
A/RES/63/18األمــم املتحـدة

اجلمعية العامة
Distr.: General
27 January 2009

 الثالثة والستونالدورة
 من جدول األعمال١٧دالبن

08-47185

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Add.1و A/63/L.17( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

 احلالة يف أفغانستان - ٦٣/١٨
 ،إن اجلمعية العامة

مجيـع قراراـاإىل و٢٠٠٧نوفمرب/ الثاينتشرين ٥ املؤرخ٦٢/٦قرارها إىلتشريإذ 
 السابقة ذات الصلة،

 ذات الــصلة الــسات جملــس األمــن وبيانـات رئــيس إىل مجيــع قـراروإذ تـشري أيــضا
 ٢٠٠٦فربايـر/ شـباط١٥املـؤرخ)٢٠٠٦ (١٦٥٩ القراراتسيما الباحلالة يف أفغانستان، و

ــؤرخ)٢٠٠٨ (١٨٠٦ و ــارس/ آذار٢٠املـــــ ــؤرخ)٢٠٠٨ (١٨١٧  و٢٠٠٨مـــــ  ١١املـــــ
لـذياوالبيـان ،٢٠٠٨سـبتمرب/ أيلـول٢٢املـؤرخ)٢٠٠٨ (١٨٣٣  و٢٠٠٨يونيـه/حزيران
 ،)١(٢٠٠٨يوليه/ متوز١١رئيس الس يف أدىل به

ــا الــشديد وإذ تؤكــد مــن جديــد   بــسيادة أفغانــستان واســتقالهلا وســالمتهاالتزامه
اإلقليمية ووحدا الوطنية، وإذ حتترم تراثها التارخيي املتعدد الثقافات واألعراق،

 كـانون٣١املـؤرخ تنفيـذ اتفـاق أفغانـستانل دعمهـا املتواصـل تؤكد من جديـدوإذ 
ــ)٢(٢٠٠٦ينــاير/الثــاين ،وفر إطــار الــشراكة بــني حكومــة أفغانــستان واتمــع الــدويليــ ذي ال

 )٣(٢٠٠١ديـسمرب/ كـانون األول٥وتذكر يف هذا الصدد بروح وأحكـام اتفـاق بـون املـؤرخ
 ،)٤(، مبا يف ذلك مرفقاته٢٠٠٤أبريل/ نيسان١وإعالن برلني املؤرخ

_______________

)١( S/PRST/2008/26ــه/ متــوز٣١ - ٢٠٠٧أغــسطس/ آب١قــرارات ومقــررات جملــس األمــن، :؛ انظــر يولي
٢٠٠٨. 

)٢( S/2006/90املرفق ،. 
ــشأن تتفــاقا )٣( ــة يف أفغانــستانؤقتــة مرتيبــات ب ــة الدائم ــشاء املؤســسات احلكومي ــاد إن ــا يع ــر(ريثم انظ
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تؤكـد الترابط الذي يسم التحديات املاثلة يف أفغانـستان، وإذب وإذ تسلم مرة أخرى 
مبـسألة وفيمـا يتعلـقمن جديـد أن أوجـه التقـدم املـستدام يف جمـاالت األمـن واحلكـم والتنميـة

ــشاملمكافحــة املخــدرات ــها اآلخــر، وةال ــدة قطاعــات يعــزز كــل من ترحــب بــاجلهودإذ لع
ــصدي واستاناملتواصــلة الــيت تبــذهلا حكومــة أفغانــ علــى هلــذه التحــديات تمــع الــدويل للت

 ،متسق حنو
علـى احلاجـة امللحـة إىل التـصدي للتحـديات املاثلـة يف أفغانـستان، إذ تكرر التأكيدو 
ــان املتــسمة بــالعنف  واإلرهابيــةاألنــشطة اإلجراميــة تزايــدخباصــةو الــيت تقــوم ــا حركــة طالب

األفـراد الـضالعون يف جتـارة املخـدرات، وشروعة املـاملـسلحة غـريوتنظيم القاعـدة واجلماعـات
املؤســسات احلكوميــة األفغانيــة، مبــا يف ذلــك علــى  يف اجلنــوب والــشرق، وتطــويرخباصــةو

املــستوى دون الــوطين، وتعزيــز ســيادة القــانون والتعجيــل بإصــالح قطــاع العــدل وتــشجيع
 ١٢٦٧ قـرارهيف  جملـس األمـننـص عليهـااملصاحلة الوطنية، دون املـساس بتنفيـذ التـدابري الـيت

ذات الـصلة، وعمليـةاألخـرى والقـرارات١٩٩٩أكتوبر/ تشرين األول١٥املؤرخ)١٩٩٩(
 الالجـئني لألفغـان والطوعيـةحتقيق العدالـة يف املرحلـة االنتقاليـة بقيـادة أفغانيـة والعـودة اآلمنـة

 النـهوض وتعزيـز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها وتكفل كرامتـهمبطريقة منظمةواملشردين داخليا
 التنمية االقتصادية واالجتماعية،ب
بأشد العبارات مجيع االعتـداءات، مبـا فيهـا االعتـداءات بـاألجهزة املتفجـرةوإذ تدين 

املرجتلة واهلجمات االنتحارية وعمليات االختطاف الـيت تـستهدف املـدنيني والقـوات األفغانيـة
تـدينإذمري والتنمية يف أفغانـستان، ووالدولية وأثرها الضار على جهود حتقيق االستقرار والتع

كذلك جلوء حركـة طالبـان وتنظـيم القاعـدة وغريمهـا مـن اجلماعـات املتطرفـة واإلجراميـة إىل
 استخدام املدنيني دروعا بشرية،

ــالغ  ــا الب ــن قلقه ــرب ع  إزاء تــصاعد أعمــال العنــف يف أفغانــستان يف اآلونــةوإذ تع
حركـة طالبـان تـشكلهاتسلم بتزايد األخطـار الـيت إذ يف اجلنوب والشرق، ووخباصةاألخرية،

وتنظــيم القاعــدة وغريمهــا مــن اجلماعــات املتطرفــة واإلجراميــة، وكــذلك التحــديات املرتبطــة
 ارتفـاع عـددتعـرب عـن قلقهـا الـشديد إزاءإذباجلهود الرامية إىل التصدي لتلك األخطـار، و

يت أدلـت ـا الـسلطات األفغانيـة وكبـارتالحظ البيانات ذات الـصلة الـإذالضحايا املدنيني، و
ــاتو األمــم املتحــدةاملــسؤولني يف ــيت أدىل ــاالبيان ــيس جملــس األمــن ال ــصحافةرئ ــذالل يف ه

قـوق اإلنـسان وإىلالـدويل حلقانونالوالدويلتدعو إىل االمتثال للقانون اإلنساينإذالصدد، و
 ،اختاذ مجيع التدابري املناسبة لكفالة محاية املدنيني
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ــوإذ  ــةسلمت ــوات الدولي ــة والق ــة للمــساعدة األمني ــوة الدولي ــذهلا الق ــيت تب ــاجلهود ال  ب
 بذل مزيـدوإذ يب بالقوات األخرى لتقليل خطر وقوع ضحايا من املدنيني إىل احلد األدىن،

ألســاليب العمــلاملــستمر االسـتعراضعــن طريــق وخباصــة ة يف هــذا اـال،ثيثــمـن اجلهــود احل
 عـن احلـاالت الـيت يبلـغ فيهـا، باستعراضستانلقيام، بالتعاون مع حكومة أفغانإلجراءات واوا

 والتحقيـق فيهـا عنـدما تستـصوب حكومـة أفغانـستان إجـراء تلـكاملـدنيني وقوع ضـحايا مـن
،بصفة مشتركةالتحقيقات

تكفــل أيــضاأنلتنــوع العرقــي للبلــد وا احلكومــة الوطنيــةمتثــل أمهيــة أن وإذ تالحــظ 
 ،كاملة وعلى قدم املساواة مع الرجلأة بصورةمشاركة املر

ألمـم املتحـدة يف تعزيـز الـسالمالـذي تؤديـه ا الدور األساسـي واحملايـدتؤكد - ١ 
القوي لكل اجلهود اليت يبـذهلا األمـني وتأييدهاوتعرب عن تقديرهاواالستقرار يف أفغانستان،

بعثة األمـم املتحـدة الذي تضطلع بهالعام وممثله اخلاص يف هذا الصدد، وترحب بالدور الرائد
يف تنسيق اجلهود املدنية الدولية، مسترشدة يف ذلك مببدأ تعزيـزنلتقدمي املساعدة إىل أفغانستا

 ؛القيادةوأفغانستان زمام األمور تويل
 وبالـدعم)٤(٢٠٠٨يونيـه/ حزيـران١٢ بإعالن مـؤمتر بـاريس املـؤرخترحب - ٢ 

،)٢(وتؤكـد مـن جديـد أن اتفـاق أفغانـستان، مبـا يف ذلـك مرفقاتـهالدويل اإلضايف املتعهد بـه،
يظل األساس املتفق عليه للعمل الذي تقوم به أفغانستان واتمـع الـدويل معـا، وترحـب ببـدء

، يف مجلـة أمـور، تعزيـز تـويل أفغانـستانجتسداليت ألفغانستان الوطنيةاستراتيجية التنميةتنفيذ
 وترحـب بـالتزام أفغانـستان مبواصـلة اإلصـالح الـسياسي،سؤوليةاملـزمام األمور واضطالعها ب

 واالقتصادي؛
  والتوصيات الواردة فيها؛)٥( بتقارير األمني العامأيضا ترحب - ٣ 
 ضــرورةوتؤكــد إزاء احلالــة األمنيــة يف أفغانــستان،تعــرب عــن قلقهــا البــالغ - ٤ 

نـاجم عـن ازديـاد أعمـالالها ومواصلة التصدي للخطر الذي يهـدد أمـن أفغانـستان واسـتقرار
العنف واألنشطة اإلرهابية اليت تقوم ا حركة طالبان وتنظيم القاعدة وغريمها مـن اجلماعـات

الــضالعة يف جتــارة املخــدرات، وتــدين بــشدة مجيــع اجلماعــاتاملتطرفــة واإلجراميــة، مبــا فيهــا
 اجلنوبيـة والـشرقية، جـزاءاأل يفسيما ال أفغانستان، وترتكب يفأعمال العنف والتخويف اليت

 مبا يف ذلك اهلجمات االنتحارية؛

_______________

)٥( A/62/722-S/2008/159و  S/2008/434و  A/63/372-S/2008/617. 
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 ملـا يـنجم عـن ذلـك مـن خـسائر يفعـن بـالغ أسـفهايف هذا الـصددتعرب - ٥ 
ــة ــرادلاألرواح وأضــرار مادي ــيهم أف ــسيات أخــرى، مبــن ف ــان واملــدنيني مــن جن لمــدنيني األفغ

ــن العــاملني يف ــة وغريهــم م ــة والدولي ــالوكــاالت األفغاني ــساني دمي املــساعدةجمــال تق يف وةاإلن
ةالقـوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـ األفغانيـة وةقوات األمـن الوطنيـوألفراداهليئات الدبلوماسية،

 ؛عملية احلرية الدائمةحتالفو
بـشكلمعـا واتمع الدويل العمـلستانضرورة مواصلة حكومة أفغان تؤكد - ٦ 

 اهلجمـات اإلرهابيــة الــيت تــشنها حركــة طالبــانيف التــصدي هلــذه التحــديات املتمثلــة يفوثيـق
 خطـرا يهـدد العمليـةوتنظيم القاعدة وغريمها من اجلماعات املتطرفة واإلجرامية، واليت تشكل

ــة ــتعمريالدميقراطي ــا إىلوال ــصدد دعو ــستان، وتكــرر يف هــذا ال ــصادية يف أفغان ــة االقت  والتنمي
 القـرارسـيما الرات جملس األمـن ذات الـصلة، والتنفيذ الكامل للتدابري املنصوص عليها يف قرا

  ؛)١٩٩٩ (١٢٦٧
 بعــض املنظمــاتاحلالــة األمنيــة هـي الــسبب يف وقــف أنتالحـظ مــع القلــق - ٧ 

 ؛ أو احلد منهااإلنسانية واإلمنائية يف بعض أجزاء أفغانستان عملها يف جمال تقدمي املساعدة
 يف مجيــع أحنــاءالقــوةد، وترحــب بوجــوكــايفال أمهيــة تــوفري األمــنتؤكــد - ٨ 

قـوة بـاألفراد واملعـدات واملـواردالأفغانستان، ويب بالـدول األعـضاء أن تواصـل اإلسـهام يف
مـع حكومـة أفغانـستان الوثيـق املقاطعات بالتنـسيقتعمرياألخرى وأن تستمر يف تطوير أفرقة

 وبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان؛
 ؛القوةبعثة والسياق ج شامل، أوجه التآزر بني أهداف، يفتالحظ - ٩ 
القـانون والنظـام يف مجيـعسـيادة أن املسؤولية عن توفري األمن و أيضاتالحظ - ١٠ 

قوة وحتالف عملية احلرية الدائمـة،الأحناء البلد تقع على عاتق حكومة أفغانستان اليت تدعمها
 قوة والتحالف؛الدد وبالتنسيق املتواصل بنيوتعترف بالتقدم املؤسسي احملرز يف هذا الص

 أمهية مواصلة بسط سلطة احلكومة املركزية، مبا يف ذلك وجـود قـواتتؤكد - ١١ 
 األمن األفغانية، يف مجيع مقاطعات أفغانستان؛

 حبكومــة أفغانــستان أن تــستمر، مبـساعدة اتمــع الــدويل، بطــرق منــهايـب - ١٢ 
 إىل كـل منـهما، يف التـصدياملـسندة ات، وفقـا للمـسؤوليالقـوة وحتالف عملية احلرية الدائمة

  يهدد أمن أفغانستان واستقرارها؛للخطر الذي
قــوة وحتــالفال بــاجليش الــوطين األفغــاين والــشرطة الوطنيــة األفغانيــة وتــشيد - ١٣ 

 عملية احلرية الدائمة ملا تبذله من جهود من أجل حتسني الظروف األمنية يف أفغانستان؛
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بالتطوير املتواصل للجيش الوطين األفغاين والشرطة الوطنية األفغانيـة،ترحب - ١٤ 
إىلالراميـةمن دعم دويل، وتدعو إىل تكثيف اجلهـود األفغانيـة والدوليـةهلماوتعترف مبا قدم

حتـديث وتعزيــز كلتـا املؤســستني واإلدارات احلكوميـة املتــصلة مـا، مــع إيـالء اهتمــام خــاص
تواجـه حتـديات يف تطويرهـا، وترحـب يف هـذا الـصددتـزال  الية األفغانيـة الـيتللشرطة الوطن
التنميــة املركــزةبربنــاجميبعثــة الــشرطة التابعــة لالحتــاد األورويب يف أفغانــستان و باســتمرا نــشر

 املقاطعات؛وإصالحللمقاطعات
فغانيـة يف هذا السياق بأن اجليش الـوطين األفغـاين والـشرطة الوطنيـة األتسلم - ١٥ 

ــدراما ــز ق ــة،وكفاءمــاحباجــة إىل دعــم إضــايف لتعزي ــاملهني ــوفري هابوســائل من ــنت ــد م املزي
 ومواصلة دعم املرتبات؛ أحدث وهياكل أساسيةوتزويدمها مبعداتهلما  والتوجيهالتدريب

 السلطات األفغانية على اختاذ مجيع اخلطـوات املمكنـة مـن أجـل ضـمانحتث - ١٦ 
ة تنقــل مجيـع مــوظفي األمـم املتحــدة واملـوظفني العــاملني يف جمـايل التنميــةسـالمة وأمــن وحريـ

وتقدمي املساعدة اإلنسانية ووصوهلم بأمان ودون عوائـق إىل مجيـع الـسكان املتـضررين ومحايـة
 ممتلكات األمم املتحدة واملنظمات اإلمنائية أو اإلنسانية؛

 وســعها، وفقــا لقــراريف  مــاالــسلطات األفغانيــة علــى بــذل كــل  أيــضاحتــث - ١٧ 
، لتقدمي مـرتكيب اهلجمـات٢٠٠٥ديسمرب/ كانون األول١٥ املؤرخ٦٠/١٢٣اجلمعية العامة

 إىل العدالة؛
 أمهية النـهوض بالتنفيـذ الكامـل لربنـامج حـل اجلماعـات املـسلحة غـريتؤكد - ١٨ 

 تـساق مــعالتنـسيق واالمـع ضـمانأفغانـستان،سـيطرةاملـشروعة يف مجيـع أحنـاء البلـد يف ظـل
يبذل يف هذا الصدد من جهود أخرى، مبا يف ذلك إصـالح قطـاع األمـن والتنميـة اتمعيـة ما

ومكافحة املخدرات والتنميـة علـى صـعيد املقاطعـات واملبـادرات الـيت يقودهـا األفغـان ـدف
ذلـكمبـا يفيف العمليـة الـسياسية، شـرعيةكفالة عدم اشتراك الكيانات واألفـراد بـصورة غـري

، وفقــا للقــوانني واألنظمــة املعتمــدة يف٢٠١٠  و٢٠٠٩  عــامينتخابــات الــيت ســتجرى يفاال
 ألن تـؤدي وزارة الداخليـة بـصورة متزايـدة دورهــاكــافدعـمدعو إىل تقـدميأفغانـستان، وتـ

  اجلماعات املسلحة غري املشروعة؛القيادي يف تنفيذ برنامج حل
يتعلـق حبـل اجلماعـات زم فيمـا بـالتزام حكومـة أفغانـستان بالعمـل حبـترحب - ١٩ 

علـى املـستوى الــوطين ومـستوى املقاطعـات واملــستوى مـةاملـسلحة غـري املـشروعة، والعمــل
يف هذا الصدد أمهية كل اجلهود املبذولة إلجياد فـرص كافيـة وتؤكداحمللي للوفاء ذا االلتزام،

 ه اجلهود؛الدعم الدويل هلذ إىل مواصلة، وتدعومشروعةبطرقإلدرار الدخل
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 إزاء املشكلة النامجة عـن وجـود ماليـني األلغـامال تزال يساورها بالغ القلق - ٢٠ 
الــيت تــشكل خطــرا كــبريا علــىو ،األرضــية املــضادة لألفــراد واملتفجــرات مــن خملفــات احلــرب

 ؛السكان وعائقا رئيسيا أمام استئناف األنشطة االقتصادية وجهود اإلنعاش والتعمري
تقــدم احملــرز عــن طريــق برنــامج اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام يف بالترحــب - ٢١ 

أفغانستان، وتؤيد حكومة أفغانستان يف جهودها الرامية إىل الوفاء مبسؤولياا مبوجـب اتفاقيـة
 والتعـاون)٦(حظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلـك األلغـام

ت املتعلقــة باأللغــام الــذي تنــسقه األمــم املتحــدة وتــدمري مجيــعالتــام مــع برنــامج اإلجــراءا
احلاجـة إىل مزيـدباملخزونات املعروفة أو اجلديدة مـن األلغـام األرضـية املـضادة لألفـراد، وتقـر

 من املساعدة من اتمع الدويل يف هذا الصدد؛
ــد - ٢٢  ــتؤكـ ة يفأن التعـــاون اإلقليمـــي يـــشكل أداة فعالـــة لتعزيـــز األمـــن والتنميـ

 ؛أفغانستان
ــأن تتعهــد - ٢٣  ــاتواصــل ب ــستان  دعمه ــة وشــعب أفغان ــد النجــاح يفحلكوم ، بع

إكمال عملية االنتقال السياسي، يف سعيهما إىل إعـادة بنـاء بلـدمها وتعزيـز أسـس الدميقراطيـة
 ؛ جمتمع األمميفالدستورية واستعادة مكانتهما احلقة

ــشري - ٢٤  ت األساســية جلميــع األفغــان يفضــمان حقــوق اإلنــسان واحلريــاإىل ت
الدسـتور األفغـاين إجنازا سياسيا كبريا، وتؤكد ضرورة التنفيذ التـام ألحكـام هالدستور باعتبار

ــا ــا فيه ــسان، مب ــة حبقــوق اإلن ــاماملتعلق ــع األحك ــة بتمت ــرأةاملتعلق ــل ب  امل ــل حبقــوقوالطف الكام
 ؛اإلنسان

ريـات األساسـية للجميـع، دون إىل االحترام التام حلقـوق اإلنـسان واحلتدعو - ٢٥ 
أي نوع من أنواع التمييز، مبا يف ذلـك التمييـز علـى أسـاس نـوع اجلـنس أو العـرق أو الـدين،

 وفقا لاللتزامات املنصوص عليها يف الدستور األفغاين والقانون الدويل؛
قلقهـاتعرب عـن بإجنازات حكومة أفغانستان وبالتزامها يف هذا الصدد، وتشيد - ٢٦ 

 طالبـانالعنف واألنـشطة اإلرهابيـة الـيت تقـوم ـا حركـةأعمال الضارة اليت ختلفهااآلثار إزاء
التمتع حبقـوق اإلنـسان وعلـى علىواإلجراميةاجلماعات املتطرفةغريمها منوتنظيم القاعدة و
 ؛كفالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية جلميع األفغان علىستانقدرة حكومة أفغان

_______________

 .٣٥٥٩٧، الرقم٢٠٥٦الد،جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٦(
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ــل/ نيــسان٢٨املــؤرخ)٢٠٠٦ (١٦٧٤ إىل قــراري جملــس األمــنتــشري - ٢٧  أبري
 بــشأن محايــة املــدنيني٢٠٠٦ديــسمرب/ كــانون األول٢٣املــؤرخ)٢٠٠٦ (١٧٣٨  و٢٠٠٦

 ومـن بينـهم،تعرب عن قلقها إزاء ارتفـاع عـدد الـضحايا مـن املـدنينيو،ة املسلحاتيف الرتاع
 ،)٧(احلالـة يف أفغانـستانعـنألمـني العـاملخـرينساء وأطفال، على النحو الوارد يف التقريـر األ

ــة محايــة املــدنيني، وتــدعو إىل الختــاذتكــرر نــداءهاو ــع اخلطــوات املمكنــة مــن أجــل كفال مجي
 قوق اإلنسان؛الدويل حلقانونالللقانون اإلنساين الدويل و التاماالمتثال

 ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ وآمنـة يف عـامينزيهـةانتخابات حـرة وإجراء أمهيةتدرك - ٢٨ 
يفاحملـددتوطيـد الدميقراطيـة جلميـع األفغـان علـى النحـوحنوباعتبار ذلك خطوة بالغة األمهية

اتمع الـدويلبـ ويـب مسؤولية السلطات األفغانية يف هذا الصدد،وتؤكداتفاق أفغانستان،
مـن ستاننـحكومـة أفغا إىل ني املالي والدعم املساعدةيشمل مباالدعم املستمر تقدميأن يواصل

 كفالة أمن االنتخابات؛ أجل
 بــاخلطوات الــيت اختــذا حكومــة أفغانــستان بــشأن إصــالح قطــاعترحــب - ٢٩ 

 باعتبـارمنصف وفعـالتقدم باجتاه إنشاء نظام قضائيزيادة وترية ال احلاجة إىلوتؤكد،العدل
قـانون يفحتقيق هدف تعزيز احلكومة وتوفري األمن وكفالـة سـيادة الصوب خطوة هامةذلك

مجيع أحناء البلد، وحتث اتمـع الـدويل علـى مواصـلة دعـم جهـود احلكومـة يف هـذه اـاالت
 بأسلوب منسق؛

ــضا ترحــب - ٣٠  ــةأي ــامج العدال ــة برن ــسلطات األفغاني ــصدد باعتمــاد ال  يف هــذا ال
 نية؛الفاعلة املع اجلهات أمهية تنفيذه الكامل ويف الوقت املناسب من قبل كلوتؤكدالوطنية،

مـوارد كافيـة لتأهيـل ختـصيص حكومة أفغانستان واتمع الـدويل علـىحتث - ٣١ 
قطاع السجون وإصالحه من أجل النهوض باحترام سـيادة القـانون وحقـوق اإلنـسان يف هـذا

لـى صـعيد الــصحةالقطـاع، واحلـد يف الوقـت نفــسه مـن املخـاطر الــيت يتعـرض هلـا الــسجناء ع
 البدنية والعقلية؛

ــةددتــش - ٣٢  ــى أمهي ــسجون يفضــمان عل ــع ال ــة إىل مجي وصــول املنظمــات املعني
ــك القــانون ــا يف ذل ــصلة، مب ــل للقــانون الــدويل ذي ال ــرام الكام ــدعو إىل االحت ــستان، وت أفغان

 اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان، حيثما انطبق، ومبا يشمل القصر يف حال احتجازهم؛
 انتــهاكات حقــوق اإلنــساناســتمرارالتقــارير الــيت تفيــدمــع القلــق تالحــظ - ٣٣ 
 مبـا يف ذلـك املمارسـات العنيفـة أو التمييزيـة واالنتـهاكات املرتكبـة،لقانون اإلنساين الدويلاو

_______________

)٧( A/63/372-S/2008/617. 
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 ضــرورةوتؤكــدضــد األشــخاص املنــتمني إىل أقليــات عرقيــة ودينيــة وضــد النــساء والفتيــات،
األفغــاين، وتــشدد علــىدســتورال الـذي يكفلــهتعزيـز التــسامح واحلريــات الدينيــة علــى النحــو

 أمهيــة تيــسريوتؤكــدضـرورة التحقيــق يف االدعــاءات بوقــوع انتــهاكات يف احلاضـر واملاضــي،
انتصاف للضحايا تتسم بالكفاءة والفعالية وتقـدمي مـرتكيب هـذه االنتـهاكات إىل توفري وسائل
 للقانون الوطين والدويل؛ العدالة وفقا

ق يف حرية التعـبري واحلـق يف حريـة الفكـر أوضرورة ضمان احترام احل تؤكد - ٣٤ 
حـدث يف اآلونـة األخـرية مـن  مـاالضمري أو املعتقـد، يف الوقـت الـذي تالحـظ فيـه مـع القلـق

 وتــدين حــاالت اختطــاف بــل وقتــل،حمــاوالت للحــد مــن حريــة التعــبري وختويــف الــصحفيني
 ؛يد مجاعات إرهابية ومتطرفة وإجراميةعلىالصحفيني

 اللجنــة األفغانيـة املـستقلة املعنيــةه أمهيـة الــدور الـذي تـضطلع بـأكيـدتكـرر ت  - ٣٥ 
 ضـرورة توسـيعوتؤكـدحبقوق اإلنسان يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،

نطاق عملياا يف مجيع أحناء أفغانـستان وفقـا للدسـتور األفغـاين، وتـشجع حكومـة أفغانـستان
ــد ــة، عــنةعلــى االضــطالع مبــسؤولية متزاي ــل األساســي للجن ــ ويــبالتموي ــدويلب اتمع ال

 دعمه يف هذا الصدد؛ مواصلة
 إىل تنفيذ حكومـة أفغانـستان خطـة العمـل للـسالم والعدالـة واملـصاحلةتدعو - ٣٦ 

جملـس نـص عليهـابشكل كامل، يف إطار الدستور األفغاين ودون املـساس بتنفيـذ التـدابري الـيت
رى ذات الـصلة يف هـذا اخلـصوص،، وتذكر بالقرارات األخ)١٩٩٩ (١٢٦٧األمن يف قراره

 ؛)٢٠٠٨ (١٨٠٦قرارالهافي مبا
ــنتــــشري - ٣٧  ــراري جملــــس األمــ ــؤرخ)٢٠٠٠ (١٣٢٥ إىل قــ ــشرين٣١املــ  تــ

املـــرأة بــشأن ٢٠٠٨يونيــه/ حزيـــران١٩املــؤرخ)٢٠٠٨ (١٨٢٠  و٢٠٠٠أكتــوبر/األول
مراعـاة  تعمـيممـن أجـلا حكومـة أفغانـستانوالسالم واألمـن، وتـثين علـى اجلهـود الـيت تبـذهل

النحـو القضايا اجلنسانية ومن أجل محاية وتعزيز املـساواة يف احلقـوق بـني املـرأة والرجـل علـى 
ضـد  علـى اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـزهاتكفله مجلـة أمـور منـها تـصديق الذي
كاملـة أمهيـة مـشاركة املـرأة بـصورةاسـتمرارعلىتأكيدالاألفغاين، وتكرر والدستور )٨(املرأة

أفغانـستان واملـساواة أمـام القـانون واملـساواة يف وعلى قدم املساواة يف مجيـع جمـاالت احليـاة يف
 دون متييز من أي نوع؛املشورة القانونيةإمكانية احلصول على

_______________

 .٢٠٣٧٨، الرقم١٢٤٩، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٨(
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حلمايـة ا خاصـا بإنشاء صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة صـندوقترحب - ٣٨ 
 النساء املعرضات للخطر بدعم من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني؛

 بتنفيذ خطة العمل الوطنية للمرأة يف أفغانستان واجلهود الكبريةأيضا ترحب - ٣٩ 
علــى إشــراك مجيــع عناصــر الــيت تبــذهلا حكومــة أفغانــستان ملكافحــة التمييــز، وحتــث احلكومــة

واإلصــالح يف وضــع وتنفيــذ بــرامج اإلغاثــةبــصورة فعالــة املــرأة،ماســي الاألفغــاين، و اتمــع
اجلـنس  حسب نوعةواإلنعاش والتعمري، وتشجع على مجع واستعمال بيانات إحصائية مصنف

وتتبع التقدم احملرز يف إدماج املرأة التام يف احليـاةاجلنساينمن أجل توفري معلومات عن العنف
 أفغانستان تتبعا دقيقا؛ جتماعية يفواال السياسية واالقتصادية

 بالتقدم احملرز يف املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف احليـاة الـسياسيةتشيد - ٤٠ 
األفغانيـة باعتبارمهـا معلمــني تـارخييني يف العمليـة الــسياسية مـن شـأما املــساعدة علـى توطيــد

ظ يف الوقت نفسه ضرورة تعزيز العمـلالسالم الدائم واالستقرار الوطين يف أفغانستان، وتالح
 على متكني املرأة أيضا على صعيد املقاطعات؛

ــدين - ٤١   ســيما ال حــوادث التمييــز والعنــف ضــد النــساء والفتيــات، وبــشدة ت
ــارزة يف احليــاة العامــة، أينمــا ــسائية الب ــة ضــد الناشــطات والشخــصيات الن يفحتــدثاملوجه

 يف أماكن معينة من البلد؛ “جرائم الشرف” و يشمل القتل والتشويه أفغانستان، مبا
ــد - ٤٢  حقـــوق اإلنـــسان واحلريـــات األساســـيةضـــرورة ضـــماناحلاجـــة إىل تؤكـ

حقـوق اتفاقيةالكاملمجيع الدول األطراف بلألطفال يف أفغانستان، وتشري إىل ضرورة تنفيذ
ــاريني)٩(الطفــل  ٢٦املــؤرخ)٢٠٠٥ (١٦١٢ وقــرار جملــس األمــن)١٠( وبروتوكوليهــا االختي

 ؛ة املسلحات املعين باألطفال والرتاع٢٠٠٥يوليه/متوز
 مـن اسـتمرار جتنيـد األطفـال واسـتخدامهمعـن قلقهـا يف هذا الصدد تعرب - ٤٣ 

واجلماعــات اإلرهابيــة يف أفغانــستان علــى النحــو املــشروعةمــن قبــل اجلماعــات املــسلحة غــري
 كــــانون٢١ املــــؤرخة املــــسلحاتعــــالـــوارد يف تقريــــر األمــــني العــــام عــــن األطفـــال والرتا

خيـالف القـانون الـدويل، أمهيـة إـاء اسـتخدام األطفـال مبـاوتؤكد،)١١(٢٠٠٧ديسمرب/األول
حكومة أفغانستان مـن تقـدم والتزامهـا الراسـخ يف هـذا اخلـصوص، مبـا يفأحرزته وترحب مبا

  ؛)١٢(ذلك اإلدانة الشديدة ألي استغالل لألطفال
_______________

 .٢٧٥٣١، الرقم١٥٧٧املرجع نفسه، الد )٩(
 .٢٧٥٣١، الرقم٢١٧٣  و٢١٧١لداناملرجع نفسه، ا )١٠(
)١١( A/62/609-S/2007/757. 
 .A/63/372-S/2008/617انظر )١٢(
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ــة أفغانــستان خلطــة العمــل الوطنيــة ملكافحــة االجتــار باعتمــاد حكترحــب - ٤٤  وم
ــادرات املتخــذة لــسن تــشريع بــشأن االجتــار بالبــشر استرشــادا باألطفــال، وترحــب أيــضا باملب

 املكمـل،بربوتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة النـساء واألطفـال، واملعاقبـة عليـه
وتؤكــد أمهيــة النظــر يف أن ،)١٣(التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة

 تصبح أفغانستان طرفا يف هذا الربوتوكول؛
علـىقطـاع اإلدارة العامـة إصـالح حكومة أفغانـستان علـى أن تواصـلحتث  - ٤٥ 

الـصعيدينرشـيد واملـساءلة علـىأجـل إعمـال سـيادة القـانون وضـمان احلكـم ال مـنحنو فعال
ــسواء، الــوطين واحمللــي علــى أمهيــة اســتيفاء املعــايري املتــصلة بكــل منــها يف اتفــاق وتؤكــدال

 الدويل؛ أفغانستان، بدعم من اتمع
 اتفــاق أفغانــستان، يفيقتــضيه بتعــيني املــسؤولني، علــى النحــو الــذيترحــب - ٤٦ 

 بفعاليـةلعليا، وتشجع حكومة أفغانستان على االسـتفادةالفريق املعين بالتعيينات يف الوظائف ا
 ؛أكربكفاءة وشفافيةبتعيني كبار املسؤولني من أجل أن يتممن هذا الفريق،

 اتمع الدويل، مبا يف ذلك مجيع الدول املاحنة، على مساعدة حكومةتشجع - ٤٧ 
 ة تشمل عدة قطاعات؛أفغانستان على جعل بناء القدرات وتنمية املوارد البشرية أولوي

،)١٤( بتصديق أفغانـستان علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـسادترحب - ٤٨ 
 جهودها الراميـة إىل إنـشاء إدارة أكثـر فعاليـةمةوتشجع حكومة أفغانستان على أن تواصل

  تتـوىل قيـادة مكافحــة، الوطنيـة واإلقليميـة واحملليــةات علـى صــعد احلكومـ،ومـساءلة وشـفافية
الفساد وفقا التفاق أفغانـستان، وتالحـظ مـع القلـق آثـار الفـساد فيمـا يتعلـق بـاألمن واحلكـم

 الرشيد ومكافحة صناعة املخدرات والتنمية االقتصادية؛
 ويــب بإنــشاء حكومــة أفغانــستان للمديريــة املــستقلة للحكــم احمللــي،تــشيد - ٤٩ 
من أجل إنشاء وتعزيز مؤسـساتبقوة يةملديرعمل ا دعمالسلطات األفغانية واتمع الدويلب

 تلك املؤسسات بدور قـوي يف تيـسري إجنـازاضطالعاحلكم على الصعد دون الوطنية وكفالة
األنشطة والربامج الوطنية دف حتسني رفاه الشعب األفغاين، وترحب يف هذا الصدد بالـدعم

 مــع مجهوريــة إيــران اإلســالميةالـدويل املقــدم، مبــا يف ذلــك االتفاقــان اللــذان وقعتـهما املديريــة
 واهلند من أجل توسيع نطاق التدريب يف جمال اخلدمة العامة؛

_______________

 .٣٩٥٧٤، الرقم٢٢٣٧، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١٣(
 .٤٢١٤٦، الرقم٢٣٤٩املرجع نفسه، الد )١٤(
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، مبـساعدة مـن اتمـع الـدويل، مـسألةتعاجل حكومة أفغانستان على أنحتث - ٥٠ 
املطالبات املتعلقة مبلكية األراضي مـن خـالل برنـامج شـامل إلصـدار سـندات امللكيـة، يـشمل

يـع املمتلكـات وحتـسني تـأمني حقـوق امللكيـة، وترحـب بـاخلطوات الـيتالتسجيل الرمسـي جلم
 اختذا احلكومة بالفعل يف هذا الصدد؛

ــذترحــب - ٥١  ــشروع يف تنفي ــة اســتراتيجية بال ــة التنمي ــستانالوطني ــذلب وألفغان ب
 حكومة أفغانستان جهودا أخرى من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛

التأهيــلاصــلة وتزايــد تكفــل حكومــة أفغانــستان جبهــود مبوأيــضا ترحــب - ٥٢ 
وتؤكد على احلاجة املاسـة إىل توليهـا زمـام األمـور يف مجيـع ميـادين احلكـم والتعمري والتنمية،

وإىل حتسني القدرات املؤسسية، مبا يشمل القدرة املؤسسية على صـعيد املقاطعـات، مـن أجـل
 ؛استخدام املعونات على حنو أكثر فعالية

احلاجة إىل استمرار وجود التزام دويل قوي بتقـدمي املـساعدة اإلنـسانية تؤكد - ٥٣ 
تتـوىل زمامهـا حكومـة أفغانـستان، وتعـرب يفوالتنميةوإىل برامج لإلنعاش والتأهيل والتعمري

الوقت نفسه عن تقديرها ملنظومة األمم املتحدة وجلميع الدول واملنظمات الدوليـة واملنظمـات
ــة ــري احلكوميـ ــسانيةغـ ــات اإلنـ ــة االحتياجـ ــون تلبيـ ــدوليون واحملليـ ــا الـ ــل موظفوهـ ــيت يواصـ  الـ

واحتياجات الفترة االنتقالية واالحتياجات اإلمنائية ألفغانستان على الرغم مـن تزايـد الـشواغل
 األمنية والصعوبات يف الوصول إىل بعض املناطق؛

يف جمـال تقـدميللعمل الذي يـضطلع بـه للمجتمع الدويل عن تقديرها تعرب - ٥٤ 
 أفغانـستان وتنميتـها، وتـدرك ضـرورة املـضي يفمـن أجـل تعمـرياملساعدة اإلنسانية واإلمنائيـة

حتسني األوضاع املعيشية للشعب األفغاين، وتـشدد علـى ضـرورة تعزيـز ودعـم قـدرة حكومـة
ــيم والــصحة ــة األساســية، وخباصــة خــدمات التعل ــوفري اخلــدمات االجتماعي ــى ت أفغانــستان عل

 مة، وعلى النهوض بالتنمية؛العا
  للعمل الذي تضطلع به أفرقة تعمري املقاطعات؛أيضا تعرب عن تقديرها - ٥٥ 
ــتعجال تناشـــد - ٥٦  ــه االسـ ــى وجـ ــم املتحـــدةعلـ ــة األمـ ــدول ومنظومـ ــع الـ  مجيـ

ــة أن تواصــل تقــدمي ــات غــري احلكومي ــة واملنظم ــا ميكــنواملنظمــات الدولي ــزمكــل م مــنويل
ملالية والتقنية واملادية واملساعدة من أجـل اإلصـالح والـتعمري والتنميـة إىل وااإلنسانيةاملساعدة

، بالتنسيق الوثيق مع حكومة أفغانستان ووفقا الستراتيجيتها الوطنية للتنمية، وتـشريأفغانستان
 بعثة يف تنسيق اجلهود الدولية؛اليف هذا الصدد إىل الدور الرائد الذي تضطلع به
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لدويل، وفقا التفاق أفغانستان، على زيادة نـسبة املـساعدة الـيت اتمع احتث - ٥٧ 
يقدمها املاحنون بشكل مباشر إىل امليزانية األساسية، على النحو الذي يتفق عليه بـشكل ثنـائي
ــة بــني حكومــة أفغانــستان وكــل مــانح علــى حــدة ومــن خــالل طرائــق متويــل أخــرى للميزاني

ارك فيهـا احلكومـة، مـن قبيـل الـصندوق االسـتئمايناألساسية ميكن التنبؤ ا بشكل أفضل تش
ــصندوق االســتئماين ملكافحــة ــانون والنظــام وال ــصندوق االســتئماين للق ــستان وال ــتعمري أفغان ل

 املخدرات؛
 مجيـع الــدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليــة واملنظمـات غـري احلكوميــةتـدعو - ٥٨ 

 بناء املؤسسات بصورة منـسقة وإىل ضـماناليت تقدم املساعدة إىل أفغانستان إىل التركيز على
أن يستكمل عملها هذا تنمية اقتصاد يتسم بسياسات سليمة يف جمال االقتصاد الكلي وإنـشاء

الـصغريةاملـشاريعو البالغـة الـصغر شاريعقطاع مايل يقـدم اخلـدمات إىل جهـات عـدة منـها املـ
 وأن يـساهم، وإقـرار املـساءلةواملتوسطة احلجم واألسر املعيـشية ووضـع أنظمـة جتاريـة شـفافة

  ذلك؛يف
 لتحقيــقتــدبريا اتمــع الــدويل علــى دعــم االقتــصاد احمللــي باعتبــارهتــشجع - ٥٩ 

كافحـة املخـدرات، وعلـى القيـام، يف هـذا الـصدد، بدراســةملاالسـتقرار علـى املـدى الطويـل و
 إمكانات تعزيز الشراء احمللي؛

 وتـسلم ،اإلقليمـي االقتـصادي التعاون ادةزي إىل الرامية اجلهود جبميع ترحب - ٦٠ 
 اإلقليمـي للتعاون آسيا جنوب ورابطة االقتصادي التعاون منظمة به تضطلع الذي اهلام بالدور

أفغانستان؛ يف التنمية تعزيز يف
 تيـسري تدابري ذلك يف مبا اإلقليمي، االقتصادي التعاون عملية تعزيز إىل تدعو - ٦١ 

 آخــذة األساسـية، اهلياكـل وتطــوير األجنبيـة االسـتثمارات زيـادة جــلأ مـن اإلقليميـة، التجـارة
آسيا؛ يف بريا جسرا باعتبارها ألفغانستان التارخيي الدور االعتبار بعني

ــد تكــرر - ٦٢   البلــد أحنــاء مجيــع يف والــصحية التعليميــة املرافــق تــوفري ضــرورة تأكي
 التعلــيم قطــاع يف احملــرز لتقـدمبا وترحــب األفغانيــات، للفتيـات وخــصوصا األفغــان، لألطفـال

 مـن مزيـد بتحقيـق يبـشر أساسا باعتبارها للتعليم االستراتيجية الوطنية اخلطة إىل وتشري العام،
للمراهقني؛ املهين التدريب توفري إىل احلاجة كذلك جديد من وتؤكد اإلجنازات،

ة علـىتدين بشدة اهلجمـات اإلرهابيـوباالحتياجات اخلاصة للفتيات، تسلم - ٦٣ 
اخلاصـة بالفتيـات األفغانيـات، وتـشجع حكومـة أفغانـستان املرافـق سيما الاملرافق التعليمية، و

على القيام، مبساعدة اتمع الدويل، بتوسيع تلـك املرافـق وتـوفري التـدريب للمـوظفني الفنـيني
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تفادة تامـةوتشجيع استفادة مجيع أفراد اتمع األفغـاين، مبـن فـيهم سـكان املنـاطق النائيـة، اسـ
منها وعلى أساس من املساواة؛

 وعلـى طوعيـة بـصورة داخليـا واملـشردين الالجـئني عـودة باسـتمرار ترحب  - ٦٤ 
 ليـست أفغانـستان مـن أحنـاء يف الـسائدة الظـروف أن القلـق مـع تالحظ حني يف مستدام، حنو

؛األماكن اليت أتوا منها بعض إىل واملستدامة اآلمنة للعودة بعدمؤاتية
 األفغـان، الالجـئني تستـضيف تـزال  الالـيت للحكومـات تقـديرها عـن تعرب - ٦٥ 

 مـن عليهـا يقـع مبـا وتـذكرها الـصدد، هـذا يف اآلن حـىت حتملتـه الذي الضخم بالعبء معترفة
 الطوعيـة العـودة ومببـدأ الالجـئني حبمايـة يتعلـق فيمـا لالجئني الدويل القانون مبوجب التزامات
 وتقـدمي محايتـهم بغـرض إلـيهم الدوليـة املنظمـات وصولب والسماح وءاللج التماس يف وباحلق
هلم؛ الرعاية

 مـن بـدعم جهـود،مـا تبذلـه مـن تعزيزمواصلة على أفغانستان حكومة حتث - ٦٦ 
ــع ــدويل، اتم ــة أجــل مــن ال ــة الظــروف يئ ــى مــن وإدمــاج لعــودة املؤاتي  الالجــئني مــن تبق

كرامتهم؛حتفظ ومستدامة وآمنة طوعية بصورة األفغان داخليا واملشردين
باسـتمرار العمـل البنـاء بـني بلـدان املنطقـة وباالتفـاقني يف هذا الصدد ترحب - ٦٧ 

 األطراف املربمني بـني مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني وحكومـة أفغانـستانييالثالث
وريـة إيـرانوحكومات البلدان املستضيفة لالجئني مـن أفغانـستان، وخـصوصا باكـستان ومجه

اإلسالمية؛
ــدعو - ٦٨  ــوفري إىل ت ــساعدة ت ــة م ــستمرة دولي ــضخمة لألعــداد م ــن ال  الالجــئني م

 كرامتـهم هلـم حتفـظ ومنظمـة وآمنـة طوعيـة بـصورة عـودم لتيـسري األفغان داخليا واملشردين
برمته؛ البلد يف االستقرار إحالل يف إسهاما مستدام حنو على اتمع يف إدماجهم وإعادة

 يف أفغانــستان ضــعف مــن يزيــدان القــدرات وانعــدام التخلــف بــأن تــسلم - ٦٩ 
ــة الكــوارث مواجهــة  هــذا يف أفغانــستان حكومــة وحتــث القاســية، املناخيــة والظــروف الطبيعي
 حتــديث إىل الراميــة اجلهــود مــن املزيــد ببــذل الــدويل، اتمــع مــن بــدعم القيــام، علــى الــصدد
 العوامـل مواجهـة يف أفغانـستان ضـعف مـن يقلل مما راعي،الز إنتاجها وتعزيز الزراعي القطاع

 الغذائيـة املـواد أسعار شهدته الذي احلاد واالرتفاع والفيضانات اجلفاف مثل السلبية اخلارجية
العاملي؛ الصعيد على مؤخرا

 الغـذائي األمـن حالـة اصـةخبو اإلنـسانية، احلالـة تدهور إزاء عن قلقها تعرب - ٧٠ 
 الــصعيد علــى والطاقــة الغذائيــة املــواد أســعار ارتفــاع عــن خاصــة بــصفةشــئةغــري املــستقرة النا
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 دعـم اإلسـراع يف إىل  اتمـع الـدويلتـدعوو أفغانـستان، يف اجلفاف ظروف واستمرار العاملي
التعجيـل وإىل واجلفـاف الغـذاء أسـعار ارتفـاع أزمـيت من أجـل مواجهـة  العاجلالطوارئ نداء

الوشيك؛ الشتاء فصل حلول قبل من النداءبتحقيق هدف التمويل املتوخى
 التطوراتبـو اخلشخاش مل يعد يزرع فيها اليت املقاطعات عدد بتزايد ترحب - ٧١ 

 األمـم مكتب به أفاد ملا وفقا أفغانستان يف املخدرات إنتاج مكافحةجمال يفاألخرى اإلجيابية
 أفغانـستان يف األفيونبـ املتعلقـة ةاالستقـصائي ةدراسـال’’ يف واجلرميـة باملخـدرات املعـين املتحدة

 بـالغ عـن تكـرر اإلعـراب ولكنـها ،٢٠٠٨ أغـسطس/آب ٢٦ يف الـصادرة )١٥(‘‘٢٠٠٨لعام
 املنـاطق يف أساسـا يتركـز بـشكل أفغانـستان يف وإنتاجهـا املخدرات زراعة استمرار إزاء قلقها
 املتطرفـة اعـاتاجلم مـن وغريمهـا القاعـدةتنظـيمو طالبـان حركة خاصة بصفة فيها نشطت اليت

 بـدعمأفغانـستان، حكومـةبـذل إىل احلاجـة وتؤكد باملخدرات، االجتار استمرارو واإلجرامية
؛البالء هذا حملاربة واحلازمة املنسقة اجلهود من املزيد ،الدويل اتمع من
 واألنــشطة املخــدرات جتـارة بــني التــرابط قـوة تزايــد القلــق بـالغ مــع تالحـظ - ٧٢ 

ــة ــة ــا تقــوم الــيت اإلرهابي ــيم طالبــان حرك ــات مــن وغريمهــا القاعــدة وتنظ  املتطرفــة اجلماع
 أفغانــستان، يف والتنميــة القــانون وســيادة يهــدد األمــن جــسيما خطــرا تــشكل الــيت واإلجراميـة

 القـرار ذلـك يف مبـا الـصدد، هـذا يف الصلة ذات األمن جملس قرارات مجيع تنفيذ أمهية وتؤكد
؛٢٠٠٦ ديسمرب/األول كانون ٢٢ املؤرخ )٢٠٠٦( ١٧٣٥

 غـري التـصنيع يف املـستخدمة الكيميائيـة بالـسالئف االجتـار منع ضرورة تؤكد - ٧٣ 
 ومنـعأفغانـستان، يف املشروع غري لالستخدام املعد اهلريوين ذلك يف مبا للمخدرات، املشروع
؛)٢٠٠٨( ١٨١٧ األمن جملس لقرار الكامل التنفيذ إىل الصدد هذا يف وتدعو تسريبها،

 تعمـيم علـى الـدويل، اتمـع مـن بدعم العمل، على أفغانستان حكومة حتث - ٧٤ 
 جـزءا املخـدرات مكافحـة تشكل أن كفالة وعلى الوطنية الربامج مجيع يف املخدرات مكافحة
 واالجتـــار األفيـــون زراعـــة مكافحـــة يف جهودهـــا زيـــادةوعلـــى الـــشامل النـــهج مـــن أساســـيا

 الوطنيــة االســتراتيجية يف الــواردة الثمانيــة األركــان ذات املتوازنــة للخطــة وفقــا باملخــدرات
؛)١٦(املخدرات ملكافحة األفغانية

 واجلهــود الــصدد هــذا يف أفغانــستان حكومــة بذلتــها الــيت اجلهــود  علــىتــثين - ٧٥ 
احملـددة التنفيـذ خطـة ذلـك يف مبـا املخـدرات، ملكافحـة الوطنيـة االسـتراتيجية تنفيذ إىل الرامية

 إنتـاج لوقـف وخباصة حامسة، إجراءات اختاذ على الدويل واتمع احلكومة ثوحت األولويات،
_______________

 .www.unodc.org/unodc/en/crop-monitoring/index.html:متاحة على )١٥(
)١٦( S/2006/106املرفق ،. 

www.unodc.org/unodc/en/crop-monitoring/index.html
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ــق عــن ــا، واالجتــار املخــدرات ــة اخلطــوات مواصــلة طري  ويف االســتراتيجية يف احملــددة العملي
 مـن وضـعت الـيت اجليـد األداء ذوي مبـادرة مثـل مبـادرات اختـاذ طريـق وعن أفغانستان اتفاق
 وتــشجع مقاطعــام، يف املخــدرات زراعــة مــن للتقليــل قاطعــاتامل حلكــام حــوافز تقــدمي أجـل

 ملكافحـة مفـصلة تنفيـذ خطـط لوضـع املقاطعـات مستوى على العمل على األفغانية السلطات
 املخدرات؛

 اسـتراتيجيتها تنفيـذ علـى أفغانـستان حكومة يساعد أن الدويل باتمع يب - ٧٦ 
 املـشروعة غـري املخـدراتوإنتـاج زراعـة علـى قـضاءال إىل الراميـة املخـدرات ملكافحـة الوطنية

 ووكــاالت األفغانيــة القــوانني إنفــاذ دعــم زيــادة منــها عــدة بطــرق واســتهالكها، ــا واالجتــار
 املـشروعة غـري احملاصـيل وإتـالف الطلـب احلـد مـنو والريفيـة الزراعيـة والتنمية اجلنائية العدالة
 مـدمين لرعايـة مراكـز وإقامـة املخـدرات حةمكاف مؤسسات قدرات وبناء العام الوعي وزيادة

للمزارعني؛ بديلة عيش سبل وإجياد ومعاجلتهم املخدرات
 ملكافحــة املخصــصة األمــوال مــن مزيــد توجيــه علــى الــدويل اتمــع تــشجع - ٧٧ 

 ،أفغانــستان حلكومــة التــابع املخــدرات ملكافحــة االســتئماين الــصندوق طريــق عــن املخــدرات
املناسب؛ الوقت ويف فعالة بصورة املقدمة ةاملعونإيصال على وحتث

ــاع أمهيــة تؤكــد - ٧٨  ــستان، يف املخــدرات ملــشكلة للتــصدي شــامل ــج اتب  أفغان
 جمـاالت يف ـا املـضطلع نطاقـا األوسـع اجلهود يف إدماجه يتعني فعاال النهج هذا يكون ولكي
 وتؤكـد واالجتماعيـة، ةاالقتـصادي والتنميـة اإلنـسان، وحقـوق القانون وسيادة واحلكم ،األمن

 املخـدرات ملكافحة املبذولة اجلهود جناح يف حيوية أمهية العيش لكسب بديلة برامج لوضع أن
 الطلـبللحـد مـن النطـاق واسعة جهود بذل أيضا ينبغي أنه جديد من وتؤكد أفغانستان، يف

 يف دراتاملخـ زراعـة علـى القـضاء اسـتدامة يف لإلسـهام العـاملي النطـاق علـى املخـدرات على
أفغانستان؛

 تنمية بتشجيع الدويل، اتمع من بدعم القيام، على أفغانستان حكومة حتث - ٧٩ 
 احلـصول تيـسري وعلـى القطاعـات مـن وغـريه النظـامي اإلنتاج قطاع يف املستدامة العيش سبل
 نوعيـةإدخـال حتـسينات وبالتـايل الريفيـة، املناطق يف ومستدامة معقولة ومتويالت قروض على

الريفية؛ املناطق يفسيما  الوأمنهم، وصحتهم الناس حياةملموسة يف
ــد - ٨٠  ــة تؤيـ ــار مكافحـ ــري االجتـ ــشروع غـ ــستان باملخـــدرات املـ ــة مـــن أفغانـ اآلتيـ

 االجتـار، طـرق امتـداد علـى الواقعـة والبلـدان ااورة الدولوالسالئف املرسلة إىل أفغانستان و
 يف الدوليـة التجارة ورصد املخدرات مكافحةسبل لتعزيز بينها فيما التعاون زيادة ذلك يف مبا

الكيميائية؛ السالئف



A/RES/63/18

16

 الـذي املتزايـد اخلطـر ملواجهـة واإلقليمـي الـدويل التعـاون تعزيز الدولب يب - ٨١ 
 باملخــدرات، واالجتـار أفغانـستان يف املـشروع غـري املخــدرات إنتـاج الـدويل للمجتمـع يـشكله

 الثـاين الوزاري واملؤمتر باريس ميثاق إطار يف الصلة ذات ملبادراتا أحرزته الذي بالتقدم وتقر
 ٢٨ إىل٢٦ الفتـرة مـنيف موسـكو يف املعقـوداملعين بطرق االجتار باملخـدرات مـن أفغانـستان

 ٢٠٠٧ أكتــوبر/األول تــشرين يف كابــل يف عقــد الــذي واالجتمــاع ٢٠٠٦ يونيــه/حزيــران
ــة مبــادرة بــشأن طهــران اتفــاقو ــستانتــشترك ثالثي ــا أفغان ــةو وباكــستانفيه  إيــران مجهوري

املبادرات؛ هذه تنفيذ يف التقدم من املزيد إحراز أمهية وتؤكد اإلسالمية،
 املخـدرات، جتـار ضـد احلـرب يف جـادوا بـأرواحهم الـذين كـلذكـرى حتيي - ٨٢ 
ااورة؛ والبلدان أفغانستان يف األمن قوات أفرادسيما الو
 يف التعــاون تعزيــز إىل واهلادفــة األخــرية اآلونــة يف املتخــذة باملبــادرات ترحــب - ٨٣ 

 املخدرات؛ مكافحة جمال يف وجرياا أفغانستان بني يةاحلدوداملناطق إدارة
 يف مبـا الـصلة، ذات واإلقليميـة الدوليـة الفاعلـة اجلهـات أن تزيـد أمهية تؤكد - ٨٤ 

 للجهـود الفعـال التعـاوين الـدعم ،إليهـااملسندةسؤولياتامل إطار يف قوةالو املتحدة األمم ذلك
 واالجتـار املخدرات إنتاج ميثله الذي للخطر التصدي أجل من أفغانستان تقودها اليت املتواصلة

املشروعني؛ غري ا
 عـن الـصادر التكليـف وفـقملـا أجنزتـه مـن عمـل بعثـةلل تقـديرها عن تعرب  - ٨٥ 

ــراره يف األمــن جملــس ــةاألمه وتؤكــد ،)٢٠٠٨( ١٨٠٦ ق ــد احملــوري للــدور املــستمرة ي  واحملاي
وتنسيقها؛ متاسكا أكثر دولية مشاركة تعزيز يف البعثة تؤديه الذي

 يـضمن ممـا إضـافية، مقاطعـات يف بعثـةال وجـودل توسيع من جيري مبا ترحب - ٨٦ 
ــدورها املتحــدة األمــم تفــي أن ــسيقي ب ــة وتــشجع األساســي، التن ــى البعث ــد عل  وجودهــا توطي

 األمنيــة الظــروف مسحــت إذا اجلنــوب، يفســيما الو البلــد، أحنــاء مجيــع يف اتوســعه ومواصــلة
بذلك؛

واليتها؛ ألداء املوارد من يكفي امب بعثةال تزويد ضمان إىل احلاجة تؤكد - ٨٧ 
 يف والرصـد للتنـسيق املـشترك الـسيضطلع بـه الذياحملوري بالدور تسلم - ٨٨ 

 منـها عـدة بطـرق أفغانـستان دعم يف الس دور تؤكدو أفغانستان، اتفاق تنفيذ ورصد تيسري
 توجيـه تـوفري إىل الراميـة األخـرى بـاجلهود وترحـب الدوليـة، والـتعمري املـساعدة برامج تنسيق

اتساقا؛ أكثر دولية مشاركة قيام وتشجيع مناسب
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 بـشأن كابـل إعـالن علـى املوقعة األطراف تبذهلا اليت املتواصلة باجلهود تشيد - ٨٩ 
ــ ــسن اتعالقـ ــوار حـ ــؤرخ اجلـ ــانون ٢٢ املـ ــسمرب/األول كـ ــن )١٧(٢٠٠٢ ديـ ــل مـ ــذ أجـ  تنفيـ

 األحكـام تلـك حتتـرم أن الـدول بـسائر يـبكمـا اإلعـالن، مبوجب عليها املترتبة االلتزامات
اإلقليمي؛ االستقرار تعزز وأن تنفيذها وتدعم

 شريكةالـ اـاورة والـدول أفغانـستان حكومـات تبـذهلا الـيت بـاجلهود ترحب - ٩٠ 
 أفغانـستان بـني التعـاون زيادة إىل االقتضاء، حسب وتتطلع، ،فيما بينها والتعاون الثقة لتوطيد
ــدان اــاورة هلــا ومجيــع ــان حركــة حماربــة يف اإلقليمــيني وشــركائها البل  القاعــدة وتنظــيم طالب

 ويف نأفغانــستا يف واالزدهــار الــسالم تعزيــز ويف واإلجراميــة املتطرفــة اجلماعــات مــن وغريمهــا
 وخارجها؛ املنطقة

 اوشـركاؤه فغانـستانأل البلدان ااورة ؤديهت الذي اهلام بالدور  أيضاترحب - ٩١ 
؛البالد يف والتنمية االستقرار تعزيز يف للتعاون، شنغهاي منظمة ذلك يف مبا اإلقليميون،

 مـع أفغانـستان التعـاون تعزيـز مواصـلة علـى الثمانيـة البلـدان جمموعـة تشجع - ٩٢ 
 جمـاالت يف متابعة مشاريع تنفيذ ذلك يف مبا املتبادلني، واالتفاق التشاور طريق عنومساعدا

االقتصادية؛ والتنميةاملناطق احلدودية وإدارة وطـنهم إىل الالجئني إعادة مثل
 وباكـستان أفغانـستان وهـم الثالثيـة، اللجنـة أعـضاء يبـذهلا الـيت اجلهود تقدر - ٩٣ 
تعاوا؛ نطاق وتوسيع للحدود العابرة لألنشطة التصدي واصلةم أجل من ،قوةالو
ــى تؤكــد - ٩٤  ــات إقامــة ضــرورة عل ــة عالق ــني عــسكرية مدني ــة اجلهــات ب  الفاعل

 أجـل مـن واستعراضـها  تلـك العالقـات وتعزيـزاملـستويات مجيع على االقتضاء حسب الدولية
 للجهــات النــسبية املزايــاو املختلفــة الواليــات أســاس علــى بــه املــضطلع العمــل تكامــل ضــمان
 أفغانــستان، يف العــسكري واــال القــانون إنفــاذ وجمــال واإلمنــائي اإلنــساين اــالني يف الفاعلـة
املتحدة؛ باألمم املنوط واحملايد احملوري التنسيقي الدور االعتبار يف واضعة

 لخــال أشـهر ســتة كـل العامـة اجلمعيــة إىل يقـدم أن العــام األمـني إىل تطلـب - ٩٥ 
 هـذا تنفيـذ يف احملـرز التقـدم وعـن أفغانـستان يف التطـورات عـن تقريـرا والـستني الثالثـة دورا
 القرار؛

ــد والــستني الرابعــة لــدورا املؤقــت األعمــال جــدول يف تــدرج أن تقــرر - ٩٦   البن
 .“أفغانستان يف احلالة” املعنون
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