإلنـــسان جلميـــع املـــواطنني، وال ســـيما للنـــساء واألطفـــال

والسماح للجنة األفغانية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين بـأداء            
  وظائفها املالئمة؛ 

  o     ،القـضاء علـى العنـف ضـد        قـانون   مع اجملتمع املدين، لكل من      الشتراك  باإثبات التنفيذ
املرأة، مبا يف ذلك من خالل تقـدمي اخلـدمات للـضحايا وإنفـاذ القـانون، وتنفيـذ خطـة                    

  العمل الوطنية للمرأة على أساس سنوي؛ 
  o  ار كبـ قـدمي   على سبيل املثـال، ت      وإنفاذ اإلطار القانوين ملكافحة الفساد مبا يف ذلك        سّن

تـــصرحيا ســـنويا املـــوظفني العمـــوميني يف الـــسلطات التنفيذيـــة والتـــشريعية والقـــضائية 
  .ممتلكاهتم عن

  
  املالية العامة واألعمال املصرفية التجاريةسالمة     

  .ة اإلدارة املالية العامة والقطاع املصريف التجاريسالمحتسني : اهلدف
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  :املؤشرات
  o       الدعم من صندوق النقـد الـدويل يف املوعـد احملـدد؛     تنفيذ برنامج احلكومة الذي يتلقى

إجــراءات اســترداد األصــول وحماســبة املــسؤولني عــن أزمــة مــصرف    إنفــاذ ومواصــلة 
صـالحات مـن خـالل مـصرف أفغانـستان          إلكابل؛ وتعزيز اإلشراف على املصارف وا     

  ؛)بنك أفغانستان(املركزي 
  o     ــة وحتــسني إدارة ــة العام ــذ خطــة عمــل إدارة املالي ــيم   تنفي ــة املقاســة بتقي ــوال العام  األم

 يف املائـة وزيـادة الـشفافية يف األمـوال العامـة             ٢٠اإلنفاق العام واملـساءلة املاليـة بنـسبة         
   يف املائة؛ ٤٠املقاسة مببادرة امليزانية املفتوحة إىل أكثر من 

  o        ــق آســيا ــة وفري ــاإلجراءات املالي ــة ب ــة العمــل املعني ــصادرة عــن فرق ــذ التوصــيات ال تنفي
  . واحمليط اهلادئ فيما يتعلق مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

  
  دون الوطينلصعيد  على اةكموإيرادات احلكومة وتنفيذ امليزانية واحل    

ــوزارات املختـــصة علـــى    : اهلـــدف ــدرة الـ ــرادات وقـ ــة لإليـ ــة األفغانيـ حتـــسني حتـــصيل احلكومـ
ــست    وضــع ــيت ت ــات ال ــذ امليزاني ــضلياتحتياجــات جيب الوتنفي ــة وختــضع    وأف ــات احمللي اجملتمع

  .اللمساءلة أمامه
  

  :املؤشرات
  o          إىل يف املائـــة ١١رفـــع نـــسبة حتـــصيل اإليـــرادات إىل النـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل مـــن  

مــن خــالل  ٢٠٢٥ يف املائــة حبلــول عــام  ١٩، وإىل ٢٠١٦ يف املائــة حبلــول عــام  ١٥
  ضرائب؛المارك واجلنظامي زيادة كفاءة وشفافية ومساءلة 

  o  ؛٢٠١٧ يف املائة حبلول عام ٧٥ني نسبة تنفيذ امليزانية إىل حتس  
  o  ــّن ــى      س ــة عل ــسؤوليات الوكــاالت احلكومي ــانوين لتوضــيح أدوار وم ــار ق ــصعيد  إط ال

 للحكـم   ٢٠١٠األقـاليم واملقاطعـات، مبـا يتماشـى مـع سياسـة عـام               صعيدي  الوطين و 
  دون الوطين؛الصعيد على 

  o  يم تـــشمل مـــسامهات األقـــاليم يف صـــياغة وضـــع عمليـــة ميزنـــة علـــى مـــستوى األقـــال
الوزارات املعنية لطلبات امليزانية، وترتبط بعملية التخطيط علـى مـستوى األقـاليم الـيت               

  .بأدوار استشاريةفيها تضطلع جمالس األقاليم 
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  ملصلحة اجلميعالنمو املطرد والتنمية     
 التنميـة البـشرية، واألمـن       مـن خـالل التركيـز علـى       ملصلحة اجلميـع    حتقيق النمو املطرد    : اهلدف

يف الـدليل  صنيف الغذائي، واالستثمار اخلاص، وتوفري فرص العمل الالئق والعمالة، وحتسني الت       
  .القياسي للتنمية البشرية

  
  :املؤشرات

  o    غايـات املتعلقـة بالـصحة والـشؤون اجلنـسانية          الختصيص املوارد الكافيـة لتحقيـق       كفالة
، واسـتخدام    من األهداف اإلمنائية لأللفية يف أفغانستان      ئيوالتعليم والبيئة واألمن الغذا   

  مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية لقياس التقدم احملرز؛
  o  ــة تعزيــز بيئــة م رســة مامب”املتعلــق للقطــاع اخلــاص، مقاســة مبؤشــر البنــك الــدويل   واتي

م ، مبــا يف ذلــك وضــع إطــار إمنــائي للــصناعات االســتخراجية يــنظ “األعمــال التجاريــة
شؤون ثروة أفغانستان الطبيعيـة مـن خـالل آليـة تتـسم بالكفـاءة والـشفافية واخلـضوع           

  للمساءلة وتستند إىل أفضل املمارسات الدولية وتتخطاها؛
  o                  تشجيع ودعم املبادرات االقتصادية اإلقليمية مـن خـالل دعـم االسـتثمارات يف قطـاع

لطـرق  لنمو؛ وإنشاء مؤسـسات     الزراعة وممرات املوارد بوصفها عوامل رئيسية لدفع ال       
  والسكك احلديدية والطريان املدين؛

  o       ــة ــة حبلــول هناي اختــاذ اخلطــوات الالزمــة لتحقيــق االنــضمام إىل منظمــة التجــارة العاملي
  .٢٠١٤ عام

  
  االلتزام الدويل بتحسني فعالية املعونة     

ــة احتياجــات مال      - ١٢ ــة األفغاني ــه ســيكون للحكوم ــة خاصــة  يؤكــد املــشاركون جمــددا أن ي
وكبرية ومستمرة، ولكنها متناقصة، ال ميكن تلبيتـها مـن خـالل اإليـرادات احملليـة يف الـسنوات                   

 وفقـا لتقـديرات البنـك الـدويل واحلكومـة األفغانيـة الـيت ُوضـعت يف                  ،اليت تلي مرحلـة االنتقـال     
دويل وللمــساعدة يف معاجلــة عجــز امليزانيــة، يلتــزم اجملتمــع الــ  . ســياق التحــضري ملــؤمتر طوكيــو 

ويف هــذا . بتوجيــه الــدعم املــايل حنــو حتقيــق تنميــة أفغانــستان االقتــصادية خــالل عقــد التحــول  
 بليـون   ١٦السياق، يلتزم اجملتمع الـدويل يف املرحلـة األوىل مـن عقـد التحـول بتـوفري أكثـر مـن                      

، واحلفـاظ علـى الـدعم، إىل هنايـة عـام            ٢٠١٥دوالر من دوالرات الواليات املتحدة حىت عام        
، يف املــستويات الــيت شــهدها العقــد املاضــي أو بــالقرب منــها للــرد علــى الفجــوة املاليــة ٢٠١٧

ــدره   ــو الـــذي يقـ ــة علـــى النحـ ــة األفغانيـ ــدويل واحلكومـ ــدويل  . البنـــك الـ ــع الـ ويرحـــب اجملتمـ
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 يف املائـة مـن املعونـة مـع الـربامج      ٨٠باالستراتيجية األفغانية، ويؤكد من جديد التزامه مبواءمـة       
 يف املائة من املـساعدات اإلمنائيـة الـيت يقـدمها     ٥٠األولوية وتوجيه ما ال يقل عن   الوطنية ذات   

  .من خالل امليزانية العامة للحكومة األفغانية وفقا لبياين لندن وكابل
وهتدف اجلهات املاحنة املشاركة إىل زيادة حصة مساعداهتا املقدمة من خـالل برنـامج                - ١٣

اين لـتعمري أفغانـستان أو غـريه مـن اآلليـات علـى النحـو الـذي               احلوافز التابع للصندوق االسـتئم    
، مـع هـدف حتقيـق       ٢٠١٤ يف املائة حبلول عام      ١٠تطلبه احلكومة األفغانية أو توافق عليه، إىل        

وينبغـي أن   .  يف املائة من التمويل من خالل آليات احلوافز حبلول هنايـة عقـد التحـول               ٢٠نسبة  
كومــة األفغانيــة بتمويــل أكثــر مرونــة مــن داخــل امليزانيــة   تــسعى بــرامج احلــوافز إىل تزويــد احل 

  .باالقتران مع إحراز تقدم فيما يتعلق بإجنازات حمددة للتنمية االقتصادية
املعونــة مبــا يتفــق مــع تقــدمي ويلتــزم اجملتمــع الــدويل باختــاذ خطــوات ملموســة لتحــسني   - ١٤

اسة احلكومــة األفغانيــة يف جمــال إدارة  الــشراكة واملبــادئ العامليــة لفعاليــة املعونــة، والتقيــد بــسي  
وقيام اجمللس املشترك للتنسيق والرصـد بإقرارهـا حبلـول كـانون           االنتهاء من وضعها    املعونة عند   

ومن املقرر حتديد مدى مواءمة املساعدات اليت تقدمها اجلهات املاحنـة           . ٢٠١٢ديسمرب  /األول
تـدرجها احلكومـة األفغانيـة      الـيت   ددة  احملجزات  ناملمع األولويات الوطنية األفغانية باالستناد إىل       

وتعتـزم اجلهـات املاحنـة التـشاور مـع احلكومـة            . يف ما تعتمده من الربامج الوطنية ذات األولوية       
وقــد تــرفض . األفغانيــة لتحديــد وســائل التمويــل املناســبة لتنفيــذ األولويــات الوطنيــة األفغانيــة   

ري متـوائم بـشكل كـاف مـع أولويـات احلكومـة       يكـون غـ  عونـة   فغانية أي متويـل للم    ألاحلكومة ا 
  .األفغانية، أو يتسم باخنفاض عائد االستثمار أو ارتفاع تكاليف املعامالت

ــدويل إىل     - ١٥ ــصار ويهــدف اجملتمــع ال ــشاريع     اقت ــع امل ــاطن يف مجي ــن الب ــد م ممارســة التعاق
ف العامـة   للحـد مـن التكـالي      املتخصصة وكثيفة اليد العاملة على مستوى عمـودي واحـد فقـط           

  .وحتسني الشفافية
  

  الطرائق    
تقرر احلكومة األفغانيـة واجملتمـع الـدويل إنـشاء آليـة لرصـد أدائهمـا قياسـا باملؤشـرات                      - ١٦

وخطط العمل من خالل عملية استعراض مستقرة، استنادا إىل عملية اجمللس املـشترك للتنـسيق               
ــة   . والرصــد ــة األفغاني ــضطلع احلكوم ــساعدة وت ــن وزارة املمب ــصلة،   م ــوزارات ذات ال ــة وال الي

ويتـوىل الـشركاء   . مبسؤولية حتقيق مؤشـرات احلوكمـة والتنميـة احملـددة يف إطـار عمـل طوكيـو          
التنميـــة مـــسؤولية الوفـــاء بالتزامـــاهتم بتقـــدمي املعونـــة املـــذكورة يف إعـــالن طوكيـــو وإطـــار   يف

  . طوكيو عمل
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ار عمل طوكيو وفقا للطرائـق املبينـة   وتعتزم احلكومة األفغانية واجملتمع الدويل تنفيذ إط     - ١٧
باالعتمـاد  وتعتزم احلكومة األفغانية واجملتمع الدويل إنشاء عملية رصد شفافة ومنتظمـة،            . أدناه

لـى اجمللـس املـشترك للتنـسيق والرصـد، هتـدف إىل قيـام كـل مـن                   ععمليـة كابـل و    على تنـشيط    
  .الطرفني مبحاسبة الطرف اآلخر عن االلتزامات املتبادلة

  :وتتمثل العناصر الثالثة لآللية فيما يلي  - ١٨
  o                  قيام اللجان الدائمة واجمللس املـشترك للتنـسيق والرصـد باسـتعراض التقـدم احملـرز علـى

  أساس منتظم؛ 
  o         ومرة كل سنتني بعـد ذلـك السـتعراض          ٢٠١٣عقد اجتماع لكبار املسؤولني يف عام 

  احلاجة؛عند التقدم احملرز واستكمال املؤشرات 
  o    ومــرة كــل ســنتني بعــد ذلــك  ٢٠١٤عقــد اجتمــاع علــى املــستوى الــوزاري يف عــام 

الستعراض التقدم احملرز واستكمال املؤشرات وتقييم االحتياجات من املـوارد وجتديـد            
  . االلتزامات الدولية

ــ  - ١٩ ــة املتحــدة يف   شوست ــستان واململك ــة ترك أفغان ــستوى   رئاس ــى امل ــاع األول عل االجتم
  .الوزاري
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	وسنكون ممتنَين لو تكرمتم بإحالة هذه الرسالة ومرفقيها إلى رئيس الجمعية العامة وإلى رئيس مجلس الأمن، وتعميمها بوصفها وثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة في إطار البند 38 من جدول الأعمال ومن وثائق مجلس الأمن. 
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	الديباجة

	1 - عقد في 8 تموز/يوليه 2012 في طوكيو، اجتماع ضم حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي (المشار إليهما فيما يلي باسم ”المشاركون“) لإعادة تأكيد وتوطيد الشراكة بينهما من المرحلة الانتقالية إلى عقد التحول. وقد قام مؤتمر طوكيو، جنبا إلى جنب مع مؤتمر قمة شيكاغو بشأن أفغانستان والدول المساهمة في القوة الدولية للمساعدة الأمنية في شهر أيار/مايو 2012، بإنشاء أساس متجدد أقوى للشراكة من أجل دعم النمو المستدام والتنمية في أفغانستان طوال عقد التحول (2015-2024). وتستند هذه التعهدات إلى نتائج مؤتمر بون المعقود في كانون الأول/ديسمبر 2011، الذي تعهدت فيه حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي بتجديد الالتزامات التي تعهدت بها في الأجل الطويل في مجالات الحوكمة والأمن وعملية السلام، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتعاون الإقليمي، فضلا عن نتائج المؤتمرات الدولية السابقة، مثل مؤتمر لندن المعقود في كانون الثاني/يناير 2010 ومؤتمر كابل المعقود في تموز/يوليه 2010. كما اعترف مؤتمر اليوم الذي عقد برئاسة حكومتي اليابان وأفغانستان وبمشاركة وزراء وممثلين من 55 بلدا و 25 منظمة دولية وغير دولية من مختلف أنحاء العالم، بالدور المتزايد الذي يضطلع به الشركاء الجدد والبلدان المجاورة والإقليمية لتحقيق التنمية المستدامة في أفغانستان.
	2 - ومنذ انعقاد مؤتمر طوكيو التاريخي في كانون الثاني/يناير 2002، حققت أفغانستان، بالدعم المالي الثابت والقوي من جانب المجتمع الدولي وغيره من أشكال الدعم، تطورا ملموسا وأحرزت تقدما ملحوظا في العديد من مجالات التنمية، بما في ذلك التعليم والصحة والطرق والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية، على النحو الذي اتضح في الندوة التي استضافتها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في 6 تموز/يوليه 2012 في طوكيو. وبناء على طموح الشعب الأفغاني منذ عهد بعيد، قامت أفغانستان بوضع أسس نظام الحكم الديمقراطي، بما في ذلك إصدار دستورها الجديد، وتكريس الالتزام بالتعددية وحقوق الإنسان، ولا سيما حقوق المرأة على قدم المساواة؛ وتطوير مجتمع مدني نشيط بشكل متزايد، وإعلام متفتح ونابض بالحياة.
	3 - بيد أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني لبناء أفغانستان سلمية ومستقرة ومكتفية ذاتيا. وسوف يستمر التقدم في أفغانستان، بدعم من المجتمع الدولي، في قضايا مثل الأمن، مع التركيز على الإرهاب ومكافحة المخدرات والحد من الفقر والاحتياجات الإنسانية وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية والأمن الغذائي وحماية حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء والأطفال، واحترام كرامة الفرد، وتشجيع التعليم والثقافة وتحسين الحوكمة والحد من الفساد وتقليل الاعتماد على المساعدات الدولية وتشجيع الاستثمار الخاص، مما يسهم في الأمن البشري.
	4 - وفي مؤتمر بون، كانت هناك رؤية مشتركة بين أفغانستان والمجتمع الدولي لإقامة شراكة طويلة الأمد لمساعدة أفغانستان على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية والاعتماد على الذات ماليا من مرحلة الانتقال إلى عقد التحول. وفي طوكيو اليوم، نجحت حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي في تحويل التزاماتهما المتبادلة التي تم التعهد بها في بون للتعاون طوال عقد التحول إلى إطار متين وموثوق يركز على أولويات الحكومة الأفغانية على النحو الوارد في ورقة استراتيجيتها نحو الاعتماد على الذات. وفي مؤتمر اليوم، قامت أفغانستان والمجتمع الدولي بإنشاء إطار طوكيو للمساءلة المتبادلة (المشار إليه فيما يلي باسم ”إطار طوكيو“)، الذي يدعم شراكتنا من أجل عقد التحول.
	عملية الأمن والسلام

	5 - أكد المشاركون عن احترامهم لسيادة أفغانستان ووحدتها وسلامة أراضيها واستقلالها، الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من السلام والرفاه والازدهار في المنطقة وخارجها. وأكد المشاركون على أن السلام والأمن يشكلان الأساس الذي يبنى عليه أي مجتمع مستقر ومزدهر. وأقر المشاركون بأن التهديد الرئيسي للأمن والاستقرار في أفغانستان يأتي من الإرهاب وأن هذا التهديد يعرض أيضا للخطر السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي. وسلّم المشاركون في هذا الصدد، بالأبعاد الإقليمية للإرهاب والتطرف، بما في ذلك منح ملاذات آمنة للإرهابيين، وشددوا على الحاجة إلى إقامة تعاون مخلص وموجه لتحقيق نتائج على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل إيجاد منطقة خالية من الإرهاب من أجل كفالة أمن أفغانستان وحماية المنطقة والعالم من التهديد الإرهابي. وجدد المشاركون عزمهم الراسخ على مكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكالهما وعدم السماح لأفغانستان بأن تصبح ملاذا للإرهاب الدولي مرة أخرى.
	6 - وشدد المشاركون على الأهمية الحاسمة للحد من إنتاج المخدرات وسلائفها والاتجار بها، الأمر الذي يشكل تحديا آخر لأمن أفغانستان ونموها الاقتصادي، وكذلك لتحقيق السلام والاستقرار على الصعيد الدولي؛ وعلى مسؤولية الدول المجاورة والمستهلكة عن التصدي لجانب الطلب لمكافحة المخدرات. وفي هذا السياق، أحاط المشاركون علما بأهمية نتائج المؤتمر الوزاري الثالث للشركاء في ميثاق باريس لمكافحة المخدرات والمواد الأفيونية غير المشروعة الآتية من أفغانستان الذي عقد في 16 شباط/فبراير 2012 في فيينا. وكررت حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي العزم على مواجهة خطر المخدرات غير المشروعة من خلال وسائل مثل القضاء على المحاصيل، وتفكيك الهياكل الأساسية لإنتاج المخدرات وتشجيع الزراعة البديلة، وإنفاذ القانون، والتعاون لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والسلائف الكيميائية، وكذلك غسل الأموال والفساد المرتبط بهذا الاتجار. وشدد المشاركون على أن السبيل إلى ذلك هو وضع حد للنزاع، وتطوير سبل عيش بديلة، فضلا عن فعالية تطبيق القانون ومراقبة الحدود وتدابير مكافحة الفساد؛ وعلى أن القطاع الصحي يجب أن يكون قادرا على توفير الرعاية للذين يعانون من تعاطي المخدرات.
	7 - ورحب المشاركون بالتقدم المحرز في عملية الانتقال حتى الآن. ومع الإعلان في 13 أيار/مايو 2012 عن الشريحة الثالثة، سيصبح 75 في المائة من السكان الآن تحت الحماية الأمنية التي توفرها قوات الأمن الوطنية الأفغانية. وبحلول منتصف عام 2013، ستكون جميع أجزاء أفغانستان قد بدأت المرحلة الانتقالية وستكون القوات الأفغانية في طليعة جهات تحقيق الأمن في أرجاء البلد، بما يسمح بانسحاب القوة الدولية للمساعدة الأمنية من أفغانستان بحلول نهاية عام 2014. وشدد المشاركون على أهمية حماية السكان المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأكد المشاركون من جديد على أهمية قيام أفغانستان بإنشاء قوات أمن وطنية أفغانية مهنية تماما وخاضعة للمساءلة وقادرة على أن تحمي السكان المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، وتحترم الدستور، وتمتثل للقوانين الأفغانية والدولية.
	8 - ورحب المشاركون بالرؤية الواضحة وبخطة التمويل الكافي والمستدام لقوات الأمن الوطنية الأفغانية خلال عقد التحول كما أقرها مؤتمر قمة شيكاغو بشأن أفغانستان والدول المساهمة في القوة الدولية للمساعدة الأمنية في أيار/مايو 2012. وأعاد المجتمع الدولي تأكيد عزمه على دعم تدريب الجيش الوطني الأفغاني والشرطة الوطنية الأفغانية وتجهيزهما وتمويلهما وتنمية قدراتهما خلال عقد التحول، على أساس أن المجتمع الدولي سيقوم على مدى السنوات القادمة، بالحد تدريجيا من مساهمته المالية بما يتناسب مع تولي حكومة أفغانستان المسؤولية المالية على نحو متزايد. وستكون وتيرة وحجم تخفيض القوة تدريجيا إلى مستوى يمكن تحمل تكاليفه مسألة تستند إلى الظروف وتقررها حكومة أفغانستان بالتشاور مع المجتمع الدولي. وسيكون تطوير قدرات الشرطة المدنية وسيادة القانون من بين الأولويات. وسيجري تقديم المساعدة الدولية باستخدام آليات مناسبة ومتسقة وفعالة تسترشد بمبادئ المرونة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وفعالية التكاليف.
	9 - وأكد المشاركون على أهمية عملية السلام والمصالحة بغية وضع حد لأعمال العنف الجارية في البلد واستعادة السلام والأمن الدائمين وفقا لقرارات مجلس الأمن، وكما ورد في بلاغي لندن وكابل، وأعيد تأكيده في نتائج بون. ويجب أن تكون العملية التي من شأنها أن تؤدي إلى المصالحة والسلام أن تكون شاملة للجميع، وتمثل المصالح المشروعة لجميع الأفغان، ويمتلك الأفغان زمامها وتنفذ بقيادة أفغانية. وفي هذا السياق، أكد المشاركون على أهمية مبادئ المصالحة كنبذ العنف، وقطع العلاقات مع الإرهاب الدولي، واحترام الدستور الأفغاني، بما في ذلك أحكامه المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما حقوق المرأة، وأكدوا على قيام المنطقة الإقليمية باحترام عملية السلام ونتائجها وتقديم الدعم لها. وأقر المشاركون بأهمية إعادة الإدماج باعتبارها جزءا لا يتجزأ من عملية السلام، والتي سوف تمهد الطريق لانتعاش المجتمع الأفغاني وإعادة تأهيله بعد انتهاء النزاع من خلال تحسين الأمن والتنمية المجتمعية والحكم المحلي. وفي هذا الصدد، رحب المجتمع الدولي بالتقدم المحرز في جهود إعادة الإدماج حتى الآن بما في ذلك إعادة إدماج أكثر من 700 4 من المقاتلين السابقين. ورحب المجتمع الدولي بتعيين رئيس جديد للمجلس السامي للسلام، السيد صلاح الدين رباني، وأعاد تأكيد دعمه القوي لجهود السلام التي تبذلها الحكومة الأفغانية من خلال المجلس السامي للسلام وبرنامج السلام وإعادة الإدماج في أفغانستان ودعا دول المنطقة التي يمكن أن تضطلع بدور إيجابي إلى تقديم كل تعاون ممكن لكفالة نجاح عملية السلام. وشدد المشاركون أيضا على أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني والجمعيات النسائية في دعم عملية السلام وثقافة السلام وحقوق الإنسان في المجتمع الأفغاني ولا سيما في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000).
	10 - وشدد المشاركون على أن العودة المستدامة للاجئين والنازحين الأفغان وإعادة إدماجهم أمر ضروري للأمن والاستقرار. وأكدوا من جديد التزام المجتمع الدولي، بما في ذلك في استراتيجية الحلول التي تم وضعها في مؤتمر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الذي عقد في جنيف يومي 2 و 3 أيار/مايو 2012، من أجل تعزيز إمكانيات التنمية وإعادة الإدماج في أفغانستان بتكوين مجتمعات قادرة على البقاء في الأجل الطويل ودعم زيادة عودة اللاجئين من البلدان المجاورة. واعترفت الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي بالعبء الذي تحمله جيران أفغانستان، ولا سيما باكستان وجمهورية إيران الإسلامية، في توفير ملجأ مؤقت للملايين من الأفغان في أوقات صعبة، وبالتزامهم بمواصلة العمل من أجل عودتهم الطوعية والآمنة والمنظمة.
	الحوكمة واستراتيجية الاعتماد على الذات اقتصاديا

	11 - أقر المشاركون بأن الحوكمة الرشيدة على الصعيدين الوطني ودون الوطني أمر أساسي لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وقوية وتحسين سبل عيش الشعب الأفغاني. وأعادت الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي، من خلال إطار طوكيو، تأكيد شراكتهما في مجال تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية للشعب الأفغاني عن طريق عملية للمساءلة المتبادلة، وتحويل طبيعة العلاقة بينهما من علاقة بين جهة متلقية وجهات مانحة إلى علاقة بين مالك للعملية وشركاء فيها. 
	12 - واجتمع رأي الشركاء على أن قدرة المجتمع الدولي على مواصلة دعم أفغانستان تتوقف على تنفيذ الحكومة الأفغانية لالتزاماتها كجزء من هذه الشراكة المجدَّدة. وفي هذا السياق، أكدت الحكومة الأفغانية عزمها، كما عبرت عن ذلك في بون، على أن نظامها السياسي سيواصل في المستقبل التعبير عن مجتمعها التعددي وسيظل قائما بشكل راسخ على الدستور الأفغاني. وسيواصل الشعب الأفغاني بناء مجتمع مستقر وديمقراطي أساسه سيادة القانون والقضاء المستقل والفعال والحوكمة الرشيدة، بما في ذلك إحراز التقدم في مكافحة الفساد. وأكدت الحكومة الأفغانية بأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطنيها، ولا سيما المساواة بين الرجل والمرأة، مكفولة بموجب الدستور والتزامات أفغانستان الدولية في مجال حقوق الإنسان. وتعهدت الحكومة الأفغانية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع في عامي 2014 و 2015، يشارك فيها شعب أفغانستان بأجمعه، بحرية ودون تدخل من الداخل أو الخارج. 
	13 - ولاحظ المجتمع الدولي أيضا التقدم الذي أحرزته الحكومة الأفغانية في مجال الحوكمة الاقتصادية والشراكة القائمة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومصرف التنمية الآسيوي والبنك الإسلامي للتنمية. ورحب المجتمع الدولي بالجهود التي بذلتها أفغانستان لحد الآن وأشار إلى أهمية مواصلة الجهود، في ما يتعلق بمسائل منها حل مسألة مصرف كابل. 
	14 - وأعاد المشاركون تأكيد هدفهم المشترك المتعلق بتحقيق النمو الاقتصادي في الأجل الطويل في أفغانستان واعتمادها على الذات في المجال المالي. ولتحقيق هذا الهدف، وضعت الحكومة الأفغانية الاستراتيجية المسماة ’’نحو الاعتماد على الذات‘‘، وهي استراتيجية لتحقيق النمو والتنمية المستدامين تنفذ من خلال البرامج الوطنية ذات الأولوية، مع التركيز على النمو الاقتصادي، وتوليد الدخل، وتوفير فرص العمل، والتنمية البشرية. وستواصل الحكومة الأفغانية تخطيط وتنفيذ البرامج الوطنية ذات الأولوية تلك حسب التسلسل الملائم والضروري، حتى يبلغ عقد التحول مراحله المتقدمة، وإجراء استعراضات في فترات فاصلة مناسبة. ورحب المجتمع الدولي بالاستراتيجية الأفغانية، وأكد من جديد تعهده بتوجيه 80 في المائة من المعونة المقدمة نحو البرامج الوطنية ذات الأولوية وتقديم ما لا يقل عن 50 في المائة من المساعدة الإنمائية عن طريق الميزانية الوطنية للحكومة الأفغانية وفق بياني لندن وكابل. وفي هذا الصدد، رحبت الجهات المانحة بالنتائج الرئيسية لاستعراض الصندوق الاستئماني لتعمير أفغانستان التي تؤكد وجود آليات مستقرة وذات مصداقية يمكن أن تستخدمها تلك الجهات للوفاء بتعهدها القاضي بتقديم 50 في المائة من المساعدة الإنمائية عن طريق الميزانية الوطنية لما بعد عام 2014. وشجع المشاركون الشركاء الآخرين، كوكالات الأمم المتحدة، على دعم آليات توجيه المعونة والتمويل عن طريق الميزانية الوطنية، من خلال أدوارها المتعلقة بوضع السياسات وأنشطتها البرنامجية على حد سواء.
	15 - وأكد المشاركون من جديد أن الحكومة الأفغانية سيكون لها احتياجات مالية خاصة ومهمة ومتواصلة، ولكن متناقصة، لا يمكن تلبيتها عن طريق الإيرادات المحلية في السنوات الموالية للمرحلة الانتقالية، وفقا لما توقعه البنك الدولي والحكومة الأفغانية في المرحلة التحضيرية لمؤتمر طوكيو. وللمساعدة على معالجة النقص في موارد الميزانية، تعهد المجتمع الدولي بتوجيه الدعم المالي نحو تحقيق التنمية الاقتصادية في أفغانستان على مدى عقد التحول. وفي هذا السياق، تعهد المجتمع الدولي بالنسبة للمرحلة الأولى من عقد التحول، بتقديم 16 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة إلى غاية عام 2015، ومواصلة الدعم إلى غاية عام 2017، في مستويات العقد السابق أو ما يقاربها، وذلك لسد الفجوة المالية على النحو الوارد في توقعات البنك الدولي والحكومة الأفغانية. 
	التعاون الإقليمي

	16 - يساهم التعاون والاندماج على الصعيد الإقليمي في استدامة الجهود الإنمائية، عن طريق زيادة الفرص الاقتصادية والتجارية وكذلك تعزيز الحوار السياسي. ومع مراعاة أن الالتزام المتواصل من جانب شركاء أفغانستان الإقليميين يظل أساسيا للتصدي للتحديات المشتركة، مثل الإرهاب، والتطرف، والمخدرات غير المشروعة، ومسألة اللاجئين، والحد من خطر الكوارث، والحواجز التي تعوق التجارة، والاستثمار والنمو الاقتصادي، فإن الدور الذي تضطلع به العمليات والمنتديات الإقليمية التي تيسر إجراء حوار سياسي منتظم وتساهم في بناء الثقة فيما بين البلدان يتسم بأهمية بالغة. وفي هذا السياق، أقر المشاركون بأهمية عملية إسطنبول التي بدأت في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 والتي تقودها أفغانستان وتملكها المنطقة الإقليمية، ورحبوا بالتقدم المحرز في هذه العملية التي تمضي قدما وتدريجيا نحو التنفيذ العملي، من جانب البلدان والمنظمات المعنية، لتدابير بناء الثقة ذات الأولوية، بوصفه خطوة حاسمة نحو تعميق التعاون والتفاعل والثقة بين جيران أفغانستان الأقربين والأبعدين. ورحب المشاركون بنتائج ’’المؤتمر الوزاري لقلب آسيا - كابل‘‘ الناجح الذي عقد في 14 حزيران/يونيه 2012، وتطلعوا إلى المؤتمر الوزاري المقبل الذي سيعقد في كازاخستان في النصف الأول من عام 2013. 
	17 - وشجع المشاركون بذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي من خلال مختلف المنتديات الإقليمية الأخرى مثل المؤتمر المعني بالتفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا، ومنظمة التعاون الاقتصادي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، وبرنامج الأمم المتحدة الخاص المعني باقتصادات آسيا الوسطى. ورحب المشاركون أيضا بقرار منظمة شنغهاي للتعاون بمنح أفغانستان مركز المراقب. 
	18 - وأكد المشاركون من جديد أنه نظرا لأن أفغانستان من البلدان غير الساحلية، فمن الحيوي تحقيق الرؤية المتعلقة بالترابط الإقليمي والتكامل الاقتصادي، التي يمكن أن تكون أفغانستان من خلالها بمثابة محور وجسر بري في قلب منطقة مستقرة ومزدهرة. ويشجَّع المجتمع الدولي على دعم مشاريع البرامج الوطنية ذات الأولوية التي تعزز التعاون الاقتصادي الإقليمي وعلى إتاحة التمويل للصندوق الاستئماني للهياكل الأساسية في أفغانستان الذي يديره مصرف التنمية الآسيوي. وشدد المشاركون على أهمية تنفيذ مشاريع على الصعيد الإقليمي، بما في ذلك المشاريع والبرامج التي تم تحديدها في مؤتمر التعاون الاقتصادي الإقليمي الخامس المعني بأفغانستان وتلك التي تم تحديدها في برنامج التعاون الاقتصادي الإقليمي لآسيا الوسطى في عام 2011 في مجالات النقل والتجارة والطاقة وغيرها من القطاعات الرئيسية.
	19 - وأكد المشاركون من جديد على أهمية تعزيز الترابط التجاري على امتداد طرق التجارة التاريخية، وتعزيز التجارة والعبور والاستثمار وإدارة الحدود سعيا لتحقيق التكامل الإقليمي والعالمي وتهيئة بيئة مؤاتية. ورحب المشاركون بإبرام اتفاق التجارة العابرة بين أفغانستان وباكستان، والاتفاق المعني بالعبور بين أفغانستان وطاجيكستان، والاتفاق المتعلق بنقل الأشخاص والمركبات والسلع عبر الحدود بين أفغانستان وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان في إطار برنامج التعاون الاقتصادي الإقليمي لآسيا الوسطى.
	القطاع الخاص والمجتمع المدني

	20 - اجتمع رأي المشاركين على أن تطوير قطاع خاص نشط سيكون أمرا أساسيا بالنسبة للتنمية المستدامة في أفغانستان، ولا سيما في الأمد البعيد؛ وأن ذلك يقتضي التزاما ثابتا من الحكومة الأفغانية باتخاذ جميع الخطوات الضرورية لتهيئة بيئة تجارية مواتية، بما في ذلك وضع أطر تنظيمية وتشييد الهياكل الأساسية الضرورية. ولاحظ المشاركون أهمية تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في أفغانستان. وشجع المشاركون أيضا على وضع نماذج للشراكات بين البلدان في مجال الاستثمار يتمكن المستثمرون الدوليون بموجبها من إبرام ترتيبات شراكة مع مستثمرين من داخل المنطقة وكذلك مع المقاولين المحليين الأفغان. وفي هذا السياق، ينبغي التأكيد على أهمية توفير فرص العمل واتخاذ المبادرات التي تستهدف توظيف الشباب والنساء.
	21 - وفي ما يتعلق بأولويات الاستثمار، فإن الصناعات الاستخراجية، التي تحظى أصلاً باهتمام متزايد من المستثمرين من القطاع الخاص، ومن القطاعات المنتجة الأخرى في أفغانستان، مثل الزراعة والطاقة، ستكون حاسمة في جذب استثمارات القطاع الخاص، لفائدة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل للجميع وتوفير فرص العمل في أفغانستان. ومن الجدير بالذكر في هذا السياق، نهج الحكومة الأفغانية المتعلق بممر الموارد.
	22 - ورحب المشاركون بنتائج قمة دلهي للاستثمار المعنية بأفغانستان التي استضافها اتحاد الصناعات الهندي في 28 حزيران/يونيه في دلهي والتي شارك فيها العديد من المشاركين من الدول المجاورة، وشددوا على أهمية تنفيذ توصيات تلك القمة. كما أكد المشاركون من جديد أهمية وضع المجتمع الدولي لخطط للتخفيف من حدة المخاطر وتقديم القروض لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في أفغانستان. وقد تعهد المجتمع الدولي باتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الاستثمار الخاص والتجارة من خلال تعبئة مؤسسات التمويل الإنمائي ذات الصلة، وهيئات ائتمانات التصدير، وغيرها من الأدوات الحكومية وغير الحكومية لتشجيع الاستثمارات في رأس المال البشري والمالي في أفغانستان. وأعاد المشاركون أيضا تأكيد أهمية مشاركة المرأة في مؤتمرات القطاع الخاص باعتبار ذلك يعزز الوعي بالتنمية الشاملة والاعتراف بحقوق المرأة. 
	23 - وشدد المشاركون على دور المجتمع المدني الأفغاني في الدعوة لحقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية المستدامة في أفغانستان، وتقديم الدعم لهـا ، وذلك من خلال الحوار المتواصل. كما أعاد المشاركون التأكيد على أن المجتمع المدني المزدهر والحر والقائم على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرسة في الدستور الأفغاني، ولا سيما المساواة بين الرجل والمرأة، سيكون مدخلا لتحقيق مجتمع يتسم بقدر أكبر من التعددية في أفغانستان. 
	24 - وأحاط المشاركون علما بالبيان الذي أدلت به منظمات المجتمع المدني الأفغانية في مؤتمر طوكيو. ورحبوا أيضا بنتائج الاجتماع المعني بالمجتمع المدني الذي اشتركت في تنظيمه المنظمات غير الحكومية اليابانية والأفغانية في 7 تموز/يوليه في طوكيو. 
	آفاق المستقبل

	25 - لضمان الاستمرارية والتقدم، قررت الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي إنشاء آلية للمتابعة لاستعراض الالتزامات المتبادلة الطويلة الأمد، التي ترد في هذا الإعلان وفي إطار طوكيو، والتحقق من الوفاء بهذه الالتزامات على أساس مفهوم المساءلة المتبادلة. ولهذا الغرض، قرر المشاركون، بموجب إطار عملية كابل، عقد اجتماعات للمتابعة على المستوى الوزاري كل سنتين، وعلى مستوى كبار المسؤولين فيما بين السنتين، وعلى فترات أكثر انتظاما في إطار آلية المجلس المشترك بين أفغانستان والأمم المتحدة للتنسيق والرصد. 
	26 - وأعربت الحكومة الأفغانية عن تقديرها للمجتمع الدولي لدعمه الثابت للأمن والتنمية في أفغانستان، ولا سيما لتجديد التزامه في المؤتمر الحالي بدعم أفغانستان خلال عقد التحول. كما أقرت الحكومة الأفغانية مع التقدير بالدور الداعم في عملية التنمية في أفغانستان الذي تضطلع به هيئات الأمم المتحدة، ومنها بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان.
	27 - وأعرب المشاركون، والحكومة الأفغانية بوجه خاص، عن تقديرهم العميق لليابان حكومة وشعبا لاستضافة مؤتمر طوكيو ولدعمهما الثابت للاستقرار والتنمية في أفغانستان. وتطلع المشاركون إلى عقد الاجتماع الوزاري المقبل، الذي ستشترك في استضافته كل من أفغانستان والمملكة المتحدة خلال عام 2014 ، بعد الانتخابات الرئاسية في أفغانستان.
	المرفق الثاني للرسالة المؤرخة 9 تموز/يوليه 2012 والموجهة إلى الأمين العام من ممثْلَي أفغانستان واليابان لدى الأمم المتحدة
	إطار عمل طوكيو للمساءلة المتبادلة
	1 - تعيد الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي تأكيد شراكتهما في النمو الاقتصادي والتنمية في أفغانستان من خلال عملية مساءلة متبادلة في تحقيق الأهداف التي اتفق عليها الطرفان على النحو المنصوص عليه في هذه الوثيقة، المشار إليها فيما يلي باسم ’’إطار عمل طوكيو‘‘. وتتوقف قدرة المجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم لأفغانستان على وفاء الحكومة الأفغانية بالتزاماتها الواردة في إطار عمل طوكيو. وتضع هذه الوثيقة نهجا يستند إلى الالتزامات المتبادلة التي تقع على عاتق الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي بمساعدة أفغانستان على تحقيق تنميتها وأهدافها في مجال الحوكمة استنادا إلى التزامات المجتمع الدولي الواردة في إطار عمل طوكيو. وينص إطار عمل طوكيو على إنشاء آلية لرصد واستعراض الالتزامات على أساس منتظم.
	2 - وتعد الحوكمة الرشيدة أمرا ضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية القوية والمستدامة وتحسين أسباب معيشة الشعب الأفغاني. وإذ يقر إطار المساءلة بهذه الحقيقة، فإنه يجسد الالتزامات المتبادلة التي تم الاتفاق عليها في عملية كابل وأعيد تأكيدها في مؤتمر بون من خلال النص على الأهداف المشتركة في مجالي التنمية والحوكمة وعلى إنشاء آلية لمحاسبة الطرفين عن تحقيق هذه الأهداف على النحو المبين في هذه الوثيقة. وتتماشى الأهداف مع الاستراتيجية الاقتصادية والإنمائية التي اعتمدتها الحكومة الأفغانية وقدمتها في الورقة المعنونة ’’نحو الاعتماد على الذات‘‘.
	3 - وفي مؤتمر بون الذي عقد في كانون الأول/ديسمبر 2011، أكد المجتمع الدولي المركز الخاص الذي تحتله أفغانستان والذي يخولها الحصول على المساعدات من الجهات المانحة ابتداء من مرحلة الانتقال وطوال مرحلة التحول، بقدر أكبر مما يقدم للبلدان ذات الوضع المماثل. ويقع على الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي الالتزام بتوقعات مواطنيهما بإدارة الموارد بطريقة فعالة وشفافة.
	4 - وتعيد الحكومة الأفغانية تأكيد التزامها الرسمي بتعزيز الحوكمة، التي ترتكز على حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والتقيد بالدستور الأفغاني، وتعتبرها جزءاً لا يتجزأ من النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة.
	5 - وإذ تعمل الحكومة الأفغانية في إطار شراكة مع المجتمع الدولي، فإنها تسعى إلى تحقيق التنمية المطردة والنمو الاقتصادي والاستدامة المالية مع خفض الاعتماد على التمويل من الجهات المانحة على النحو المبين في الورقة المعنونة ’’نحو الاعتماد على الذات‘‘. ومن أجل تحقيق هذه الرؤية، قامت الحكومة الأفغانية بإعداد البرامج الوطنية ذات الأولوية، وتقوم بالتشاور مع المجتمع الدولي، بوضع سياسة لإدارة المعونة ليقرها المجلس المشترك للتنسيق والرصد بحلول كانون الأول/ديسمبر 2012 من أجل كفالة تنفيذ المساعدة الدولية وفعاليتها على أمثل وجه بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
	6 - ومع دخول أفغانستان في عقد التحول، يجب أن يتواصل التقدم المحرز خلال العقد الماضي في المجالات التي تدعم النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بالنساء والفتيات، كالتعليم والصحة وغيرهما من الخدمات الأساسية، وكذلك تعزيز احترام حقوق الإنسان. ويجب أيضا التصدي للتحديات الماثلة من قبيل سرعة التأثر بالكوارث الطبيعية والاحتياجات الإنسانية بشكل مشترك وبطريقة فعالة ومناسبة في مرحلة الانتقال وعقد التحول.
	7 - وسيؤدي نجاح مرحلة الانتقال إلى عقد تحول تستند فيه أفغانستان إلى فوائد مرحلة الانتقال لتصبح بلدا يحكم بشكل فعال ويتقدم اقتصاديا واجتماعيا مدفوعا بأولوياته الوطنية الخاصة. ويتطلب ذلك إحداث نقلة نوعية في طبيعة الشراكة بين الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي، من شراكة بين جهة مستفيدة وجهات مانحة إلى شراكة بين مالك للعملية وشركاء فيها. ويستلزم تحقيق هذه النقلة إعادة تعريف مبدأ الشراكة والالتزامات المتبادلة فيها وطرائق تنفيذها، وهذا هو الغرض من إطار عمل طوكيو. ويشكل مؤتمر طوكيو نقطة الانعطاف اللازمة للشروع في إعادة التعريف هذه في شراكتنا. 
	المبادئ

	8 - يستند إطار عمل طوكيو إلى مبادئ النمو والتنمية الاقتصاديين المستدامين لمصلحة الجميع المقبولة على نطاق واسع:
	o يتأثر أداء التنمية تأثرا مباشر بالحوكمة؛ 
	o تعزز المساعدة الدولية المتوائمة مع البرامج الوطنية ذات الأولوية كفاءة المساعدة الإنمائية واستدامتها؛ 
	o يمكن للمساعدة الدولية التي تقدمها البلدان من خلال الميزانيات الوطنية تحسين القدرات المؤسسية الوطنية، وأداء التنمية والمساءلة أمام مواطني أفغانستان؛
	o يشكل رصد النقاط الإرشادية للتنمية والحوكمة على نحو يتسم بالشفافية وسيلة قوية لتمكين المساءلة أمام الشعب الأفغاني، وتعزيز الالتزامات المتبادلة بين الجهات المانحة والحكومة الأفغانية بتحسين أداء التنمية؛ 
	o يشكل الاستثمار الخاص، المحلي منه والأجنبي، ضرورة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام؛
	o يسهّل التعاون الإقليمي تكامل الاقتصادات الإقليمية، ويسهم بالتالي في استدامة الجهود الإنمائية في أفغانستان.
	الالتزامات المتبادلة 

	9 - يشدد المشاركون على أهمية إيصال المساعدة من خلال التقيد بمبادئ فعالية المعونة، وعلى أنه لا يمكنهم مواصلة ’’العمل على النحو المعتاد‘‘، وضرورة أن ينتقلوا من الوعود إلى الممارسة. ويقدم إطار عمل طوكيو شراكة إنمائية جديدة منشطة بين الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي.
	10 - وتؤكد الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي أن إقامة ديمقراطية فعالة تستند إلى انتخابات شاملة وذات مصداقية، وإنشاء خدمة مدنية فعالة ومهنية، وإتاحة إمكانية اللجوء إلى القضاء، وفرض سيادة القانون أمور ضرورية للوصول إلى أفغانستان آمنة وعادلة ومستقرة ومزدهرة. ويشكل تعزيز الحوكمة والمؤسسات مع التركيز بشكل خاص على حقوق المرأة شرطا أساسيا لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام وإيجاد فرص العمل وتحقيق الازدهار للشعب الأفغاني.
	التزامات أفغانستان في مجالي الحوكمة والتنمية 

	11 - تعتزم الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي رصد الأداء في خمسة مجالات رئيسية من مجالات التنمية والحوكمة وفقا للطرائق المبينة أدناه. ومن المقرر أن تضع الحكومة الأفغانية جدولا زمنيا لهذه المؤشرات لينظر فيه المجلس المشترك للتنسيق والرصد في اجتماعه المقبل. وترد أدناه الأهداف المنشودة والمؤشرات الأولية لكل مجال من المجالات.
	الديمقراطية التمثيلية والانتخابات العادلة

	الهدف: إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة وشفافة وذات مصداقية في عامي 2014 و 2015 وفقا للدستور الأفغاني، تتاح فيها للمواطنين الأفغان المؤهلين، رجالا ونساء، فرصة المشاركة بحرية ودون تدخل داخلي أو خارجي وفقا للقانون.
	المؤشرات:
	o القيام بحلول مطلع عام 2013 بوضع جدول زمني شامل يمتد إلى عام 2015 للتحضيرات الانتخابية ومواعيد الاقتراع؛
	o ضمان إنشاء هيكل انتخابي قوي بطريقة آمنة وتشاركية وشفافة لتمكين إجراء انتخابات ناجحة وفي الوقت المناسب.
	الحوكمة وسيادة القانون وحقوق الإنسان

	الهدف: تحسين إمكانية اللجوء إلى القضاء للجميع، ولا سيما النساء، من خلال ضمان إنفاذ الدستور والقوانين الأساسية الأخرى على وجه السرعة وبشكل نزيه وشفاف؛ وكفالة تمكين المرأة بشكل كامل من التمتع بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية والثقافية؛ ومكافحة الفساد، بما في ذلك تعزيز جهود مكافحة المخدرات؛ وتحسين قدرة مؤسسات الدولة.
	المؤشرات:
	o ضمان احترام حقوق الإنسان لجميع المواطنين، ولا سيما للنساء والأطفال، والسماح للجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بأداء وظائفها الملائمة؛ 
	o إثبات التنفيذ، بالاشتراك مع المجتمع المدني، لكل من قانون القضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك من خلال تقديم الخدمات للضحايا وإنفاذ القانون، وتنفيذ خطة العمل الوطنية للمرأة على أساس سنوي؛ 
	o سنّ وإنفاذ الإطار القانوني لمكافحة الفساد بما في ذلك على سبيل المثال، تقديم كبار الموظفين العموميين في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تصريحا سنويا عن ممتلكاتهم.
	سلامة المالية العامة والأعمال المصرفية التجارية

	الهدف: تحسين سلامة الإدارة المالية العامة والقطاع المصرفي التجاري.
	المؤشرات:
	o تنفيذ برنامج الحكومة الذي يتلقى الدعم من صندوق النقد الدولي في الموعد المحدد؛ ومواصلة إنفاذ إجراءات استرداد الأصول ومحاسبة المسؤولين عن أزمة مصرف كابل؛ وتعزيز الإشراف على المصارف والإصلاحات من خلال مصرف أفغانستان المركزي (بنك أفغانستان)؛
	o تنفيذ خطة عمل إدارة المالية العامة وتحسين إدارة الأموال العامة المقاسة بتقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية بنسبة 20 في المائة وزيادة الشفافية في الأموال العامة المقاسة بمبادرة الميزانية المفتوحة إلى أكثر من 40 في المائة؛ 
	o تنفيذ التوصيات الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وفريق آسيا والمحيط الهادئ فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
	إيرادات الحكومة وتنفيذ الميزانية والحوكمة على الصعيد دون الوطني

	الهدف: تحسين تحصيل الحكومة الأفغانية للإيرادات وقدرة الوزارات المختصة على وضع وتنفيذ الميزانيات التي تستجيب لاحتياجات وأفضليات المجتمعات المحلية وتخضع للمساءلة أمامها.
	المؤشرات:
	o رفع نسبة تحصيل الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي من 11 في المائة إلى15 في المائة بحلول عام 2016، وإلى 19 في المائة بحلول عام 2025 من خلال زيادة كفاءة وشفافية ومساءلة نظامي الجمارك والضرائب؛
	o تحسين نسبة تنفيذ الميزانية إلى 75 في المائة بحلول عام 2017؛
	o سنّ إطار قانوني لتوضيح أدوار ومسؤوليات الوكالات الحكومية على الصعيد الوطني وصعيدي الأقاليم والمقاطعات، بما يتماشى مع سياسة عام 2010 للحكم على الصعيد دون الوطني؛
	o وضع عملية ميزنة على مستوى الأقاليم تشمل مساهمات الأقاليم في صياغة الوزارات المعنية لطلبات الميزانية، وترتبط بعملية التخطيط على مستوى الأقاليم التي تضطلع مجالس الأقاليم فيها بأدوار استشارية.
	النمو المطرد والتنمية لمصلحة الجميع

	الهدف: تحقيق النمو المطرد لمصلحة الجميع من خلال التركيز على التنمية البشرية، والأمن الغذائي، والاستثمار الخاص، وتوفير فرص العمل اللائق والعمالة، وتحسين التصنيف في الدليل القياسي للتنمية البشرية.
	المؤشرات:
	o كفالة تخصيص الموارد الكافية لتحقيق الغايات المتعلقة بالصحة والشؤون الجنسانية والتعليم والبيئة والأمن الغذائي من الأهداف الإنمائية للألفية في أفغانستان، واستخدام مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية لقياس التقدم المحرز؛
	o تعزيز بيئة مواتية للقطاع الخاص، مقاسة بمؤشر البنك الدولي المتعلق ”بممارسة الأعمال التجارية“، بما في ذلك وضع إطار إنمائي للصناعات الاستخراجية ينظم شؤون ثروة أفغانستان الطبيعية من خلال آلية تتسم بالكفاءة والشفافية والخضوع للمساءلة وتستند إلى أفضل الممارسات الدولية وتتخطاها؛
	o تشجيع ودعم المبادرات الاقتصادية الإقليمية من خلال دعم الاستثمارات في قطاع الزراعة وممرات الموارد بوصفها عوامل رئيسية لدفع النمو؛ وإنشاء مؤسسات للطرق والسكك الحديدية والطيران المدني؛
	o اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بحلول نهاية عام 2014.
	الالتزام الدولي بتحسين فعالية المعونة 

	12 - يؤكد المشاركون مجددا أنه سيكون للحكومة الأفغانية احتياجات مالية خاصة وكبيرة ومستمرة، ولكنها متناقصة، لا يمكن تلبيتها من خلال الإيرادات المحلية في السنوات التي تلي مرحلة الانتقال، وفقا لتقديرات البنك الدولي والحكومة الأفغانية التي وُضعت في سياق التحضير لمؤتمر طوكيو. وللمساعدة في معالجة عجز الميزانية، يلتزم المجتمع الدولي بتوجيه الدعم المالي نحو تحقيق تنمية أفغانستان الاقتصادية خلال عقد التحول. وفي هذا السياق، يلتزم المجتمع الدولي في المرحلة الأولى من عقد التحول بتوفير أكثر من 16 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة حتى عام 2015، والحفاظ على الدعم، إلى نهاية عام 2017، في المستويات التي شهدها العقد الماضي أو بالقرب منها للرد على الفجوة المالية على النحو الذي يقدره البنك الدولي والحكومة الأفغانية. ويرحب المجتمع الدولي بالاستراتيجية الأفغانية، ويؤكد من جديد التزامه بمواءمة 80 في المائة من المعونة مع البرامج الوطنية ذات الأولوية وتوجيه ما لا يقل عن 50 في المائة من المساعدات الإنمائية التي يقدمها من خلال الميزانية العامة للحكومة الأفغانية وفقا لبياني لندن وكابل.
	13 - وتهدف الجهات المانحة المشاركة إلى زيادة حصة مساعداتها المقدمة من خلال برنامج الحوافز التابع للصندوق الاستئماني لتعمير أفغانستان أو غيره من الآليات على النحو الذي تطلبه الحكومة الأفغانية أو توافق عليه، إلى 10 في المائة بحلول عام 2014، مع هدف تحقيق نسبة 20 في المائة من التمويل من خلال آليات الحوافز بحلول نهاية عقد التحول. وينبغي أن تسعى برامج الحوافز إلى تزويد الحكومة الأفغانية بتمويل أكثر مرونة من داخل الميزانية بالاقتران مع إحراز تقدم فيما يتعلق بإنجازات محددة للتنمية الاقتصادية.
	14 - ويلتزم المجتمع الدولي باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين تقديم المعونة بما يتفق مع الشراكة والمبادئ العالمية لفعالية المعونة، والتقيد بسياسة الحكومة الأفغانية في مجال إدارة المعونة عند الانتهاء من وضعها وقيام المجلس المشترك للتنسيق والرصد بإقرارها بحلول كانون الأول/ديسمبر 2012. ومن المقرر تحديد مدى مواءمة المساعدات التي تقدمها الجهات المانحة مع الأولويات الوطنية الأفغانية بالاستناد إلى المنجزات المحددة التي تدرجها الحكومة الأفغانية في ما تعتمده من البرامج الوطنية ذات الأولوية. وتعتزم الجهات المانحة التشاور مع الحكومة الأفغانية لتحديد وسائل التمويل المناسبة لتنفيذ الأولويات الوطنية الأفغانية. وقد ترفض الحكومة الأفغانية أي تمويل للمعونة يكون غير متوائم بشكل كاف مع أولويات الحكومة الأفغانية، أو يتسم بانخفاض عائد الاستثمار أو ارتفاع تكاليف المعاملات.
	15 - ويهدف المجتمع الدولي إلى اقتصار ممارسة التعاقد من الباطن في جميع المشاريع المتخصصة وكثيفة اليد العاملة على مستوى عمودي واحد فقط للحد من التكاليف العامة وتحسين الشفافية.
	الطرائق

	16 - تقرر الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي إنشاء آلية لرصد أدائهما قياسا بالمؤشرات وخطط العمل من خلال عملية استعراض مستقرة، استنادا إلى عملية المجلس المشترك للتنسيق والرصد. وتضطلع الحكومة الأفغانية بمساعدة من وزارة المالية والوزارات ذات الصلة، بمسؤولية تحقيق مؤشرات الحوكمة والتنمية المحددة في إطار عمل طوكيو. ويتولى الشركاء في التنمية مسؤولية الوفاء بالتزاماتهم بتقديم المعونة المذكورة في إعلان طوكيو وإطار عمل طوكيو. 
	17 - وتعتزم الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي تنفيذ إطار عمل طوكيو وفقا للطرائق المبينة أدناه. وتعتزم الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي إنشاء عملية رصد شفافة ومنتظمة، بالاعتماد على تنشيط عملية كابل وعلى المجلس المشترك للتنسيق والرصد، تهدف إلى قيام كل من الطرفين بمحاسبة الطرف الآخر عن الالتزامات المتبادلة.
	18 - وتتمثل العناصر الثلاثة للآلية فيما يلي:
	o قيام اللجان الدائمة والمجلس المشترك للتنسيق والرصد باستعراض التقدم المحرز على أساس منتظم؛ 
	o عقد اجتماع لكبار المسؤولين في عام 2013 ومرة كل سنتين بعد ذلك لاستعراض التقدم المحرز واستكمال المؤشرات عند الحاجة؛
	o عقد اجتماع على المستوى الوزاري في عام 2014 ومرة كل سنتين بعد ذلك لاستعراض التقدم المحرز واستكمال المؤشرات وتقييم الاحتياجات من الموارد وتجديد الالتزامات الدولية. 
	19 - وستشترك أفغانستان والمملكة المتحدة في رئاسة الاجتماع الأول على المستوى الوزاري.

