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  )٢٠١٠ (١٩١٧القرار     
  ٢٠١٠مارس / آذار٢٢، املعقودة يف ٦٢٩٠الذي اختذه جملس األمن يف اجللسة     

  
  ،إن جملس األمن  
ــشري    ــرار    إذ ي ــستان، وال ســيما ق ــشأن أفغان ــسابقة ب ــه ال ) ٢٠٠٩ (١٨٦٨ هإىل قرارات

مـارس  / آذار ٢٣حـىت   القاضي بتمديد والية بعثة األمم املتحدة لتقدمي املـساعدة إىل أفغانـستان             
) ٢٠٠٦ (١٦٥٩، وإىل قـــراره )٢٠٠٦ (١٦٦٢علـــى النحـــو الـــذي حـــدده القـــرار  ٢٠١٠

 إىل تقريـر بعثـة جملـس األمـن إىل أفغانـستان يف      وإذ يشري أيـضا اتفاق أفغانستان، فيه الذي أيد  
  ،)S/2008/782 (٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ إىل ٢١الفترة من 
د بسيادة أفغانستان واستقالهلا وسـالمتها اإلقليميـة         التزامه الشدي  وإذ يؤكد من جديد     

  ووحدهتا الوطنية،
 عـدم  وإذ يـدرك  على أمهية اتباع هنج شامل يف تناول احلالة يف أفغانستان،            وإذ يشدد   

  وجود أي حل عسكري صرف لضمان استقرار أفغانستان،
 مـن جهـود     يبذالنـه  حلكومـة أفغانـستان وشـعبها يف مـا        املستمر   دعمه   وإذ يعيد تأكيد    

إلعادة بناء بلدمها، وتوطيد أسس الـسالم املـستدام والدميقراطيـة الدسـتورية، واحـتالل املكانـة                 
  الالئقة هبما يف اجملتمع الدويل،

الـذي حـدد جـدول أعمـال        ) S/2010/65( بالبيان الصادر عن مؤمتر لنـدن        وإذ يرحب   
  يـستند كالمهـا إىل  ن أفغانـستان يات متفقا عليها ملا ينبغي عمله يف املـستقبل بـشأ   و وأول اواضح

 وتقـوم   ،استراتيجية شاملة متضي هبا قدما حكومة أفغانستان بدعم من املنطقة واجملتمـع الـدويل             
  ،غري منحازفيها األمم املتحدة بدور تنسيقي حموري و

 لتنفيـذ اتفـاق أفغانـستان واسـتراتيجية التنميـة       ، يف هذا الـسياق،     دعمه  تأكيد وإذ يعيد   
انـــستان واالســـتراتيجية الوطنيـــة ملكافحـــة املخـــدرات، حتـــت مـــسؤولية الـــشعب  الوطنيـــة ألفغ
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مـن جانـب مجيـع األطـراف        ومنـسقة    بضرورة بـذل جهـود متواصـلة         وإذ حييط علما  األفغاين،  
  ،املستمرة ولقهر التحديات  هذه الصكوكالفاعلة ذات الصلة لتوطيد التقدم احملرز يف تنفيذ

املتحــدة أداءه يف  الــذي تواصــل األمــم املنحــاز احملــوري وغــري علــى الــدور وإذ يــشدد  
جمال تعزيــز السالم واالستقرار يف أفغانستان بقيادهتا للجهود اليت يـضطلع هبـا اجملتمـع الـدويل،                 

ــستان    ــة أفغان ــا فيهــا االشــتراك مــع حكوم ــذ اتفــاق     يف مب ــة لتنفي ــسيق ورصــد اجلهــود املبذول تن
والرصـد دعمـا لألولويـات الـيت حـددهتا حكومـة            أفغانستان من خالل اجمللس املشترك للتنسيق       

 عــن تقــديره وتأييــده القــوي للجهــود اجلاريــة الــيت يبــذهلا األمــني العــام  وإذ يعــربأفغانــستان، 
أفـراد البعثـة، نـساء      وال سـيما اجلهـود الـيت يبـذهلا          وممثله اخلاص ألفغانستان الذي ُعـني حـديثا،         

  ة شعب أفغانستان،ملساعدالذين يعملون يف ظل ظروف عسرية ورجاال، 
 بـــالتزام اجملتمـــع الـــدويل املـــستمر بـــدعم اســـتقرار أفغانـــستان وتنميتـــها،  وإذ يرحـــب  
ذلـك االلتـزام املعلـن يف        يف  أيضا يف هذا الصدد باملبادرات الدوليـة واإلقليميـة، مبـا           يرحب وإذ

نـاير  ي/ كـانون الثـاين    ٢٦يف  املعقـود   “ قلـب آسـيا   ”للـصداقة والتعـاون يف      مؤمتر قمـة إسـطنبول      
يف املعقــود  مبــشاركة أفغانــستان والــدول اجملــاورة هلــا ومــؤمتر لنــدن املعــين بأفغانــستان    ٢٠١٠

، وإذ يتطلع قدما إىل قيام حكومة أفغانستان بوضـع خطـط عمـل              ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين  ٢٨
   من هذا العام،الحقوأهداف ملموسة حتضريا للمؤمتر الدويل الذي سيعقد يف كابل يف وقت 

 بــشأن ٢٠٠٢ديــسمرب / كــانون األول٢٢ إىل أمهيــة إعــالن كابــل املــؤرخ  يــشريوإذ   
، واملـؤمتر االسـتثنائي املعـين بأفغانـستان         )S/2002/1416) (إعـالن كابـل   (عالقات ُحسن اجلـوار     

ــة منظمــة شــنغهاي للتعــاون،   ٢٠٠٩مــارس / آذار٢٧الــذي عقــد يف موســكو يف    حتــت رعاي
 إىل وإذ يتطلــع قــدما، )S/2010/70 (٢٠١٠ينــاير / كــانون الثــاين٢٦وبيــان إســطنبول املــؤرخ 

 وإذ يـشدد  مؤمتر التعاون االقتصادي اإلقليمي الرابع بشأن أفغانستان الذي سـيعقد يف تركيـا،              
علــى األمهيــة احلامســة لتعزيــز التعــاون اإلقليمــي بوصــفه وســيلة فعالــة لتــدعيم األمــن واحلوكمــة  

  ان،والتنمية االقتصادية واالجتماعية يف أفغانست
ــساعدة      وإذ يرحــب   ــسانية مل ــة واإلن ــادة جهودهــا املدني ــيت تقــوم بزي ــدان ال  جبهــود البل

 اجملتمع الـدويل علـى مواصـلة تعزيـز مـسامهاته بطريقـة              إذ يشجع و،  حكومة وشعب أفغانستان  
  ، األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستانمنسقة مع السلطات األفغانية وبعثة

 إىل عملية شفافة وذات مصداقية ودميقراطية تصون االسـتقرار     على احلاجة  وإذ يشدد   
ــات،   ــرة االنتخابـ ــة فتـ ــة   وإذ يرحـــبواألمـــن طيلـ ــة أفغانـــستان بـــضمان نزاهـ ــالتزام حكومـ  بـ
   ومبنع املخالفات وحاالت إساءة السلوك، ٢٠١٠االنتخابات التشريعية الوطنية لعام 
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ــِسُم بــه التحــد      ميــسلّ وإذ   ــالترابط الــذي تت ــرة أخــرى ب يات املاثلــة يف أفغانــستان،   م
 أن أوجه التقدم املستدام يف جمـاالت األمـن واحلوكمـة وحقـوق اإلنـسان         يؤكد من جديد   وإذ

ــة، وكــذلك يف   ــشاملة لعــدة قطاعــات مثــل  سائل املــوســيادة القــانون والتنمي ــة الفــساد ال حمارب
صلة اليت تبـذهلا     باجلهود املت  وإذ يرحب  منها اآلخر،     يعزز كلٌ  ،ومكافحة املخدرات والشفافية  

  احلكومة األفغانية واجملتمع الدويل للتصدي هلذه التحديات باتباع هنج شامل،
ــستان،       وإذ يؤكــد   ــة يف أفغان ــصدي للتحــديات القائم ــاع هنــج شــامل يف الت ــة اتب  أمهي
ــة للمــساعدة      يالحــظ وإذ ــة والقــوة الدولي ــآزر بــني أهــداف البعث ــسياق، أوجــه الت ، يف هــذا ال

 علــى ضــرورة وإذ يــشدد، )٢٠٠٩ (١٨٩٠ املالحظــة أيــضا يف القــرار األمنيــة، كمــا ســبقت
تعزيز التعاون والتنسيق والـدعم املتبـادل فيمـا بينـهما، مـع إيـالء االعتبـار الـالزم للمـسؤوليات                     

  احملددة لكل منهما،
العاجـل للحالـة اإلنـسانية عـن طريـق حتـسني فـرص              التـصدي    على ضرورة    وإذ يشدد   

ونوعيتها وكميتها، وضـمان تنـسيق وتوزيـع املـساعدة اإلنـسانية علـى              وصول املعونة اإلنسانية    
بني وكـاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها         فيما  حنو فعال وكفؤ وسريع عن طريق تعزيز التنسيق         

وبراجمهــا حتــت ســلطة املمثــل اخلــاص لألمــني العــام وبــني األمــم املتحــدة وغريهــا مــن اجلهــات   
حيـث تـشتد   ،  جـود اإلنـساين لألمـم املتحـدة يف األقـاليم          املاحنة، وعن طريـق توسـيع وتعزيـز الو        

  احلاجة إليه،
 أن اهلجمــات تعيــق وإذ يؤكــد اهلجمــات علــى أفــراد املــساعدة اإلنــسانية،  وإذ يــدين  

 علــى ضــرورة ضــمان مجيــع  وإذ يــشدداجلهــود الراميــة إىل تقــدمي العــون لــشعب أفغانــستان،   
عراقيل، مبا فيها موظفو األمـم      خماطر أو   ون  األطراف لوصول كافة اجلهات اإلنسانية الفاعلة د      

   التام بالقانون اإلنساين الدويل الواجب التطبيق،هااملتحدة واألفراد املرتبطون هبا، وتقيد
سـيما إزاء ازديـاد أعمـال         قلقـه إزاء احلالـة األمنيـة يف أفغانـستان، وال           يد تأكيد وإذ يع   

لبـان وتنظـيم القاعـدة واجلماعـات املـسلحة       العنف واألنشطة اإلرهابية اليت تقـوم هبـا حركـة طا          
غــري القانونيــة واجملرمــون والــضالعون يف جتــارة املخــدرات، وإزاء العالقــات املتزايــدة القــوة بــني 
أنشطة اإلرهاب واملخدرات غري املشروعة، وما يؤدي إليه ذلك من هتديدات حمدقـة بالـسكان               

  فراد العسكريون واملدنيون الدوليون، احملليني، مبن فيهم األطفال وقوات األمن الوطين واأل
إزاء ما ألعمال العنف واألنشطة اإلرهابيـة الـيت تقـوم            البالغ عن قلقه    وإذ يعرب أيضا    

هبــا حركــة طالبــان وتنظــيم القاعــدة وغريمهــا مــن اجلماعــات املتطرفــة مــن آثــار ضــارة بقــدرة     
مات األساســية للــشعب احلكومــة األفغانيــة علــى ضــمان ســيادة القــانون، وتــوفري األمــن واخلــد 

  األفغاين، وكفالة حتسني متتعه حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها،
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 التهديدات املتزايدة اليت متثلها حركـة طالبـان وتنظـيم القاعـدة واجلماعـات               وإذ يدرك   
  املتطرفة األخرى وكذلك التحديات املتصلة باجلهود الرامية إىل التصدي هلذه التهديدات،

) ٢٠٠٩ (١٨٩٤و ) ٢٠٠٦ (١٧٣٨و ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤ إىل قراراتـــــه يـــــشريوإذ   
 عـن قلقـه الرتفـاع عـدد اإلصـابات يف      وإذ يعـرب بشأن محاية املدنيني يف النـزاعات املـسلحة،   

صفوف املدنيني، حيث تتسبب حركة طالبان وتنظيم القاعدة وغريمها من اجلماعـات املتطرفـة              
لتقدم الذي حققته القوات األفغانية والدوليـة يف احلـد           با وإذ يرحب يف غالبية تلك اإلصابات،     

 نـداءه الختـاذ كافـة اإلجـراءات املمكنـة لـضمان محايـة              وإذ يكـرر  من اإلصابات بـني املـدنيني،       
قــوق اإلنــسان الــدويل حلقــانون ال إىل التقيــد بالقــانون اإلنــساين الــدويل و وإذ يــدعواملــدنيني، 

  حسب انطباقهما،
 ملا متثله األلغام املـضادة لألفـراد وخملفـات احلـرب واألجهـزة       أيضا عن قلقه وإذ يعرب   

 علـى ضـرورة االمتنـاع       وإذ يـشدد  املتفجرة اليدوية الصنع من هتديد خطـري للـسكان املـدنيني،            
  عن استعمال األسلحة واألجهزة اليت حيظرها القانون الدويل،

ــر مســاد ني    وإذ يرحــب   ــة يف حظ ــة املتمثل ــة األفغاني ــازات احلكوم ــا،   بإجن ــرات األموني ت
 على اختاذ إجـراءات عاجلـة لتنفيـذ لـوائح تنظيميـة مـن أجـل فـرض رقابـة علـى كـل                         حيث وإذ

املواد املتفجرة والسالئف الكيميائية، مما حيد من قدرة املتمردين علـى اسـتخدامها يف األجهـزة                
  املتفجرة اليدوية الصنع،

ــ   ــستان إىل     إىل شريوإذ ي ــة أفغان ــه حكوم ــذي وجهت ــالن ال ــة   اإلع ــة ملراقب ــة الدولي  اهليئ
املخـــدرات والـــذي أفـــادت فيـــه بعـــدم وجـــود أي اســـتعمال قـــانوين ألهنيدريـــد األســـيتيك يف 
أفغانستان يف الوقت الراهن وضرورة امتناع البلـدان املنتجـة واملـصدرة عـن التـرخيص بتـصدير              

ضاء، عمـال   الدول األع  وإذ يشجع هذه املادة إىل أفغانستان دون طلب من احلكومة األفغانية،          
ــالقرار  ــام       )٢٠٠٨ (١٨١٧ب ــال الت ــة، وخاصــة باالمتث ــة الدولي ــع اهليئ ــا م ــادة تعاوهن ــى زي ، عل

ــادة   ــام امل ــشروع باملخــدرات        ١٢ألحك ــار غــري امل ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجت  مــن اتفاقي
  ،١٩٨٨واملؤثرات العقلية لعام 

  ،)اجلريغا(ين  عن مساندته لعملية جملس السالم األفغاين الباكستاوإذ يعرب  
، )٢٠٠٦ (١٦٧٤، و   )٢٠٠٠ (١٢٩٦، و   )١٩٩٩ (١٢٦٥ إىل قراراتـه     وإذ يشري   

ــسلحة،   ) ٢٠٠٩ (١٨٩٤، و )٢٠٠٦ (١٧٣٨و  ـــزاعات املــ ــدنيني يف النــ ــة املــ ــشأن محايــ بــ
ــه  ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩، و )٢٠٠٩ (١٨٨٨، و )٢٠٠٨ (١٨٢٠، و )٢٠٠٠ (١٣٢٥وقراراتـ

بـشأن األطفـال    ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢ ، و )٢٠٠٥ (١٦١٢بشأن املرأة والسالم واألمن، وقراريـه       
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ــ ــسلحة، ـوالن ــا زاعات امل ــيط علم ــام   وإذ حي ــني الع ــر األم ــال  ) S/2008/695( بتقري ــشأن األطف ب
  زاعات املسلحة يف أفغانستان،ـوالن

  ؛)S/2010/127 (٢٠١٠مارس / آذار١٠ بتقرير األمني العام املؤرخ يرحب  - ١  
حـدة الطويـل األجـل بالعمـل مـع حكومـة        اللتزام األمم املت   يعرب عن تقديره    - ٢  

   دعمه الكامل لعمل البعثة واملمثل اخلاص لألمني العام؛ويعيد تأكيدوشعبها،  أفغانستان 
 متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل أفغانــستان، علــى يقــرر  - ٣  
ــه  النحــــــو  ، )٢٠٠٨ (١٨٠٦، و )٢٠٠٧ (١٧٤٦، و )٢٠٠٦ (١٦٦٢احملــــــدد يف قراراتــــ

  ؛ ٢٠١١  مارس / آذار٢٣أدناه، حىت  ٦، و ٥، و ٤ات ، والفقر)٢٠٠٩ (١٨٦٨ و
يتعلـق مبـسائل     األمم املتحدة إىل دعم أولويات حكومة أفغانـستان فيمـا       يدعو  - ٤  

األمن واحلوكمة والتنمية االقتصادية والتعـاون اإلقليمـي، مبـساعدة مـن اجملتمـع الـدويل، ودعـم                  
 وكـذلك بـشأن   ات املتبادلـة املعلنـة بـشأن هـذه املـسائل يف مـؤمتر لنـدن       التنفيذ الكامـل لاللتزامـ    

 أن تقـدم البعثـة املـساعدة إىل       ويطلـب ،  مواصلة تنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة املخـدرات      
حكومة أفغانستان يف االنتقال إىل مرحلة القيادة األفغانيـة، بـسبل منـها دعـم التحـضري للمـؤمتر                 

  ؛يف وقت الحق من هذا العاماملزمع عقده يف كابل 
ــني العــام، يف حــدود        كــذلكيقــرر  - ٥   ــل اخلــاص لألم  أن تواصــل البعثــة واملمث
وباالسترشـاد مببـدأ تعزيـز قـبض أفغانـستان علـى زمـام األمـور واضـطالعها بالقيـادة،                     واليتهما  

ز بـصفة   اإلشراف على اجلهود املدنية الدولية، وفقـا ملـا ورد يف بيـان مـؤمتر لنـدن، ومـع التركيـ                    
  :خاصة على األولويات املبينة أدناه

التــشجيع، بــصفة رئــيس مــشارك للمجلــس املــشترك للتنــسيق والرصــد، علــى    )أ(  
دعـم أكثـر اتـساقا مـن اجملتمـع الـدويل إىل أولويـات حكومـة أفغانـستان يف جمـايل التنميـة                       تقدمي  

جلهـــات املاحنـــة املقدمـــة مـــن ا واحلوكمـــة، بوســـائل منـــها حـــشد املـــوارد، وتنـــسيق املـــساعدة 
املتحــدة وصــناديقها   واملنظمــات الدوليــة، وتوجيــه املــسامهات املقدمــة مــن وكــاالت األمــم        

والتنميـة؛ ويف الوقـت نفـسه، دعـم         وبراجمها، وال سـيما ألنـشطة مكافحـة املخـدرات والـتعمري             
، ودعــم اجلهــود الراميــة إىل زيــادة نــسبة املعونــة اإلمنائيــة املقدمــة مــن خــالل احلكومــة األفغانيــة 
  اجلهود الرامية إىل زيادة الشفافية والفعالية يف استخدام احلكومة األفغانية لتلك املوارد؛

تقويــة التعــاون مــع القــوة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة وكــبري املمــثلني املــدنيني     )ب(  
علــى مجيــع املــستويات ويف مجيــع أرجــاء البلــد، وفقــا   ) النــاتو(ملنظمــة حلــف مشــال األطلــسي  

ــادل       هتــا لواليا ــسري تب ــدنيني والعــسكريني، وتي ــسيق بــني امل القائمــة، وذلــك هبــدف حتــسني التن
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ــساق بــني    ــة االت ــها وكفال ــة     املعلومــات يف حين ــة الوطني ــشطة الــيت تقــوم هبــا القــوات األمني األن
االســـتقرار الـــيت تقودهـــا  والدوليـــة واجلهـــات الفاعلـــة املدنيـــة دعمـــا لعمليـــة التنميـــة وحتقيـــق  

ســائل منــها املــشاركة مــع أفرقــة تعمــري األقــاليم واملــشاركة مــع املنظمــات غــري     أفغانــستان، بو
احلكومية؛ ودعم عمليـة التحـول يف األقـاليم إىل تـويل أفغانـستان املـسؤولية األمنيـة مـع مراعـاة                   

  والية كل من البعثة والقوة الدولية؛
رامج املـصاحلة  توفري التوعية السياسية وكذلك املساعي احلميدة لدعم تنفيـذ بـ         )ج(   

وإعــادة اإلدمــاج الــيت تقودهــا أفغانــستان، إذا طلبــت حكومــة أفغانــستان ذلــك، بوســائل منــها  
اقتراح تدابري بنـاء الثقـة ودعمهـا يف إطـار الدسـتور األفغـاين ويف احتـرام كامـل لتنفيـذ التـدابري                        

 ١٨٢٢، و )١٩٩٩ (١٢٦٧وتطبيــق اإلجــراءات الــيت اســـتحدثها جملــس األمــن يف قراراتـــه      
  ، فضال عن سائر قرارات اجمللس ذات الصلة؛)٢٠٠٩ (١٩٠٤، و )٢٠٠٨(

توفري الدعم، بناء على طلـب الـسلطات األفغانيـة، ومـع مراعـاة التقـدم احملـرز                    )د(  
يف االلتزامــات بــشأن اإلصــالح االنتخــايب املتفــق عليهــا يف مــؤمتر لنــدن، للتحــضري لالنتخابــات 

أعمـال اجلهـات املاحنـة والوكـاالت      عدة التقنيـة، وتنـسيق   التشريعية املقبلة، وذلـك بتقـدمي املـسا       
وتوجيـه األمـوال املتاحـة واإلضـافية املرصـودة       واملنظمات الدولية األخرى الـيت تقـدم املـساعدة         

لدعم هذه العمليـة؛ وتـوفري الـدعم، مـن خـالل اجملتمـع املـدين، للمـشاركة القويـة مـن الـشعب                       
  نتخايب؛الصالح ااألفغاين يف االنتخابات ويف عملية اإل

أن البعثـة واملمثـل اخلـاص سيواصـالن اإلشـراف علـى          أيـضا يؤكد من جديد      - ٦  
  :اجلهود املدنية الدولية يف اجملاالت ذات األولوية التالية

علـى   التشجيع، من خالل تعزيز الوجود وتوسيع نطاقه يف مجيع أرجاء البلـد،       )أ(  
ان واالستراتيجية الوطنية ملكافحة املخدرات، وتيـسري       تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية ألفغانست    
  اإلدماج يف سياسات احلكومة وفهمها؛

حتسني احلوكمة وسيادة القـانون، مبـا يف ذلـك           دعم وتعزيز اجلهود الرامية إىل        )ب(  
العدالـة االنتقاليـة، ومكافحـة الفـساد علــى الـصعيدين احمللـي والـوطين، وإىل تـشجيع املبــادرات         

 على الصعيد احمللي بغية تيسري االستفادة من منـافع الـسالم وتقـدمي اخلـدمات يف حينـها       اإلمنائية 
   مستدام؛ وعلى حنو 

ــا          )ج(    ــسانية وفق ــساعدة اإلن ــدمي امل ــسري تق ــسيقي حمــوري لتي ــدور تن االضــطالع ب
ــادئ  ــال          للمب ــم فع ــوفري دع ــها ت ــسبل من ــستان، ب ــة أفغان ــدرات حكوم ــاء ق ــة بن ــسانية وبغي اإلن

مواتيــة  الوطنيــة واحملليــة يف مــساعدة املــشردين داخليــا ومحايتــهم ويف إجيــاد ظــروف  للــسلطات 
  لعودة طوعية آمنة وكرمية ومستدامة لالجئني واملشردين داخليا؛ 
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مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان، يف التعـاون مـع           االستمرار، بدعم من      )د(  
ن، وكذلك يف التعاون مع املنظمـات غـري احلكوميـة           اللجنة األفغانية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسا     

الدولية واحمللية ذات الصلة وحكومة أفغانستان، من أجل رصـد حالـة املـدنيني، وتنـسيق اجلهـود                  
ــات         ــة باحلري ــام لألحكــام املتعلق ــذ الت ــساعدة يف التنفي ــهم وامل ــة محايت ــة إىل كفال األساســية  الرامي

أفغانـستان طرفـا    واملعاهـدات الدوليـة الـيت تكـون       فغـاين   وحقوق اإلنسان الـواردة يف الدسـتور األ       
  هلا؛ فيها، وال سيما األحكام املتعلقة بتمتع املرأة التام حبقوق اإلنسان اليت

  دعم التعاون اإلقليمي للعمل من أجل استقرار وازدهار أفغانستان؛  )هـ(  
 تنفيـذ واليتـها      بكافة األطراف األفغانية والدولية التنـسيق مـع البعثـة يف           يهيب  - ٧  

تعزيز أمن موظفي األمم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني هبـا وحريـة تنقلـهم                 اجلهود الرامية إىل     ويف  
  يف مجيع أرجاء البلد؛  

 على ضرورة كفالة األمن ملوظفي األمـم املتحـدة وعلـى دعمـه              يكرر التأكيد   - ٨  
ويتطلـع قـدما إىل احلـصول علـى حتليـل      للتدابري اليت اختذها األمني العام بالفعل يف هذا الـصدد،         

  الحتياجات األمم املتحدة األمنية يف أفغانستان؛ 
 علــى أمهيــة تعزيــز وجــود البعثــة وغريهــا مــن وكــاالت األمــم املتحــدة  يــشدد  - ٩  

 األمــني العــام علــى  ويــشجعوبراجمهــا يف األقــاليم وتوســيع نطــاق ذلــك الوجــود،    وصــناديقها 
ليا من أجل اختاذ التدابري الالزمـة ملعاجلـة املـسائل األمنيـة املرتبطـة               مواصلة اجلهود اليت يبذهلا حا    

هبذا التعزيز والتوسيع، ويـشدد بقـوة علـى سـلطة املمثـل اخلـاص لألمـني العـام يف تنـسيق مجيـع                        
  أنشطة وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها يف أفغانستان؛

نيـة املقبلـة يف التطـور الـدميقراطي          على أمهية االنتخابات التشريعية الوط     يشدد  - ١٠  
 إىل بــذل كــل اجلهــود لكفالــة مــصداقية االنتخابــات وســالمتها وأمنــها،   ويــدعوألفغانــستان، 

 بالتحــديات الــيت تواجــه اللجنــة االنتخابيــة األفغانيــة املــستقلة واللجنــة األفغانيــة املعنيــة   مويــسلّ
ــات،   ــشكاوى االنتخاب ــام هــاتني  ويؤكــدب ــة يف    ضــرورة قي ــا بفعالي ــصريف مهامهم ــتني بت اهليئ

 حكومة أفغانستان على العمـل مـع البعثـة لـضمان أن         ويشجعالتحضري لالنتخابات ورصدها،    
  ن وأن توفرا الدور الرقايب الذي ينص عليه الدستور؛ ان ومستقلتان قويتاتكون اللجنت

ــم املتحــد      يرحــب  - ١١   ــع األم ــب م ــستان بالعمــل عــن كث ــة أفغان ــالتزام حكوم ة  ب
 إلدخــال حتــسينات علــى العمليــة ٢٠٠٩لالســتفادة مــن الــدروس املــستقاة مــن انتخابــات عــام 

 وما بعده، ومع مراعاة االلتزامـات باإلصـالح االنتخـايب الـيت أُعلنـت      ٢٠١٠االنتخابية يف عام  
 الـدور القيـادي للبعثـة يف دعـم حتقيـق تلـك االلتزامـات بنـاء            يؤكـد مـن جديـد     يف مؤمتر لندن،    

 إىل البعثـة تقـدمي املـساعدة التقنيـة إىل اجلمعيـة الوطنيـة          ويطلـب حلكومـة األفغانيـة،     على طلب ا  



S/RES/1917 (2010)
 

8 10-28336 
 

 بأعـضاء اجملتمـع الـدويل       ويهيـب كـذلك   واجملتمع املدين لدعم تنفيذ إصالحات انتخابية بنـاءة؛         
  تقدمي املساعدة حسب االقتضاء؛

نــها جملــس اجلهود املتجــددة الــيت تبــذهلا احلكومــة األفغانيــة، بــسبل مبــ يرحــب  - ١٢  
املقرر عقده خـالل هـذه الـسنة، لتعزيـز احلـوار مـع العناصـر املعارضـة                  ) اجلريغا(السالم الوطين   

للحكومة اليت تبـدي اسـتعدادها لنبـذ العنـف، وقطـع العالقـات مـع تنظـيم القاعـدة وغـريه مـن                        
ه املنظمــات اإلرهابيــة، وإدانــة اإلرهــاب، والقبــول بالدســتور األفغــاين، خاصــة فيمــا يتعلــق منــ   

 حكومــة أفغانــستان علــى اســتخدام  ويــشجعبالــشؤون اجلنــسانية ومــسائل حقــوق اإلنــسان،  
املساعي احلميدة للبعثة لدعم هـذه العمليـة حـسب االقتـضاء، يف احتـرام كامـل لتنفيـذ التـدابري                     

ــه    ) ٢٠٠٨ (١٨٢٢و ) ١٩٩٩ (١٢٦٧واإلجــراءات الــيت اســتحدثها جملــس األمــن يف قرارات
  الصلة؛  قرارات اجمللس األخرى ذات، فضال عن )٢٠٠٩ (١٩٠٤ و

بــالتزام احلكومــة بوضــع وتنفيــذ برنــامج وطــين للــسالم وإعــادة  أيــضايرحــب   - ١٣  
 علــى دور البعثــة يف دعــم ويــشدداإلدمــاج يتــسم بالفعاليــة والــشمول والــشفافية واالســتدامة، 

تقــدمي  اجملتمــع الــدويل علــى ويــشجعذلــك الربنــامج حــسب التكليــف الــوارد يف هــذا القــرار،  
ــها إنــشاء صــندوق اســتئماين       املــساعدة جلهــود حكومــة أفغانــستان يف هــذا الــصدد، بــسبل من

  للسالم وإعادة اإلدماج؛
 باجلهود اجلارية الـيت تبـذهلا حكومـة أفغانـستان وشـركاؤها اجملـاورون        يرحب  - ١٤  

ن الــيت واإلقليميــون مــن أجــل تعزيــز الثقــة والتعــاون فيمــا بينــهم، مبــا يف ذلــك مبــادرات التعــاو 
ــع          ــي الراب ــة الثالث ــؤمتر القم ــا م ــا فيه ــة، مب ــة واملنظمــات اإلقليمي ــدان املعني ــؤخرا البل وضــعتها م

ســطنبول الــذي عقــد إســطنبول، ومــؤمتر قمــة إألفغانــستان وباكــستان وتركيــا، الــذي ُعقــد يف 
 ويرحــب كــذلكمبــشاركة أفغانــستان والــدول اجملــاورة هلــا، ومــؤمتر لنــدن املعــين بأفغانــستان،  

أكيــد مــن جديــد يف مــؤمتر لنــدن علــى املبــادئ املنــصوص عليهــا يف إعــالن عالقــات ُحــسن  بالت
 على أمهية زيـادة التعـاون بـني أفغانـستان وشـركائها ضـد حركـة                 ويشدد،  ٢٠٠٢اجلوار لعام   

طالبان وتنظيم القاعدة وغريمها من اجلماعات املتطرفـة، يف سـبيل تعزيـز الـسالم واالزدهـار يف                  
التعاون يف قطاعي االقتصاد والتنمية، باعتبار ذلك وسيلة مـن وسـائل حتقيـق              أفغانستان وتعزيز   

  االندماج التام ألفغانستان يف الديناميات اإلقليمية واالقتصاد العاملي؛
 الدور احملوري للمجلس املشترك للتنسيق والرصد يف تنـسيق      يؤكد من جديد    - ١٥  

 جبميـع اجلهـات الفاعلـة    ويهيـب يـسريه ورصـده   تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية ألفغانـستان وت  
  ذات الصلة تعزيز تعاوهنا مع اجمللس يف هذا الصدد بغية مواصلة حتسني كفاءته؛
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 باجلهــات املاحنــة الدوليــة واملنظمــات الدوليــة وحكومــة أفغانــستان أن   يهيــب  - ١٦  
ــستان،       ــدعم أفغان ــدويل ل ــه علــى نفــسها مــن التزامــات يف املــؤمتر ال ــا قطعت ــد مب  املعقــود يف تتقي

ويف مـــؤمتر لنـــدن املعـــين بأفغانـــستان الـــذي عقـــد يف  يف بـــاريس، ٢٠٠٨يونيـــه /حزيـــران ١٢
 أمهيـة مواصـلة اجلهـود يف حتـسني تنـسيق            ويؤكـد مـن جديـد     ،  ٢٠٠٨ينـاير   / الثـاين  كانون ٢٨

املعونة وفعاليتها، وذلك بوسائل منها كفالة الشفافية ومكافحة الفساد؛ وتعزيز قـدرة حكومـة              
  تان على تنسيق املعونة؛أفغانس

 حبكومة أفغانستان أن تواصل، مـستعينة باملـساعدة املقدمـة مـن اجملتمـع               يهيب  - ١٧  
الـدويل، مبـا يف ذلـك القـوة الدوليـة للمــساعدة األمنيـة وائـتالف عمليـة احلريـة الدائمـة، ووفقــا           

ور، للمسؤوليات املوكولـة إىل كـل منـهما، وحبـسب مـا يطـرأ علـى تلـك املـسؤوليات مـن تطـ                       
التصدي لتهديد أمن أفغانستان واستقرارها من جانب عناصر حركة الطالبان وتنظـيم القاعـدة              

  وغريمها من اجلماعات املتطرفة واألنشطة اإلجرامية والضالعني يف جتارة املخدرات؛
 بأشد هلجة مجيع االعتـداءات، مبـا فيهـا االعتـداءات بـاألجهزة املتفجـرة                يدين  - ١٨  

جمـات االنتحاريـة وعمليـات االختطـاف الـيت تـستهدف املـدنيني والقـوات         اليدوية الـصنع واهل  
األفغانية والدولية وأثرها الضار على جهـود تعزيـز االسـتقرار والـتعمري والتنميـة يف أفغانـستان،                  

 جلــوء حركــة طالبــان واجلماعــات املتطرفــة األخــرى إىل اســتخدام املــدنيني        ويــدين كــذلك 
  ؛بشرية دروعا

ازات الـيت حتققـت حـىت اآلن يف تنفيـذ برنـامج مكافحـة األلغـام                  باإلجن يرحب  - ١٩  
ويشجع حكومة أفغانستان على أن تواصل جهودها، بدعم من األمم املتحـدة وكافـة اجلهـات         
الفاعلــة املعنيــة، الراميــة إىل إزالــة األلغــام األرضــية املــضادة لألفــراد واأللغــام األرضــية املــضادة    

تفجـرات هبـدف احلـد مـن األخطـار الـيت هتـدد حيـاة اإلنـسان                  للدبابات وخملفات احلرب من امل    
مــن أجــل تــوفري الرعايــة  عــن احلاجــة إىل تقــدمي املــساعدة ويعــربوالــسالم واألمــن يف البلــد؛ 

ــة     ــصادية واالجتماعي ــل وإعــادة اإلدمــاج االقت ــشمل األشــخاص   وإعــادة التأهي ــا ي للــضحايا، مب
  ؛اإلعاقة ذوي

القوة الدولية للمساعدة األمنيـة والقـوات الدوليـة    لتقدم الذي أحرزته   با ميسلّ  - ٢٠  
تقليــل خطــر وقــوع ضــحايا مــن املــدنيني إىل احلــد األدىن، حــسبما ورد يف تقريــر   يف األخــرى 

 إىل  ويـدعوها  عن محاية املدنيني يف الرتاعـات املـسلحة،          ٢٠١٠يناير  /البعثة لشهر كانون الثاين   
ا عـن طريـق املراجعـة املـستمرة لإلجـراءات           بذل جهود إضافية أقـوى يف هـذا اجملـال، وال سـيم            

وخطط العمليات والقيام، بالتعـاون مـع احلكومـة األفغانيـة، باسـتعراض نتـائج كـل عمليـة مـن                  
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العمليــات الــيت يــسجَّل فيهــا وقــوع ضــحايا مــن املــدنيني والتحقيــق فيهــا، وعنــدما تستــصوب    
  حكومة أفغانستان إجراء تلك التحقيقات املشتركة؛

ــع      أمهيؤكــد  - ٢١   ــضاء، إىل مجي ــة، حــسب االقت ــة وصــول املنظمــات املعني ــة كفال ي
ــستان،    ــاز يف أفغانـ ــاكن االحتجـ ــسجون وأمـ ــدعوالـ ــدويل   ويـ ــانون الـ ــام للقـ ــرام التـ  إىل االحتـ

  الصلة، مبا يف ذلك القانون اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان؛ ذي
سـتخدامهم   عن قلقه البالغ إزاء جتنيد قوات حركة طالبـان لألطفـال وا            يعرب  - ٢٢  

ـــزاعيف أفغانــستان، وإزاء قتــل األطفــال وتــشويههم نتيجــة    ــة لتجنيــد  ويكــرر، للن ــه القوي  إدانت
األطفال اجلنود واستخدامهم يف انتهاك للقانون الـدويل الواجـب التطبيـق وجلميـع االنتـهاكات                

ات زاع املسلح، وال سـيما اهلجمـ   ـوالتجاوزات األخرى املرتكبة يف حق األطفال يف حاالت الن        
 إىل تقـدمي املـسؤولني عنـها        ويـدعو على املدارس واستخدام األطفال يف اهلجمـات االنتحاريـة،          

 ١٨٨٢و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ علـــى أمهيـــة تنفيـــذ قـــراري جملـــس األمـــن  ويـــشددإىل العدالـــة، 
 إىل األمني العـام مواصـلة تعزيـز عنـصر محايـة األطفـال يف                ويطلب، يف هذا السياق،     )٢٠٠٩(

  ن طريق تعيني مستشارين يف جمال محاية األطفال؛البعثة، وال سيما ع
 علـى أمهيـة القيـام، يف إطـار شـامل، بتعزيـز القـدرات الوظيفيـة                  يكرر التأكيد   - ٢٣  

والطابع املهين واملساءلة يف القطاع األمين األفغاين عن طريق جهود الفرز والتـدريب والتوجيـه               
لـسواء، هبـدف تـسريع وتـرية التقـدم حنـو            واإلعداد والتمكني املالئمـة، للنـساء والرجـال علـى ا          

بلوغ هدف حتقيق االكتفاء الذايت والتوازن العرقي يف صفوف قوات األمن األفغانية اليت تـوفر               
  األمن وتكفل سيادة القانون يف مجيع أحناء البلد؛ 

 يف هذا السياق بالتقدم املتواصل يف جمال تطوير اجليش الـوطين األفغـاين              يرحب  - ٢٤  
 علـى االسـتمرار يف جهـود التـدريب،       ويـشجع رته على ختطيط العمليـات وتنفيـذها،        وحتسني قد 

بوسائل منها املسامهة باملدربني واملوارد وأفرقة التوجيه واالتـصال يف جمـال العمليـات مـن خـالل                  
، وإسـداء املـشورة مـن أجـل وضـع عمليـة             )النـاتو (يبة التابعة ملنظمة حلف األطلـسي       يالبعثة التدر 

  طيط الدفاع باإلضافة إىل تقدمي املساعدة يف مبادرات إصالح الدفاع؛مستدامة لتخ
 مبـا تبذلـه الـسلطات األفغانيـة مـن جهـود لتعزيـز قـدرات الـشرطة                   حييط علما   - ٢٥  

 إىل مواصلة اجلهود لتحقيق هـذا اهلـدف، بـسبل منـها برنـامج التنميـة            ويدعوالوطنية األفغانية،   
لسياق، علـى أمهيـة تقـدمي املـساعدة الدوليـة عـن طريـق               ، يف هذا ا   ويشدداملركزة للمقاطعات،   

ة التابعــة ملنظمــة يــالــدعم املــايل وتــوفري املــدربني واملــوجهني، مبــا يف ذلــك مــسامهة البعثــة التدريب
، ومسامهة قوة الدرك األوروبية هلذه البعثة، ومسامهة االحتـاد األورويب         )الناتو(حلف األطلسي   

  ؛ )بعثة شرطة االحتاد األورويب يف أفغانستان (من خالل بعثة الشرطة التابعة له
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 بالتقــدم احملــرز يف تنفيــذ احلكومــة األفغانيــة لربنــامج حــل اجلماعــات   يرحــب  - ٢٦  
 إىل تــسريع اجلهــود لتحقيــق مزيــد مــن التقــدم بــدعم مــن        ويــدعواملــسلحة غــري القانونيــة،   

  الدويل؛ اجملتمع
ويظــل دي إلنتــاج األفيــون،  مبــا حتقــق مــؤخرا مــن تقــدم يف التــصحيـيط علمــا   - ٢٧  

 الستمرار ما تـسببه زراعـة األفيـون وإنتاجـه واالجتـار بـه واسـتهالكه مـن ضـرر                     يساوره القلق 
جــسيم لألمــن والتنميــة واحلوكمــة يف أفغانــستان وكــذلك يف املنطقــة وعلــى الــصعيد الــدويل؛   

 تنفيـــذ  احلكومـــة األفغانيـــة إىل العمـــل، مبـــساعدة مـــن اجملتمـــع الـــدويل، علـــى تـــسريعويـــدعو
االستراتيجية الوطنية ملكافحة املخدرات، بوسائل منـها بـرامج الـسبل البديلـة لكـسب العـيش،                 

 علـى تقـدمي دعـم      ويـشجع وتعميم إدراج جهود مكافحة املخدرات يف مجيع الربامج الوطنيـة؛           
 بالدعم املقدم مـن مكتـب       ويشيددويل إضايف لألولويات األربع احملددة يف تلك االستراتيجية؛         

مــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة إىل املبــادرة الثالثيــة واملركــز اإلقليمــي للمعلومــات    األ
والتنسيق يف آسيا الوسطى يف إطار مبادرة ميثاق بـاريس واسـتراتيجية قـوس قـزح؛ فـضال عـن                    

  مسامهة أكادميية دوموديدوفو للشرطة يف روسيا؛
ــاون الــدويل واإل   يــدعو  - ٢٨   ــدول إىل تعزيــز التع ــر الــذي     ال ــي ملواجهــة اخلط قليم

يتعرض له اجملتمع الدويل من إنتاج املخـدرات واالجتـار هبـا واسـتهالكها بـشكل غـري مـشروع                    
 املسؤولية العامة املـشتركة وذلـك بطـرق منـها تعزيـز قـدرات               أانطالقا من أفغانستان، وفقا ملبد    

 املـشروع باملخـدرات     إنفاذ القانون يف مكافحة املخدرات والتعاون على مكافحـة االجتـار غـري            
والسالئف الكيميائية ومكافحـة غـسل األمـوال والفـساد املـرتبطني بـذلك االجتـار، مـع مراعـاة             
نتائج املؤمتر الوزاري الثاين املعين بطرق هتريب املخدرات من أفغانستان الـذي نظمتـه حكومـة                

ميـة يف موسـكو يف      االحتاد الروسي بالتعاون مـع مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلر               
ــة   )S/2006/598 (٢٠٠٦عــام  ــاريس وعملي ــاق ب ــادرة ميث ــاريس ”، يف إطــار مب  “ موســكو-ب

  ؛)٢٠٠٨ (١٨١٧ إىل التنفيذ الكامل لقراره ، يف هذا الصدد،ويدعوالتابعة له، 
 إىل مواصلة مبادرة ميثاق باريس ملكافحة إنتاج املخدرات واالجتـار هبـا             يدعو  - ٢٩  

 مشروع والقضاء على حماصيل اخلشخاش، وخمتربات صنع املخـدرات          واستهالكها بشكل غري  
 علـى أمهيـة التعـاون علـى إدارة      ويـشدد وخمازهنا، فـضال عـن اعتـراض قوافـل نقـل املخـدرات،              

احلــدود ويرحــب بالتعــاون املكثــف ملؤســسات األمــم املتحــدة ذات الــصلة مــع منظمــة األمــن     
  والتعاون يف أوروبا يف هذا الصدد؛

 على أمهية التنفيذ الكامل واملرحلـي والـسريع واملنـسق لربنـامج              التأكيد يكرر  - ٣٠  
 أمهية تنفيذه يف الوقت املناسب بصورة كاملـة ومتتاليـة ومنـسقة             ويؤكد جمددا العدالة الوطنية،   
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من جانب مجيع املؤسسات األفغانية ذات الصلة واجلهات الفاعلة األخـرى مـن أجـل التعجيـل                 
والشفافية والقضاء على اإلفالت مـن العقـاب، واإلسـهام يف    بالنـزاهة سم  بإقامة نظام للعدالة يت   

  تأكيد سيادة القانون يف كافة أرجاء البلد؛ 
 يف هــذا الــسياق علــى أمهيــة مواصــلة التقــدم يف إعــادة تعمــري وإصــالح يــشدد  - ٣١  

ن قطاع السجون يف أفغانستان، وذلك من أجل حتسني احترام سيادة القـانون وحقـوق اإلنـسا               
  يف ذلك القطاع؛

 اآلثار الـيت خيلفهـا الفـساد املستـشري علـى األمـن واحلكـم                 بقلق بالغ  يالحظ  - ٣٢  
 احلكومة األفغانيـة علـى القيـام،    وحيثالرشيد وجهود مكافحة املخدرات والتنمية االقتصادية،    

مبساعدة من اجملتمع الدويل، بدور قيادي قوي يف مكافحـة الفـساد وتعزيـز جهودهـا مـن أجـل              
  إنشاء إدارة أكثر فعالية وشفافية وقابلية للمساءلة؛ 

 مجيع املؤسسات األفغانية، مبا فيها اجلهازان التنفيذي والتـشريعي، علـى            يشجع  - ٣٣  
 احلكومـة األفغانيـة إىل مواصـلة إجـراء املزيـد مـن اإلصـالح يف           ويـدعو العمل بروح من التعاون،     

ــة احلكــم     ــة لكفال ــشريع واإلدارة العام ــساء    جمــال الت ــانيني ن ــع األفغ ــل كامــل جلمي الرشــيد، بتمثي
 ضـرورة بـذل     ويؤكـد ورجاال، واملساءلة على الصعيدين الوطين ودون الوطين علـى حـد سـواء،              
   املزيد من اجلهود على الصعيد الدويل لتقدمي املساعدة التقنية يف هذا اجملال؛

ة والقـــانون  إىل االحتـــرام التـــام حلقـــوق اإلنـــسان واحلريـــات األساســـييـــدعو  - ٣٤  
 القيـود املفروضـة علـى حريـة         ويالحـظ مـع القلـق     اإلنساين الدويل يف كافة أرجاء أفغانـستان،        

ــة   ويــثينوســائل اإلعــالم، واهلجمــات علــى اإلعالمــيني،    ــة املــستقلة املعني  علــى اللجنــة األفغاني
حبقوق اإلنـسان ملـا تبذلـه مـن جهـود شـجاعة يف رصـد احتـرام حقـوق اإلنـسان يف أفغانـستان                 

 أمهيـة  ويؤكـد كذلك يف تعزيز هذه احلقوق ومحايتها وتـشجيع ظهـور جمتمـع مـدين تعـددي،             و
 عــن تأييــده ويعــربالتعــاون الكامــل جلميــع األطــراف الفاعلــة ذات الــصلة مــع هــذه اللجنــة؛   

للمــشاركة الواســعة الــشاملة للوكــاالت احلكوميــة واجملتمــع الــدويل مــن أجــل حتقيــق االلتــزام     
  ر لندن، مبا يف ذلك االلتزام بتوفري متويل حكومي كاٍف للجنة؛املشترك املعلن يف مؤمت

 بأنــه، رغــم التقــدم الــذي َتحقّــق يف مــسألة املــساواة بــني اجلنــسني، مــن    يقــر  - ٣٥  
 اسـتمرار أشـكال   ويدين بـشدة الضروري بذل جهود معززة لضمان حقوق النساء والفتيات،         

نف الرامـي إىل منـع الفتيـات مـن االلتحـاق            التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، وال سيما الع       
) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ أمهيــة تنفيــذ قــرارات جملــس األمــن  ويؤكــدباملــدارس، 

خطــة  اجلهــود الراميــة إىل التعجيــل بتنفيــذ ويــدعم، )٢٠٠٩ (١٨٨٩و ، )٢٠٠٩ (١٨٨٨ و
ز مـشاركة املـرأة    بـالتزام احلكومـة األفغانيـة بتعزيـ    ويرحـب العمل الوطنية للمرأة يف أفغانستان،     
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يف مجيــع مؤســسات احلوكمــة األفغانيــة، مبــا يــشمل اهليئــات املنتخبــة واملعينــة واخلدمــة املدنيــة،  
 إىل األمــني العــام أن يواصــل إدراج املعلومــات املتــصلة بعمليــة إدمــاج املــرأة يف احليــاة  ويطلــب

  ن؛السياسية واالقتصادية واالجتماعية ألفغانستان يف تقاريره إىل جملس األم
 بتعــاون احلكومــة األفغانيــة وبعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل يرحــب  - ٣٦  

ــالقرار        ــشأة عمــال ب ــن املن ــس األم ــة جمل ــع جلن ــستان م ــرار  ) ١٩٩٩ (١٢٦٧أفغان ــذ الق يف تنفي
، بوســـائل منـــها تـــوفري املعلومـــات ذات الـــصلة مـــن أجـــل حتـــديث القائمـــة )٢٠٠٩ (١٩٠٤

فـراد والكيانـات الـضالعني يف متويـل أو دعـم أعمـال أو أنـشطة                 املوحدة، ومن خالل حتديـد األ     
ــاج املخــدرات        ــد املــستمدة مــن زراعــة وإنت ــان باســتخدام العوائ تنظــيم القاعــدة وحركــة طالب

   على مواصلة هذا التعاون؛ويشجعوسالئفها واالجتار هبا على حنو غري مشروع، 
ي، مبا يف ذلك تـدابري تيـسري         إىل تعزيز عملية التعاون االقتصادي اإلقليم      يدعو  - ٣٧  

التجــارة اإلقليميــة، وزيــادة االســتثمارات األجنبيــة، وتطــوير اهلياكــل األساســية، مالحظــا دور  
  أفغانستان التارخيي باعتبارها جسرا بّريا يف آسيا؛

 بأمهية العودة الطوعية واآلمنة واملنظمـة واالنـدماج املـستدام ملـا تبقـى مـن             يقر  - ٣٨  
أجل استقرار البلد واملنطقة، ويدعو إىل مواصلة وتعزيز املـساعدة الدوليـة يف             الجئني أفغان من    
  هذا اخلصوص؛

 أمهية عودة املشردين داخليا إىل ديارهم طواعيـة وبأمـان وبـصورة     أيضا يؤكد  - ٣٩  
  منتظمة وإعادة إدماجهم على حنو مستدام؛ 

ــة أشــ    يطلــب  - ٤٠   ــدم إىل اجمللــس كــل ثالث ــام أن يق ــرا عــن   إىل األمــني الع هر تقري
التطورات يف أفغانستان، وأن يدرج يف تقريره املقبل تقييما للتقـدم احملـرز إزاء النقـاط املرجعيـة        
لقياس وتتبع التقدم احملرز يف تنفيذ واليـة البعثـة وأولوياهتـا، علـى النحـو احملـدد يف هـذا القـرار،                       

  ذه العملية؛ جبميع األطراف الفاعلة املعنية أن تتعاون مع البعثة يف هويهيب
  . إبقاء املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٤١  

  


