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احلالة يف أفغانستان - ٦٥/٨
 

 ،اجلمعية العامةإن 
مجيـــعإىل و٢٠٠٩نـــوفمرب/ تـــشرين الثـــاين٩ املـــؤرخ٦٤/١١ إىل قرارهـــاإذ تـــشري 

املتخذة يف هذا الصدد السابقةاقرارا، 
لــس ذات الــصلةا مجيــع قـرارات جملــس األمــن وبيانـات رئــيس إىلوإذ تـشري أيــضا 
 ٢٠٠٦فربايـر/شـباط ١٥املـؤرخ)٢٠٠٦ (١٦٥٩ القراراتسيما ال يف أفغانستان، واحلالةب
ــؤرخ)٢٠٠٨ (١٨١٧ و ــه/ حزيــــران١١املــ  ٢٢املــــؤرخ)٢٠١٠ (١٩١٧  و٢٠٠٨ يونيــ

 ،٢٠١٠ أكتوبر/ تشرين األول١٣ املؤرخ)٢٠١٠( ١٩٤٣  و٢٠١٠مارس/آذار
ــستان واســتقالهل سيادةبــ الــشديدالتزامهــا وإذ تؤكــد مــن جديــد   تها وســالماأفغان

املتعــدد أفغانــستان التــارخييتــراثل إذ تعــرب عــن احترامهــا الوطنيــة، واووحــد اإلقليميــة
 الثقافات واألعراق،

قا يف سـاباملعلـن عنـه إىل التزام اتمع الدويل الطويل األجل جتاه أفغانستان وإذ تشري 
 املــربم يف املــؤمتر الــدويل املعــين بتقــدمي)١(٢٠٠١ديــسمرب/ كــانون األول٥اتفــاق بــون املــؤرخ

 ٢٠٠٢ ينــاير/ كـانون الثــاين٢٢  و٢١ طوكيــو يفيف الــذي عقـداملـساعدة لــتعمري أفغانـستان
رؤمتاملـ، وإىل إعـالن)٢(٢٠٠٦ينـاير/ كـانون الثـاين٣١ يف اتفاق أفغانستان املؤرخواملعلن عنه

_______________

انظـــر(اتفـــاق بـــشأن ترتيبـــات مؤقتـــة يف أفغانـــستان ريثمـــا يعـــاد إنـــشاء املؤســـسات احلكوميـــة الدائمـــة )١(
S/2001/1154.( 

)٢( S/2006/90املرفق ،. 
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 واإلعـالن املعتمـد٢٠٠٨يونيـه/ حزيران١٢  يفباريس يف الذي عقدلدعم أفغانستانالدويل
 ،٢٠٠٩مارس/ آذار٣١يف الهاي يف الذي عقدأفغانستانب املعينيف املؤمتر الدويل

 أفغانــستان، وإذ تؤكــد مــنالــيت تواجههــا بتــرابط التحــدياتوإذ تــسلم مــرة أخــرى 
  وحقـوق اإلنـسان وسـيادة القـانونام يف جمـاالت األمـن واحلكـمجديد أن أوجه التقدم املـستد

والتنمية وفيما يتعلق مبسألة مكافحة املخدرات الشاملة لعدة قطاعات يعزز كـل منـها اآلخـر،
وإذ ترحـب بـاجلهود املتواصـلة الـيت تبـذهلا حكومــة أفغانـستان واتمـع الـدويل للتـصدي هلــذه

 التحديات على حنو متسق،
 وخباصـةلتـصدي للتحـديات املاثلـة يف أفغانـستان،لامللحـة الـضرورة أكيدوإذ تكرر ت 

ــة واإلرهابيــة املتــسمة بــالعنف الــيت تقــوم ــا حركــة طالبــان وتنظــيم تزايــد األنــشطة اإلجرامي
القاعدة واجلماعات املـسلحة غـري املـشروعة واألفـراد الـضالعون يف جتـارة املخـدرات، وخباصـة

 دونالـصعيداملؤسـسات احلكوميـة األفغانيـة، مبـا يف ذلـك علـىيف اجلنوب والشرق، وتطـوير
والتعجيـل بإصـالحوالعمليـات الدميقراطيـة ومكافحـة الفـسادالوطين، وتعزيـز سـيادة القـانون

قطاع العدل وتـشجيع املـصاحلة الوطنيـة، دون املـساس بتنفيـذ التـدابري الـيت نـص عليهـا جملـس
 والقـــرارات١٩٩٩أكتـــوبر/تـــشرين األول ١٥املـــؤرخ)١٩٩٩ (١٢٦٧األمـــن يف قـــراره

، وعمليــة حتقيــق العدالــة يف املرحلــة االنتقاليــة بقيــادة أفغانيــةاملتخــذة يف هــذا الــصدداألخــرى
والعودة اآلمنة والطوعية لألفغان الالجـئني واملـشردين داخليـا بطريقـة منظمـة تكفـل كرامتـهم

 صادية واالجتماعية،وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها والنهوض بالتنمية االقت
 مجيع االعتداءات، مبـا فيهـا االعتـداءات بـاألجهزة املتفجـرةوإذ تدين بأشد العبارات 

املرجتلة واهلجمات االنتحارية وعمليات االختطاف الـيت تـستهدف املـدنيني والقـوات األفغانيـة
والتنميــة يفحتقيــق االســتقرار والــتعمرياملبذولــة مــن أجــلهــوداجل يفوالدوليــة وأثرهــا الــضار

أفغانــستان، وإذ تــدين كــذلك جلــوء حركــة طالبــان وتنظــيم القاعــدة وغريمهــا مــن اجلماعــات
 املتطرفة واإلجرامية إىل استخدام املدنيني دروعا بشرية،

عمــال العنــف يف أفغانــستان،املــستمر ألتــصاعدال إزاءوإذ تعــرب عــن قلقهــا البــالغ 
د األخطـار الـيت تـشكلها حركـة طالبـان وتنظـيموخباصة يف اجلنوب والشرق، وإذ تسلم بتزايـ

بــاجلهود فيمـا يتعلـقالتحـديات وبتزايـدالقاعـدة وغريمهـا مـن اجلماعـات املتطرفـة واإلجراميـة
 الرامية إىل التصدي لتلك األخطار،

أنبـ تـذكر وإذاملدنيني، بني إزاء ارتفاع عدد الضحاياوإذ تعرب عن قلقها الشديد 
 عـن الغالبيـةمسؤولةقاعدة وغريمها من اجلماعات املتطرفة واإلجراميةحركة طالبان وتنظيم ال



A/RES/65/8

3

تدعو إىل االمتثـال للقـانون اإلنـساين ، وإذاملدنيني يف أفغانستان اخلسائر يف أرواحالعظمى من
 الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان وإىل اختاذ مجيع التدابري املناسبة لكفالة محاية املدنيني،

ــة والقــواتاإلضــافيةبــاجلهود متــسلوإذ  ــذهلا القــوة الدوليــة للمــساعدة األمني الــيت تب
بـذل جهـودأن تواصل اتالقوذه، وإذ يب لكفالة محاية السكان املدنينيالدولية األخرى

حثيثـة يف هـذا اــال، وخباصـة عـن طريــق االسـتعراض املـستمر ألســاليب العمـل واإلجــراءات
ومة أفغانستان، باستعراض احلاالت اليت يبلغ فيها عن وقـوع ضـحاياوالقيام، بالتعاون مع حك

إجـراء حتقيقـاتأن مـن املناسـب حكومـة أفغانـستانتـرىمن املـدنيني والتحقيـق فيهـا عنـدما
 ، فيهامشتركة

لتنـوع العرقــيشـاملة للجميـع وممثلـة ل احلكومـة الوطنيــةتكـون أمهيـة أنوإذ تالحـظ 
 املرأة بصورة كاملة وعلى قدم املساواة،للبلد وأن تكفل أيضا مشاركة

ــه األمــم املتحــدة يف تعزيــزعلــى تــشدد - ١  الــدور األساســي واحملايــد الــذي تؤدي
ألمني العام وممثله اخلاص لكل اجلهـودلالسالم واالستقرار يف أفغانستان، وتعرب عن تقديرها

رائـد الـذي تـضطلع بـه بعثـةالـدور التؤكـد، وهلـاوتأييدها القـوي يف هذا الصدديبذالااليت
اجلهـود املدنيـةالسعي إىل زيادة حتسني اتـساقاألمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان يف

 ، مسترشدة يف ذلك مببدأ تعزيز تويل أفغانستان زمام األمور والقيادة؛ وتنسيقهاالدولية
 ؛االتوصيات الواردة فيهب و)٣(تقارير األمني العامب ترحب - ٢ 
ــدترحــب أيــضا - ٣  ــة بتجدي التزامهــا جتــاه الــشعب األفغــاين أفغانــستان حكوم

 البيـانني الـصادرين عـن يفاملعرب عنهوجتديد اتمع الدويل التزامه جتاه أفغانستان على النحو
  على التوايل؛٢٠١٠يوليه/ متوز٢٠  و)٤(يناير/ كانون الثاين٢٨مؤمتري لندن وكابل يف

 اســتنادا إىلل بطريقــة بنــاءة،اء علــى دعــم عمليــة كابــ مجيــع الــشركتــشجع - ٤ 
زمـام األمـور يفواألفغـان املـسؤولية تـويلزيـادةمن أجلشراكة دولية عميقة وواسعة النطاق

األمـن والرخـاء والدميقراطيـة يف أفغانـستان، مـع إحـاللجماالت األمن واحلكم والتنميـة، بغيـة
الـيت تكفـل حقـوق املـواطنني يـنص عليهـا الدسـتور اليتالتركيز على تعزيز الضوابط واملوازين

للمـساءلة إحـراز تقــدم ختـضعكومـة فعالـةحل يتــيحمبـاوواجبـام، وإجـراء اإلصـالح اهليكلـي

_______________

)٣( A/64/364-S/2009/475 و A/64/613-S/2009/674 و A/64/705-S/2010/127 و A/64/872-S/2010/318 
 .A/65/552-S/2010/463 و
)٤( S/2010/65املرفق الثاين ،. 
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ملموس لصاحل شعبها، وتشري يف هذا الصدد إىل خطـاب التنـصيب الثـاين الـذي ألقـاه الـرئيس
 ؛٢٠٠٩نوفمرب/تشرين الثاين ١٩محيد كرزاي يف

الوطنيــة التنميــة الســتراتيجيةتقــديرها يف هــذا الــصدد اإلعــراب عــنررتكــ - ٥ 
، وترحــب بــالربامج الوطنيــة املفــصلة ذات األولويــة الــيت قــدمت يف مــؤمتر كابــل،ألفغانــستان

التكـاليف، وتـشري إىل األحكـام ذات الـصلة وحـساب ة للتنفيـذالتكميليـاخلطـطوتؤكد أمهية
 ، مبا فيه مرفقاته؛)٢( اتفاق أفغانستانمن
والـيت تولــت باالنتخابـات الربملانيـة الـيت جـرت مـؤخرا يف أفغانـستانترحـب - ٦ 

، بدعم من اتمع الدويل، باعتبارها خطـوة حامسـةعنها بالكاملاملسؤوليةاألفغانيةالسلطات
للـشجاعة الـيتاألفغـاينلـشعبلصوب توطيد الدميقراطية يف أفغانستان، وتعرب عن تقديرها

 مـن األخطـار األمنيـةرغمعلى اليف العملية االنتخابية ويف االنتخابات بنشاط مبشاركته أبداها
 وغريمهـا مـنواحلـوادث الـيت تـسببت فيهـا حركـة طالبـان وتنظـيم القاعـدة التخويـفوأعمال

 املعنيــةفغانيــةاجلماعـات املــسلحة غــري املـشروعة، وترحــب بــاجلهود الــيت تبـذهلا املؤســسات األ
للتصدي للمخالفات املزعومة وكفالة إرساء عملية موثوق ا وشـفافة وشـرعية وفقـا لقـوانني

للــدعم الــذيلمجتمــع الــدويللأفغانــستان وللدســتور، وتعــرب عــن تقــديرها يف هــذا الــصدد
 بعثة؛العن طريقيقدمه

وتؤكــد ضــرورة إزاء احلالــة األمنيــة يف أفغانــستان،تعــرب عــن قلقهــا البــالغ - ٧ 
 ازديــاد أعمــالمــن جــراءمواصــلة التــصدي للخطــر الــذي يهــدد أمــن أفغانــستان واســتقرارها

العنف واألنشطة اإلرهابية اليت تقوم ا حركة طالبان وتنظيم القاعدة وغريمها مـن اجلماعـات
املتطرفــة واإلجراميــة، مبــا فيهــا اجلماعــات الــضالعة يف جتــارة املخــدرات، وتــدين بــشدة مجيــع

 يف األجـزاء اجلنوبيـة والـشرقية،سيما الأعمال العنف والتخويف اليت ترتكب يف أفغانستان، و
 ؛ واهلجمات باألجهزة املتفجرة املرجتلةمبا يف ذلك اهلجمات االنتحارية

 ملـا يـنجم عـن ذلـك مـن خـسائر يف، يف هـذا الـصدد،تعرب عن بالغ أسفها - ٨ 
نــسيات أخــرى، مبــن فــيهم أفــراد الوكــاالت األفغانيــةملــدنيني األفغــان واملــدنيني مــن جا أرواح

ــة ــعوالدولي ــات الدبلوماســية، وومجي ــسانية ويف اهليئ ــاملني يف جمــال تقــدمي املــساعدة اإلن يفالع
أفراد قـوات األمـن الوطنيـة األفغانيـة والقـوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة وحتـالف عمليـةأرواح

 ؛مجيع من فقدوا أرواحهمذكرى، وحتييادية وما يلحق م من أضرار ماحلرية الدائمة
حكومة أفغانستان واتمع الدويل العمـل معـا بـشكل مواصلةضرورة تؤكد - ٩ 

لتحديات املتمثلة يف اهلجمات اإلرهابية الـيت تـشنها حركـة طالبـان وتنظـيملوثيق يف التصدي
ــدد العمليــةالقاعــدة وغريمهــا مــن اجلماعــات املتطرفــة واإلجراميــة، والــيت تــشكل خطــ را يه
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ــا إىل ــصدد دعو ــستان، وتكــرر يف هــذا ال ــصادية يف أفغان ــة االقت ــتعمري والتنمي ــة وال الدميقراطي
املتخـذة يف هـذااملنـصوص عليهـا يف قـرارات جملـس األمـنواإلجراءاتالتنفيذ الكامل للتدابري

نيـهيو/ حزيـران٣٠املؤرخ )٢٠٠٨ (١٨٢٢  و)١٩٩٩ (١٢٦٧ ات القرارسيما ال، والصدد
ميـع الـدولجب ويـب،٢٠٠٩ديسمرب/ كانون األول١٧ املؤرخ)٢٠٠٩ (١٩٠٤ و ٢٠٠٨
 ؛ذه اجلماعاتهل لسياسيوااملايل واملاديالدعم وأاملالذ اآلمن توفريعدماألعضاء

 أن احلالــة األمنيــة هـي الــسبب يف وقــف بعــض املنظمــاتتالحـظ مــع القلــق - ١٠ 
 سانية واإلمنائية يف بعض أجزاء أفغانستان أو احلد منها؛عملها يف جمال تقدمي املساعدة اإلن

ــة تــوفري األمــن الكــايف، وتؤكــد - ١١  املــسؤولية عــن تــوفري األمــنتالحــظ أن أمهي
 ، بـدعم مـنالقانون والنظـام يف مجيـع أحنـاء البلـد تقـع علـى عـاتق حكومـة أفغانـستان وإرساء

 اتمع الدويل؛
، وتعـربوة وحتـالف عمليـة احلريـة الدائمـةبوجود القيف هذا الصدد ترحب - ١٢ 

 سيما اللشركاء الدوليني، وول الوطين األفغاينالذي قدماه إىل اجليش للدعم هلماعن تقديرها
ة الـدركمنظمة حلف مشـال األطلـسي مـن خـالل بعثتـها التدريبيـة يف أفغانـستان ومـسامهة قـو

مبواصـلة وتنـوهطة الوطنيـة األفغانيـة إىل الـشرملا قـدموه مـن مـساعدة األورويب يف تلك البعثة،
، األخـرىربامج التـدريب الثنائيـةوبـنشر بعثـة الـشرطة التابعـة لالحتـاد األورويب يف أفغانـستان

 ؛ التنسيق عند االقتضاءزيادةوتشجع على
املبذولـة للجهـود األفغانيـة وبـشركائها الـدولينية بقـوات األمـن الوطنيـتشيد - ١٣ 

ية يف أفغانستان، ويب حبكومة أفغانستان أن تواصل، مبساعدة اتمـعلتحسني األحوال األمن
 الدويل، التصدي للخطر الذي يهدد أمن أفغانستان واستقرارها؛

أمهية مواصلة بسط سلطة احلكومة املركزية، مبا يف ذلك وجـود قـواتتؤكد - ١٤ 
 حكومــةد خبطــةاألمــن األفغانيــة، يف مجيــع مقاطعــات أفغانــستان، وترحــب يف هــذا الــصد

إىل تويل أفغانستان املسؤولية الكاملة عن األمن، استنادا إىل املعـايري تدرجييالالنتقال أفغانستان
 ، وفقا ملا أقره مؤمتر كابل؛بني األطرافوالشروط املتفق عليها

ــدها - ١٥  ــن تأيي ــرب ع ــسعىتع ــذي ت ــدف ال ــةلله ــستان حكوم ــه أفغان  إىل حتقيق
األمـن الوطنيـة األفغانيـة مـن قيـادة العمليـات العـسكرية وتنفيـذها يف يف متكني قـواتواملتمثل

 لتعزيـزاتمع الدويل تقـدمي الـدعم الـالزمب ويب،٢٠١٤مجيع املقاطعات حبلول أواخر عام
األمــن ومواصــلة تقــدمي الــدعم يف تــوفري التــدريب واملعــدات والتمويــل لقــوات األمــن الوطنيــة

 األمن يف بلدها؛ اللإحاألفغانية لالضطالع مبهمة
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يئة الظروفيفبالتزام الشركاء الدوليني ألفغانستان بدعم احلكومةترحب - ١٦ 
الالزمة لالنتقال ومبواصلة دعـم العمليـة االنتقاليـة وصـوال إىل النقطـة الـيت يـصبح فيهـا اجلـيش

خلي واخلـارجيالوطين األفغاين والشرطة الوطنية األفغانية قادرين متاما علـى صـون األمـن الـدا
 احلقـوق الدسـتورية للمـواطننيوصـونالعام وإنفـاذ القـانون وتـأمني حـدود أفغانـستان واألمن

 الصدد؛ هود يف هذااجلالدول األعضاء التعجيل ببذلب ويباألفغان،
بـــالتزام حكومـــة أفغانـــستان، بغيـــة كفالـــة االســـتقرار ويئـــة أيـــضاترحـــب - ١٧ 

ــشرطةا اســتراتيجية القــانون بــصورة فعالــة، مبواصــلة تنفيــذســيادة إلرســاءاتيــةؤالظــروف امل ل
األفغانية واخلطة الوطنية للـشرطة الـيت ترتكـز عليهـا، مـن أجـل بنـاء قـوة شـرطة تتـسمالوطنية

بالقوة والكفـاءة املهنيـة، مـع التركيـز علـى اإلصـالحات املؤسـسية واإلداريـة اجلاريـة يف وزارة
القياديـة، ومـن أجـل القدرات وتنميةكافحة الفسادململهاالداخلية، مبا يف ذلك تنفيذ خطة ع

 عـن طريـقبنوعيـة قـوات األمـن الـوطين األفغانيـة وزيـادة عـددها علـى حنـو تـدرجيي، النهوض
 ؛ تقدميه اتمع الدويلالذي يواصلالدعم املايل والتقين الالزم

املعـــداتالـــدول األعـــضاء أن تواصـــل اإلســـهام يف القـــوة بـــاألفراد و بيـــب - ١٨ 
واملوارد األخـرى وأن تـستمر يف تطـوير أفرقـة تعمـري املقاطعـات بالتنـسيق الوثيـق مـع حكومـة

 أفغانستان والبعثة؛
 ؛والقوةشامل، أوجه التآزر بني أهداف البعثةالنهجال يف سياق،تالحظ - ١٩ 
 ، بدعم من اتمـععلى اختاذ مجيع اخلطوات املمكنة  السلطات األفغانيةحتث - ٢٠ 

 من أجـل ضـمان سـالمة وأمـن وحريـة تنقـل مجيـع مـوظفي األمـم املتحـدة واملـوظفنيالدويل،
العاملني يف جمـايل التنميـة وتقـدمي املـساعدة اإلنـسانية ووصـوهلم بأمـان ودون عوائـق إىل مجيـع

، وتالحـظالسكان املتضررين ومحاية ممتلكات األمم املتحـدة واملنظمـات اإلمنائيـة أو اإلنـسانية
 ؛ يف أفغانستانة العاملة األمن اخلاصلشركات وضع قواعد تنظيمية أمهية

يف وســعها، وفقــا لقــرار  مــا الــسلطات األفغانيــة علــى بــذل كــلحتــث أيــضا - ٢١ 
، لتقدمي مـرتكيب اهلجمـات٢٠٠٥ديسمرب/ كانون األول١٥ املؤرخ٦٠/١٢٣اجلمعية العامة

 إىل العدالة؛
كامـل لربنـامج حـل اجلماعـات املـسلحة غـري أمهية النـهوض بالتنفيـذ التؤكد - ٢٢ 

يبـذل  مـا، مع ضمان التنسيق واالتساق مـعنية يف مجيع أحناء البلد يف ظل سيطرة أفغاالقانونية
يف هذا الصدد من جهود أخرى، مبا يف ذلك إصالح قطاع األمن والتنمية اتمعية ومكافحـة

يت يقودهـا األفغـان ـدف كفالـة عـدماملخدرات والتنمية على صعيد املقاطعات واملبادرات الـ
االنتخابـاتيف سـيما الو يف العمليـة الـسياسية،قانونيـةاشتراك الكيانات واألفراد بصورة غري



A/RES/65/8

7

، وفقا للقوانني واألنظمة املعتمدة يف أفغانستان، وتـدعو إىل تقـدمي دعـماليت ستجري مستقبال
دورها القيــادي يف تنفيــذبــايــدعلــى حنــو متز االضــطالعوزارة الداخليــةلــ لكــي يتــسىنكــاف

 ؛املشروعةبرنامج حل اجلماعات املسلحة غري
حـلمـن تقـدم يف جمـالحكومـة أفغانـستانملـا أحرزتـه تعرب عـن تقـديرها - ٢٣ 

يف هـذابالعمـل حبـزم التزامهـاوترحـب مبواصـلة احلكومـة،املـشروعةاجلماعات املـسلحة غـري
ــىالــصدد احمللــي للوفــاء ــذاالــصعيد املقاطعــات وعيدوصــ الــوطينالــصعيدوالعمــل مــة عل

،قانونيـةااللتزام، وتؤكد أمهية كل اجلهود املبذولـة إلجيـاد فـرص كافيـة إلدرار الـدخل بطـرق
 وتدعو إىل مواصلة الدعم الدويل هلذه اجلهود؛

 إزاء املشكلة النامجة عـن وجـود ماليـني األلغـامال تزال يساورها بالغ القلق - ٢٤ 
ضادة لألفــراد واملتفجــرات مــن خملفــات احلــرب، والــيت تــشكل خطــرا كــبريا علــىاألرضــية املــ

 السكان وعائقا رئيسيا أمام استئناف األنشطة االقتصادية وجهود اإلنعاش والتعمري؛
 بالتقــدم احملــرز عــن طريــق برنــامج اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام يفترحــب - ٢٥ 

دها الرامية إىل الوفاء مبسؤولياا مبوجـب اتفاقيـةأفغانستان، وتؤيد حكومة أفغانستان يف جهو
 والتعـاون)٥(حظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلـك األلغـام

التــام مــع برنــامج اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام الــذي تنــسقه األمــم املتحــدة وتــدمري مجيــع
 اسـتمرار بـضرورة األرضـية املـضادة لألفـراد، وتقـراملخزونات املعروفة أو اجلديدة مـن األلغـام

  يف هذا الصدد؛ يف تقدمي املساعدةاتمع الدويل
تعزيـز األمـن والتنميـة يفيف  البناءلتعاون اإلقليميل البالغ األمهيةالدور تؤكد - ٢٦ 

ا،بـني أفغانـستان وجرياـالتعـاونب والنـهوضحتسني العالقاتزيادةتشجع علىوأفغانستان،
  املنظمات اإلقليمية؛بطرق منهاتدعو إىل بذل مزيد من اجلهود يف هذا الصدد،و
يف سـعيهما إىل إعـادة حلكومة وشـعب أفغانـستانتتعهد بأن تواصل دعمها - ٢٧ 

 بناء بلدمها وتعزيز أسس الدميقراطية الدستورية واستعادة مكانتهما احلقة يف جمتمع األمم؛
ــى أن احلكــم اتــشدد - ٢٨  ــشكلعل ــسان ت ــانون وحقــوق اإلن لرشــيد وســيادة الق

علـى أفغانـستان حكومـةاألساس لبناء أفغانستان مستقرة ومزدهرة، وتالحظ أمهية بنـاء قـدرة
ــاءتعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها و  علــى حنــو فعــال خيــضعســيادة القــانون واحلكــمإرس

 للمساءلة؛

_______________

 .٣٥٥٩٧، الرقم٢٠٥٦، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٥(
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ــشري - ٢٩  ت األساســية جلميــعحقــوق اإلنــسان واحلريــااحتــرامضــمانأن إىلت
ــسان وتــدعو إىلإجنــازا سياســيا كــبريا، يعــداألفغــان يف الدســتور ــام حلقــوق اإلن ــرام الت االحت

واحلريـات األساسـية للجميـع دون أي نـوع مـن أنـواع التمييـز، وتؤكـد ضـرورة التنفيـذ التــام
القـانون جـبلاللتزامـات املترتبـة مبو وفقـاألحكام الدستور األفغاين املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان،

 ؛ متتعا كامالاملتعلقة بتمتع املرأة والطفل حبقوق اإلنسان االلتزامات مبا فيها،الساريالدويل
، وتعـرب وتشجعها حكومة أفغانستان يف هذا الصددباجلهود اليت تبذهلاتقر - ٣٠ 

البـان العنف واألنـشطة اإلرهابيـة الـيت تقـوم ـا حركـة طألعمالعن قلقها إزاء اآلثار الضارة
 ويفالتمتــع حبقــوق اإلنــسان يفوتنظــيم القاعــدة وغريمهــا مــن اجلماعــات املتطرفــة واإلجراميــة

 قدرة حكومة أفغانستان على كفالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية جلميع األفغان؛
أبريــل/ نيــسان٢٨املــؤرخ)٢٠٠٦ (١٦٧٤ جملــس األمــنقــرارات إىلتـشري - ٣١ 

)٢٠٠٩ (١٨٩٤  و٢٠٠٦ديــسمرب/ كــانون األول٢٣رخاملــؤ)٢٠٠٦ (١٧٣٨  و٢٠٠٦
ــةتقريــر منتــصف الــسنةإىل و٢٠٠٩نــوفمرب/ تــشرين الثــاين١١املــؤرخ يف الــذي أعدتــه البعث

، وتعـرب عـن قلقهـا إزاء ارتفـاع)٦(محاية املدنيني يف الرتاع املـسلح عن٢٠١٠ أغسطس/آب
ظ أن حركــة طالبـان وتنظــيمعـدد الــضحايا مـن املــدنيني، ومـن بينــهم نـساء وأطفــال، وتالحـ

اخلـسائر مـنى عـن الغالبيـة العظمـمـسؤولةالقاعدة وغريمها من اجلماعات املتطرفـة اإلجراميـة
ــدنيني، وتكــرر يف أرواح ــة دعوــاامل ــة محاي ــن أجــل كفال ــة م الختــاذ مجيــع اخلطــوات املمكن

ــدعو إىل ــصدد وإىلاملــدنيني، وت ــد مــن اخلطــوات املناســبة يف هــذا ال ــام اختــاذ املزي ــال الت االمتث
 للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان؛

وشاملةتتسم بالشفافيةأمهية إجراء انتخابات حرة نزيهة موثوقة آمنةب تسلم - ٣٢ 
وتؤكــد،للجميــع باعتبــار ذلــك خطــوة بالغــة األمهيــة حنــو توطيــد الدميقراطيــة جلميــع األفغــان

ــة ــسلطات األفغاني ــات، وتؤكــد أيــضايف هــذا الــصددمــسؤولية ال  ضــرورة التحــضري لالنتخاب
تقـدمي املـساعدة املاليـةأن يواصـلاتمع الـدويليـب بـويف الوقـت املناسـب، ومنظمبشكل

ــة، ــهالــدور القيــاديب وتــذكروالتقني ــةال الــذي تــضطلع ب ويــبيف تنــسيق هــذه اجلهــود،بعث
يف سياق عملها املعنيةواملؤسسات األفغانيةانالدعم حلكومة أفغانستأن يقدماتمع الدويلب

 يف األجـلاالنتخاباتكابل ببدء تنفيذ استراتيجية إلصالح بيانللوفاء بااللتزامات الواردة يف
 ؛الطويل

_______________

 .www.unama.unmissions.org:متاح على )٦(

www.unama.unmissions.org
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 باخلطوات اليت اختذا حكومة أفغانستان بشأن إصالح قطـاع العـدلترحب - ٣٣ 
عدل يف مجيع أحناء أفغانـستان الـذي تعهـدت بـهوبااللتزام بتحسني سبل االستفادة من إقامة ال

ــل، إنــشاء نظــام يف التقـدمالتعجيــل بــإحراز ضـرورةوتؤكــدحكومـة أفغانــستان يف مـؤمتر كاب
ــشفافيةقــضائي منــصف فعــال ــسم بال ــةوخباصــة، يت ــة الوطني ــامج العدال ــذ برن ــق تنفي  عــن طري

ــق ــت املناســب، وعــن طري ــة يف الوق ــة الوطني ــوفريواســتراتيجية العدال ــة ســيادةت  األمــن وكفال
القانون يف مجيع أحناء البلد، وحتث اتمع الدويل على مواصلة دعـم جهـود احلكومـة يف هـذه

 منسق؛ ااالت بأسلوب
ختـصيصيفبالتقدم الـذي أحرزتـه حكومـة أفغانـستان واتمـع الـدويل تنوه - ٣٤ 

احترام سـيادة القـانون بـالنـهوض مـن أجـلهموارد كافية إلعادة بناء قطاع السجون وإصالح
املخاطر اليت يتعرض هلـا الـسجناءيف الوقت نفسه مناحلدو، هذا القطاعوحقوق اإلنسان يف

 على صعيد الصحة البدنية والعقلية؛
ــسجون يفدتــشد - ٣٥  ــع ال ــة إىل مجي ــة ضــمان وصــول املنظمــات املعني ــى أمهي  عل

، مبـا يف ذلـك القـانونيف هـذا الـصدد أفغانستان، وتدعو إىل االحترام الكامـل للقـانون الـدويل
 اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان، حيثما انطبق، ومبا يشمل القصر يف حال احتجازهم؛

باجلهود اليت تبـذهلا حكومـة أفغانـستان لتعزيـز احتـرام حقـوق اإلنـسان، تنوه - ٣٦ 
انون اإلنـسايناسـتمرار انتـهاكات حقـوق اإلنـسان والقـب تفيـدتالحظ مع القلق التقارير اليتو

الــدويل، مبــا يف ذلــك املمارســات العنيفــة أو التمييزيــة واالنتــهاكات املرتكبــة ضــد األشــخاص
 الفتيـات، وتؤكـد ضـرورةسـيما ال و،املنتمني إىل أقليات عرقية ودينية وضد النساء واألطفـال

علــىتعزيـز التــسامح واحلريــات الدينيــة علــى النحــو الـذي يكفلــه الدســتور األفغــاين، وتــشدد
ضـرورة التحقيــق يف االدعــاءات بوقــوع انتــهاكات يف احلاضـر واملاضــي، وتؤكــد أمهيــة تيــسري

انتصاف للضحايا تتسم بالكفاءة والفعالية وتقـدمي مـرتكيب هـذه االنتـهاكات إىل توفري وسائل
 للقانون الوطين والدويل؛ العدالة وفقا

يف عملية االستعراض الـدوريملسامهتها النشطة على حكومة أفغانستانتثين - ٣٧ 
الشامل، وتدعو إىل استمرار مشاركة اتمع املدين األفغاين علـى حنـو نـشط يف هـذه العمليـة،

 يف الوقت املناسب؛ املعد يف هذا الصددالواردة يف التقريرتنفيذ التوصياتعلىوتشجع
 الفكــر احتــرام احلــق يف حريــة التعــبري واحلــق يف حريــةكفالــة ضــرورةتؤكــد - ٣٨ 

يف هـذا الـصددتـدعوالضمري أو املعتقد، على النحو املنصوص عليه يف الدستور األفغاين، و أو
  تعـرضاسـتمرارالحـظ مـع القلـقتعالم، يف حـني اإلطلقانون اجلديد لوسائإىل التنفيذ التام ل

ــان ــفعمــالألالــصحفيني األفغ ــف والتحــديات التخوي ــقوالعن ــا يتعل اســتقالل وســائطب فيم
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متطرفـةبـل وقتلـهم علـى يـد مجاعـات إرهابيـة ودين حاالت اختطاف الـصحفينيتم، واإلعال
اليت يتعـرض هلـااالعتداءاتعلى التحقيق يف املضايقات وفغانيةألوإجرامية، وحتث السلطات ا

  املسؤولني عن ارتكاا إىل العدالة؛تقدميوالصحفيون
نــة األفغانيـة املـستقلة املعنيــة أمهيـة الــدور الـذي تـضطلع بـه اللجتكـرر تأكيـد  - ٣٩ 

ــات األساســية ــسان واحلري ــز حقــوق اإلن ــسان يف تعزي ــهاحبقــوق اإلن ، وتؤكــد ضــرورة ومحايت
ــع أحنــاء الدســتوريضــمان مركزهــا ــالتركيز علــى اتمعــات احملليــة يف مجي ــذ واليتــها ب وتنفي

حكومـةارأفغانستان لتعزيز وعي اجلمهور وزيادة إخـضاع احلكومـة للمـساءلة، وترحـب بقـر
وحتـث اللجنـة للجنـة،ةاألساسـياألنـشطةمتويـلعـن بالكامـلأن تتحمل املسؤوليةأفغانستان

تمع الـدويل مواصـلة دعمـه يفويب باعلى التعاون بشكل وثيق مع اتمع املدين األفغاين،
 الصدد؛ هذا

ــالوطن  بــني األطــرافاجتمــاع التــشاورلعقــدهاكومــة أفغانــستانحب تــشيد - ٤٠   ةي
، وتعـرب عـن٢٠١٠يونيـه/ حزيران٤ إىل٢ يف كابل يف الفترة منمن أجل السالمةاألفغاني
قيــادة حكومــة أفغانــستان علــى النحــو املوصــى بــه يفبعمليــة ســالم ومــصاحلةب للقيــام دعمهــا

،بالكامـلوتنفيذهاخطة العمل للسالم والعدالة واملصاحلةاحلكومة جتديدب ويباالجتماع،
ألشــخاصللــسالم وإعــادة اإلدمــاج املفتــوحتحقيــق اللربنــامج األفغــاين ل دعمهــا وتعــرب عــن

الـذين لــيس هلـم أي صــلةو جمتمعـام احملليــة ونبـذ العنــفلالنــدماج مـن جديــد يفاملـستعدين
 بنـاء أفغانـستانللمـشاركة يفباملنظمات اإلرهابية وحيترمون الدستور األفغاين وعلـى اسـتعداد

اجلهـاتالسالم واالزدهـار، وتعـرب عـن تأييـدها للنـداءات املوجهـة إىلمستقرة وآمنة يعمها
ــة ــدماج، املعني ــصاحلة واالن ــسعي إىل امل ــشروط وال ــذه ال ــة ه ــذ التــدابريلتلبي ــساس بتنفي دون امل

،)٢٠٠٩ (١٩٠٤  و)١٩٩٩ (١٢٦٧هيــالــيت نـص عليهــا جملـس األمــن يف قرارواإلجـراءات
 ؛الصدد هذا يفاملتخذةالقرارات األخرىتشري إىلو
لــسالمتحقيـق احبكومـة أفغانــستان أن تكفـل تنفيــذ الربنـامج األفغــاين ليـب - ٤١ 

وإعادة اإلدماج على حنو شامل، وفقا للدستور األفغـاين وااللتزامـات القانونيـة الدوليـة املنوطـة
بأفغانستان، مع احلرص على متتع مجيع األفغان حبقوق اإلنـسان وعلـى التـصدي لإلفـالت مـن

ــسالم، وترحــبا ــى لل ــس األعل ــشاء ال ــدير إن ــع التق ــشاءلعقــاب، وتالحــظ م ــصندوق بإن ال
االلتزامات املتعهـد ـا يف مـؤمتري لنـدن وكابـل،ب وتذكراالستئماين للسالم وإعادة اإلدماج،

 ؛ االستئماينلصندوقلوتؤكد أمهية استمرار اتمع الدويل يف تقدمي التربعات
 تــــشرين٣١املــــؤرخ)٢٠٠٠ (١٣٢٥لــــس األمــــن إىل قــــرارات جمتــــشري - ٤٢ 

ــوبر/األول ــران١٩املــــؤرخ)٢٠٠٨ (١٨٢٠  و٢٠٠٠أكتــ ــه/ حزيــ  ١٨٨٨  و٢٠٠٨يونيــ
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 تـــــشرين٥املـــــؤرخ)٢٠٠٩ (١٨٨٩  و٢٠٠٩ســـــبتمرب/ أيلـــــول٣٠املـــــؤرخ)٢٠٠٩(
اجلهود الــيت تبــذهلا حكومــةبــ وتــشيداملرأة والــسالم واألمــن،بــ املتعلقــة ٢٠٠٩أكتــوبر/األول
، مبــا يف ذلــك يف الــربامج الوطنيــة ذاتالقــضايا اجلنــسانية نــستان مــن أجــل تعمــيم مراعــاةأفغا

النحـو الـذي  ومـن أجـل محايـة وتعزيـز املـساواة يف احلقـوق بـني املـرأة والرجـل علـىاألولوية،
 )٧(ضـد املـرأة تكفله مجلة أمور منها تصديقها على اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز 

مـشاركة أن، وتكـرر التأكيـد علـى وتنفيـذها خلطـة العمـل الوطنيـة للمـرأةور األفغـاينوالدست
أفغانـستان واملـساواة أمـام املرأة بصورة كاملة وعلـى قـدم املـساواة يف مجيـع جمـاالت احليـاة يف

 ال تـزالالقانون واملساواة يف إمكانية احلصول علـى املـشورة القانونيـة دون متييـز مـن أي نـوع
اللتزامــاتوتؤكــد ضــرورة إحــراز مزيــد مــن التقــدم بــشأن القــضايا اجلنــسانية وفقــا،مهمــة

 ؛مبوجب القانون الدويل أفغانستان
ــن جديــدت - ٤٣  ــدة ســابقا،التــشريعاتيف ضــوء ،ؤكــد م ــىاملعتم  التقيــد أنعل

قـوق املـرأة علـى النحـو املنـصوص عليـه يف الدسـتورالنـهوض حبتزامات الدولية مـن أجـللباال
القـانون املتعلـق بالقـضاءبالتزام حكومة أفغانستان بتنفيذ، وترحب ال يزال أمرا مهماايناألفغ

القـضاء إىل جلنةها تقريرميتقدمبا يف ذلك تقدمي اخلدمات للضحايا، وبعلى العنف ضد املرأة،
 ؛٢٠١٠على التمييز ضد املرأة يف عام

 ضـدسـيما الفتيـات، و حوادث التمييز والعنـف ضـد النـساء والتدين بشدة - ٤٤ 
يف أفغانـستان، مبـا يف ذلـكحيثما وقعـتالنساء الناشطات والنساء البارزات يف احلياة العامة،

  يف أجزاء معينة من البلد؛“القتل بدافع الشرف”  والقتل والتشويه
 للقــضاء علــى العنــف ضــداصاخلـصندوق للــتكـرر اإلعــراب عــن تقــديرها - ٤٥ 

 وكذلك لصندوق االستجابة العاجلـة التـابعمم املتحدة اإلمنائي للمرأةصندوق األاملرأة التابع ل
أنصار حقوق املـرأة يف أفغانـستان، وتؤكـدضدله الذي يواصل التصدي للعنف ضد النساء و

 ؛ضرورة استمرار اتمع الدويل يف تقدمي املسامهات املالية هلذين الصندوقني
 إجنـازات ومـا تبذلـه مـن جهـود يفمـنحكومـة أفغانـستانمبـا حتققـهترحب - ٤٦ 

 سـيما الاألفغـاين، و على إشـراك مجيـع عناصـر اتمـع مكافحة التمييز، وحتث احلكومةسبيل
ويف الـربامجواإلصـالح واإلنعـاش والـتعمري املرأة، بصورة فعالة يف وضع وتنفيذ برامج اإلغاثة

ــة، ــة ذات األولوي ــىوالوطني ــاجعل ــدم احملــرز يف إدم ــع التق ــسياسيةتتب ــاة ال ــام يف احلي ــرأة الت  امل
التقـدمإحـراز ضـرورة اسـتمرار، وتؤكـد دقيـقبشكلأفغانستان واالجتماعية يف واالقتصادية

_______________

 .٢٠٣٧٨، الرقم١٢٤٩، الدوعة املعاهداتجمماألمم املتحدة، )٧(
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متكـني املـرأة يفيف جمـالو مبوجب القانون الدويلايف جمال املساواة بني اجلنسني وفقا اللتزاما
ويف اإلدارة العامـة، مبـا يف ذلـك علـى الـصعيد دون الـوطين، وتؤكـداحلياة الـسياسية األفغانيـة

ويـب،للمـرأةلمرأة وضمان حمو األميـة والتـدريبل إتاحة فرص العملتسهيلأيضا ضرورة
 تقدمي الدعم يف هذا الصدد؛أن يواصلاتمع الدويلب
فـال يفحقوق اإلنسان واحلريات األساسـية لألطاحترام كفالة ضرورةتؤكد - ٤٧ 

ــل، ألفغانـــستان املقـــدمأفغانـــستان، وترحـــب بـــالتقرير األويل  وتـــذكرإىل جلنـــة حقـــوق الطفـ
 وبروتوكوليهــا)٨(تفاقيــة حقــوق الطفــلالالكامــلبضرورة تنفيــذ مجيــع الــدول األطــرافبــ

 ٢٠٠٥يوليـــه/ متـــوز٢٦املـــؤرخ)٢٠٠٥ (١٦١٢ وقـــراري جملـــس األمـــن)٩(االختيـــاريني
 األطفال والرتاع املسلح؛ب املتعلقني ٢٠٠٩أغسطس/ب آ٤املؤرخ)٢٠٠٩ (١٨٨٢ و
استمرار جتنيد األطفـال واسـتخدامهم، يف هذا الصدد، إزاءتعرب عن قلقها - ٤٨ 

وتؤكـد أمهيـة،من قبل اجلماعات املسلحة غـري املـشروعة واجلماعـات اإلرهابيـة يف أفغانـستان
أحرزتــه اعـرب عـن تقـديرها ملـتسـتخدام األطفـال مبـا خيـالف القـانون الـدويل، وال وضـع حـد

، مبـا يف ذلـك اإلدانـة الـشديدةالـصددحكومة أفغانستان مـن تقـدم والتزامهـا الراسـخ يف هـذا
نـع جتنيـد األطفـال دون سـنمب املتعلقـةل، وترحـب خبطـة عمـل احلكومـةاستغالل لألطفا ألي

حلمايـة حقــوقجلنـة توجيهيــة مـشتركة بـني الــوزاراتوزارة الداخليـة وبإنــشاءالثامنـة عـشرة
 اتصال معنية حبماية األطفال؛ جهةالطفل وبتعيينها

ــة أفغانــستان خلطــة العمــل الوطنيــة ملكافحــة االجتــارترحــب - ٤٩   باعتمــاد حكوم
ــادرات املتخــذة لــسن تــشريع بــشأن االجتــار بالبــشر استرشــادا باألطفــال، وترحــب أيــضا باملب

ساء واألطفـال، واملعاقبـة عليـه املكمـلبربوتوكول منع وقمع االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـ
، وتؤكــد أمهيــة النظــر يف أن)١٠(التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة

 تصبح أفغانستان طرفا يف الربوتوكول؛
 حكومة أفغانـستان علـى أن تواصـل إصـالح قطـاع اإلدارة العامـة علـىحتث - ٥٠ 

 عملية كابـل،ل، وفقالقانون وضمان احلكم الرشيد واملساءلةحنو فعال من أجل إعمال سيادة ا
، بدعم مـن اتمـع الـدويل، وترحـب بـاجلهود الـيتعلى الصعيدين الوطين واحمللي على السواء

 اختـاذتبذهلا احلكومة وااللتزامات اليت تعهدت ا يف هذا الصدد يف مؤمتر كابل، وتؤكد أمهيـة

_______________

 .٢٧٥٣١، الرقم١٥٧٧املرجع نفسه، الد )٨(
 .٢٧٥٣١، الرقم٢١٧٣  و٢١٧١املرجع نفسه، الدان )٩(
 .٣٩٥٧٤، الرقم٢٢٣٧املرجع نفسه، الد )١٠(
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 كبـار مـوظفي اخلدمـة املدنيـة، وتواصـل تـشجيع احلكومـةيف تعـيني تتسم بالـشفافيةإجراءات
 على االستفادة بشكل فعال من الفريق املعين بالتعيينات يف الوظائف العليا؛

، واملؤسـسات الدوليـة اتمع الدويل، مبا يف ذلك مجيـع الـدول املاحنـةتشجع - ٥١ 
رد البـشرية أولويـة تـشملجعل بناء القدرات وتنميـة املـوايفعلى مساعدة حكومة أفغانستان

اللجنـة، مبـا يف ذلـك عمـلاحلكومـةاجلهـود الـيت تبـذهلا، ومواءمة جهوده معقطاعاتال مجيع
املستقلة لإلصالح اإلداري واخلدمة املدنيـة، مـن أجـل بنـاء القـدرات اإلداريـة علـى الـصعيدين

 ؛ودون الوطينالوطين
،)١١(ملتحــدة ملكافحــة الفــسادتــصديق أفغانــستان علــى اتفاقيــة األمــم اب تــذكر - ٥٢ 

يف مـؤمتري لنـدن مبكافحـة الفـساد حكومـة أفغانـستانوترحب بااللتزامـات الـيت تعهـدت ـا
إنـشاء إدارة أكثـر من أجـل للوفاء ذه االلتزاماتمواصلة العملوكابل، وتدعو احلكومة إىل

احلكومـاتو املقاطعـاتحكومـاتاحلكومـة الوطنيـة وديفعالية ومساءلة وشـفافية، علـى صـع
القلـقبالغ وتالحظ معتقدمي الدعم حتقيقا هلذه الغاية،اتمع الدويل وترحب مبواصلةاحمللية،

آثــــار الفــــساد فيمـــــا يتعلــــق بـــــاألمن واحلكــــم الرشــــيد ومكافحـــــة صــــناعة املخـــــدرات
 االقتصادية؛ والتنمية

 إنــشاءأمهيــة وتؤكــدسياسة احلكــم علــى الــصعيد دون الــوطين،بــترحــب - ٥٣ 
يف احلـددون الـوطينعلـى الـصعيدأكثـر وضـوحا ومـساءلة وقـدرةؤسسات وجهات فاعلةم

وتـشدد علـى أمهيـة مواكبـة عمليـة كابـل بتنفيـذ بـرامجلمتمـردين،املتاح لالسياسي االمن
دون الوطين، وتشجع على بناء قدرات املؤسسات احملليـة بطريقـة تدرجييـة الصعيدوطنية على

املقاطعــات وإىل اســتمرارطاتدعو إىل ختــصيص مزيــد مــن املــوارد لــسلومــستدامة ماليــا، وتــ
 ؛اتمع الدويل يف تقدمي الدعم

 حكومة أفغانستان على أن تعاجل، مبـساعدة مـن اتمـع الـدويل، مـسألةحتث - ٥٤ 
املطالبات املتعلقة مبلكية األراضي مـن خـالل برنـامج شـامل إلصـدار سـندات امللكيـة، يـشمل

 حقــوق امللكيــة، وترحــب بــاخلطوات الــيتأمــنمســي جلميــع املمتلكــات وحتــسنيالتــسجيل الر
 اختذا احلكومة بالفعل يف هذا الصدد؛

 عـــنتقرير املرحلـــيبـــال باســـتراتيجية التنميـــة الوطنيـــة ألفغانـــستان وترحـــب - ٥٥ 
،تحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـةلمـن اجلهـودببذل حكومة أفغانستان مزيـدا واالستراتيجية

وتعـرب عــن التقـدير إلنــشاء آليـة التنــسيق املـشتركة بــني الـوزارات يف إطــار النـهج العنقــودي
_______________

 .٤٢١٤٦، الرقم٢٣٤٩املرجع نفسه، الد )١١(
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ولدورها يف حتديد أولويات االستراتيجية وتنفيذها وإجناز الـربامج الوطنيـة ذات األولويـة علـى
 ؛النحو املبني يف مؤمتر كابل

 التأهيــلهــودجبحكومــة أفغانــستان تكفــل مبواصــلة وتزايــدترحــب أيــضا - ٥٦ 
توليهـا زمـام األمـور يف مجيـع ميـادين احلكـملاملاسـة الـضرورةوالتعمري والتنمية، وتؤكد علـى

، مـندون الـوطينصعيدالـ املؤسـسية علـىات القـدريف ذلـك املؤسـسية، مبـااتحسني قدرالو
 أجل استخدام املعونات على حنو أكثر فعالية؛

 قــوي بتقـدمي املــساعدة اإلنــسانية اسـتمرار وجــود التـزام دويلضــرورة تؤكـد - ٥٧ 
برامج لإلنعاش والتأهيل والتعمري والتنميـة تتـوىل زمامهـا حكومـة أفغانـستان، وتعـرب وإرساء

ــات الدوليــة يف الوقــت نفــسه عــن تقــديرها ملنظومــة األمــم املتحــدة وجلميــع الــدول واملنظم
لبية االحتياجات اإلنـسانيةواملنظمات غري احلكومية اليت يواصل موظفوها الدوليون واحملليون ت

ــرغم مــن تزايــديفحتياجــاتالوا ــرة االنتقاليــة واالحتياجــات اإلمنائيــة ألفغانــستان علــى ال الفت
 الشواغل األمنية والصعوبات يف الوصول إىل بعض املناطق؛

 للمجتمع الدويل للعمل الذي يـضطلع بـه يف جمـال تقـدميتعرب عن تقديرها - ٥٨ 
ضرورة املــضي يفبــ وتقــرإلمنائيــة مــن أجــل تعمــري أفغانــستان وتنميتــها،املــساعدة اإلنــسانية وا

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

 العامة، وعلى النهوض بالتنمية؛
 إصــالحاملبذولــة مــن أجــلتعزيــز اجلهــودعلــى حكومــة أفغانــستانحتــث - ٥٩ 

ــسية ــل الطاقــة ولالقطاعــات الرئي ــوفريتقــدمي اخلــدمات، مث ــسبقةت ــشرب، كــشروط م ــاه ال مي
 مـن جهـودبذلتـهلتحقيق التقدم يف التنمية االجتماعيـة واالقتـصادية، وتـثين علـى احلكومـة ملـا

لتحقيـق االسـتدامة املاليـة وحتـث علـى مواصـلة بالـضرائحتـصيلحىت اآلن لزيادة اإليرادات و
 الدخل؛ توليدبااللتزام

  يف سـياقللعمل الذي تضطلع به أفرقة تعمري املقاطعـات عرب عن تقديرهات - ٦٠ 
ــة يف جمــال بنــاء قــدراتالعمــل الــذي تــضطلع بــه  داخــل املقاطعــات دعمــا لألولويــات الوطني

 ؛املؤسسات احمللية
ــه اال - ٦١  ــى وجـ ــد علـ ــتعجالتناشـ ــم املتحـــدةسـ ــة األمـ ــدول ومنظومـ ــع الـ  مجيـ

 أن، مبا فيها املؤسسات املاليـة الدوليـة واإلقليميـة،واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية
ميكـن ويلـزم مـن املـساعدة اإلنـسانية واملاليـة والتعليميـة والتقنيـة واملاديـة  مـاتواصل تقدمي كل

لتنميـة إىل أفغانـستان، بالتنــسيق الوثيـق مـع حكومــةواملـساعدة مـن أجـل اإلنعــاش والـتعمري وا
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يف هــذا الــصدد وتــذكرالوطنيــة، واســتراتيجية التنميــةألولويــات أفغانــستانأفغانــستان ووفقــا
 اجلهـود الدوليــةحتـسني اتــساق مواصــلةالـسعي إىلبعثــة يفالالـدور الرائــد الـذي تــضطلع بـهب

 ؛وتنسيقها
مـؤمتر كابـل، البيـان الـصادر عـنالـواردة يفمببـادئ الـشراكة الفعالـةترحب - ٦٢ 

وتدعو يف هذا السياق إىل التنفيذ الكامل لاللتزامات اليت مت التعهـد ـا يف مـؤمتر لنـدن وأعيـد
املــوارد الدوليــة املتزايــدة عــن طريــق ميزانيــة حكومــة بتخــصيصتأكيــدها يف مــؤمتر كابــل

نية، وتشجع مجيع الـشركاء علـى العمـلأفغانستان وعلى حنو أكثر اتساقا مع األولويات األفغا
ــدليل العملــي”مــع احلكومــة مــن أجــل تنفيــذ معــايري للتمويــل الفعــال للتنميــة مــن خــارج:ال

 يف إجراءات التعاقد على الصعيد الدويل؛ وتوخي اليقظة الشراءوحتسني إجراءات“امليزانية
ري احلكوميــة مجيـع الــدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليــة واملنظمـات غـتـدعو - ٦٣ 

 كفالـةاليت تقدم املساعدة إىل أفغانستان إىل التركيز على بناء املؤسـسات بـصورة منـسقة وإىل
أن يكمل عملها هذا تنمية اقتصاد يتـسم بـسياسات سـليمة يف جمـال االقتـصاد الكلـي وإنـشاء

ريةقطاع مايل يقـدم اخلـدمات إىل جهـات عـدة منـها املـشاريع البالغـة الـصغر واملـشاريع الـصغ
واملتوسطة احلجم واألسر املعيـشية ووضـع أنظمـة جتاريـة شـفافة وإقـرار املـساءلة، وأن يـساهم

 يف ذلك؛
تـدبرياألفغـاين كعلى دعم االقتـصادوقطاع الشركات اتمع الدويلتشجع - ٦٤ 

زيـادةلتحقيق االستقرار على املدى الطويل، وعلى القيام، يف هذا الـصدد، بدراسـة إمكانـات
ــزالتجــا ــتثمارات وتعزي ــى الــشراء احمللــيرة واالس ــستان عل ــة أفغان ــشجع حكوم مواصــلة، وت

ــوطين ودونؤبيئــة اقتــصادية مب النــهوض ــة الســتثمارات القطــاع اخلــاص علــى الــصعيدين ال اتي
 ؛الوطين

ــ - ٦٥  ــوة شجعت مجيــع الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري بق
 الزراعـي مـع أفغانــستان، ضـمن اإلطـار الـوطين للتنميــةالتعـاوننطــاقتوسـيععلـىاحلكوميـة
 فغانستان؛أل الوطنية التنميةيةمع استراتيجمبا يتماشىالزراعية و

زيـــادة التعــاون االقتـــصادياملبذولــة لميــع اجلهـــودجل تعــرب عــن تقـــديرها - ٦٦ 
 ــدف ،أفغانــستانب املعـين عـن طريــق مــؤمتر التعـاون االقتــصادي اإلقليمــيوخباصــةاإلقليمـي،

تعزيز التعاون االقتصادي بني أفغانستان وبلدان اجلوار والشركاء الدوليني واملؤسـسات املاليـة،
 املعين بأفغانستان الـذي عقـدالرابع مبؤمتر التعاون االقتصادي اإلقليميوترحب يف هذا الصدد

ــطنبول، لــذيوتــسلم بالــدور اهلــام ا،٢٠١٠ نــوفمرب/ تــشرين الثــاين٣  و٢ يف تركيــايف اس
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تضطلع به منظمة التعاون االقتصادي ورابطة جنوب آسـيا للتعـاون اإلقليمـي يف تعزيـز التنميـة
 يف أفغانستان؛

 وحتــثتعزيـز عمليــة التعـاون االقتـصادي اإلقليمـيبـاجلهود املبذولـة ل ترحـب - ٦٧ 
يمـيني،والنقـل العـابر اإلقل، مبا يف ذلـك تـدابري تيـسري التجـارةعلى بذل املزيد من هذه اجلهود

، مــن أجــل زيــادة االســتثمارات األجنبيــةبــسبل منــها إمتــام االتفاقــات الثنائيــة للتجــارة العــابرة
مبـا يف ذلـك حتقيـق التـرابط علـى صـعيد اهلياكـل األساسـية وتـوفري وتطوير اهلياكل األساسـية،

انـستانآخـذة بعـني االعتبـار الـدور التـارخيي ألفغإمدادات الطاقة واإلدارة املتكاملـة للحـدود،
 باعتبارها جسرا بريا يف آسيا؛

ــد - ٦٨   ضــرورة تــوفري املرافــق التعليميــة والــصحية يف مجيــع أحنــاء البلــدتكــرر تأكي
لألطفـال األفغــان، وخــصوصا للفتيـات األفغانيــات، وترحــب بالتقـدم احملــرز يف قطــاع التعلــيم

اسا يبـشر بتحقيـق مزيـد مـنالعام، وتشري إىل اخلطة الوطنية االستراتيجية للتعليم باعتبارها أس
  توفري التدريب املهين للمراهقني؛ضرورةمن جديداإلجنازات، وتؤكد كذلك

 باالحتياجات اخلاصة للفتيات، وتدين بشدة اهلجمـات اإلرهابيـة علـىتسلم - ٦٩ 
 املرافـق اخلاصـة بالفتيـات األفغانيـات، وتـشجع حكومـة أفغانـستانسيما الاملرافق التعليمية، و

قيام، مبساعدة اتمع الدويل، بتوسيع تلـك املرافـق وتـوفري التـدريب للمـوظفني الفنـينيعلى ال
وتشجيع استفادة مجيع أفراد اتمع األفغـاين، مبـن فـيهم سـكان املنـاطق النائيـة، اسـتفادة تامـة

 املساواة؛ قدممنها وعلى
و مـستدام، وعلى حنا باستمرار عودة الالجئني واملشردين داخليا طوعترحب - ٧٠ 

اتيــة بعــدؤيف حــني تالحــظ مــع القلــق أن الظــروف الــسائدة يف أحنــاء مــن أفغانــستان ليــست م
 للعودة اآلمنة واملستدامة إىل بعض األماكن اليت أتوا منها؛

يفتـزال تستـضيف الالجـئني األفغـان  ال للحكومات اليتتعرب عن تقديرها - ٧١ 
 البلـدانملته حىت اآلن يف هذا الصدد، وتـذكربالعبء الضخم الذي حت الوقت الذي تسلم فيه
مبا يقع عليها من التزامات مبوجب القانون الدويل لالجئني فيما يتعلـقاملضيفة واتمع الدويل

 الـسماح بوصـولوكفالـةحبماية الالجـئني ومببـدأ العـودة الطوعيـة وبـاحلق يف التمـاس اللجـوء
 هلم؛ املساعدةرض محايتهم وتقدميبغدون عائقإليهموكاالت اإلغاثة اإلنسانية

تبذلـه مـن جهـود، بـدعم مـن  مـا حكومة أفغانستان على مواصلة تعزيزحتث - ٧٢ 
األفغـانإدمـاج مـن تبقـى مـنإعـادةاتيـة لعـودة وؤاتمع الـدويل، مـن أجـل يئـة الظـروف امل

 آمنة ومستدامة حتفظ كرامتهم؛بصورة واالالجئني واملشردين داخليا طوع
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يف هذا الصدد استمرار العمـل البنـاء بـني بلـدان املنطقـة وباالتفاقـات تالحظ - ٧٣ 
الثالثيــة األطــراف املربمــة بــني مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني وحكومــة أفغانــستان
ــة ــستان ومجهوريـ ــصوصا باكـ ــستان، وخـ ــن أفغانـ ــئني مـ ــضيفة لالجـ ــدان املـ ــات البلـ وحكومـ

 اإلسالمية؛ إيران
األفغــانفري مــساعدة دوليــة مــستمرة لألعــداد الــضخمة مــن إىل تــوتــدعو - ٧٤ 

آمنـة ومنظمـة حتفـظ هلـم كرامتـهمبـصورة واالالجئني واملشردين داخليا لتيسري عـودم طوعـ
 وإعادة إدماجهم يف اتمع على حنو مستدام إسهاما يف إحالل االستقرار يف البلد برمته؛

ان مــن ضــعف أفغانــستان يف بــأن التخلــف وانعــدام القــدرات يزيــدتــسلم - ٧٥ 
ــة القاســية، وحتــث حكومــة أفغانــستان يف هــذا ــة والظــروف املناخي مواجهــة الكــوارث الطبيعي

تعزيز احلد منالصدد على القيام، بدعم من اتمع الدويل، ببذل املزيد من اجلهود الرامية إىل
ــصعيدين الــوطين ودون الــوطين، و ــزحتــديث القطــاع الزرخمــاطر الكــوارث علــى ال اعــي وتعزي

إنتاجها الزراعي، ممـا يقلـل مـن ضـعف أفغانـستان يف مواجهـة العوامـل اخلارجيـة الـسلبية مثـل
 ؛ وغريها من الكوارث الطبيعيةاجلفاف والفيضانات

 املاحنـة، لكنـها واجلهـاتبـذهلا حكومـة أفغانـستانت جبهود اإلغاثـة الـيتتشيد - ٧٦ 
احلاجة إىل املساعدات أن وتؤكد،بوجه عامنسانية إزاء احلالة اإلتزال تشعر بالقلق العميق ال

قبـلولوفاء يف وقت مبكر،من أجل ا الدعم الدويلمواصلة، وتدعو إىل ال تزال قائمةالغذائية
 ؛ة ألفغانستاندف متويل خطة العمل اإلنسانيفصل الشتاء،حلول

إنتــاجيف جمــال مكافحــةاجلهود الــيت تبــذهلا حكومــة أفغانــستان بــترحــب - ٧٧ 
وفقــا ملـا أفــاد بــهوحتـيط علمــا باالخنفـاض احلــاد يف إنتــاج األفيـون، ،املخـدرات يف أفغانــستان

الدراسـة االستقـصائية املتعلقـة بـاألفيون يفمكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة يف
، حيـث يالحـظ أن الـسبب)١٢(٢٠١٠سـبتمرب/ أيلول٣٠الصادرة يف ٢٠١٠أفغانستان لعام

ــزى إىلا ــون يع ــاتإصــابةلرئيــسي وراء اخنفــاض إنتــاج األفي ــاألمراضالنب ولكنــها تكــرر، ب
اإلعراب عن بالغ قلقها إزاء استمرار زراعة املخـدرات وإنتاجهـا يف أفغانـستان بـشكل يتركـز
أساسا يف املناطق اليت تنـشط فيهـا بـصفة خاصـة حركـة طالبـان وتنظـيم القاعـدة وغريمهـا مـن

 أن تبـــذل ضـــرورةة واإلجراميــة واســـتمرار االجتــار باملخـــدرات، وتؤكــداجلماعــات املتطرفـــ
حكومة أفغانستان، بدعم من اتمع الدويل، املزيد مـن اجلهـود املنـسقة واحلازمـة حملاربـة هـذا

 البالء؛

_______________

 .www.unodc.org/unodc/en/crop-monitoring/index.html:متاحة على )١٢(

www.unodc.org/unodc/en/crop-monitoring/index.html
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لتـــصدي ملـــشكلة املخـــدرات يفيف ا علـــى أمهيـــة اتبـــاع ـــج شـــاملتـــشدد - ٧٨ 
يف جمـاالت األمـن واحلكـماملبذولـة للجهـود نطاقـاوسع يف السياق األإدماجه يتعنيأفغانستان

، وتؤكـد لـضمان فعاليتـهوسيادة القـانون وحقـوق اإلنـسان والتنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة
يف جناح اجلهود املبذولة يف جمـال لغةباأن وضع برامج بديلة لكسب الرزق أمر ذو أمهيةأيضا

 مكافحة املخدرات يف أفغانستان؛
 تزايــد قـوة التــرابط بــني جتـارة املخــدرات واألنــشطةحـظ مــع بـالغ القلــقتال - ٧٩ 

اإلرهابيــة الــيت تقــوم ــا حركــة طالبــان وتنظــيم القاعــدة وغريمهــا مــن اجلماعــات املتطرفــة
واإلجراميـة الــيت تــشكل خطــرا جــسيما يهــدد األمــن وســيادة القــانون والتنميــة يف أفغانــستان،

 يف هـذا الـصدد، مبـا يف ذلـكاملتخـذةع قرارات جملس األمـنميالكامل جلتنفيذالوتؤكد أمهية
 ؛)٢٠٠٨ (١٨٢٢  و٢٠٠٦ديسمرب/ كانون األول٢٢املؤرخ)٢٠٠٦ (١٧٣٥ انالقرار

ميع الدول األعضاء يف هذا الـصدد مواصـلة تكثيـف جهودهـا للحـدجب يب - ٨٠ 
امهة يف اســتدامة وعلــى الــصعيد العــاملي مــن أجــل املــسامـن الطلــب علــى املخــدرات يف بلــدا

 القضاء على الزراعة غري املشروعة يف أفغانستان؛
 ضرورة منع االجتـار بالـسالئف الكيميائيـة املـستخدمة يف التـصنيع غـريتؤكد - ٨١ 

يف أفغانستان، ومنع تسريبها، وتدعو يف هـذا الـصدد إىل التنفيـذ الكامـل املشروع للمخدرات
 ؛)٢٠٠٨ (١٨١٧لقرار جملس األمن

 حكومة أفغانستان على العمل، بدعم مـن اتمـع الـدويل، علـى تعمـيمحتث - ٨٢ 
مكافحة املخدرات يف مجيع الربامج الوطنية وعلى كفالة أن تشكل مكافحـة املخـدرات جـزءا
أساســـيا مـــن النـــهج الـــشامل وعلـــى زيـــادة جهودهـــا يف مكافحـــة زراعـــة األفيـــون واالجتـــار

ركــان الثمانيــة الــواردة يف االســتراتيجية الوطنيــةباملخــدرات وفقــا للخطــة املتوازنــة ذات األ
 ؛حمددة معايري بإدراج٢٠١٠ اليت سيجري استكماهلا يف عام)١٣(األفغانية ملكافحة املخدرات

اجلهود الراميـةبـ وبذهلا حكومة أفغانستان يف هذا الـصددتاجلهود اليتب تشيد - ٨٣ 
ــة ملكافحــةاســتكمال وإىل ــذ االســتراتيجية الوطني ــذتنفي ــا يف ذلــك خطــة التنفي املخــدرات، مب

، وحتــث احلكومــة واتمــع الــدويل علــى اختــاذ إجــراءات حامســة،واملعــايري احملــددة األولويــات
اخلطـوات العمليــة اختــاذ املزيـد مــنوخباصـة لوقـف إنتــاج املخـدرات واالجتــار ـا، عــن طريـق

مبــادرات مثــل مبــادرة ذوياحملــددة يف االســتراتيجية ويف اتفــاق أفغانــستان وعــن طريــق اختــاذ
األداء اجليد اليت وضعت من أجل تقدمي حوافز حلكام املقاطعات للتقليل من زراعة املخـدرات

_______________

)١٣( S/2006/106املرفق ،. 
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يف مقاطعام، وتشجع السلطات األفغانية على العمل على مستوى املقاطعـات لوضـع خطـط
 تنفيذ مفصلة ملكافحة املخدرات؛

أفغانـستان علـى تنفيـذ اسـتراتيجيتها باتمع الدويل أن يساعد حكومةيب - ٨٤ 
الوطنية ملكافحـة املخـدرات الراميـة إىل القـضاء علـى زراعـة وإنتـاج املخـدرات غـري املـشروعة
واالجتــار ــا واســتهالكها، بطــرق عــدة منــها زيــادة دعــم إنفــاذ القــوانني األفغانيــة ووكــاالت

 وإتـالف احملاصـيل غـري املـشروعةالعدالة اجلنائية والتنمية الزراعيـة والريفيـة واحلـد مـن الطلـب
وزيادة الوعي العام وبناء قدرات مؤسسات مكافحة املخـدرات وإقامـة مراكـز لرعايـة مـدمين

 دعوـا اتمـع الـدويل إىلوتكـرر،املخدرات ومعاجلتهم وإجياد سبل عـيش بديلـة للمـزارعني
 ؛اإلمكان متويل مكافحة املخدرات من خالل احلكومة قدر

مـن اتمـع الـدويل، بتـشجيع مبـساعدةومة أفغانستان علـى القيـام، حكحتث - ٨٥ 
تنميــة ســبل العــيش املــستدامة يف قطــاع اإلنتــاج النظــامي وغــريه مــن القطاعــات وعلــى تيــسري
احلــصول علــى قــروض ومتــويالت معقولــة ومــستدامة يف املنــاطق الريفيــة، وبالتــايل إدخـــال

  يف املناطق الريفية؛سيما  ال وأمنهم،حتسينات نوعية ملموسة يف حياة الناس وصحتهم
ــد - ٨٦  ــستانتؤيـ ــة مـــن أفغانـ ــدرات اآلتيـ ــري املـــشروع باملخـ ــار غـ ــة االجتـ  مكافحـ

والسالئف املرسلة إىل أفغانستان والدول ااورة والبلـدان الواقعـة علـى امتـداد طـرق االجتـار،
ورصد التجارة الدوليـة يفمبا يف ذلك زيادة التعاون فيما بينها لتعزيز سبل مكافحة املخدرات

 السالئف الكيميائية؛
بالتحدي العاملي الذي متثلـه املخـدرات غـري املـشروعة، وتـذكر بـضرورة تقر - ٨٧ 

مع أفغانستان فيمـا تبذلـه مـن جهـود مطـردة للتـصدي إلنتـاجتعزيز التعاون الدويل واإلقليمي
وجتارـا واالجتـار ـا علـىدراتاخلطر الذي يشكله إنتاج املخاملخدرات واالجتار ا، وتقر ب

بالتقــدم الــذي وتقــر أيــضا،علــى الــسالم واالســتقرار يف املنطقــة وخارجهــاغــري مــشروعحنـو
وتؤكد أمهية إحراز املزيـد مـن التقـدم، يف إطار ميثاق باريسيف هذا الصددأحرزته املبادرات

التعـاون الـدويل واإلقليمـي، وترحب باعتزام حكومة أفغانستان تعزيـزيف تنفيذ هذه املبادرات
 ؛الصدد يف هذا

احلـرب ضـد جتـار املخـدرات،أرواحهم يفبـ كـل الـذين جـادواذكـرى حتيي - ٨٨ 
 ؛جرياا أفراد قوات األمن يف أفغانستان وسيما الو
 باملبــادرات اهلادفــة إىل تعزيــز التعــاون يف إدارة املنــاطق احلدوديــة بــنيترحــب - ٨٩ 

، مبـا يف ذلـك البعـديف جمـال مكافحـة املخـدراتتدابري شاملة اختاذلةلكفاأفغانستان وجرياا
ثنائيــة،الترتيبــاتال مــن خــاللوخباصــة ،علــى أمهيــة مواصــلة هــذا التعــاوناملــايل، وتــشدد
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، وترحـب بـاعتزام حكومـة أفغانـستانمنظمـة معاهـدة األمـن اجلمـاعي اختذااليت واملبادرات
 ؛املعنينييف جمال مراقبة احلدود مع الشركاءتعزيز التعاون الدويل واإلقليمي

، مبـا يف ذلـكاملعنيـةاجلهـات الفاعلـة الدوليـة واإلقليميـة أن تزيـد أمهيةتؤكد - ٩٠ 
ــدعم التعــاوين الفعــال للجهــود األمــم املتحــدة والقــوة ــسندة إليهــا، ال يف إطــار املــسؤوليات امل

ر الذي ميثله إنتاج املخدرات واالجتـاراملتواصلة اليت تقودها أفغانستان من أجل التصدي للخط
الربنــامج اإلقليمــي ألفغانــستان والبلــدانب، وترحــب يف هــذا الــصددبــشكل غــري مــشروعــا

 التابع ملكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، وتـشجع البلـدان املعنيـة علـىااورة
 ؛مواصلة املشاركة

 للواليـة الـيت أسـندها إليهـا ازته من عمل وفق للبعثة ملا أجنتعرب عن تقديرها - ٩١ 
 الدور احملوري واحملايد الـذي تؤديـه البعثـةأن وتؤكد،)٢٠١٠ (١٩١٧جملس األمن يف قراره

 ؛ ال يزال يتسم باألمهيةاتساقاأكثرعلى حنودوليةالشاركةامليف تعزيز وتنسيق
ضـافية، ممـا يـضمن مبا جيري من توسيع لوجـود البعثـة يف مقاطعـات إترحب - ٩٢ 

ــد وجودهــا ــة علــى توطي ــشجع البعث ــسيقي األساســي، وت ــدورها التن أن تفــي األمــم املتحــدة ب
 يف اجلنـــوب، إذا مسحـــت الظـــروفســـيما الومواصـــلة توســـعها يف مجيـــع أحنـــاء البلـــد، و

 بذلك؛ األمنية
  تزويد البعثة مبا يكفي من املوارد ألداء واليتها؛كفالة ضرورة تؤكد - ٩٣ 
 بالـدور احملـوري الـذي يـضطلع بـه الـس املـشترك للتنـسيق والرصـد،سلمت - ٩٤ 

 رصـد عمليـة كابـل ودعمهـا،بطـرق منـها ،يف دعـم أفغانـستانيتمثـلدور الـسأنوتؤكد
لمساعدة والتعمري، وترحب باجلهود األخرى الرامية إىل توفري توجيـهالدولية لربامجالتنسيقو

 ية أكثر اتساقا؛مناسب وتشجيع قيام مشاركة دول
 باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا األطراف املوقعة علـى إعـالن كابـل بـشأنتشيد - ٩٥ 

ــؤرخ ــوار املـ ــسن اجلـ ــات حـ ــانون األول٢٢عالقـ ــسمرب/ كـ ــذ)١٤(٢٠٠٢ديـ ــل تنفيـ ــن أجـ  مـ
يب بسائر الدول أن حتترم تلك األحكام وتدعموااللتزامات املترتبة عليها مبوجب اإلعالن،

 أن تعزز االستقرار اإلقليمي؛تنفيذها و
ــترحــب - ٩٦  ــذهلا حكوم ــيت تب ــاجلهود ال ــشريكةة ب ــدول اــاورة ال ــستان وال  أفغان

، وتتطلـع، حـسب االقتـضاء، إىلهازيـد منـامل، وتـشجع بـذللتوطيد الثقة والتعاون فيمـا بينـها

_______________
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ــدان اــاورة هلــا وشــركائها اإلقليمــيني ــع البل ــادة التعــاون بــني أفغانــستان ومجي  واملنظمــاتزي
 يف حماربة حركة طالبان وتنظيم القاعدة وغريمهـا مـن اجلماعـات املتطرفـة واإلجراميـةاإلقليمية

 ويف تعزيز السالم واالزدهار يف أفغانستان ويف املنطقة وخارجها؛
ــيت تترحـــب - ٩٧  ــاجلهود الـ ــلبـ ــركاواصـ ــا وشـ ــستان وجرياـ ــة أفغانـ هاؤحكومـ

وترحب أيضا يف هذا الصدد بالرؤية اجلامعـة،فيما بينهاتعاونلتعزيز الثقة والبذهلانواإلقليمي
الذي اعتمده مـؤمتر القمـة“قلب آسيا”بشأن الصداقة والتعاون يفاسطنبول بياناسدة يف
،)١٥(٢٠١٠ينــاير/ كــانون الثــاين٢٦ يف اســطنبول يف الــذي عقــدأفغانــستانب املعــيناإلقليمــي

،٢٠١٠يوليـه/ متـوز١٩ظمـات اإلقليميـة يف كابـل يفاملن لعقـد اجتمـاعوتعرب عن تقديرها
باستـضافة مـن حكومـة أفغانـستان، وتـشيد مبوافقـة تلـك املنظمـات علـى خطـة لتعزيـز تنــسيق

فريق أساسي رفيـع املـستوى، وحتـيط علمـامشاركة أفغانستان على الصعيد اإلقليمي يف إطار
 نــوفمرب/ تــشرين الثــاين٤ول يفيف اسـطنب الــذي عقــدباالجتمـاع االفتتــاحي للفريــق األساسـي

يف أفغانـــستان وباكـــستان وتركيـــا بـــنيالقمـــة الثالثيـــةاجتماعـــاتعقـــد، وتالحـــظ٢٠١٠
ــاين ــانون الثـ ــطنبول يف كـ ــاير/اسـ ــالمية٢٠١٠ينـ ــران اإلسـ ــة إيـ ــستان ومجهوريـ ــني أفغانـ ، وبـ

، وبــــني أفغانـــستان ومجهوريـــة إيــــران٢٠١٠أغـــسطس/وطاجيكـــستان يف طهـــران يف آب
ــدو،٢٠١٠ينــاير/كــانون الثــاينيفوباكــستاناإلســالمية اجتمــاع القمــة الربــاعي بــنيعق

ــي يف ــاد الروسـ ــشي، االحتـ ــاد الروســـي يف سوتـ ــستان واالحتـ ــستان وطاجيكـ ــستان وباكـ أفغانـ
الوثيقــة، مبــا يف ذلــك للتعــاونياجلهــود الــيت بذلتــها منظمــة شــانغها، و٢٠١٠أغـسطس/آب

منظمـة شـنغهاي للتعـاون يفرعايـةب الـذي عقـد غانـستانأفب املعـين  االسـتثنائيمؤمترلل اخلتامية
تعزيـز اسـتقرارل يف إطـار عمليـة ديب املتخـذةواملبـادرات،٢٠٠٩مـارس/آذار ٢٧موسكو يف

 البلد وتنميته؛
دعم االسـتقرار والتنميـةبـلتزام اتمع الدويل املتواصل التعرب عن تقديرها - ٩٨ 

 ؛ مت التعهد بهضايف كماإلادعم الدويلالب وتذكريف أفغانستان،
جمموعــة البلــدان الثمانيــة علــى مواصــلة تــشجيع ودعــم التعــاون بــني تــشجع - ٩٩ 

يفإمنائيـة مـشاريع تنفيذأفغانستان وجرياا من خالل التشاور واالتفاق املتبادلني، مبا يف ذلك
 منــاطقرةإعــادة تــوطني الالجــئني وإداالتــرابط علــى صــعيد اهلياكــل األساســية وجمــاالت مثــل

  والتنمية االقتصادية؛احلدود

_______________
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ــديرها - ١٠٠  ــن تق ــرب ع ــمتع ــة، وه ــة الثالثي  للجهــود الــيت يبــذهلا أعــضاء اللجن
أفغانستان وباكستان والقـوة، مـن أجـل مواصـلة التـصدي لألنـشطة العـابرة للحـدود وتوسـيع

 نطاق تعاوا؛
هـات الفاعلـةعـسكرية بـني اجلوعلى ضـرورة إقامـة عالقـات مدنيـة تشدد - ١٠١ 

 على مجيع املستويات وتعزيز تلك العالقات واستعراضـها مـن أجـل، حسب االقتضاء،الدولية
الواليات واملزايا النسبية للجهـات الفاعلـةخمتلفضمان تكامل العمل املضطلع به على أساس

 واضـعة يفيف االني اإلنساين واإلمنائي وجمال إنفاذ القـانون واـال العـسكري يف أفغانـستان،
  املتحدة؛الذي تضطلع به األمماالعتبار الدور التنسيقي احملوري واحملايد

 أشـهر تقريـراثالثـة إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة كـلتطلب  - ١٠٢ 
 عن التطورات يف أفغانستان وعن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار؛

 والـستني البنـدالـسادسةال املؤقت لـدورا أن تدرج يف جدول األعمتقرر  - ١٠٣ 
 .“احلالة يف أفغانستان”املعنون

 ٤٥اجللسة العامة
 ٢٠١٠ نوفمرب/ تشرين الثاين٤

 




