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  )٢٠١٢ (٢٠٦٩القرار     

  
ــستـه          ــن يف جلــ ــس األمــ ــذه جملــ ــذي اختــ ــودة يف ٦٨٤٣الــ ــشرين ٩، املعقــ  تــ

  ٢٠١٢أكتـوبر /األول
    

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

  ،)٢٠١٢ (٢٠٤١و ) ٢٠١١ (٢٠١١و ) ٢٠٠٣ (١٥١٠و ) ٢٠٠١(
) ٢٠٠١ (١٣٦٨و ) ١٩٩٩ (١٢٦٧ قراراتــــــــه ن جديــــــد أيــــضـــاًوإذ يؤكــــد مــــــ  

، )٢٠١١ (١٩٨٩ و   ١٩٨٨و  ) ٢٠٠٩ (١٩٠٤و  ) ٢٠٠٨ (١٨٢٢و  ) ٢٠٠١ (١٣٧٣ و
 دعمه للجهود الدولية اليت تبذل الستئصال جذور اإلرهاب وفقاً مليثـاق األمـم              وإذ يكرر تأكيد  

  املتحدة،
ـــى    ــشيـــر إلــــــ ـــه وإذ يــــ  ١٦٧٤و ) ٢٠٠٠ (١٢٩٦و ) ١٩٩٩ (١٢٦٥ قراراتـــــــ

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

) ٢٠٠٥ (١٦١٢بـــشأن املـــرأة والـــسالم واألمـــن، وقراريـــه     ) ٢٠١٠ (١٩٦٠و ) ٢٠٠٩(
 بتقريـر األمـني العـام       وإذ حيـيط علمـاً    والرتاعات املسلحة،   بشأن األطفال   ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢ و

، وبالنتـائج الـيت توصـل إليهـا فريقـه         )S/2012/261(عن األطفـال والـرتاع املـسلح يف أفغانـستان           
  ،)S/AC.51/2012/3(العامل املعين باألطفال والرتاع املسلح 

ــة  التزامــه الــشديد بــسيادة أفغانــستان واســتقالهلا وســ  وإذ يعيــد تأكيــد   المتها اإلقليمي
  ووحدهتا الوطنية،
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 بأن املسؤولية عن توفري األمن وإرساء القانون والنظام يف مجيـع أحنـاء البلـد                وإذ يسلِّم   
 دور القــوة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة يف    وإذ يؤكــدتقــع علــى عــاتق الــسلطات األفغانيــة،     

 وإذ يرحـب اهتا يف جمال األمـن،     مساعدة احلكومة األفغانية على حتسني احلالة األمنية وبناء قدر        
  بتعاون احلكومة األفغانية مع القوة الدولية،

 علــى األمهيــة احملوريــة الــيت يكتــسيها تــشجيع أفغانــستان علــى تــويل زمــام   وإذ يــشدد  
  األمور والقيادة يف مجيع جماالت احلوكمة، مبا يتسق مع عملية كاُبل،

ــين بأ  وإذ يرحـــب   ــدويل املعـ ــؤمتر الـ ــتنتاجات املـ ــون    باسـ ــد يف بـ ــذي عقـ ــستان الـ فغانـ
)S/2011/762 (       ينبغـي  ٢٠١٤والذي أعلن أن العملية االنتقالية، اليت سـتكتمل قبـل هنايـة عـام ،

الذي ستوطِّد فيه أفغانـستان سـيادهتا بـشكل كامـل     ) ٢٠٢٤-٢٠١٥(أن يعقبها عقد التحوُّل     
يـه خدمـة شـعبها،      من خالل تعزيز أركان دولة مـستدامة قـادرة علـى إجنـاز مجيـع مهامهـا ملـا ف                   

 بتوافـق اآلراء االسـتراتيجي بـني حكومـة أفغانـستان واجملتمـع الـدويل علـى                  وإذ يرحب كذلك  
شــراكة متجــددة ودائمــة ألغــراض عقــد التحــوُّل هــذا، اســتناداً إىل التزامــات متبادلــة راســخة،  

عتمـاد  وا) S/2012/532( بالنتائج اليت توصل إليها مـؤمتر طوكيـو املعـين بأفغانـستان              يرحب وإذ
ــة االقتـــصاديني املـــستدامني يف     ــة لـــدعم النمـــو والتنميـ إطـــار عمـــل طوكيـــو للمـــساءلة املتبادلـ
  أفغانستان، الذي أكدت فيه احلكومة األفغانية واجملتمع الدويل من جديد التزاماهتما املتبادلة،

ــة يف أفغانــستان،        موإذ يــسلِّ   ــه التحــديات املاثل ــذي تتــسم ب ــالترابط ال ــرة أخــرى ب  م
 أن أوجه التقدم املـستمر يف جمـاالت األمـن واحلوكمـة وحقـوق اإلنـسان            كد من جديد  يؤ وإذ

وسيادة القـانون والتنميـة، وكـذلك يف مـسائل مكافحـة املخـدرات ومكافحـة الفـساد وحتقيـق                    
املــساءلة الــشاملة لعــدة قطاعــات، يعــزز كــل منــها اآلخــر وأن بــرامج احلوكمــة والتنميــة الــيت     

ة االنتقاليــة ينبغــي أن تتــسق مــع األهــداف احملــددة يف عمليــة كاُبــل أعطيــت األولويــة يف املرحلــ
 بـاجلهود املتواصـلة الـيت تبـذهلا احلكومـة األفغانيـة            وإذ يرحـب  والربامج الوطنية ذات األولويـة،      

  واجملتمع الدويل للتصدي هلذه التحديات باتباع هنج شامل،
هود من جانـب احلكومـة    يف هذا السياق على احلاجة إىل بذل مزيد من اجل    وإذ يشدد   

األفغانية من أجل مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وزيـادة املـساءلة، متـشياً مـع التـزام احلكومـة              
األفغانيــة بتعزيــز التــدابري الراميــة إىل مكافحــة الفــساد علــى حنــو مــا أكــدت عليــه نتــائج مــؤمتر    

  طوكيو وإطار عمل طوكيو للمساءلة املتبادلة،
ات الطويلة األجل اليت تعهد هبـا الـشركاء الـدوليون ألفغانـستان،           بااللتزام وإذ يرحب   

ــشركاء         ــدان اجملــاورة وال ــسي واالحتــاد األورويب والبل ــف مشــال األطل ــة حل ــك منظم ــا يف ذل مب
اإلقليميــون، مبواصــلة دعــم أفغانــستان بعــد املرحلــة االنتقاليــة، مبــا يف ذلــك بعــد عقــد التحــوُّل، 
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ميلـي، إىل جانـب الـشراكات الثنائيـة الـيت حتـددها حكومـة                على أمهيـة طابعهـا التك      يشدد وإذ
  أفغانستان مستقبال،

 االتفاق الذي مت التوصل إليـه بـني حكومـة أفغانـستان والبلـدان               وإذ يشدد على أمهية     
املسامهة بقوات يف القوة الدولية للمساعدة األمنية، يف مؤمتر قمة منظمة حلف مشال األطلـسي               

ن نقــل املــسؤولية الرئيــسية عــن األمــن يف أفغانــستان إىل حكومــة  الــذي عقــد يف لــشبونة، بــشأ
 بالتنفيـذ   وإذ يرحـب  ،  ٢٠١٤أفغانستان بشكل تدرجيي يف شـىت أحنـاء البلـد حبلـول هنايـة عـام                 

 إىل مــد نطاقهــا لتــشمل بقيــة وإذ يتطلــعاجلــاري لألجــزاء الثالثــة األوىل مــن العمليــة االنتقاليــة 
 عنـدما سـتكون مجيـع املنـاطق قـد           ٢٠١٣يف منتـصف عـام      البلد واملرحلـة الـيت سيـصلها ذلـك          

دخلــت العمليــة االنتقاليــة وســتتوىل القــوات األفغانيــة زمــام األمــر يف املــسائل األمنيــة يف مجيــع   
أرجاء البلد، وإذ تشدد على الدور الذي تواصل القوة الدوليـة أداءه دعمـاً حلكومـة أفغانـستان          

  وعلى أمهية تعزيز قدرات قوات األمن الوطنية األفغانية،وتعزيزاً لالنتقال املتسم باملسؤولية، 
ــزال قائمــة يف إصــالح قطــاع األمــن     وإذ يــسلّم    بالتقــدم احملــرز والتحــديات الــيت ال ت

 مبا يقدمه الشركاء الـدوليون مـن دعـم ومـساعدة إىل الـشرطة الوطنيـة            وإذ يرحب واحلوكمة،  
بعثـة التـدريب يف أفغانـستان التابعـة ملنظمـة           األفغانية يف هذا الصدد، وال سـيما اسـتمرار التـزام            

حلــف مشــال األطلــسي، وبعثــة الــشرطة التابعــة لالحتــاد األورويب يف أفغانــستان، وقــوة الــدرك    
، يف إطــار العمليــة االنتقاليــة، بزيــادة قــدرات وإمكانــات قــوات األمــن وإذ يرحــباألوروبيــة، 

تان، سـوية مـع اجلهـات الدوليـة          علـى ضـرورة أن تواصـل أفغانـس         وإذ يـشدد  الوطين األفغانية،   
املاحنة، تعزيز اجليش الوطين األفغاين والشرطة الوطنيـة األفغانيـة، وحيـثّ علـى مجلـة أمـور منـها                 
اختاذ تدابري لتوفري التـدريب املهـين املـستمر لكفالـة قـدرة أفغانـستان علـى أن تتـوىل، علـى حنـو                        

عمليــات األمنيــة وحفــظ النظــام العــام  مــستدام، مزيــداً مــن املــسؤوليات واألدوار القياديــة يف ال 
وإنفاذ القانون وتأمني احلدود األفغانية وصون احلقوق الدستورية للمواطنني األفغان، وكـذلك            
زيادة جهودها يف جمال تفكيك اجلماعات املـسلحة غـري القانونيـة ومكافحـة املخـدرات، علـى                  

  وإعالن طوكيو،النحو املبني بإجياز يف اإلعالن املشترك ملؤمتر قمة شيكاغو 
 باإلعالن املشترك ملؤمتر قمة شيكاغو بشأن أفغانـستان الـذي يـشدد علـى               وإذ يرحب   

ــام      ــد ع ــا بع ــل األجــل، إىل م ــزام الطوي ــق    ٢٠١٤االلت ــن وحتقي ــسط األم ــسالم وب ــإحالل ال ، ب
 إىل مـسؤولية حكومـة أفغانـستان عـن إدامـة            وإذ يـشري  االستقرار على حنو دائم يف أفغانستان،       

وطنية أفغانيـة بأعـداد كافيـة وقـادرة علـى أداء مهامهـا، بـدعم مـن اجملتمـع الـدويل،                      قوات أمن   
 يف هذا السياق بقرار اجملتمع الدويل، الذي اختذ يف املؤمتر الدويل املعين بأفغانـستان               وإذ يرحب 

، القاضـي بـدعم تـدريب قـوات األمـن           ٢٠١١ديـسمرب   / كانون األول  ٥الذي عقد يف بون يف      
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 وإذ يرحــبيــة وجتهيزهــا ومتويلــها وتنميــة قــدراهتا بعــد هنايــة الفتــرة االنتقاليــة،   الوطنيــة األفغان
أعـاد اإلعــالن املـشترك ملـؤمتر قمــة شـيكاغو تأكيـده مــن إنفـاق علـى قــوات األمـن الوطنيــة          مبـا 

ــاً    ــى أن يكــون مفهوم ــة، عل ــولّ   األفغاني ــو أن تت ــرض ه ــستان  ى بوضــوح أن املفت ــة أفغان  حكوم
ــة الكام  ــة يف موعــد ال يتجــاوز عــام    املــسؤولية املالي ــة عــن قواهتــا األمني  وإذ يرحــب، ٢٠٢٤ل

تتوقعه حكومة أفغانستان ومنظمة حلـف مشـال األطلـسي مـن حيـث مواصـلة هـذه املنظمـة                     مبا
  ،٢٠١٤توفري التدريب لقوات األمن الوطنية األفغانية وتقدمي املشورة واملساعدة هلا بعد عام 

ــشري   ــة  وإذ ي ــادرات اإلقليمي ــن      إىل املب ــة اســطنبول لألم ــل عملي ــستان، مث ــشأن أفغان ب
والتعاون اإلقليميني من أجل حتقيق األمـن واالسـتقرار يف أفغانـستان، واملـؤمترات الوزاريـة الـيت              

ــل يــوم   ، ومبــادرة مــؤمتر التعــاون االقتــصادي  ٢٠١٢يونيــه / حزيــران١٤عقــد آخرهــا يف كاُب
 اخلــامس يف دوشــنبه بطاجيكــستان اإلقليمــي بــشأن أفغانــستان الــيت عقــدت مؤمترهــا اإلقليمــي 

ــومي  ــارس / آذار٢٧ و ٢٦يــ ـــ ٢٠١٢مــ ــؤمتر قمـ ــد يف   ، ومــ ــذي عقــ ــتثمار الــ ــي لالســ ة دهلــ
، وكذلك املبادرات اليت جيري تنفيذها يف إطار رابطة جنـوب آسـيا             ٢٠١٢يونيه  /حزيران ٢٨

للتعــاون اإلقليمــي، ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون، ومنظمــة معاهــدة األمــن اجلمــاعي، واالحتــاد      
ألورويب، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، واملبادرات األخرى ذات الـصلة الـيت هتـدف إىل                ا

زيادة التعـاون االقتـصادي اإلقليمـي مـع أفغانـستان مثـل تعزيـز التـرابط علـى صـعيدي التجـارة                    
واهلياكل األساسـية علـى امتـداد الطـرق التجاريـة التارخييـة، وتـوفري إمـدادات الطاقـة، والنقـل،                     

مــؤمتر اســطنبول املتعلــق  ”، يف هــذا الــسياق، بنتــائج  وإذ يرحــبدارة املتكاملــة للحــدود، واإل
 ٢٠١١نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢ الـذي عقـد يـوم        “األمن والتعاون يف قلـب آسـيا      : بأفغانستان

يونيــه / حزيــران١٤ الــذي عقــد يــوم “كابــل -املــؤمتر الــوزاري لقلــب آســيا ”ومتابعــة نتــائج 
ستان وشـركاؤها اإلقليميـون، بـدعم مـن اجملتمـع الـدويل، التزامهـا            ، حيث أكدت أفغان   ٢٠١٢

بتعزيز األمن والتعاون على الصعيد اإلقليمي لكـي تـنعم أفغانـستان بـاألمن واالسـتقرار، بـُسُبلٍ                  
 إىل االجتماعـات املقبلـة      وإذ يتطلـع  منها النهوض بـاحلوار اإلقليمـي وتعزيـز تـدابري بنـاء الثقـة،               

 إىل أن املقـصود بعمليـة اسـطنبول هـو أن تكّمـل اجلهـود الـيت تبـذهلا                    شريوإذ ي هلذه املبادرات،   
ــع هــذه          ــستان، وأن تتعــاون م ــة بأفغان ــيما اجلهــود املتعلق ــات اإلقليميــة، وال س ــل املنظم بالفع

  اجلهود، ال أن تكون بديال عنها،
 بأمهيــة مــسامهة البلــدان اجملــاورة والــشركاء اإلقليمــيني وكــذلك املنظمــات  وإذ يــسلِّم  

ــا ومنظمــة شــنغهاي        ــاون يف أوروب ــا االحتــاد األورويب ومنظمــة األمــن والتع ــا فيه ــة، مب اإلقليمي
للتعــاون ومنظمــة معاهــدة األمــن اجلمــاعي ورابطــة جنــوب آســيا للتعــاون اإلقليمــي، يف حتقيــق 

 علـى األمهيـة احلامسـة للنـهوض بالتعـاون اإلقليمـي بوصـفه               وإذ يشدد االستقرار يف أفغانستان،    
ــيلة فعا ــستان،     وس ــة يف أفغان ــة والتنمي ــن واحلوكم ــز األم ــة لتعزي ــود  وإذ يرحــبل ــادة اجله  بزي
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 ويؤيـد  ،اإلقليمية الرامية إىل مواصلة تنفيذ اإلعالنـات الـسابقة املتعلقـة بعالقـات حـسن اجلـوار        
  ،تلك اجلهود

 علـى الـدور املركـزي واحملايـد الـذي تواصـل األمـم املتحـدة أداءه يف جمـال                     وإذ يشدد   
ـــز ا لــسالم واالســتقرار يف أفغانــستان بقيادهتــا للجهــود الــيت يــضطلع هبــا اجملتمــع 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 للمـساعدة األمنيـة،         
دعم فيما بينهما، باملوازاة مع سري العمليـة االنتقاليـة ومـع إيـالء االعتبـار الواجـب                  والتنسيق وال 

  للمسؤوليات احملددة لكل منهما والطابع املتغيِّر واحلجم املعدَّل لوجود اجملتمع الدويل،
 عــن قلقه البالغ إزاء احلالة األمنية يف أفغانـستان، وال سـيما أعمـال العنـف                 وإذ يعرب   

إلرهابيـة الـيت تقـوم هبـا حركـة الطالبـان وتنظـيم القاعـدة واجلماعـات املـسلحة غـري                 واألنشطة ا 
القانونية واجملرمون، مبن فيهم الضالعون يف إنتاج املخدرات غري املشروعة أو االجتـار هبـا، علـى          

، والعالقـات   )٢٠١١ (٢٠١١النحو املبني يف تقارير األمني العام منذ اختاذ قـرار جملـس األمـن               
 بني أنشطة اإلرهاب واملخدرات غري املشروعة، وما يؤدي إليه ذلك من هتديدات حمدقـة               املتينة

بالــسكان احمللــيني، مبــن فــيهم األطفــال وقــوات األمــن الــوطين واألفــراد العــسكريون واملــدنيون  
  الدوليون،
 باجلهود اليت تبـذهلا حكومـة أفغانـستان مـن أجـل اسـتكمال االسـتراتيجية                 وإذ يرحب   

افحة املخدرات وحتسينها، مع التركيـز بوجـه خـاص علـى اتبـاع هنـج الـشراكة مـن         الوطنية ملك 
 القـوة الدوليـة للمـساعدة       وإذ يـشجِّع  أجل كفالة التنفيذ والتنـسيق علـى حنـو مـشترك وفعـال،              

األمنية على أن تقوم، يف إطار املـسؤوليات احملـددة هلـا، بزيـادة الـدعم الفّعـال الـذي تقدمـه إىل          
قيادة أفغانستان، مبا فيها اجلهود اليت تبذهلا قوات األمن الوطنيـة األفغانيـة، مـن             اجلهود اجلارية ب  

ــى         ــة عل ــة املعني ــع اجلهــات الفاعل ــاون م ــا، بالتع ــاج املخــدرات واالجتــار هب ــصدي إلنت أجــل الت
ــي،    ــدويل واإلقليم ــصعيدين ال ــسلِّمال ــار الــ وإذ ي ــا    يت باألخط ــاج املخــدرات وجتارهت ــها إنت  ميثل

كل غري مشروع على الـسالم الـدويل واالسـتقرار يف منـاطق خمتلفـة مـن العـامل،                  واالجتار هبا بش  
ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات          ــب األم ــصدد مكت ــذا ال ــه يف ه ــضطلع ب ــذي ي ــم ال ــدور امله وبال

ــساوره القلــق واجلرميــة،  ــزال ي ــالغ الــذي مــا برحــت زراعــة األفيــون    وإذ ال ي  إزاء الــضرر الب
حقه بأفغانـستان علـى صـعد األمـن والتنميـة واحلوكمـة، والـذي        وإنتاجه واالجتار به وتعاطيه تل   

 علـى مبـادرة ميثـاق بـاريس باعتبارهـا أحـد       وإذ يـثين ميتّد إىل املنطقة بأسـرها، بـل وخارجهـا،      
  أهم أطر العمل يف جمال مكافحة املواد األفيونية األفغانية املصدر،
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اإلرهابيـة الـيت تقـوم هبـا         عن قلقه إزاء مـا ألعمـال العنـف واألنـشطة             وإذ يعرب أيضاً    
حركة الطالبان وتنظيم القاعدة وغريمها من اجلماعات العنيفـة واملتطرفـة مـن آثـار ضـارة علـى                   
قدرة احلكومة األفغانية على ضمان سيادة القانون وتوفري األمن واخلـدمات األساسـية للـشعب               

  األفغاين، وكفالة متتعه التام حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية،
ــة       ذ يكــرروإ   ــة األفغاني ــذهلا احلكوم ــيت تب ــستمرة ال ــه للمــساعي امل  اإلعــراب عــن دعم

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

واملتطرفــة األخــرى، وإذ يــشدد يف هــذا الــسياق  لقاعــدة واجلماعــات العنيفــة الطالبــان وتنظــيم ا
على ضرورة تواصل اجلهود الدولية، مبا فيها جهـود القـوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة وحتـالف                   

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

نع واهلجمات االنتحارية وعمليات االغتيال واالختطاف واالستهداف العشوائي للمـدنيني          الص
واهلجمــات املرتكبــة ضــد العــاملني يف جمــال املــساعدة اإلنــسانية واســتهداف القــوات األفغانيــة   

 وإذ ُيـدين والدولية وأثرها الضار على جهود حتقيق االستقرار والتعمري والتنمية يف أفغانـستان،        
 واملتطرفــة  كــذلك جلــوء حركــة الطالبــان وتنظــيم القاعــدة وغريمهــا مــن اجلماعــات العنيفــة         

  واجلماعات املسلحة غري القانونية إىل استخدام املدنيني دروعاً بشرية،
 باإلجنــازات الــيت حققتــها احلكومــة األفغانيــة يف حظــر اســتخدام مســاد        وإذ يرحــب  
مــل علــى تنفيــذ نظــام للرقابــة علــى مجيــع املــواد  األمونيــوم، وإذ حيــث علــى مواصــلة الع نتــرات

املتفجرة والـسالئف الكيميائيـة، وبالتـايل احلـد مـن قـدرة املتمـردين علـى اسـتخدامها يف صـنع                      
  األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع،

 باستمرار األخطار اليت تـشكلها حركـة الطالبـان وتنظـيم القاعـدة وغريمهـا                وإذ يسلِّم   
ــة، وبالتحــديات املرتبطــة    مــن اجلماعــات العنيفــة و  املتطرفــة واجلماعــات املــسلحة غــري القانوني

  باجلهود الرامية إىل التصدي لتلك األخطار،
 عن بالغ قلقه من العدد الكبري املتزايد من الـضحايا املـدنيني يف أفغانـستان،                وإذ يعرب   

نظــيم وال ســيما النــساء واألطفــال، الــذين يــسقط معظمهــم بــسبب أعمــال حركــة الطالبــان وت 
 دينوإذ يُـ   واملتطرفة واجلماعات املسلحة غري القانونيـة،         القاعدة وغريمها من اجلماعات العنيفة    

إدانــة شــديدة ارتفــاع عــدد اهلجمــات الــيت تــستهدف املــدارس، مبــا يف ذلــك حرقهــا وإغالقهــا  
قسراً، واستخدامها من قبل اجلماعات املسلحة، وترهيب موظفي التعليم واختطافهم وقتلـهم،             

ال سيما تلك اهلجمات اليت تستهدف تعليم الفتيات والـيت تـشنها اجلماعـات املـسلحة، ومـن                  و
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 يف هـذا الـسياق بـإدراج اسـم حركـة الطالبـان يف قائمـة                 وإذ يرحـب  ضمنها حركـة الطالبـان،      
عمـال بقـرار   ) S/2012/261(مرفق تقرير األمني العام عن األطفال والرتاع املسلح يف أفغانـستان      

ــد ، )٢٠١١ (١٩٩٨جملــس األمــن   ــرتاع   وإذ يؤكــد مــن جدي ــع األطــراف يف ال  علــى أن مجي
املــسلح جيــب أن تتخــذ كــل اخلطــوات املمكنــة لــضمان محايــة املــدنيني املتــضررين، وال ســيما   

 مجيع األطراف إىل االمتثال اللتزاماهتا مبوجب القـانون         وإذ يدعو النساء واألطفال واملشردين،    
يل حلقوق اإلنسان وإىل اختاذ مجيع التدابري املناسبة لكفالـة محايـة            اإلنساين الدويل والقانون الدو   

 بأمهيـة مواصـلة رصـد أحـوال املـدنيني، وال سـيما الـضحايا منـهم، وتقـدمي           وإذ يسلّم املدنيني،  
تقارير عن ذلك إىل جملس األمن التـابع لألمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك مـن جانـب القـوة الدوليـة            

 يف هذا الصدد بأعمال الفريق العامل املعـين بتقليـل اخلـسائر    يط علماًوإذ حيللمساعدة األمنية،  
  البشرية يف صفوف املدنيني التابع للقوة الدولية،

ــة والقــوات     وإذ حيــيط علمــاً    ــة للمــساعدة األمني ــه القــوة الدولي ــذي أحرزت  بالتقــدم ال
ورد يف تقريـر  الدولية األخرى يف خفض عـدد الـضحايا مـن املـدنيني إىل احلـد األدىن، حـسبما           

 لبعثة األمم املتحدة لتقدمي املـساعدة إىل أفغانـستان عـن محايـة املـدنيني يف                 ٢٠١٢منتصف عام   
 القــوة والقــوات الدوليــة األخــرى علــى مواصــلة تعزيــز اجلهــود ملنــع  وإذ حيــثالــرتاع املــسلح، 

صـفهم  وقوع ضحايا من املـدنيني، مبـا يف ذلـك زيـادة التركيـز علـى محايـة الـسكان األفغـان بو                      
أمهية إجراء استعراضات مستمرة لألسـاليب واإلجـراءات        إىل   شريوإذ ي عنصراً مركزياً للبعثة،    

املتبعــة ومراجعــة حــصيلة العمليــات وإجــراء حتقيقــات، بالتعــاون مــع احلكومــة األفغانيــة يف          
احلــاالت الــيت يــسجَّل فيهــا وقــوع ضــحايا مــن املــدنيني وعنــدما تستــصوب احلكومــة األفغانيــة  

تلك التحقيقات املشتركة، إىل جانب مواصلة التعاون مع قوات األمن الوطنيـة األفغانيـة   إجراء  
  من أجل إضفاء مزيد من الصبغة املؤسسية على جهود محاية املدنيني،

ــد      وإذ يعــرب   ــستان بتجني ــان يف أفغان ــوات حركــة الطالب ــام ق ــالغ مــن قي  عــن قلقــه الب
 عـن  وإذ يعـرب ل وتـشويههم نتيجـة للنــزاع،    األطفال واستخدامهم باإلضـافة إىل قتـل األطفـا      

، الــذي يؤكــد مــن جديــد التــزام  ٢٠١١يوليــه / متــوز٦تأييــده ملرســوم وزيــر الداخليــة املــؤرخ  
 بإنــشاء اللجنــة التوجيهيــة األفغانيـــة    وإذ يرحـــباحلكومــة مبنــع انتــهاكات حقــوق الطفــل،      

 احملـرز يف تنفيـذ خطـة العمـل،          املشتركة بني الوزارات املعنية باألطفال والنـزاع املسلح والتقـدم        
 إىل التنفيذ الكامل ألحكـام اخلطـة، بالتعـاون الوثيـق مـع بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي                   وإذ يدعو 

  املساعدة إىل أفغانستان،
 يف هذا السياق علـى أمهيـة إحـراز احلكومـة األفغانيـة مزيـداً مـن التقـدم يف                     وإذ يشدد   

 القضائية، وإعادة بناء قطاع الـسجون وإصـالحه،     إهناء اإلفالت من العقاب وتعزيز املؤسسات     
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ــسان        ــا يف ذلــك حقــوق اإلن ــستان، مب ــسان داخــل أفغان ــرام حقــوق اإلن ــانون واحت وســيادة الق
الواجبــة للنــساء والفتيــات، وخباصــة حقــوق املــرأة مبوجــب الدســتور لتمكينــها مــن املــشاركة     

 يف وإذ يرحــب يف أفغانــستان، الكاملــة يف جمــاالت احليــاة الــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة
هــذا الــصدد خبطــة الــشرطة الوطنيــة واألهــداف احملــددة فيهــا لزيــادة التــدريب يف جمــال حقــوق  

  اإلنسان، مبا يف ذلك القضايا اجلنسانية، وزيادة توظيف النساء،
 دعوته مجيع األطـراف واجلماعـات األفغانيـة إىل املـشاركة البّنـاءة يف حـوار                 وإذ يكرر   

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

   مقاصد اجمللس األعلى للسالم،وإذ يؤيداجلماعات املسلحة غري القانونية، 
ــد    ــدعم  وإذ يعيــد تأكي ــه الراســخ ب ــة إىل    التزام ــستان يف جهودهــا الرامي ــة أفغان حكوم

املضي قدماً بعمليـة الـسالم واملـصاحلة، وفقـاً لبيـان كاُبـل واسـتنتاجات مـؤمتر بـون، ويف إطـار                       
) ٢٠١١ (١٩٨٨الدســتور األفغــاين وتطبيــق اإلجــراءات الــيت حــددها جملــس األمــن يف قــراره  

  وغريه من قرارات اجمللس ذات الصلة،
ــاجلهود املوإذ يرحــب   ــة     ب ــة للمــضي قــدماً بعملي تواصــلة الــيت تبــذهلا احلكومــة األفغاني

الــسالم واملــصاحلة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل اجمللــس األعلــى للــسالم وتنفيــذ الربنــامج األفغــاين    
لتحقيق السالم وإعادة اإلدماج، من أجل تفعيل حوار شامل تقوده أفغانـستان بـشأن املـصاحلة                

 ٢٠١٠يوليــه / متـوز ٢٠د يف بيـان مـؤمتر كابــل املـؤرخ    واملـشاركة الـسياسية علـى النحــو الـوار    
املنظمــات اإلرهابيــة الدوليــة،  بــشأن احلــوار مــع كــل مــن ينبــذ العنــف، وال تربطــه أي صــلة ب   

ملتصلة حبقوق اإلنـسان، وخباصـة   فيها تنظيم القاعدة، وحيترم الدستور، مبا يف ذلك أحكامه ا       مبا
ركة يف بناء أفغانستان تنعم بالـسالم، وعلـى النحـو           يتعلق حبقوق املرأة، ولديه اإلرادة للمشا      ما

ــائج مــؤمتر بــون الــذي ُعقــد يف       ــواردة يف نت ــة ال ــائج اخلتامي ــادئ والنت  كــانون ٥املفــصل يف املب
 بدعم مـن حكومـة أفغانـستان واجملتمـع الـدويل، ومـع االحتـرام الكامـل             ٢٠١١ديسمرب  /األول

ــيت حــددها جم     ــق اإلجــراءات ال ــدابري وتطبي ــذ الت ــه   لتنفي ــن يف قراري ــس األم ) ١٩٩٩ (١٢٦٧ل
 مجيـع الـدول املعنيـة       وإذ يـدعو  وغريمها من قـرارات اجمللـس ذات الـصلة،          ) ٢٠١١ (١٩٨٨ و

 مـا تتركـه اهلجمـات اإلرهابيـة مـن أثـر يف       وإذ يـدرك إىل مواصلة اخنراطهـا يف عمليـة الـسالم،          
  يف املستقبل،الشعب األفغاين وما تشكله من خطر على آفاق التوصل إىل تسوية سلمية 

ــداً مــن أفــراد حركــة الطالبــان قــد تــصاحلوا مــع حكومــة     وإذ يــسلِّم    بــأن عــدداً متزاي
أفغانستان، ورفضوا الفكر اإلرهايب الذي يعتنقه تنظيم القاعدة وأتباعه، ويؤيـدون التوصـل إىل              

لـة يف   حل سلمي للنـزاع املستمر يف أفغانستان، وإذ يسلِّم أيضاً بأنه على الـرغم مـن تطـور احلا                 
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أفغانــستان والتقــدم احملــرز يف عمليــة املــصاحلة، فــإن األمــن مــا زال يــشكل حتــدياً كــبريا يف           
  أفغانستان واملنطقة،

 بزيادة عدد الـذين خـضعوا إلعـادة اإلدمـاج ممـن انـضموا إىل برنـامج                  وإذ يسلِّم أيضاً    
ذا الربنـامج الـذي      بنتائج املؤمتر االستعراضي هلـ     وإذ يرحب أفغانستان للسالم وإعادة اإلدماج،     

 على بـذل املزيـد   عوإذ يشجِّ واجلهود املبذولة مؤخراً لكفالة تنفيذه،     ٢٠١١مايو  /ُعقد يف أيار  
مــن اجلهــود للتــصدي للتحــديات التنفيذيــة املتبقيــة، بوســائل منــها وضــع آليــة مناســبة للفــرز،     

  ويشجع كذلك اجملتمع الدويل على دعم هذه اجلهود اليت تقودها أفغانستان،
 إىل التزامات حكومة أفغانستان، وآخرها ما تعهدت بـه يف مـؤمتر طوكيـو،               إذ يشري و  

ــل        ــك اإلصــالح االنتخــايب الطوي ــا يف ذل ــستان، مب ــة يف أفغان ــة االنتخابي ــز وحتــسني العملي بتعزي
ــة،      ــشفافية واملــصداقية والدميقراطي ــسام االنتخابــات يف املــستقبل بال األجــل، وذلــك لــضمان ات

نــه لكــي يــسود الــسالم أفغانــستان يف املــستقبل ال بــد مــن بنــاء دولــة     أيؤكــد مــن جديــد وإذ
مستقرة وآمنة ومكتفية ذاتياً من الناحية االقتـصادية وخاليـة مـن اإلرهـاب واملخـدرات وقائمـة               
ــسلطات،        ــرام الفــصل بــني ال ــززة، وعلــى احت ــة مع ــانون ومؤســسات دميقراطي علــى ســيادة الق

  وضمان وإعمال حقوق املواطنني وواجباهتم،والضوابط واملوازين الدستورية الراسخة 
ــز اتــساق األعمــال العــسكرية     وإذ يرحــب   ــدويل لتعزي ــذهلا اجملتمــع ال ــاجلهود الــيت يب  ب

  واملدنية، مبا يف ذلك تلك املضطلع هبا يف إطار القوة الدولية للمساعدة األمنية،
ية وحتالف عمليـة    بالتنسيق املستمر بني القوة الدولية للمساعدة األمن       وإذ يرحب أيضاً    

احلرية الدائمــة، والتعـــاون امليداين القائم بني القوة الدولية والوجود التابع لالحتـاد األورويب يف              
  أفغانستان،

ــرب   ــسي،        وإذ يعـ ــال األطلـ ــف مشـ ــة حلـ ــا منظمـ ــيت توفرهـ ــادة الـ ــديره للقيـ ــن تقـ  عـ
ة وإىل حتـالف عمليـة      وللمسامهات اليت تقدمها دول عديدة إىل القوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـ            

احلرية الدائمة، الذي يعمل يف إطـار عمليـات مكافحـة اإلرهـاب يف أفغانـستان ووفقـاً لقواعـد                    
  القانون الدويل السارية،

 أن احلالــــة يف أفغانــــستان مــــا زالــــت تــــشكل خطــــراً علــــى الــــسالم        وإذ يقــــرر  
  الدوليني، واألمن

 للمساعدة األمنية تنفيذاً كـامال،       على كفالة تنفيذ والية القوة الدولية      وقد عقد العزم    
  بالتنسيق مع احلكومة األفغانية،

   هلذه األسباب مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
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 متديد اإلذن املمنوح ببقاء القوة الدولية للمـساعدة األمنيـة، علـى النحـو               يقرر  - ١  
ــرارين   ــدد يف القـ ــىت    ، ل)٢٠٠٣ (١٥١٠و ) ٢٠٠١ (١٣٨٦احملـ ــهراً حـ ــشر شـ ــين عـ ــرة اثـ فتـ

  ؛٢٠١٣أكتوبر /تشرين األول ١٣
 للــدول األعــضاء املــشاركة يف القــوة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة باختــاذ   يــأذن  - ٢  

  مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ والية القوة؛
 باحلاجــة إىل أن تلــيب القــوة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة مجيــع متطلباهتــا  يــسلِّم  - ٣  
 باالتفاق املربم بني حكومـة أفغانـستان والـدول املـسامهة يف القـوة               ويرحبالعمليات،  املتعلقة ب 

الدولية بنقـل املـسؤولية األمنيـة الرئيـسية تـدرجيياً يف أفغانـستان إىل احلكومـة األفغانيـة يف مجيـع                      
، ٢٠١١يوليـه   / وبالتنفيذ اجلاري للعملية االنتقالية منذ متـوز       ٢٠١٤أحناء البلد حبلول هناية عام      

 الـــدول األعــضاء إىل املـــسامهة بــاألفراد واملعـــدات واملــوارد األخـــرى للقــوة الدوليـــة     ويــدعو 
  للمساعدة األمنية وإىل مواصلة بذل اجلهود لدعم األمن واالستقرار واالنتقال يف أفغانستان؛

 بالتزام حكومة أفغانـستان الـشديد مبواصـلة القيـام، بـدعم مـن الـدول                 يرحب  - ٤  
وة الدولية للمساعدة األمنية، بتطوير قوات أمن وطنية أفغانيـة حيكمهـا الدسـتور    املسامهة يف الق  

األفغاين، وتكون قادرة علـى تـوفري الـسالم واألمـن واالسـتقرار جلميـع األفغـان، وتعمـل حتـت                     
قيادة مدنية فعالة ووفقاً ملبـادئ سـيادة القـانون، وحتتـرم حقـوق اإلنـسان، وتكـون قـادرة علـى                

  ل األمن يف املنطقة من خالل حتقيق استقرار األوضاع يف أفغانستان؛املسامهة يف إحال
ــة مبواصــلة    يرحــب  - ٥   ــالتزام منظمــة حلــف مشــال األطلــسي واحلكومــة األفغاني  ب

عــت عليــه منظمــة حلــف مشــال األطلــسي واحلكومــة  تطــوير اتفــاق الــشراكة الدائمــة الــذي وقَّ 
 ٢٠١٤ جبميع أبعاده، حـىت عـام        ٢٠١٠فمرب  نو/األفغانية يف مؤمتر قمة لشبونة يف تشرين الثاين       

وما بعده، وعلى وجه اخلصوص االعتزام الذي أُعرب عنه فيه بتقـدمي دعـم عملـي مـستمر، يف          
إطــار الــشراكة الدائمــة، هبــدف حتــسني وإدامــة قــدرات وإمكانــات أفغانــستان علــى التــصدي    

 يف إحالل األمن يف املنطقـة       لألخطار املستمرة اليت هتدد أمنها واستقرارها وسالمتها، واملسامهة       
  من خالل حتقيق استقرار األوضاع يف أفغانستان؛

ــشدد  - ٦   ــة       ي ــدرات الوظيفي ــز الق ــام، ضــمن إطــار شــامل، بتعزي ــة القي ــى أمهي  عل
 القـوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة         عويـشجِّ والروح املهنية واملساءلة يف القطاع األمين األفغاين،        

 جهودهم، حسبما تسمح به املوارد، من أجل تـدريب قـوات           والشركاء اآلخرين على مواصلة   
األمن الوطنية األفغانية وتوجيهها ومتكينها، هبدف تعجيل التقدم حنو بلوغ هدف جعل قـوات              
األمن األفغانية مكتفية ذاتياً ومستدامة وخاضعة للمساءلة ومتوازنـة عرقيـاً تـوفر األمـن وتكفـل        

 بالـدور القيـادي املتزايـد الـذي تؤديـه الـسلطات             ويرحـب سيادة القانون يف مجيـع أحنـاء البلـد،          
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 بالتقدم الكـبري احملـرز      ويرحباألفغانية يف االضطالع باملسؤوليات األمنية يف أحناء البلد كافة،          
 علـى أمهيـة دعـم    ويـشدد يف زيادة حجم اجلـيش الـوطين األفغـاين والـشرطة الوطنيـة األفغانيـة،           

  سستني؛التأهيل املهين املستمر هلاتني املؤ
 إىل القــوة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة وكــبري املمــثلني املــدنيني ملنظمــة   يطلــب  - ٧  

حلف الشمال األطلسي مواصلة العمل، يف تنفيـذ واليـة القـوة، بالتـشاور الوثيـق مـع احلكومـة             
، وكذلك مـع    )٢٠١٢ (٢٠٤١األفغانية واملمثل اخلاص لألمني العام، وفقاً لقرار جملس األمن          

  لية احلرية الدائمة؛حتالف عم
ــع جملــس األمــن       يطلــب  - ٨   ــساعدة األمنيــة أن ُتطل ــوة الدوليــة للم  إىل قيــادة الق

بل منـها تقـدمي   بانتظام، عن طريق األمني العـام لألمـم املتحـدة، عـن تنفيـذ واليتـها، وذلـك بـسُ             
  تقارير فصلية يف الوقت املناسب؛

  . إبقاء هذه املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٩  
  
  
  
  


	القرار 2069 (2012)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلستـه 6843، المعقودة في 9 تشرين الأول/أكتـوبر 2012
	إن مجلس الأمن،
	إذ يؤكد من جديد قراراته السابقة بشأن أفغانستان، ولا سيما قراراته 1386 (2001) و 1510 (2003) و 2011 (2011) و 2041 (2012)،
	وإذ يؤكد مــن جديــد أيضـــاً قراراتــــه 1267 (1999) و 1368 (2001) و 1373 (2001) و 1822 (2008) و 1904 (2009) و 1988 و 1989 (2011)، وإذ يكرر تأكيد دعمه للجهود الدولية التي تبذل لاستئصال جذور الإرهاب وفقاً لميثاق الأمم المتحدة،
	وإذ يشيـــر إلـــى قراراتــــه 1265 (1999) و 1296 (2000) و 1674 (2006) و 1738 (2006) و 1894 (2009) بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وإلى قراراته 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) بشأن المرأة والسلام والأمن، وقراريه 1612 (2005) و 1882 (2009) بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، وإذ يحيط علماً بتقرير الأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح في أفغانستان (S/2012/261)، وبالنتائج التي توصل إليها فريقه العامل المعني بالأطفال والنزاع المسلح (S/AC.51/2012/3)،
	وإذ يعيد تأكيد التزامه الشديد بسيادة أفغانستان واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية،
	وإذ يسلِّم بأن المسؤولية عن توفير الأمن وإرساء القانون والنظام في جميع أنحاء البلد تقع على عاتق السلطات الأفغانية، وإذ يؤكد دور القوة الدولية للمساعدة الأمنية في مساعدة الحكومة الأفغانية على تحسين الحالة الأمنية وبناء قدراتها في مجال الأمن، وإذ يرحب بتعاون الحكومة الأفغانية مع القوة الدولية،
	وإذ يشدد على الأهمية المحورية التي يكتسيها تشجيع أفغانستان على تولي زمام الأمور والقيادة في جميع مجالات الحوكمة، بما يتسق مع عملية كابُل،
	وإذ يرحب باستنتاجات المؤتمر الدولي المعني بأفغانستان الذي عقد في بون (S/2011/762) والذي أعلن أن العملية الانتقالية، التي ستكتمل قبل نهاية عام 2014، ينبغي أن يعقبها عقد التحوُّل (2015-2024) الذي ستوطِّد فيه أفغانستان سيادتها بشكل كامل من خلال تعزيز أركان دولة مستدامة قادرة على إنجاز جميع مهامها لما فيه خدمة شعبها، وإذ يرحب كذلك بتوافق الآراء الاستراتيجي بين حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي على شراكة متجددة ودائمة لأغراض عقد التحوُّل هذا، استناداً إلى التزامات متبادلة راسخة، وإذ يرحب بالنتائج التي توصل إليها مؤتمر طوكيو المعني بأفغانستان (S/2012/532) واعتماد إطار عمل طوكيو للمساءلة المتبادلة لدعم النمو والتنمية الاقتصاديين المستدامين في أفغانستان، الذي أكدت فيه الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي من جديد التزاماتهما المتبادلة،
	وإذ يسلِّم مرة أخرى بالترابط الذي تتسم به التحديات الماثلة في أفغانستان، وإذ يؤكد من جديد أن أوجه التقدم المستمر في مجالات الأمن والحوكمة وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتنمية، وكذلك في مسائل مكافحة المخدرات ومكافحة الفساد وتحقيق المساءلة الشاملة لعدة قطاعات، يعزز كل منها الآخر وأن برامج الحوكمة والتنمية التي أعطيت الأولوية في المرحلة الانتقالية ينبغي أن تتسق مع الأهداف المحددة في عملية كابُل والبرامج الوطنية ذات الأولوية، وإذ يرحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي للتصدي لهذه التحديات باتباع نهج شامل،
	وإذ يشدد في هذا السياق على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود من جانب الحكومة الأفغانية من أجل مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وزيادة المساءلة، تمشياً مع التزام الحكومة الأفغانية بتعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة الفساد على نحو ما أكدت عليه نتائج مؤتمر طوكيو وإطار عمل طوكيو للمساءلة المتبادلة،
	وإذ يرحب بالالتزامات الطويلة الأجل التي تعهد بها الشركاء الدوليون لأفغانستان، بما في ذلك منظمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والبلدان المجاورة والشركاء الإقليميون، بمواصلة دعم أفغانستان بعد المرحلة الانتقالية، بما في ذلك بعد عقد التحوُّل، وإذ يشدد على أهمية طابعها التكميلي، إلى جانب الشراكات الثنائية التي تحددها حكومة أفغانستان مستقبلا،
	وإذ يشدد على أهمية الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة أفغانستان والبلدان المساهمة بقوات في القوة الدولية للمساعدة الأمنية، في مؤتمر قمة منظمة حلف شمال الأطلسي الذي عقد في لشبونة، بشأن نقل المسؤولية الرئيسية عن الأمن في أفغانستان إلى حكومة أفغانستان بشكل تدريجي في شتى أنحاء البلد بحلول نهاية عام 2014، وإذ يرحب بالتنفيذ الجاري للأجزاء الثلاثة الأولى من العملية الانتقالية وإذ يتطلع إلى مد نطاقها لتشمل بقية البلد والمرحلة التي سيصلها ذلك في منتصف عام 2013 عندما ستكون جميع المناطق قد دخلت العملية الانتقالية وستتولى القوات الأفغانية زمام الأمر في المسائل الأمنية في جميع أرجاء البلد، وإذ تشدد على الدور الذي تواصل القوة الدولية أداءه دعماً لحكومة أفغانستان وتعزيزاً للانتقال المتسم بالمسؤولية، وعلى أهمية تعزيز قدرات قوات الأمن الوطنية الأفغانية،
	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 الوطنية الأفغانية في هذا الصدد، ولا سيما استمرار التزام بعثة التدريب في أفغانستان التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي، وبعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي في أفغانستان، وقوة الدرك الأوروبية، 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 على جملة أمور منها اتخاذ تدابير لتوفير التدريب المهني المستمر 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، وكذلك زيادة جهودها في مجال تفكيك الجماعات المسلحة غير القانونية ومكافحة المخدرات، على النحو المبين بإيجاز في الإعلان المشترك لمؤتمر قمة شيكاغو وإعلان طوكيو،
	وإذ يرحب بالإعلان المشترك لمؤتمر قمة شيكاغو بشأن أفغانستان الذي يشدد على الالتزام الطويل الأجل، إلى ما بعد عام 2014، بإحلال السلام وبسط الأمن وتحقيق الاستقرار على نحو دائم في أفغانستان، وإذ يشير إلى مسؤولية حكومة أفغانستان عن إدامة قوات أمن وطنية أفغانية بأعداد كافية وقادرة على أداء مهامها، بدعم من المجتمع الدولي، وإذ يرحب في هذا السياق بقرار المجتمع الدولي، الذي اتخذ في المؤتمر الدولي المعني بأفغانستان الذي عقد في بون في 5 كانون الأول/ديسمبر 2011، القاضي بدعم تدريب قوات الأمن الوطنية الأفغانية وتجهيزها وتمويلها وتنمية قدراتها بعد نهاية الفترة الانتقالية، وإذ يرحب بما أعاد الإعلان المشترك لمؤتمر قمة شيكاغو تأكيده من إنفاق على قوات الأمن الوطنية الأفغانية، على أن يكون مفهوماً بوضوح أن المفترض هو أن تتولّى حكومة أفغانستان المسؤولية المالية الكاملة عن قواتها الأمنية في موعد لا يتجاوز عام 2024، وإذ يرحب بما تتوقعه حكومة أفغانستان ومنظمة حلف شمال الأطلسي من حيث مواصلة هذه المنظمة توفير التدريب لقوات الأمن الوطنية الأفغانية وتقديم المشورة والمساعدة لها بعد عام 2014،
	وإذ يشير إلى المبادرات الإقليمية بشأن أفغانستان، مثل عملية اسطنبول للأمن والتعاون الإقليميين من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان، والمؤتمرات الوزارية التي عقد آخرها في كابُل يوم 14 حزيران/يونيه 2012، ومبادرة مؤتمر التعاون الاقتصادي الإقليمي بشأن أفغانستان التي عقدت مؤتمرها الإقليمي الخامس في دوشنبه بطاجيكستان يومي 26 و 27 آذار/مارس 2012، ومؤتمر قمة دلهي للاستثمار الذي عقد في 28 حزيران/يونيه 2012، وكذلك المبادرات التي يجري تنفيذها في إطار رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمبادرات الأخرى ذات الصلة التي تهدف إلى زيادة التعاون الاقتصادي الإقليمي مع أفغانستان مثل تعزيز الترابط على صعيدي التجارة والهياكل الأساسية على امتداد الطرق التجارية التاريخية، وتوفير إمدادات الطاقة، والنقل، والإدارة المتكاملة للحدود، وإذ يرحب، في هذا السياق، بنتائج ”مؤتمر اسطنبول المتعلق بأفغانستان: الأمن والتعاون في قلب آسيا“ الذي عقد يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ومتابعة نتائج ”المؤتمر الوزاري لقلب آسيا - كابل“ الذي عقد يوم 14 حزيران/يونيه 2012، حيث أكدت أفغانستان وشركاؤها الإقليميون، بدعم من المجتمع الدولي، التزامها بتعزيز الأمن والتعاون على الصعيد الإقليمي لكي تنعم أفغانستان بالأمن والاستقرار، بسُبُلٍ منها النهوض بالحوار الإقليمي وتعزيز تدابير بناء الثقة، وإذ يتطلع إلى الاجتماعات المقبلة لهذه المبادرات، وإذ يشير إلى أن المقصود بعملية اسطنبول هو أن تكمّل الجهود التي تبذلها بالفعل المنظمات الإقليمية، ولا سيما الجهود المتعلقة بأفغانستان، وأن تتعاون مع هذه الجهود، لا أن تكون بديلا عنها،
	وإذ يسلِّم بأهمية مساهمة البلدان المجاورة والشركاء الإقليميين وكذلك المنظمات الإقليمية، بما فيها 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 الأهمية الحاسمة للنهوض بالتعاون الإقليمي بوصفه وسيلة فعالة لتعزيز الأمن والحوكمة والتنمية في أفغانستان، وإذ يرحب بزيادة الجهود الإقليمية الرامية إلى مواصلة تنفيذ الإعلانات السابقة المتعلقة بعلاقات حسن الجوار، ويؤيد تلك الجهود،
	وإذ يشدد على الدور المركزي والمحايد الذي تواصل الأمم المتحدة أداءه في مجال تعزيــز السلام والاستقرار في أفغانستان بقيادتها للجهود التي يضطلع بها المجتمع الدولي، وإذ يلاحظ في هذا السياق أوجه التآزر بين أهداف بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان وأهداف القوة الدولية للمساعدة الأمنية، وإذ يشدد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق والدعم فيما بينهما، بالموازاة مع سير العملية الانتقالية ومع إيلاء الاعتبار الواجب للمسؤوليات المحددة لكل منهما والطابع المتغيِّر والحجم المعدَّل لوجود المجتمع الدولي،
	وإذ يعرب عــن قلقه البالغ إزاء الحالة الأمنية في أفغانستان، ولا سيما أعمال العنف والأنشطة الإرهابية التي تقوم بها حركة الطالبان وتنظيم القاعدة والجماعات المسلحة غير القانونية والمجرمون، بمن فيهم الضالعون في إنتاج المخدرات غير المشروعة أو الاتجار بها، على النحو المبين في تقارير الأمين العام منذ اتخاذ قرار مجلس الأمن 2011 (2011)، والعلاقات المتينة بين أنشطة الإرهاب والمخدرات غير المشروعة، وما يؤدي إليه ذلك من تهديدات محدقة بالسكان المحليين، بمن فيهم الأطفال وقوات الأمن الوطني والأفراد العسكريون والمدنيون الدوليون،
	وإذ يرحب بالجهود التي تبذلها حكومة أفغانستان من أجل استكمال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وتحسينها، مع التركيز بوجه خاص على اتباع نهج الشراكة من أجل كفالة التنفيذ والتنسيق على نحو مشترك وفعال، وإذ يشجِّع القوة الدولية للمساعدة الأمنية على أن تقوم، في إطار المسؤوليات المحددة لها، بزيادة الدعم الفعّال الذي تقدمه إلى الجهود الجارية بقيادة أفغانستان، بما فيها الجهود التي تبذلها قوات الأمن الوطنية الأفغانية، من أجل التصدي لإنتاج المخدرات والاتجار بها، بالتعاون مع الجهات الفاعلة المعنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، وإذ يسلِّم بالأخطار التي يمثلها إنتاج المخدرات وتجارتها والاتجار بها بشكل غير مشروع على السلام الدولي والاستقرار في مناطق مختلفة من العالم، وبالدور المهم الذي يضطلع به في هذا الصدد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإذ لا يزال يساوره القلق إزاء الضرر البالغ الذي ما برحت زراعة الأفيون وإنتاجه والاتجار به وتعاطيه تلحقه بأفغانستان على صعد الأمن والتنمية والحوكمة، والذي يمتدّ إلى المنطقة بأسرها، بل وخارجها، وإذ يثني على مبادرة ميثاق باريس باعتبارها أحد أهم أطر العمل في مجال مكافحة المواد الأفيونية الأفغانية المصدر،
	وإذ يعرب أيضاً عن قلقه إزاء ما لأعمال العنف والأنشطة الإرهابية التي تقوم بها حركة الطالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات العنيفة والمتطرفة من آثار ضارة على قدرة الحكومة الأفغانية على ضمان سيادة القانون وتوفير الأمن والخدمات الأساسية للشعب الأفغاني، وكفالة تمتعه التام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
	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 مواصلة 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 يُدين إدانة شديدة جميع الهجمات، بما فيها الهجمات بالأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع 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 يُدين كذلك لجوء حركة الطالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات العنيفة والمتطرفة والجماعات المسلحة غير القانونية إلى استخدام المدنيين دروعاً بشرية،
	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 اليدوية الصنع،
	وإذ يسلِّم باستمرار الأخطار التي تشكلها حركة الطالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات العنيفة والمتطرفة والجماعات المسلحة غير القانونية، 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 وغيرهما من الجماعات العنيفة والمتطرفة والجماعات المسلحة غير القانونية، وإذ يُدين إدانة شديدة ارتفاع عدد الهجمات التي تستهدف المدارس، بما في ذلك حرقها وإغلاقها قسراً، واستخدامها من قبل الجماعات المسلحة، وترهيب موظفي التعليم واختطافهم وقتلهم، ولا سيما تلك الهجمات التي تستهدف تعليم الفتيات والتي تشنها الجماعات المسلحة، ومن ضمنها حركة الطالبان، وإذ يرحب في هذا السياق بإدراج اسم حركة الطالبان في قائمة مرفق تقرير الأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح في أفغانستان (S/2012/261) عملا بقرار مجلس الأمن 1998 (2011)، 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 جميع الأطراف إلى الامتثال 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 علماً في هذا الصدد بأعمال الفريق العامل المعني بتقليل الخسائر البشرية في صفوف المدنيين التابع للقوة الدولية،
	وإذ يحيط علماً 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 2012 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 عنصراً مركزياً للبعثة، وإذ يشير إلى 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، إلى جانب مواصلة التعاون مع قوات الأمن الوطنية الأفغانية من أجل إضفاء مزيد من الصبغة المؤسسية على جهود حماية المدنيين،
	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 والتقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل، وإذ يدعو إلى التنفيذ الكامل لأحكام الخطة، بالتعاون الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان،
	وإذ يشدد في هذا السياق على أهمية إحراز الحكومة الأفغانية مزيداً 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 يرحب في هذا الصدد بخطة الشرطة الوطنية والأهداف المحددة فيها لزيادة التدريب في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك القضايا الجنسانية، وزيادة توظيف النساء،
	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 يعيد تأكيد التزامه الراسخ بدعم حكومة أفغانستان في جهودها الرامية إلى المضي قدماً بعملية السلام والمصالحة، وفقاً لبيان كابُل واستنتاجات مؤتمر بون، وفي إطار الدستور الأفغاني وتطبيق الإجراءات التي حددها مجلس الأمن في قراره 1988 (2011) وغيره من قرارات المجلس ذات الصلة،
	وإذ يرحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الأفغانية للمضي قدماً بعملية السلام والمصالحة، بما في ذلك من خلال المجلس الأعلى للسلام وتنفيذ البرنامج الأفغاني لتحقيق السلام وإعادة الإدماج، من أجل تفعيل حوار شامل تقوده أفغانستان بشأن المصالحة والمشاركة السياسية على النحو الوارد في بيان مؤتمر كابل المؤرخ 20 تموز/يوليه 2010 بشأن الحوار مع كل من ينبذ العنف، ولا تربطه أي صلة بالمنظمات الإرهابية الدولية، بما فيها تنظيم القاعدة، ويحترم الدستور، بما في ذلك أحكامه المتصلة بحقوق الإنسان، وبخاصة ما يتعلق بحقوق المرأة، ولديه الإرادة للمشاركة في بناء أفغانستان تنعم بالسلام، وعلى النحو المفصل في المبادئ والنتائج الختامية الواردة في نتائج مؤتمر بون الذي عُقد في 5 كانون الأول/ديسمبر 2011 بدعم من حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي، ومع الاحترام الكامل لتنفيذ التدابير وتطبيق الإجراءات التي حددها مجلس الأمن في قراريه 1267 (1999) و 1988 (2011) وغيرهما من قرارات المجلس ذات الصلة، وإذ يدعو جميع الدول المعنية إلى مواصلة انخراطها في عملية السلام، وإذ يدرك ما تتركه الهجمات الإرهابية من أثر في الشعب الأفغاني وما تشكله من خطر على آفاق التوصل إلى تسوية سلمية في المستقبل،
	وإذ يسلِّم بأن عدداً متزايداً 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 يسلِّم أيضاً بأنه على الرغم من تطور الحالة في أفغانستان والتقدم المحرز في عملية المصالحة، فإن الأمن ما زال يشكل تحدياً كبيرا في أفغانستان والمنطقة،
	وإذ يسلِّم أيضاً 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 2011 والجهود المبذولة مؤخراً لكفالة تنفيذه، وإذ يشجِّع 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 يشير إلى التزامات حكومة أفغانستان، وآخرها ما تعهدت به في مؤتمر طوكيو، بتعزيز وتحسين العملية الانتخابية في أفغانستان، بما في ذلك الإصلاح الانتخابي الطويل الأجل، وذلك لضمان اتسام الانتخابات في المستقبل بالشفافية والمصداقية والديمقراطية، وإذ يؤكد من جديد أنه لكي يسود السلام أفغانستان في المستقبل لا بد من بناء دولة مستقرة وآمنة ومكتفية ذاتياً من الناحية الاقتصادية وخالية من الإرهاب والمخدرات وقائمة على سيادة القانون ومؤسسات ديمقراطية معززة، وعلى احترام الفصل بين السلطات، والضوابط والموازين الدستورية الراسخة وضمان وإعمال حقوق المواطنين وواجباتهم،
	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 الميداني 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 ووفقاً لقواعد القانون الدولي السارية،
	وإذ يقرر أن الحالة في أفغانستان ما زالت تشكل خطراً على السلام والأمن الدوليين،
	وقد عقد العزم على كفالة تنفيذ ولاية القوة الدولية للمساعدة الأمنية تنفيذاً كاملا، 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 شهراً حتى 13 تشرين الأول/أكتوبر 2013؛
	2 - يأذن للدول الأعضاء المشاركة في القوة الدولية للمساعدة الأمنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولاية القوة؛
	3 - يسلِّم 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 تدريجياً في أفغانستان إلى الحكومة الأفغانية في جميع أنحاء البلد بحلول نهاية عام 2014 وبالتنفيذ الجاري للعملية الانتقالية منذ تموز/يوليه 2011، ويدعو الدول الأعضاء إلى المساهمة بالأفراد والمعدات والموارد الأخرى للقوة الدولية للمساعدة الأمنية وإلى مواصلة بذل الجهود لدعم الأمن والاستقرار والانتقال في أفغانستان؛
	4 - يرحب بالتزام حكومة أفغانستان الشديد بمواصلة القيام، بدعم من الدول المساهمة في القوة الدولية للمساعدة الأمنية، بتطوير قوات أمن وطنية أفغانية يحكمها الدستور الأفغاني، وتكون قادرة على توفير السلام والأمن والاستقرار لجميع الأفغان، وتعمل تحت قيادة مدنية فعالة ووفقاً لمبادئ سيادة القانون، وتحترم حقوق الإنسان، وتكون قادرة على المساهمة في إحلال الأمن في المنطقة من خلال تحقيق استقرار الأوضاع في أفغانستان؛
	5 - يرحب بالتزام منظمة حلف شمال الأطلسي والحكومة الأفغانية بمواصلة تطوير اتفاق الشراكة الدائمة الذي وقَّعت عليه منظمة حلف شمال الأطلسي والحكومة الأفغانية في مؤتمر قمة لشبونة في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 بجميع أبعاده، حتى عام 2014 وما بعده، وعلى وجه الخصوص الاعتزام الذي أُعرب عنه فيه بتقديم دعم عملي مستمر، في إطار الشراكة الدائمة، بهدف تحسين وإدامة قدرات وإمكانات أفغانستان على التصدي للأخطار المستمرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامتها، والمساهمة في إحلال الأمن في المنطقة من خلال تحقيق استقرار الأوضاع في أفغانستان؛
	6 - يشدد على أهمية القيام، ضمن إطار شامل، بتعزيز القدرات الوظيفية والروح المهنية والمساءلة في القطاع الأمني الأفغاني، ويشجِّع 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 ذاتياً ومستدامة وخاضعة للمساءلة ومتوازنة عرقياً 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، ويرحب بالتقدم الكبير المحرز في زيادة حجم الجيش الوطني الأفغاني والشرطة الوطنية الأفغانية، ويشدد على أهمية دعم التأهيل المهني المستمر لهاتين المؤسستين؛
	7 - 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، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2041 (2012)، وكذلك مع تحالف عملية الحرية الدائمة؛
	8 - يطلب إلى قيادة القوة الدولية للمساعدة الأمنية أن تُطلع مجلس الأمن بانتظام، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، عن تنفيذ ولايتها، وذلك بسُبل منها تقديم تقارير فصلية في الوقت المناسب؛
	9 - يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره الفعلي.

