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 من رئيس جملس األمنبيان     
  

 فيمــا يتــصل ٢٠٠٩يوليــه / متــوز١٥ الــيت عقــدها جملــس األمــن يف ٦١٦٢يف اجللــسة   
، أدىل رئـيس جملـس األمـن بالبيـان التـايل            ‘‘احلالـة يف أفغانـستان    ’’بنظر اجمللس يف البنـد املعنـون        

  :باسم اجمللس
النتخابـات  ضريا ل حتـ  جترى بقيادة أفغانيـة   رحب جملس األمن باألعمال اليت      ي”    

انتخابــات حــرة مــا إلجــراء  املرتقبــة، ويؤكــد احملافظــاتلس االرئاســية وانتخابــات جمــ
ويهيب جملس األمـن    .  من أمهية  ونزيهة وشفافة وذات مصداقية وآمنة وشاملة للجميع      

 التارخييــة املتاحــة أمــام مجيــع الفرصــة هــذه اإلدالء بــصوته يفأيــضا بــشعب أفغانــستان 
ويـدعو جملـس األمـن مجيـع األطـراف املعنيـة إىل             . هتماصـو أل إمسـاع    األفغانيني مـن أجـ    

 األخـرى   اللوائح باملبادئ األساسية املنصوص عليها يف قانون االنتخابات ومجيع          التقيد
ذات الـصلة واملرسـوم الرئاســي املتعلـق بعـدم التــدخل يف الـشؤون االنتخابيـة واملبــادئ       

 العـام اهلادفـة إىل ضـمان عمليـة انتخابيـة            التوجيهية الصادرة عن املمثل اخلـاص لألمـني       
ويؤكد مـن جديـد املـسؤولية الـيت تقـع يف املقـام األول علـى احلكومـة                   . ذات مصداقية 

األفغانيــة واللجنــة االنتخابيـــة املــستقلة واملتمثلــة يف هتيئـــة الظــروف الالزمــة إلجـــراء       
شركاء ويرحــب جملــس األمــن بعــزم الــ. االنتخابــات بــدعم حثيــث مــن اجملتمــع الــدويل

ــا  ــدوليني، مب ــاد     ال ــا، إيف يف ذلــك االحتــاد األورويب ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب
ويؤكـد  . بعثات ملراقبة االنتخابات وأفرقة دعم بناء على طلب مـن احلكومـة األفغانيـة             

 إىل اجلهـات الـيت تلجـأ   جملس األمن أمهية هتيئـة بيئـة آمنـة إلجـراء االنتخابـات، ويـدين           
 منـه بـاجلهود الـيت تبـذهلا احلكومـة           واعترافـا ة العمليـة االنتخابيـة،      العنف من أجل إعاقـ    

حاليا، يشجع ما تبذله من جهـود إضـافية مبـساعدة القـوة الدوليـة للمـساعدة                  األفغانية
 .مان األمن خالل فترة االنتخاباتاألمنية من أجل ض
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يف ذلـك   لس مبا أبداه اجملتمع الدويل مؤخرا يف حمافل خمتلفة، مبـا            اجملويرحب  ”    
 كيـل وواشـنطن وإسـالم     /احملافل الـيت شـهدهتا موسـكو والهـاي وأنقـرة وستراسـبورغ            

مبـساعدة احلكومـة األفغانيـة      مؤكـد   تـزام   ال، مـن     وييكاتريونربغ وترييـسيت   أباد وطهران 
  .يد يف املنطقة اليت ينتمي إليهايف بناء بلد مستقر ومزدهر مندمج بشكل ج

وري الـذي يـضطلع بـه كـل مـن بعثـة             ويشدد جملـس األمـن علـى الـدور احملـ          ”    
األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل أفغانــستان واملمثــل اخلــاص لألمــني العــام يف قيــادة  

 مـؤمتر الهـاي   ما أعرب عنـه يف      املدنية الدولية يف أفغانستان، ويالحظ       وتنسيق اجلهود 
ألمـني العـام    ه ل ويف هذا الصدد، يعرب جملس األمـن عـن تأييـد          . البعثة توسيعمن توقع   

 إىل تقـدمي مزيـد مـن    هيـدعو و  خـالل الـسنة اجلاريـة   زيادة توسيع البعثةفيما يعتزمه من  
  .مقترحاته التفاصيل بشأن

ويرحــب جملــس األمــن بالتقــدم الــذي أحرزتــه احلكومــة األفغانيــة يف تنفيــذ   ”    
ــة خــالل ا       ــة األفغاني ــة الوطني ــتراتيجية اإلمنائي ــستان واالس ــق بأفغان ــاق املتعل ــرة االتف لفت

املشمولة بالتقرير األخري لألمني العام، ويشجع احلكومـة األفغانيـة علـى تعزيـز اجلهـود                
 مبجــاالت األمــن واحلوكمــة وســيادة املتعلقــة مــن أجــل التــصدي للمــسائل الــيت تبــذهلا

ــصادية       ــة االقت ــسان، مبــا يف ذلــك املــساواة بــني اجلنــسني والتنمي القــانون وحقــوق اإلن
ــة، فــضال عــن ا   ــة يف مكافحــة املخــدرات، و   واالجتماعي ــشاملة املتمثل ــسألة ال ــب مل يهي

تقـدمي  بسبل منها   ،  اجملاليف هذا    اجملتمع الدويل مواصلة دعم جهود احلكومة األفغانية      ب
 يف مـؤمتر بـاريس   تويشري جملس األمـن إىل األولويـات الـيت حـدد     . املساعدة اإلنسانية 
مي الدعم الكايف الالزم إلحـراز     مؤمتر الهاي، ويشدد على أمهية تقد      وأعيد تأكيدها يف  

 .ية تلكو األول ذاتاالتاجملالتقدم يف 

قيـاس  ل نقـاط مرجعيـة      صـياغة أعمـال   حبالـة سـري     وحييط جملـس األمـن علمـا        ”    
إىل وتتبع التقدم احملرز يف تنفيذ واليـة وأولويـات بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة                

ألعمـال بالتـشاور مـع مجيـع العناصـر           هـذه ا   أن تنجـز  أفغانستان، ويعرب عـن أملـه يف        
ــل       ــر املقب ــة يف التقري ــة يف صــيغتها النهائي ــدرج النقــاط املرجعي ــة ويف أن ت ــة املعني الفاعل

  .“لألمني العام
  


