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 بيان من رئيس جملس األمن   
 

يتعلـق بنظـر     ، فيمـا  ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١١، املعقودة يف    ٥٩٣٢ جملس األمن    يف جلسة  
، أدىل رئـيس جملـس األمـن بالبيـان التـايل            “احلالـة يف أفغانـستان    ”جملس األمن يف البنـد املعنـون        

 : باسم اجمللس
ملـؤمتر الـدويل لـدعم    ا” عنيرحب جملس األمن بالتقرير اخلاص لألمني العام       ”  

ــستان ــاريس يف  ‘‘ أفغان ــود يف ب ــران١٢املعق ــه / حزي  عــنو) S/2008/434 (٢٠٠٨يوني
 وكـذلك باإلحاطـة الـيت قـدمها يف          ،بعثة األمم املتحدة لتقدمي املـساعدة إىل أفغانـستان        

 .السيد كاي إيدي املمثل اخلاص لألمني العام يف أفغانستان ٢٠٠٨يوليه /متوز ٩
ــا في  ويرحــب جملــس ا ”   ــؤمتر، مب ــائج امل ــاألمــن بنت ــسخية  التعهــدات ه ــة ال  املالي

بتعزيـــز االســـتراتيجية اإلمنائيـــة الوطنيـــة األفغانيـــة والتـــزام حكومـــة أفغانـــستان   لـــدعم
 -م الرشيد، وسـيادة القـانون، وحقـوق اإلنـسان، والتنميـة االجتماعيـة               ـواحلك األمن،

بوسـائل منـها اختـاذ خطـوات        االقتصادية، ومبواصلة اإلصالح الـسياسي واالقتـصادي،        
ويرحــب اجمللــس بتعزيــز الــشراكة بــني احلكومــة األفغانيــة   . ملموســة ملكافحــة الفــساد

ويؤيـد اجمللـس العناصـر الرئيـسية        . االلتـزام هـذا   ذه التعهدات و  هلواجملتمع الدويل نتيجة    
أساســية لتحقيــق األمــن واالزدهــار للــشعب أمــورا احملــددة يف إعــالن بــاريس بوصــفها 

 ٢٠٠٩نزيهــة آمنــة يف عــامي    انتخابــات حــرة  ين، مبــا يف ذلــك أمهيــة إجــراء   األفغــا
وتـوفري املـساعدات    احترام حقوق اإلنـسان جلميـع األفغـانيني         ضمان   وأمهية   ٢٠١٠ و

 . فوائد التنميةيلمس كل أفغاينواحلاجة إىل حتسني فعالية املعونة لكي اإلنسانية، 
. فغانـستان املقـدم يف املـؤمتر      ويرحب جملس األمـن أيـضا باسـتعراض اتفـاق أ          ”  

تنفيــذ لاحلكومــة األفغانيـة واجملتمــع الــدويل  إىل ويف هـذا الــصدد، يكــرر اجمللـس دعوتــه   
 .تامااتفاق أفغانستان ومرفقاته تنفيذا 
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ويـشري جملـس األمـن إىل الـدور املعـزز لكــل مـن بعثـة األمـم املتحـدة لتقــدمي          ”  
 العـام يف قيـادة وتنـسيق اجلهـود املدنيـة            املساعدة إىل أفغانستان واملمثل اخلـاص لألمـني       

الدولية يف أفغانستان، مـن خـالل اتبـاع هنـج متكامـل واالسترشـاد مببـدأ تعزيـز مـسك                
 بــصفة خاصــة جمــدداواجمللــس يؤكــد . أفغانــستان لزمــام األمــور واضــطالعها بالقيــادة 

 ١٨٠٦ مـن قـرار جملـس األمـن          ٤األولويات احملددة للبعثة وللممثل اخلاص يف الفقـرة         
ويؤيد آراء األمني العام وممثله اخلاص بشأن اجملاالت اليت تتطلب مزيـدا مـن              ) ٢٠٠٨(

لبعثـة  لويدعو اجمللس مجيع اجلهات الفاعلة املعنيـة إىل تقـدمي دعمهـا الكامـل               . االهتمام
 .يف اضطالعها بدورها التنسيقي املعزز

ويؤيــد جملــس األمــن التوصــية الــيت تفيــد بــأن إجنــاز البعثــة واليَتهــا يتطلــب     ”  
مـن املـوارد الفنيـة واإلداريـة واألمنيـة يف      كـثريا ممـا هـو متـاح     التعجيل بتعبئة قدر أكـرب      

 من خالل العمليات واإلجراءات املعمول هبـا      ،اجملاالت املذكورة يف تقرير األمني العام     
خـاص بـاعتزام الـشروع، عمـال        بوجـه    ويرحـب اجمللـس      .داخل منظومة األمم املتحدة   

وجود امليـداين للبعثـة مـن       تعزيز ال  أخرى ل  ،  يف عملية   )٢٠٠٨ (١٨٠٦بأحكام القرار   
ــين      ــى مــدى االث ــدة عل ــة جدي ــتح ســتة مكاتــب إقليمي ــة خــالل ف .  عــشر شــهرا القادم

 حتــسني اتــساق العمــل الــذي يــضطلع بــه فريــق األمــم   بــاعتزامويرحــب اجمللــس أيــضا 
 .تحدة القطري دعما ألولويات البعثةامل
ويؤكــد جملــس األمــن جمــددا التزامــه القــوي بــسيادة أفغانــستان واســتقالهلا     ”  

ــة   ــة ووحــدهتا الوطني ــالغ  . وســالمتها اإلقليمي ــة  إزاءويعــرب اجمللــس عــن قلقــه الب  احلال
األمنية يف أفغانستان ويشدد على ضرورة مواصلة التـصدي للخطـر الـذي يتهـدد أمـن                 

 املتمثل يف حركة طالبان وتنظيم القاعدة واجلماعـات املـسلحة           ،ستان واستقرارها أفغان
ويف تـــسريب الـــسالئف غـــري املـــشروعة واجملـــرمني والـــضالعني يف جتـــارة املخـــدرات، 

 ١٢٦٧تنفيــذ التــدابري الــيت اعتمــدها اجمللــس يف قــراره      تــشمل بوســائل الكيميائيــة، 
 ويـشري جملـس األمـن إىل الـصالت          .املوضوعبشأن هذا   ويف قرارات أخرى    ) ١٩٩٩(

واإلرهاب، ويـشدد علـى ضـرورة تنفيـذ     والفساد بني االجتار غري املشروع باملخدرات  
 بــشأن التعــاون الــدويل ملنــع االجتــار بالــسالئف الكيميائيــة       )٢٠٠٨( ١٨١٧قــراره 

 .“للهريوين وتسريبها يف أفغانستان ألغراض االستخدام غري املشروع، تنفيذا تاما
 
 


