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  ) ٢٠١١ (٢٠١١القرار     
ــسته         ــن يف جلــ ــس األمــ ــذه جملــ ــذي اختــ ــودة يف٦٦٢٩الــ ــشرين ١٢  املعقــ  تــ

  ٢٠١١أكتوبر /األول
  

  ،إن جملس األمن  
ــد    ــستان، وال  إذ يؤكــد مــن جدي ــشأن أفغان ــسابقة ب ــه ال ــه    قرارات  ١٣٨٦ســيما قرارات

  ، )٢٠١١ (١٩٧٤و ) ٢٠١٠ (١٩٤٣و ) ٢٠٠٣ (١٥١٠و ) ٢٠٠١(
 )٢٠٠١ (١٣٦٨ و) ١٩٩٩ (١٢٦٧قراراتــــــــه يــــــد أيــــضـــا وإذ يؤكــــد مــــــن جد  

 ،)٢٠١١ (١٩٨٩ و   ١٩٨٨ و) ٢٠٠٩ (١٩٠٤و  ) ٢٠٠٨ (١٨٢٢و  ) ٢٠٠١ (١٣٧٣ و
 تأكيـد دعمـه للجهـود الدوليـة الـيت تبـذل الستئـصال جـذور اإلرهـاب وفقـا مليثـاق                       وإذ يكرر 

  األمم املتحدة، 
 ١٦٧٤و ) ٢٠٠٠ (١٢٩٦و ) ١٩٩٩ (١٢٦٥إلـــــــــى قراراتــــــــــه   وإذ يــــــشيـــر   

بـــــشأن محايـــــة املـــــدنيني يف الرتاعـــــات    ) ٢٠٠٩ (١٨٩٤و ) ٢٠٠٦ (١٧٣٨و ) ٢٠٠٦(
ــه    ١٨٨٩و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٨و ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥املــسلحة، وإىل قرارات

 )٢٠٠٥ (١٦١٢الم واألمـــن، وقراريـــه   بـــشأن املـــرأة والـــس  ) ٢٠١٠ (١٩٦٠و ) ٢٠٠٩(
اعـات املـسلحة، وإذ حيـيط علمـا بتقريـر األمـني العـام               بشأن األطفال والرت  ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢ و

، وبالنتــائج الــيت توصــل إليهــا الحقــا )S/2011/55( عــن األطفــال والــرتاع املــسلح يف أفغانــستان
  ، )S/AC.51/2011/3(فريقه العامل املعين باألطفال والرتاع املسلح 

ــد     ــد تأكي ــستان واســتقالهلا وســال    وإذ يعي ــسيادة أفغان ــوي ب ــه الق ــة التزام متها اإلقليمي
   ووحدهتا الوطنية،

بأن املسؤولية عن توفري األمن وإرساء القانون والنظام يف مجيـع أحنـاء البلـد               وإذ يسلم     
دور القــوة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة يف    وإذ يؤكــد تقــع علــى عــاتق الــسلطات األفغانيــة،     
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وإذ يرحـب  ا يف جمال األمـن،     مساعدة احلكومة األفغانية على حتسني احلالة األمنية وبناء قدراهت        
   بتعاون احلكومة األفغانية مع القوة الدولية،

ومـؤمتر كاُبـل، اللـذين      ) S/2010/65(بالبالغني الصادرين عن مـؤمتر لنـدن        وإذ يرحب     
يضعان جدول أعمال واضحا وأولويات متفقـا عليهـا بـشأن أفغانـستان حتـدد مـسار العمـل يف           

ورية اليت يكتسيها تعزيـز امللكيـة والقيـادة األفغـانيني، مبـا يتـسق        األمهية احمل وإذ يؤكد   املستقبل،  
   مع عملية كابل، يف مجيع جماالت احلوكمة،

ــة يف أفغانــستان،        وإذ يــسلّم    ــسم بــه التحــديات املاثل ــذي تت ــرة أخــرى بــالترابط ال م
 أن أوجه التقدم املـستمر يف جمـاالت األمـن واحلوكمـة وحقـوق اإلنـسان            يؤكد من جديد   وإذ
يادة القـانون والتنميـة، وكـذلك يف مـسائل مكافحـة املخـدرات ومكافحـة الفـساد وحتقيـق                    وس

املــساءلة الــشاملة لعــدة قطاعــات، يعــزز كــل منــها اآلخــر وأن بــرامج احلوكمــة والتنميــة الــيت     
أعطيــت األولويــة يف املرحلــة االنتقاليــة ينبغــي أن تتــسق مــع األهــداف احملــددة يف عمليــة كابــل  

بـاجلهود املتواصـلة الـيت تبـذهلا احلكومـة األفغانيـة          وإذ يرحـب    ة ذات األولويـة،     والربامج الوطني 
   واجملتمع الدويل للتصدي هلذه التحديات باتباع هنج شامل،

يف هذا السياق على ضرورة أن تواصل احلكومة األفغانية اجلهود من أجـل          وإذ يشدد     
رها، متاشيا مع التزامهـا بتعزيـز التـدابري    مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وزيادة املساءلة يف دوائ  
   الرامية إىل مكافحة الفساد بعد مؤمتري لندن وكاُبل،

أمهيـة االتفـاق الـذي توصـلت لـه حكومـة أفغانـستان والبلـدان املـسامهة يف                   وإذ يؤكد     
القوة الدولية للمساعدة األمنية يف مؤمتر قمة منظمة حلف مشال األطلسي املعقودة يف لـشبونة،               

ل املــسؤولية عــن القيــادة األمنيــة تــدرجييا يف أفغانــستان إىل حكومــة أفغانــستان علــى صــعيد لنقــ
 إىل  يتطلـع إذ  وباستمرار تنفيـذ املرحلـة االنتقاليـة األوىل         وإذ يرحب   ،  ٢٠١٤البلد حبلول عام    

يؤكـد دور القـوة األمنيـة املـستمر يف     وتوسيع نطاق العملية على مراحل إىل باقي مناطق البلد،          
، ويف التــشجيع علــى عمليــة انتقاليــة مــسؤولة، وأمهيــة تعزيــز قــدرات   حكومــة أفغانــستاندعــم

ــة   ــوطين األفغاني ــوات األمــن ال ــشدد ، ق ــا بعــد عــام    وإذ ي ــل األجــل، إىل م ــزام الطوي علــى االلت
، للمجتمع الدويل بدعم مواصـلة تنميـة قـدرات قـوات األمـن الـوطين األفغانيـة، مبـا يف                     ٢٠١٤

ا املهين وتنمية قـدرهتا علـى جماهبـة التحـديات املـستمرة الـيت تواجـه أمـن                   ذلك تدريبها وإعداده  
 إىل أنه ستجري مناقشة هـذه       وإذ يشري ،   بغية حتقيق دوام السالم واألمن واالستقرار      أفغانستان

  املسائل يف مؤمتر قمة منظمة حلف مشال األطلسي املقبل يف شيكاغو، 
 تعهد هبـا الـشركاء الـدوليون ألفغانـستان،      بااللتزامات الطويلة األجل اليت   وإذ يرحب     

ــشركاء         ــدان اجملــاورة وال ــسي واالحتــاد األورويب والبل ــف مشــال األطل ــة حل ــك منظم ــا يف ذل مب
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علــى أمهيــة طابعهــا يــشدد  وإذاإلقليميــون، مبواصــلة دعــم أفغانــستان بعــد املرحلــة االنتقاليــة،  
    أفغانستان،التكميلي، إىل جانب الشراكات الثنائية اليت حتددها حكومة

مـن املرحلـة االنتقاليـة إىل       ”: إىل املؤمتر الـدويل املتعلـق بأفغانـستان يف بـون          وإذ يتطلع     
، الــذي ســتتم فيــه مواصــلة حتديــد ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول٥، املقــرر عقــده يف “التغــيري

نـستان داخـل    اجلوانب املدنية للعملية االنتقالية وااللتزام الطويل األجل للمجتمع الدويل يف أفغا          
  منطقته، والدعم املقدم للعملية السياسية، 

 “التعـاون واألمـن يف قلـب آسـيا        : سطنبول املتعلق بأفغانـستان   امؤمتر  ”إىل   وإذ يتطلع   
  ، ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢الذي سيعقد يف 

املبــادرات الــيت تنفــذ يف إطــار منظمــة مــن قبيــل باملبــادرات اإلقليميــة يط علمــا وإذ حيــ  
االحتـاد األورويب ومنظمـة األمـن والتعـاون     وي للتعاون ومنظمة معاهدة األمـن اجلمـاعي     شنغها

املبـادرات األخـرى ذات الـصلة الراميـة إىل           و ورابطة جنوب آسـيا للتعـاون اإلقليمـي        يف أوروبا 
 وإذ يتطلـع    مثل رؤيـة طريـق احلريـر اجلديـد،         زيادة التعاون االقتصادي اإلقليمي مع أفغانستان     

 التعاون االقتصادي اإلقليمي اخلامس بـشأن أفغانـستان املقـرر عقـده يف طاجيكـستان                إىل مؤمتر 
  ، ٢٠١٢مارس / آذار٢٧ و ٢٦يومي 

علـى الـدور املركـزي واحملايـد الـذي تواصـل األمـم املتحـدة أداءه يف جمـال                    وإذ يشدد     
ـــز الــسالم واالســتقرار يف أفغانــستان بقيادهتــا للجهــود الــيت يــضطلع هبــا اجملت    مــع الــدويل، تعزيـ

يف هذا السياق أوجه التآزر بـني أهـداف بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل               يالحظ   وإذ
، علـى ضـرورة تعزيـز التعـاون         وإذ يـشدد  أفغانستان وأهداف القوة الدولية للمساعدة األمنية،       

ددة لكـل   بينـهما، مـع إيـالء االعتبـار الواجـب للمـسؤوليات احملـ              والتنسيق والدعم املتبادل فيما   
  ،والطابع املتغري لوجود اجملتمع الدويلمنهما 

البالغ إزاء احلالة األمنية يف أفغانستان، وال سـيما أعمـال العنـف           وإذ يعرب عــن قلقه       
واألنشطة اإلرهابيـة الـيت تقـوم هبـا حركـة الطالبـان وتنظـيم القاعـدة واجلماعـات املـسلحة غـري                  

علــى النحــو املــبني يف تقــارير  ن يف جتــارة املخــدرات،  الــضالعو، مبــن فــيهمالقانونيــة واجملرمــون
والعالقــات القويــة بــني أنــشطة  ) ٢٠١٠ (١٩٤٣األمــني العــام منــذ اختــاذ قــرار جملــس األمــن   

اإلرهــاب واملخــدرات غــري املــشروعة، ومــا يــؤدي إليــه ذلــك مــن هتديــدات حمدقــة بالــسكان      
  العسكريون واملدنيون الدوليون، احملليني، مبن فيهم األطفال وقوات األمن الوطين واألفراد 

 باجلهود اليت تبـذهلا حكومـة أفغانـستان مـن أجـل اسـتكمال االسـتراتيجية                 وإذ يرحب   
الوطنية ملكافحة املخدرات وحتسينها، مع التركيز بوجه خاص علـى اتبـاع هنـج الـشراكة، مـن                  

 للمـساعدة    القـوة الدوليـة    يـشجع  وإذأجل كفالة التنفيذ والتنـسيق علـى حنـو مـشترك وفعـال،              
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األمنية على أن تقوم، يف إطار املـسؤوليات احملـددة هلـا، بزيـادة الـدعم الفّعـال الـذي تقدمـه إىل          
اجلهود اجلارية بقيادة أفغانستان، من أجـل التـصدي إلنتـاج املخـدرات واالجتـار هبـا، بالتعـاون                   

خطـار الـيت ميثلـها       باأل وإذ يـسلّم  مع اجلهات الفاعلة املعنية على الصعيدين الـدويل واإلقليمـي،           
إنتاج املخدرات وجتارهتا واالجتار هبا بشكل غري مـشروع علـى الـسالم الـدويل واالسـتقرار يف                  
ــذي يــضطلع بــه مكتــب األمــم املتحــدة املعــين             ــاطق خمتلفــة مــن العــامل، وبالــدور املهــم ال من

  باملخدرات واجلرمية يف هذا الصدد،
واألنـشطة اإلرهابيـة الـيت تقـوم هبـا           إزاء ما ألعمـال العنـف        وإذ يعرب أيضا عن قلقه      

املتطرفـة مـن آثـار ضـارة علـى          و العنيفـة حركة الطالبان وتنظيم القاعدة وغريمها من اجلماعات        
قدرة احلكومة األفغانية على ضمان سيادة القانون وتوفري األمن واخلـدمات األساسـية للـشعب               

  اسية، األفغاين، وكفالة متتعه التام حبقوق اإلنسان واحلريات األس
 عــن دعمــه للمــساعي املــستمرة الــيت تبــذهلا احلكومــة األفغانيــة،   وإذ يكــرر اإلعــراب  

مبساعدة اجملتمـع الـدويل، مبـا يف ذلـك القـوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة وحتـالف عمليـة احلريـة                        
الدائمة، من أجل حتسني احلالة األمنية واملضي يف التصدي للخطر الـذي متثلـه حركـة الطالبـان                  

ــة  وتنظــ ــة األخــرى،  و يم القاعــدة واجلماعــات العنيف ــشدداملتطرف ــى  وإذ ي ــسياق عل ــذا ال  يف ه
ضرورة تواصل اجلهود الدولية، مبا فيها جهود القوة الدولية للمساعدة األمنيـة وحتـالف عمليـة                

  احلرية الدائمة،
  إدانة شديدة مجيع اهلجمات، مبا فيها اهلجمـات بـاألجهزة املتفجـرة املرجتلـة              وإذ يدين   

 واهلجمــات االنتحاريــة وعمليــات االغتيــال واالختطــاف واالســتهداف العــشوائي للمــدنيني       
القــوات األفغانيــة اســتهداف  وواهلجمــات املرتكبــة ضــد العــاملني يف جمــال املــساعدة اإلنــسانية 

 وإذ يـدين والدولية وأثرها الضار على جهود حتقيق االستقرار والتعمري والتنمية يف أفغانـستان،        
ــة    كــذلك جلــو  ــدة واجلماعــات العنيف ــان وتنظــيم القاع ــة األخــرى إىل  و  ء حركــة الطالب املتطرف

  استخدام املدنيني دروعا بشرية، 
ــدين    ــدق        وإذ يـ ــى فنـ ــؤخرا علـ ــنت مـ ــيت شـ ــة الـ ــات اإلرهابيـ ــة اهلجمـ ــصفة خاصـ  بـ

كونتينونتـال واجمللـس الربيطـاين ومقـر القـوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة وسـفارة الواليـات                إنتر
يف ذلــك أرواح مــدنيني  حــدة يف كابــل وإذ يأســف لــسقوط أرواح يف هــذه اهلجمــات، مبــا املت

   أفغانيني وقوات شرطة وأمن أفغانية،
 باإلجنازات اليت حققتها احلكومة األفغانية يف حظر اسـتخدام مسـاد نتـرات          وإذ يرحب   

واد املتفجـرة   األمونيوم، وإذ حيث على مواصـلة العمـل علـى تنفيـذ نظـام للرقابـة علـى مجيـع املـ                     



S/RES/2011 (2011)  
 

11-54216 5 
 

والسالئف الكيميائيـة، وبالتـايل احلـد مـن قـدرة املتمـردين علـى اسـتخدامها يف صـنع األجهـزة                      
   املتفجرة املرجتلة،

    بتصديق أفغانستان على اتفاقية الذخائر العنقودية،وإذ حييط علما  
باستمرار األخطار اليت تـشكلها حركـة الطالبـان وتنظـيم القاعـدة وغريمهـا               وإذ يسلّم     

ــة إىل التــصدي لتلــك    ومــن اجلماعــات العنيفــة   املتطرفــة، وبالتحــديات املرتبطــة بــاجلهود الرامي
   األخطار،
 من العدد الكبري املتزايد من الضحايا املدنيني يف أفغانـستان،           وإذ يعرب عن بالغ قلقه      

وال ســيما النــساء واألطفــال، الــذين يــسقط معظمهــم بــسبب أعمــال حركــة الطالبــان وتنظــيم  
 علـى أن مجيـع األطـراف يف         وإذ يؤكد من جديـد    املتطرفة،  ودة وسائر اجلماعات العنيفة     القاع

الــرتاع املــسلح جيــب أن تتخــذ كــل اخلطــوات املمكنــة لــضمان محايــة املــدنيني املتــضررين،          
 إىل امتثال مجيع األطراف اللتزاماهتا مبوجـب        وإذ يدعو سيما النساء واألطفال واملشردين،      وال

 الــدويل والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان وإىل اختــاذ مجيــع التــدابري املناســبة  القــانون اإلنــساين
وال ســيما الــضحايا   بأمهيــة مواصــلة رصــد أحـوال املــدنيني، وإذ يـسلّم لكفالـة محايــة املــدنيني،  

ألمـم املتحـدة مبـا يف ذلـك مـن جانـب             ل التـابع منهم، وتقدمي تقارير عن ذلك إىل جملـس األمـن           
حييط علمـا يف هـذا الـصدد بأعمـال خليـة حـصر اخلـسائر                 ساعدة األمنية، وإذ  القوة الدولية للم  

   يف صفوف املدنيني التابعة هلذه القوة الدولية،
ــة والقــوات     وإذ حيــيط علمــا     ــة للمــساعدة األمني ــه القــوة الدولي ــذي أحرزت بالتقــدم ال

رد يف تقريـر  الدولية األخرى يف خفض عـدد الـضحايا مـن املـدنيني إىل احلـد األدىن، حـسبما و          
 لبعثة األمم املتحدة لتقدمي املـساعدة إىل أفغانـستان عـن محايـة املـدنيني يف                 ٢٠١١منتصف عام   

 القــوة والقــوات الدوليــة األخــرى علــى مواصــلة تعزيــز اجلهــود ملنــع  وإذ حيــثالــرتاع املــسلح، 
فهم وقوع ضحايا من املـدنيني، مبـا يف ذلـك زيـادة التركيـز علـى محايـة الـسكان األفغـان بوصـ                       

جـراءات   أمهية إجـراء استعراضـات مـستمرة لألسـاليب واإل          وإذ يالحظ عنصرا مركزيا للبعثة،    
املتبعــة ومراجعــة حــصيلة العمليــات وإجــراء حتقيقــات، بالتعــاون مــع احلكومــة األفغانيــة يف          
احلــاالت الــيت يــسجَّل فيهــا وقــوع ضــحايا مــن املــدنيني وعنــدما تستــصوب احلكومــة األفغانيــة  

  إجراء تلك التحقيقات املشتركة،
ــان يف أفغ    وإذ يعــرب   ــوات حركــة الطالب ــام ق ــالغ مــن قي ــد   عــن قلقــه الب ــستان بتجني ان

وإذ يعـرب عـن      زاع،ـلنـ لتيجـة   نتـشويههم   قتـل األطفـال و    األطفال واسـتخدامهم باإلضـافة إىل       
، الــذي يؤكــد مــن جديــد التــزام  ٢٠١١يوليــه / متــوز٦ملرســوم وزيــر الداخليــة املــؤرخ  تأييــده

كة وإذ يرحب بإنشاء اللجنة التوجيهية األفغانيـة املـشتر  احلكومة مبنع انتهاكات حقوق الطفل،     
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بني الـوزارات املعنيـة باألطفـال والنــزاع املـسلح وقيـام احلكومـة األفغانيـة الحقـا بتوقيـع خطـة                       
ــدعو إىل      العمــل ومرفقهــا عــن األطفــال املــرتبطني بقــوات األمــن الــوطين يف أفغانــستان، وإذ ي
 التنفيــذ الكامــل ألحكــام اخلطــة، بالتعــاون الوثيــق مــع بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل

  أفغانستان، 
ــزال قائمــة  بالتقــدم احملــرز والتحــديات ا وإذ يــسلّم    يف إصــالح قطــاع األمــن  لــيت ال ت

مبا يقدمه الشركاء الدوليون من دعـم ومـساعدة إىل الـشرطة األفغانيـة             وإذ يرحب ،  ةكموواحل
ال يف هذا الصدد، وال سيما استمرار التزام بعثة التدريب يف أفغانستان التابعة ملنظمة حلف مشـ               

األطلــسي، واملــسامهة يف هــذه البعثــة بقــوة الــدرك األوروبيــة، واملــساعدة املقدمــة إىل الــشرطة    
الوطنية األفغانية، مبا يف ذلك عـن طريـق بعثـة الـشرطة التابعـة لالحتـاد األورويب يف أفغانـستان،                      

ــة  ،وإذ يرحــب ــار العمليــة االنتقالي ــن الــوطين      ، يف إط ــات قــوات األم ــادة قــدرات وإمكان  بزي
علـى ضـرورة أن تواصـل أفغانـستان، سـوية مـع اجلهـات الدوليـة املاحنـة،                   وإذ يشدد   فغانية،  األ

اختـاذ  علـى   ،  يف مجلـة أمـور     ،تعزيز اجليش الـوطين األفغـاين والـشرطة الوطنيـة األفغانيـة، وحيـثّ             
تدابري مستمرة للتدريب املهين لكفالة قدرة أفغانستان على أن تتوىل، على حنو مستدام، مزيـداً               

 املــسؤوليات واألدوار القياديــة يف العمليــات األمنيــة وحفــظ النظــام العــام وإنفــاذ القــانون    مــن
ــادة       ــة وصــون احلقــوق الدســتورية للمــواطنني األفغــان، فــضال عــن زي ــأمني احلــدود األفغاني وت

القانونيـة ومكافحـة املخـدرات، علـى النحـو       جهودها يف جمال تفكيك اجلماعات املسلحة غـري     
  يف البالغني الصادرين عن مؤمتر لندن ومؤمتر كاُبل، املبني بإجياز 

 يف هـذا الـسياق علـى أمهيـة إحـراز احلكومـة األفغانيـة ملزيـد مـن التقـدم يف                       وإذ يشدد   
إهناء اإلفالت من العقاب وتعزيز املؤسسات القضائية، وإعادة بناء قطاع الـسجون وإصـالحه،          

ــسان داخــل أفغانــ     ــرام حقــوق اإلن ــانون واحت ــسان   ستان، مبــاوســيادة الق يف ذلــك حقــوق اإلن
الواجبــة للنــساء والفتيــات، وخباصــة حقــوق املــرأة مبوجــب الدســتور لتمكينــها مــن املــشاركة     

  الكاملة يف جماالت احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف أفغانستان، 
حـوار  ملـشاركة البّنـاءة يف      إىل ا دعوته مجيع األطـراف واجلماعـات األفغانيـة         وإذ يكرر     

سياسي سـلمي جيـري يف إطـار الدسـتور األفغـاين، وإىل العمـل مـع املـاحنني الـدوليني مـن أجـل                
يف ذلــك اســتخدام   تنميــة البلــد االقتــصادية واالجتماعيــة، وتفــادي اللجــوء إىل العنــف، مبــا       

  مقاصد اجمللس األعلى للسالم،  يؤيدوإذ اجلماعات املسلحة غري القانونية، 
ل الربوفيسور برهان الدين رباين، رئيس اجمللـس األعلـى للـسالم            اغتيا وإذ يدين بشدة    

 بتزويـد الـسلطات   اليت لـديها معلومـات مهمـة   أمهية قيام مجيع الدول     وإذ يؤكد  ،يف أفغانستان 
األفغانية مبا قد حتتاجه من مـساعدة وجبميـع املعلومـات ذات الـصلة الـيت قـد تكـون يف حوزهتـا            
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 علـى احلاجـة إىل اهلـدوء والتـضامن يف أفغانـستان يف              يـشدد  وإذ اهلجـوم اإلرهـايب،      ابشأن هـذ  
 التزامـه الراسـخ     تأكيد عيدوإذ ي هذا الوقت وإىل قيام مجيع األطراف بتخفيف حدة التوترات،          

وفقـا  عمليـة الـسالم واملـصاحلة،       املـضي قـدما ب    بدعم حكومة أفغانستان يف جهودها الراميـة إىل         
 وتطبيق اإلجراءات اليت حددها جملس األمـن يف قـراراه          يف إطار الدستور األفغاين   لبالغ كابل و  

  ذات الصلة، وغريه من قرارات اجمللس ) ٢٠١١ (١٩٨٨
ميـع  على أمهية وجود عملية سياسية شاملة يف أفغانستان لدعم املصاحلة جل          وإذ يشدد     

 يوليـه / متـوز  ٢٠كاُبـل املـؤرخ     بـالغ   شروط املـصاحلة الـواردة يف       من هم على استعداد للوفاء بـ      
احتــرام تــام لتنفيــذ  ظــل  الــذي حيظــى بــدعم حكومــة أفغانــستان واجملتمــع الــدويل، يف   ٢٠١٠

 ١٩٨٨و  ) ١٩٩٩ (١٢٦٧يـه    جملـس األمـن يف قرار      حـددها التدابري وتطبيـق اإلجـراءات الـيت        
 مواصـلة  املعنيـة ميـع الـدول   جب يهيـب وإذ ا مـن قـرارات اجمللـس ذات الـصلة،           وغريمه) ٢٠١١(

بأثر اهلجمات اإلرهابيـة علـى الـشعب األفغـاين واخلطـر       وإذ يسلّمم،  املشاركة يف عملية السال   
  ،  يف املستقبللتوصل إىل تسوية سلميةاآفاق تشكله على الذي 

ــدا مــن أفــراد حركــة الطالبــان قــد تــصاحلوا مــع حكومــة     يــسلم وإذ    بــأن عــددا متزاي
 التوصـل إىل    يؤيـدون ، و  الفكر اإلرهايب الذي يعتنقه تنظيم القاعدة وأتباعه       اأفغانستان، ورفضو 

أنه على الرغم من تطـور احلالـة يف       ب أيضايسلم   وإذزاع املستمر يف أفغانستان،     ـحل سلمي للن  
كــبريا يف  حتــدياشكل زال يــ فــإن األمــن مــا   يف عمليــة املــصاحلة،  زأفغانــستان والتقــدم احملــر  

  ،أفغانستان واملنطقة
دمـاج ممـن انـضموا إىل برنـامج         أيضا بزيادة عدد الـذين خـضعوا إلعـادة اإل         وإذ يسلّم     

لربنـامج الـذي    هلـذا ا  بنتائج املؤمتر االستعراضي    وإذ يرحب   أفغانستان للسالم وإعادة اإلدماج،     
بـذل املزيــد مــن  علــى  يــشجع وإذ مـؤخرا لكفالــة تنفيـذه   املبذولــةمـايو واجلهــود  /ُعقـد يف أيــار 

يـشجع   للفـرز، و مناسـبة ليـة  آبوسائل منـها وضـع   املتبقية، التنفيذية  لتحديات  لاجلهود للتصدي   
  ، اجملتمع الدويل على دعم هذه اجلهود اليت تقودها أفغانستانكذلك 
ــة مــنح بعــد قــرار الــذي نــشأ  بتــسوية املــأزق املؤســسي  رحــبيوإذ    ــة االنتخابي اللجن

 التــزام احلكومــة األفغانيــة يف تأكيــديعيــد وإذ املــستقلة الــسلطة النهائيــة يف املــسائل االنتخابيــة، 
 الــصادر عــن مــؤمتر كابــل بــإجراء إصــالحات انتخابيــة يف األجــل الطويــل، اســتنادا إىل  الــبالغ

، ٢٠١٠الــدروس املــستفادة مــن االنتخابــات الــسابقة، مبــا يف ذلــك االنتخابــات الربملانيــة لعــام  
بد من بناء دولة مـستقرة       يؤكد من جديد أنه لكي يسود السالم أفغانستان يف املستقبل ال           وإذ

علـى  تقـوم    ،من الناحية االقتصادية وخالية من اإلرهـاب واملخـدرات        كتفاء ذايت   وذات ا وآمنة  
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مؤسسات دميقراطية معززة، وعلى احترام الفصل بني السلطات، وضوابط ومـوازين دسـتورية             
  ،  وإعماهلاراسخة وضمان حقوق املواطنني وواجباهتم

كــذلك املنظمــات  بأمهيــة مــسامهة الــشركاء مــن بلــدان اجلــوار واملنطقــة و  وإذ يــسلّم  
اإلقليمية، مبا يف ذلـك االحتـاد األورويب ومنظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا ومنظمـة شـنغهاي                 

رابطــة جنــوب آســيا للتعــاون اإلقليمــي، يف حتقيــق  وللتعــاون ومنظمــة معاهــدة األمــن اجلمــاعي
ة علــى مــا للنــهوض بالتعــاون اإلقليمــي مــن أمهيــة حامســ   وإذ يــشدداالســتقرار يف أفغانــستان، 

 بزيـادة اجلهـود     وإذ يرحب بوصفه وسيلة فعالة لتعزيز األمن واحلوكمة والتنمية يف أفغانستان،          
 ويـدعم   تنفيـذ اإلعالنـات الـسابقة لعالقـات حـسن اجلـوار           مواصـلة   مـن أجـل      اإلقليمية املبذولة 
   هذه اجلهود،

ــز اتــساق األعمــال العــسكر    يرحــبوإذ    ــدويل لتعزي ــذهلا اجملتمــع ال ــاجلهود الــيت يب ية  ب
  ، ةواملدنية، مبا يف ذلك تلك املضطلع هبا يف إطار القوة الدولية للمساعدة األمني

 بالتنسيق املستمر بني القوة الدولية للمساعدة األمنية وحتالف عمليـة          وإذ يرحب أيضاً    
ــابع لالحتــاد األورويب يف        ــة والوجــود الت ــوة الدولي ــني الق ــائم ب ـــاون الق ـــة، والتعــ ــة الدائمـ احلري

  نستان، أفغا
ــديره    ــن تقـ ــرب عـ ــسي،     وإذ يعـ ــال األطلـ ــف مشـ ــة حلـ ــا منظمـ ــيت توفرهـ ــادة الـ  للقيـ

وللمسامهات اليت تقدمها دول عديدة إىل القوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة وإىل حتـالف عمليـة                  
احلرية الدائمة، الذي يعمل يف إطـار عمليـات مكافحـة اإلرهـاب يف أفغانـستان ووفقـا لقواعـد                    

  سارية، القانون الدويل ال
   تشكل هتديدا للسالم واألمن الدوليني، تلزا ما أن احلالة يف أفغانستان وإذ يقرر  
 علــى كفالــة تنفيــذ كامــل واليــة القــوة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة،   وقــد عقــد العــزم  

  بالتنسيق مع احلكومة األفغانية، 
  ة،  هلذه األسباب مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدوإذ يتصرف  
 متديد اإلذن املمنوح ببقاء القوة الدولية للمـساعدة األمنيـة، علـى النحـو               يقرر  - ١  

لفتـــرة اثـــين عـــشر شـــهرا حـــىت     ) ٢٠٠٣ (١٥١٠و ) ٢٠٠١ (١٣٨٦احملـــدد يف القـــرارين  
  ؛ ٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول ١٣

 للــدول األعــضاء املــشاركة يف القــوة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة باختــاذ   يــأذن  - ٢  
  يع التدابري الالزمة لتنفيذ والية القوة؛ مج
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باحلاجــة إىل أن تلــيب القــوة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة مجيــع متطلباهتــا  يــسلم   - ٣  
 بـني حكومـة أفغانـستان والـدول املـسامهة يف القـوة               املربم املتعلقة بالعمليات، ويرحب باالتفاق   

فغانـستان إىل احلكومـة األفغانيـة يف مجيـع          الدولية بنقـل املـسؤولية األمنيـة الرئيـسية تـدرجييا يف أ            
 ويــدعو، ٢٠١١يوليــه / يف متــوزيــةعمليــة االنتقالالبــدء ب و٢٠١٤أحنــاء البلــد حبلــول هنايــة عــام 

الــدول األعــضاء إىل املــسامهة بــاألفراد واملعــدات واملــوارد األخــرى للقــوة الدوليــة للمــساعدة     
  رار يف أفغانستان؛ األمنية وإىل مواصلة بذل اجلهود لدعم األمن واالستق

ــه منظمــة حلــف مشــال      يرحــب   -٤   ــذي اتفقــت علي ــشراكة الدائمــة ال ــإعالن ال ب
، وعلــى ٢٠١٠نــوفمرب /األطلــسي واحلكومــة األفغانيــة يف مــؤمتر قمــة لــشبونة يف تــشرين الثــاين

وجــه اخلــصوص االعتــزام الــذي أُعــرب عنــه يف املــؤمتر بتقــدمي دعــم عملــي مــستمر، يف إطــار     
ألخطـار  التـصدي ل  هبدف حتسني وإدامة قـدرات وإمكانـات أفغانـستان علـى        الشراكة الدائمة، 

املــستمرة الــيت هتــدد اســتقرارها وأمنــها وســالمتها، واملــسامهة يف حتقيــق األمــن يف املنطقــة مــن    
  يف أفغانستان؛ احلالة خالل حتقيق استقرار 

واملهنيـة   على أمهية القيام، ضمن إطار شامل، بزيادة القدرات الوظيفية           يشدد  - ٥  
ــة والــشركاء   ويــشجع األفغــاين، واملــساءلة يف القطــاع األمــين  ــة للمــساعدة األمني  القــوة الدولي

اآلخرين على مواصـلة جهـودهم، حـسبما تـسمح بـه املـوارد، مـن أجـل تـدريب قـوات األمـن              
الوطنية األفغانية وتوجيهها ومتكينها، هبدف تعجيل التقدم حنو بلوغ هدف جعل قوات األمـن              

ية مكتفية ذاتيا ومستدامة وخاضعة للمساءلة ومتوازنة عرقيا تـوفر األمـن وتكفـل سـيادة                األفغان
 بالدور القيـادي املتزايـد الـذي تؤديـه الـسلطات األفغانيـة        ويرحبالقانون يف مجيع أحناء البلد،      

 أمهية دعم الزيـادة املزمعـة       علىويشدد  يف االضطالع باملسؤوليات األمنية يف أحناء البلد كافة،         
  يف حجم اجليش الوطين األفغاين والشرطة الوطنية األفغانية؛ 

إىل القــوة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة وكــبري املمــثلني املــدنيني ملنظمــة   يطلــب   - ٦  
حلف الشمال األطلسي مواصلة العمل، يف تنفيـذ واليـة القـوة، بالتـشاور الوثيـق مـع احلكومـة             

، وكذلك مـع    )٢٠١١ (١٩٧٤ا لقرار جملس األمن     األفغانية واملمثل اخلاص لألمني العام، وفق     
  حتالف عملية احلرية الدائمة؛ 

 قيــادة القــوة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة أن تــزود جملــس األمــن        يطلــب إىل  - ٧  
بانتظام، عن طريق األمني العام لألمم املتحدة، مبعلومات عن تنفيذ واليتها، وذلك بسبل منـها               

  ملناسب؛ تقدمي تقارير فصلية يف الوقت ا
  . إبقاء هذه املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٨  
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	وإذ يكرر الإعراب عن دعمه للمساعي المستمرة التي تبذلها الحكومة الأفغانية، بمساعدة المجتمع الدولي، بما في ذلك القوة الدولية للمساعدة الأمنية وتحالف عملية الحرية الدائمة، من أجل تحسين الحالة الأمنية والمضي في التصدي للخطر الذي تمثله حركة الطالبان وتنظيم القاعدة والجماعات العنيفة والمتطرفة الأخرى، وإذ يشدد في هذا السياق على ضرورة تواصل الجهود الدولية، بما فيها جهود القوة الدولية للمساعدة الأمنية وتحالف عملية الحرية الدائمة،
	وإذ يدين إدانة شديدة جميع الهجمات، بما فيها الهجمات بالأجهزة المتفجرة المرتجلة والهجمات الانتحارية وعمليات الاغتيال والاختطاف والاستهداف العشوائي للمدنيين والهجمات المرتكبة ضد العاملين في مجال المساعدة الإنسانية واستهداف القوات الأفغانية والدولية وأثرها الضار على جهود تحقيق الاستقرار والتعمير والتنمية في أفغانستان، وإذ يدين كذلك لجوء حركة الطالبان وتنظيم القاعدة والجماعات العنيفة والمتطرفة الأخرى إلى استخدام المدنيين دروعا بشرية، 
	 وإذ يدين بصفة خاصة الهجمات الإرهابية التي شنت مؤخرا على فندق إنتر كونتينونتال والمجلس البريطاني ومقر القوة الدولية للمساعدة الأمنية وسفارة الولايات المتحدة في كابل وإذ يأسف لسقوط أرواح في هذه الهجمات، بما في ذلك أرواح مدنيين أفغانيين وقوات شرطة وأمن أفغانية، 
	وإذ يرحب بالإنجازات التي حققتها الحكومة الأفغانية في حظر استخدام سماد نترات الأمونيوم، وإذ يحث على مواصلة العمل على تنفيذ نظام للرقابة على جميع المواد المتفجرة والسلائف الكيميائية، وبالتالي الحد من قدرة المتمردين على استخدامها في صنع الأجهزة المتفجرة المرتجلة، 
	وإذ يحيط علما بتصديق أفغانستان على اتفاقية الذخائر العنقودية، 
	وإذ يسلّم باستمرار الأخطار التي تشكلها حركة الطالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات العنيفة والمتطرفة، وبالتحديات المرتبطة بالجهود الرامية إلى التصدي لتلك الأخطار، 
	وإذ يعرب عن بالغ قلقه من العدد الكبير المتزايد من الضحايا المدنيين في أفغانستان، ولا سيما النساء والأطفال، الذين يسقط معظمهم بسبب أعمال حركة الطالبان وتنظيم القاعدة وسائر الجماعات العنيفة والمتطرفة، وإذ يؤكد من جديد على أن جميع الأطراف في النزاع المسلح يجب أن تتخذ كل الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين المتضررين، ولا سيما النساء والأطفال والمشردين، وإذ يدعو إلى امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وإلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لكفالة حماية المدنيين، وإذ يسلّم بأهمية مواصلة رصد أحوال المدنيين، ولا سيما الضحايا منهم، وتقديم تقارير عن ذلك إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك من جانب القوة الدولية للمساعدة الأمنية، وإذ يحيط علما في هذا الصدد بأعمال خلية حصر الخسائر في صفوف المدنيين التابعة لهذه القوة الدولية، 
	وإذ يحيط علما بالتقدم الذي أحرزته القوة الدولية للمساعدة الأمنية والقوات الدولية الأخرى في خفض عدد الضحايا من المدنيين إلى الحد الأدنى، حسبما ورد في تقرير منتصف عام 2011 لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان عن حماية المدنيين في النزاع المسلح، وإذ يحث القوة والقوات الدولية الأخرى على مواصلة تعزيز الجهود لمنع وقوع ضحايا من المدنيين، بما في ذلك زيادة التركيز على حماية السكان الأفغان بوصفهم عنصرا مركزيا للبعثة، وإذ يلاحظ أهمية إجراء استعراضات مستمرة للأساليب والإجراءات المتبعة ومراجعة حصيلة العمليات وإجراء تحقيقات، بالتعاون مع الحكومة الأفغانية في الحالات التي يسجَّل فيها وقوع ضحايا من المدنيين وعندما تستصوب الحكومة الأفغانية إجراء تلك التحقيقات المشتركة،
	وإذ يعرب عن قلقه البالغ من قيام قوات حركة الطالبان في أفغانستان بتجنيد الأطفال واستخدامهم بالإضافة إلى قتل الأطفال وتشويههم نتيجة للنـزاع، وإذ يعرب عن تأييده لمرسوم وزير الداخلية المؤرخ 6 تموز/يوليه 2011، الذي يؤكد من جديد التزام الحكومة بمنع انتهاكات حقوق الطفل، وإذ يرحب بإنشاء اللجنة التوجيهية الأفغانية المشتركة بين الوزارات المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح وقيام الحكومة الأفغانية لاحقا بتوقيع خطة العمل ومرفقها عن الأطفال المرتبطين بقوات الأمن الوطني في أفغانستان، وإذ يدعو إلى التنفيذ الكامل لأحكام الخطة، بالتعاون الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، 
	وإذ يسلّم بالتقدم المحرز والتحديات التي لا تزال قائمة في إصلاح قطاع الأمن والحوكمة، وإذ يرحب بما يقدمه الشركاء الدوليون من دعم ومساعدة إلى الشرطة الأفغانية في هذا الصدد، ولا سيما استمرار التزام بعثة التدريب في أفغانستان التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي، والمساهمة في هذه البعثة بقوة الدرك الأوروبية، والمساعدة المقدمة إلى الشرطة الوطنية الأفغانية، بما في ذلك عن طريق بعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي في أفغانستان، وإذ يرحب، في إطار العملية الانتقالية، بزيادة قدرات وإمكانات قوات الأمن الوطني الأفغانية، وإذ يشدد على ضرورة أن تواصل أفغانستان، سوية مع الجهات الدولية المانحة، تعزيز الجيش الوطني الأفغاني والشرطة الوطنية الأفغانية، ويحثّ، في جملة أمور، على اتخاذ تدابير مستمرة للتدريب المهني لكفالة قدرة أفغانستان على أن تتولى، على نحو مستدام، مزيداً من المسؤوليات والأدوار القيادية في العمليات الأمنية وحفظ النظام العام وإنفاذ القانون وتأمين الحدود الأفغانية وصون الحقوق الدستورية للمواطنين الأفغان، فضلا عن زيادة جهودها في مجال تفكيك الجماعات المسلحة غير القانونية ومكافحة المخدرات، على النحو المبين بإيجاز في البلاغين الصادرين عن مؤتمر لندن ومؤتمر كابُل، 
	وإذ يشدد في هذا السياق على أهمية إحراز الحكومة الأفغانية لمزيد من التقدم في إنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز المؤسسات القضائية، وإعادة بناء قطاع السجون وإصلاحه، وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان داخل أفغانستان، بما في ذلك حقوق الإنسان الواجبة للنساء والفتيات، وبخاصة حقوق المرأة بموجب الدستور لتمكينها من المشاركة الكاملة في مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أفغانستان، 
	وإذ يكرر دعوته جميع الأطراف والجماعات الأفغانية إلى المشاركة البنّاءة في حوار سياسي سلمي يجري في إطار الدستور الأفغاني، وإلى العمل مع المانحين الدوليين من أجل تنمية البلد الاقتصادية والاجتماعية، وتفادي اللجوء إلى العنف، بما في ذلك استخدام الجماعات المسلحة غير القانونية، وإذ يؤيد مقاصد المجلس الأعلى للسلام، 
	وإذ يدين بشدة اغتيال البروفيسور برهان الدين رباني، رئيس المجلس الأعلى للسلام في أفغانستان، وإذ يؤكد أهمية قيام جميع الدول التي لديها معلومات مهمة بتزويد السلطات الأفغانية بما قد تحتاجه من مساعدة وبجميع المعلومات ذات الصلة التي قد تكون في حوزتها بشأن هذا الهجوم الإرهابي، وإذ يشدد على الحاجة إلى الهدوء والتضامن في أفغانستان في هذا الوقت وإلى قيام جميع الأطراف بتخفيف حدة التوترات، وإذ يعيد تأكيد التزامه الراسخ بدعم حكومة أفغانستان في جهودها الرامية إلى المضي قدما بعملية السلام والمصالحة، وفقا لبلاغ كابل وفي إطار الدستور الأفغاني وتطبيق الإجراءات التي حددها مجلس الأمن في قراراه 1988 (2011) وغيره من قرارات المجلس ذات الصلة، 
	وإذ يشدد على أهمية وجود عملية سياسية شاملة في أفغانستان لدعم المصالحة لجميع من هم على استعداد للوفاء بشروط المصالحة الواردة في بلاغ كابُل المؤرخ 20 تموز/يوليه 2010 الذي يحظى بدعم حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي، في ظل احترام تام لتنفيذ التدابير وتطبيق الإجراءات التي حددها مجلس الأمن في قراريه 1267 (1999) و 1988 (2011) وغيرهما من قرارات المجلس ذات الصلة، وإذ يهيب بجميع الدول المعنية مواصلة المشاركة في عملية السلام، وإذ يسلّم بأثر الهجمات الإرهابية على الشعب الأفغاني والخطر الذي تشكله على آفاق التوصل إلى تسوية سلمية في المستقبل، 
	وإذ يسلم بأن عددا متزايدا من أفراد حركة الطالبان قد تصالحوا مع حكومة أفغانستان، ورفضوا الفكر الإرهابي الذي يعتنقه تنظيم القاعدة وأتباعه، ويؤيدون التوصل إلى حل سلمي للنـزاع المستمر في أفغانستان، وإذ يسلم أيضا بأنه على الرغم من تطور الحالة في أفغانستان والتقدم المحرز في عملية المصالحة، فإن الأمن ما زال يشكل تحديا كبيرا في أفغانستان والمنطقة،
	وإذ يسلّم أيضا بزيادة عدد الذين خضعوا لإعادة الإدماج ممن انضموا إلى برنامج أفغانستان للسلام وإعادة الإدماج، وإذ يرحب بنتائج المؤتمر الاستعراضي لهذا البرنامج الذي عُقد في أيار/مايو والجهود المبذولة مؤخرا لكفالة تنفيذه وإذ يشجع على بذل المزيد من الجهود للتصدي للتحديات التنفيذية المتبقية، بوسائل منها وضع آلية مناسبة للفرز، ويشجع كذلك المجتمع الدولي على دعم هذه الجهود التي تقودها أفغانستان، 
	وإذ يرحب بتسوية المأزق المؤسسي الذي نشأ بعد قرار منح اللجنة الانتخابية المستقلة السلطة النهائية في المسائل الانتخابية، وإذ يعيد تأكيد التزام الحكومة الأفغانية في البلاغ الصادر عن مؤتمر كابل بإجراء إصلاحات انتخابية في الأجل الطويل، استنادا إلى الدروس المستفادة من الانتخابات السابقة، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية لعام 2010، وإذ يؤكد من جديد أنه لكي يسود السلام أفغانستان في المستقبل لا بد من بناء دولة مستقرة وآمنة وذات اكتفاء ذاتي من الناحية الاقتصادية وخالية من الإرهاب والمخدرات، تقوم على مؤسسات ديمقراطية معززة، وعلى احترام الفصل بين السلطات، وضوابط وموازين دستورية راسخة وضمان حقوق المواطنين وواجباتهم وإعمالها، 
	وإذ يسلّم بأهمية مساهمة الشركاء من بلدان الجوار والمنطقة وكذلك المنظمات الإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، في تحقيق الاستقرار في أفغانستان، وإذ يشدد على ما للنهوض بالتعاون الإقليمي من أهمية حاسمة بوصفه وسيلة فعالة لتعزيز الأمن والحوكمة والتنمية في أفغانستان، وإذ يرحب بزيادة الجهود الإقليمية المبذولة من أجل مواصلة تنفيذ الإعلانات السابقة لعلاقات حسن الجوار ويدعم هذه الجهود، 
	وإذ يرحب بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتعزيز اتساق الأعمال العسكرية والمدنية، بما في ذلك تلك المضطلع بها في إطار القوة الدولية للمساعدة الأمنية، 
	وإذ يرحب أيضاً بالتنسيق المستمر بين القوة الدولية للمساعدة الأمنية وتحالف عملية الحرية الدائمــة، والتعـــاون القائم بين القوة الدولية والوجود التابع للاتحاد الأوروبي في أفغانستان، 
	وإذ يعرب عن تقديره للقيادة التي توفرها منظمة حلف شمال الأطلسي، وللمساهمات التي تقدمها دول عديدة إلى القوة الدولية للمساعدة الأمنية وإلى تحالف عملية الحرية الدائمة، الذي يعمل في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في أفغانستان ووفقا لقواعد القانون الدولي السارية، 
	وإذ يقرر أن الحالة في أفغانستان ما زالت تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، 
	وقد عقد العزم على كفالة تنفيذ كامل ولاية القوة الدولية للمساعدة الأمنية، بالتنسيق مع الحكومة الأفغانية، 
	وإذ يتصرف لهذه الأسباب بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 
	1 - يقرر تمديد الإذن الممنوح ببقاء القوة الدولية للمساعدة الأمنية، على النحو المحدد في القرارين 1386 (2001) و 1510 (2003) لفترة اثني عشر شهرا حتى 13 تشرين الأول/أكتوبر 2012؛ 
	2 - يأذن للدول الأعضاء المشاركة في القوة الدولية للمساعدة الأمنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولاية القوة؛ 
	3 - يسلم بالحاجة إلى أن تلبي القوة الدولية للمساعدة الأمنية جميع متطلباتها المتعلقة بالعمليات، ويرحب بالاتفاق المبرم بين حكومة أفغانستان والدول المساهمة في القوة الدولية بنقل المسؤولية الأمنية الرئيسية تدريجيا في أفغانستان إلى الحكومة الأفغانية في جميع أنحاء البلد بحلول نهاية عام 2014 وببدء العملية الانتقالية في تموز/يوليه 2011، ويدعو الدول الأعضاء إلى المساهمة بالأفراد والمعدات والموارد الأخرى للقوة الدولية للمساعدة الأمنية وإلى مواصلة بذل الجهود لدعم الأمن والاستقرار في أفغانستان؛ 
	4- يرحب بإعلان الشراكة الدائمة الذي اتفقت عليه منظمة حلف شمال الأطلسي والحكومة الأفغانية في مؤتمر قمة لشبونة في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وعلى وجه الخصوص الاعتزام الذي أُعرب عنه في المؤتمر بتقديم دعم عملي مستمر، في إطار الشراكة الدائمة، بهدف تحسين وإدامة قدرات وإمكانات أفغانستان على التصدي للأخطار المستمرة التي تهدد استقرارها وأمنها وسلامتها، والمساهمة في تحقيق الأمن في المنطقة من خلال تحقيق استقرار الحالة في أفغانستان؛ 
	5 - يشدد على أهمية القيام، ضمن إطار شامل، بزيادة القدرات الوظيفية والمهنية والمساءلة في القطاع الأمني الأفغاني، ويشجع القوة الدولية للمساعدة الأمنية والشركاء الآخرين على مواصلة جهودهم، حسبما تسمح به الموارد، من أجل تدريب قوات الأمن الوطنية الأفغانية وتوجيهها وتمكينها، بهدف تعجيل التقدم نحو بلوغ هدف جعل قوات الأمن الأفغانية مكتفية ذاتيا ومستدامة وخاضعة للمساءلة ومتوازنة عرقيا توفر الأمن وتكفل سيادة القانون في جميع أنحاء البلد، ويرحب بالدور القيادي المتزايد الذي تؤديه السلطات الأفغانية في الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية في أنحاء البلد كافة، ويشدد على أهمية دعم الزيادة المزمعة في حجم الجيش الوطني الأفغاني والشرطة الوطنية الأفغانية؛ 
	6 - يطلب إلى القوة الدولية للمساعدة الأمنية وكبير الممثلين المدنيين لمنظمة حلف الشمال الأطلسي مواصلة العمل، في تنفيذ ولاية القوة، بالتشاور الوثيق مع الحكومة الأفغانية والممثل الخاص للأمين العام، وفقا لقرار مجلس الأمن 1974 (2011)، وكذلك مع تحالف عملية الحرية الدائمة؛ 
	7 - يطلب إلى قيادة القوة الدولية للمساعدة الأمنية أن تزود مجلس الأمن بانتظام، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بمعلومات عن تنفيذ ولايتها، وذلك بسبل منها تقديم تقارير فصلية في الوقت المناسب؛ 
	8 - يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره الفعلي.

