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  )٢٠١١ (١٩٧٤ قرارال    
      ٢٠١١مارس / آذار٢٢، املعقودة يف ٦٥٠٠الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  ،إن جملس األمن  
ــشري    ــرار    إذ ي ــستان، وال ســيما ق ــشأن أفغان ــسابقة ب ــه ال  )٢٠١٠ (١٩١٧ هإىل قرارات

ــستان        ــساعدة إىل أفغان ــدمي امل ــم املتحــدة لتق ــة األم ــة بعث ــد والي /  آذار٢٣حــىت القاضــي بتمدي
 إىل تقريـر    وإذ يـشري أيـضا    ،  )٢٠٠٦ (١٦٦٢على النحـو الـذي حـدده القـرار           ٢٠١١ مارس

ــن       ــرة مــــ ــستان يف الفتــــ ــن إىل أفغانــــ ــس األمــــ ــة جملــــ ــران ٢٤ إىل ٢١بعثــــ يونيــــــه /حزيــــ
٢٠١٠ )S/2010/564(،  

 التزامه الشديد بسيادة أفغانستان واستقالهلا وسـالمتها اإلقليميـة          وإذ يؤكد من جديد     
  وطنية،ووحدهتا ال

 عـدم  وإذ يـدرك  على أمهية اتباع هنج شامل يف تناول احلالة يف أفغانستان،            وإذ يشدد   
  وجود أي حل عسكري صرف لضمان استقرار أفغانستان،

يبذالنـه مـن جهـود       حلكومـة أفغانـستان وشـعبها يف مـا        املستمر   دعمه   وإذ يعيد تأكيد    
دميقراطيـة الدسـتورية، واحـتالل املكانـة        إلعادة بناء بلدمها، وتوطيد أسس الـسالم املـستدام وال         

  الالئقة هبما يف اجملتمع الدويل،
/  متـــوز٢٠بنتـــائج مـــؤمتر كاُبـــل الـــدويل املعـــين بأفغانـــستان املعقـــود يف   وإذ يرحـــب  
تــويل األفغــان دور  والــذي شــكّل معلمــا هامــاً يف عمليــة كاُبــل صــوب تعجيــل   ٢٠١٠ يوليــه

الدولية والتعاون اإلقليمي، وحتسني احلوكمـة األفغانيـة،        القيادة وزمام األمور، وتعزيز الشراكة      
وتعزيز قدرات قوات األمن األفغانية، والنمو االقتصادي وحتسني محاية حقوق مجيـع املـواطنني              

 بااللتزامـات الـيت عقـدهتا حكومـة     وإذ يرحب علـى وجـه التحديـد   األفغان، مبن فيهم النساء،     
ــدود ز     ــار وحـ ــع إطـ ــك وضـ ــا يف ذلـ ــستان مبـ ــدة    أفغانـ ــربامج اجلديـ ــة للـ ــاط مرجعيـ ــة ونقـ منيـ
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األولويـــة، وإحـــراز تقـــدم صـــوب االنتقـــال إىل قيـــادة أفغانيـــة لألمـــن وحتـــّسن احلوكمـــة  ذات
  والتصدي للفساد،

الـذي حـدد جـدول      ) S/2010/65(مؤمتر لنـدن    اللتزامات املعقودة يف    اعيد تأكيد   وإذ ي   
 باالسـتناد   ملـستقبل بـشأن أفغانـستان     يات متفقا عليها ملـا ينبغـي عملـه يف ا          و وأول اأعمال واضح 

 ، استراتيجية شاملة متـضي هبـا قـدما حكومـة أفغانـستان بـدعم مـن املنطقـة واجملتمـع الـدويل                إىل
  غري منحاز،وتقوم فيها األمم املتحدة بدور تنسيقي حموري و

/  إىل املؤمتر الدويل املعين بأفغانستان املقـرر عقـده يف بـون يف كـانون األول              يتطلعوإذ    
   بقيادة حكومة أفغانستان،٢٠١١يسمرب د

 االلتزامـات الـواردة يف اإلعالنـني         لتنفيذ ، يف هذا السياق،    دعمه  تأكيد  أيضا وإذ يعيد   
 واسـتراتيجية التنميـة الوطنيـة ألفغانـستان واالسـتراتيجية      الصادرين عـن مـؤمتري لنـدن وكابـل،      

اخلطر الـذي يـشكله     بـ يسلم  ذ  وإالوطنية ملكافحة املخدرات، حتت مسؤولية الشعب األفغاين،        
إنتـاج املخـدرات وجتارهتـا واالجتـار هبـا بـشكل غـري مـشروع علـى الـسالم الـدويل واالســتقرار            

منــاطق خمتلفــة مــن العــامل، وبالــدور املهــم الــذي يــضطلع بــه مكتــب األمــم املتحــدة املعــين       يف
ومنـسقة  ة  بـضرورة بـذل جهـود متواصـل    وإذ حيـيط علمـا  باملخدرات واجلرمية يف هذا الـصدد،     

  هـذه الـصكوك  من جانب مجيـع األطـراف الفاعلـة ذات الـصلة لتوطيـد التقـدم احملـرز يف تنفيـذ                   
  ،املستمرةولقهر التحديات 

املتحــدة أداءه يف  الــذي تواصــل األمــماحملــوري وغــري املنحــاز  علــى الــدور وإذ يــشدد  
الـدويل، مبـا فيهـا االشـتراك        جمال تعزيــز السالم واالستقرار يف أفغانستان بقيادهتا جلهود اجملتمع          

مـن خـالل اجمللـس      عمليـة كاُبـل     تنسيق ورصد اجلهود املبذولة لتنفيذ       يف   مع حكومة أفغانستان  
 عـن   وإذ يعـرب  املشترك للتنسيق والرصد دعمـا لألولويـات الـيت حـددهتا حكومـة أفغانـستان،                

اخلــاص ألفغانــستان، تقــديره وتأييــده القــوي للجهــود اجلاريــة الــيت يبــذهلا األمــني العــام وممثلــه   
الذين يعملـون يف ظـل ظـروف عـسرية     أفراد البعثة، نساء ورجاال،    سيما اجلهود اليت يبذهلا      وال

  ملساعدة شعب أفغانستان،
ــشري   ــشاري،    إىل وإذ ي ــسالم االست ــشاء اجمللــس  وإذ يرحــباســتنتاجات جملــس ال  بإن

  ها،األعلى للسالم وجهود االتصال اليت يبذهلا داخل أفغانستان وخارج
بـــشجاعة وتفـــاين ماليـــني النـــساء والرجـــال الـــذين مارســـوا حقهـــم يف  عتـــرف وإذ ي  

ــام      ــشريعية لعـ ــات التـ ــالل االنتخابـ ــديدة، خـ ــة شـ ــدات أمنيـ ــل هتديـ ــصويت يف ظـ ، ٢٠١٠التـ
اللجنـة االنتخابيـة    بالدور القيادي األفغاين يف االنتخابات، مبا يف ذلـك عمـل   يعترف أيضا  وإذ

ــشكاوى اال  ــة الــ ــستقلة وجلنــ ــةاملــ ــب ، نتخابيــ ــوم  وإذ يرحــ ــد للعمــ ــصيب جملــــس جديــ   بتنــ
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 إىل التزامـــات حكومـــة أفغانـــستان يف مـــؤمتر كابـــل باإلصـــالح وإذ يـــشري؛ )ولـــسي جركـــه(
ضــرورة إجنــاز اإلصــالحات االنتخابيــة لــضمان اتــسام   وإذ يؤكــد االنتخــايب الطويــل األجــل،  

 أنــه لكــي  يؤكــد مــن جديــدوإذاالنتخابــات يف املــستقبل بالــشفافية واملــصداقية والدميقراطيــة؛ 
يــسود الــسالم أفغانــستان يف املــستقبل ال بــد مــن بنــاء دولــة مــستقرة وآمنــة ومكتفيــة ذاتيــا مــن 
الناحية االقتصادية وخالية من اإلرهاب واملخدرات وقائمة على مؤسـسات دميقراطيـة معـززة،              

ضمان وإعمـال   وعلى احترام الفصل بني السلطات، والضوابط واملوازين الدستورية الراسخة و         
  حقوق املواطنني وواجباهتم، 

بإسهام فريق االتـصال الـدويل يف جهـود األمـم املتحـدة مـن أجـل تنـسيق                    وإذ يرحب   
الدعم الدويل املقـدم إىل أفغانـستان وتوسـيع نطاقـه، وال سـيما نتـائج االجتمـاع األخـري لفريـق                  

والذي أثبـت الـدعم املتزايـد       االتصال الدويل يف جدة الذي استضافته منظمة املؤمتر اإلسالمي،          
  من جانب بلدان املنطقة وغريها من البلدان للسالم واالستقرار والتنمية يف أفغانستان، 

 على األمهية احلامسة لتعزيـز التعـاون اإلقليمـي بوصـفه وسـيلة فعالـة لتـدعيم                وإذ يشدد   
 إىل أمهيـة إعـالن      ريوإذ يـش   والتنمية االقتـصادية واالجتماعيـة يف أفغانـستان،       الستقرار  األمن وا 

) إعـالن كابـل   ( بشأن عالقـات ُحـسن اجلـوار         ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٢كابل املؤرخ   
)S/2002/1416(  ، يف هذا الصدد، بالتزام اجملتمع الدويل املتواصل بدعم االسـتقرار     وإذ يرحب ،

لـصداقة والتعـاون    مشريا إىل املبادرات الدولية واإلقليمية من قبيـل قمـة ا           والتنمية يف أفغانستان،  
أفغانـــستان وباكـــستان يف قلـــب آســـيا املعقـــودة يف إســـطنبول واجتمـــاع القمـــة الربـــاعي بـــني 

 إىل  يتطلـع  وإذوطاجيكستان واالحتاد الروسي، وكذلك مبادرات منظمة شـانغهاي للتعـاون،           
مؤمتر التعاون االقتصادي اإلقليمي اخلـامس بـشأن أفغانـستان املقـرر عقـده يف طاجيكـستان يف                  

  ريف هذا العام، خ
البلــدان الــيت تقــوم بزيــادة جهودهــا املدنيــة واإلنــسانية ملــساعدة   ساعي  مبــوإذ يرحــب  

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

 باالتفــاق املتوصــل إليــه يف مــؤمتر قمــة لــشبونة ملنظمــة حلــف مشــال حــب أيــضاوإذ ير  
ــام  ــة      ٢٠١٠ األطلــسي لع ــوة الدولي ــدان املــسامهة بقــوات يف الق ــستان والبل ــة أفغان بــني حكوم

للمساعدة األمنية والقاضي بنقل املسؤولية الرئيـسية عـن األمـن يف أفغانـستان إىل قـوات األمـن            
 وحيـيط علمـا بـإعالن       ،٢٠١٤ يف شىت أحناء البلد حبلول هناية عام      رجييا  نقالً تد الوطين األفغانية   

منظمة حلف مشال األطلسي وحكومة مجهوريـة أفغانـستان اإلسـالمية بـشأن الـشراكة الدائمـة              
 باملـساعي املـشتركة املبذولـة    وإذ يـسلم  ،٢٠١٠نـوفمرب / تشرين الثـاين ٢٠ع يف لشبونة يف     املوقَّ
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 يف  للعمليـة االنتقاليـة   بالتقدم احملرز حىت اآلن يف اإلعدادوإذ يرحب ،  يف إطار العملية االنتقالية   
 االنتقالية،  إىل مواصلة تنفيذ العمليةوإذ يتطلعجمموعة أوىل من املقاطعات والبلديات، 

ــذي تتــسم    وإذ يــسلّم   ــالترابط ال ــرة أخــرى ب ــة يف أفغانــستان،      م ــه التحــديات املاثل ب
املستدام يف جمـاالت األمـن واحلوكمـة وحقـوق اإلنـسان       أن أوجه التقدم    يؤكد من جديد   وإذ

ــة الفــساد       ــشاملة لعــدة قطاعــات مثــل حمارب ــة، وكــذلك يف املــسائل ال وســيادة القــانون والتنمي
 املتواصــلة بــاجلهود وإذ يرحــب منــها اآلخــر،  لومكافحــة املخــدرات والــشفافية، يعــزز كــ    

  هلذه التحديات باتباع هنج شامل،تبذهلا احلكومة األفغانية واجملتمع الدويل للتصدي  اليت

مــن حتــديات  أفغانــستان ملــا تــشهده أمهيــة اتبــاع هنــج شــامل يف التــصدي   وإذ يؤكــد  
 بأنـه   وإذ يـسلم   ،٢٠١١  مـن مطلـع عـام      ابتـداء  االنتقال بنجاح إىل قيادة أمنية أفغانيـة         تعترض

منائيـــة جيـــب دعـــم املكتـــسبات األمنيـــة بـــإحراز التقـــدم علـــى صـــعيد احلوكمـــة والقـــدرات اإل 
، يف هـذا الـسياق، أوجـه التـآزر بـني أهـداف البعثـة والقـوة الدوليـة                    وإذ يالحظ أفغانستان،   يف

علــى وإذ يــشدد ، )٢٠١٠ (١٩٤٣ للمــساعدة األمنيــة علــى حنــو مــا لــوحظ أيــضا يف القــرار  
ــالزم          ــار ال ــالء االعتب ــع إي ــهما، م ــا بين ــادل فيم ــدعم املتب ــسيق وال ــاون والتن ــز التع ضــرورة تعزي

  ات احملددة لكل منهما،للمسؤولي

 ضــرورة قيــام مجيــع وكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا،   وإذ يعيــد تأكيــد  
وبتوجيـه مـن املمثـل    ‘‘ وحـدة العمـل يف األمـم املتحـدة        ’’خالل آلية الفريق القطـري وهنـج         من

والتوافـق  اخلاص لألمني العام، بتعزيز اجلهود لتحقيق مزيد من الكفاءة ومن االتساق والتنسيق             
  التام مع الربامج الوطنية ذات األولوية اليت حددهتا حكومة أفغانستان،

ــشدد    ــها       وإذ ي ــسانية ونوعيت ــة اإلن ــرص وصــول املعون ــادة حتــسني ف ــى ضــرورة زي عل
 املساعدة اإلنسانية على حنو فعـال وكفـؤ وسـريع بوسـائل             إيصال تنسيق و  مبا يضمن وكميتها،  

االت األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا حتـت سـلطة املمثـل               منها تعزيز التنسيق فيما بني وكـ      
ــام و  ــا اخلـــاص لألمـــني العـ ــة،    فيمـ ــن اجلهـــات املاحنـ ــا مـ ــدة وغريهـ ــم املتحـ ــة بـــني األمـ وخاصـ

 إطــار يف يف هــذا الــصدد ضــرورة قيــام اجلميــع، وإذ يؤكــداشــتدت احلاجــة إىل ذلــك،  مــاحيث
ــرام   ــدعم واحتــ ــسانية، بــ ــساعدة اإلنــ ــادئاملاملــ ــسانيةبــ ــة يف  اإلنــ ــاد   املتمثلــ ــسانية واحليــ اإلنــ

 واالستقالل، والرتاهة

 قلقـه إزاء احلالـة األمنيـة يف أفغانـستان، وال سـيما إزاء أعمـال العنـف                   وإذ يعيد تأكيد    
ــة املتواصــلة الــيت تقــوم هبــا حركــة     ــان وتنظــيم القاعــدة وغريمهــا مــن   الواألنــشطة اإلرهابي طالب

لحة غـري القانونيـة واجملرمـون والـضالعون يف إنتـاج            اجلماعات العنيفة املتطرفة واجلماعـات املـس      
ــاب       ــشطة اإلرهـ ــة بـــني أنـ ــات القويـ ــا، وإزاء العالقـ ــار هبـ ــشروعة أو االجتـ ــري املـ ــدرات غـ املخـ
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واملخدرات غري املشروعة، مما يؤدي إىل هتديدات حمدقة بالسكان احمللـيني، مبـن فـيهم األطفـال                 
 ون الدوليون، وقوات األمن الوطين واألفراد العسكريون واملدني

طالبـان وتنظـيم   ال حركـة  متثلهااليت وجلزع اليت ما انفكت تثري ا   التهديدات  بوإذ يسلم     
القاعدة وغريمها من اجلماعات العنيفة املتطرفة واجلماعات املـسلحة غـري القانونيـة، فـضال عـن                 

نـشأ عـن   يا ملـ عن قلقه البـالغ  وإذ يعرب  التحديات املتصلة مبساعي التصدي لتلك التهديدات،       
طالبـان وتنظـيم القاعـدة وغريمهـا مـن         الأعمال العنف واألنشطة اإلرهابية اليت تقـوم هبـا حركـة            

املـسلحة غـري القانونيـة مـن آثـار ضـارة بقـدرة احلكومـة                 اجلماعات العنيفة املتطرفة واجلماعات   
، األفغانيــة علــى ضــمان ســيادة القــانون، وتــوفري األمــن واخلــدمات األساســية للــشعب األفغــاين 

 وكفالة حتسني متتعه حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها،

 )٢٠٠٩ (١٨٩٤ و) ٢٠٠٦ (١٧٣٨  و)٢٠٠٦ (١٦٧٤  إىل قراراتـــــهوإذ يـــــشري  
 عن قلقـه البـالغ لالرتفـاع املتزايـد لعـدد           وإذ يعرب بشأن محاية املدنيني يف النـزاعات املسلحة،       

 سيما إصابات النساء واألطفـال الـيت تتـسبب          اإلصابات يف صفوف املدنيني يف أفغانستان، وال      
طالبـان وتنظـيم القاعـدة وغريمهـا مـن اجلماعـات العنيفـة املتطرفـة         اليف غالبيتها العظمـى حركـة       

 أنـه جيـب علـى مجيـع األطـراف يف      وإذ يؤكـد مـن جديـد   واجلماعات املـسلحة غـري القانونيـة،       
محايـــة املـــدنيني املتـــضررين، الرتاعـــات املـــسلحة أن تتخـــذ كافـــة اخلطـــوات املمكنـــة لـــضمان 

مجيع األطـراف إىل االمتثـال اللتزاماهتـا مبوجـب القـانون اإلنـساين الـدويل والقـانون                  يدعو   وإذ
 وإذ يـسلم محايـة املـدنيني،    لـضمان   الدويل حلقوق اإلنسان وإىل أن تتخذ كافة التدابري املناسبة          

وإبـالغ   يف صـفوف املـدنيني،    حلالـة املـدنيني، وال سـيما اإلصـابات           رصـد  مـا جيـري مـن        بأمهية
 من قبل جهات منها القوة الدولية للمساعدة األمنيـة،           بذلك، لس األمن التابع لألمم املتحدة    جمل

 التقــدم الــذي حتــرزه القـــوات األفغانيــة والدوليــة يف التقليــل إىل أدىن حــد مـــن        وإذ يالحــظ 
 اإلصابات بني املدنيني،

 املضادة لألفـراد وخملفـات احلـرب واألجهـزة           عن قلقه ملا متثله األلغام     وإذ يعرب أيضا    
 علـى ضـرورة االمتنـاع       وإذ يـشدد  املتفجرة اليدوية الصنع من هتديد خطـري للـسكان املـدنيني،            
  عن استعمال األسلحة واألجهزة اليت حيظرها القانون الدويل،

ــدهوإذ يعــرب عــن     ــا،    تأيي ــرات األموني ــسماد نيت ــة ل  ملواصــلة حظــر احلكومــة األفغاني
 على اختاذ إجراءات عاجلة إلنفاذ لـوائح تنظيميـة مـن أجـل فـرض الرقابـة علـى كـل                      حيث وإذ

املواد املتفجرة والسالئف الكيميائية، مبا حيد من قدرة املتمـردين علـى اسـتخدامها يف األجهـزة             
  املتفجرة اليدوية الصنع،
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ــشري   ــة      وإذ ي ــة الدولي ــستان إىل اهليئ ــة أفغان ــه حكوم ــذي وجهت ــالن ال ــة  إىل اإلع ملراقب
ــيتيك        ــد األسـ ــانوين ألهنيدريـ ــتعمال قـ ــود أي اسـ ــدم وجـ ــه بعـ ــادت فيـ ــذي أفـ ــدرات والـ املخـ

ــرخيص        يف ــصدرة عــن الت ــدان املنتجــة وامل ــاع البل ــراهن وضــرورة امتن ــستان يف الوقــت ال أفغان
ــة،       ــة األفغاني ــن احلكوم ــب م ــستان دون طل ــادة إىل أفغان ــذه امل ــصدير ه ــشجع بت ــدول وإذ ي ال

ــالقرا  ، علــى زيــادة تعاوهنــا مــع اهليئــة الدوليــة، وخاصــة   )٢٠٠٨ (١٨١٧ راألعــضاء، عمــال ب
 مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املــشروع   ١٢ باالمتثــال التــام ألحكــام املــادة 

  ،١٩٨٨ باملخدرات واملؤثرات العقلية لعام

 ١٦٧٤و ) ٢٠٠٠ (١٢٩٦و ) ١٩٩٩ (١٢٦٥ إلــــــــــى قراراتـــــــــــه  وإذ يـــــــشيـــر  
، بشأن محاية املـدنيني يف الرتاعـات املـسلحة        ) ٢٠٠٩ (١٨٩٤و  ) ٢٠٠٦ (١٧٣٨ و) ٢٠٠٦(

ــه  ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ و) ٢٠٠٩ (١٨٨٨ و) ٢٠٠٨ (١٨٢٠ و) ٢٠٠٠ (١٣٢٥وإىل قرارات
 ١٨٨٢ و) ٢٠٠٥ (١٦١٢بـــشأن املـــرأة والـــسالم واألمـــن، وقراريـــه     ) ٢٠١٠ (١٩٦٠و 
 بتقريــــر األمــــني العــــام اوإذ حيــــيط علمــــبـــشأن األطفــــال والرتاعــــات املــــسلحة،  ) ٢٠٠٩(
)S/2011/55 (،عن األطفال والرتاع املسلح يف أفغانستان  

  ؛)S/2010/120 (٢٠١١مارس / آذار١١ بتقرير األمني العام املؤرخ يرحب  - ١  
 اللتزام األمم املتحـدة الطويـل األجـل بالعمـل مـع حكومـة          يعرب عن تقديره    - ٢  

   لعمل البعثة واملمثل اخلاص لألمني العام؛ دعمه الكاملويعيد 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

ــر، )٢٠١٠ (١٩١٧و ، )٢٠٠٩ (١٨٦٨ و ــاه، حــــىت  ٦ و ٥ و ٤ات والفقــ  / آذار٢٣أدنــ
  ؛ ٢٠١٢ رس ما

كومـة أفغانـستان    بـرامج األولويـات الوطنيـة حل       األمـم املتحـدة إىل دعـم         يدعو  - ٤  
، مبـساعدة مـن     واالجتماعيـة والتنميـة االقتـصادية     والعدالـة   مسائل األمـن واحلوكمـة      اليت تغطي   

ي راجملتمع الدويل، ودعم التنفيذ الكامل لاللتزامات املتبادلة املعلنة بشأن هـذه املـسائل يف مـؤمت               
 ويطلـب ،   وكذلك بشأن مواصلة تنفيذ االستراتيجية الوطنيـة ملكافحـة املخـدرات           لندنكابل و 

 علـى النحـو      القيـادة األفغانيـة،    مـسارها حنـو   أن تقدم البعثة املساعدة إىل حكومة أفغانـستان يف          
  الذي حددته عملية كابل؛

حــدود كــذلك أن تواصــل البعثــة واملمثــل اخلــاص لألمــني العــام، يف       يقــرر   - ٥  
أفغانـستان زمـام األمـور واضـطالعها     السيادة األفغانية وتويل وباالسترشاد مببدأ تعزيز   واليتهما  
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،  وكابـل  لنـدن ي   مـؤمتر  بالقيادة، اإلشراف على اجلهود املدنيـة الدوليـة، وفقـا ملـا ورد يف بيـاين               
  :ومع التركيز بصفة خاصة على األولويات املبينة أدناه

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

 دعم وضع برامج األولويات الوطنيـة اجلديـدة اجلـاري حاليـا، وتعبئـة             واحلوكمة، بوسائل منها    
ملاحنـة واملنظمـات الدوليـة، وتوجيـه املـسامهات          املقدمة مـن اجلهـات ا      املوارد، وتنسيق املساعدة    

املتحـــدة وصـــناديقها وبراجمهـــا، وال ســـيما ألنـــشطة مكافحـــة   املقدمـــة مـــن وكـــاالت األمـــم  
والتنميـة؛ ويف الوقـت نفـسه، دعـم اجلهـود الراميـة إىل زيـادة نـسبة املعونـة                  املخدرات والـتعمري    

اجلهود الرامية إىل زيادة الشفافية والفعاليـة       اإلمنائية املقدمة من خالل احلكومة األفغانية، ودعم        
  يف استخدام احلكومة األفغانية لتلك املوارد؛

تقويــة التعــاون مــع القــوة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة وكــبري املمــثلني املــدنيني     )ب(  
علـى مجيـع املـستويات ويف مجيـع     وفقا للوالية احلالية لكـل منـها و   ملنظمة حلف مشال األطلسي     

 دعمـا لالنتقـال إىل مرحلـة القيـادة األفعانيـة املتفـق عليـه يف مـؤمتري كابـل ولنـدن                       لـد أرجاء الب 
، ومــؤمتر قمــة لــشبونة، وذلــك بطريقــة مــستدامة ضــمانا حلمايــة وتعزيــز حقــوق األفغــان كافــة  

، وتيـسري تبـادل املعلومـات يف حينـها      ي والعـسكر  املـدين العنـصرين   هبدف حتـسني التنـسيق بـني        
األنشطة اليت تقوم هبا القوات األمنيـة الوطنيـة والدوليـة واجلهـات الفاعلـة                وكفالة االتساق بني    

االسـتقرار الـيت تقودهـا أفغانـستان، بوسـائل منـها املـشاركة               املدنية دعما لعملية التنمية وحتقيق      
وخــصوصا مــن خــالل   احلكوميــة؛   مــع املنظمــات غــري   تعــاونمــع أفرقــة تعمــري األقــاليم وال   
ــب    ــصفة مراقـ ــشاركتها بـ ــف      مـ ــة حلـ ــستان ومنظمـ ــني أفغانـ ــشترك بـ ــال املـ ــس االنتقـ يف جملـ

  ؛األطلسي مشال
الـيت  عمليـة الـسالم واملـصاحلة       توفري التوعية وكذلك املـساعي احلميـدة لـدعم             )ج(   

تنفيـذ الربنـامج األفغـاين      تقودها أفغانستان، إذا طلبت حكومة أفغانـستان ذلـك، بوسـائل منـها              
بنــاء الثقــة ودعمهــا يف إطــار الدســتور األفغــاين ويف  لابري اقتــراح تــدللــسالم وإعــادة اإلدمــاج و

 ١٢٦٧احترام كامل لتنفيذ التدابري وتطبيق اإلجراءات اليت استحدثها جملس األمـن يف قراراتـه               
، فــــضال عــــن ســــائر قــــرارات اجمللــــس  )٢٠٠٩ (١٩٠٤، و )٢٠٠٨ (١٨٢٢، و )١٩٩٩(

  الصلة؛ ذات
لتنظيم االنتخابات األفغانيـة    فغانية،  توفري الدعم، بناء على طلب السلطات األ        )د(  

املقبلة، ودعم العمل اهلادف إىل ضـمان اسـتدامة ونزاهـة العمليـة االنتخابيـة علـى النحـو املتفـق             
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عليه يف مؤمتري لندن وكابل؛ وتزويد املؤسسات األفغانية املشاركة يف هذه العمليـة باملـساعدة     
  ؛يف بناء القدرات واملساعدة التقنية

 اجلهـود   توجيـه أن البعثـة واملمثـل اخلـاص سيواصـالن           أيـضا من جديـد    يؤكد    - ٦  
  :املدنية الدولية يف اجملاالت ذات األولوية التالية

، مـع البنـاء     دعم التعاون اإلقليمي للعمل من أجل استقرار وازدهار أفغانستان          )أ(  
  ؛على اإلجنازات اليت حتققت

هود احلكومة األفغانيـة، بتنفيـذ    القيام، من خالل وجود أقوى للبعثة ودعما جل         )ب(  
عملية كابل يف خمتلف أحناء البلد بوسائل منها تقوية التعـاون مـع مكتـب األمـم املتحـدة املعـين                     
ــم           باملخـــدرات واجلرميـــة، وتيـــسري إضـــفاء طـــابع الـــشمول علـــى سياســـات احلكومـــة وفهـ

  السياسات؛ تلك
وكمـة وسـيادة القـانون      دعم اجلهود اليت تبذهلا احلكومة األفغانيـة لتحـسني احل           )ج(  

مبا يف ذلـك العدالـة يف الفتـرة االنتقاليـة وتنفيـذ امليزانيـة ومكافحـة الفـساد يف مجيـع أحنـاء البلـد                    
وفقا لعملية كابل، هبدف املساعدة يف جين مثـار الـسالم وتقـدمي اخلـدمات يف الوقـت املناسـب                    

   ؛وبطريقة مستدامة
حدة حلقوق اإلنسان، يف التعـاون مـع        مفوضية األمم املت   االستمرار، بدعم من      )د(  

حكومـة أفغانـستان    اللجنة األفغانية املـستقلة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان، وكـذلك يف التعـاون مـع                  
املنظمات غري احلكومية الدولية واحمللية ذات الصلة، مـن أجـل رصـد حالـة املـدنيني، وتنـسيق                   و

ملساعدة يف التنفيذ التام لألحكام املتعلقـة        وا ، وتعزيز املساءلة،  الرامية إىل كفالة محايتهم    اجلهود  
واملعاهــدات الدوليــة الــيت  األساســية وحقــوق اإلنــسان الــواردة يف الدســتور األفغــاين  باحلريــات 
أفغانــستان طرفــا فيهــا، وال ســيما األحكــام املتعلقــة بتمتــع املــرأة التــام حبقــوق اإلنــسان   دخلــت

  هلا؛ ملكفولةا
ساعدات اإلنـسانية، دعمـا للحكومـة األفغانيـة ووفقـا        تنسيق وتيسري إيصال امل     )هـ(  

للمبــادئ اإلنــسانية، هبــدف بنــاء قــدرة احلكومــة لكــي يتــسىن هلــا االضــطالع بــدور مركــزي     
وتنسيقي يف املستقبل، وذلك بوسائل منها تقدمي الـدعم الفعـال إىل الـسلطات الوطنيـة واحملليـة                  

املواتية لعـودة الالجـئني واملـشردين داخليـا         يف مساعدة ومحاية املشردين داخليا وهتيئة الظروف        
  عودةً طوعية وآمنة وكرمية ومستدامة؛



S/RES/1974 (2011)  
 

11-27366 9 
 

 بكافة األطراف األفغانية والدولية التنـسيق مـع البعثـة يف تنفيـذ واليتـها                يهيب  - ٧  
تعزيز أمن موظفي األمم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني هبـا وحريـة تنقلـهم                 اجلهود الرامية إىل     ويف  

  جاء البلد؛ يف مجيع أر 
 على ضرورة كفالة األمن ملوظفي األمـم املتحـدة وعلـى دعمـه              يكرر التأكيد   - ٨  

  للتدابري اليت اختذها األمني العام بالفعل يف هذا الصدد؛ 
وجــود البعثــة وغريهــا مــن وكــاالت األمــم املتحــدة  تقويــة  علــى أمهيــة يــشدد  - ٩  

 األمني العـام علـى مواصـلة اجلهـود الـيت يبـذهلا حاليـا                ويشجعوبراجمها يف األقاليم،     وصناديقها  
 سـلطة   بقـوة ؤيـد وي، هبذا الوجـود  من أجل اختاذ التدابري الالزمة ملعاجلة املسائل األمنية املرتبطة          

املمثل اخلاص لألمني العام يف تنسيق مجيع أنشطة وكاالت األمم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا                
  يف أفغانستان؛

ــة  علــىيــشدد  - ١٠   ــة مــستدامة يف أفغانــستان مــع عمــل مجيــع     أمهي تنميــة دميقراطي
املؤســسات األفغانيــة ضــمن جمــاالت اختــصاصها احملــددة بوضــوح، وفقــا للقــوانني ذات الــصلة  

بالتزام حكومة أفغانستان بالعمـل عـن كثـب مـع           ، يف هذا الصدد،     ويرحبوالدستور األفغاين   
ــدروس املست   ــصاألمــم املتحــدة لالســتفادة مــن ال ــات عــام ةخل  ٢٠١٠و  ٢٠٠٩ ي مــن انتخاب

، مبـا يف ذلـك معاجلـة اسـتدامة العمليـة            تحـسينات علـى العمليـة االنتخابيـة       املزيـد مـن ال    إلدخال  
 الـدور  يؤكد مـن جديـد  املقطوعة يف مؤمتري لندن وكابل، ومع مراعاة االلتزامات االنتخابية،  

، ، لتحقيـق هـذه االلتزامـات   غانيـة بناء علـى طلـب احلكومـة األف      ،  دعمتقدمي ال القيادي للبعثة يف    
املؤسسات األفغانية املعنية، بناء على طلـب تقدمـه    إىل البعثة تقدمي املساعدة التقنية إىل   ويطلب

 بأعـضاء اجملتمـع     ويهيـب كـذلك   لـدعم تنفيـذ إصـالحات انتخابيـة بنـاءة؛           حكومة أفغانـستان،    
  الدويل تقدمي املساعدة حسب االقتضاء؛

تجــددة الــيت تبــذهلا احلكومــة األفغانيــة، بــسبل منــها جملــس اجلهود املبــ يرحــب  - ١١  
اجمللــس األعلــى ، وإنــشاء ٢٠١٠يونيــه /ذي انعقــد يف حزيــرانالــوطين الــاالستــشاري  الــسالم

تعزيـز احلـوار مـع    للسالم وتنفيذ الربنامج األفغاين لتحقيـق الـسالم وإعـادة اإلدمـاج، مـن أجـل          
ادها لنبــذ العنــف، وقطــع العالقــات مــع تنظــيم العناصــر املعارضــة للحكومــة الــيت تبــدي اســتعد

القاعدة وغريه من املنظمات اإلرهابية، وإدانـة اإلرهـاب، والقبـول بالدسـتور األفغـاين، خاصـة                 
 حكومـة أفغانـستان علـى    ويشجعفيما يتعلق منه بالشؤون اجلنسانية ومسائل حقوق اإلنسان،  

ة حـسب االقتـضاء، يف احتـرام كامـل          املساعي احلميدة للبعثـة لـدعم هـذه العمليـ         االستفادة من   
 ١٨٢٢و  ) ١٩٩٩ (١٢٦٧ جملـس األمـن يف قراراتـه         وضـعها لتنفيذ التدابري واإلجـراءات الـيت       

ــرارات اجمللــس األخــرى ذات   )٢٠٠٩ (١٩٠٤ و) ٢٠٠٨( ــصلة ، فــضال عــن ق  ويرحــب، ال
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اركة  احلكومـة علـى مواصـلة زيـادة مـش          يشجعأيضا بالتدابري اليت اختذهتا حكومة أفغانستان، و      
ــشاور،      ــات التواصــل والت ــدين، يف عملي ــات، واجملتمــع امل ــرأة، واألقلي ــشريامل ــساء وي  إىل أن الن

 ١٣٢٥ميكنهن أداء دور حاسم يف عملية السالم، كمـا هـو معتـرف بـه يف قـرار جملـس األمـن          
  ويف القرارات ذات الصلة؛) ٢٠١٠(

ا يف ذلـك الربنـامج      على دور البعثة يف دعم عملية السالم واملصاحلة، مب        يشدد    - ١٢  
 ويــشجعاألفغــاين لتحقيــق الــسالم وإعــادة اإلدمــاج حــسب التكليــف الــوارد يف هــذا القــرار،   

اجملتمــع الــدويل علــى تقــدمي املــساعدة جلهــود حكومــة أفغانــستان يف هــذا الــصدد، بــسبل منــها  
 ، يف هــذاوحيــيط علمـا مواصـلة تقـدمي الــدعم للـصندوق االســتئماين للـسالم وإعــادة اإلدمـاج،      

السياق، باملؤمتر املعين بإعـادة اإلدمـاج الـذي ستستـضيفه احلكومـة األفغانيـة يف كابـل يف ربيـع                     
  هذا العام؛
باجلهود اجلارية الـيت تبـذهلا حكومـة أفغانـستان وشـركاؤها اجملـاورون         يرحب  - ١٣  

لتعـاون  من أجل تعزيـز الثقـة وا      واملنظمات الدولية مبا فيها منظمة املؤمتر اإلسالمي        واإلقليميون  
فيمــا بينــهم، مبــا يف ذلــك مبــادرات التعــاون الــيت وضــعتها مــؤخرا البلــدان املعنيــة واملنظمــات      

 ألفغانـستان وباكـستان وتركيـا، الـذي ُعقـد يف           امساإلقليمية، مبا فيها مؤمتر القمة الثالثـي اخلـ        
ــذي عقــد يف    ســطنبولإ ــائج مــؤمتر إســطنبول األخــري ال ــاين ٣ ونت ــشرين الث ــوفمرب / ت ، ٢٠١٠ن
 إىل  ويتطلـع  باملؤمتر اإلقليمي املقترح ألفغانستان الذي من املقرر أن تنظمه تركيـا             يط علما وحي

املؤمتر اخلامس للتعاون االقتصادي اإلقليمي بـشأن أفغانـستان املقـرر عقـده يف طاجيكـستان يف                 
علـى  كابـل   مؤمتر  البيان الصادر عن     بالتأكيد من جديد يف      ويرحب كذلك خريف هذا العام،    

 علــى أمهيــة ويــشدد، ٢٠٠٢دئ املنــصوص عليهــا يف إعــالن عالقــات ُحــسن اجلــوار لعــام املبــا
طالبــان وتنظــيم القاعــدة وغريمهــا مــن الزيــادة التعــاون بــني أفغانــستان وشــركائها ضــد حركــة  

، يف ســـبيل تعزيـــز الـــسالم  العنيفـــة واجلماعـــات املـــسلحة غـــري املـــشروعةاجلماعـــات املتطرفـــة
عزيز التعاون يف قطاعي االقتصاد والتنمية، باعتبار ذلـك وسـيلة مـن             واالزدهار يف أفغانستان وت   

  وسائل حتقيق االندماج التام ألفغانستان يف الديناميات اإلقليمية واالقتصاد العاملي؛
 الدور احملوري للمجلس املشترك للتنسيق والرصد يف تنـسيق      يؤكد من جديد    - ١٤  

وتيـسريه ورصـده    والـربامج ذات األولويـة الوطنيـة        ان  تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية ألفغانـست     
ــة     ويهيــب  جبميــع اجلهــات الفاعلــة ذات الــصلة تعزيــز تعاوهنــا مــع اجمللــس يف هــذا الــصدد بغي

  مواصلة حتسني كفاءته؛
 باجلهــات املاحنــة الدوليــة واملنظمــات الدوليــة وحكومــة أفغانــستان أن   يهيــب  - ١٥  

كابــل ويف املــؤمترات الدوليــة الــسابقة،  ت يف مــؤمتر تتقيــد مبــا قطعتــه علــى نفــسها مــن التزامــا  
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تحسني تنسيق املعونة وفعاليتها، وذلك بوسـائل منـها         ل أمهية مواصلة اجلهود     ويؤكد من جديد  
  كفالة الشفافية ومكافحة الفساد؛ وتعزيز قدرة حكومة أفغانستان على تنسيق املعونة؛

باملـساعدة املقدمـة مـن اجملتمـع         أن تواصل، مـستعينة      األفغانيةكومة  احل ب يهيب  - ١٦  
الـدويل، مبـا يف ذلـك القـوة الدوليـة للمــساعدة األمنيـة وائـتالف عمليـة احلريـة الدائمـة، ووفقــا           
للمسؤوليات املوكولـة إىل كـل منـهما، وحبـسب مـا يطـرأ علـى تلـك املـسؤوليات مـن تطـور،                        

ن وتنظـيم القاعـدة     التصدي لتهديد أمن أفغانستان واستقرارها من جانب عناصر حركة الطالبا         
اجملـــرمني والعنيفـــة واجلماعـــات املـــسلحة غـــري املـــشروعة،  وغريمهـــا مـــن اجلماعـــات املتطرفـــة 

  ؛ واالجتار هباغري املشروعة املخدراتإنتاج والضالعني يف 
 بأشد هلجة مجيع االعتـداءات، مبـا فيهـا االعتـداءات بـاألجهزة املتفجـرة                يدين  - ١٧  

عمليات االختطاف اليت تستهدف املـدنيني      االغتياالت و ارية و اليدوية الصنع واهلجمات االنتح   
 االسـتقرار والـتعمري والتنميـة يف        حتقيـق والقوات األفغانية والدوليـة وأثرهـا الـضار علـى جهـود             

طالبـان واجلماعـات املتطرفـة األخـرى إىل اسـتخدام      ال جلـوء حركـة    ويـدين كـذلك   أفغانستان،  
  ؛بشرية املدنيني دروعا

 اهلجمـات علـى أفـراد املـساعدة اإلنـسانية، ويؤكـد أن اهلجمـات        ايـدين أيـض    - ١٨  
 علـى ضـرورة ضـمان مجيـع          ويـشدد  تعيق اجلهود الراميـة إىل تقـدمي العـون لـشعب أفغانـستان،            

األطراف لوصول كافة اجلهات اإلنسانية الفاعلة دون خماطر أو عراقيل، مبا فيها موظفو األمـم               
  يدها التام بالقانون اإلنساين الدويل الواجب التطبيق؛املتحدة واألفراد املرتبطون هبا، وتق

كافحـة  أفغانستان مل  باإلجنازات اليت حتققت حىت اآلن يف تنفيذ برنامج          يرحب  - ١٩  
األلغام ويشجع حكومة أفغانستان على أن تواصل جهودها، بـدعم مـن األمـم املتحـدة وكافـة                  

ــة األلغــام األرمــن أجــلاجلهــات الفاعلــة املعنيــة،   ضــية املــضادة لألفــراد واأللغــام األرضــية    إزال
املضادة للدبابات وخملفات احلـرب مـن املتفجـرات هبـدف احلـد مـن األخطـار الـيت هتـدد حيـاة                       

مــن أجــل تــوفري  عــن احلاجــة إىل تقــدمي املــساعدة ويعــرباإلنــسان والــسالم واألمــن يف البلــد؛ 
للـــضحايا، مبـــا يـــشمل  الرعايـــة وإعـــادة التأهيـــل وإعـــادة اإلدمـــاج االقتـــصادي واالجتمـــاعي 

  ؛اإلعاقة األشخاص 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 ويــدعوهاات املــسلحة، عــن محايــة املــدنيني يف الرتاعــ ٢٠١١مــارس / آذار٩املــؤرخ البعثـة  
بذل جهود إضافية أقـوى يف هـذا اجملـال، وال سـيما عـن طريـق املراجعـة املـستمرة لإلجـراءات                       
وخطط العمليات والقيام، بالتعـاون مـع احلكومـة األفغانيـة، باسـتعراض نتـائج كـل عمليـة مـن                  
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 تستــصوب العمليــات الــيت يــسجَّل فيهــا وقــوع ضــحايا مــن املــدنيني والتحقيــق فيهــا، وعنــدما  
  حكومة أفغانستان إجراء تلك التحقيقات املشتركة؛

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

  ن؛الصلة، مبا يف ذلك القانون اإلنساين وقانون حقوق اإلنسا ذي
 عن قلقه البالغ إزاء جتنيد قوات حركة طالبـان لألطفـال واسـتخدامهم              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                

زاع املسلح، وال سـيما اهلجمـات    ـخرى املرتكبة يف حق األطفال يف حاالت الن       والتجاوزات األ 
 ويـدعو  واستخدام األطفـال يف اهلجمـات االنتحاريـة،          ، ومرافق التعليم والصحة،   على املدارس 

 ١٦١٢ علـى أمهيـة تنفيـذ قـراري جملـس األمـن              ويـشدد إىل تقدمي املسؤولني عنها إىل العدالـة،        
 إىل األمــني العــام مواصــلة تعزيــز    ويطلــب يف هــذا الــسياق،  ، )٢٠٠٩ (١٨٨٢و ) ٢٠٠٥(

  عنصر محاية األطفال يف البعثة، وال سيما عن طريق تعيني مستشارين يف جمال محاية األطفال؛
 بالتوقيع مؤخرا على خطة عمل شـاملة وحمـددة زمنيـا وقابلـة للتحقـق                يرحب  - ٢٣  

ألطفــال وجتنيــدهم يف قــوات األمــن بـني حكومــة أفغانــستان واألمــم املتحــدة لوقــف اســتخدام ا 
  الوطين األفغانية؛ 

 علـى أمهيـة القيـام، يف إطـار شـامل، بتعزيـز القـدرات الوظيفيـة                  يكرر التأكيد   - ٢٤  
والطابع املهين واملساءلة يف القطاع األمين األفغاين عن طريق جهود الفرز والتـدريب والتوجيـه               

لـى الـسواء، هبـدف تـسريع وتـرية التقـدم حنـو              واإلعداد والتمكني املالئمـة، للنـساء والرجـال ع        
بلوغ هدف حتقيق االكتفاء الذايت والتوازن العرقي يف صفوف قوات األمن األفغانية اليت تـوفر               

  األمن وتكفل سيادة القانون يف مجيع أحناء البلد؛ 
ــوطين       يرحــب  - ٢٥   ــوير اجلــيش ال ــدم املتواصــل يف جمــال تط ــسياق بالتق ــذا ال  يف ه

 علـى االسـتمرار يف جهـود    ويـشجع  قدرته على ختطـيط العمليـات وتنفيـذها،         األفغاين وحتسني 
التدريب، بوسائل منها املسامهة باملدربني واملوارد وأفرقة التوجيه واالتصال يف جمـال العمليـات       

ــة التدر  ــة مــن خــالل البعث ــة ملنظمــة حلــف األطلــسي   يبي ــاتو(التابع ــستان)الن ، وإســداء  يف أفغان
عمليــة مــستدامة لتخطــيط الــدفاع باإلضــافة إىل تقــدمي املــساعدة يف   املــشورة مــن أجــل وضــع  
  مبادرات إصالح الدفاع؛

 مبـا تبذلـه الـسلطات األفغانيـة مـن جهـود لتعزيـز قـدرات الـشرطة                   حييط علما   - ٢٦  
، يف هـذا الـسياق،      ويـشدد  إىل مواصلة اجلهود لتحقيق هـذا اهلـدف،          ويدعوالوطنية األفغانية،   
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اعدة الدوليـة عـن طريـق الـدعم املـايل وتـوفري املـدربني واملـوجهني، مبـا يف                    على أمهية تقدمي املس   
، ومـسامهة قـوة الـدرك األوروبيـة هلـذه البعثـة،             يف أفغانـستان  ة  يـ التدريبالنـاتو   ذلك مسامهة بعثة    

بعثـة شـرطة االحتـاد األورويب يف        (ومسامهة االحتاد األورويب من خالل بعثة الـشرطة التابعـة لـه             
  ؛ )أفغانستان
 بالتقــدم احملــرز يف تنفيــذ احلكومــة األفغانيــة لربنــامج حــل اجلماعــات   يرحــب  - ٢٧  

 إىل ويــدعو،  وإدماجهــا يف برنــامج أفغانــستان للــسالم وإعــادة اإلدمــاجاملــسلحة غــري القانونيــة
  الدويل؛ اجلهود لتحقيق مزيد من التقدم بدعم من اجملتمع ومواءمة تسريع

 وخفـض   ن تقـدم يف التـصدي إلنتـاج األفيـون          مبـا حتقـق مـؤخرا مـ        حييط علما   - ٢٨  
ــه ــق  ، كميات ــساوره القل ــه       ويظــل ي ــار ب ــون وإنتاجــه واالجت ــة األفي ــسببه زراع ــا ت ــتمرار م  الس

واستهالكه من ضرر جسيم لألمن والتنمية واحلوكمة يف أفغانستان وكذلك يف املنطقـة وعلـى           
 اجملتمع الدويل، على تـسريع       احلكومة األفغانية إىل العمل، مبساعدة من      ويدعوالصعيد الدويل؛   

ســتراتيجية الوطنيـة ملكافحــة املخــدرات، بوسـائل منــها بــرامج الـسبل البديلــة لكــسب    التنفيـذ ا 
 على تقـدمي دعـم      ويشجعالعيش، وإدراج جهود مكافحة املخدرات يف مجيع الربامج الوطنية؛          

عم املقدم مـن مكتـب       بالد ويشيدستراتيجية؛  الدويل إضايف لألولويات األربع احملددة يف تلك ا       
األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة إىل املبــادرة الثالثيــة واملركــز اإلقليمــي للمعلومــات    

سـتراتيجية قـوس قـزح؛ فـضال عـن          اوالتنسيق يف آسيا الوسطى يف إطار مبادرة ميثاق بـاريس و          
  مسامهة أكادميية دوموديدوفو للشرطة يف روسيا؛

ــدول إىل تعزيــ يــدعو  - ٢٩   ــر الــذي       ال ــي ملواجهــة اخلط ــاون الــدويل واإلقليم ز التع
واالجتـار  الـيت مـصدرها أفغانـستان         غري املشروعة  يتعرض له اجملتمع الدويل من إنتاج املخدرات      

يف التصدي ملـشكلة املخـدرات يف       املسؤولية العامة املشتركة     أ وفقا ملبد  وذلك ،هبا واستهالكها 
 القانون والتعـاون علـى مكافحـة االجتـار باملخـدرات             بطرق منها تعزيز قدرات إنفاذ     أفغانستان

ويالحـظ   والسالئف الكيميائية وغسل األموال والفساد املرتبطني بذلك االجتار،          ةغري املشروع 
املقـرر عقـده يف     املعـين بطـرق هتريـب املخـدرات مـن أفغانـستان             الثالث املقترح   املؤمتر الوزاري   

 ،ويـدعو  التابعـة لـه،      “ موسـكو  -بـاريس   ”ملية  يف إطار مبادرة ميثاق باريس وع      ٢٠١١عام  
  ؛)٢٠٠٨ (١٨١٧ إىل التنفيذ الكامل لقراره ،يف هذا الصدد

ــدعو  - ٣٠   ــاريس   ي ــاق ب ــادرة ميث ــصدي، إل  إىل مواصــلة مب ــصد الت ــاج ق ــون نت األفي
ــستان   ــن يف أفغان ــار هبواهلريوي ــواالجت ــى حماصــيل اخلــشخاش،    ،اما واســتهالكهم ــضاء عل  والق

 علـى  ويـشدد  اعتـراض قوافـل نقـل املخـدرات،     وكـذلك درات وخمازهنـا،  وخمتربات صـنع املخـ   
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أمهيــة التعــاون علــى إدارة احلــدود ويرحــب بالتعــاون املكثــف ملؤســسات األمــم املتحــدة ذات    
   يف هذا الصدد؛ ومنظمة معاهدة األمن اجلماعي،الصلة مع منظمة األمن والتعاون يف أوروبا

لربنـامج  ل الكامل واملرحلي والـسريع واملنـسق    على أمهية التنفيذ   يكرر التأكيد   - ٣١  
 املؤسـسات األفغانيـة ذات الـصلة     كافـة  مـن جانـب      للجميـع العدالـة   الوطين ذي األولوية بشأن     

والــشفافية بالنـــزاهة واجلهــات الفاعلــة األخــرى مــن أجــل التعجيــل بإقامــة نظــام للعدالــة يتــسم  
  يادة القانون يف كافة أرجاء البلد؛والقضاء على اإلفالت من العقاب، واإلسهام يف تأكيد س

 يف هــذا الــسياق علــى أمهيــة مواصــلة التقــدم يف إعــادة تعمــري وإصــالح يــشدد  - ٣٢  
قطاع السجون يف أفغانستان، وذلك من أجل حتسني احترام سيادة القـانون وحقـوق اإلنـسان                

  يف ذلك القطاع؛
علـى األمـن واحلكـم       اآلثار الـيت خيلفهـا الفـساد املستـشري           يالحظ بقلق بالغ    - ٣٣  

 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؛
 األفغانيــة، مبـا فيهــا اجلهـازان التنفيــذي والتــشريعي،    مجيــع املؤسـسات يـشجع   - ٣٤  

ــاون،     ــروح مــن التع ــى العمــل ب ــدعوعل ــد مــن    وي ــة إىل مواصــلة إجــراء املزي ــة األفغاني  احلكوم
اإلصالح يف جمال التشريع واإلدارة العامة لكفالة احلكم الرشيد، بتمثيل كامـل جلميـع األفغـان                

 ضـرورة بـذل     ويؤكـد ،  كليهمـا  ودون الـوطين     نساء ورجاال، واملساءلة على الصعيدين الـوطين      
  املزيد من اجلهود على الصعيد الدويل لتقدمي املساعدة التقنية يف هذا اجملال؛

 إىل االحتـــرام التـــام حلقـــوق اإلنـــسان واحلريـــات األساســـية والقـــانون يـــدعو  - ٣٥  
احلـرة، ولكنـه   بالزيادة يف وسـائل اإلعـالم   ويرحب اإلنساين الدويل يف كافة أرجاء أفغانستان،    

لقيــود املفروضــة علــى حريــة وســائل اإلعــالم، واهلجمــات علــى  ســتمرار ا ايالحــظ مــع القلــق
 علـى اللجنـة األفغانيـة املـستقلة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان ملـا تبذلـه مـن جهـود                       ويثيناإلعالميني،  

شــجاعة يف رصــد احتــرام حقــوق اإلنــسان يف أفغانــستان وكــذلك يف تعزيــز هــذه احلقــوق          
 أمهيـة التعـاون الكامـل جلميـع األطـراف      ويؤكدا وتشجيع ظهور جمتمع مدين تعددي،       ومحايته

 عن تأييده للمشاركة الواسعة الـشاملة للوكـاالت         ويعربالفاعلة ذات الصلة مع هذه اللجنة؛       
، مبــا يف ذلــك االلتــزام ات املتبادلــة املعقــودة مــن أجــل حتقيــق االلتزامــاملــديناحلكوميــة واجملتمــع 

  ل حكومي كاٍف للجنة؛بتوفري متوي
 بأنــه، رغــم التقــدم الــذي َتحقّــق يف مــسألة املــساواة بــني اجلنــسني، مــن    يقــر  - ٣٦  

 اسـتمرار أشـكال   ويدين بـشدة الضروري بذل جهود معززة لضمان حقوق النساء والفتيات،         
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التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، وال سيما العنف الرامـي إىل منـع الفتيـات مـن االلتحـاق                   
) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ أمهيــة تنفيــذ قــرارات جملــس األمــن  ويؤكــدملــدارس، با
ــساء  ) ٢٠١٠ (١٩٦٠ ، و)٢٠٠٩ (١٨٨٩و ، )٢٠٠٩ (١٨٨٨ و ــة حـــــصول النـــ وكفالـــ

  اهلاربات من العنف العائلي على مالذ آمن يوفر السالمة واألمـن؛
يـع مؤسـسات     بـالتزام احلكومـة األفغانيـة بتعزيـز مـشاركة املـرأة يف مج              يرحب  - ٣٧  

 اجلهـود الراميـة     ويـدعم احلوكمة األفغانية، مبا يشمل اهليئات املنتخبة واملعينـة واخلدمـة املدنيـة،             
 وإىل إدراج نقاطهـا املرجعيـة يف   خطة العمـل الوطنيـة للمـرأة يف أفغانـستان،      إىل التعجيل بتنفيذ    

 على التمييز ضـد املـرأة،       الربامج الوطنية ذات األولوية، ووضع استراتيجية لتنفيذ قانون القضاء        
إىل أن النــهوض حبقــوق املــرأة ومحايتــها جــزء  يــشري مبــا يف ذلــك تقــدمي اخلــدمات للــضحايا، و 

 إىل األمـني العـام أن يواصـل         ويطلـب يتجزأ من عمليـة الـسالم وإعـادة اإلدمـاج واملـصاحلة،              ال
ــاة الــسياسية واالقتــ    ــة إدمــاج املــرأة يف احلي ــة إدراج املعلومــات املتــصلة بعملي صادية واالجتماعي

  ؛ألفغانستان يف تقاريره إىل جملس األمن
 بتعــاون احلكومــة األفغانيــة وبعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل يرحــب  - ٣٨  

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

املوحدة، ومن خالل حتديـد األفـراد والكيانـات الـضالعني يف متويـل أو دعـم أعمـال أو أنـشطة                      
طالبــان باســتخدام العوائــد املــستمدة مــن زراعــة وإنتــاج املخــدرات   التنظــيم القاعــدة وحركــة 

  ن؛ على مواصلة هذا التعاوويشجعوسالئفها واالجتار هبا على حنو غري مشروع، 
 إىل تعزيز عملية التعاون االقتصادي اإلقليمي، مبا يف ذلك تـدابري تيـسري              يدعو  - ٣٩  

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

املنظمـة واالنـدماج املـستدام ملـا تبقـى مـن         بأمهية العودة الطوعية واآلمنة و     يقر  - ٤٠  
 إىل مواصلة وتعزيز املـساعدة الدوليـة يف   ويدعوالجئني أفغان من أجل استقرار البلد واملنطقة،   

  هذا اخلصوص؛
أيضا أمهية عودة املشردين داخليا إىل ديارهم طواعيـة وبأمـان وبـصورة      يؤكد  - ٤١  

  منظمة وإعادة إدماجهم على حنو مستدام؛ 
ــرا عــن      يطلــب  - ٤٢   ــة أشــهر تقري ــدم إىل اجمللــس كــل ثالث ــام أن يق  إىل األمــني الع

النقــاط بالقيــاس إىل ريره تقييمــا للتقــدم احملــرز   االتطــورات يف أفغانــستان، وأن يــدرج يف تقــ   
   وتتبع التقدم احملرز يف تنفيذ والية البعثة وأولوياهتا، على النحو احملدد يف هذا القرار؛،املرجعية
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، استعراضا  ٢٠١١ إىل األمني العام أن جيري، حبلول هناية عام           كذلك يطلب  - ٤٣  
شامال لألنشطة املنوطة بالبعثة وللدعم الذي تقدمـه األمـم املتحـدة يف أفغانـستان، مبـا يف ذلـك                    
وجــود البعثــة يف كافــة أحنــاء البلــد، وذلــك بالتــشاور مــع حكومــة أفغانــستان واجلهــات املعنيــة  

يــة والقيــادة الــوطنيتني متــشيا مــع عمليــة كابــل، مــع مراعــاة الطــابع   الدوليــة، قــصد تعزيــز امللك
ــك         ــضمِّن ذل ــة، وأن ُي ــساعدة األمني ــة للم ــوة الدولي ــدويل ودور الق ــع ال املتطــور حلــضور اجملتم
ــا اجمللــس        ــسترشد هب ــال لكــي ي ــة االنتق االســتعراض التجــارب األوىل املــسجلة خبــصوص عملي

 جبميـع األطـراف الفاعلـة املعنيـة أن          ويهيـب ،  ٢٠١٢ مارس/استعراضه لوالية البعثة يف آذار     يف
  تتعاون مع البعثة يف هذه العملية؛

  . إبقاء املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٤٤  
  


