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            �    الرجاء إعادة االستعمال

  
  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Add.1   وA/66/L.10( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[

  

  احلالة يف أفغانستان  - ٦٦/١٣
  

  ،اجلمعية العامةإن   

 امجيـع قراراـ  إىل  و٢٠١٠نـوفمرب  / تشرين الثاين٤ املؤرخ ٦٥/٨ إىل قرارها   إذ تشري   

  ،املتخذة يف هذا الصددالسابقة 

لــس ذات الــصلة ا مجيــع قــرارات جملــس األمــن وبيانــات رئــيس  إىلوإذ تــشري أيــضا  

 ٢٠١١مــارس / آذار٢٢املــؤرخ ) ٢٠١١ (١٩٧٤ ان القــرارســيما ال يف أفغانــستان، واحلالــةب

  ،٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٢املؤرخ ) ٢٠١١ (٢٠١١ و

ميـة  اإلقلي تها وسـالم  اأفغانـستان واسـتقالهل    سيادةبـ  الـشديد التزامهـا   د  يـ كعيد تأ وإذ ت   

املتعـــــدد  أفغانـــــستان التـــــارخيي تـــــراثل إذ تعـــــرب عـــــن احترامهـــــا الوطنيـــــة، واووحـــــد

  واألعراق، الثقافات

 أن  عيـد تأكيـد    أفغانستان، وإذ ت   اليت تواجهها  بترابط التحديات    وإذ تسلم مرة أخرى     

 والتنميــة  وحقــوق اإلنــسان وســيادة القــانونأوجــه التقــدم املــستدام يف جمــاالت األمــن واحلكــم

مــا يتعلــق مبــسألة مكافحــة املخــدرات الــشاملة لعــدة قطاعــات يعــزز كــل منــها اآلخــر، وإذ  وفي

ــدويل للتــصدي هلــذه           ــة أفغانــستان واتمــع ال ــذهلا حكوم ترحــب بــاجلهود املتواصــلة الــيت تب

  التحديات على حنو متسق،

 إىل التــزام اتمــع الــدويل الطويــل األجــل جتــاه أفغانــستان، مبــا يف ذلــك         وإذ تــشري  

 ينــاير/ كــانون الثــاين٢٨ذين عقــدا يف لــ اللتزامــات املتبادلــة املعلنــة يف مــؤمتري لنــدن وكابــل اال

األمني العام، بالتشاور مـع حكومـة   إجراء  ، وإذ تتطلع إىل     على التوايل  ٢٠١٠يوليه  /ز متو ٢٠و

لألنـشطة الـيت كلفـت ـا بعثـة          االسـتعراض الـشامل املقبـل       ،  املعنيةأفغانستان واجلهات الدولية    
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، تقدمه األمـم املتحـدة يف أفغانـستان    والدعم الذياألمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان      

وفقـا لعمليـة كابـل، وإذ تأخـذ يف        على الصعيد الـوطين   والقيادة   تويل زمام األمور  دف تعزيز   

   لوجود اتمع الدويل،الطابع املتغرياعتبارها 

أفغانــستان واتمــع ملعــين بأفغانــستان وموضــوعه الــدويل ا املــؤمتر  عقــد إىلتطلــعتوإذ   

ــة االنتقــال إىل عقــد التحــول  : الــدويل ــابــونيف  مــن مرحل ديــسمرب / كــانون األول٥ يف ، أملاني

 للعمليــة الــذي ســتتم فيــه مواصــلة حتديــد اجلوانــب املدنيــة   برئاســة حكومــة أفغانــستان٢٠١١

 والـدعم   يف الـسياق اإلقليمـي     أفغانـستان    يفالطويـل   األجـل   يف  تمـع الـدويل     ا والتزام يةاالنتقال

  املقدم للعملية السياسية،

من أجل مواصلة تنفيـذ      على الصعيد اإلقليمي  بشكل متزايد    اجلهود املبذولة    وإذ تؤيد   

تعـاون يف  األمـن وال مـؤمتر  بعقـد   حسن اجلوار، وإذ ترحب     عالقات  املتعلقة ب اإلعالنات السابقة   

أفغانـستان  ت فيـه  أكـد الذي  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢يف   ، تركيا اسطنبول يف   اقلب آسي 

، بدعم مـن اتمـع الـدويل، بتعزيـز األمـن والتعـاون اإلقليمـيني                التزامهم نوها اإلقليمي ؤوشركا

 املعـين  اجتمـاع املتابعـة األول ملـؤمتر اسـطنبول    عقـد  من خالل تدابري بناء الثقـة، وإذ تتطلـع إىل          

  ،٢٠١٢يونيه /يف كابل يف حزيران على املستوى الوزاري بأفغانستان

املبادرات اإلقليمية من قبيل املبادرات اليت تنفذ يف إطـار منظمـة شـنغهاي            تالحظوإذ    

أوروبـا   للتعاون ومنظمة معاهدة األمن اجلماعي واالحتاد األورويب ومنظمة األمـن والتعـاون يف            

 الـيت واملبـادرات األخـرى     ومنظمـة التعـاون االقتـصادي      ورابطة جنوب آسيا للتعـاون اإلقليمـي      

مــؤمتر زيــادة التعــاون االقتــصادي اإلقليمــي مــع أفغانــستان مثــل  ــدف اختــذت يف هــذا الــصدد

التعــاون االقتـصادي اإلقليمــي آلســيا  برنـامج  أفغانــستان وب املعــينالتعـاون االقتــصادي اإلقليمـي   

اري علـى امتـداد    االجتماع الوزاري بشأن تعزيز الترابط التج      عقد ، وإذ تالحظ أيضا   الوسطى

  ،٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٢ يف يف نيويوركالتارخيية  ةالتجارطرق 

بـني حكومـة أفغانـستان والبلـدان          إليـه  ذي مت التوصـل    االتفاق ال   على أمهية  تشددوإذ    

 مؤمتر قمة منظمة حلـف مشـال األطلـسي        يف   املسامهة بقوات يف القوة الدولية للمساعدة األمنية      

 نقــل املـــسؤولية   بــشأن ٢٠١٠نـــوفمرب /تــشرين الثــاين   ٢٠  و١٩ يفالــذي عقــد يف لـــشبونة   

 البلــدتــدرجيي يف شـىت أحنـاء   بـشكل  أفغانـستان  حكومـة  األمـن يف أفغانــستان إىل   الرئيـسية عـن  

 وإذ ترحــب بالتنفيــذ اجلــاري للعمليــة االنتقاليــة وإذ تتطلــع إىل مــد  ، ٢٠١٤حبلــول ايــة عــام 

، دعمــا حلكومــة الــذي تواصــل القــوة أداءهالــدور نطاقهـا لتــشمل بقيــة البلــد، وإذ تــشدد علــى  

أمهية تعزيز قـدرات قـوات األمـن األفغانيـة          على  املتسم باملسؤولية و  نتقال  لال اتعزيز و أفغانستان

ــة  ــام الوطني ــى أداء امله ــام       عل ــد ع ــا بع ــل األجــل، فيم ــدويل الطوي ــع ال ــزام اتم ، وإذ تؤكــد الت
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دعــم يــة الوطنيــة، مبــا يــشمل التــدريب، و ، بــدعم مواصــلة تطــوير قــوات األمــن األفغان ٢٠١٤

وإضـفاء الطـابع املهـين عليهـا،         باسـتمرار  قدرا على جماة األخطار الـيت ـدد أمـن أفغانـستان           

دف إرساء السالم واألمن واالستقرار على حنو مستدام، وإذ تالحـظ أن هـذه املـسائل سـتتم         

ــيكا    ــال األطلـــسي يف شـ ــة حلـــف مشـ ــة منظمـ ــؤمتر قمـ ــدةمناقـــشتها يف مـ ــات املتحـ  غو، الواليـ

  ،٢٠١٢، يف عام األمريكية

وخباصـة  لتـصدي للتحـديات املاثلـة يف أفغانـستان،          ل امللحـة    الـضرورة  وإذ تكرر تأكيد    

 األنشطة اإلجراميـة واإلرهابيـة املتـسمة بـالعنف الـيت تقـوم ـا حركـة طالبـان وتنظـيم               استمرار

ن يف واألفــراد الــضالع، مبــن فــيهم رمنيالعنيفــة واملتطرفــة واــاجلماعــات  مــن مهــاغريالقاعــدة و

 دون الـوطين،    الـصعيد صعد منها   جتارة املخدرات، وتطوير املؤسسات احلكومية األفغانية على        

والتعجيــل بإصــالح قطــاع  والعمليــات الدميقراطيــة ومكافحــة الفــساد  وتعزيــز ســيادة القــانون  

 يفالـيت نـص عليهـا جملـس األمـن      العدل وتشجيع املصاحلة الوطنية، دون املساس بتنفيذ التدابري   

 )٢٠١١ (١٩٨٨  و١٩٩٩أكتــــوبر / تــــشرين األول١٥ املــــؤرخ )١٩٩٩ (١٢٦٧ه اتــــقرار

املتخـذة يف هـذا      والقرارات األخـرى     ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧املؤرخني  ) ٢٠١١ (١٩٨٩ و

ألفغـان  ، وحتقيق العدالـة يف املرحلـة االنتقاليـة بقيـادة أفغانيـة والعـودة اآلمنـة والطوعيـة ل                   الصدد

الالجئني واملشردين داخليا بطريقة منظمـة تكفـل كرامتـهم وتعزيـز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها                  

  والنهوض بالتنمية االقتصادية واالجتماعية،

وإذ العنــف يف أفغانــستان،  التــصاعد املــستمر ألعمــالإزاء  بــالغ القلــق يــساورهاوإذ   

 باألخطـار ، يف ذلـك الـصدد،   تـسلم إذ  جلميـع اهلجمـات العنيفـة، و   الـشديدة تعرب عن إدانتـها    

 تـشكلها حركـة طالبـان وتنظـيم القاعـدة وغريمهـا مـن اجلماعـات          مـا زالـت   الـيت املثرية للجزع 

   باجلهود الرامية إىل التصدي لتلك األخطار،فيما يتعلقالتحديات بواملتطرفة العنيفة و

تـذكر بـأن    وإذاملـدنيني،   بـني   إزاء ارتفـاع عـدد الـضحايا        قلقهـا   بـالغ   وإذ تعرب عـن       

املتطرفـة مـسؤولة عـن الغالبيـة        و  العنيفـة  حركة طالبان وتنظيم القاعدة وغريمهـا مـن اجلماعـات         

تدعو إىل االمتثـال للقـانون اإلنـساين         ، وإذ العظمى من اخلسائر يف أرواح املدنيني يف أفغانستان       

  فالة محاية املدنيني،الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان وإىل اختاذ مجيع التدابري املناسبة لك

 هلــا مـن جملــس األمــن  مبوجـب اإلذن املمنــوح القــوة  تواصــل ذيالـ تقــدم  بالتـسلم وإذ   

يف كفالة محاية السكان املدنيني ويف احلد من اإلصـابات بـني    إحرازه  والقوات الدولية األخرى    

 عـن ، وخباصـة  الـصدد بـذل جهـود حثيثـة يف هـذا         أن تواصـل     اتالقـو ذه  ، وإذ يب ـ    املدنيني

طريــق االســتعراض املــستمر ألســاليب العمــل واإلجــراءات والقيــام، بالتعــاون مــع حكومــة          
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أفغانستان، باستعراض احلاالت اليت يبلغ فيهـا عـن وقـوع ضـحايا مـن املـدنيني والتحقيـق فيهـا                     

  ، فيهاإجراء حتقيقات مشتركةأن من املناسب  حكومة أفغانستان ترىعندما 

ي قــلتنــوع العرشــاملة للجميــع وممثلــة لكومــة الوطنيــة  احلتكــون أمهيــة أن وإذ تالحــظ  

  للبلد وأن تكفل أيضا مشاركة املرأة بصورة كاملة وعلى قدم املساواة،

الــدور األساســي واحملايــد الــذي تؤديــه األمــم املتحــدة يف تعزيــز   علــى  تــشدد  - ١  

ص لكـل اجلهـود   ألمني العام وممثله اخلال وتعرب عن تقديرها  ،السالم واالستقرار يف أفغانستان   

تعـرب عـن تقـديرها أيـضا للعمـل          ، و لتلـك اجلهـود    يف هذا الصدد وتأييدها القوي       يبذالااليت  

مبوجـب قـرار جملـس األمـن     تضطلع به بعثة األمم املتحدة لتقدمي املـساعدة إىل أفغانـستان           الذي  

رشدة ، مـست   وتنـسيقها  اجلهـود املدنيـة الدوليـة      إىل زيادة حتسني اتـساق       اسعي )٢٠١١ (١٩٧٤

، وتتطلـع، يف هـذا الـصدد، إىل نتـائج         يف ذلك مببدأ تعزيز تويل أفغانستان زمام األمور والقيـادة         

تقدمـه األمـم املتحـدة      والـدعم الـذي   بعثـة   اللألنشطة اليت كلفت ـا      االستعراض الشامل املقبل    

  ؛)٢٠١١ (١٩٧٤، حسبما فوض به جملس األمن يف قراره يف أفغانستان

  ؛االتوصيات الواردة فيهبو )١(األمني العامتقارير ب ترحب  - ٢  

الــسعي، كعــضو  يف اوشــعب ألفغانــستان حكومــةتتعهــد بــأن تواصــل دعمهــا   - ٣  

ــسؤول ــع ا يف م ــدويل،تم ــاء   ال ــادة بن ــا    إىل إع ــة ذاتي ــة مكتفي ــستقرة آمن ــن الناحيــة  دولــة م  م

  تورية؛تعزيز أسس الدميقراطية الدسإىل  وخالية من اإلرهاب واملخدراتاالقتصادية 

 لتجديد حكومة أفغانستان التزامها جتاه الـشعب األفغـاين          تعرب عن تقديرها    - ٤  

 وجتديد اتمع الدويل التزامه جتاه أفغانستان على النحو املعرب عنـه يف البيـانني الـصادرين عـن       

، وتكرر اإلعراب عن تقديرها، يف هذا الصدد، السـتراتيجية التنميـة            )٣( وكابل )٢(مؤمتري لندن 

، وتنفيـذها  الـربامج الوطنيـة ذات األولويـة    تطـوير لوطنية ألفغانستان، وتؤكد ضرورة مواصـلة       ا

بـاقي الـربامج الوطنيـة     حتديـد ، وتتطلـع إىل   الالزمـة لـذلك  ذلـك خطـط تقـدير التكـاليف     يف مبـا 

  ذات األولوية؛

بذل حكومة أفغانستان مزيدا من اجلهود لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة             ب ترحب  - ٥  

 آليـة التنـسيق املـشتركة بـني     عن طريق ينجزتقر، يف ذلك الصدد، بالعمل اهلام الذي      ية، و لأللف

_______________ 

)١( A/65/612-S/2010/630و  A/65/783-S/2011/120و  A/65/873-S/2011/381و  A/66/369-S/2011/590.  

 .، املرفق الثاينS/2010/65انظر   )٢(

  .www.unama.unmissions.org: متاح على  )٣(
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إجنـاز  و وتنفيـذها التنميـة الوطنيـة ألفغانـستان       الوزارات ودورها يف حتديد أولويات اسـتراتيجية        

  ؛الربامج الوطنية ذات األولوية

ــاءة، اســ    تــشجع  - ٦   ــة كابــل بطريقــة بن ــع الــشركاء علــى دعــم عملي تنادا إىل  مجي

 شراكة دولية عميقة واسعة النطـاق مـن أجـل زيـادة تـويل األفغـان املـسؤولية وزمـام األمـور يف           

 جماالت األمن واحلكـم والتنميـة، بغيـة إحـالل األمـن والرخـاء والدميقراطيـة يف أفغانـستان، مـع                

اطنني التركيز على تعزيز الضوابط واملوازين اليت يـنص عليهـا الدسـتور الـيت تكفـل حقـوق املـو                  

وواجبــام، وإجــراء اإلصــالح اهليكلــي مبــا يتــيح حلكومــة فعالــة ختــضع للمــساءلة إحــراز تقــدم  

  ملموس لصاحل شعبها؛

جبهــود الــتعمري االضــطالع واصــلة حكومــة أفغانــستان  ملعــن تأييــدها تعــرب   - ٧  

 واضــطالعها ، وتؤكــد الــضرورة املاســة لتوليهــا زمــام األمــور  ها بــذلكوتزايــد تكفلــ والتنميــة

 يف مجيع ميادين احلكم ولتحـسني قـدراا املؤسـسية، مبـا يف ذلـك القـدرات املؤسـسية         ملساءلةبا

   على حنو أكثر فعالية؛ةعلى الصعيد دون الوطين، من أجل استخدام املعون
  

  األمن والعملية االنتقالية

إزاء احلالــة األمنيــة يف أفغانــستان، وتؤكــد  قلقهــا بــالغ تكــرر اإلعــراب عــن    - ٨  

 اسـتمرار  مـن جـراء  واصلة التصدي للخطـر الـذي يهـدد أمـن أفغانـستان واسـتقرارها            ضرورة م 

 مـن مهـا   غريأعمال العنف واألنشطة اإلرهابيـة الـيت تقـوم ـا حركـة طالبـان وتنظـيم القاعـدة و                   

 يف جتـارة املخـدرات، وتكـرر    ون الضالعمبن فيهم األفراد، العنيفة واملتطرفة وارمنياجلماعات  

قــرارات  املنــصوص عليهــا يفواإلجــراءات عوــا إىل التنفيــذ الكامــل للتــدابري يف هــذا الــصدد د

ــن   ــس األمـ ــصدد  جملـ ــذا الـ ــذة يف هـ ــيما ال، واملتخـ ــرارسـ  ١٩٨٨  و)١٩٩٩ (١٢٦٧ ات القـ

  ؛)٢٠١١ (١٩٨٩ و) ٢٠١١(

مبا يف ذلـك   واهلجمات،   مجيع أعمال العنف والتخويف      أشد العبارات  ب تدين  - ٩  

  الــيت تــشمل واالغتيــاالتاهلجمــات االنتحاريــة ويدويــة الــصنعة اهلجمــات بــاألجهزة املتفجــر

االختطـاف واالسـتهداف العــشوائي للمـدنيني واهلجمـات ضــد      وعمليــاتالشخـصيات العامـة   

ترتـب  تالـيت    القـوات األفغانيـة والدوليـة        العاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنـسانية واسـتهداف        

 إرساء االستقرار والتعمري والتنميـة يف أفغانـستان،    أجل املبذولة من    هوداجل يفضارة  عليها آثار   

ــدين كــذلك اســتخدام    ــة طالبــان وتنظــيم القاعــدة و   وت ــا مــن  حرك لعنيفــة ااجلماعــات غريمه

  بشرية؛ واملتطرفة للمدنيني دروعا
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 حكومة أفغانستان واتمع الـدويل العمـل معـا بـشكل           مواصلةضرورة   تؤكد  - ١٠  

  الــسالم واالســتقرار يف أفغانــستانالــيت تــشكل خطــرا يهــدد  هلــذه األعمــالوثيــق يف التــصدي 

تـدابري   و عمليـة الـتعمري والتنميـة يف أفغانـستان    واستمرار تنفيـذ  واإلجنازات العملية الدميقراطية و

 املـالذ اآلمـن   عدم توفري أي شـكل مـن أشـكال   ميع الدول األعضاء جب ، ويب ة اإلنساني ةعونامل

  ذه اجلماعات؛ هلاسيلسيوااملايل واملادي أو الدعم 

ملـدنيني األفغـان   ا أرواح خـسائر يف لل ، يف هـذا الـصدد  ،تعرب عن بالغ أسفها     - ١١  

 العـاملني ومجيـع  واملدنيني من جنسيات أخـرى، مبـن فـيهم أفـراد الوكـاالت األفغانيـة والدوليـة                 

 قوات األمـن    أفرادو والبعثةاهليئات الدبلوماسية   يف   يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية و      اآلخرين

، ومـا يلحـق   الوطنية األفغانية والقوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة وحتـالف عمليـة احلريـة الدائمـة            

  ؛، وحتيي ذكرى مجيع من فقدوا أرواحهم من جراء تلك األعمالم من أضرار مادية

ــن الكــايف،   تؤكــد  - ١٢   ــوفري األم ــة ت ــستان أن تواصــل،     أمهي ــة أفغان ــب حبكوم وي

 ـدد أمـن أفغانـستان واسـتقرارها،              مبساعدة ا وتـثين علـى   تمع الدويل، التصدي لألخطار اليت 

  يف هذا الصدد؛ ملا يبذلونه من جهودقوات األمن الوطنية األفغانية وشركائها الدوليني 

أن املسؤولية عن توفري األمن وحفظ القانون والنظام يف مجيـع أرجـاء             تالحظ    - ١٣  

ــد تقــع علــى عــاتق حكومــة أف   ــدويل، وتؤكــد    البل ــدعمها يف ذلــك اتمــع ال ــستان، ي ــة غان أمهي

 مواصلة بسط سـلطة احلكومـة املركزيـة، مبـا يف ذلـك تعزيـز وجـود قـوات األمـن األفغانيـة، يف            

  االنتقالية؛ لألهداف املتوخاة من العمليةمجيع مقاطعات أفغانستان، وفقا 

ــدها    - ١٤   ــستان إ   تعــرب عــن تأيي ــة أفغان ــسعى حكوم ــذي ت ــه، للهــدف ال ىل حتقيق

ــة  ل أن يتــوافراملــشترك، املتمثــل يف  والرصــدحــسبما أيــده جملــس التنــسيق   قــوات األمــن الوطني

 لتويل املـسؤولية األمنيـة الرئيـسية مـن القـوة يف      وقدرة على أداء املهام  ما يلزم من قوام   األفغانية  

الـالزم لتعزيـز   ، ويب باتمع الـدويل تقـدمي الـدعم    ٢٠١٤مجيع املقاطعات حبلول أواخر عام   

األمن ومواصلة تقدمي الدعم بتوفري التدريب واملعدات واملسامهة يف متويل قوات األمن الوطنيـة              

  بلدها؛ حالل األمن يفاألفغانية لالضطالع مبهمة إ

  ببـــدء العمليـــة االنتقاليـــة لتـــويل املـــسؤولية الرئيـــسية عـــن األمـــن يف  ترحـــب  - ١٥  

ــه /متــوز ــه ح ٢٠١١يولي ــدان املــشاركة يف القــوة،   ، حــسبما اتفقــت علي ــستان والبل كومــة أفغان

املراحـل املقبلـة للعمليـة    إجنـاز   يف هـذا الـصدد، وتتطلـع إىل          باملواظبة على إحـراز التقـدم     وتشيد  

يئـــة االنتقاليــة، وترحـــب أيـــضا بـــالتزام الـــشركاء الـــدوليني ألفغانـــستان بـــدعم احلكومـــة يف  

فيهـا   تـصبح  االنتقالية وصـوال إىل النقطـة الـيت          الظروف الالزمة لالنتقال ومبواصلة دعم العملية     

ــن  ــوات األمـ ــ قـ ــةالوطنيـ ــادر  ة األفغانيـ ــة قـ ــة األفغانيـ ــشرطة الوطنيـ ــى  ت والـ ــا علـ ــاءني متامـ  الوفـ
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 وتــأمني حــدود العــام وإنفــاذ القــانون إرســاء النظــامباالحتياجــات األمنيــة للبلــد، مبــا يف ذلــك  

أن تواصـل  ن، ويـب بالـدول األعـضاء    أفغانستان وصون احلقوق الدستورية للمـواطنني األفغـا     

  مايل وتقين؛دعم ما يلزم من توفري واصلة دعم العملية االنتقالية مب

، وحتــالف عمليــة احلريــة الدائمــة بوجــود القــوةيف هــذا الــصدد   أيــضاترحــب  - ١٦  

وتعرب عن تقديرها هلما للـدعم الـذي قـدماه إىل اجلـيش الـوطين األفغـاين وللمـساعدة املقدمـة            

 املساعدة املقدمـة مـن منظمـة حلـف     سيما ال الوطنية األفغانية من الشركاء الدوليني، و      للشرطة

مشال األطلسي من خالل بعثتها التدريبية يف أفغانستان ومسامهة قـوة الـدرك األورويب يف تلـك      

وتنــوه مبواصــلة نــشر بعثــة الــشرطة التابعــة لالحتــاد األورويب يف أفغانــستان وبــربامج          البعثــة،

يف ضــــوء العمليــــة االنتقاليــــة علــــى زيــــادة التنــــسيق تــــشجع الثنائيــــة األخــــرى، والتـــدريب  

  ؛االقتضاء عند

ــة      كــذلكترحــب   - ١٧   ــة االســتقرار ويئ ــة كفال ــستان، بغي ــة أفغان ــالتزام حكوم ب

ــة، مبواصــلة تنفيــذ اســتراتيجية الــشرطة      الظــروف املؤاتيــة إلرســاء ســيادة القــانون بــصورة فعال

 الوطنية للـشرطة الـيت ترتكـز عليهـا، مـن أجـل بنـاء قـوة شـرطة تتـسم                      الوطنية األفغانية واخلطة  

بالقوة والكفـاءة املهنيـة، مـع التركيـز علـى اإلصـالحات املؤسـسية واإلداريـة اجلاريـة يف وزارة                   

الداخلية، مبا يف ذلك تنفيذ خطة عملها ملكافحة الفساد وتنمية القـدرات القياديـة، ومـن أجـل                  

نية األفغانية وزيادة عددها على حنو تـدرجيي، عـن طريـق الـدعم      الشرطة الوط  مبستوىالنهوض  

  املايل والتقين الالزم الذي يواصل اتمع الدويل تقدميه؛

الـــدول األعـــضاء أن تواصـــل اإلســـهام يف القـــوة بـــاألفراد واملعـــدات   بيـــب  - ١٨  

 يق الوثيـق مـع    واملوارد األخرى وأن توفر الدعم الكـايف لتطـوير أفرقـة تعمـري املقاطعـات بالتنـس                

  حكومة أفغانستان والبعثة؛

ه ال يـزال مـن      أنـ ،   والعملية االنتقاليـة اجلاريـة     شاملالنهج  ال يف سياق    ،تالحظ  - ١٩  

 عالقـات   أن إقامـة   علـى    ، بـصفة خاصـة،    تـشدد ، و البعثة والقـوة   التآزر بني أهداف      كفالة املهم

ــة، حــسب االقتــضاء،      ــة الدولي ــة وعــسكرية بــني اجلهــات الفاعل ــع املــستويات  عومدني لــى مجي

ضمان تكامـل العمـل املـضطلع بـه علـى           لـ  ةزال ضـروري  ت ال   وتعزيز تلك العالقات واستعراضها   

أساس خمتلف الواليات واملزايـا النـسبية للجهـات الفاعلـة يف اـالني اإلنـساين واإلمنـائي وجمـال            

  ؛يف أفغانستاناملوجودة إنفاذ القانون واال العسكري 

، بدعم مـن اتمـع    األفغانية على اختاذ مجيع اخلطوات املمكنة    السلطات حتث  - ٢٠  

 مــن أجــل ضــمان ســالمة مجيــع مــوظفي األمــم املتحــدة واملــوظفني العــاملني يف جمــايل   الــدويل،

ووصــوهلم بأمــان ودون عوائــق إىل وأمنــهم وحريــة تنقلــهم التنميــة وتقــدمي املــساعدة اإلنــسانية 
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، ت األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلمنائيــة أو اإلنــسانية مجيــع الــسكان املتــضررين ومحايــة ممتلكــا 

  ؛وتالحظ اجلهود املبذولة لوضع قواعد تنظيمية لشركات األمن اخلاصة العاملة يف أفغانستان

يف وســعها، وفقــا لقــرار    مــا الــسلطات األفغانيــة علــى بــذل كــل حتــث أيــضا  - ٢١  

سالمـة وأمــن املتعلــق بــ ٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول١٥ املــؤرخ ٦٠/١٢٣اجلمعيــة العامــة 

العاملـــني فــي جمال تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية ومحايـة مـوظفي األمـم املتحـدة، لتقـدمي مـرتكيب            

  اهلجمات إىل العدالة؛

 أمهيـة النـهوض بالتنفيـذ الكامـل لربنـامج حـل اجلماعـات املـسلحة غـري                   تؤكد  - ٢٢  

يبـذل    مـا مع ضمان التنسيق واالتـساق مـع  ، نية يف مجيع أحناء البلد يف ظل سيطرة أفغا  القانونية

  احمللــييف هــذا الــصدد مــن جهــود أخــرى، مبــا يف ذلــك إصــالح قطــاع األمــن وتنميــة اتمــع   

ومكافحة املخدرات والتنميـة علـى صـعيد املقاطعـات واملبـادرات الـيت يقودهـا األفغـان ـدف                     

يف  سـيما  الوة الـسياسية،     يف العمليـ   قانونيـة كفالة عدم اشتراك الكيانات واألفراد بـصورة غـري          

  ، وفقا للقوانني واألنظمة املعتمدة يف أفغانستان؛اليت ستجري مستقبالاالنتخابات 

 حـل مـن تقـدم يف برنـامج        حكومـة أفغانـستان     ملا أحرزته    تعرب عن تقديرها    - ٢٣  

ــسلحة غــري    ــات امل ــشروعة ودجمــه يف  اجلماع ــادة اإلدمــاج،     امل ــستان للــسالم وإع ــامج أفغان برن

 املقاطعـات   وصـعيد  الـوطين    الـصعيد  مـة علـى      العمـل عزمهـا علـى     مبواصلة احلكومـة    وترحب  

 وافيــة، وتؤكــد أمهيــة كــل اجلهــود املبذولــة إلجيــاد فــرص  للوفــاء ــذا االلتــزاماحمللــي الــصعيد و

  ، وتدعو إىل مواصلة الدعم الدويل هلذه اجلهود؛قانونية بطرق الدخلإلدرار 

 إزاء املشكلة النامجة عن وجود األلغـام األرضـية   لقال تزال يساورها بالغ الق     - ٢٤  

تـشكل خطـرا كـبريا علـى      اليت ال تزال قائمـة و      املضادة لألفراد واملتفجرات من خملفات احلرب     

  السكان وعائقا رئيسيا أمام استئناف األنشطة االقتصادية وجهود اإلنعاش والتعمري؛

ــراء    ترحــب  - ٢٥   ــامج اإلج ــق برن ــن طري ــرز ع ــدم احمل ــة باأللغــام يف  بالتق  ات املتعلق

أفغانستان، وتؤيد حكومة أفغانستان يف جهودها الرامية إىل الوفاء مبـسؤولياا مبوجـب اتفاقيـة              

والتعـاون   )٤(حظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلـك األلغـام       

مــم املتحــدة وتــدمري مجيــع     التــام مــع برنــامج اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام الــذي تنــسقه األ       

 اسـتمرار  بـضرورة املخزونات املعروفة أو اجلديدة مـن األلغـام األرضـية املـضادة لألفـراد، وتقـر            

   يف هذا الصدد؛ يف تقدمي املساعدةاتمع الدويل

_______________ 

 .٣٥٥٩٧، الرقم ٢٠٥٦، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٤(
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  ؛)٥(تصديق أفغانستان على اتفاقية الذخائر العنقودية الحظت  - ٢٦  
  

  السالم واملصاحلة وإعادة اإلدماج

) ٢٠١١ (١٩٨٩ و) ٢٠١١( ١٩٨٨القـرارين   باختـاذ جملـس األمـن    ترحـب   - ٢٧  

ديـسمرب  / كـانون األول   ١٧املؤرخ  ) ٢٠٠٩ (١٩٠٤  و )١٩٩٩ (١٢٦٧القرارين  يف أعقاب   

ــالقرار  ، وترحــب أيــضا ٢٠٠٩ ــة املنــشأة عمــال ب التــدابري املنــصوص ب و١٩٨٨ بتــشكيل اللجن

 واجلماعــات واملؤســسات والكيانــات األفراد فيمــا يتعلــق بــ) ٢٠١١ (١٩٨٨قــرار ال عليهــا يف

، لـسالم واالسـتقرار واألمـن يف أفغانـستان    ممـن يـشكلون خطـرا يهـدد ا       املرتبطني حبركة طالبان  

املتخـذة يف  وتدعو إىل التنفيـذ الكامـل للتـدابري وتطبيـق اإلجـراءات الـواردة يف قـرارات الـس           

ــصددهــذا ــرارين ســيما ال، و ال ــدعو إىل إجــراء  ، )٢٠١١ (١٩٨٨  و)١٩٩٩ (١٢٦٧ الق وي

حكومــة أفغانــستان، حــسب االقتــضاء، حــسبما هــو منــصوص عليــه يف القــرار   مــشاورات مــع

  ؛)٢٠١١ (١٩٨٨

 لعمليــة الــسالم واملــصاحلة الــشاملة الــيت تقودهــا حكومــة  تعــرب عــن دعمهــا  - ٢٨  

، وتـثين علـى   ٢٠١٠يونيـه  / جملس السالم االستشاري الوطين يف حزيران    وأوصى ا أفغانستان  

التنفيـذ  تـشيد ب ، و السـتئناف اجلهـود  ،مبـا يف ذلـك الـس األعلـى للـسالم      ،ة أفغانـستان حكومـ 

ــاج   اجلــاري ل ــسالم وإعــادة اإلدم ــستان لل ــامج أفغان ــة  ــدف ربن ــع   إقام ــني مجي حــوار شــامل ب

اموعات األفغانية، مبـا يف ذلـك العناصـر املعارضـة للحكومـة واملـستعدة لنبـذ العنـف، وإدانـة                     

 صالت مع تنظيم القاعدة وغريه من املنظمـات اإلرهابيـة واالمتثـال للدسـتور        اإلرهاب وقطع ال  

املعنية بأن تـدخل يف حـوار ـدف     جلهات  إىل ا ، وتعرب عن دعمها للدعوات املوجهة       األفغاين

دمـاج، دون اإلخـالل بتنفيـذ التـدابري وتطبيـق      إلالوفاء ذه الـشروط واملـصاحلة وإعـادة ا     كفالة  

 )٢٠١١ (١٩٨٨  و)١٩٩٩ (١٢٦٧ جملـــس األمـــن يف قراراتـــه   اإلجـــراءات الـــيت حـــددها  

   يف هذا الصدد؛املتخذةوسائر القرارات ) ٢٠١١ (١٩٨٩ و

الربوفيــسور برهــان الــدين ربــاين، رئــيس الــس األعلــى  اغتيــال تــدين بــشدة  - ٢٩  

 ؤكد أمهية قيام مجيع الدول اليت لديها معلومـات مهمـة بتزويـد الـسلطات األفغانيـة                تللسالم، و 

حوزـا    اليت قـد تكـون يف  وثيقة الصلة باملوضوعمبا قد حتتاجه من مساعدة وجبميع املعلومات     

أفغانـستان يف هـذا       اهلـدوء والتـضامن يف     وتؤكـد ضـرورة إشـاعة     بشأن هـذا اهلجـوم اإلرهـايب،        

الراســخ بــدعم التزامهــا   وتعــرب عــنالوقــت وقيــام مجيــع األطــراف بتخفيــف حــدة التــوترات،

 يـان لبن يف جهودهـا الراميـة إىل املـضي قـدما بعمليـة الـسالم واملـصاحلة، وفقـا         حكومة أفغانستا 

_______________ 

)٥( A/C.1/63/5الضميمة، اجلزء الثاين ،. 
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يــه كابــل ويف إطــار الدســتور األفغــاين وتطبيــق اإلجــراءات الــيت حــددها جملــس األمــن يف قرار   

  ؛املتخذة يف هذا الصدد من قرارات الس اوغريمه) ٢٠١١ (١٩٨٨  و)١٩٩٩ (١٢٦٧

املعنيــة مواصــلة املــشاركة يف عمليــة   الدوليــة واملنظمــاتجبميــع الــدول  يــب  - ٣٠  

ــستان الــسالم ــيت تقودهــا أفغان ــ، و ال ــة  مبــا تتركــه سلم ت ــر  اهلجمــات اإلرهابي الــشعب  يفمــن أث

  ؛اخلطر الذي تشكله على آفاق التوصل إىل تسوية سلمية يف املستقبلباألفغاين و

ــشدد  - ٣١   ــع األفغــ      ت ــدعم مجي ــى ب ــي أن حتظ ــصاحلة ينبغ ــود امل ــى أن جه انيني،  عل

  يشمل اتمع املدين واألقليات واجلماعات النسائية؛ مبا

برنـامج أفغانـستان للـسالم وإعـادة        حبكومـة أفغانـستان أن تكفـل تنفيـذ          يب    - ٣٢  

ــستان لدســتور األفغــاين والتزامــات   ومبــا يتــسق مــع ا  علــى حنــو شــامل اإلدمــاج ــة أفغان القانوني

ــان حب      ــى متتــع مجيــع األفغ ــة، مــع احلــرص عل ــى التــصدي لإلفــالت    قــوقالدولي  اإلنــسان وعل

  العقاب؛ من

 بإنـــشاء الـــصندوق االســـتئماين للـــسالم وإعـــادة اإلدمـــاج، وتـــذكر   ترحـــب  - ٣٣  

بااللتزامـات املعلنـة يف مـؤمتري لنـدن وكابـل، وتؤكــد أمهيـة اسـتمرار اتمـع الـدويل يف تقــدمي          

  التربعات للصندوق االستئماين؛

يف أفــراد صاحلة مــع حكومــة أفغانــستان الـيت قــام ــا   املـ احملــرز يف بالتقــدم تقـر   - ٣٤  

وعـن  فكـر اإلرهـايب الـذي يعتنقـه تنظـيم القاعـدة وأتباعـه               أعربوا عن رفـضهم لل    حركة طالبان   

ويـب حبركـة   التوصل إىل حل سلمي للنـزاع املستمر يف أفغانـستان،           وأيدوااالمتثال للدستور   

كــرزاي بنبــذ العنــف وقطــع الــصالت مــع  طالبــان أن تقبــل العــرض املقــدم مــن الــرئيس حامــد  

أيـضا   قـر وتاجلماعات اإلرهابية واالمتثـال للدسـتور واالنـضمام إىل عمليـة الـسالم واملـصاحلة،             

 ال يــزالعمليــة املــصاحلة،   علــى الــرغم مــن تطــور احلالــة يف أفغانــستان والتقــدم احملــرز يف ،بأنــه

  ؛يشكل حتديا كبريا يف أفغانستان واملنطقة األمن

برنامج أفغانستان للـسالم وإعـادة       الذين انضموا إىل     بتزايد عدد األفراد   سلمت  - ٣٥  

 ٢٠١١مـايو  /، وترحب بنتائج املؤمتر االستعراضـي للربنـامج الـذي عقـد يف شـهر أيـار          اإلدماج

ما تبقـى  واجلهود اليت بذلت مؤخرا لكفالة تنفيذه، وتشجع على بذل املزيد من اجلهود ملعاجلة          

، بسبل منها وضع آليـة مالئمـة للفـرز وكفالـة ربـط ذلـك العمـل                   التنفيذ من حتديات تواجه يف   

لــرتاع وتــسوية املظــامل علــى الــصعيد احمللــي، وتــشجع كــذلك   للتــصدي لجبهــود أوســع نطاقــا  

   أفغانستان؛هذا اجلهد الذي تقودهاتمع الدويل على دعم 
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  احلكم وسيادة القانون وحقوق اإلنسان

ــشدد   - ٣٦   ــى أن احلكــم ال ت ــشكل    عل ــسان ت ــوق اإلن ــانون وحق رشــيد وســيادة الق

األساس لبناء أفغانستان مستقرة ومزدهرة، وتالحظ أمهيـة بنـاء قـدرة حكومـة أفغانـستان علـى            

قــــانون واحلكــــم علــــى حنــــو فعــــال  تعزيــــز حقــــوق اإلنــــسان ومحايتــــها وإرســــاء ســــيادة ال 

  للمساءلة؛ خاضع
  

  الدميقراطية  -ألف 

شـاملة  وتتسم بالشفافية  حرة نزيهة موثوقة آمنة  أمهية إجراء انتخابات  ب تسلم  - ٣٧  

وتؤكــد ، للجميــع باعتبــار ذلــك خطــوة بالغــة األمهيــة حنــو توطيــد الدميقراطيــة جلميــع األفغــان   

ــصدد   ــة يف هــذا ال ــسلطات األفغاني ــضا مــسؤولية ال ــات  ، وتؤكــد أي  ضــرورة التحــضري لالنتخاب

تقـدمي املـساعدة املاليـة    يواصـل  أن اتمع الـدويل  يـب بـ  ويف الوقـت املناسـب، و    مـنظم   بشكل  

ــة،  ــذكروالتقني ــاديب وت ــة  الــدور القي ــه البعث ويــب يف تنــسيق هــذه اجلهــود،   الــذي تــضطلع ب

  ؛واملؤسسات األفغانية املعنيةالدعم حلكومة أفغانستان أن يقدم اتمع الدويل ب

  بتسوية املأزق املؤسسي الـذي نـشأ بعـد قـرار مـنح اللجنـة االنتخابيـة                  رحبت  - ٣٨  

 بيـان يف  أفغانـستان عيد تأكيـد التـزام حكومـة    تاملستقلة السلطة النهائية يف املسائل االنتخابية، و      

 الـدروس املـستفادة مـن االنتخابـات      يف ضـوء  ،  طويلـة األجـل   كابل بإجراء إصالحات انتخابية     

وتعيـد تأكيـد ضـرورة    ، ٢٠١٠عـام  الـيت جـرت يف     السابقة، مبا يف ذلـك االنتخابـات الربملانيـة          

ضوابط ترســيخ الــفــصل بـني الــسلطات و احتــرام ال و وشــفافة مؤســسات دميقراطيــة معـززة امقيـ 

  يف لكــي يــسود الــسالم وإعماهلــا وضــمان حقــوق املــواطنني وواجبــام دســتورية الوازين املــو

  ؛أفغانستان يف املستقبل
  

  العدالة  -باء 

قطـاع   باخلطوات اليت اختذا حكومة أفغانـستان بـشأن إصـالح             أيضا ترحب  - ٣٩  

وبــااللتزام بتحــسني ســبل االســتفادة مــن إقامــة العــدل يف مجيــع أحنــاء أفغانــستان الــذي   ةلــاالعد

 يف التقــدم التعجيــل بــإحراز ضــرورةوتؤكــد حكومــة أفغانــستان يف مــؤمتر كابــل،  تعهــدت بــه

خباصـة عـن طريـق تنفيـذ برنـامج العدالـة       و يتـسم بالـشفافية،   إنشاء نظام قـضائي منـصف فعـال      

إلرســاء القــانون تراتيجية العدالــة الوطنيــة والربنــامج الــوطين املقبــل ذي األولويــة   الوطنيــة واســ

األمـن وسـيادة القـانون يف مجيـع أحنـاء      كفالـة  توفري العدالة للجميـع دون تـأخري، وعـن طريـق       و

البلـــد، وحتـــث اتمـــع الـــدويل علـــى مواصـــلة دعـــم جهـــود احلكومـــة يف هـــذه اـــاالت           

  منسق؛ بأسلوب
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ختـصيص  يف  لتقـدم الـذي أحرزتـه حكومـة أفغانـستان واتمـع الـدويل               با تنوه  - ٤٠  

احترام سـيادة القـانون     النـهوض بـ    مـن أجـل      هموارد كافية إلعادة بناء قطاع السجون وإصالح      

املخاطر اليت يتعرض هلـا الـسجناء       يف الوقت نفسه من     احلد  و،   هذا القطاع  وحقوق اإلنسان يف  

  ؛الصحة البدنية والعقليةفيما يتعلق ب

 البعثــة حكومــة أفغانــستان علــى بــذل املزيــد مــن اجلهــود، بــدعم مــن   تــشجع  - ٤١  

 واتمع الدويل والشركاء اآلخرين، مبا يف ذلك اللجنة األفغانيـة املـستقلة حلقـوق اإلنـسان، يف                 

مـا هلـم مـن    جمال محاية احملتجزين يف مجيع الـسجون ومراكـز االحتجـاز األفغانيـة ومنـع انتـهاك            

 وفقــا للدســتور األفغــاين والقــوانني األفغانيــة وااللتزامــات الدوليــة، ويف جمــال ،حقــوق اإلنــسان

كفالــة احتــرام حقــوق اإلنــسان وســيادة القــانون داخــل أفغانــستان، وترحــب بتعــاون حكومــة  

لــدعم يف هــذا الــصدد، وحتــيط علمــا  تــوفري اأفغانــستان وبــاجلهود الــيت يبــذهلا اتمــع الــدويل ل  

، وتكرر تأكيـد    )٦(٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٠رير البعثة املؤرخ    بالتوصيات الواردة يف تق   

  أمهية اتباع اإلجراءات القانونية السليمة بغية ضمان العدالة؛

ــشد  - ٤٢   ــسجون يف     دت ــع ال ــة إىل مجي ــة ضــمان وصــول املنظمــات املعني ــى أمهي   عل

 يف ذلـك القـانون   ، مبـا يف هـذا الـصدد  أفغانستان، وتدعو إىل االحتـرام الكامـل للقـانون الـدويل            

  ، ومبا يشمل القصر يف حال احتجازهم؛حسب االنطباقاإلنساين وقانون حقوق اإلنسان، 
  

  اإلدارة العامة  -جيم 

 حكومة أفغانـستان علـى أن تواصـل إصـالح قطـاع اإلدارة العامـة علـى                   حتث  - ٤٣  

 عمليـة كابـل،  ، وفقا لحنو فعال من أجل إعمال سيادة القانون وضمان احلكم الرشيد واملساءلة       

، بدعم من اتمع الـدويل، وترحـب بـاجلهود    على السواء ودون الوطينعلى الصعيدين الوطين   

اليت تبذهلا احلكومة وااللتزامات اليت أعلنتها يف هذا الصدد يف مؤمتر كابل، وتؤكد أمهيـة اختـاذ            

يع احلكومـة  إجراءات تتسم بالشفافية يف تعيني وترقيـة مـوظفي اخلدمـة املدنيـة، وتواصـل تـشج           

  على االستفادة بشكل فعال من الفريق املعين بالتعيينات يف الوظائف العليا؛

ــشجع  - ٤٤   ــدويل،  تـ ــع الـ ــة    اتمـ ــدول املاحنـ ــع الـ ــك مجيـ ــا يف ذلـ ــسات مبـ  واملؤسـ

جعـل  يف على مساعدة حكومـة أفغانـستان   احلكومية منها وغري احلكومية، ، واملنظمات الدولية 

  مـع جهـوده تنـسيق  علـى  و قطاعـات ال مجيـع رد البشرية أولوية تـشمل  بناء القدرات وتنمية املوا  

املــستقلة لإلصــالح اإلداري واخلدمــة اللجنــة ، مبــا يف ذلــك عمــل احلكومــةاجلهــود الــيت تبــذهلا 

  ودون الوطين؛املدنية، من أجل بناء القدرات اإلدارية على الصعيدين الوطين 
_______________ 

  .www.unhcr,.org/refworld/docid/4e93ecb22.html: متاح على  )٦(
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يـــستند إىل اقتـــصاد  إرســـاءبنـــاء املؤســـسات أن يـــدعم أمهيـــة تكـــرر تأكيـــد   - ٤٥  

ملؤسـسات   إىل جهـات عـدة منـها ا   قطـاع مـايل يـوفر اخلـدمات       وسـليمة   اقتصاد كلي    سياسات

شـفافة   ووضـع قواعـد      املتناهية الصغر واملؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجـم واألسـر املعيـشية          

 حتقيـق   ، ويـشدد علـى الـصلة بـني        يـسهم يف ذلـك    أن   و املساءلةإقرار  لتنظيم األعمال التجارية و   

  أفغانستان؛  وإنشاء فرص العمل يف،اهلياكل األساسيةالنمو االقتصادي، بسبل منها مشاريع 

ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد   بتــذكر   - ٤٦   ــى اتفاقي ، )٧(تــصديق أفغانــستان عل

 يفالـيت أعلنتـها   مبكافحـة الفـساد    حكومـة أفغانـستان   عـن تقـديرها اللتزامـات        وتكرر اإلعراب 

االلتزامـات مـن أجـل     بتلـك ن وكابل، وتـدعو احلكومـة إىل مواصـلة العمـل للوفـاء         مؤمتري لند 

حكومـــات احلكومـــة الوطنيـــة ود يإنـــشاء إدارة أكثـــر فعاليـــة ومـــساءلة وشـــفافية، علـــى صـــع 

  وترحب مبواصلة اتمع الدويل تقدمي الدعم حتقيقا هلذه الغايـة،          احمللية،احلكومات  واملقاطعات  

ثــار الفــساد فيمــا يتعلــق بــاألمن واحلكــم الرشــيد ومكافحــة صــناعة  القلــق آبــالغ وتالحــظ مــع 

  ؛االقتصادية املخدرات والتنمية

 مببـادئ الـشراكة الفعالـة الـواردة يف البيـان الـصادر عـن مـؤمتر كابـل،                    ترحب  - ٤٧  

وتدعو يف هذا السياق إىل التنفيذ الكامل لاللتزامـات الـيت مت التعهـد ـا يف مـؤمتر لنـدن وأعيـد                

عن طريق ميزانية حكومـة      وتوزيعها  املتزايدة ا يف مؤمتر كابل بتخصيص املوارد الدولية      تأكيده

أفغانستان على حنو أكثر اتساقا مع األولويات األفغانيـة، وتـشجع مجيـع الـشركاء علـى العمـل                   

ــدليل العملــي”مــع احلكومــة مــن أجــل تنفيــذ    ــة مــن خــارج   : ال معــايري للتمويــل الفعــال للتنمي

 إجراءات الـشراء وتـوخي اليقظـة يف إجـراءات التعاقـد علـى الـصعيد الـدويل                 ني  سحتو“ امليزانية

 وتعزيز اإلشراف الربملاين األفغاين على النفقات وبرجمـة التنميـة، وتـشري إىل أن إحـراز تقـدم يف                  

الفـساد   اإلصالحات الالزمة يف أنظمة اإلدارة املالية العامة واحلـد مـن           إجراءهذا اال يتطلب    

  يذ امليزانية وزيادة مجع اإليرادات؛وحتسني تنف

يف اآلونـة    أفغانـستان  علـى أمهيـة االتفـاق الـذي توصـلت إليـه حكومـة                تشدد  - ٤٨  

تأكيـد االلتـزام    أعـادا فيـه  واألخرية مع صندوق النقد الدويل بشأن ترتيب ميتد لـثالث سـنوات          

  ؛ اإلصالحات االقتصادية الفعالة والشفافةيف ضوءعلى حنو مثمر بالتعاون 

 بــسياسة احلكــم علــى الــصعيد دون الــوطين، وتؤكــد أمهيــة إنــشاء        ترحــب  - ٤٩  

مؤسسات وجهات فاعلـة أكثـر وضـوحا ومـساءلة وقـدرة علـى الـصعيد دون الـوطين يف احلـد                  

من اال السياسي املتـاح للمتمـردين، وتـشدد علـى أمهيـة مواكبـة عمليـة كابـل بتنفيـذ بـرامج              

_______________ 

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٧(
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جع على بناء قدرات املؤسسات احمللية ومتكينـها بطريقـة          وطنية على الصعيد دون الوطين، وتش     

تدرجيية ومستدامة ماليـا، وتـدعو إىل ختـصيص مزيـد مـن املـوارد لـسلطات املقاطعـات بـصورة                     

  ؛الدعم البالغ األمهيةمنتظمة ميكن التنبؤ ا وإىل مواصلة اتمع الدويل والبعثة تقدمي 

ــى أن تعــاجل  حتــث  - ٥٠   ــستان عل ــة أفغان ــسألة    حكوم ــدويل، م ، مبــساعدة اتمــع ال

، يـشمل  سـندات امللكيـة  املطالبات املتعلقة مبلكية األراضـي مـن خـالل برنـامج شـامل إلصـدار         

أمن حقوق امللكية، وترحب باخلطوات الـيت اختـذا     تعزيزوالتسجيل الرمسي جلميع املمتلكات     

  احلكومة بالفعل يف هذا الصدد؛
  

  حقوق اإلنسان  -دال 

لجميـع يف   ل إىل أن ضمان احترام حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية              تشري  - ٥١  

يعــد إجنـــازا سياســـيا كــبريا، وتـــدعو إىل االحتـــرام التــام حلقـــوق اإلنـــسان    األفغـــاين الدســتور  

واحلريــات األساســية للجميــع دون أي نــوع مــن أنــواع التمييــز، وتؤكــد ضــرورة التنفيــذ التــام 

قـوق اإلنـسان، وفقـا لاللتزامـات املترتبـة مبوجـب القـانون              ألحكام الدستور األفغاين املتعلقـة حب     

  الدويل الساري، مبا فيها االلتزامات املتعلقة بتمتع املرأة والطفل حبقوق اإلنسان متتعا كامال؛

باجلهود اليت تبذهلا حكومة أفغانستان يف إشاعة احتـرام حقـوق اإلنـسان             نوهت  - ٥٢  

 ينجم عن أعمال العنـف واألنـشطة اإلرهابيـة الـيت            وتشجع تلك اجلهود، وتعرب عن قلقها مما      

مـن  واـرمني  تقوم ا حركة طالبان وتنظيم القاعدة وغريمها من اجلماعـات العنيفـة واملتطرفـة      

آثار تعرقل التمتع حبقوق اإلنسان وتضر بقدرة حكومة أفغانستان على كفالة حقوق اإلنـسان              

التقارير الـيت تفيـد باسـتمرار انتـهاكات         قلق   ال معواحلريات األساسية جلميع األفغان، وتالحظ      

التمييزيـــة  حقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنـــساين الــدويل، مبــا يف ذلـــك املمارســات العنيفــة أو       

ــة وضـــد النـــساء     ــتمني إىل أقليـــات عرقيـــة ودينيـ واالنتـــهاكات املرتكبـــة ضـــد األشـــخاص املنـ

احلرية الدينية على النحو الـذي     الفتيات، وتؤكد ضرورة تعزيز التسامح و      سيما الواألطفال، و 

يكفلـه الدسـتور األفغـاين، وتـشدد علـى ضـرورة التحقيـق يف االدعـاءات بوقـوع انتـهاكات يف           

انتــصاف للــضحايا تتــسم بالكفــاءة والفعاليــة،    وســائل  تــوفرياحلاضــر واملاضــي، وتؤكــد أمهيــة  

  لدويل؛للقانون الوطين وا  وتقدمي مرتكيب هذه االنتهاكات إىل العدالة وفقا 

 على حكومة أفغانستان ملسامهتها النشطة يف عملية االسـتعراض الـدوري      تثين  - ٥٣  

الشامل، وتدعو إىل استمرار مشاركة اتمع املدين األفغـاين علـى حنـو نـشط يف هـذه العمليـة،                   

  وتشجع على تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير املعد يف هذا الصدد يف الوقت املناسب؛
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 ضــرورة كفالــة احتــرام احلــق يف حريــة التعــبري واحلــق يف حريــة الفكــر   دتؤكــ  - ٥٤  

املعتقد، على النحو املنصوص عليه يف الدستور األفغـاين، وتـدعو يف هـذا الـصدد                 الضمري أو  أو

اسـتمرار تعـرض   قلـق  مـع ال وسـائط اإلعـالم، يف حـني تالحـظ          ب املتعلقإىل التنفيذ التام للقانون     

ــان ألعمــال   ــصحفيني األفغ ــق باســتقالل وســائط     ال ــا يتعل ــف والتحــديات فيم ــف والعن التخوي

اإلعالم، وتدين حاالت اختطاف الـصحفيني بـل وقتلـهم علـى يـد مجاعـات إرهابيـة ومتطرفـة                    

وإجرامية، وحتث السلطات األفغانية على التحقيق يف املضايقات واالعتداءات اليت يتعـرض هلـا             

  لعدالة؛الصحفيون وتقدمي املسؤولني عن ارتكاا إىل ا

 أمهيــة الــدور الــذي تــضطلع بــه اللجنــة األفغانيــة املــستقلة املعنيــة تأكيــد تكــرر   - ٥٥  

ــها، وتؤكــد ضــرورة      ــات األساســية ومحايت حبقــوق اإلنــسان يف تعزيــز حقــوق اإلنــسان واحلري

ــع أحنــاء       ــة يف مجي ــى اتمعــات احمللي ــالتركيز عل ــها ب ــذ واليت ضــمان مركزهــا الدســتوري وتنفي

زيز وعي اجلمهور وزيادة إخـضاع احلكومـة للمـساءلة، وترحـب بقـرار حكومـة                أفغانستان لتع 

أفغانستان أن تتحمل املـسؤولية بالكامـل عـن متويـل األنـشطة األساسـية للجنـة، وحتـث اللجنـة            

على التعاون بـشكل وثيـق مـع اتمـع املـدين األفغـاين، ويـب بـاتمع الـدويل مواصـلة تقـدمي                  

  الدعم يف هذا الصدد؛

أبريــل / نيــسان٢٨املــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤ إىل قــرارات جملــس األمــن تــشري  - ٥٦  

ــسمرب / كــانون األول٢٣املــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٧٣٨  و٢٠٠٦ ) ٢٠٠٩ (١٨٩٤  و٢٠٠٦دي

 يف تــه البعثــة وإىل تقريــر منتــصف الــسنة الــذي أعد ٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين١١املــؤرخ 

، وتعرب عن قلقها البـالغ مـن ارتفـاع       )٣(سلح عن محاية املدنيني يف الرتاع امل      ٢٠١١ يوليه/متوز

اتمعـات احملليــة،   يفعـدد الـضحايا مــن املـدنيني، ومـن بينــهم نـساء وأطفــال، ومـن أثـر ذلــك        

تـزال    الوتالحظ أن حركة طالبان وتنظـيم القاعـدة وغريمهـا مـن اجلماعـات العنيفـة واملتطرفـة         

 املـدنيني، وتكـرر نـداءها الختـاذ مجيـع           اخلـسائر بـني   غالبية العظمـى مـن      تتحمل املسؤولية عن ال   

اخلطوات املمكنة من أجل كفالة محاية املدنيني، وتدعو إىل اختاذ املزيـد مـن اخلطـوات املناسـبة         

  يف هذا الصدد وإىل التقيد التام بالقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان؛

 تــشرين ٣١املــؤرخ ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ىل قــرارات جملــس األمــن  إتـشري أيــضا   - ٥٧  

ــوبر /األول ــران١٩املــــؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠  و٢٠٠٠أكتــ ــه / حزيــ  ١٨٨٨  و٢٠٠٨يونيــ

ــؤرخ ) ٢٠٠٩( ــول٣٠املـــ ــبتمرب / أيلـــ ــؤرخ ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩  و٢٠٠٩ســـ ــشرين ٥املـــ  تـــ

 املتعلقـة  ٢٠١٠ديـسمرب  / كـانون األول ١٦املؤرخ  ) ٢٠١٠ (١٩٦٠  و ٢٠٠٩أكتوبر  /األول

 أمهية التقيد بااللتزامات الدولية من أجل النهوض حبقـوق      وتعيد تأكيد املرأة والسالم واألمن،    ب

  املرأة على النحو املنصوص عليه يف الدستور األفغاين؛
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املـسائل    باجلهود اليت تبذهلا حكومة أفغانستان مـن أجـل تعمـيم مراعـاة               تشيد  - ٥٨  

 الـربامج الوطنيـة ذات األولويـة، ومـن          فيهـا ، مبـا    ربامجاملتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف مجيع الـ       

تكفله مجلـة أمـور    النحو الذي    على  وتعزيزها  أجل محاية املساواة يف احلقوق بني املرأة والرجل         

 والدسـتور األفغـاين     )٨(ضـد املـرأة    منها تصديقها على اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز            

 املـرأة بـصورة كاملـة وعلـى         أن مـشاركة  مـرأة، وتكـرر تأكيـد       وتنفيذها خلطة العمل الوطنية لل    

يف احلـصول  املـساواة  أمام القانون و  ملساواة  اوأفغانستان   قدم املساواة يف مجيع جماالت احلياة يف        

، وتؤكد ضـرورة إحـراز مزيـد مـن      ال تزال مهمة  على املشورة القانونية دون متييز من أي نوع       

   وفقا اللتزامات أفغانستان مبوجب القانون الدويل؛نوع اجلنساملسائل املتعلقة بالتقدم بشأن 

 ضـد   سـيما  ال حوادث التمييـز والعنـف ضـد النـساء والفتيـات، و            تدين بشدة   - ٥٩  

النساء الناشطات والنساء البارزات يف احلياة العامة، حيثمـا وقعـت يف أفغانـستان، مبـا يف ذلـك              

  اء معينة من البلد؛يف أجز“ القتل بدافع الشرف”  والقتل والتشويه

 للــصندوق اخلــاص للقــضاء علــى العنــف ضــد  تكــرر اإلعــراب عــن تقــديرها  - ٦٠  

هيئــة األمــم املتحــدة   (للمــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة األمــم املتحــدة  هليئــةاملــرأة التــابع 

 الــذي يواصــل التــصدي للعنــف ضــد النــساء الــصندوق االســتجابة العاجلــة التــابع هلــو )للمــرأة

نــصار حقــوق املــرأة يف أفغانــستان، وتؤكــد ضــرورة اســتمرار اتمــع الــدويل يف تقــدمي  وضــد أ

  املسامهات املالية هلذين الصندوقني؛

 مبـا حتققـه حكومـة أفغانـستان مــن إجنـازات ومـا تبذلـه مـن جهــود يف         ترحـب   - ٦١  

 سـيما  الاألفغـاين، و  علـى إشـراك مجيـع عناصـر اتمـع           سبيل مكافحة التمييز، وحتث احلكومة      

ــة     ــرامج اإلغاث ــة يف وضــع ب ــصورة فعال ــرأة، ب ــتعمري   امل ــذها واإلصــالح واإلنعــاش وال ويف وتنفي

الربامج الوطنية ذات األولوية، وعلى تتبع التقدم احملرز يف إدماج املرأة التام يف احليـاة الـسياسية             

 جمـال املـساواة     إحـراز التقـدم يف     مواصـلة واالجتماعية تتبعا دقيقا، وتؤكد ضرورة       واالقتصادية  

بني اجلنسني وفقا اللتزاماا مبوجب القانون الدويل ويف جمـال متكـني املـرأة يف احليـاة الـسياسية                  

ويف اإلدارة العامــة، مبــا يف ذلــك يف مراكــز القيــادة وعلــى الــصعيد دون الــوطين،   يف أفغانــستان

لتـدريب للمـرأة،   وتؤكد أيضا ضرورة تسهيل إتاحة فرص العمل للمرأة وضمان حمـو األميـة وا             

  ويب باتمع الدويل أن يواصل تقدمي الدعم يف هذا الصدد؛

 ضرورة كفالة احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية لألطفـال يف      تؤكد  - ٦٢  

ــوق        ــة حق ــذ الكامــل التفاقي ــدول األطــراف بالتنفي ــع ال ــام مجي ــضرورة قي ــذكر ب ــستان، وت أفغان

_______________ 

 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩املرجع نفسه، الد  )٨(
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 ٢٦املـؤرخ   ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ وقـرارات جملـس األمـن        )١٠( وبروتوكوليها االختياريني  )٩(الطفل

) ٢٠١١ (١٩٩٨  و ٢٠٠٩أغـسطس   / آب ٤املـؤرخ   ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢  و ٢٠٠٥يوليه  /متوز

   املتعلقة باألطفال والرتاع املسلح؛٢٠١١يوليه / متوز١٢املؤرخ 

اجلماعــات املــسلحة غــري   ، يف هــذا الــصدد، مــن اســتمرار تعــرب عــن قلقهــا   - ٦٣  

جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم، وتؤكـد أمهيـة          يف    اإلرهابيـة يف أفغانـستان     املشروعة واجلماعـات  

وضــع حــد الســتخدام األطفــال مبــا خيــالف القــانون الــدويل، وتعــرب عــن تقــديرها ملــا أحرزتــه 

الراسـخ يف هـذا الـصدد، مبـا يف ذلـك اإلدانـة الـشديدة        لتزامهـا  الوحكومة أفغانستان من تقـدم    

ــوزارات    يفذلــك يتجلــى  كمــاألي اســتغالل لألطفــال  ــة مــشتركة بــني ال إنــشاء جلنــة توجيهي

حلماية حقوق الطفل وتعيني جهة اتصال معنية حبماية األطفـال وتوقيـع حكومـة أفغانـستان يف              

مرفقاـا، تتعلـق باألطفـال املـرتبطني      مبـا يف ذلـك   على خطـة عمـل،       ٢٠١١يناير  /كانون الثاين 

نفيذ أحكام هذه اخلطة تنفيذا كامال بالتعـاون      يف أفغانستان، وتدعو إىل ت     ةبقوات األمن الوطني  

  بعثة؛المع 

 باالحتياجات اخلاصة للفتيات، وتدين بـشدة اهلجمـات اإلرهابيـة علـى         تسلم  - ٦٤  

ــة   ــق التعليمي ــق، و   واملراف ــى هــذه املراف ــاهلجوم عل ــد ب ــات  ســيما الالتهدي ــق اخلاصــة بالفتي  املراف

بتلــك املرافــق يف  هلــم صــلة باحلمايــة ممــن أو املستــشفيات واألشــخاص املتمــتعني/األفغانيــات و

 حــاالت ازديــادأفغانــستان، يف انتــهاك للقــانون الــدويل الــساري، وتعــرب عــن بــالغ قلقهــا مــن 

  جمات؛اهلالتهديد بشن  إغالق املدارس بسبب اهلجمات اإلرهابية أو

ــة ملكافحــة االجتــار     ترحــب  - ٦٥   ــستان خلطــة العمــل الوطني  باعتمــاد حكومــة أفغان

ل، وترحــب أيــضا باملبــادرات املتخــذة لــسن تــشريع بــشأن االجتــار بالبــشر استرشــادا     باألطفــا

بربوتوكول منع وقمع االجتار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال، واملعاقبـة عليـه املكمـل                   

، وتؤكــد أمهيــة النظــر يف أن )١١(التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة  

   طرفا يف الربوتوكول؛تصبح أفغانستان
  

  التنمية االقتصادية واالجتماعية

ــتعجال    - ٦٦   ــه االسـ ــى وجـ ــد علـ ــدة    تناشـ ــم املتحـ ــة األمـ ــدول ومنظومـ ــع الـ  مجيـ

واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية، مبا فيها املؤسسات املاليـة الدوليـة واإلقليميـة، أن               

_______________ 

 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧املرجع نفسه، الد  )٩(

 .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣  و٢١٧١املرجع نفسه، الدان  )١٠(

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧املرجع نفسه، الد  )١١(
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ة والتعليمية والتقنيـة واملاديـة واملـساعدة      ميكن ويلزم من املساعدة اإلنساني      ما تواصل تقدمي كل  

مــن أجــل اإلنعــاش والــتعمري والتنميــة إىل أفغانــستان، بالتنــسيق الوثيــق مــع حكومــة أفغانــستان  

ووفقا ألولويات أفغانستان واستراتيجية التنمية الوطنية، وتـذكر يف هـذا الـصدد بالـدور الرائـد              

  وتنسيقها؛  اتساق اجلهود الدوليةاصلة حتسنيالذي تضطلع به البعثة يف السعي إىل مو

 اســتمرار وجــود التــزام دويل قــوي بتقــدمي املــساعدة اإلنــسانية ضــرورة تؤكــد  - ٦٧  

تعـرب  وبرامج لإلنعاش والتأهيل والتعمري والتنميـة تتـوىل زمامهـا حكومـة أفغانـستان،                إرساءو

ــدول واملنظمــ         ــع ال ــم املتحــدة وجلمي ــة األم ــديرها ملنظوم ــن تق ــسه ع ــت نف ــة يف الوق ات الدولي

واملنظمات غري احلكومية اليت يواصل موظفوها الدوليون واحملليون تلبية االحتياجات اإلنـسانية            

الفترة االنتقالية واالحتياجات اإلمنائية ألفغانستان، على الـرغم مـن الـشواغل            يف  حتياجات  الوا

  األمنية والصعوبات يف الوصول إىل بعض املناطق؛

مجتمع الدويل للعمل الـذي يـضطلع بـه يف جمـال تقـدمي          لل عن تقديرها تعرب    - ٦٨  

ضرورة املــضي يف بــر قــوتاملــساعدة اإلنــسانية واإلمنائيــة مــن أجــل تعمــري أفغانــستان وتنميتــها،  

حتسني األوضاع املعيشية للشعب األفغـاين، وتـشدد علـى ضـرورة تعزيـز ودعـم تنميـة قـدرات                    

ــة األ     ــوفري اخلــدمات االجتماعي ــى ت ــستان عل ــة أفغان ــيم   حكوم ساســية، وخباصــة خــدمات التعل

  والصحة العامة، وعلى النهوض بالتنمية؛

 حكومــة أفغانــستان علــى تعزيــز اجلهــود املبذولــة مــن أجــل إصــالح         حتــث  - ٦٩  

 بـد   الالقطاعات الرئيسية لتقدمي اخلدمات، مثل توفري الطاقة ومياه الشرب، باعتبارهـا شـروطا         

ة واالقتــصادية، وتــثين علــى احلكومــة ملــا بذلتــه مــن  منــها إلحــراز التقــدم يف التنميــة االجتماعيــ 

حيملـه املـستقبل مـن حتـديات، وحتـث            مـا  جهود حىت اآلن لتحقيق االستدامة املالية، وتشري إىل       

  على مواصلة االلتزام بتوليد الدخل؛

 للعمل الذي تضطلع به أفرقة تعمـري املقاطعـات يف سـياق             تعرب عن تقديرها    - ٧٠  

ــهمــا تقــوم  ــدرات       مــن أنــشطة  ب ــاء ق ــة يف جمــال بن ــات الوطني داخــل املقاطعــات دعمــا لألولوي

  املؤسسات احمللية؛

 اتمع الدويل وقطاع الشركات على دعم االقتـصاد األفغـاين كتـدبري             تشجع  - ٧١  

لتحقيق االستقرار على املدى الطويل، وعلى القيام، يف هـذا الـصدد، بدراسـة إمكانـات زيـادة                  

يز الشراء احمللي، وتشجع كذلك حكومة أفغانستان علـى مواصـلة           التجارة واالستثمارات وتعز  

  الوطين؛ بيئة اقتصادية مؤاتية الستثمارات القطاع اخلاص على الصعيدين الوطين ودون يئة

ــوة   - ٧٢   ــشجع بق ــري      ت ــات غ ــة واملنظم ــة الدولي ــات احلكومي ــدول واملنظم ــع ال  مجي

ستان، ضــمن اإلطــار الــوطين للتنميــة احلكوميــة علــى توســيع نطــاق التعــاون الزراعــي مــع أفغانــ
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ـدف املـساعدة علـى القـضاء      ،الزراعية ومبا يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية ألفغانستان 

ــة     ــصادية واالجتماعيــ ــة االقتــ ــق التنميــ ــر وحتقيــ ــى الفقــ ــات علــ ــل اتمعــ ــا في يف كــ ــا، مبــ  هــ

  الريفية؛ اتمعات

ميــة والــصحية يف مجيــع أحنــاء البلــد   ضــرورة تــوفري املرافــق التعليتكــرر تأكيــد  - ٧٣  

لألطفــال األفغــان، وخــصوصا للفتيــات األفغانيــات، وترحــب بالتقــدم احملــرز يف قطــاع التعلــيم  

ــن        ــد م ــق مزي ــيم باعتبارهــا أساســا لتحقي ــة االســتراتيجية للتعل ــشري إىل اخلطــة الوطني ــام، وت الع

 الــدويل، بتوســيع تلــك اإلجنــازات، وتــشجع حكومــة أفغانــستان علــى القيــام، مبــساعدة اتمــع

 املرافق وتوفري التدريب للموظفني الفنـيني وتـشجيع اسـتفادة مجيـع أفـراد اتمـع األفغـاين، مبـن                  

كـذلك  د عيـ  وت،فيهم سكان املناطق النائية، من تلك املرافق اسـتفادة تامـة وعلـى قـدم املـساواة         

  توفري التدريب املهين للمراهقني؛ ضرورة تأكيد

 غاثـة الـيت تبـذهلا حكومـة أفغانـستان واجلهـات املاحنـة، لكنـها                جبهود اإل  تشيد  - ٧٤  

ــزال  ال ــساورهات ــسانية بوجــه عــام، وتؤكــد أن احلاجــة إىل      ي ــة اإلن ــق إزاء احلال ــساعدالقل  ةامل

متويل خطة العمـل اإلنـسانية   ألهداف  تزال قائمة، وتدعو إىل مواصلة الدعم الدويل          ال الغذائية

  اء بتلك األهداف قبل حلول فصل الشتاء؛ التعجيل بالوفوإىلألفغانستان 

 بــأن ختلــف النمــو وانعــدام القــدرات يزيــدان مــن ضــعف أفغانــستان يف تــسلم  - ٧٥  

مواجهــة الكــوارث الطبيعيــة والظــروف املناخيــة القاســية، وحتــث حكومــة أفغانــستان يف هــذا    

عزيـز احلـد مـن       ت من أجـل  الصدد على القيام، بدعم من اتمع الدويل، ببذل املزيد من اجلهود            

ــز        ــوطين وحتــديث القطــاع الزراعــي وتعزي ــوطين ودون ال ــصعيدين ال ــى ال خمــاطر الكــوارث عل

اإلنتاج الزراعـي، ممـا يقلـل مـن ضـعف أفغانـستان يف مواجهـة العوامـل اخلارجيـة الـسلبية مثـل                    

  اجلفاف والفيضانات وغريها من الكوارث الطبيعية؛

زال تستـضيف الالجـئني األفغـان،       تـ   ال  للحكومـات الـيت    تعرب عـن تقـديرها      - ٧٦  

وخصوصا باكستان ومجهورية إيـران اإلسـالمية، يف الوقـت الـذي تـسلم فيـه بالعـبء الـضخم                

دعمــه  تقــدميالــذي حتملتــه حــىت اآلن يف هــذا الــصدد، وتطلــب إىل اتمــع الــدويل أن يواصــل  

ة مـستدامة  السخي دف تيسري عودة الالجئني وتأهيلهم وإعادة إدماجهم بـصورة طوعيـة آمنـ    

  كرامتهم؛فيها حتفظ 

االلتزامــات الــيت يــنص عليهــا   تأكيــددان املــضيفة واتمــع الــدويل لــللبتكــرر   - ٧٧  

القـانون الــدويل لالجــئني فيمــا يتعلـق حبمايــة الالجــئني ومببــدأ حـق العــودة الطوعيــة وبــاحلق يف    

وال كـامال آمنـا   التماس اللجوء وكفالة السماح بوصول وكاالت اإلغاثـة اإلنـسانية إلـيهم وصـ      

ويـب بالبلـدان االسـتمرار يف قبـول عـدد       ،دون عائق بغرض محايتهم وتقـدمي املـساعدة إلـيهم         
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مناســب مــن الالجــئني األفغــان مــن أجــل إعــادة توطينــهم، تعــبريا عــن التــضامن واملــشاركة يف  

  املسؤولية؛ حتمل

وبـصورة   باستمرار عـودة األفغـان الالجـئني واملـشردين داخليـا طوعـا               ترحب  - ٧٨  

كرامتهم، يف حني تالحظ مـع القلـق أن الظـروف الـسائدة يف أحنـاء        فيها  آمنة ومستدامة حتفظ    

ــيت         ــاكن الـ ــض األمـ ــستدامة إىل بعـ ــة واملـ ــودة اآلمنـ ــد للعـ ــة بعـ ــست مؤاتيـ ــستان ليـ ــن أفغانـ مـ

  منها؛ خرجوا

تبذلـه مـن جهـود، بـدعم مـن            مـا   حكومة أفغانستان على مواصلة تعزيز     حتث  - ٧٩  

ويل، مــن أجــل يئــة الظــروف املؤاتيــة للعــودة املــستدامة عــن طريــق مواصــلة تعزيــز اتمــع الــد

قــدرا االســتيعابية ــدف تأهيــل مــن تبقــى مــن األفغــان الالجــئني واملــشردين داخليــا وإعــادة    

  إدماجهم بصورة كاملة؛

 يف هـذا الـصدد اسـتمرار العمـل البنـاء بـني بلـدان املنطقـة واالتفاقـات              تالحظ  - ٨٠  

يــة األطــراف املربمــة بــني مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني وحكومــة أفغانــستان  الثالث

ــستان    ــن أفغانـ ــئني مـ ــضيفة لالجـ ــدان املـ ــات البلـ ــة   وحكومـ ــستان ومجهوريـ ــصوصا باكـ ، وخـ

  اإلسالمية؛ إيران
  

  التعاون اإلقليمي

سالم  الدور البالغ األمهية للنهوض بالتعـاون اإلقليمـي البنـاء يف تعزيـز الـ          تؤكد  - ٨١  

واألمن واالستقرار والتنمية االقتصادية واالجتماعية يف أفغانستان، وتشجع على زيـادة حتـسني             

 مبـا فيهـا   ،جهـات عـدة  ، وتـدعو  دول اجلوار والنهوض بالتعاون بينهاوالعالقات بني أفغانستان  

  إىل بذل مزيد من اجلهود يف هذا الصدد؛ ،املنظمات اإلقليمية

ملوقعـة علـى إعـالن كابـل بـشأن عالقـات حـسن اجلـوار              األطـراف ا   على تثين  - ٨٢  

ــؤرخ  ــانون األول٢٢املـ ــود   )١٢(٢٠٠٢ديـــسمرب / كـ ــذل اجلهـ ــلتها بـ ــل ملواصـ ــن أجـ ــاء مـ الوفـ

االلتزامــات املترتبــة عليهــا مبوجــب اإلعــالن، ويــب بــسائر الــدول أن حتتــرم تلــك األحكــام    ب

  بيان مؤمتر كابل؛ يف اإلعالن يف وتدعم تنفيذها، وترحب بتأكيد املبادئ الواردة

بذل اجلهـود    اجلواردول  شركائها من    حكومات أفغانستان و   مبواصلة ترحب  - ٨٣  

لتوطيد الثقة والتعاون فيما بينها وتشجع هـذه اجلهـود، وتتطلـع، حـسب االقتـضاء، إىل زيـادة                    

ــع     ــستان ومجي ــني أفغان ــاون ب ــي  وشــركائها  دول اجلــوارالتع ــصعيد اإلقليم ــى ال ــات  عل واملنظم

_______________ 

)١٢( S/2002/1416املرفق ،. 
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ة يف حماربة حركة طالبان وتنظيم القاعدة وغريمهـا مـن اجلماعـات املتطرفـة واإلجراميـة              اإلقليمي

  ويف تعزيز السالم واالزدهار يف أفغانستان ويف املنطقة وخارجها؛

اجلـوار  دول  يف هذا الـصدد بقيـام حكومـة أفغانـستان وشـركائها مـن                ترحب  - ٨٤  

 توطيـد الثقـة والتعـاون       مـن أجـل   جلهـود   وعلى الصعيد اإلقليمـي واملنظمـات الدوليـة بتكثيـف ا          

بادرات التعاون اليت اختذا يف اآلونة األخرية البلدان املعنية واملنظمـات اإلقليميـة،        ومب بينها فيما

مبــا يف ذلــك مــؤمترات القمــة الثالثيــة األطــراف الــيت عقــدا أفغانــستان وباكــستان وتركيــا          

فغانستان ومجهورية إيران اإلسـالمية وباكـستان     ومؤمترات القمة الثالثية األطراف اليت عقدا أ      

ــات املتحــدة          ــيت عقــدا باكــستان وأفغانــستان والوالي ــة األطــراف ال ــؤمترات القمــة الثالثي وم

األمريكيــة ومــؤمترات القمــة الثالثيــة األطــراف الــيت عقــدا أفغانــستان وباكــستان واإلمــارات    

عقـدا أفغانـستان وباكـستان وطاجيكـستان     العربية املتحدة واملؤمترات الرباعية األطـراف الـيت        

مــؤمترات اللجنــة الثالثيــة الــيت تــضم أفغانــستان وباكــستان والقــوة الدوليــة   وواالحتــاد الروســي 

األورويب ومنظمــة التعــاون اإلســالمي ومنظمــة األمــن  االحتــاد املعقــودة مــع للمــساعدة األمنيــة 

  للتعاون؛ ي ومنظمة شنغهاوالتعاون يف أوروبا ورابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي

 وتـشجع أفغانـستان     بعقـد مـؤمتر األمـن والتعـاون يف قلـب آسـيا              أيضا ترحب  - ٨٥  

إىل تنفيـذ تـدابري لبنـاء الثقــة     علـى حنـو حثيـث   اإلقليمـي علـى الـسعي    علـى الـصعيد   وشـركاءها  

ضــمن اإلطــار احملــدد يف عمليــة اســطنبول لألمــن والتعــاون اإلقليمــيني مــن أجــل حتقيــق األمــن    

  ؛)١٣(٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢االستقرار يف أفغانستان املعتمدة يف و

 لكافـــة اجلهـــود املبذولـــة لزيـــادة التعـــاون االقتـــصادي  عـــن تقـــديرها تعـــرب  - ٨٦  

اجلـوار علـى الـصعيد اإلقليمـي      دولواإلقليمي دف تعزيز التعاون االقتصادي بـني أفغانـستان      

وتسلم، يف مجلة أمـور، بالـدور اهلـام الـذي يـضطلع بـه               والشركاء الدوليني واملؤسسات املالية،     

ــستان ومنظمــة التعــاون االقتــصادي ومــؤمتر   املعــين بمــؤمتر التعــاون االقتــصادي اإلقليمــي    أفغان

منظمـة   و التعاون االقتصادي اإلقليمي يف آسيا الوسطى ورابطة جنوب آسيا للتعـاون اإلقليمـي            

التنميــة يف  حتقيــقمــن والتعــاون يف أوروبــا يف شــنغهاي للتعــاون واالحتــاد األورويب ومنظمــة األ

أفغانـستان يف   اخلـامس املعـين ب    مؤمتر التعـاون االقتـصادي اإلقليمـي        عقد  أفغانستان، وتتطلع إىل    

  ؛٢٠١٢مارس / آذار٢٧  و٢٦ يفطاجيكستان 

 بــاجلهود املبذولــة لتعزيــز عمليــة التعــاون االقتــصادي اإلقليمــي وحتــث ترحـب   - ٨٧  

علـى الـصعيد   ن هذه اجلهود، مبا يف ذلك تدابري تيسري التجـارة والنقـل العـابر     على بذل املزيد م   

_______________ 
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، بسبل منها إمتام االتفاقات اإلقليمية والثنائية للتجارة العابرة، وتوسيع نطـاق التعـاون         اإلقليمي

 وزيــادة التجـارة القنـصلي إلصـدار التأشــريات وتـسهيل أســفار رجـال األعمــال ـدف توســيع      

ــرابط علــى صــعيد     االســتثمارات األ ــق الت ــة وتطــوير اهلياكــل األساســية، مبــا يف ذلــك حتقي جنبي

اهلياكــل األساســية وإمــدادات الطاقــة والنقــل واإلدارة املتكاملــة للحــدود، ــدف تعزيــز النمــو   

 فــرص العمــل يف أفغانــستان، آخــذة بعــني االعتبــار الــدور التــارخيي   املطــرد وإجيــاداالقتــصادي 

   بريا يف آسيا؛ان باعتبارها جسراألفغانست

 جمموعة البلدان الثمانية على مواصـلة تـشجيع التعـاون بـني أفغانـستان               تشجع  - ٨٨  

 تنفيـذ مـشاريع إمنائيـة يف       بـشأن أمـور منـها     من خـالل التـشاور واالتفـاق         ودول اجلوار ودعمه  

جماالت مـن قبيـل التـرابط علـى صـعيد اهلياكـل األساسـية وإدارة احلـدود والتنميـة االقتـصادية،                

عنـها يف املـؤمتر    نتتطلع، يف هذا الصدد، إىل إنشاء هيئة الـسكك احلديديـة األفغانيـة الـيت أعلـ           و

  ؛٢٠١١ يوليه/متوز ٥  و٤ يفاإلقليمي للسكك احلديدية الذي عقد يف باريس 
  

  مكافحة املخدرات

 بــاجلهود الـــيت تبــذهلا حكومـــة أفغانــستان يف جمـــال مكافحــة إنتـــاج     ترحــب   - ٨٩  

الدراسـة االستقـصائية املتعلقـة بـاألفيون        املعنـون نستان، وحتيط علما بـالتقرير      املخدرات يف أفغا  

يف الـذي أصـدره مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة                ٢٠١١يف أفغانستان لعام    

ــة   )١٤(٢٠١١ ديـــسمرب/كـــانون األول ــرر اإلعـــراب عـــن بـــالغ قلقهـــا مـــن زيـــادة زراعـ ، وتكـ

 يف أفغانـستان بـشكل يتركـز أساسـا يف املنـاطق الـيت تنـشط            املخدرات غري املـشروعة وإنتاجهـا     

فيهــا بــصفة خاصــة حركــة طالبــان وتنظــيم القاعــدة وغريمهــا مــن اجلماعــات العنيفــة واملتطرفــة  

ــسؤولية العامـــة         ــدأ املـ ــد، اســـتنادا إىل مبـ ــدرات، وتؤكـ ــتمرار االجتـــار باملخـ ــرمني، واسـ واـ

زيد من اجلهود املنسقة واحلازمة حملاربـة هـذا   واملشتركة، ضرورة أن تبذل حكومة أفغانستان امل      

 يف حــدودالقــوة،  الــدويل واإلقليمــي و ينعلــى الــصعيد الــبالء، بــدعم مــن اجلهــات الفاعلــة     

  ؛املعهود ا إىل كل منهااملسؤوليات 

 على أمهية اتباع ج شامل ومتوازن يف التصدي ملشكلة املخـدرات يف            تشدد  - ٩٠  

يته، إدماجه يف السياق األوسع نطاقا للجهود املبذولـة يف جمـاالت   أفغانستان يتعني، لضمان فعال  

  األمن واحلكم وسيادة القانون وحقوق اإلنسان والتنمية االقتصادية واالجتماعية؛

 يف هذا الصدد أن وضع برامج بديلة لكسب الرزق أمر ذو أمهيـة           تؤكد أيضا   - ٩١  

خـدرات يف أفغانـستان، وأن االسـتراتيجيات        بالغة يف جناح اجلهود املبذولة يف جمال مكافحـة امل         
_______________ 

  .www.unodc.org/unodc/en/crop-monitoring/index.html: متاح على  )١٤(
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على القيـام، مبـساعدة   أفغانستان الدويل، وحتث حكومة على الصعيد  املستدامة تتطلب التعاون    

 مـستدامة يف قطـاع اإلنتـاج النظـامي ويف غـريه مـن               رزقاتمع الـدويل، بتـشجيع تنميـة سـبل          

ومستدامة يف املناطق الريفيـة،     القطاعات، وعلى تيسري احلصول على قروض ومتويالت معقولة         

ــهم، و     ــاس وصــحتهم وأمن ــاة الن ــة ملموســة يف حي  يف ســيما الوبالتــايل إدخــال حتــسينات نوعي

  الريفية؛ املناطق

 الترابط القوي القـائم بـني جتـارة املخـدرات واألنـشطة      مع بالغ القلق  تالحظ  - ٩٢  

 مـن اجلماعـات العنيفـة واملتطرفـة      اإلرهابية اليت تقوم ا حركة طالبان وتنظيم القاعدة وغريمها        

واجلماعــات اإلجراميــة الــيت تــشكل خطــرا جــسيما يهــدد األمــن وســيادة القــانون والتنميــة يف   

أفغانستان، وتؤكد أمهية التنفيذ الكامل جلميـع قـرارات جملـس األمـن املتخـذة يف هـذا الـصدد،                 

 ١٨٢٢  و٢٠٠٦ديــسمرب / كـانون األول ٢٢املـؤرخ  ) ٢٠٠٦ (١٧٣٥مبـا يف ذلـك القـراران    

  ؛٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠املؤرخ ) ٢٠٠٨(

 جبميع الدول األعضاء يف هـذا الـصدد مواصـلة تكثيـف جهودهـا للحـد              يب  - ٩٣  

مــن الطلــب علــى املخــدرات يف بلــداا وعلــى الــصعيد العــاملي مــن أجــل املــسامهة يف اســتدامة   

   يف أفغانستان؛ للمخدراتراعة غري املشروعةالقضاء على الز

 ضرورة منـع االجتـار بالـسالئف الكيميائيـة املـستخدمة يف التـصنيع غـري          تؤكد  - ٩٤  

املشروع للمخدرات يف أفغانستان، ومنع تسريبها، وتـدعو يف هـذا الـصدد إىل التنفيـذ الكامـل              

  ؛٢٠٠٨يونيه / حزيران١١املؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨١٧لقرار جملس األمن 

ــد  - ٩٥   ــدرا  تؤيـ ــري املـــشروع باملخـ ــار غـ ــة االجتـ ــستان   مكافحـ ــن أفغانـ ــة مـ ت اآلتيـ

السالئف املرسلة إىل أفغانستان والدول ااورة والبلدان الواقعـة علـى امتـداد طـرق االجتـار،        بو

مبا يف ذلك زيادة التعاون فيما بينها لتعزيز سبل مكافحة املخدرات ورصد التجـارة الدوليـة يف            

 والــدعم ألكثــر دول العبــور الــسالئف الكيميائيــة، وتــشدد علــى أمهيــة تقــدمي املــساعدة التقنيــة 

  ؛الصددا يف هذا تضررا لدعم قدرا

  حكومة أفغانستان على العمل، بـدعم مـن اتمـع الـدويل، علـى تعمـيم                 حتث  - ٩٦  

 مكافحـــة املخـــدرات يف مجيـــع الـــربامج الوطنيـــة وعلـــى كفالـــة أن تـــشكل مكافحـــة   مراعـــاة

 يف مكافحـة زراعـة األفيـون    املخدرات جزءا أساسيا من النـهج الـشامل وعلـى زيـادة جهودهـا             

ــواردة يف االســتراتيجية        ــة ال ــة ذات األركــان الثماني ــا للخطــة املتوازن واالجتــار باملخــدرات وفق

  ملكافحة املخدرات؛ احملدثةالوطنية األفغانية 

مـن جهـود   يف هـذا الـصدد و     ملا تبذله من جهـود       حكومة أفغانستان    على تثين  - ٩٧  

، مبـا يف ذلـك خطـة التنفيـذ           وتنفيذها ية ملكافحة املخدرات   االستراتيجية الوطن  حتديث من أجل 
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احملــددة األولويــات واملعــايري، وحتــث احلكومــة واتمــع الــدويل علــى اختــاذ إجــراءات حامســة،    

مــن اخلطــوات العمليــة  مزيــدوخباصــة لوقــف إنتــاج املخــدرات واالجتــار ــا، عــن طريــق اختــاذ  

ادرات مثل مبـادرة ذوي األداء اجليـد الـيت وضـعت     احملددة يف االستراتيجية وعن طريق اختاذ مب    

من أجل تقدمي حوافز حلكام املقاطعات للتقليل مـن زراعـة املخـدرات يف مقاطعـام، وتـشجع       

الـــسلطات األفغانيـــة علـــى العمـــل علـــى مـــستوى املقاطعـــات لوضـــع خطـــط تنفيـــذ مفـــصلة    

  املخدرات؛ ملكافحة

كومـــة أفغانـــستان يف تنفيـــذ  بـــاتمع الـــدويل أن يواصـــل مـــساعدة حيـــب  - ٩٨  

اســتراتيجيتها الوطنيــة ملكافحــة املخــدرات الراميــة إىل القــضاء علــى زراعــة املخــدرات غــري          

واالجتــار ــا واســتهالكها، بطــرق عــدة منــها زيــادة دعــم إنفــاذ القــوانني    وإنتاجهــا املــشروعة 

بديلـة   رزقجيـاد سـبل     األفغانية ووكاالت العدالة اجلنائية والتنمية الزراعية والريفيـة مـن أجـل إ            

للمزارعني واحلد من الطلب وإتالف احملاصيل غري املشروعة وزيادة الوعي العام وبنـاء قـدرات           

مؤســسات مكافحــة املخــدرات وإقامــة مراكــز لرعايــة مــدمين املخــدرات ومعاجلتــهم، وتكــرر   

  دعوا اتمع الدويل إىل متويل مكافحة املخدرات من خالل احلكومة قدر اإلمكان؛

 بضرورة تعزيز التعاون الدويل واإلقليمي مع أفغانـستان فيمـا تبذلـه مـن              تذكر  - ٩٩  

جهــود مطــردة للتــصدي إلنتــاج املخــدرات واالجتــار ــا، وتقــر بــاخلطر الــذي يــشكله إنتــاج     

املخــدرات واالجتــار ــا علــى حنــو غــري مــشروع علــى الــسالم الــدويل واالســتقرار يف املنطقــة     

ميثـاق  مبـادرة   قدم الذي أحرزتـه املبـادرات يف هـذا الـصدد يف إطـار               وخارجها، وتقر أيضا بالت   

مـن   مزيـد ، وتؤكـد أمهيـة إحـراز        التابعة ملكتب األمم املتحدة املعين باجلرمية واملخدرات       باريس

االجتماع الوزاري املقبـل ملبـادرة ميثـاق بـاريس     عقد التقدم يف تنفيذ هذه املبادرات، وترحب ب      

ــا، يف ســياق مواصــل  ــاريس يف فيين ــة ب ــز   وموســكو،  - ة عملي ــستان تعزي ــة أفغان ــاعتزام حكوم ب

  التعاون الدويل واإلقليمي يف هذا الصدد؛

 كل الـذين جـادوا بـأرواحهم يف احلـرب ضـد جتـار املخـدرات،                 ذكرى حتيي - ١٠٠  

  ؛ودول اجلوار أفراد قوات األمن يف أفغانستان سيما الو

تعـاون يف إدارة احلـدود بـني أفغانـستان           باملبادرات اهلادفة إىل تعزيـز ال      ترحب - ١٠١  

لكفالة اختاذ تدابري شاملة يف جمال مكافحة املخـدرات، مبـا يف ذلـك البعـد املـايل،                   ودول اجلوار 

وتشدد على أمهية مواصلة هذا التعاون، وخباصة من خالل الترتيبـات الثنائيـة، واملبـادرات الـيت          

فاعــل وتــدابري بنــاء الثقــة يف آســيا ومنظمــة  اختــذا منظمــة معاهــدة األمــن اجلمــاعي ومــؤمتر الت 

التعاون االقتصادي ومنظمة شنغهاي للتعـاون واموعـة الرباعيـة ملكافحـة املخـدرات يف آسـيا          
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الوسطى وجهات أخرى، وترحب باعتزام حكومة أفغانستان تعزيز التعاون الـدويل واإلقليمـي       

  يف جمال مراقبة احلدود مع الشركاء املعنيني؛

 أمهية أن تزيد اجلهـات الفاعلـة الدوليـة واإلقليميـة املعنيـة، مبـا يف ذلـك                  دتؤك - ١٠٢  

ــدعم التعــاوين الفعــال للجهــود     الاألمــم املتحــدة و  قــوة يف إطــار املــسؤوليات املــسندة إليهــا، ال

املتواصلة اليت تقودها أفغانستان من أجل التصدي للخطر الذي ميثله إنتاج املخـدرات واالجتـار        

روع، وترحــب يف هــذا الــصدد بالربنــامج اإلقليمــي ألفغانــستان والبلــدان   ــا بــشكل غــري مــش 

ااورة التابع ملكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، وتـشجع البلـدان املعنيـة علـى                      

  ؛ يف ذلكمواصلة املشاركة

باألنـــشطة الـــيت تـــضطلع ـــا أفغانـــستان ومجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية   تنـــوه - ١٠٣  

يف إطــار مبادرــا الثالثيــة اهلادفــة إىل مكافحــة املخــدرات،  علــى الــصعيد اإلقليمــي وباكــستان 

  ؛ على التوايليف كابل ويف طهراناالجتماعني الوزاريني املقبلني عقد وترحب ب
  

  التنسيق

أجنزته من عمل وفقا للوالية الـيت أسـندها إليهـا            لبعثة ملا ل تعرب عن تقديرها   - ١٠٤  

، وتؤكـد أن الـدور التنـسيقي احملـوري واحملايـد الـذي              )٢٠١١ (١٩٧٤جملس األمـن يف قـراره       

  يزال يتسم باألمهية؛  التضطلع به األمم املتحدة يف تعزيز اتساق املشاركة الدولية

بعثة يف املقاطعات، مما يضمن قـدرة األمـم املتحـدة علـى أن              ال بوجود   ترحب - ١٠٥  

ــا     ــا مل ــدعم، وفق ــسيق وال ــدورها األساســي يف التن ــستان، وحــسب  تفــي ب ــة أفغان ــه حكوم   تطلب

  تسمح به الظروف األمنية؛  ما

 مبــا يكفــي مــن املــوارد وأن تــوفر هلــا الــسلطات  ضــرورة تزويــد البعثــة تؤكــد - ١٠٦  

  ؛ لكي يتسىن هلا الوفاء بواليتها، حسب االقتضاءبدعم دويلاألفغانية احلماية الكافية، 

لـس املـشترك للتنـسيق والرصـد،      بالـدور احملـوري الـذي يـضطلع بـه ا           تسلم - ١٠٧  

وتؤكـد أن دور الـس يتمثـل يف دعـم أفغانـستان، بطــرق منـها رصـد عمليـة كابـل ودعمهــا،          

وتنسيق الربامج الدولية للمساعدة والتعمري، وترحب باجلهود األخرى الرامية إىل توفري توجيـه             

  مناسب وتشجيع قيام مشاركة دولية أكثر اتساقا؛

 اللتـزام اتمـع الـدويل املتواصـل والطويـل األمـد بـدعم               اتعرب عـن تقـديره     - ١٠٨  

االستقرار والتنمية يف أفغانستان، وتؤكـد أمهيـة هـذا االلتـزام، وتـذكر بالـدعم الـدويل اإلضـايف              

  كما مت التعهد به؛
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 إىل األمني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة كـل ثالثـة أشـهر تقريـرا             تطلب - ١٠٩  

  تان وعن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار؛عن التطورات يف أفغانس

 أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورا الــسابعة والــستني البنــد تقـرر  - ١١٠  

  .“احلالة يف أفغانستان”املعنون 

  ٦٢اجللسة العامة 

  ٢٠١١ نوفمرب/ تشرين الثاين٢١

  


