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  )٢٠١٣ (٢٠٩٦القرار     
  ٢٠١٣مارس / آذار١٩ املعقودة يف ٦٩٣٥الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  
  ،إن جملس األمن    

) ٢٠١٢ (٢٠٤١ســيما قــراره   إىل قراراتــه الــسابقة بــشأن أفغانــستان، وال إذ يــشري   
ساعدة إىل  املتحـدة لتقـدمي املـ       والية بعثة األمـم    ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٣القاضي بأن ُتمدد حىت     

  ،)٢٠٠٦( ١٦٦٢، على النحو احملدد يف القرار )البعثة(أفغانستان 
 التزامه القوي بسيادة أفغانـستان واسـتقالهلا وسـالمتها اإلقليميـة            وإذ يؤكد من جديد     

  ووحدهتا الوطنية،
 دعمـه للعمليـة االنتقاليـة الـيت ستـستتبع حتمُّـل مؤسـسات أفغانـستان            وإذ يكرر تأكيـد     

ــو      كامــل املــسؤولي  ــون وطوكي ــل وب ــدن وكاب ــائج مــؤمترات لن ــا لنت ة عــن القطــاع األمــين، وفق
 بأن العملية االنتقالية ليست عملية أمنية فحـسب،         وإذ يسلم ومؤمتري قمة لشبونة وشيكاغو،     

بل إهنا تستتبع أيـضا اضـطالع أفغانـستان علـى حنـو تـام بالقيـادة والـسيطرة يف جمـايل احلوكمـة                        
قدمــه األمــم املتحــدة مــن دعــم يف أفغانــستان يراعــي مراعــاة تامــة  أن مــا توإذ يؤكــدوالتنميــة، 

  العملية االنتقالية اجلارية يف أفغانستان،
 على عملية كابـل الراميـة إىل حتقيـق اهلـدف األساسـي املتمثـل يف التعجيـل                   وإذ يشدد   

ون بتــولّي األفغــان مقاليــد القيــادة وإمــساكهم بزمــام األمــور، وتعزيــز الــشراكة الدوليــة والتعــا   
اإلقليمي، وحتـسني احلوكمـة األفغانيـة، وتعزيـز قـدرات قـوات األمـن األفغانيـة، وحتقيـق النمـو                     
االقتــصادي، والنــهوض حبمايــة حقــوق مجيــع املــواطنني األفغــان، مبــن فــيهم النــساء والفتيــات،   

  يت تعهدت هبا احلكومة األفغانية، بااللتزامات اليرحب حتديدا وإذ
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 هنــج شــامل للتــصدي للتحــديات املترابطــة الــيت جتاهبهــا    علــى أمهيــة اّتبــاع وإذ يؤكــد  
 عـدم وجـود أي حـل        وإذ يـدرك  أفغانستان يف جماالت األمـن واالقتـصاد واحلوكمـة والتنميـة،            

  عسكري ِصْرٍف لضمان استقرار أفغانستان،
 دعمه املستمر حلكومة وشعب أفغانـستان يف سـعيهما إىل إعـادة            وإذ يؤكد من جديد     

  ملستدام والدميقراطية الدستورية،يد أسس السالم ابناء بلدمها، وتوط
 كــــانون ٥ بــــاملؤمتر الــــدويل املعــــين بأفغانــــستان، املعقــــود يف بــــون يف  وإذ يرحــــب  
عالن يف بـون    إلا، وكذلك بـ   )S/2011/762(، وبالنتائج اليت متّخض عنها      ٢٠١١ديسمرب  /األول

 يعقبــها عقــد ، ينبغـي أن ٢٠١٤ عـن أن العمليــة االنتقاليـة، املقــرر أن تكتمــل حبلـول هنايــة عــام   
  ،)٢٠٢٤-٢٠١٥(للتحول 
شـركاؤها اإلقليميـون والـدوليون      بالعمليـة الـيت تـدخل أفغانـستان و        وإذ يرحب أيـضا       

خالهلــا يف شــراكة اســتراتيجية طويلــة األجــل ويف اتفاقــات أخــرى، لكــي تــنعم أفغانــستان   مــن
  بالسالم واالستقرار والرخاء،

 االستراتيجي بني حكومة أفغانستان واجملتمع الـدويل         بتوافق اآلراء  وإذ يرحب كذلك    
على شراكة متجددة ودائمة ألغراض عقد التحوُّل هذا، استناداً إىل التزامات متبادلة راسـخة،              

وباعتمـاد  ) S/2012/532( بالنتائج اليت توصل إليها مؤمتر طوكيو املعـين بأفغانـستان            وإذ يرحب 
تنميـة االقتـصاديني املـستدامني      دعـم النمـو وال    لرامـي إىل    اإطار عمل طوكيـو للمـساءلة املتبادلـة         

   التزاماهتما املتبادلة،تأكيد فيه احلكومة األفغانية واجملتمع الدويل كررتأفغانستان، الذي  يف
 أن أوجه التقـدم املـستمر يف جمـاالت األمـن واحلوكمـة وحقـوق                وإذ يؤكد من جديد     

 املسائل الشاملة لعدة قطاعـات املتعلقـة مبكافحـة          اإلنسان وسيادة القانون والتنمية، وكذلك يف     
املخــدرات ومكافحــة الفــساد وحتقيــق املــساءلة، يعــزز كــل منــها اآلخــر، وأن بــرامج احلوكمــة  
والتنميــة الــيت أعطيــت األولويــة لتنفيــذها يف املرحلــة االنتقاليــة ينبغــي أن تتــسق مــع األهــداف     

 بـاجلهود املتواصـلة الـيت       يرحـب  وإذولويـة،   احملددة يف إعالن طوكيو والربامج الوطنيـة ذات األ        
  خالل هنج شامل، تبذهلا حكومة أفغانستان واجملتمع الدويل للتصدي هلذه التحديات من

ا، لتنفيـــذ االلتزامـــات الـــواردة     دعمـــه، يف هـــذا الـــسياق حتديـــد    وإذ يعيـــد تأكيـــد   
التنميـة الوطنيـة    وكابـل، واسـتراتيجية     ) S/2011/65(اإلعالنني الصادرين عـن مـؤمتري لنـدن          يف

ألفغانستان واالستراتيجية الوطنية ملكافحة املخدرات، حتت قيادة الـشعب األفغـاين وسـيطرته،             
ــشاملة الــيت ســتقوم حك    ومــة أفغانــستان بتفعيلــها بــدعمٍ  وذلــك يف إطــار اســتراتيجية التنفيــذ ال

ــسيقي حمــوري وحم      مــن ــدور تن ــدويل، مــع اضــطالع األمــم املتحــدة ب ــة واجملتمــع ال ــد، املنطق اي
   يّتسق مع الربامج الوطنية ذات األولوية،وما عملية كابل يتماشى مع مبا
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 على األمهية احلامسة للنهوض بالتعاون اإلقليمي بوصفه وسيلة فعالة لتوطيـد      وإذ يؤكد   
 إىل أمهيـة إعـالن      يـشري  وإذاألمن واالستقرار والتنمية االقتـصادية واالجتماعيـة يف أفغانـستان،           

) إعـالن كابـل   ( بشأن عالقـات ُحـسن اجلـوار         ٢٠٠٢ديسمرب  /كانون األول  ٢٢كابل املؤرخ   
)S/2002/1416(  ، يف هذا الـصدد بـالتزام اجملتمـع الـدويل املـستمر بـدعم االسـتقرار                 وإذ يرحب 

 إىل املبادرات الدوليـة واإلقليميـة، مـن قبيـل عمليـة اسـطنبول               وإذ يشري والتنمية يف أفغانستان،    
 مــن أجــل حتقيــق األمــن واالســتقرار يف أفغانــستان، ومــؤمتر القمــة   لألمــن والتعــاون اإلقليمــيني

الرباعي بني أفغانستان وباكستان وطاجيكستان واالحتـاد الروسـي، ومـؤمتر القمـة الثالثـي بـني                 
أفغانستان وإيران وباكستان، ومؤمتر القمة الثالثي بـني أفغانـستان وباكـستان وتركيـا، ومـؤمتر                

 وباكستان واململكة املتحـدة، وكـذلك مبـادرات منظمـة شـنغهاي             القمة الثالثي بني أفغانستان   
للتعاون ومنظمة األمن اجلماعي ورابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي، وعمليـة مـؤمتر التعـاون      

  االقتصادي اإلقليمي بشأن أفغانستان،
ول قلــــب آســــيا الــــذي عقــــد يف كابــــل   بنتــــائج املــــؤمتر الــــوزاري لــــد وإذ يــــشيد  

ســطنبول ا، والــذي كــان مبثابــة اخلطــوة األوىل يف متابعــة مــؤمتر  ٢٠١٢ه يونيــ/حزيــران ١٤ يف
، حيـــث أكـــدت ٢٠١١نـــوفمرب /املعـــين بأفغانـــستان، املعقـــود يف اســـطنبول يف تـــشرين الثـــاين

أفغانستان وشركاؤها اإلقليميون جمددا التزامهم بتعزيز األمن والتعـاون علـى الـصعيد اإلقليمـي               
ستقرار، بسبل منـها النـهوض بـاحلوار اإلقليمـي وتعزيـز تـدابري              لكي تنعم أفغانستان باألمن واال    

، ٢٠١٣فربايـر   / بنتائج اجتماع كبـار املـسؤولني، الـذي عقـد يف شـباط             وإذ يرحب بناء الثقة،   
ــاب،          ــة مبكافحــة اإلره ــة املتعلق ــاء الثق ــدابري بن ــى ت ــصديق عل ــه الت ــذي جــرى في ــاكو، وال يف ب

اري وفـرص االسـتثمار، والتـصديق، مـن حيـث           ومكافحة املخدرات، والتجارة والتبـادل التجـ      
ــة،      ــية اإلقليميـ ــل األساسـ ــوارث، واهلياكـ ــالتعليم، وإدارة الكـ ــة بـ ــدابري املتعلقـ ــى التـ ــدأ، علـ املبـ

ــع وإذ ــب    يتطلــ ــدول قلــ ــل لــ ــوزاري املقبــ ــؤمتر الــ ــايت     إىل املــ ــده يف أملــ ــرر عقــ ــيا، املقــ  آســ
ول هــو أن تكّمـــل  إىل أن املقــصود بعمليــة اســـطنب  يـــشري  وإذ، ٢٠١٣أبريــل  /نيــسان  ٢٦ يف

ــة، وال ســيما اجلهــود املتعلقــة بأفغانــستان، وأن      اجلهــود الــيت تبــذهلا بالفعــل املنظمــات اإلقليمي
  تتعاون مع هذه اجلهود، ال أن تكون بديال عنها،

 بنتـائج املـؤمتر الـدويل املعـين باسـتراتيجية احللـول اخلاصـة بـالالجئني                 وإذ يرحب أيضا    
إعــادة اإلدمــاج علــى حنــو مــستدام وتقــدمي املــساعدة للــدول   األفغــان لــدعم العــودة الطوعيــة و 

تنفيـذ  مواصـلة   يتطلـع إىل     ، وإذ ٢٠١٢مايو  / أيار ٣ و   ٢املضيفة، الذي ُعقد يف جنيف، يومي       
البيان املـشترك الـصادر عـن املـؤمتر، هبـدف تعزيـز اسـتمرارية عمليـات العـودة ومواصـلة تقـدمي                       

  رار دعم اجملتمع الدويل وجهوده املوجهة،وذلك من خالل استمالدعم للبلدان املضيفة، 
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 على الدور احملوري واحملايد الذي ستظل األمم املتحدة تؤديه يف جمال تعزيـــز           وإذ يؤكد   
ذلـك   يف السالم واالستقرار يف أفغانـستان بقيادهتـا للجهـود الـيت يـضطلع هبـا اجملتمـع الـدويل، مبـا             

ورصـد اجلهـود املبذولـة لتنفيـذ عمليـة كابـل            القيام، باالشـتراك مـع حكومـة أفغانـستان، بتنـسيق            
طريق اجمللس املشترك للتنسيق والرصـد، دعمـاً لألولويـات الـيت وضـعتها حكومـة أفغانـستان            عن

 عن تقديره وتأييده القوي للجهود اجلارية الـيت يبـذهلا           وإذ يعرب ومت تأكيدها يف مؤمتر طوكيو،      
لجهـود الـيت يبـذهلا أفـراد البعثـة، نـساء       ل صـة وبـصفة خا األمني العـام وممثلـه اخلـاص ألفغانـستان،         

  ،ورجاال، الذين يعملون يف ظروف شاقة ملد يد املساعدة لشعب أفغانستان
اّتــساقًا ، يتطــوروف دور األطــراف الدوليــة الفاعلــة، ســ     أنوإذ يؤكــد مــن جديــد    

سات  من تقدمي اخلدمات بشكل مباشـر إىل تـوفري الـدعم للمؤسـ             ليتحولالعملية االنتقالية،    مع
األفغانيــة وبنــاء قــدراهتا، مبــا ميكّــن حكومــة أفغانــستان مــن ممارســة ســلطتها الــسيادية يف مجيــع   

ــع أفر     ــدرجيي جلميـ ــسحب التـ ــشمل الـ ــا يـ ــو مـ ــا، وهـ ــذلك   مهامهـ ــات، وكـ ــري الواليـ ــة تعمـ قـ
هياكل ختتص بنفس املهـام والـصالحيات املنوطـة حبكومـة أفغانـستان علـى الـصعيدين                  أي حلّ

  الوطين ودون الوطين،
قودهـا  ي على أمهية االضطالع يف أفغانستان بعملية سياسية شـاملة وجامعـة             وإذ يؤكد   
 ناصيتها هبدف دعم املصاحلة مع مجيع من هم على استعداد للمـصاحلة، علـى               ونلكمي و األفغان

، بــــشأن احلــــوار ٢٠١٠وليــــه ي/ متــــوز٢٠النحــــو املبــــّين يف إعــــالن مــــؤمتر كابــــل املــــؤرخ  
تربطــه أي صــلة باملنظمــات اإلرهابيــة الدوليــة، مبــا فيهــا تنظــيم   ينبــذ العنــف وال  مــن كــل مــع

سيما حقوق املـرأة،     القاعدة، وحيترم الدستور، مبا يف ذلك أحكامه املتعلقة حبقوق اإلنسان، ال          
 والـــذي ورد مبزيـــد ،ويبـــدي االســـتعداد للمـــشاركة يف بنـــاء أفغانـــستان الـــيت تـــنعم بالـــسالم  

الــيت حتظــى ، ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول٥عقــود يف  امل،التفــصيل يف نتــائج مــؤمتر بــون مــن
ــق          ــدابري وتطبي ــذ الت ــام لتنفي ــرام الت ــدويل، يف ظــل االحت ــع ال ــستان واجملتم ــة أفغان ــدعم حكوم ب

ــيت   ــراءات الـ ــعهااإلجـ ــن يف قرار وضـ ــس األمـ ــه جملـ ) ٢٠١١ (١٩٨٨ و) ١٩٩٩ (١٢٦٧ اتـ
ــسبته   ، يف هــذا الــصدد،وإذ يرحــب، )٢٠١٢ (٢٠٨٢ و ــالزخم الــذي اكت ــة  ب مــؤخرا عملي

 باألنــشطة الــيت ب أيــضايرحــ وإذ ناصــيتها، ونلكــمي واألفغــانقودهــا يالــسالم واملــصاحلة الــيت 
يضطلع هبا اجمللس األعلى للـسالم وجبميـع األنـشطة الراميـة إىل دفـع العمليـة الـسياسية الـشاملة              

ومـة   مـع حك بالتـصاحل  بالقرار الذي اختذه بعض أعضاء حركة طالبـان  رحب أيضا يوإذ   قدما،
سلمي للـرتاع املـستمر     الـ ل  احلـ  وتأييـد  الفكر اإلرهايب لتنظيم القاعدة وأتباعه،       ونبذ،  ستانأفغان

 على أمهية وجود عمليـة سياسـية شـاملة يف أفغانـستان لـدعم الـسالم       يشدد إذويف أفغانستان،  
 واملصاحلة بني مجيع األفغان،
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  كابـــليان يف مـــؤمتر إىل االلتزامـــات الـــيت تعهـــدت هبـــا حكومـــة أفغانـــستوإذ يـــشري  
 بتعزيز العملية االنتخابية يف أفغانستان وحتسينها، مبا يشمل إجراء إصـالحات انتخابيـة        وطوكيو

طويلة األمد، من أجل ضمان اّتسام االنتخابات يف املستقبل بالـشفافية واملـصداقية والدميقراطيـة         
وبـإعالن  ،  ٢٠١٢يوليـه   / متوز ٢٦ باملرسوم الرئاسي الصادر يف      وإذ يرحب واشتماهلا للجميع،   

عـن موعـد إجـراء االنتخابـات الرئاسـية وانتخابـات جمـالس الواليـات             جلنة االنتخابات املـستقلة     
  ،للتحضري لتلك االنتخابات واألعمال اليت تضطلع هبا اجلهات األفغانية، ٢٠١٤لعام 

 أنـه لكـي يـسود الـسالم أفغانـستان يف املـستقبل ال بـد مـن بنـاء                     وإذ يؤكد من جديـد      
دولــة مــستقرة وآمنــة وقــادرة علــى االســتمرار مــن الوجهــة االقتــصادية وخاليــة مــن اإلرهــاب    
واملخدرات وقائمة على سيادة القانون، واملؤسسات الدميقراطية املعززة، وعلى احترام الفـصل            
بني السلطات، والضوابط واملوازين الدستورية الراسخة، وضمان حقـوق املـواطنني وواجبـاهتم             

مــم املتحــدة  مبــسامهة فريــق االتــصال الــدويل يف اجلهــود الــيت تبــذهلا األ  إذ يرحــبو وإعماهلــا،
  جمال تنسيق الدعم الدويل ألفغانستان وتوسيع نطاقه، يف

أخـرى علـى االتفاقـات الـيت مت التوصـل إليهـا يف مـؤمتري قمـة لـشبونة                     مرةوإذ يشدد     
ــذين عقــدهتما منظمــة حلــف مشــال األطلــسي بــني حكومــة أ     ــدان  وشــيكاغو الل ــستان والبل فغان

ــة         ــة الكامل ــسؤولية األمني ــيت تقــضي بنقــل امل ــة، وال ــة للمــساعدة األمني ــوة الدولي ــسامهة يف الق امل
أفغانستان إىل قوات األمن الوطنية األفغانية نقالً تدرجييا يف مجيع أحناء البلد حبلول هنايـة عـام       يف

 مجهوريـة أفغانـستان   ، وإذ حييط علمـا بـإعالن منظمـة حلـف مشـال األطلـسي وحكومـة          ٢٠١٤
ــشبونة يف     ــع يف ل ــشراكة الدائمــة، املوقَّ ــشأن ال ــاين  ٢٠اإلســالمية ب ــشرين الث ــوفمرب /ت ، ٢٠١٠ن

 بالتقـدم احملـرز حـىت    وإذ يرحب باملساعي املشتركة املبذولة يف إطار العملية االنتقالية،      ينّوه وإذ
 بـاإلعالن   وإذ يرحـب أيـضا    نتقاليـة،   اآلن يف تنفيذ املراحل األوىل والثانية والثالثة من العملية اال         

 الــيت تــشملها املرحلــة الرابعـــة     عــن املقاطعــات والواليـــات  ٢٠١٢ديــسمرب  /يف كــانون األول 
 إىل توسـيع نطـاق العمليـة بـشكل تـدرجيي ومـسؤول لتـشمل         وإذ يتطلـع  العملية االنتقاليـة،     من

  ،ملية االنتقاليةاملناطق املتبقية من البلد يف إطار املرحلة اخلامسة واألخرية من الع
 على أمهية قدرة قوات األمن الوطنية األفغانية على إجناز العمليات وحتلّيهـا             وإذ يشدد   

بالكفاءة املهنية وضمان استمرارها لتلبية االحتياجات األمنية ألفغانستان، بغيـة إحـالل الـسالم              
يـل األجـل الـذي     علـى االلتـزام الطو  وإذ يؤكـد وبسط األمن وحتقيق االستقرار على حنو دائم،      

، )٢٠٢٤-٢٠١٥( وخــالل عقــد التحــول ٢٠١٤ مــا بعــد عــام إىلتعّهــد بــه اجملتمــع الــدويل، 
ء بتقدمي الـدعم لزيـادة تطـوير قـوات األمـن الوطنيـة األفغانيـة، بوسـائل منـها التـدريب، وإضـفا                      

  الطابع املهين على تلك القوات،
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ؤمتر قمـة شـيكاغو، الـذي     باإلعالن املشترك بشأن أفغانستان الصادر عن م   وإذ يرحب   
، بــإحالل الــسالم وبــسط األمــن ٢٠١٤يــشدد علــى االلتــزام الطويــل األجــل، إىل مــا بعــد عــام 

 إىل القــرار الــذي اختذتــه حكومــة  وإذ يــشريوحتقيــق االســتقرار علــى حنــو دائــم يف أفغانــستان،  
ب لقـوات   أفغانستان ومنظمة حلف مشال األطلسي بأن تعمل املنظمة على مواصلة توفري التدري           

مـسؤولية    إىلوإذ يـشري  ،٢٠١٤األمن الوطنية األفغانية وتقدمي املشورة واملساعدة هلا بعد عـام        
حكومة أفغانستان عن توفري الدعم الالزم لقوات أمن وطنية أفغانيـة كافيـة العـدد وقـادرة علـى                    

 بأفغانـستان الـذي   وفق ما تقرر يف املؤمتر الدويل املعـين       أداء مهامها، مبساندة من اجملتمع الدويل،     
ــام ب، مــن خــالل ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول٥عقــد يف بــون يف  تــدريب قــوات األمــن  القي

 وإذ يرحـب  الوطنية األفغانية وجتهيزها ومتويلها وتنمية قدراهتا إىل ما بعد هناية الفترة االنتقالية،             
فـاق علـى قـوات األمـن        كد عليه جمددا، يف اإلعالن املشترك ملؤمتر قمة شيكاغو، بـشأن اإلن           مبا أُ 

الوطنية األفغانية، على أن يكون مفهوماً بوضوح أن املفترض هو أن تتـولّى حكومـة أفغانـستان                 
  ،٢٠٢٤ املسؤولية املالية الكاملة عن قواهتا األمنية يف موعد ال يتجاوز عام

بــأن تعزيــز املكاســب األمنيــة ال بــد أن يدعمــه إحــراز تقــدم علــى صــعيد    وإذ يــسلّم   
، يف هذا السياق، أهداف البعثة والقـوة        وإذ يالحظ والقدرات اإلمنائية يف أفغانستان،     احلوكمة  

 وإذ يؤكـد ، )٢٠١٢ (٢٠٦٩الدولية للمساعدة األمنية، على حنـو مـا لـوحظ أيـضا يف القـرار           
على ضرورة التعاون والتنسيق وتبادل الدعم على النحو األمثل فيما بينهما، مع إيـالء االعتبـار      

  سؤوليات احملددة لكل منهما،الواجب للم
 املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا،   ضــرورة قيــام مجيــع وكــاالت األمــم وإذ يعيــد تأكيــد  

 وبتوجيـٍه مـن املمثـل       “وحـدة العمـل يف األمـم املتحـدة        ”خالل آلية الفريق القطـري وهنـج         من
نـستان، بغيـة   اخلاص لألمني العام، بتعزيز اجلهود، بالتشاور والتعاون الكاملني مـع حكومـة أفغا   

يـة الـيت   زيادة االتساق والتنسيق والكفاءة وحتقيق التوافق التـام مـع الـربامج ذات األولويـة الوطن       
  حددهتا حكومة أفغانستان،

 مبــساعي البلــدان الــيت تقــوم بزيــادة جهودهــا املدنيــة، مبــا يف ذلــك اجلهــود وإذ يرحـب   
تمع الدويل على مواصـلة تعزيـز        اجمل وإذ يشجع اإلنسانية، ملساعدة حكومة وشعب أفغانستان،      

مــسامهاته بطريقــة منــسقة مــع الــسلطات األفغانيــة والبعثــة، مــن أجــل تعزيــز القيــادة األفغانيــة     
جمـددا يف مـؤمتر طوكيـو املعقـود     والسيطرة األفغانيـة علـى زمـام األمـور، حـسب مـا مت تأكيـده           

  ،٢٠١٢يوليه /متوز يف
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ــرص وصــول     وإذ يؤكــد   ــادة حتــسني ف ــى ضــرورة زي ــها    عل ــسانية ونوعيت ــة اإلن املعون
فعـال وجيـد التوقيـت    ووحجمها، مبا يكفل تنسيق وإيصال املساعدة اإلنسانية علـى حنـو كفـؤ            

بوسائل منها تعزيز التنسيق فيما بني وكاالت األمم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا حتـت سـلطة                  
ات املاحنــة، وخاصــة املمثــل اخلــاص لألمــني العــام، وفيمــا بــني األمــم املتحــدة وغريهــا مــن اجلهــ

ــسيق        ــد بزمــام تن ــشكل متزاي ــة ب ــة األفغاني ــشتّد احلاجــة إليهــا، ودعــم إمــساك احلكوم حيثمــا ت
  املساعدة اإلنسانية املقدمة ملواطنيها،

 علـــى ضـــرورة أن تتمـــسك مجيـــع األطـــراف، يف إطـــار تقـــدمي املـــساعدة وإذ يـــشدد  
ـــ   ــاة االعتب ــة يف مراعـ ــسانية املتمثلـ ــادئ اإلنـ ــسانية، باملبـ ــرد  اإلنـ ــاد والتجـ ــسانية واحليـ ارات اإلنـ

  املبادئ،واالستقاللية، وأن حتترم تلك 
ــد    ــستان، وال  وإذ يكــرر تأكي ــة يف أفغان ــة األمني ــه إزاء احلال ســيما أعمــال العنــف    قلق

ــة طال   ــا حركـ ــلة الـــيت تقـــوم هبـ ــة املتواصـ ــا  واألنـــشطة اإلرهابيـ ــيُم القاعـــدة، وغريمهـ ــان وتنظـ بـ
ماعات املسلحة غري القانونية واجملرمني والـضالعني يف إنتـاج          اجلماعات العنيفة املتطرفة واجل    من

، وإزاء الـصالت املتينـة بـني أنـشطة اإلرهـاب             أو جتارهتـا   املخدرات غري املشروعة أو االجتار هبا     
واملخدرات غري املشروعة، ممـا يـؤدي إىل هتديـد الـسكان احمللـيني، مبـن فـيهم النـساء واألطفـال                      

  د العسكريون واملدنيون الدوليون،راوقوات األمن الوطنية واألف
جلــزع الــيت متثلــها حركــة طالبــان وتنظــيم ا الــيت مــا فتئــت تــثريالتهديــدات ب يــسلموإذ   

القانونيـة، وكـذلك     القاعدة وغريمها من اجلماعـات العنيفـة املتطرفـة واجلماعـات املـسلحة غـري              
 عـن قلقـه     يعـرب  وإذ التحديات اليت تكتنف املـساعي الراميـة إىل التـصدي لتلـك التهديـدات،             

البالغ إزاء ما ينجم عن أعمال العنف واألنشطة اإلرهابية اليت تقوم هبـا حركـة طالبـان وتنظـيم                   
القانونيـة مـن عواقـب     القاعدة وغريمها من اجلماعات العنيفة املتطرفة واجلماعات املـسلحة غـري     

ألمــن واخلــدمات وخيمـة علــى قــدرة احلكومــة األفغانيـة علــى ضــمان ســيادة القـانون، وتــوفري ا   
  األساسية للشعب األفغاين، وكفالة تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها،

) ٢٠٠٩ (١٨٩٤و ) ٢٠٠٦ (١٧٣٨و ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤إىل قراراتـــــه وإذ يـــــشري   
 عــن قلقــه البــالغ إزاء ارتفــاع عــدد وإذ يعــرباملتعلقــة حبمايــة املــدنيني يف النـــزاعات املــسلحة، 

وف املدنيني يف أفغانستان، وال سـيما النـساء واألطفـال، الـيت ُتعـزى غالبيتـها         اإلصابات يف صف  
العظمـى علـى حنـو متزايـد إىل حركـة طالبـان وتنظـيم القاعـدة وغريمهـا مـن اجلماعـات العنيفــة            

ــة،    ــه جيــب علــى مجيــع  وإذ يؤكــد مــن جديــد واملتطرفــة واجلماعــات املــسلحة غــري القانوني  أن
 وإذ يـدعو ن تتخذ كافة اخلطوات املمكنة لضمان محايـة املـدنيني،        األطراف يف الرتاع املسلح أ    

فيه القـانون اإلنـساين الـدويل        مجيع األطراف إىل االمتثال اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، مبا        
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والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان، وإىل اختــاذ كافــة التــدابري املناســبة لــضمان محايــة املــدنيني،   
سـيما اخلـسائر الـيت تقـع يف صـفوف             جيري مـن رصـد حلالـة املـدنيني، وال           بأمهية ما  يسلم وإذ

املدنيني، وإبالغ جملس األمن التابع لألمم املتحدة بذلك، مـن قبـل جهـات منـها القـوة الدوليـة                
بالتقدم الـذي حتـرزه القـوات األفغانيـة والدوليـة يف التقليـل              وإذ حييط علما    للمساعدة األمنية،   

أقرت به البعثـة يف تقريرهـا        ائر اليت تقع يف صفوف املدنيني، على حنو ما        إىل أدىن حد من اخلس    
  ،٢٠١٣ فرباير/ شباط١٩عن محاية املدنيني يف الرتاع املسلح، املؤرخ 

 عن قلقه ّمما متثله األلغام املضادة لألفراد وخملفـات احلـرب واألجهـزة              أيضا وإذ يعرب   
 علـى ضـرورة االمتنـاع       يـشدد  وإذ املـدنيني،    املتفجرة اليدوية الصنع من هتديد خطـري للـسكان        

  هزة اليت حيظرها القانون الدويل،عن استعمال األسلحة واألج
ــدعم الفعــال     وإذ يــشجع    اجملتمــع الــدويل والــشركاء اإلقليمــيني علــى مواصــلة تقــدمي ال

 خــدرات واالجتــار هبــا، وال ســيما  للتــصدي إلنتــاج امليــةللجهــود املتواصــلة املبذولــة بقيــادة أفغان 
خالل الفريق العامل املعـين مبكافحـة املخـدرات التـابع للمجلـس املـشترك للتنـسيق والرصـد،                    من

غـري املـشروعة      إنتـاج املخـدرات    يـشكله  اخلطـر الـذي      وإذ يـدرك  إضافة إىل املبادرات اإلقليمية،     
 املهـم   وجتارهتا واالجتار هبا على السالم واالستقرار الدوليني يف مناطق خمتلفة مـن العـامل، والـدور               

 على يشدد وإذالذي يضطلع به مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف هذا الصدد، 
  األمم املتحدة يف مواصلة رصد حالة املخدرات يف أفغانستان،ب املنوطالدور اهلام 

سقة ملكافحــة مــشكلة املخــدرات،   علــى ضــرورة بــذل جهــود إقليميــة منــ  وإذ يــشدد  
د بعقد املؤمتر الوزاري اإلقليمي املعين مبكافحـة املخـدرات، يف إسـالم    يرحب يف هذا الصد   وإذ

إلقليمـي يف جمـال     ، هبـدف تعزيـز التعـاون ا       ٢٠١٢نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٣  و ١٢أباد، يومي   
  ،مكافحة املخدرات

ــده     ــا،     وإذ يعــرب عــن تأيي ــرات األموني ــسماد نيت ــة ل ــة األفغاني  ملواصــلة حظــر احلكوم
جــراءات عاجلــة إلنفــاذ أنظمــة بــشأن الرقابــة علــى كــل املــواد املتفجــرة  علــى اختــاذ إحيــث  وإذ

والسالئف الكيميائية، مبا حيد من قدرة املتمردين على استخدامها يف األجهزة املتفجـرة اليدويـة         
  ، باجملتمع الدويل دعم اجلهود اليت تبذهلا حكومة أفغانستان يف هذا الصددوإذ يهيبالصنع، 
اري يف إطار مبادرة ميثـاق بـاريس باعتبارهـا أحـد أهـم األطـر                 بالعمل اجل  وإذ يرحب   

 علـى   وإذ يـشدد   بـإعالن فيينـا،      وإذ حيـيط علمـا    يف مكافحة املواد األفيونية األفغانيـة املـصدر،         
ملواد بــاملكافحــة االجتــار واســع  إقامــة حتــالف دويل وهــو ،مــن ميثــاق بــاريساملتــوخى دف اهلــ

نــهج شــامل يف إحــالل الــسالم وحتقيــق االســتقرار   خــذ باأل  يف إطــار،ةاألفيونيــة غــري املــشروع 
  أفغانستان، ويف املنطقة وخارجها،والتنمية يف 



S/RES/2096 (2013)  
 

13-26386 9 
 

ــشري   ــة       وإذ ي ــة ملراقب ــة الدولي ــستان إىل اهليئ ــة أفغان ــه حكوم ــذي وجهت ــالن ال  إىل اإلع
ــد       ــانوين ألهنيدريـ ــتعمال قـ ــود أي اسـ ــدم وجـ ــه بعـ ــادت فيـ ــذي أفـ ــدرات والـ ــيتيك  املخـ األسـ

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

ــالقرار   ، علــى زيــادة تعاوهنــا مــع اهليئــة الدوليــة، وخاصــة   )٢٠٠٨ (١٨١٧األعــضاء، عمــال ب
قيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املــشروع   مــن اتفا١٢باالمتثــال التــام ألحكــام املــادة  

  ،١٩٨٨ واملؤثرات العقلية لعام باملخدرات
) ٢٠٠٦ (١٦٧٤و ) ٢٠٠٠ (١٢٩٦و ) ١٩٩٩ (١٢٦٥ إىل قراراتـــــه وإذ يـــــشري  

ـــ ) ٢٠٠٩ (١٨٩٤و ) ٢٠٠٦ (١٧٣٨ و دنيني يف الرتاعــــات املــــسلحة، املتعلقــــة حبمايــــة املـ
ــه  وإىل ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٨و ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥قرارات
ــه    ) ٢٠١٠ (١٩٦٠ و ــن، وقرارات ــسالم واألم ــاملرأة وال ــة ب  ١٨٨٢و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢املتعلق
ــة باألطفـــال والرتاعـــات املـــسلحة،  ) ٢٠١٢ (٢٠٦٨ و) ٢٠١١ (١٩٩٨و ) ٢٠٠٩( املتعلقـ
غانـستان،  عـن األطفـال والـرتاع املـسلح يف أف         ) S/2011/55( بتقرير األمني العام     حييط علما  وإذ

ــابع جمللــس األمــن        ــسلح الت ــرتاع امل ــال وال ــق العامــل املعــين باألطف إضــافة إىل اســتنتاجات الفري
)S/AC.51/2011/3(،  

  ؛)S/2013/133 (٢٠١٣مارس / آذار٥ بتقرير األمني العام املؤرخ يرحب  - ١  
 اللتـزام األمـم املتحـدة الطويـل األجـل، مبـا يـشمل الفتـرة                 يعرب عـن تقـديره      - ٢  

ــعبها،   ويـــستمر خـــالل عقـــد التحـــول، بـــدعم حكومـــة أفغانـــستان   ٢٠١٤يـــة لعـــام التال وشـ
 على أمهية تزويـد     يشددو دعمه الكامل لعمل البعثة واملمثل اخلاص لألمني العام؛          تأكيد ويعيد
  ملوارد الكافية للوفاء بواليتها؛البعثة با

، )٢٠٠٦ (١٦٦٢احملــدد يف قراراتــه   متديــد واليــة البعثــة، علــى النحــو  يقــرر  - ٣  
، )٢٠١٠ (١٩١٧ ، و     )٢٠٠٩ (١٨٦٨ ، و     )٢٠٠٨ (١٨٠٦ ، و     )٢٠٠٧ (١٧٤٦ و
 أدنــــــــاه، حــــــــىت  ٧ و ٦  و٥ و ٤، والفقــــــــرات )٢٠١٢ (٢٠٤١ و) ٢٠١١ (١٩٧٤ و

  ؛٢٠١٤ مارس /آذار ١٩
 بأن الوالية اجملـددة للبعثـة تراعـي العمليـة االنتقاليـة مراعـاة تامـة، وتـدعم                  يقـر  - ٤  

كاملــة لــدور القيــادة وامتالكهــا زمــام األمــور يف جمــاالت األمــن        تــولّي أفغانــستان بــصورة   
واحلوكمة والتنمية، مبا يتفق مع التفامهات اليت مت التوصل إليها بني أفغانـستان واجملتمـع الـدويل     

  يف مؤمترات لندن وكابل وبون وطوكيو ويف مؤمتري قمة لشبونة وشيكاغو؛
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اجملتمــع الــدويل، بــدعم الــربامج مـن  ة  األمــم املتحــدة إىل القيــام، مبــسانديـدعو   - ٥  
الوطنية ذات األولوية حلكومة أفغانستان اليت تغطي مسائل األمن واحلوكمـة والعدالـة والتنميـة               
االقتصادية واالجتماعية، ودعم التنفيذ الكامـل لاللتزامـات املتبادلـة املعلنـة بـشأن هـذه املـسائل          

 االسـتراتيجية الوطنيـة ملكافحـة املخـدرات،     يف املؤمترات الدولية، وكذلك بشأن مواصلة تنفيـذ     
مهمــة للــتمكني املتزايــد، بتقــدمي املــساعدة إىل حكومــة أفغانــستان   أن تقــوم البعثــة، يفويطلـب 

 بزمـام األمـور بـصورة كاملـة،         مقيـادة وإمـساكه   ملقاليـد ال   تـويل األفغـان    حنو ضمان    مسريهتا يف
  لى النحو الذي حددته عملية كابل؛ع

ــني العــام، يف حــدود        يقــرر كــذلك   - ٦   ــل اخلــاص لألم أن تواصــل البعثــة واملمث
وباالسترشاد مببدأ تعزيز السيادة األفغانية واضطالع أفغانستان بالقيادة وتوليهـا زمـام             واليتهما  

 الـصادرة   اإلعالنـات األمور، اإلشراف على اجلهود املدنية الدولية وتنـسيقها، وفقـا ملـا ورد يف               
ــل وطو   ــدن وكاب ــى      عــن مــؤمترات لن ــصفة خاصــة عل ــز ب ــون، مــع التركي ــائج مــؤمتر ب ــو ونت كي

  :ولويات املبينة أدناهاأل
التــشجيع، بــصفة الــرئيس املــشارك للمجلــس املــشترك للتنــسيق والرصــد، علــى    )أ(  

اجملتمع الدويل دعما أكثر اتساقا ألولويات حكومة أفغانستان يف جمايل التنميـة واحلوكمـة،               تقدمي  
األولويـة، وتعبئـة     ر حاليـا مـن وضـع وترتيـب للـربامج الوطنيـة ذات             بوسائل منها دعم ما هو جا     

يــة، وتوجيــه املــسامهات املقدمــة  اجلهــات املاحنــة الدوليــة واملنظمــات الدولبــنيتنــسيق الاملــوارد، و
املتحدة وصناديقها وبراجمها، وال سيما ألنشطة مكافحة املخـدرات والـتعمري       وكاالت األمم    من

إلمنائيــة املقدمــة   فــسه، دعــم اجلهــود الراميــة إىل زيــادة نــسبة املعونــة ا       والتنميــة؛ ويف الوقــت ن   
خـالل احلكومـة األفغانيـة، مبـا يتـسق وااللتزامـات املقطوعـة يف مـؤمتر كابـل، ودعـم اجلهـود                       من

  احلكومة األفغانية لتلك املوارد؛الرامية إىل زيادة الشفافية والفعالية يف استخدام 
طلب السلطات األفغانية، لتنظيم االنتخابات األفغانيـة       توفري الدعم، بناء على       )ب(  

، والقيـام، دعمـا     ٢٠١٤ الواليات لعـام     جمالسنتخابات الرئاسية وانتخابات    الااملقبلة، وخباصة   
للجهود اليت تبذهلا حكومة أفغانستان، بتعزيـز اسـتدامة العمليـة االنتخابيـة ونزاهتـها وانفتاحهـا                 

ليـه يف مـؤمترات لنـدن وكابـل وبـون وطوكيـو ومـؤمتر قمـة               النحـو املتفـق ع     على اجلميـع، علـى    
بنـاء القـدرات    شيكاغو، وتزويد املؤسـسات األفغانيـة املـشاركة يف هـذه العمليـة باملـساعدة يف                 

  واملساعدة التقنية؛
القيــام بالتوعيــة وبــذل املــساعي احلميــدة لــدعم عمليــة الــسالم واملــصاحلة الــيت    )ج(   

هــا، إذا طلبــت احلكومــة األفغانيــة ذلــك، بوســائل منــها تنفيــذ   تقودهــا أفغانــستان ومتلــك زمام
الربنامج األفغاين للسالم وإعادة اإلدماج واقتراح تدابري لبنـاء الثقـة ودعمهـا يف إطـار الدسـتور                  
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ــيت        ــراءات ال ــق اإلج ــدابري وتطبي ــذ الت ــل لتنفي ــرام كام ــاين ويف احت ــن  وضــعهااألفغ ــس األم  جمل
ــه  يف ) ٢٠١٢ (٢٠٨٢ و) ٢٠١١ (١٩٨٩و ) ٢٠١١ (١٩٨٨و ) ١٩٩٩ (١٢٦٧قراراتــــ
  قرارات اجمللس األخرى ذات الصلة؛، و)٢٠١٢ (٢٠٨٣ و

ــستان علــى اســتغالل دورهــا        )د(   دعــم التعــاون اإلقليمــي، هبــدف مــساعدة أفغان
قلــب آســيا لتــشجيع التعــاون اإلقليمــي، وللعمــل مــن أجــل اســتقرار وازدهــار أفغانــستان،      يف

  ة؛باالعتماد على اإلجنازات احملقق
مواصلة التعاون مـع القـوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة وكـبري املمـثلني املـدنيني                    )هـ(  

ملنظمــة حلــف مشــال األطلــسي علــى مجيــع املــستويات ويف مجيــع أرجــاء البلــد دعمــا للعمليــة      
االنتقالية اجلاريـة حنـو اضـطالع أفغانـستان بالقيـادة وتوليهـا زمـام األمـور بـصورة كاملـة وفـق                       

ــا ــة       اتُّفــق عل م ــك بطريق ــشبونة وشــيكاغو، وذل ــؤمتري قمــة ل ــدن وم ــل ولن ــؤمتري كاب ــه يف م ي
مستدامة ضمانا حلماية وتعزيز حقوق األفغان كافة، وفقا للواليـة احلاليـة لكـل منـهما، هبـدف                  
حتـــسني التنـــسيق بـــني العنـــصرين املـــدين والعـــسكري إىل أقـــصى حـــد ممكـــن، وتيـــسري تبـــادل 

ــساق    ــة االت ــها وكفال ــة     بــني املعلومــات يف حين ــة الوطني ــشطة الــيت تقــوم هبــا القــوات األمني األن
والدولية واجلهات الفاعلة املدنية دعما لعملية تقودها أفغانـستان هبـدف حتقيـق التنميـة وإرسـاء             

االســـتقرار، بوســـائل منـــها املـــشاركة مـــع أفرقـــة تعمـــري الواليـــات والتعـــاون مـــع املنظمـــات     
صفة مراقــب يف جملــس االنتقــال املــشترك احلكوميــة، وخــصوصا مــن خــالل مــشاركتها بــ   غــري
  أفغانستان ومنظمة حلف مشال األطلسي؛ بني

 أن البعثة واملمثـل اخلـاص سـيبذالن مزيـدا مـن اجلهـود               يؤكد من جديد أيضا     - ٧  
املعنيـة  من أجل زيادة االتساق والتنسيق فيما بني وكاالت األمم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا                

 مبـا يتماشـى     هبدف االرتقاء بفعاليتها اجلماعية إىل أقصى حد،      اءهتا  يف أفغانستان والنهوض بكف   
متامــا مــع الــربامج الوطنيــة ذات األولويــة الــيت حــددهتا حكومــة أفغانــستان، وسيواصــالن قيــادة  
اجلهود املدنية الدولية، مع التركيز على تفعيل وتعزيز دور املؤسـسات األفغانيـة يف االضـطالع                

  : ذات األولوية التاليةمبسؤولياهتا يف اجملاالت
 حيدد مـن خـالل التـشاور والتعـاون          ،التشجيع، من خالل وجود مالئم للبعثة       )أ(  

 عمليـة كابـل   إنفـاذ الكاملني مـع حكومـة أفغانـستان، ودعمـا جلهـود احلكومـة األفغانيـة، علـى           
خـدرات  بوسائل منها تقوية التعاون مـع مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل     ، خمتلف أحناء البلد   يف

  السياسات؛ واجلرمية، وتيسري اشتمال سياسات احلكومة للجميع وفهم تلك
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دعــم اجلهــود الــيت تبــذهلا احلكومــة األفغانيــة، يف إطــار وفائهــا بالتزاماهتــا علــى   )ب(  
النحــو املتعّهــد بــه يف مــؤمترات لنــدن وكابــل وبــون، لتحــسني احلوكمــة وســيادة القــانون،           

ذلك العدالة االنتقالية وتنفيذ امليزانية ومكافحة الفساد يف مجيـع أحنـاء البلـد وفقـا لعمليـة                   يف مبا
كابل وإطار طوكيو للمساءلة املتبادلة، هبدف املساعدة يف جين مثـار الـسالم وتقـدمي اخلـدمات                 

  يف الوقت املناسب وبطريقة مستدامة؛
ق اإلنــسان، يف التعــاون قــومفوضــية األمــم املتحــدة حل االســتمرار، بــدعم مــن   )ج(  

اء قــدراهتا، وكــذلك يف التعــاون   اللجنــة األفغانيــة املــستقلة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان وبنــ       مــع
احلكومة األفغانية واملنظمات غـري احلكوميـة الدوليـة واحملليـة املعنيـة، مـن أجـل رصـد حالـة                      مع

لة، واملــساعدة يف التنفيــذ الراميــة إىل كفالــة محايتــهم، وتعزيــز املــساء املــدنيني، وتنــسيق اجلهــود 
ــة باحلريــات    ــام لألحكــام املتعلق ــواردة يف الدســتور األفغــاين     الت ــسان ال األساســية وحقــوق اإلن

أفغانـستان ضـمن الـدول األطـراف فيهـا، وال سـيما األحكـام                واملعاهدات الدولية الـيت تنـدرج        
  املتعلقة بتمتع املرأة التام حبقوق اإلنسان الواجبة هلا؛

غـراض تـشمل دعـم احلكومـة      ألق وتيـسري إيـصال املـساعدات اإلنـسانية،          تنسي  )د(  
األفغانيــة، ووفقــا للمبــادئ اإلنــسانية، هبــدف بنــاء قــدرة احلكومــة لكــي يتــسىن هلــا االضــطالع   

 يف املستقبل، بوسائل منها تقـدمي الـدعم الفعـال إىل الـسلطات الوطنيـة       يبالدور احملوري التنسيق  
املشردين داخليا، وهتيئة الظروف املواتية لعودة الالجئني مـن البلـدان           واحمللية يف مساعدة ومحاية     

  ؛اجملاورة ومن البلدان األخرى، واملشردين داخليا، عودةً طوعية وآمنة وكرمية ومستدامة
 بكافة األطراف األفغانية والدولية التنـسيق مـع البعثـة يف تنفيـذ واليتـها                يهيب  - ٨  

يـة تنقلـهم     أمن موظفي األمم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني هبـا وحر            تعزيز اجلهود الرامية إىل     ويف  
  يف مجيع أرجاء البلد؛ 

 على ضرورة كفالة األمن ملوظفي األمـم املتحـدة وعلـى دعمـه              يكرر التأكيد   - ٩  
  مني العام بالفعل يف هذا الصدد؛للتدابري اليت اختذها األ

بعثة وغريها من وكاالت األمـم      على األمهية احلامسة الستمرار وجود ال     يشدد    - ١٠  
وبراجمها يف الواليـات، مبـا ينـسجم مـع العمليـة االنتقاليـة، دعمـا للحكومـة                   املتحدة وصناديقها   

مبــا يــشمل واألفغانيــة ويف إطــار التعــاون معهــا، وســعًيا إىل تلبيــة االحتياجــات وإرســاء األمــن،  
 سـلطة املمثـل اخلـاص       وةويـدعم بقـ   هدف إضـفاء الفعاليـة علـى عمـل األمـم املتحـدة عمومـا،                

لألمني العام يف تنسيق مجيع أنشطة وكاالت األمم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا يف أفغانـستان                 
  ؛“وْحدة العمل يف األمم املتحدة”على أساس هنج 



S/RES/2096 (2013)  
 

13-26386 13 
 

األمــني العـام علــى مواصـلة اجلهــود الـيت يبــذهلا حاليـا مــن أجـل اختــاذ      يـشجع    - ١١  
ل األمنية املرتبطـة بوجـود األمـم املتحـدة، ويـشجع بوجـه خـاص،                التدابري الالزمة ملعاجلة املسائ   

خــالل العمليــة االنتقاليــة احلاليــة وفيمــا بعــدها، علــى التنــسيق بعنايــة مــع قــوات األمــن الوطنيــة  
  األفغانية، بدعم من قوة املساعدة، حسب االقتضاء؛

ل يف ظلـها     على أمهية حتقيق تنمية دميقراطية مستدامة يف أفغانستان تعم         يشدد  - ١٢  
مجيــع املؤســسات األفغانيــة ضــمن جمــاالت اختــصاصها احملــددة بوضــوح، وفقــا للقــوانني ذات   

ــصلة والدســتور األفغــاين،   ــالتزام حكومــة أفغانــستان يف مــؤمتر    ويرحــبال ، يف هــذا الــصدد، ب
كابــل، الــذي أُعيــد تأكيــده يف مــؤمتري بــون وطوكيــو، بإدخــال املزيــد مــن التحــسينات علــى   

، ويؤكـد مـن جديـد   خابية، مبا يف ذلك معاجلة مسألة اسـتدامة العمليـة االنتخابيـة،         العملية االنت 
مــع مراعــاة االلتزامــات الــيت تعّهــد هبــا اجملتمــع الــدويل واحلكومــة األفغانيــة يف مــؤمترات لنــدن     
وكابل وبون وطوكيو، دور البعثة يف تقدمي الدعم، بناء على طلـب احلكومـة األفغانيـة، لتنفيـذ                  

 إىل البعثة تقدمي املـساعدة إىل املؤسـسات األفغانيـة املعنيـة، بنـاء علـى                 ويطلبمات،  هذه االلتزا 
كـذلك بأعـضاء    ويهيـب   دعـم نزاهـة العمليـة االنتخابيـة؛         مـن أجـل     طلب حكومة أفغانـستان،     

  اجملتمع الدويل تقدمي املساعدة حسب االقتضاء؛
 للمـضي قـدما بعمليـة        باجلهود املتواصلة اليت تبـذهلا احلكومـة األفغانيـة         يرحب  - ١٣  

الــسالم واملــصاحلة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل اجمللــس األعلــى للــسالم وتنفيــذ الربنــامج األفغــاين    
لتحقيــق الــسالم وإعــادة اإلدمــاج، عمــال علــى إجــراء حــوار شــامل للجميــع تقــوده أفغانــستان  

خ  علــى النحــو الــوارد يف إعــالن مــؤمتر كابــل املــؤر      ،بــشأن املــصاحلة واملــشاركة الــسياسية   
 بشأن احلوار مع كل مـن ينبـذ العنـف، وال تربطـه أي صـلة باملنظمـات           ٢٠١٠يوليه  /متوز ٢٠

اإلرهابية الدولية، مبا فيها تنظيم القاعدة، وحيترم الدستور، مبا يف ذلك أحكامه املتصلة حبقـوق               
سيما حقـوق املـرأة، ويبـدي االسـتعداد للمـشاركة يف بنـاء أفغانـستان الـيت تـنعم                     اإلنسان، وال 

بالسالم، وعلى النحو الوارد مبزيد من التفصيل يف املبادئ والنتائج اخلتامية املنصوص عليهـا يف               
 حكومـة أفغانـستان     ويـشجع ،  ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٥نتائج مؤمتر بون الذي ُعقد يف       

ــة       ــذه العمليـ ــدعم هـ ــة لـ ــدة للبعثـ ــساعي احلميـ ــن املـ ــتفادة مـ ــى االسـ ــضاء،  ،علـ ــسب االقتـ  حـ
 ١٢٦٧لتام لتنفيذ التدابري واإلجراءات الـيت وضـعها جملـس األمـن يف قراراتـه                االحترام ا  ظل يف
  الصلة؛ ، وقرارات اجمللس األخرى ذات)٢٠١٢ (٢٠٨٢ و) ٢٠١١ (١٩٨٨و ) ١٩٩٩(

 احلكومة علـى    ويشجع بالتدابري اليت اختذهتا حكومة أفغانستان،       يرحب أيضا   - ١٤  
اجملتمع املـدين يف عمليـات التواصـل والتـشاور        مواصلة زيادة مشاركة املرأة وكذلك األقليات و      

يف عمليــة الــسالم، حــسب املعتــرف إىل أن النــساء يــؤدين دورا حيويــا ويــشري وصــنع القــرار، 
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 يكــرر تأكيــدويف القــرارات ذات الــصلة، ولــذلك ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥يف قــرار جملــس األمــن  بـه 
مجيــع مراحــل عمليــات ضــرورة مــشاركة املــرأة بــصورة كاملــة وفعالــة وعلــى قــدم املــساواة يف 

 علــى إشــراكها يف وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات مــا بعــد انتــهاء الــرتاع ألخــذ    وحيــثالــسالم، 
  حسب ما مت تأكيده يف مؤمتري بون وطوكيو؛، وجهات نظرها واحتياجاهتا يف احلسبان

 إىل إنــــشاء اللجنــــة الــــيت ُشــــكلت عمــــال بقــــرار جملــــس األمــــن        يــــشري  - ١٥  
الـــيت ديـــدة اجلجـــراءات ، مبـــا يف ذلـــك اإلملـــها وإجراءاهتـــاوإىل أســـاليب ع) ٢٠١١( ١٩٨٨

لتيــسري تقــدمي طلبــات االســتثناء مــن احلظــر    )٢٠١٢ (٢٠٨٢قــرار جملــس األمــن  وضــعت يف 
ويرحـب، يف هـذا     املفروض على السفر واإلسراع يف حبثها، دعمـا لعمليـة الـسالم واملـصاحلة،               

والبعثـة مـع اللجنـة بوسـائل منـها          سالم  واجمللـس األعلـى للـ      بتعاون احلكومـة األفغانيـة       السياق،
، ومـن   ١٩٨٨توفري املعلومات ذات الصلة الالزمة لتحديث القائمة املوضـوعة مبوجـب القـرار              

خالل حتديد اجلماعات واملؤسسات والكيانـات واألفـراد الـذين يـشتركون مـع حركـة طالبـان          
دراج يف القائمــة املبينــة   اإليف هتديــد الــسلم واالســتقرار واألمــن يف أفغانــستان، وفقــا ملعــايري      

 إىل أن وسـائل متويـل أو دعـم هـؤالء األفـراد              ويـشري ،  )٢٠١٢ (٢٠٨٢قرار جملـس األمـن       يف
ــال ال احلــصر، اســتخدام        ــى ســبيل املث ــشمل، عل ــات ت وهــذه اجلماعــات واملؤســسات والكيان

 وإنتاجهـا   العائدات املتأتية من زراعة املخدرات وسالئفها الصادرة من أفغانستان والعابرة هلـا،           
   على مواصلة هذا التعاون؛ويشجعواالجتار هبا على حنو غري مشروع، 

عمليـة سـالم ومـصاحلة شـاملة للجميـع          إرساء   على دور البعثة يف دعم       يشدد  - ١٦  
يقودها األفغان وميلكون ناصيتها، مبا يشمل الربنامج األفغاين لتحقيق السالم وإعادة اإلدمـاج،             

ثـار املترتبـة علـى تلـك العمليـة          تان ذلـك، مـع مواصـلة تقيـيم اآل         يف حال طلبت حكومة أفغانـس     
الوجهتني اجلنسانية واملتصلة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تعزيز حقوق اإلنـسان ومحايتـها،               من

 ويـشجع عن طريق أمور تشمل التعاون مع اللجنـة األفغانيـة املـستقلة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان،                   
د حكومـة أفغانـستان يف هـذا الـصدد، بـسبل منـها مواصـلة                اجملتمع الـدويل علـى مـساندة جهـو        

  تقدمي الدعم للصندوق االستئماين للسالم وإعادة اإلدماج؛
عمليـة  ” دعمه للجهود اإلقليمية اجلاريـة بقيـادة أفغانيـة يف إطـار              جمددا يؤكد  - ١٧  

ــستان        ا ــتقرار يف أفغان ــن واالس ــق األم ــن أجــل حتقي ــيني م ــاون اإلقليم ــن والتع ، “ســطنبول لألم
، يف إطـار متابعـة      ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ١٤ بنتائج مـؤمتر كابـل الـوزاري املعقـود يف            ويرحب

 بالتـصديق   ويرحب،  ٢٠١١نوفمرب  /سطنبول املعين بأفغانستان، املعقود يف تشرين الثاين      امؤمتر  
على خطط تنفيذ مجيع تدابري بناء الثقة الـستة الـيت أعطيـت أولويـة يف التنفيـذ، ويـشيد بالتقـدم                      

مللموس الذي حتقق يف هذه العملية منذ استهالهلا، ويتطلع للمؤمتر الوزاري املقبل لـدول قلـب            ا
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ــده يف    ــرر عق ــيا املق ــسان٢٦آس ــل / ني ــركاءها    ٢٠١٣أبري ــستان وش ــدعو أفغان ــايت، وي ، يف أمل
اإلقليميني إىل مواصلة الزخم واالستمرار يف بـذل اجلهـود مـن أجـل تعزيـز احلـوار والثقـة علـى                      

أن املقــصود بعمليـــة اســـطنبول   إىل ويـــشريقليمـــي مــن خـــالل عمليــة اســـطنبول،   الــصعيد اإل 
ســيما اجلهــود املتعلقــة    تكّمــل اجلهــود الــيت تبــذهلا بالفعــل املنظمــات اإلقليميــة، وال       أن هــو

  بأفغانستان، وأن تتعاون مع هذه اجلهود، ال أن تكون بديال عنها؛
فغانـستان وشـركاؤها اجملـاورون     باجلهود اجلارية الـيت تبـذهلا حكومـة أ    يرحب  - ١٨  

واإلقليميــون واملنظمــات الدوليــة، مبــا فيهــا منظمــة التعــاون اإلســالمي، مــن أجــل تعزيــز الثقــة    
والتعاون فيما بينهم، وكذلك مبادرات التعاون اليت وضعتها مؤخرا البلـدان املعنيـة واملنظمـات            

ستان وتركيـا ومـؤمتر القمـة الثالثـي         اإلقليمية، مبا فيها مؤمترات القمة الثالثية ألفغانـستان وباكـ         
ألفغانستان وإيران وباكستان، ومؤمتر القمة الثالثي ألفغانـستان وباكـستان واململكـة املتحـدة،              

  ومنظمة شنغهاي للتعاون ورابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي؛
ة  إىل تعزيز عملية التعاون اإلقليمي مبا يشمل اختاذ تدابري لتيـسري التجـار             يدعو  - ١٩  

والنقل العابر على الصعيد اإلقليمي، وذلك بسبل منـها إبـرام اتفاقـات إقليميـة وثنائيـة للتجـارة                   
العابرة، وتوسيع نطاق التعاون القنصلي إلصدار التأشـريات وتيـسري أسـفار أصـحاب األعمـال                
هبــدف توســيع النــشاط التجــاري وزيــادة االســتثمارات األجنبيــة وتطــوير اهلياكــل األساســية،     

 التـرابط علـى صـعيد اهلياكـل األساسـية وإمـدادات الطاقـة والنقـل واإلدارة املتكاملـة                 مليـش  مبا
أفغانـستان،   للحدود، وذلـك هبـدف تعزيـز النمـو االقتـصادي املـستدام وإجيـاد فـرص العمـل يف               

 بالنتـائج   ويرحبآخذا بعني االعتبار الدور التارخيي ألفغانستان باعتبارها جسرا بريا يف آسيا،            
يمـي بـشأن أفغانـستان، الـذي عقـد           إليهـا املـؤمتر اخلـامس للتعـاون االقتـصادي اإلقل           اليت خلـص  

 من أجل مواصلة تنمية التعـاون والـشراكة وتوطيـدمها،          ٢٠١٢مارس  /طاجيكستان يف آذار   يف
  هبدف تعزيز السالم والرخاء يف أفغانستان ويف املنطقة؛

قل احملليـة واإلقليميـة الـيت      ، يف هذا الصدد، على أمهية تعزيز شبكات الن        يشدد  - ٢٠  
ستــسهل التــرابط مــن أجــل حتقيــق التنميــة االقتــصادية واالســتقرار واالكتفــاء الــذايت، وخباصــة   

وصـيانتها، ووضـع املـشاريع      احملليـة   االنتهاء من أعمال إنشاء السكك احلديديـة والطـرق الربيـة            
  الدويل؛ ة بالطريان املديناإلقليمية بغرض تعزيز مزيد من الترابط، والنهوض بالقدرات املتعلق

 الدور احملوري للمجلس املشترك للتنسيق والرصد يف تنـسيق          جديد من يؤكد  - ٢١  
وتيسري ورصد تنفيـذ اسـتراتيجية التنميـة الوطنيـة ألفغانـستان والـربامج الوطنيـة ذات األولويـة،                   

د بغيـة مواصـلة     د جبميع اجلهات الفاعلة املعنية أن تعزز تعاوهنا مـع اجمللـس يف هـذا الـص                ويهيب
  االرتقاء بكفاءته؛
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 باجلهات املاحنة الدولية واملنظمات الدولية واحلكومة األفغانية أن تتقيد          يهيب  - ٢٢  
مبـــا قطعتـــه علـــى نفـــسها مـــن التزامـــات يف مـــؤمتر طوكيـــو ويف املـــؤمترات الدوليـــة الـــسابقة،   

وذلـك بوسـائل منـها       أمهيـة مواصـلة اجلهـود لتحـسني تنـسيق املعونـة وفعاليتـها،                تأكيـد  ويكرر
  مة أفغانستان على تنسيق املعونة؛كفالة الشفافية ومكافحة الفساد؛ وتعزيز قدرة حكو

 باحلكومة األفغانية أن تـستمر، مـستعينة باملـساعدة املقدمـة مـن اجملتمـع                يهيب  - ٢٣  
ا الـدويل، مبـا يف ذلـك القـوة الدوليـة للمــساعدة األمنيـة وائـتالف عمليـة احلريـة الدائمـة، ووفقــ          

 علـى تلـك املـسؤوليات مـن تطـور،           للمسؤوليات املوكولـة إىل كـل منـهما، وحبـسب مـا يطـرأ             
التــصدي لتهديــد أمــن أفغانــستان واســتقرارها مــن جانــب عناصــر حركــة طالبــان وتنظــيم      يف

القاعدة وغريمها من اجلماعات املتطرفـة العنيفـة واجلماعـات املـسلحة غـري القانونيـة، واجملـرمني                  
  ؛جتارهتاأو  االجتار هباأو يف تاج املخدرات غري املشروعة والضالعني يف إن

 علـى أمهيـة القيـام، يف إطـار شـامل، بتعزيـز القـدرات الوظيفيـة                  التأكيد يكرر  - ٢٤  
والطابع املهين واملساءلة يف القطاع األمين األفغاين عـن طريـق األخـذ بـإجراءات الفـرز املالئمـة              

ــه واإل   ــدريب والتوجي ــى    واالضــطالع جبهــود الت ــساء والرجــال عل ــصاحل الن ــتمكني، ل عــداد وال
كتفـاء الـذايت والتـوازن العرقـي        السواء، هبدف تسريع وترية التقدم حنـو بلـوغ هـدف حتقيـق اال             

صفوف قوات األمن األفغانية اليت توفر األمن وتكفـل سـيادة القـانون يف مجيـع أحنـاء البلـد،                 يف
، بكفالـة   ٢٠١٤ل الطويـل، مبـا يتعـدى عـام           على أمهية التزام اجملتمع الدويل على األجـ        ويشدد

  وجود قوة أمن وطنية أفغانية تستويف شروط القدرة واملهنية واالستدامة؛
ــوطين       يرحــب  - ٢٥   ــوير اجلــيش ال ــدم املتواصــل يف جمــال تط ــسياق بالتق ــذا ال  يف ه

 علـى االسـتمرار يف جهـود    ويـشجع األفغاين وحتسني قدرته على ختطـيط العمليـات وتنفيـذها،          
ــة     التــد ريب، بوســائل منــها املــسامهة باملــدربني واملــوارد واألفرقــة االستــشارية مــن خــالل البعث

يف أفغانـــستان، وإســـداء املـــشورة ) النـــاتو(التدريبيـــة التابعـــة ملنظمـــة حلـــف مشـــال األطلـــسي  
يتصل بوضع عملية مستدامة لتخطـيط الـدفاع باإلضـافة إىل تقـدمي املـساعدة يف مبـادرات                   فيما

ــدفاع،  ــانون األول كـــذلك ويرحـــبإصـــالح الـ ــاإلعالن الـــذي مت يف كـ  ٢٠١٢ديـــسمرب / بـ
املقاطعـــــات والواليـــــات الـــــيت تـــــشملها املرحلـــــة الرابعـــــة مـــــن العمليـــــة االنتقاليـــــة،  عـــــن
  ن عن املرحلة اخلامسة واألخرية؛اإلعال إىل ويتطلع

 بــاجلهود اجلاريــة الــيت تبــذهلا الــسلطات األفغانيــة لتعزيــز قــدرات  حيــيط علمــا  - ٢٦  
، يف هـذا  ويـشدد  إىل مواصـلة اجلهـود لتحقيـق هـذا اهلـدف،         ويدعوطة الوطنية األفغانية،    الشر

الــسياق، علــى أمهيــة تقــدمي املــساعدة الدوليــة عــن طريــق تقــدمي الــدعم املــايل وتــوفري املــدربني    
ــا   ــوجهني، مب ــشملوامل ــدرك       ي ــوة ال ــسامهة ق ــستان، وم ــة يف أفغان ــاتو التدريبي ــة الن ــسامهة بعث  م
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ــة يف  ــاد األورويب  األوروبيـ ــسامهة االحتـ ــة، ومـ ــذه البعثـ ــة    هـ ــشرطة التابعـ ــة الـ ــالل بعثـ ــن خـ  مـ
ــه ــة( ل ــستان  بعث ــشرطة   )شــرطة االحتــاد األورويب يف أفغان ــق مــشاريع ال ، وكــذلك مــسامهة فري

 إىل أمهيــة وجــود قــوة شــرطة كافيــة ومقتــدرة بالنــسبة ألمــن أفغانــستان علــى   مــشريااألملانيــة، 
انيـة،  الرؤية اخلاصة بـوزارة الداخليـة والـشرطة الوطنيـة األفغ        إىل حتقيق    ويتطلعاألجل الطويل،   

  اليت تغطي فترة عشر سنوات؛
 بالتقــدم احملــرز يف تنفيــذ احلكومــة األفغانيــة لربنــامج حــل اجلماعــات   يرحــب  - ٢٧  

 إىل ويــدعواملــسلحة غــري القانونيــة وإدماجهــا يف برنــامج أفغانــستان للــسالم وإعــادة اإلدمــاج، 
  هود لتحقيق مزيد من التقدم بدعم من اجملتمع الدويل؛تسريع ومواءمة اجل

 بأشد هلجة مجيع االعتـداءات، مبـا فيهـا االعتـداءات بـاألجهزة املتفجـرة                يدين  - ٢٨  
اليدوية الصنع واهلجمات االنتحارية واالغتياالت وعمليات االختطاف اليت تستهدف املـدنيني           

ــة وأثرهــا الــضار علــى ج   ــة والدولي ــة  هــود حتقيــقوالقــوات األفغاني ــتعمري والتنمي  االســتقرار وال
 اسـتخدام    جلوء حركة طالبـان واجلماعـات املتطرفـة األخـرى إىل           كذلك ويدينأفغانستان،   يف

  املدنيني دروعا بشرية؛
 االرتفــاع املــستمر يف االعتــداءات الــيت يتعــرض هلــا أفــراد  القلــق مــع حــظيال  - ٢٩  

شد هلجة، مؤكدا أهنا تعيق جهـود تقـدمي العـون            تلك االعتداءات بأ   ويدين ،املساعدة اإلنسانية 
  اجلهـات اإلنـسانية    لكافـة  علـى ضـرورة أن تكفـل مجيـع األطـراف             ويـشدد لشعب أفغانستان،   

بـصورة  إمكانيـة الوصـول     ن هبـا،    و األمـم املتحـدة واألفـراد املرتبطـ        و موظفـ  يف ذلـك  الفاعلة، مبا   
  ن اإلنساين الدويل الواجب التطبيق؛ وأن تتقيد تقيدا تاما بالقانو،كاملة وآمنة ودون عراقيل

 باإلجنازات اليت حتققت حىت اآلن يف تنفيذ برنامج أفغانستان ملكافحـة            يرحب  - ٣٠  
األلغام، ويشجع حكومة أفغانستان على أن تواصل جهودها، بدعم من األمـم املتحـدة ومجيـع                

ــة األلغــام األرضــية املــضادة لألفــر     اد واأللغــام األرضــية اجلهــات الفاعلــة املعنيــة، مــن أجــل إزال
املضادة للدبابات وخملفات احلـرب مـن املتفجـرات هبـدف احلـد مـن األخطـار الـيت هتـدد حيـاة                       

 تقدمي املساعدة من أجـل تـوفري الرعايـة          ضرورة عن   ويعرب ،اإلنسان والسالم واألمن يف البلد    
 الـصعيدين  للضحايا، مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة، وإعادة تأهيلهم وإعادة إدمـاجهم علـى          

  االقتصادي واالجتماعي؛
 بالتقدم الذي أحرزته القوة الدولية للمساعدة األمنيـة والقـوات الدوليـة      يسلّم  - ٣١  

األخرى يف تقليل خطر وقوع ضحايا من املدنيني إىل احلد األدىن، حسبما مت تأكيده يف تقريـر                 
 إىل  ويـدعوها عـات املـسلحة،      عن محاية املدنيني يف الرتا     ٢٠١٣فرباير  / شباط ١٩البعثة املؤرخ   

مواصــلة بــذل جهــود إضــافية قويــة يف هــذا الــصدد، وال ســيما عــن طريــق املراجعــة املــستمرة     
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ــا   ت وإجــراء التحقيقــات، بالتعــاون  لألســاليب واإلجــراءات املتبعــة واســتعراض حــصيلة العملي
عنــدما احلكومــة األفغانيــة، يف احلــاالت الــيت يــسجَّل فيهــا وقــوع ضــحايا مــن املــدنيني، و     مــع

  ن إجراء تلك التحقيقات املشتركة؛تستصوب حكومة أفغانستا
ــدة وغريمهــا      يعــرب  - ٣٢   ــان وتنظــيم القاع ــد حركــة طالب ــالغ إزاء جتني ــه الب  عــن قلق

اجلماعـــات املتطرفـــة العنيفـــة لألطفـــال واســـتخدامهم يف أفغانـــستان، وإزاء قتـــل األطفـــال    مـــن
تجنيـد األطفـال اجلنـود واسـتخدامهم يف انتـهاك            إدانته القوية ل   ويكرروتشويههم نتيجة للنـزاع،    

 التجــاوزات األخـرى املرتكبــة يف حــق للقـانون الــدويل الواجـب التطبيــق، وجلميــع االنتـهاكات و   
األطفال يف حاالت النـزاع املسلح، وال سيما اهلجمات على املدارس، ومرافق التعليم والـصحة،              

  ؛إىل تقدمي املسؤولني عنها إىل العدالةواستخدام األطفال يف اهلجمات االنتحارية، ويدعو 
) ٢٠٠٥ (١٦١٢ على أمهية تنفيـذ قـرار جملـس األمـن             يف هذا الصدد   يشدد  - ٣٣  

 مرسـوم وزيـر الداخليـة املـؤرخ     ويؤيـد ، املتعلق باألطفال والـرتاع املـسلح والقـرارات التاليـة لـه          
نـع انتـهاكات حقـوق    مباألفغانيـة  ، الذي يؤكد من جديد التـزام احلكومـة         ٢٠١١يوليه  /متوز ٦

 بإنـشاء اللجنـة التوجيهيـة األفغانيـة املـشتركة بـني الـوزارات املعنيـة باألطفـال               ويرحـب الطفل،  
ــسلح  ـــزاع امل ــال        بو، والن ــة باألطف ــل املتعلق ــة العم ــع خط ــا بتوقي ــة الحق ــة األفغاني ــام احلكوم قي

 الكامــل ألحكــام  إىل التنفيــذويــدعواملــرتبطني بقــوات األمــن الوطنيــة يف أفغانــستان ومرفقهــا، 
 ألنـشطة  إعطـاء األولويـة      أن يواصل  إىل األمني العام     ويطلباخلطة، بالتعاون الوثيق مع البعثة،      

ــة  ــة حب البعث ــدراهتا املتعلق ــة األطفــال وق ــدرج  ماي ــستمر يف أن ي ــيت يقــدمها  ، وأن ي ــارير ال يف التق
  ؛ذات الصلة األمن  جملسمتشيا مع قرارات،  يف البلدمسألة األطفال والرتاع املسلح مستقبال
اعـة األفيـون وإنتاجـه واالجتـار         إزاء استمرار مـا تـسببه زر       يظل يساوره القلق    - ٣٤  

واستهالكه مـن ضـرر جـسيم لألمـن والتنميـة واحلوكمـة يف أفغانـستان وكـذلك يف املنطقـة                      به
ــدويل   ــصعيد ال ــى ال ــا وحيــيط ،وعل ــين     علم ــم املتحــدة املع ــب األم ــصائية ملكت  بالدراســة االستق

ــام    بامل ــستان لعـ ــون يف أفغانـ ــن األفيـ ــة عـ ــدرات واجلرميـ ــشرين  ٢٠١٢خـ ــدرت يف تـ ــيت صـ ، الـ
 احلكومة األفغانية إىل العمل، مبساعدة من اجملتمـع الـدويل، علـى             ويدعو،  ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين

تــسريع تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة املخــدرات، بوســائل منــها بــرامج الــسبل البديلــة   
 ويـشجع  ، جهود مكافحة املخدرات يف صـلب مجيـع الـربامج الوطنيـة           لكسب الرزق، وإدراج  

 بالـدعم   ويـشيد  ،على تقدمي دعم دويل إضايف لألولويات األربع احملـددة يف تلـك االسـتراتيجية             
املقدم من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية إىل املبادرة الثالثية واملركز اإلقليمـي              

 آسيا الوسطى يف إطار مبادرة ميثـاق بـاريس واسـتراتيجية قـوس قـزح                للمعلومات والتنسيق يف  
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يــة  وكــذلك مــسامهة أكادمي،والربنــامج اإلقليمــي ألفغانــستان والبلــدان اجملــاورة التــابع للمكتــب
  دوموديدوفو للشرطة يف روسيا؛

 اليت يبذهلا مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات              املتواصلة اجلهودب رحبي  - ٣٥  
ــ ــيت متكــن مــن  ة يف واجلرمي ــة الظــروف ال ــة ملكافحــة املخــدرات    هتيئ ــذ االســتراتيجية الوطني تنفي

آليـة  أدوات منها   من خالل   أفغانستان، حتت قيادة وزارة مكافحة املخدرات يف أفغانستان،          يف
  لمجلس املشترك للتنسيق والرصد؛التابعة لرصد مكافحة املخدرات 

ــب  - ٣٦   ــد   يهي ــاون ال ــزز التع ــدول أن تع ــذي     بال ــر ال ــة اخلط ويل واإلقليمــي ملواجه
يتعرض له اجملتمع الدويل من جراء إنتاج املخدرات غري املشروعة األفغانية املصدر واالجتار هبـا               

ــا ملبــ      ــدرجيي وفق ــشكل ت ــا ب ــضاء عليه ــا للق ــشتركة  واســتهالكها، توخي ــة امل ــسؤولية العام دأ امل
يز قدرات إنفاذ القـانون والتعـاون   التصدي ملشكلة املخدرات يف أفغانستان، بطرق منها تعز        يف

على مكافحة االجتار باملخدرات غري املشروعة والسالئف الكيميائية وعمليات غـسل األمـوال             
  ؛)٢٠٠٨ (١٨١٧ إىل التنفيذ الكامل لقراره ويدعووالفساد املرتبطة بذلك االجتار، 

ــار   يعــرب عــن التقــدير   - ٣٧   ــاق ب ــادرة ميث يس  لألعمــال املــضطلع هبــا يف إطــار مب
ــة  ــاريس ”وعمليـ ــكو-بـ ـــ  “  موسـ ــصد الت ــها قـ ــة منـ ــن  املنبثقـ ــون واهلريويـ ــاج األفيـ صدي إلنتـ

أفغانستان واالجتار هبما واستهالكهما، والقضاء على حماصـيل اخلـشخاش، وخمتـربات صـنع               يف
 على أمهيـة التعـاون علـى        ويشدداملخدرات وخمازهنا، وكذلك اعتراض قوافل نقل املخدرات،        

 بالتعــاون املكثــف ملؤســسات األمــم املتحــدة املعنيــة مــع منظمــة األمــن ويرحــب ،إدارة احلــدود
  والتعاون يف أوروبا ومنظمة معاهدة األمن اجلماعي، يف هذا الصدد؛

 علــى أمهيــة إجنــاز مجيــع املؤســسات األفغانيــة املعنيــة واجلهــات التأكيــد يكــرر  - ٣٨  
ون والعدالــة للجميــع مــن أجــل  الفاعلــة األخــرى للربنــامج الــوطين ذي األولويــة املتعلــق بالقــان  

التعجيل بإقامة نظام للعدالـة يتـسم بالنــزاهة والـشفافية، والقـضاء علـى اإلفـالت مـن العقـاب،                     
  دة القانون يف مجيع أرجاء البلد؛واإلسهام يف تأكيد سيا

 يف هذا السياق على أمهية مواصلة التقدم يف إعادة بناء وإصالح قطـاع            يشدد  - ٣٩  
ــست  ــرام  الــسجون يف أفغان ــسان   ان، وذلــك مــن أجــل حتــسني احت ــانون وحقــوق اإلن  ســيادة الق

 علـى أمهيـة كفالـة وصـول املنظمـات املعنيـة، حـسب االقتـضاء، إىل                  ويؤكـد ذلك القطـاع،     يف
 إىل االحتــرام التــام للقــانون الــدويل ويــدعومجيــع الــسجون وأمــاكن االحتجــاز يف أفغانــستان، 

قانون حقـوق اإلنـسان، مـع اإلشـارة إىل التوصـيات            الصلة، مبا يف ذلك القانون اإلنساين و       ذي
ــؤرخ     ــساعدة امل ــة امل ــر بعث ــواردة يف تقري ــاين ٢٠ال ــاير / كــانون الث ــة  ، ٢٠١٣ين ــيني حكوم وتع

  أفغانستان للجنة معنية بتقصي النتائج الواردة يف التقرير؛
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 اآلثــار الــيت خيلفهــا الفــساد علــى األمــن واحلكــم الرشــيد   يالحــظ بقلــق بــالغ  - ٤٠  
ــود ــصادية،    وجه ــة االقت ــا    ويرحــب مكافحــة املخــدرات والتنمي ــيت تعهــدت هب ــات ال  بااللتزام

حــسب مــا أعيــد تأكيــده حكومــة أفغانــستان يف مــؤمتر طوكيــو فيمــا يتعلــق مبكافحــة الفــساد،  
 بـاجلهود الـيت تبـذهلا حكومـة أفغانـستان يف هـذا              رحـب يو ،لمـساءلة املتبادلـة   لإطار طوكيـو     يف

ــه /ملرســوم الرئاســي يف متــوز الــصدد، مبــا يف ذلــك إصــدار ا   احلكومــة إىل ويــدعو ،٢٠١٢يولي
لوفـاء بتلـك االلتزامـات كـي تكـون اإلدارة أكثـر فعاليـة وشـفافية وقابليـة                   ا مواصلة العمل على  

 أيــضا ويرحــب، للمــساءلة علــى صــعيد احلكــم مبــستوياته الــوطين واملتعلــق بالواليــات واحمللــي  
  املتعلقة باحلوكمة؛اف أفغانستان باستمرار الدعم الدويل ألهد

 مجيــع املؤسـسات األفغانيــة، مبـا فيهــا اجلهـازان التنفيــذي والتــشريعي،    يـشجع   - ٤١  
سـعيا إىل   احلكومـة األفغانيـة     باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا     وينوه  على العمل بروح من التعاون،      

 وكفالــة  عمليــة اإلصــالح يف جمــال التــشريع واإلدارة العامــة، مــن أجــل مكافحــة الفــساد تنفيــذ
احلكــم الرشــيد، علــى النحــو املتفــق عليــه يف مــؤمتر بــون، بتمثيــل كامــل جلميــع األفغــان نــساء   

 بإصـدار   مـع الترحيـب   الـصعيد الـوطين ودون الـوطين،        كل من   ورجاال، وحتقيق املساءلة على     
ضرورة بذل املزيـد مـن اجلهـود علـى           ويؤكد ،٢٠١٢يوليه  / متوز ١٢املرسوم الرئاسي املؤرخ    

 بــاجلهود الــيت تبــذهلا حكومــة  وينــوهلــدويل لتقــدمي املــساعدة التقنيــة يف هــذا اجملــال،   الــصعيد ا
ــسريع   التأكيــد ويكــررأفغانــستان يف هــذا الــصدد،   ــة التنفيــذ الكامــل واملرحلــي وال  علــى أمهي

  ية واملساءلة على الصعيد الوطين؛واملنسق للربنامج الوطين ذي األولوية املتعلق بالشفاف
 ومحايتـها   الحترام التام جلميع حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية         إىل ا  يدعو  - ٤٢  

 وحريـــاهتم  حقـــوق املـــدافعني عـــن حقـــوق اإلنـــسانيـــشمليف مجيـــع أرجـــاء أفغانـــستان، مبـــا 
القـــانون اإلنـــساين الـــدويل، احلقـــوق واحلريـــات األساســـية املنـــصوص عليهـــا يف ، واألساســـية
 اسـتمرار القيـود   القلـق  مـع  يالحـظ رة، ولكنه  بالزيادة يف وسائل اإلعالم األفغانية احل      ويرحب

 علـى اللجنـة األفغانيـة       ويثيناملفروضة على حرية وسائل اإلعالم، واهلجمات على اإلعالميني،         
ة يف رصـد احتـرام حقـوق اإلنـسان          تبذلـه مـن جهـود شـجاع        املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان ملا    

 وتشجيع ظهـور جمتمـع مـدين تعـددي،           وكذلك يف تعزيز هذه احلقوق ومحايتها      ،أفغانستان يف
 أمهية التعاون الكامل جلميع األطراف الفاعلة املعنية مع اللجنة، وتعزيز اسـتقاللية هـذه                ويؤكد

ــة ســالمتها؛    ــراف وكفال ــشاملة للوكــاالت    تأييــده عــن ويعــرباألط ــعة ال ــشاركة الواس  للم
تعهـد هبـا، مبـا يف ذلـك االلتـزام           احلكومية واجملتمع املدين مـن أجـل تنفيـذ االلتزامـات املتبادلـة امل             

  بتوفري متويل حكومي كاٍف للجنة؛
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ــر  - ٤٣   ــق يف  يقـ ــذي َتحقّـ ــدم الـ ــم التقـ ــه رغـ ــسني،    بأنـ ــساواة بـــني اجلنـ ــسألة املـ  مـ
الضروري بذل جهود معززة، مبا يف ذلك العمل على حتقيق أهـداف عمليـة قابلـة للقيـاس،                 من

لنـساء والفتيـات يف أفغانـستان مـن العنـف      لضمان حقوق النساء والفتيات وكفالة محاية مجيع ا     
واالعتداء، ومتتعهن باحلماية مبوجب القانون وبإمكانية اللجـوء إىل القـضاء علـى قـدم املـساواة                 

 التمييز والعنف ضـد النـساء والفتيـات، وال سـيما العنـف الرامـي إىل                 بشدة ويدينمع الرجل،   
ــويؤكــــدمنــــع الفتيــــات مــــن االلتحــــاق باملــــدارس،   ذ قــــرارات جملــــس األمــــن  أمهيــــة تنفيــ

، )٢٠٠٩ (١٨٨٩، و         )٢٠٠٩ (١٨٨٨، و         )٢٠٠٨ (١٨٢٠، و         )٢٠٠٠( ١٣٢٥
 إىل مــا تــضمنته مــن التزامــات بتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين، ويــشري، )٢٠١٠ (١٩٦٠ و

  وكفالة حصول النساء اهلاربات من العنف العائلي على مالذ يكفل هلن األمان واألمـن؛
حلكومـة األفغانيـة بتعزيـز مـشاركة املـرأة يف مجيـع مؤسـسات                بـالتزام ا   يرحب  - ٤٤  

 بالتقـدم احملـرز   وينـوه احلوكمة األفغانيـة، مبـا يـشمل اهليئـات املنتخبـة واملعينـة واخلدمـة املدنيـة،            
ــصدد،   يف ــة    ويرحــبهــذا ال ــذهلا حلماي ــيت تب ــاجلهود املتواصــلة ال ــرأة  ب ــة  مــشاركة امل يف العملي

هـود املبذولـة لإلسـراع بالتنفيـذ الكامـل خلطـة العمـل الوطنيـة                 اجل ويـدعم  وتعزيزها،االنتخابية  
للمــرأة يف أفغانــستان، وإدراج نقاطهــا املرجعيــة يف الــربامج الوطنيــة ذات األولويــة، ووضــع        

ذلـك تقـدمي اخلـدمات       يف  ضـد املـرأة، مبـا      العنـف استراتيجية لإلنفاذ التام لقـانون القـضاء علـى          
يتجــزأ مــن عمليــة الــسالم   وق املــرأة ومحايتــها جــزء ال إىل أن النــهوض حبقــويــشريللــضحايا، 

انـستان بوضـع خطـة العمـل الوطنيـة          غ بـالتزام حكومـة أف     ويرحـب وإعادة اإلدمـاج واملـصاحلة،      
 إىل تقريـر البعثـة عـن تنفيـذ          ويـشري املتعلقة باملرأة والـسالم واألمـن، وبتنفيـذ اخلطـة ورصـدها،             

 إىل األمني العـام أن يواصـل إدراج         ويطلبتان،   ضد املرأة يف أفغانس    العنفقانون القضاء على    
املعلومات املتصلة بعملية إدماج املرأة يف احلياة السياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة ألفغانـستان             

  يف تقاريره املقدمة إىل جملس األمن؛
 تبقــى  بأمهيــة العــودة الطوعيــة واآلمنــة واملنظمــة واالنــدماج املــستدام ملــن يقــر  - ٤٥  

 إىل مواصـلة املـساعدة الدوليـة        ويـدعو ني األفغان من أجـل اسـتقرار البلـد واملنطقـة،            الالجئ من
  املقدمة يف هذا الصدد وتعزيزها؛

 أيضا أمهية عودة املشردين داخليا إىل ديارهم طواعيـة وبأمـان وبـصورة     يؤكد  - ٤٦  
رائـدة   بـإدراج أفغانـستان ضـمن البلـدان ال         ويرحـب منظمة وإعادة إدماجهم على حنو مستدام،       

املــشمولة مببــادرة األمــني العــام املتعلقــة بإجيــاد حلــول دائمــة، والتقــدم احملــرز يف وضــع سياســة    
  غانستان تتعلق باملشردين داخليا؛ألف
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االســـتيعابية ألفغانـــستان، بـــدعم  إىل ضـــرورة مواصـــلة تعزيـــز القـــدرة يـــشري  - ٤٧  
املـشردين داخليـا وإعـادة      اجملتمـع الـدويل، هبـدف تأهيـل مـن تبقـى مـن األفغـان الالجـئني و                   من

  إدماجهم بصورة كاملة؛
ــب  - ٤٨   ــدم إىل  يطلـ ــام أن يقـ ــني العـ ــرا     إىل األمـ ــهر تقريـ ــة أشـ ــل ثالثـ ــس كـ  اجمللـ

التطــورات يف أفغانــستان، وأن يــدرج يف تقــاريره تقييمــا ملــا حتقــق مــن تقــدم، اســتنادا إىل   عــن
ثـة وأولوياهتـا، علـى النحـو احملـدد       النقاط املرجعية لقياس وتتبع التقدم احملرز يف تنفيـذ واليـة البع           

  القرار؛ يف هذا
  . إبقاء املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٤٩  

  


	القرار 2096 (2013)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6935 المعقودة في 19 آذار/مارس 2013

	إن مجلس الأمن،
	 إذ يشير إلى قراراته السابقة بشأن أفغانستان، ولا سيما قراره 2041 (2012) القاضي بأن تُمدد حتى 23 آذار/مارس 2013 ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (البعثة)، على النحو المحدد في القرار 1662 (2006)،
	وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة أفغانستان واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية،
	وإذ يكرر تأكيد دعمه للعملية الانتقالية التي ستستتبع تحمُّل مؤسسات أفغانستان كامل المسؤولية عن القطاع الأمني، وفقا لنتائج مؤتمرات لندن وكابل وبون وطوكيو ومؤتمري قمة لشبونة وشيكاغو، وإذ يسلم بأن العملية الانتقالية ليست عملية أمنية فحسب، بل إنها تستتبع أيضا اضطلاع أفغانستان على نحو تام بالقيادة والسيطرة في مجالي الحوكمة والتنمية، وإذ يؤكد أن ما تقدمه الأمم المتحدة من دعم في أفغانستان يراعي مراعاة تامة العملية الانتقالية الجارية في أفغانستان،
	وإذ يشدد على عملية كابل الرامية إلى تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في التعجيل بتولّي الأفغان مقاليد القيادة وإمساكهم بزمام الأمور، وتعزيز الشراكة الدولية والتعاون الإقليمي، وتحسين الحوكمة الأفغانية، وتعزيز قدرات قوات الأمن الأفغانية، وتحقيق النمو الاقتصادي، والنهوض بحماية حقوق جميع المواطنين الأفغان، بمن فيهم النساء والفتيات، وإذ يرحب تحديدا بالالتزامات التي تعهدت بها الحكومة الأفغانية،
	وإذ يؤكد على أهمية اتّباع نهج شامل للتصدي للتحديات المترابطة التي تجابهها أفغانستان في مجالات الأمن والاقتصاد والحوكمة والتنمية، وإذ يدرك عدم وجود أي حل عسكري صِرْفٍ لضمان استقرار أفغانستان،
	وإذ يؤكد من جديد دعمه المستمر لحكومة وشعب أفغانستان في سعيهما إلى إعادة بناء بلدهما، وتوطيد أسس السلام المستدام والديمقراطية الدستورية،
	وإذ يرحب بالمؤتمر الدولي المعني بأفغانستان، المعقود في بون في 5 كانون الأول/ديسمبر 2011، وبالنتائج التي تمخّض عنها (S/2011/762)، وكذلك بالإعلان في بون عن أن العملية الانتقالية، المقرر أن تكتمل بحلول نهاية عام 2014، ينبغي أن يعقبها عقد للتحول (2015-2024)،
	وإذ يرحب أيضا بالعملية التي تدخل أفغانستان وشركاؤها الإقليميون والدوليون من خلالها في شراكة استراتيجية طويلة الأجل وفي اتفاقات أخرى، لكي تنعم أفغانستان بالسلام والاستقرار والرخاء،
	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) وباعتماد إطار عمل طوكيو للمساءلة المتبادلة الرامي إلى دعم النمو والتنمية الاقتصاديين المستدامين في أفغانستان، الذي كررت فيه الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي تأكيد التزاماتهما المتبادلة،
	وإذ يؤكد من جديد أن أوجه التقدم المستمر في مجالات الأمن والحوكمة وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتنمية، وكذلك في المسائل الشاملة لعدة قطاعات المتعلقة بمكافحة المخدرات ومكافحة الفساد وتحقيق المساءلة، يعزز كل منها الآخر، وأن برامج الحوكمة والتنمية التي أعطيت الأولوية لتنفيذها في المرحلة الانتقالية ينبغي أن تتسق مع الأهداف المحددة في إعلان طوكيو والبرامج الوطنية ذات الأولوية، وإذ يرحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي للتصدي لهذه التحديات من خلال نهج شامل،
	وإذ يعيد تأكيد دعمه، في هذا السياق تحديدا، لتنفيذ الالتزامات الواردة في الإعلانين الصادرين عن مؤتمري لندن (S/2011/65) وكابل، واستراتيجية التنمية الوطنية لأفغانستان والاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، تحت قيادة الشعب الأفغاني وسيطرته، وذلك في إطار استراتيجية التنفيذ الشاملة التي ستقوم حكومة أفغانستان بتفعيلها بدعمٍ من المنطقة والمجتمع الدولي، مع اضطلاع الأمم المتحدة بدور تنسيقي محوري ومحايد، بما يتماشى مع عملية كابل وما يتّسق مع البرامج الوطنية ذات الأولوية،
	وإذ يؤكد على الأهمية الحاسمة للنهوض بالتعاون الإقليمي بوصفه وسيلة فعالة لتوطيد الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفغانستان، وإذ يشير إلى أهمية إعلان كابل المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن علاقات حُسن الجوار (إعلان كابل) (S/2002/1416)، وإذ يرحب في هذا الصدد بالتزام المجتمع الدولي المستمر بدعم الاستقرار والتنمية في أفغانستان، وإذ يشير إلى المبادرات الدولية والإقليمية، من قبيل عملية اسطنبول للأمن والتعاون الإقليميين من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان، ومؤتمر القمة الرباعي بين أفغانستان وباكستان وطاجيكستان والاتحاد الروسي، ومؤتمر القمة الثلاثي بين أفغانستان وإيران وباكستان، ومؤتمر القمة الثلاثي بين أفغانستان وباكستان وتركيا، ومؤتمر القمة الثلاثي بين أفغانستان وباكستان والمملكة المتحدة، وكذلك مبادرات منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة الأمن الجماعي ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، وعملية مؤتمر التعاون الاقتصادي الإقليمي بشأن أفغانستان،
	وإذ يشيد بنتائج المؤتمر الوزاري لدول قلب آسيا الذي عقد في كابل في 14 حزيران/يونيه 2012، والذي كان بمثابة الخطوة الأولى في متابعة مؤتمر اسطنبول المعني بأفغانستان، المعقود في اسطنبول في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، حيث أكدت أفغانستان وشركاؤها الإقليميون مجددا التزامهم بتعزيز الأمن والتعاون على الصعيد الإقليمي لكي تنعم أفغانستان بالأمن والاستقرار، بسبل منها النهوض بالحوار الإقليمي وتعزيز تدابير بناء الثقة، وإذ يرحب بنتائج اجتماع كبار المسؤولين، الذي عقد في شباط/فبراير 2013، في باكو، والذي جرى فيه التصديق على تدابير بناء الثقة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ومكافحة المخدرات، والتجارة والتبادل التجاري وفرص الاستثمار، والتصديق، من حيث المبدأ، على التدابير المتعلقة بالتعليم، وإدارة الكوارث، والهياكل الأساسية الإقليمية، وإذ يتطلع إلى المؤتمر الوزاري المقبل لدول قلب آسيا، المقرر عقده في ألماتي في 26 نيسان/أبريل 2013، 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 يرحب أيضا بنتائج المؤتمر الدولي المعني باستراتيجية الحلول الخاصة باللاجئين الأفغان لدعم العودة الطوعية وإعادة الإدماج على نحو مستدام وتقديم المساعدة للدول المضيفة، الذي عُقد في جنيف، يومي 2 و 3 أيار/مايو 2012، وإذ يتطلع إلى مواصلة تنفيذ البيان المشترك الصادر عن المؤتمر، بهدف تعزيز استمرارية عمليات العودة ومواصلة تقديم الدعم للبلدان المضيفة، وذلك من خلال استمرار دعم المجتمع الدولي وجهوده الموجهة،
	وإذ يؤكد على الدور المحوري والمحايد الذي ستظل الأمم المتحدة تؤديه في مجال تعزيــز السلام والاستقرار في أفغانستان بقيادتها للجهود التي يضطلع بها المجتمع الدولي، بما في ذلك القيام، بالاشتراك مع حكومة أفغانستان، بتنسيق ورصد الجهود المبذولة لتنفيذ عملية كابل عن طريق المجلس المشترك للتنسيق والرصد، دعماً للأولويات التي وضعتها حكومة أفغانستان وتم تأكيدها في مؤتمر طوكيو، وإذ يعرب عن تقديره وتأييده القوي للجهود الجارية التي يبذلها الأمين العام وممثله الخاص لأفغانستان، وبصفة خاصة للجهود التي يبذلها أفراد البعثة، نساء ورجالا، الذين يعملون في ظروف شاقة لمد يد المساعدة لشعب أفغانستان،
	وإذ يؤكد من جديد أن دور الأطراف الدولية الفاعلة، سوف يتطور، اتّساقًا مع العملية الانتقالية، ليتحول من تقديم الخدمات بشكل مباشر إلى توفير الدعم للمؤسسات الأفغانية وبناء قدراتها، بما يمكّن حكومة أفغانستان من ممارسة سلطتها السيادية في جميع مهامها، وهو ما يشمل السحب التدريجي لجميع أفرقة تعمير الولايات، وكذلك حلّ أي هياكل تختص بنفس المهام والصلاحيات المنوطة بحكومة أفغانستان على الصعيدين الوطني ودون الوطني،
	وإذ يؤكد على أهمية الاضطلاع في أفغانستان بعملية سياسية شاملة وجامعة يقودها الأفغان ويملكون ناصيتها بهدف دعم المصالحة مع جميع من هم على استعداد للمصالحة، على النحو المبيّن في إعلان 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 المتعلقة بحقوق الإنسان، لا سيما حقوق المرأة، ويبدي الاستعداد للمشاركة في بناء أفغانستان التي تنعم بالسلام، والذي ورد بمزيد من التفصيل في نتائج مؤتمر بون، المعقود في 5 كانون الأول/ديسمبر 2011، التي تحظى بدعم حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي، في ظل الاحترام التام لتنفيذ التدابير وتطبيق الإجراءات التي وضعها مجلس الأمن في قراراته 1267 (1999) و 1988 (2011) و 2082 (2012)، وإذ يرحب، في هذا الصدد، بالزخم الذي اكتسبته مؤخرا عملية السلام والمصالحة التي يقودها الأفغان ويملكون ناصيتها، وإذ يرحب أيضا بالأنشطة التي يضطلع بها المجلس الأعلى للسلام وبجميع الأنشطة الرامية إلى دفع العملية السياسية الشاملة قدما، وإذ يرحب أيضا بالقرار الذي اتخذه بعض أعضاء حركة طالبان بالتصالح مع حكومة أفغانستان، ونبذ الفكر الإرهابي لتنظيم القاعدة وأتباعه، وتأييد الحل السلمي للنزاع المستمر في أفغانستان، وإذ يشدد على أهمية وجود عملية سياسية شاملة في أفغانستان لدعم السلام والمصالحة بين جميع الأفغان،
	وإذ يشير إلى الالتزامات التي تعهدت بها حكومة أفغانستان في مؤتمري كابل وطوكيو بتعزيز العملية الانتخابية في أفغانستان وتحسينها، بما يشمل إجراء إصلاحات انتخابية طويلة الأمد، من أجل ضمان اتّسام الانتخابات في المستقبل بالشفافية والمصداقية والديمقراطية واشتمالها للجميع، وإذ يرحب بالمرسوم الرئاسي الصادر في 26 تموز/يوليه 2012، وبإعلان لجنة الانتخابات المستقلة عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجالس الولايات لعام 2014، والأعمال التي تضطلع بها الجهات الأفغانية للتحضير لتلك الانتخابات،
	وإذ يؤكد من جديد أنه لكي يسود السلام أفغانستان في المستقبل لا بد من بناء دولة مستقرة وآمنة وقادرة على الاستمرار من الوجهة الاقتصادية وخالية من الإرهاب والمخدرات وقائمة على سيادة القانون، والمؤسسات الديمقراطية المعززة، وعلى احترام الفصل بين السلطات، والضوابط والموازين الدستورية الراسخة، وضمان حقوق المواطنين وواجباتهم وإعمالها، وإذ يرحب بمساهمة فريق الاتصال الدولي في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في مجال تنسيق الدعم الدولي لأفغانستان وتوسيع نطاقه،
	وإذ يشدد مرة أخرى على الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مؤتمري قمة لشبونة وشيكاغو اللذين عقدتهما منظمة حلف شمال الأطلسي بين حكومة أفغانستان والبلدان المساهمة في القوة الدولية للمساعدة الأمنية، والتي تقضي بنقل المسؤولية الأمنية الكاملة في أفغانستان إلى قوات الأمن الوطنية الأفغانية نقلاً تدريجيا في جميع أنحاء البلد بحلول نهاية عام 2014، وإذ يحيط علما بإعلان منظمة حلف شمال الأطلسي وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية بشأن الشراكة الدائمة، الموقَّع في لشبونة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وإذ ينوّه بالمساعي المشتركة المبذولة في إطار العملية الانتقالية، وإذ يرحب بالتقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ المراحل الأولى والثانية والثالثة من العملية الانتقالية، وإذ يرحب أيضا بالإعلان في كانون الأول/ديسمبر 2012 عن المقاطعات والولايات التي تشملها المرحلة الرابعة من العملية الانتقالية، وإذ يتطلع إلى توسيع نطاق العملية بشكل تدريجي ومسؤول لتشمل المناطق المتبقية من البلد في إطار المرحلة الخامسة والأخيرة من العملية الانتقالية،
	وإذ يشدد على أهمية قدرة قوات الأمن الوطنية الأفغانية على إنجاز العمليات وتحلّيها بالكفاءة المهنية وضمان استمرارها لتلبية الاحتياجات الأمنية لأفغانستان، بغية إحلال السلام وبسط الأمن وتحقيق الاستقرار على نحو دائم، وإذ يؤكد على الالتزام الطويل الأجل الذي تعهّد به المجتمع الدولي، إلى ما بعد عام 2014 وخلال عقد التحول (2015-2024)، بتقديم الدعم لزيادة تطوير قوات الأمن الوطنية الأفغانية، بوسائل منها التدريب، وإضفاء الطابع المهني على تلك القوات،
	وإذ يرحب بالإعلان المشترك بشأن أفغانستان الصادر عن مؤتمر قمة شيكاغو، 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 القرار الذي اتخذته حكومة أفغانستان ومنظمة حلف شمال الأطلسي بأن تعمل المنظمة على مواصلة توفير التدريب لقوات الأمن الوطنية الأفغانية وتقديم المشورة والمساعدة لها بعد عام 2014، وإذ يشير إلى مسؤولية حكومة أفغانستان عن توفير الدعم اللازم لقوات أمن وطنية أفغانية كافية العدد وقادرة على أداء مهامها، بمساندة من المجتمع الدولي، وفق ما تقرر في المؤتمر الدولي المعني بأفغانستان الذي عقد في بون في 5 كانون الأول/ديسمبر 2011، من خلال القيام بتدريب قوات الأمن الوطنية الأفغانية وتجهيزها وتمويلها وتنمية قدراتها إلى ما بعد نهاية الفترة الانتقالية، وإذ يرحب بما أُكد عليه مجددا، في الإعلان المشترك لمؤتمر قمة شيكاغو، بشأن الإنفاق 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 يسلّم بأن تعزيز المكاسب الأمنية لا بد أن يدعمه إحراز تقدم على صعيد الحوكمة والقدرات الإنمائية في أفغانستان، وإذ يلاحظ، في هذا السياق، أهداف البعثة والقوة الدولية للمساعدة الأمنية، على نحو ما لوحظ أيضا في القرار 2069 (2012)، وإذ يؤكد على ضرورة التعاون والتنسيق وتبادل الدعم على النحو الأمثل فيما بينهما، مع إيلاء الاعتبار الواجب للمسؤوليات المحددة لكل منهما،
	وإذ يعيد تأكيد ضرورة قيام جميع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، من خلال آلية الفريق القطري ونهج ”وحدة العمل في الأمم المتحدة“ وبتوجيهٍ من الممثل الخاص للأمين العام، بتعزيز الجهود، بالتشاور والتعاون الكاملين مع حكومة أفغانستان، بغية زيادة الاتساق والتنسيق والكفاءة وتحقيق التوافق التام مع البرامج ذات الأولوية الوطنية التي حددتها حكومة أفغانستان،
	وإذ يرحب بمساعي البلدان التي تقوم بزيادة جهودها المدنية، بما في ذلك الجهود الإنسانية، لمساعدة حكومة وشعب أفغانستان، وإذ يشجع المجتمع الدولي على مواصلة تعزيز مساهماته بطريقة منسقة مع السلطات الأفغانية والبعثة، من أجل تعزيز القيادة الأفغانية والسيطرة الأفغانية على زمام الأمور، حسب ما تم تأكيده مجددا في مؤتمر طوكيو المعقود في تموز/يوليه 2012،
	وإذ يؤكد على ضرورة زيادة تحسين فرص وصول المعونة الإنسانية ونوعيتها وحجمها، بما يكفل تنسيق وإيصال المساعدة الإنسانية على نحو كفؤ وفعال وجيد التوقيت بوسائل منها تعزيز التنسيق فيما بين وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها تحت سلطة الممثل الخاص للأمين العام، وفيما بين الأمم المتحدة وغيرها من الجهات المانحة، وخاصة حيثما تشتدّ الحاجة إليها، ودعم إمساك الحكومة الأفغانية بشكل متزايد بزمام تنسيق المساعدة الإنسانية المقدمة لمواطنيها،
	وإذ يشدد على ضرورة أن تتمسك جميع الأطراف، في إطار تقديم المساعدة الإنسانية، بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في مراعاة الاعتبارات الإنسانية والحياد والتجرد والاستقلالية، وأن تحترم تلك المبادئ،
	وإذ يكرر تأكيد قلقه إزاء الحالة الأمنية في أفغانستان، ولا سيما أعمال العنف والأنشطة الإرهابية المتواصلة التي تقوم بها حركة طالبان وتنظيمُ القاعدة، وغيرهما من الجماعات العنيفة المتطرفة والجماعات المسلحة غير القانونية والمجرمين والضالعين في إنتاج المخدرات غير المشروعة أو الاتجار بها أو تجارتها، وإزاء الصلات المتينة بين أنشطة الإرهاب والمخدرات غير المشروعة، مما يؤدي إلى تهديد السكان المحليين، بمن فيهم النساء والأطفال وقوات الأمن الوطنية والأفراد العسكريون والمدنيون الدوليون،
	وإذ يسلم بالتهديدات التي ما فتئت تثير الجزع التي تمثلها حركة طالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات العنيفة المتطرفة والجماعات المسلحة غير القانونية، وكذلك التحديات التي تكتنف المساعي الرامية إلى التصدي لتلك التهديدات، وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء ما ينجم عن أعمال العنف والأنشطة الإرهابية التي تقوم بها حركة طالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات العنيفة المتطرفة والجماعات المسلحة غير القانونية من عواقب وخيمة على قدرة الحكومة الأفغانية على ضمان سيادة القانون، وتوفير الأمن والخدمات الأساسية للشعب الأفغاني، وكفالة تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها،
	وإذ يشير إلى قراراته 1674 (2006) و 1738 (2006) و 1894 (2009) المتعلقة بحماية المدنيين في النـزاعات المسلحة، وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع عدد الإصابات في صفوف المدنيين في أفغانستان، ولا سيما النساء والأطفال، التي تُعزى غالبيتها العظمى على نحو متزايد إلى حركة طالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات العنيفة والمتطرفة والجماعات المسلحة غير القانونية، وإذ يؤكد من جديد أنه يجب على جميع الأطراف في النزاع المسلح أن تتخذ كافة الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين، وإذ يدعو جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإلى اتخاذ كافة التدابير المناسبة لضمان حماية المدنيين، وإذ يسلم بأهمية ما يجري من رصد لحالة المدنيين، ولا سيما الخسائر التي تقع في صفوف المدنيين، وإبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بذلك، من قبل جهات منها القوة الدولية للمساعدة الأمنية، وإذ يحيط علما بالتقدم الذي تحرزه القوات الأفغانية والدولية في التقليل إلى أدنى حد من الخسائر التي تقع في صفوف المدنيين، على نحو ما أقرت به البعثة في تقريرها عن حماية المدنيين في النزاع المسلح، المؤرخ 19 شباط/فبراير 2013،
	وإذ يعرب أيضا عن قلقه ممّا تمثله الألغام المضادة للأفراد ومخلفات الحرب والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع من تهديد خطير للسكان المدنيين، وإذ يشدد على ضرورة الامتناع عن استعمال الأسلحة والأجهزة التي يحظرها القانون الدولي،
	وإذ يشجع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين على مواصلة تقديم الدعم الفعال للجهود المتواصلة المبذولة بقيادة أفغانية للتصدي لإنتاج المخدرات والاتجار بها، ولا سيما من خلال الفريق العامل المعني بمكافحة المخدرات التابع للمجلس المشترك للتنسيق والرصد، إضافة إلى المبادرات الإقليمية، وإذ يدرك الخطر الذي يشكله إنتاج المخدرات غير المشروعة وتجارتها والاتجار بها على السلام والاستقرار الدوليين في مناطق مختلفة من العالم، والدور المهم الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في هذا الصدد، وإذ يشدد على الدور الهام المنوط بالأمم المتحدة في مواصلة رصد حالة المخدرات في أفغانستان،
	وإذ يشدد على ضرورة بذل جهود إقليمية منسقة لمكافحة مشكلة المخدرات، وإذ يرحب في هذا الصدد بعقد المؤتمر الوزاري الإقليمي المعني بمكافحة المخدرات، في إسلام أباد، يومي 12 و 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة المخدرات،
	وإذ يعرب عن تأييده لمواصلة حظر الحكومة الأفغانية لسماد نيترات الأمونيا، وإذ يحث على اتخاذ إجراءات عاجلة لإنفاذ أنظمة بشأن الرقابة على كل المواد المتفجرة والسلائف الكيميائية، بما يحد من قدرة المتمردين على استخدامها في الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، وإذ يهيب بالمجتمع الدولي دعم الجهود التي تبذلها حكومة أفغانستان في هذا الصدد،
	وإذ يرحب بالعمل الجاري في إطار مبادرة ميثاق باريس باعتبارها أحد أهم الأطر في مكافحة المواد الأفيونية الأفغانية المصدر، وإذ يحيط علما بإعلان فيينا، وإذ يشدد على الهدف المتوخى من ميثاق باريس، وهو إقامة تحالف دولي واسع لمكافحة الاتجار بالمواد الأفيونية غير المشروعة، في إطار الأخذ بنهج شامل في إحلال السلام وتحقيق الاستقرار والتنمية في أفغانستان، وفي المنطقة وخارجها،
	وإذ يشير إلى الإعلان الذي وجهته حكومة أفغانستان إلى الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات والذي أفادت فيه بعدم وجود أي استعمال قانوني لأنهيدريد الأسيتيك في أفغانستان في الوقت الراهن وضرورة امتناع البلدان المنتجة والمصدرة عن الترخيص بتصدير هذه المادة إلى أفغانستان دون طلب من الحكومة الأفغانية، وإذ يشجع الدول الأعضاء، عملا بالقرار 1817 (2008)، على زيادة تعاونها مع الهيئة الدولية، وخاصة بالامتثال التام لأحكام المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988،
	وإذ يشير إلى قراراته 1265 (1999) و 1296 (2000) و 1674 (2006) و 1738 (2006) و 1894 (2009) المتعلقة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وإلى قراراته 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، وقراراته 1612 (2005) و 1882 (2009) و 1998 (2011) و 2068 (2012) المتعلقة بالأطفال والنزاعات المسلحة، وإذ يحيط علما بتقرير الأمين العام (S/2011/55) عن الأطفال والنزاع المسلح في أفغانستان، إضافة إلى استنتاجات الفريق العامل المعني بالأطفال والنزاع المسلح التابع لمجلس الأمن (S/AC.51/2011/3)،
	1 - يرحب بتقرير الأمين العام المؤرخ 5 آذار/مارس 2013 (S/2013/133)؛
	2 - يعرب عن تقديره لالتزام الأمم المتحدة الطويل الأجل، بما يشمل الفترة التالية لعام 2014 ويستمر خلال عقد التحول، بدعم حكومة أفغانستان وشعبها، ويعيد تأكيد دعمه الكامل لعمل البعثة والممثل الخاص للأمين العام؛ ويشدد على أهمية تزويد البعثة بالموارد الكافية للوفاء بولايتها؛
	3 - يقرر تمديد ولاية البعثة، على النحو المحدد في قراراته 1662 (2006)، و 1746 (2007)، و 1806 (2008)، و 1868 (2009)، و 1917 (2010)، و 1974 (2011) و 2041 (2012)، والفقرات 4 و 5 و 6 و 7 أدناه، حتى 19 آذار/مارس 2014؛
	4 - يقـر بأن الولاية المجددة للبعثة تراعي العملية الانتقالية مراعاة تامة، وتدعم تولّي أفغانستان بصورة كاملة لدور القيادة وامتلاكها زمام الأمور في مجالات الأمن والحوكمة والتنمية، بما يتفق مع التفاهمات التي تم التوصل إليها بين أفغانستان والمجتمع الدولي في مؤتمرات لندن وكابل وبون وطوكيو وفي مؤتمري قمة لشبونة وشيكاغو؛
	5 - يدعو الأمم المتحدة إلى القيام، بمساندة من المجتمع الدولي، بدعم البرامج الوطنية ذات الأولوية لحكومة أفغانستان التي تغطي مسائل الأمن والحوكمة والعدالة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم التنفيذ الكامل للالتزامات المتبادلة المعلنة بشأن هذه المسائل في المؤتمرات الدولية، وكذلك بشأن مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، ويطلب أن تقوم البعثة، في مهمة للتمكين المتزايد، بتقديم المساعدة إلى حكومة أفغانستان في مسيرتها نحو ضمان تولي الأفغان لمقاليد القيادة وإمساكهم بزمام الأمور بصورة كاملة، على النحو الذي حددته عملية كابل؛
	6 - يقرر كذلك أن تواصل البعثة والممثل الخاص للأمين العام، في حدود ولايتهما وبالاسترشاد بمبدأ تعزيز السيادة الأفغانية واضطلاع أفغانستان بالقيادة وتوليها زمام الأمور، الإشراف على الجهود المدنية الدولية وتنسيقها، وفقا لما ورد في الإعلانات الصادرة عن مؤتمرات لندن وكابل وطوكيو ونتائج مؤتمر بون، مع التركيز بصفة خاصة على الأولويات المبينة أدناه:
	(أ) التشجيع، بصفة الرئيس المشارك للمجلس المشترك للتنسيق والرصد، على تقديم المجتمع الدولي دعما أكثر اتساقا لأولويات حكومة أفغانستان في مجالي التنمية والحوكمة، بوسائل منها دعم ما هو جار حاليا من وضع وترتيب للبرامج الوطنية ذات الأولوية، وتعبئة الموارد، والتنسيق بين الجهات المانحة الدولية والمنظمات الدولية، وتوجيه المساهمات المقدمة من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، ولا سيما لأنشطة مكافحة المخدرات والتعمير والتنمية؛ وفي الوقت نفسه، دعم الجهود الرامية إلى زيادة نسبة المعونة الإنمائية المقدمة من خلال الحكومة الأفغانية، بما يتسق والالتزامات المقطوعة في مؤتمر كابل، ودعم الجهود الرامية إلى زيادة الشفافية والفعالية في استخدام الحكومة الأفغانية لتلك الموارد؛
	(ب) توفير الدعم، بناء على طلب السلطات الأفغانية، لتنظيم الانتخابات الأفغانية المقبلة، وبخاصة الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجالس الولايات لعام 2014، والقيام، دعما للجهود التي تبذلها حكومة أفغانستان، بتعزيز استدامة العملية الانتخابية ونزاهتها وانفتاحها على الجميع، على النحو المتفق عليه في مؤتمرات لندن وكابل وبون وطوكيو ومؤتمر قمة شيكاغو، وتزويد المؤسسات الأفغانية المشاركة في هذه العملية بالمساعدة في بناء القدرات والمساعدة التقنية؛
	(ج) القيام بالتوعية وبذل المساعي الحميدة لدعم عملية السلام والمصالحة التي تقودها أفغانستان وتملك زمامها، إذا طلبت الحكومة الأفغانية ذلك، بوسائل منها تنفيذ البرنامج الأفغاني للسلام وإعادة الإدماج واقتراح تدابير لبناء الثقة ودعمها في إطار الدستور الأفغاني وفي احترام كامل لتنفيذ التدابير وتطبيق الإجراءات التي وضعها مجلس الأمن في قراراته 1267 (1999) و 1988 (2011) و 1989 (2011) و 2082 (2012) و 2083 (2012)، وقرارات المجلس الأخرى ذات الصلة؛
	(د) دعم التعاون الإقليمي، بهدف مساعدة أفغانستان على استغلال دورها في قلب آسيا لتشجيع التعاون الإقليمي، وللعمل من أجل استقرار وازدهار أفغانستان، بالاعتماد على الإنجازات المحققة؛
	(هـ) مواصلة التعاون مع القوة الدولية للمساعدة الأمنية وكبير الممثلين المدنيين لمنظمة حلف شمال الأطلسي على جميع المستويات وفي جميع أرجاء البلد دعما للعملية الانتقالية الجارية نحو اضطلاع أفغانستان بالقيادة وتوليها زمام الأمور بصورة كاملة وفق ما اتُّفق عليه في مؤتمري كابل ولندن ومؤتمري قمة لشبونة وشيكاغو، وذلك بطريقة مستدامة ضمانا لحماية وتعزيز حقوق الأفغان كافة، وفقا للولاية الحالية لكل منهما، بهدف تحسين التنسيق بين العنصرين المدني والعسكري إلى أقصى حد ممكن، وتيسير تبادل المعلومات في حينها وكفالة الاتساق بين الأنشطة التي تقوم بها القوات الأمنية الوطنية والدولية والجهات الفاعلة المدنية دعما لعملية تقودها أفغانستان بهدف تحقيق التنمية وإرساء الاستقرار، بوسائل منها المشاركة مع أفرقة تعمير الولايات والتعاون مع المنظمات غير الحكومية، وخصوصا من خلال مشاركتها بصفة مراقب في مجلس الانتقال المشترك بين أفغانستان ومنظمة حلف شمال الأطلسي؛
	7 - يؤكد من جديد أيضا أن البعثة والممثل الخاص سيبذلان مزيدا من الجهود من أجل زيادة الاتساق والتنسيق فيما بين وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية في أفغانستان والنهوض بكفاءتها بهدف الارتقاء بفعاليتها الجماعية إلى أقصى حد، بما يتماشى تماما مع البرامج الوطنية ذات الأولوية التي حددتها حكومة أفغانستان، وسيواصلان قيادة الجهود المدنية الدولية، مع التركيز على تفعيل وتعزيز دور المؤسسات الأفغانية في الاضطلاع بمسؤولياتها في المجالات ذات الأولوية التالية:
	(أ) التشجيع، من خلال وجود ملائم للبعثة، يحدد من خلال التشاور والتعاون الكاملين مع حكومة أفغانستان، ودعما لجهود الحكومة الأفغانية، على إنفاذ عملية كابل في مختلف أنحاء البلد، بوسائل منها تقوية التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتيسير اشتمال سياسات الحكومة للجميع وفهم تلك السياسات؛
	(ب) دعم الجهود التي تبذلها الحكومة الأفغانية، في إطار وفائها بالتزاماتها على النحو المتعهّد به في مؤتمرات لندن وكابل وبون، لتحسين الحوكمة وسيادة القانون، بما في ذلك العدالة الانتقالية وتنفيذ الميزانية ومكافحة الفساد في جميع أنحاء البلد وفقا لعملية كابل وإطار طوكيو للمساءلة المتبادلة، بهدف المساعدة في جني ثمار السلام وتقديم الخدمات في الوقت المناسب وبطريقة مستدامة؛
	(ج) الاستمرار، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في التعاون مع اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان وبناء قدراتها، وكذلك في التعاون مع الحكومة الأفغانية والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية المعنية، من أجل رصد حالة المدنيين، وتنسيق الجهود الرامية إلى كفالة حمايتهم، وتعزيز المساءلة، والمساعدة في التنفيذ التام للأحكام المتعلقة بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان الواردة في الدستور الأفغاني والمعاهدات الدولية التي تندرج أفغانستان ضمن الدول الأطراف فيها، ولا سيما الأحكام المتعلقة بتمتع المرأة التام بحقوق الإنسان الواجبة لها؛
	(د) تنسيق وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية، لأغراض تشمل دعم الحكومة الأفغانية، ووفقا للمبادئ الإنسانية، بهدف بناء قدرة الحكومة لكي يتسنى لها الاضطلاع بالدور المحوري التنسيقي في المستقبل، بوسائل منها تقديم الدعم الفعال إلى السلطات الوطنية والمحلية في مساعدة وحماية المشردين داخليا، وتهيئة الظروف المواتية لعودة اللاجئين من البلدان المجاورة ومن البلدان الأخرى، والمشردين داخليا، عودةً طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة؛
	8 - يهيب بكافة الأطراف الأفغانية والدولية التنسيق مع البعثة في تنفيذ ولايتها وفي الجهود الرامية إلى تعزيز أمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وحرية تنقلهم في جميع أرجاء البلد؛
	9 - يكرر التأكيد على ضرورة كفالة الأمن لموظفي الأمم المتحدة وعلى دعمه للتدابير التي اتخذها الأمين العام بالفعل في هذا الصدد؛
	10 - يشدد على الأهمية الحاسمة لاستمرار وجود البعثة وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في الولايات، بما ينسجم مع العملية الانتقالية، دعما للحكومة الأفغانية وفي إطار التعاون معها، وسعيًا إلى تلبية الاحتياجات وإرساء الأمن، وبما يشمل هدف إضفاء الفعالية على عمل الأمم المتحدة عموما، ويدعم بقوة سلطة الممثل الخاص للأمين العام في تنسيق جميع أنشطة وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في أفغانستان على أساس نهج ”وحْدة العمل في الأمم المتحدة“؛
	11 - يشجع الأمين العام على مواصلة الجهود التي يبذلها حاليا من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة المسائل الأمنية المرتبطة بوجود الأمم المتحدة، ويشجع بوجه خاص، خلال العملية الانتقالية الحالية وفيما بعدها، على التنسيق بعناية مع قوات الأمن الوطنية الأفغانية، بدعم من قوة المساعدة، حسب الاقتضاء؛
	12 - يشدد على أهمية تحقيق تنمية ديمقراطية مستدامة في أفغانستان تعمل في ظلها جميع المؤسسات الأفغانية ضمن مجالات اختصاصها المحددة بوضوح، وفقا للقوانين ذات الصلة والدستور الأفغاني، ويرحب، في هذا الصدد، بالتزام حكومة أفغانستان في مؤتمر كابل، الذي أُعيد تأكيده في مؤتمري بون وطوكيو، بإدخال المزيد من التحسينات على العملية الانتخابية، بما في ذلك معالجة مسألة استدامة العملية الانتخابية، ويؤكد من جديد، مع مراعاة الالتزامات التي تعهّد بها المجتمع الدولي والحكومة الأفغانية في مؤتمرات لندن وكابل وبون وطوكيو، دور البعثة في تقديم الدعم، بناء على طلب الحكومة الأفغانية، لتنفيذ هذه الالتزامات، ويطلب إلى البعثة تقديم المساعدة إلى المؤسسات الأفغانية المعنية، بناء على طلب حكومة أفغانستان، من أجل دعم نزاهة العملية الانتخابية؛ ويهيب كذلك بأعضاء المجتمع الدولي تقديم المساعدة حسب الاقتضاء؛
	13 - يرحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الأفغانية للمضي قدما بعملية السلام والمصالحة، بما في ذلك من خلال المجلس الأعلى للسلام وتنفيذ البرنامج الأفغاني لتحقيق السلام وإعادة الإدماج، عملا على إجراء حوار شامل للجميع تقوده أفغانستان بشأن المصالحة والمشاركة السياسية، على النحو الوارد في إعلان 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، ولا سيما حقوق المرأة، ويبدي الاستعداد للمشاركة في بناء أفغانستان التي تنعم بالسلام، وعلى النحو الوارد بمزيد من التفصيل في المبادئ والنتائج الختامية المنصوص عليها في نتائج مؤتمر بون الذي عُقد في 5 كانون الأول/ديسمبر 2011، ويشجع حكومة أفغانستان على الاستفادة من المساعي الحميدة للبعثة لدعم هذه العملية، حسب الاقتضاء، في ظل الاحترام التام لتنفيذ التدابير والإجراءات التي وضعها مجلس الأمن في قراراته 1267 (1999) و 1988 (2011) و 2082 (2012)، وقرارات المجلس الأخرى ذات الصلة؛
	14 - يرحب أيضا بالتدابير التي اتخذتها حكومة أفغانستان، ويشجع الحكومة على مواصلة زيادة مشاركة المرأة وكذلك الأقليات والمجتمع المدني في عمليات التواصل والتشاور وصنع القرار، ويشير إلى أن النساء يؤدين دورا حيويا في عملية السلام، حسب المعترف به في قرار مجلس الأمن 1325 (2000) وفي القرارات ذات الصلة، ولذلك يكرر تأكيد ضرورة مشاركة المرأة بصورة كاملة وفعالة وعلى قدم المساواة في جميع مراحل عمليات السلام، ويحث على إشراكها في وضع وتنفيذ استراتيجيات ما بعد انتهاء النزاع لأخذ وجهات نظرها واحتياجاتها في الحسبان، حسب ما تم تأكيده في مؤتمري بون وطوكيو؛
	15 - يشير إلى إنشاء اللجنة التي شُكلت عملا بقرار مجلس الأمن 1988 (2011) وإلى أساليب عملها وإجراءاتها، بما في ذلك الإجراءات الجديدة التي وضعت في قرار مجلس الأمن 2082 (2012) لتيسير تقديم طلبات الاستثناء من الحظر المفروض على السفر والإسراع في بحثها، دعما لعملية السلام والمصالحة، ويرحب، في هذا السياق، بتعاون الحكومة الأفغانية والمجلس الأعلى للسلام والبعثة مع اللجنة بوسائل منها توفير المعلومات ذات الصلة اللازمة لتحديث القائمة الموضوعة بموجب القرار 1988، ومن خلال تحديد الجماعات والمؤسسات والكيانات والأفراد الذين يشتركون مع حركة طالبان في تهديد السلم والاستقرار والأمن في أفغانستان، وفقا لمعايير الإدراج في القائمة المبينة في قرار مجلس الأمن 2082 (2012)، ويشير إلى أن وسائل تمويل أو دعم هؤلاء الأفراد وهذه الجماعات والمؤسسات والكيانات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام العائدات المتأتية من زراعة المخدرات وسلائفها الصادرة من أفغانستان والعابرة لها، وإنتاجها والاتجار بها على نحو غير مشروع، ويشجع على مواصلة هذا التعاون؛
	16 - يشدد على دور البعثة في دعم إرساء عملية سلام ومصالحة شاملة للجميع يقودها الأفغان ويملكون ناصيتها، بما يشمل البرنامج الأفغاني لتحقيق السلام وإعادة الإدماج، في حال طلبت حكومة أفغانستان ذلك، مع مواصلة تقييم الآثار المترتبة على تلك العملية من الوجهتين الجنسانية والمتصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، عن طريق أمور تشمل التعاون مع اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، ويشجع المجتمع الدولي على مساندة جهود حكومة أفغانستان في هذا الصدد، بسبل منها مواصلة تقديم الدعم للصندوق الاستئماني للسلام وإعادة الإدماج؛
	17 - يؤكد مجددا دعمه للجهود الإقليمية الجارية بقيادة أفغانية في إطار ”عملية اسطنبول للأمن والتعاون الإقليميين من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان“، ويرحب بنتائج مؤتمر كابل الوزاري المعقود في 14 حزيران/يونيه 2012، في إطار متابعة مؤتمر اسطنبول المعني بأفغانستان، المعقود في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ويرحب بالتصديق على خطط تنفيذ جميع تدابير بناء الثقة الستة التي أعطيت أولوية في التنفيذ، ويشيد بالتقدم الملموس الذي تحقق في هذه العملية منذ استهلالها، ويتطلع للمؤتمر الوزاري المقبل لدول قلب آسيا المقرر عقده في 26 نيسان/أبريل 2013، في ألماتي، ويدعو أفغانستان وشركاءها الإقليميين إلى مواصلة الزخم والاستمرار في بذل الجهود من أجل تعزيز الحوار والثقة على الصعيد الإقليمي من خلال عملية اسطنبول، ويشير 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؛
	18 - يرحب بالجهود الجارية التي تبذلها حكومة أفغانستان وشركاؤها المجاورون والإقليميون والمنظمات الدولية، بما فيها منظمة التعاون الإسلامي، من أجل تعزيز الثقة والتعاون فيما بينهم، وكذلك مبادرات التعاون التي وضعتها مؤخرا البلدان المعنية والمنظمات الإقليمية، بما فيها مؤتمرات القمة الثلاثية لأفغانستان وباكستان وتركيا ومؤتمر القمة الثلاثي لأفغانستان وإيران وباكستان، ومؤتمر القمة الثلاثي لأفغانستان وباكستان والمملكة المتحدة، ومنظمة شنغهاي للتعاون ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي؛
	19 - يدعو إلى تعزيز عملية التعاون الإقليمي بما يشمل اتخاذ تدابير لتيسير التجارة والنقل العابر على الصعيد الإقليمي، وذلك بسبل منها إبرام اتفاقات إقليمية وثنائية للتجارة العابرة، وتوسيع نطاق التعاون القنصلي لإصدار التأشيرات وتيسير أسفار أصحاب الأعمال بهدف توسيع النشاط التجاري وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتطوير الهياكل الأساسية، بما يشمل الترابط على صعيد الهياكل الأساسية وإمدادات الطاقة والنقل والإدارة المتكاملة للحدود، وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وإيجاد فرص العمل في أفغانستان، آخذا بعين الاعتبار الدور التاريخي لأفغانستان باعتبارها جسرا بريا في آسيا، ويرحب بالنتائج التي خلص إليها المؤتمر الخامس للتعاون الاقتصادي الإقليمي بشأن أفغانستان، الذي عقد في طاجيكستان في آذار/مارس 2012 من أجل مواصلة تنمية التعاون والشراكة وتوطيدهما، بهدف تعزيز السلام والرخاء في أفغانستان وفي المنطقة؛
	20 - يشدد، في هذا الصدد، على أهمية تعزيز شبكات النقل المحلية والإقليمية التي ستسهل الترابط من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار والاكتفاء الذاتي، وبخاصة الانتهاء من أعمال إنشاء السكك الحديدية والطرق البرية المحلية وصيانتها، ووضع المشاريع الإقليمية بغرض تعزيز مزيد من الترابط، والنهوض بالقدرات المتعلقة بالطيران المدني الدولي؛
	21 - يؤكد من جديد الدور المحوري للمجلس المشترك للتنسيق والرصد في تنسيق وتيسير ورصد تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية لأفغانستان والبرامج الوطنية ذات الأولوية، ويهيب بجميع الجهات الفاعلة المعنية أن تعزز تعاونها مع المجلس في هذا الصدد بغية مواصلة الارتقاء بكفاءته؛
	22 - يهيب بالجهات المانحة الدولية والمنظمات الدولية والحكومة الأفغانية أن تتقيد بما قطعته على نفسها من التزامات في مؤتمر طوكيو وفي المؤتمرات الدولية السابقة، ويكرر تأكيد أهمية مواصلة الجهود لتحسين تنسيق المعونة وفعاليتها، وذلك بوسائل منها كفالة الشفافية ومكافحة الفساد؛ وتعزيز قدرة حكومة أفغانستان على تنسيق المعونة؛
	23 - يهيب بالحكومة الأفغانية أن تستمر، مستعينة بالمساعدة المقدمة من المجتمع الدولي، بما في ذلك القوة الدولية للمساعدة الأمنية وائتلاف عملية الحرية الدائمة، ووفقا للمسؤوليات الموكولة إلى كل منهما، وبحسب ما يطرأ على تلك المسؤوليات من تطور، في التصدي لتهديد أمن أفغانستان واستقرارها من جانب عناصر حركة طالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات المتطرفة العنيفة والجماعات المسلحة غير القانونية، والمجرمين والضالعين في إنتاج المخدرات غير المشروعة أو في الاتجار بها أو تجارتها؛
	24 - يكرر التأكيد على أهمية القيام، في إطار شامل، بتعزيز القدرات الوظيفية والطابع المهني والمساءلة في القطاع الأمني الأفغاني عن طريق الأخذ بإجراءات الفرز الملائمة والاضطلاع بجهود التدريب والتوجيه والإعداد والتمكين، لصالح النساء والرجال على السواء، بهدف تسريع وتيرة التقدم نحو بلوغ هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوازن العرقي في صفوف قوات الأمن الأفغانية التي توفر الأمن وتكفل سيادة القانون في جميع أنحاء البلد، ويشدد على أهمية التزام المجتمع الدولي على الأجل الطويل، بما يتعدى عام 2014، بكفالة وجود قوة أمن وطنية أفغانية تستوفي شروط القدرة والمهنية والاستدامة؛
	25 - يرحب في هذا السياق بالتقدم المتواصل في مجال تطوير الجيش الوطني الأفغاني وتحسين قدرته على تخطيط العمليات وتنفيذها، ويشجع على الاستمرار في جهود التدريب، بوسائل منها المساهمة بالمدربين والموارد والأفرقة الاستشارية من خلال البعثة التدريبية التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان، وإسداء المشورة فيما يتصل بوضع عملية مستدامة لتخطيط الدفاع بالإضافة إلى تقديم المساعدة في مبادرات إصلاح الدفاع، ويرحب كذلك بالإعلان الذي تم في كانون الأول/ديسمبر 2012 عن المقاطعات والولايات التي تشملها المرحلة الرابعة من العملية الانتقالية، ويتطلع إلى الإعلان عن المرحلة الخامسة والأخيرة؛
	26 - يحيط علما بالجهود الجارية التي تبذلها السلطات الأفغانية لتعزيز قدرات الشرطة الوطنية الأفغانية، ويدعو إلى مواصلة الجهود لتحقيق هذا الهدف، ويشدد، في هذا السياق، على أهمية تقديم المساعدة الدولية عن طريق تقديم الدعم المالي وتوفير المدربين والموجهين، بما يشمل مساهمة بعثة الناتو التدريبية في أفغانستان، ومساهمة قوة الدرك الأوروبية في هذه البعثة، ومساهمة الاتحاد الأوروبي من خلال بعثة الشرطة التابعة له (بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي في أفغانستان)، وكذلك مساهمة فريق مشاريع الشرطة الألمانية، مشيرا إلى أهمية وجود قوة شرطة كافية ومقتدرة بالنسبة لأمن أفغانستان على الأجل الطويل، ويتطلع إلى تحقيق الرؤية الخاصة بوزارة الداخلية والشرطة الوطنية الأفغانية، التي تغطي فترة عشر سنوات؛
	27 - يرحب بالتقدم المحرز في تنفيذ الحكومة الأفغانية لبرنامج حل الجماعات المسلحة غير القانونية وإدماجها في برنامج أفغانستان للسلام وإعادة الإدماج، ويدعو إلى تسريع ومواءمة الجهود لتحقيق مزيد من التقدم بدعم من المجتمع الدولي؛
	28 - يدين بأشد لهجة جميع الاعتداءات، بما فيها الاعتداءات بالأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع والهجمات الانتحارية والاغتيالات وعمليات الاختطاف التي تستهدف المدنيين والقوات الأفغانية والدولية وأثرها الضار على جهود تحقيق الاستقرار والتعمير والتنمية في أفغانستان، ويدين كذلك لجوء حركة طالبان والجماعات المتطرفة الأخرى إلى استخدام المدنيين دروعا بشرية؛
	29 - يلاحظ مع القلق الارتفاع المستمر في الاعتداءات التي يتعرض لها أفراد المساعدة الإنسانية، ويدين تلك الاعتداءات بأشد لهجة، مؤكدا أنها تعيق جهود تقديم العون لشعب أفغانستان، ويشدد على ضرورة أن تكفل جميع الأطراف لكافة الجهات الإنسانية الفاعلة، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها، إمكانية الوصول بصورة كاملة وآمنة ودون عراقيل، وأن تتقيد تقيدا تاما بالقانون الإنساني الدولي الواجب التطبيق؛
	30 - يرحب بالإنجازات التي تحققت حتى الآن في تنفيذ برنامج أفغانستان لمكافحة الألغام، ويشجع حكومة أفغانستان على أن تواصل جهودها، بدعم من الأمم المتحدة وجميع الجهات الفاعلة المعنية، من أجل إزالة الألغام الأرضية المضادة للأفراد والألغام الأرضية المضادة للدبابات ومخلفات الحرب من المتفجرات بهدف الحد من الأخطار التي تهدد حياة الإنسان والسلام والأمن في البلد، ويعرب عن ضرورة تقديم المساعدة من أجل توفير الرعاية للضحايا، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي؛
	31 - يسلّم بالتقدم الذي أحرزته القوة الدولية للمساعدة الأمنية والقوات الدولية الأخرى في تقليل خطر وقوع ضحايا من المدنيين إلى الحد الأدنى، حسبما تم تأكيده في تقرير البعثة المؤرخ 19 شباط/فبراير 2013 عن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، ويدعوها إلى مواصلة بذل جهود إضافية قوية في هذا الصدد، ولا سيما عن طريق المراجعة المستمرة للأساليب والإجراءات المتبعة واستعراض حصيلة العمليات وإجراء التحقيقات، بالتعاون مع الحكومة الأفغانية، في الحالات التي يسجَّل فيها وقوع ضحايا من المدنيين، وعندما تستصوب حكومة أفغانستان إجراء تلك التحقيقات المشتركة؛
	32 - يعرب عن قلقه البالغ إزاء تجنيد حركة طالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات المتطرفة العنيفة للأطفال واستخدامهم في أفغانستان، وإزاء قتل الأطفال وتشويههم نتيجة للنـزاع، ويكرر إدانته القوية لتجنيد الأطفال الجنود واستخدامهم في انتهاك للقانون الدولي الواجب التطبيق، ولجميع الانتهاكات والتجاوزات الأخرى المرتكبة في حق الأطفال في حالات النـزاع المسلح، ولا سيما الهجمات على المدارس، ومرافق التعليم والصحة، واستخدام الأطفال في الهجمات الانتحارية، ويدعو إلى تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة؛
	33 - يشدد في هذا الصدد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 1612 (2005) المتعلق بالأطفال والنزاع المسلح والقرارات التالية له، ويؤيد مرسوم وزير الداخلية المؤرخ 6 تموز/يوليه 2011، الذي يؤكد من جديد التزام الحكومة الأفغانية بمنع انتهاكات حقوق الطفل، ويرحب بإنشاء اللجنة التوجيهية الأفغانية المشتركة بين الوزارات المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح، وبقيام الحكومة الأفغانية لاحقا بتوقيع خطة العمل المتعلقة بالأطفال المرتبطين بقوات الأمن الوطنية في أفغانستان ومرفقها، ويدعو إلى التنفيذ الكامل لأحكام الخطة، بالتعاون الوثيق مع البعثة، ويطلب إلى الأمين العام أن يواصل إعطاء الأولوية لأنشطة البعثة وقدراتها المتعلقة بحماية الأطفال، وأن يستمر في أن يدرج في التقارير التي يقدمها مستقبلا مسألة الأطفال والنزاع المسلح في البلد، تمشيا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛
	34 - يظل يساوره القلق إزاء استمرار ما تسببه زراعة الأفيون وإنتاجه والاتجار به واستهلاكه من ضرر جسيم للأمن والتنمية والحوكمة في أفغانستان وكذلك في المنطقة وعلى الصعيد الدولي، ويحيط علما بالدراسة الاستقصائية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن الأفيون في أفغانستان لعام 2012، التي صدرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، ويدعو الحكومة الأفغانية إلى العمل، بمساعدة من المجتمع الدولي، على تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، بوسائل منها برامج السبل البديلة لكسب الرزق، وإدراج جهود مكافحة المخدرات في صلب جميع البرامج الوطنية، ويشجع على تقديم دعم دولي إضافي للأولويات الأربع المحددة في تلك الاستراتيجية، ويشيد بالدعم المقدم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى المبادرة الثلاثية والمركز الإقليمي للمعلومات والتنسيق في آسيا الوسطى في إطار مبادرة ميثاق باريس واستراتيجية قوس قزح والبرنامج الإقليمي لأفغانستان والبلدان المجاورة التابع للمكتب، وكذلك مساهمة أكاديمية دوموديدوفو للشرطة في روسيا؛
	35 - يرحب بالجهود المتواصلة التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تهيئة الظروف التي تمكن من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات في أفغانستان، تحت قيادة وزارة مكافحة المخدرات في أفغانستان، من خلال أدوات منها آلية رصد مكافحة المخدرات التابعة للمجلس المشترك للتنسيق والرصد؛
	36 - يهيب بالدول أن تعزز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة الخطر الذي يتعرض له المجتمع الدولي من جراء إنتاج المخدرات غير المشروعة الأفغانية المصدر والاتجار بها واستهلاكها، توخيا للقضاء عليها بشكل تدريجي وفقا لمبدأ المسؤولية العامة المشتركة في التصدي لمشكلة المخدرات في أفغانستان، بطرق منها تعزيز قدرات إنفاذ القانون والتعاون على مكافحة الاتجار بالمخدرات غير المشروعة والسلائف الكيميائية وعمليات غسل الأموال والفساد المرتبطة بذلك الاتجار، ويدعو إلى التنفيذ الكامل لقراره 1817 (2008)؛
	37 - يعرب عن التقدير للأعمال المضطلع بها في إطار مبادرة ميثاق باريس وعملية ”باريس - موسكو“ المنبثقة منها قصد التصدي لإنتاج الأفيون والهيروين في أفغانستان والاتجار بهما واستهلاكهما، والقضاء على محاصيل الخشخاش، ومختبرات صنع المخدرات ومخازنها، وكذلك اعتراض قوافل نقل المخدرات، ويشدد على أهمية التعاون على إدارة الحدود، ويرحب بالتعاون المكثف لمؤسسات الأمم المتحدة المعنية مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في هذا الصدد؛
	38 - يكرر التأكيد على أهمية إنجاز جميع المؤسسات الأفغانية المعنية والجهات الفاعلة الأخرى للبرنامج الوطني ذي الأولوية المتعلق بالقانون والعدالة للجميع من أجل التعجيل بإقامة نظام للعدالة يتسم بالنـزاهة والشفافية، والقضاء على الإفلات من العقاب، والإسهام في تأكيد سيادة القانون في جميع أرجاء البلد؛
	39 - يشدد في هذا السياق على أهمية مواصلة التقدم في إعادة بناء وإصلاح قطاع السجون في أفغانستان، وذلك من أجل تحسين احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان في ذلك القطاع، ويؤكد على أهمية كفالة وصول المنظمات المعنية، حسب الاقتضاء، إلى جميع السجون وأماكن الاحتجاز في أفغانستان، ويدعو إلى الاحترام التام للقانون الدولي ذي الصلة، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مع الإشارة إلى التوصيات الواردة في تقرير بعثة المساعدة المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 2013، وتعيين حكومة أفغانستان للجنة معنية بتقصي النتائج الواردة في التقرير؛
	40 - يلاحظ بقلق بالغ الآثار التي يخلفها الفساد على الأمن والحكم الرشيد وجهود مكافحة المخدرات والتنمية الاقتصادية، ويرحب بالالتزامات التي تعهدت بها حكومة أفغانستان في مؤتمر طوكيو فيما يتعلق بمكافحة الفساد، حسب ما أعيد تأكيده في إطار طوكيو للمساءلة المتبادلة، ويرحب بالجهود التي تبذلها حكومة أفغانستان في هذا الصدد، بما في ذلك إصدار المرسوم الرئاسي في تموز/يوليه 2012، ويدعو الحكومة إلى مواصلة العمل على الوفاء بتلك الالتزامات كي تكون الإدارة أكثر فعالية وشفافية وقابلية للمساءلة على صعيد الحكم بمستوياته الوطني والمتعلق بالولايات والمحلي، ويرحب أيضا باستمرار الدعم الدولي لأهداف أفغانستان المتعلقة بالحوكمة؛
	41 - يشجع جميع المؤسسات الأفغانية، بما فيها الجهازان التنفيذي والتشريعي، على العمل بروح من التعاون، وينوه بالجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الأفغانية سعيا إلى تنفيذ عملية الإصلاح في مجال التشريع والإدارة العامة، من أجل مكافحة الفساد وكفالة الحكم الرشيد، على النحو المتفق عليه في مؤتمر بون، بتمثيل كامل لجميع الأفغان نساء ورجالا، وتحقيق المساءلة على كل من الصعيد الوطني ودون الوطني، مع الترحيب بإصدار المرسوم الرئاسي المؤرخ 12 تموز/يوليه 2012، ويؤكد ضرورة بذل المزيد من الجهود على الصعيد الدولي لتقديم المساعدة التقنية في هذا المجال، وينوه بالجهود التي تبذلها حكومة أفغانستان في هذا الصدد، ويكرر التأكيد على أهمية التنفيذ الكامل والمرحلي والسريع والمنسق للبرنامج الوطني ذي الأولوية المتعلق بالشفافية والمساءلة على الصعيد الوطني؛
	42 - يدعو إلى الاحترام التام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها في جميع أرجاء أفغانستان، بما يشمل حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وحرياتهم الأساسية، والحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي، ويرحب بالزيادة في وسائل الإعلام الأفغانية الحرة، ولكنه يلاحظ مع القلق استمرار القيود المفروضة على حرية وسائل الإعلام، والهجمات على الإعلاميين، ويثني على اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان لما تبذله من جهود شجاعة في رصد احترام حقوق الإنسان في أفغانستان، وكذلك في تعزيز هذه الحقوق وحمايتها وتشجيع ظهور مجتمع مدني تعددي، ويؤكد أهمية التعاون الكامل لجميع الأطراف الفاعلة المعنية مع اللجنة، وتعزيز استقلالية هذه الأطراف وكفالة سلامتها؛ ويعرب عن تأييده للمشاركة الواسعة الشاملة للوكالات الحكومية والمجتمع المدني من أجل تنفيذ الالتزامات المتبادلة المتعهد بها، بما في ذلك الالتزام بتوفير تمويل حكومي كافٍ للجنة؛
	43 - يقر بأنه رغم التقدم الذي تَحقّق في مسألة المساواة بين الجنسين، من الضروري بذل جهود معززة، بما في ذلك العمل على تحقيق أهداف عملية قابلة للقياس، لضمان حقوق النساء والفتيات وكفالة حماية جميع النساء والفتيات في أفغانستان من العنف والاعتداء، وتمتعهن بالحماية بموجب القانون وبإمكانية اللجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الرجل، ويدين بشدة التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، ولا سيما العنف الرامي إلى منع الفتيات من الالتحاق بالمدارس، ويؤكد أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1325 (2000)، و 1820 (2008)، و 1888 (2009)، و 1889 (2009)، و 1960 (2010)، ويشير إلى ما تضمنته من التزامات بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، وكفالة حصول النساء الهاربات من العنف العائلي على ملاذ يكفل لهن الأمان والأمـن؛
	44 - يرحب بالتزام الحكومة الأفغانية بتعزيز مشاركة المرأة في جميع مؤسسات الحوكمة الأفغانية، بما يشمل الهيئات المنتخبة والمعينة والخدمة المدنية، وينوه بالتقدم المحرز في هذا الصدد، ويرحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها لحماية مشاركة المرأة في العملية الانتخابية وتعزيزها، ويدعم الجهود المبذولة للإسراع بالتنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية للمرأة في أفغانستان، وإدراج نقاطها المرجعية في البرامج الوطنية ذات الأولوية، ووضع استراتيجية للإنفاذ التام لقانون القضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك تقديم الخدمات للضحايا، ويشير إلى أن النهوض بحقوق المرأة وحمايتها جزء لا يتجزأ من عملية السلام وإعادة الإدماج والمصالحة، ويرحب بالتزام حكومة أفغانستان بوضع خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، وبتنفيذ الخطة ورصدها، ويشير إلى تقرير البعثة عن تنفيذ قانون القضاء على العنف ضد المرأة في أفغانستان، ويطلب إلى الأمين العام أن يواصل إدراج المعلومات المتصلة بعملية إدماج المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأفغانستان في تقاريره المقدمة إلى مجلس الأمن؛
	45 - يقر بأهمية العودة الطوعية والآمنة والمنظمة والاندماج المستدام لمن تبقى من اللاجئين الأفغان من أجل استقرار البلد والمنطقة، ويدعو إلى مواصلة المساعدة الدولية المقدمة في هذا الصدد وتعزيزها؛
	46 - يؤكد أيضا أهمية عودة المشردين داخليا إلى ديارهم طواعية وبأمان وبصورة منظمة وإعادة إدماجهم على نحو مستدام، ويرحب بإدراج أفغانستان ضمن البلدان الرائدة المشمولة بمبادرة الأمين العام المتعلقة بإيجاد حلول دائمة، والتقدم المحرز في وضع سياسة لأفغانستان تتعلق بالمشردين داخليا؛
	47 - يشير إلى ضرورة مواصلة تعزيز القدرة الاستيعابية لأفغانستان، بدعم من المجتمع الدولي، بهدف تأهيل من تبقى من الأفغان اللاجئين والمشردين داخليا وإعادة إدماجهم بصورة كاملة؛
	48 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس كل ثلاثة أشهر تقريرا عن التطورات في أفغانستان، وأن يدرج في تقاريره تقييما لما تحقق من تقدم، استنادا إلى النقاط المرجعية لقياس وتتبع التقدم المحرز في تنفيذ ولاية البعثة وأولوياتها، على النحو المحدد في هذا القرار؛
	49 - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.

