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  )٢٠١٣ (٢١٢٠القرار 
  

ــسته    ــن يف جلـــــــ ــذه جملـــــــــس األمـــــــ ــذي اختـــــــ ــودة يف٧٠٤١الـــــــ    املعقـــــــ
  ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول١٠

    
  ،إن جملس األمن  
ـــديد     ــن جـ ـــد مـ ــه    إذ يؤكـ ــصـوصا قراراتـ ــستان، وخـ ــشـأن أفغانـ ــسـابقة بـ ـــراراته الـ قـ
 ٢٠٦٩  و )٢٠١٢ (٢٠٤١ و    )٢٠١١ (٢٠١١ و    )٢٠٠٣ (١٥١٠و  ) ٢٠٠١( ١٣٨٦

  ،)٢٠١٣ (٢٠٩٦  و)٢٠١٢(
ــضـــا     ـــد أيـ ـــن جديــ ـــه وإذ يؤكـــد مــ  )٢٠٠١( ١٣٦٨  و)١٩٩٩ (١٢٦٧قراراتــــ

 ١٩٨٩ و )٢٠١١ (١٩٨٨ و )٢٠٠٩ (١٩٠٤ و )٢٠٠٨ (١٨٢٢ و )٢٠٠١ (١٣٧٣ و
للجهــود الدوليــة  دعمــه وإذ يكــرر تأكيــد، )٢٠١٢ (٢٠٨٣  و)٢٠١٢ (٢٠٨٢  و)٢٠١١(

  اليت تبذل الستئصال جذور اإلرهاب وفقا مليثاق األمم املتحدة،
 ١٦٧٤ و )٢٠٠٠ (١٢٩٦ و )١٩٩٩ (١٢٦٥إلـــــــــى قراراتــــــــــه   وإذ يــــــشيـــر   

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

ــش)٢٠١٣ (٢١٠٦و  )٢٠١٠ (١٩٦٠  و)٢٠٠٩( ــن، وقرار   ب ــسالم واألم ــرأة وال ــأن امل ه ات
بـــــــــــــــشأن  )٢٠١٢ (٢٠٦٨و  )٢٠١١ (١٩٩٨  و)٢٠٠٩ (١٨٨٢  و)٢٠٠٥ (١٦١٢

مني العام عن العنـف اجلنـسي يف حـاالت    بتقريري األوإذ حييط أيضا األطفال والرتاع املسلح،   
، وبالنتائج اليت توصل إليهـا      )S/2013/245(وعن األطفال والرتاع املسلح     ) S/2013/149(الرتاع  

  ،)S/AC.51/2011/3(الحقا فريقه العامل املعين باألطفال والرتاع املسلح 
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ــد     ــد تأكي ــستان واســتقالهلا وســالمتها    وإذ يعي ــسيادة أفغان ــوي ب ــه الق ــة التزام  اإلقليمي
  ووحدهتا الوطنية،

بأن املسؤولية عن توفري األمن وإرساء القانون والنظام يف مجيـع أحنـاء البلـد               وإذ يسلم     
دور القــوة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة يف    وإذ يؤكــد تقــع علــى عــاتق الــسلطات األفغانيــة،     

ــة األفغانيـــة علـــى حتـــسني   ــاء قـــدراهتا يف جمـــ الوضـــعمـــساعدة احلكومـ ال األمـــن،  األمـــين وبنـ
  بتعاون احلكومة األفغانية مع القوة الدولية،يرحب  وإذ

علــى األمهيــة البالغــة لتعزيــز تقلــد أفغانــستان زمــام األمــور وتوليهــا القيــادة وإذ يــشدد   
  باتساق مع عملية كابل، يف مجيع جماالت احلكم،

ــب    ــون      وإذ يرحــ ــود يف بــ ــستان املعقــ ــين بأفغانــ ــدويل املعــ ــؤمتر الــ ــتنتاجات املــ باســ
)S/2011/762 (                 ٢٠١٤ عـام    بنهايـة اليت أكدت أن العمليـة االنتقاليـة الـيت مـن املقـرر أن تنتـهي 

، توطد فيه أفغانستان سيادهتا من خـالل تعزيـز          )٢٠٢٥-٢٠١٥(ينبغي أن يليها عقد للتحول      
ــة مقومــات اســتمرار ال  ــى أداء دول ــادرة عل ــة شــعبها،   الق ــا يف خدم وإذ يرحــب  كامــل مهامه

سـتراتيجي بـني حكومـة أفغانـستان واجملتمـع الـدويل بـشأن جتديـد الـشراكة                  بالتوافق اال كذلك  
ــخة،        ــة راسـ ــات متبادلـ ــاس التزامـ ــى أسـ ــلتها علـ ــول ومواصـ ــد التحـ ــالل عقـ ــب إذ وخـ يرحـ

واعتمـاد إطـار طوكيـو للمـساءلة     ) S/2012/532(باستنتاجات مـؤمتر طوكيـو املعـين بأفغانـستان          
لتنميــة يف أفغانــستان، الــذي أكــدت فيــه احلكومــة املتبادلــة لــدعم النمــو االقتــصادي املــستدام وا

األفغانية واجملتمع الدويل من جديد التزاماهتما املتبادلة، وكذلك نتـائج اجتمـاع كبـار مـسؤويل                
  ،٢٠١٣يوليه / متوز٣ يفإطار طوكيو للمساءلة املتبادلة، املعقود 

ــرة أخــرى      ــسلّم م ــة يف أف    وإذ ي ــه التحــديات املاثل ــسم ب ــذي تت ــالترابط ال ــستان، ب غان
أن أوجه التقدم املـستمر يف جمـاالت األمـن واحلوكمـة وحقـوق اإلنـسان          يؤكد من جديد     وإذ

وسيادة القـانون والتنميـة، وكـذلك يف مـسائل مكافحـة املخـدرات ومكافحـة الفـساد وحتقيـق                    
 وأن برامج احلوكمـة والتنميـة الـيت أعطيـت           بعضها بعضا املساءلة الشاملة لعدة قطاعات، يعزز      

ية يف املرحلـة االنتقاليـة ينبغـي أن تتـسق مـع األهـداف احملـددة يف إعـالن كابـل والـربامج              األولو
بـاجلهود املتواصـلة الـيت تبـذهلا احلكومـة األفغانيـة واجملتمـع              وإذ يرحـب    الوطنية ذات األولويـة،     

  الدويل للتصدي هلذه التحديات باتباع هنج شامل،
 مـن   جهودهـا  احلكومـة األفغانيـة      يف هذا الـسياق علـى ضـرورة أن تواصـل          وإذ يشدد     

أجل مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وزيـادة املـساءلة يف دوائرهـا، متاشـيا مـع التزامهـا بتعزيـز                    
ــصيغته    ــساد ب ــة إىل مكافحــة الف ــدابري الرامي ــار    االت ــو وإط ــؤمتر طوكي ــززة يف اســتنتاجات م  املع

  طوكيو للمساءلة املتبادلة،
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ألجل اليت قطعهـا شـركاء أفغانـستان الـدوليون علـى            بااللتزامات الطويلة ا  وإذ يرحب     
حلــف مشــال األطلــسي، واالحتــاد األورويب، والــدول اجملــاورة،   منظمــة أنفــسهم، مبــا يف ذلــك  

والشركاء اإلقليميون، من أجل مواصلة دعم أفغانستان بعد املرحلة االنتقاليـة، وال سـيما أثنـاء                
م أفغانـــستان وشـــركاؤها الـــدوليون بالعمليـــة الـــيت ســـتربوإذ يرحـــب أيـــضا عقـــد التحـــول، 

واإلقليميــون يف إطارهــا شــراكة اســتراتيجية واتفاقــات أخــرى طويلــة األمــد ترمــي إىل حتقيــق     
على أمهية طابعها التكاملي، مبا يف ذلـك        وإذ يشدد   السالم واالستقرار والرخاء يف أفغانستان،      

  تقبل،مع الشراكات الثنائية اليت ستقررها احلكومة األفغانية يف املس
للمـساعدة األمنيـة    أمهية اتفاق أفغانستان والبلدان املسامهة يف القوة الدولية         وإذ يؤكد     

يف قمة حلـف مشـال األطلـسي بلـشبونة علـى نقـل املـسؤولية الكاملـة عـن األمـن يف أفغانـستان                    
رز بالتقدم املتواصـل احملـ    وإذ يرحب   ،  ٢٠١٤برمتها إىل احلكومة األفغانية تدرجييا يف هناية عام         

ــة يف اجملــال األمــين، وال ســيما ب   مجيــع املتمثــل يف دخــول جنــاز اإلصــوب إمتــام العمليــة االنتقالي
ــة االنتقاليــــة   ــران١٨يــــوم منــــاطق أفغانــــستان العمليــ  القــــوات وتــــويل ٢٠١٣يونيــــه / حزيــ

اسـتمرار دور القـوة الدوليـة يف    وإذ يؤكـد  مسؤولية األمن علـى نطـاق البلـد بكاملـه،            األفغانية
 أفغانـستان بتـشجيع عمليـة انتقاليـة مـسؤولة وأمهيـة تعزيـز قـدرات قـوات األمـن                     دعم حكومـة  

  الوطنية األفغانية،
ــن    وإذ يعتـــرف    ــاع األمـ ــال إصـــالح قطـ ــة يف جمـ ــديات املتبقيـ ــرز وبالتحـ ــدم احملـ بالتقـ

باستمرار التزام الشركاء الدوليني، مبا يف ذلـك حلـف مشـال األطلـسي              وإذ يرحب   واحلوكمة،  
ــاد األورو ــاين،      واالحتـ ــين األفغـ ــاع األمـ ــة والقطـ ــة األفغانيـ ــن الوطنيـ ــوات األمـ ــساعدة قـ يب، مبـ

بالدعم واملساعدة املقدمني إىل الشرطة الوطنية األفغانية من جانـب بعثـة التـدريب              يرحب   وإذ
التابعــة حللــف مشــال األطلــسي يف أفغانــستان، وبعثــة الــشرطة التابعــة لالحتــاد األورويب، وقــوة    

ــة، ويرحــ  ــة الــيت جــرى     بالــدرك األوروبي ــة األفغاني بقــدرات وإمكانــات قــوات األمــن الوطني
علـى احلاجـة إىل أن تعمـل أفغانـستان جنبـا إىل            وإذ يشدد   تعزيزها يف سياق املرحلة االنتقالية،      

جنب املاحنني الدوليني على مواصلة تعزيز اجليش الـوطين األفغـاين والـشرطة الوطنيـة األفغانيـة،          
استمرار تـدابري التـدريب املهـين لكفالـة قـدرة أفغانـستان علـى أن                يف مجلة أمور على     وإذ حيث   

 بشكل دائم مسؤوليات موسعة يف جمال العمليات األمنية وقيادهتا، واحملافظة علـى النظـام               تتوىل
العام، وإنفاذ القانون، وكفالة أمن حدود البلد، واحملافظـة علـى احلقـوق الدسـتورية للمـواطنني        

ــانيني، ومحايــة حقــوق   ــز جهودهــا يف جمــال تــسريح       األفغ ــات، نــساء وفتيــات، وتعزي  األفغاني
 يف  الـذي ُنـّص عليـه مـؤخرا       اجلماعات املسلحة غري القانونية ومكافحة املخدرات، على النحو         

   املشترك وإعالن طوكيو، قمة شيكاغوبيان
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 قمة شيكاغو املشترك بـشأن أفغانـستان، الـذي يؤكـد علـى االلتـزام                بيانبوإذ يرحب     
، بتحقيـق الـسالم واألمـن واالسـتقرار الـدائم يف أفغانـستان،              ٢٠١٤األجـل، بعـد عـام       الطويل  

ــة بالعــدد الكــايف     وإذ يــشري  ــة األفغاني إىل مــسؤولية أفغانــستان عــن دعــم قــوات األمــن الوطني
يف هذا الـسياق بقـرار اجملتمـع الـدويل، يف           وإذ يرحب   والقدرة الالزمة مبساندة اجملتمع الدويل،      

، الـداعي إىل دعـم      ٢٠١١سـبتمرب   / أيلول ٥ املعين بأفغانستان الذي عقد ببون يف        املؤمتر الدويل 
تــدريب قــوات األمــن الوطنيــة األفغانيــة وجتهيزهــا ومتويلــها وتطــوير قــدراهتا بعــد هنايــة املرحلــة  

املـشترك، بـشأن      عليه جمـددا، يف إعـالن قمـة شـيكاغو          جرى التأكيد مبا  وإذ يرحب   االنتقالية،  
ك القوات، على أن يكون مفهوماً بوضوح أن املفترض هـو أن تتـولّى حكومـة    اإلنفاق على تل  

، ٢٠٢٤أفغانــستان املــسؤولية املاليــة الكاملــة عــن قواهتــا األمنيــة يف موعــد ال يتجــاوز عــام          
ــل احللـــف     يرحـــب  وإذ ــى أن يعمـ ــسي علـ ــال األطلـ ــستان وحلـــف مشـ ــة أفغانـ ــرار حكومـ بقـ

انيـة ومـساعدهتا وإسـداء املـشورة إليهـا بعـد       مواصلة تدريب قـوات األمـن الوطنيـة األفغ        صوب
 أن أي بعثة ينبغـي أن تـستند إىل أسـاس قـانوين صـلب، علـى النحـو                    وإذ يالحظ ،  ٢٠١٤عام  

   من بيان قمة شيكاغو املشترك بشأن أفغانستان، ١٤املنصوص عليه يف الفقرة 
ــاون       يرحــبوإذ   ــن والتع ــز األم ــة بتعزي ــستان وشــركائها يف املنطق ــالتزام أفغان ــى ب  عل

 وإذ يرحـب  الصعيد اإلقليمي بدعم من اجملتمع الدويل ضمانا لألمن واالستقرار يف أفغانستان،            
ــة      ــادرة عملي ــل مب ــستان مــن قبي ــة بأفغان ــة املتعلق ــادرات اإلقليمي ــاألمن  قلــب آســيا باملب ــة ب  املعني

ون والتعــاون اإلقليمــي مــن أجــل حتقيــق األمــن واالســتقرار يف أفغانــستان ومبــادرة مــؤمتر التعــا  
االقتصادي اإلقليمي بشأن أفغانستان، إضافة إىل مبادرات أخـرى علـى شـاكلة املبـادرات الـيت                 
جيــري تنفيــذها يف إطــار رابطــة جنــوب آســيا للتعــاون اإلقليمــي، ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون،    
ــا،      ومنظمــة معاهــدة األمــن اجلمــاعي، واالحتــاد األورويب، ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب

 املبــادرات الراميــة إىل زيــادة التعــاون االقتــصادي اإلقليمــي مــع أفغانــستان يف   ذلــك مــن وغــري
 تعزيـز املبـادالت التجاريـة والـربط بـني اهلياكـل األساسـية وتـدعيم الـشبكات                   بينـها ميادين من   

ــة، واإلدارة        ــدادات الطاق ــة، وإم ــة التارخيي ــى طــول الطــرق التجاري ــة للنقــل عل ــة واإلقليمي احمللي
: سـطنبول مـن أجـل أفغانـستان       امـؤمتر   ”يف هذا السياق بنتـائج      وإذ يرحب   د،  املتكاملة للحدو 

 واجتمـاع   ٢٠١١نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢ الذي عقد يف     “حتقيق األمن والتعاون يف قلب آسيا     
، واملــؤمتر ٢٠١٢يونيــه / حزيــران١٤ املعقــود يف “قلــب آســيالمــؤمتر كابــل الــوزاري ”متابعــة 

، الـذي اعتمـدت فيـه خطـط     ٢٠١٣أبريل / نيسان٢٦أملايت يف الوزاري لقلب آسيا املعقود يف     
تنفيذ مجيع تدابري بناء الثقة يف جماالت التـصدي للكـوارث، ومكافحـة اإلرهـاب واملخـدرات،                 
واهلياكل األساسية على الـصعيد اإلقليمـي، واملبـادالت التجاريـة، وفـرص التجـارة واالسـتثمار                 

 إىل  وإذ يتطلـع  ،  ٢٠١٣سـبتمرب   / أيلـول  ٢٣رك يف    بنيويـو  كبـار املـسؤولني   اجتماع  ووالتعليم،  
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إىل أن وإذ يـشري   ،  ٢٠١٤يف عـام     بتيـاجنني، الـصني،      لقلـب آسـيا،   الرابـع   عقد املؤمتر اإلقليمي    
تـآزر  تتكامل مع اجلهود اليت تبذهلا املنظمات اإلقليميـة و        ت قلب أفريقيا هي أن      مبادرةالغاية من   

   بأفغانستان،يتصل منهاما ها، وال سيما منها لل حمحتمعها ال أن 
بأمهيــة مــسامهة الــشركاء مــن بلــدان اجلــوار واملنطقــة وكــذلك املنظمــات    وإذ يــسلّم   

اإلقليمية، مبا يف ذلـك االحتـاد األورويب ومنظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا ومنظمـة شـنغهاي                 
قيــق للتعــاون ومنظمــة معاهــدة األمــن اجلمــاعي ورابطــة جنــوب آســيا للتعــاون اإلقليمــي، يف حت

علــى مــا للنــهوض بالتعــاون اإلقليمــي مــن أمهيــة حامســة   وإذ يــشدد االســتقرار يف أفغانــستان، 
بزيـادة اجلهـود    وإذ يرحب   بوصفه وسيلة فعالة لتعزيز األمن واحلوكمة والتنمية يف أفغانستان،          

اإلقليمية املبذولة مـن أجـل مواصـلة تنفيـذ اإلعالنـات الـسابقة لعالقـات حـسن اجلـوار ويـدعم                      
  اجلهود،هذه 

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

ــساعدة إىل         يالحــظ  وإذ ــدمي امل ــم املتحــدة لتق ــة األم ــه بعث ــذي تؤدي ــدور ال ــسياق ال ــذا ال يف ه
 العملية االنتقاليـة، وإذ يـشدد، علـى ضـرورة تعزيـز التنـسيق والـدعم                 مبوازاة مع سري  تان  أفغانس

ــالء           ــع إيـ ــدة، مـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة وبعثـ ــساعدة األمنيـ ــة للمـ ــوة الدوليـ ــني القـ ــا بـ ــادل فيمـ املتبـ
الواجــب للمــسؤوليات احملــددة لكــل منــهما والطــابع املــتغري واحلجــم املعــدَّل لوجــود     االعتبــار

  ،اجملتمع الدويل
عــن قلقه البالغ إزاء الوضع األمين يف أفغانستان، وال سيما أعمـال العنـف              وإذ يعرب     

 وغريمهــا مــن اجلماعــات واألنــشطة اإلرهابيــة الــيت تقــوم هبــا حركــة الطالبــان وتنظــيم القاعــدة  
 واجلماعات املسلحة غري القانونيـة واجملرمـون، مبـن فـيهم الـضالعون يف إنتـاج                 العنيفة واملتطرفة، 

خدرات أو هتريبها أو االجتار هبـا بطـرق غـري مـشروعة، علـى النحـو املـبني يف تقـارير األمـني                        امل
ــرار جملــس األمــن     ــذ اختــاذ ق ــام من ــشطة اإلرهــاب    )٢٠١١ (٢٠١١الع ــة بــني أن ــصلة املتين  وال

الـسكان احمللـيني، مبـن فـيهم        أخطـار هتـدد     ن   ذلـك مـ    ينجم عـن  واملخدرات غري املشروعة، وما     
  األطفال وقوات األمن الوطين واألفراد العسكريون واملدنيون الدوليون،

باجلهود الـيت تبـذهلا حكومـة أفغانـستان يف سـبيل اسـتكمال االسـتراتيجية                وإذ يرحب     
ــة ملكافحــة املخــدرات و  ــدهاالوطني ــة التنف   جتوي ــشراكة لكفال ــى هنــج ال ــالتركيز خاصــة عل ــذ  ب ي
القوة الدولية للمساعدة األمنية على مواصلة دعمهـا        وإذ يشجع   والتنسيق املشتركني الفعالني،    

الفعال، يف إطار املسؤوليات املوكولة إليها، ألفغانـستان فيمـا تقـوده مـن جهـود حثيثـة، مبـا يف                     
قــوات األمــن الوطنيــة األفغانيــة، مــن أجــل التــصدي ملــشكلة إنتــاج    الــيت تبــذهلا هــود اجلذلــك 
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وإذ يعتـرف   املخدرات واالجتار هبـا، بالتعـاون مـع اجلهـات الدوليـة واإلقليميـة الفاعلـة املعنيـة،                   
خبطــر إنتــاج املخــدرات وهتريبــها واالجتــار هبــا بطــرق غــري مــشروعة علــى الــسالم واالســتقرار    
الدوليني يف شىت مناطق العامل، وبالدور املهـم الـذي يـضطلع بـه يف هـذا الـصدد مكتـب األمـم                       

 زراعـة األفيـون     إضـرار من اسـتمرار    ُمِلّح  وإذ يساوره قلق    ة املعين باملخدرات واجلرمية،     املتحد
وإنتاجه واالجتار به واستهالكه باألمن والتنمية واحلكم يف أفغانستان ويف املنطقة ومـا يـدانيها،               

 باعتبارهـا أحـد أهـم األطـر الـيت وضـعت مـن أجـل مكافحـة                   سمببـادرة ميثـاق بـاري     وإذ يشيد   
   األفيونية األفغانية املصدر،املواد

 أعمـال العنـف واألنـشطة اإلرهابيـة الـيت تقـوم هبـا             تـأثري عن قلقه من    وإذ يعرب أيضا      
ة حلعنيفـة واملتطرفـة واجلماعـات املـس       حركة الطالبان وتنظيم القاعدة وغريمها من اجلماعـات ال        

تـوفري األمـن واخلـدمات      قدرة احلكومة األفغانية على ضمان سيادة القانون و       على  غري القانونية   
  األساسية للشعب األفغاين، وكفالة متتعه التام حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية،

ــة،     وإذ يكــرر    اإلعــراب عــن دعمــه للمــساعي املــستمرة الــيت تبــذهلا احلكومــة األفغاني
ة مبساعدة اجملتمـع الـدويل، مبـا يف ذلـك القـوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة وحتـالف عمليـة احلريـ                       

الدائمة، من أجل مواصلة حتسني الوضع األمين واملضي يف التصدي للخطر الـذي متثلـه حركـة                 
واملتطرفــة واجلماعــات املــسلحة    اجلماعــات العنيفــة  غريمهــا مــن  الطالبــان وتنظــيم القاعــدة و  

يف هذا السياق على ضرورة اطـراد اجلهـود الدوليـة، مبـا فيهـا جهـود                 وإذ يشدد   القانونية،   غري
  دولية للمساعدة األمنية وحتالف عملية احلرية الدائمة،القوة ال

مجيع اهلجمات، مبا فيها اهلجمـات بـاألجهزة املتفجـرة اليدويـة             إدانة شديدة وإذ يدين     
الصنع واهلجمات االنتحارية وعمليات االغتيال واالختطاف واالستهداف العشوائي للمـدنيني          

عدة اإلنــسانية واســتهداف القــوات األفغانيــة واهلجمــات املرتكبــة ضــد العــاملني يف جمــال املــسا 
وإذ يـدين   هود حتقيق االسـتقرار والـتعمري والتنميـة يف أفغانـستان،            تثبيطها جل والقوات الدولية و  

ــيم القاعــدة و    كــذلك  ــة الطالبــان وتنظ ــن  جلــوء حرك ــا م ــة غريمه  واملتطرفــة  اجلماعــات العنيف
  ني دروعا بشرية،واجلماعات املسلحة غري القانونية إىل استخدام املدني

باإلجنازات اليت حققتها احلكومة األفغانية يف حظر اسـتخدام مسـاد نتـرات        وإذ يرحب     
 علـى مجيـع     الـضوابط الرقابيـة املفروضـة     علـى مواصـلة العمـل علـى تنفيـذ           وإذ حيث   األمونيوم،  

ا يف املواد املتفجـرة والـسالئف الكيميائيـة، وبالتـايل احلـد مـن قـدرة املتمـردين علـى اسـتخدامه                   
األجهـــزة املتفجـــرة اليدويـــة الـــصنع، ويـــدعو اجملتمـــع الـــدويل إىل مـــؤازرة احلكومـــة األفغانيـــة  

  تبذله من جهود يف هذا الصدد، فيما
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باستمرار خطر حركـة الطالبـان وتنظـيم القاعـدة وغريمهـا مـن اجلماعـات        وإذ يعترف    
يات املتــصلة بــاجلهود العنيفــة واملتطرفــة واجلماعــات املــسلحة غــري القانونيــة، وكــذلك بالتحــد  

املبذولـة يف سـبيل التـصدي لـذلك اخلطـر، وإذ يـسلم بـدور التـدابري الـيت وضـعها جملـس األمـن             
 ٢٠٨٢  و)٢٠١١ (١٩٨٩  و)٢٠١١ (١٩٨٨  و)١٩٩٩ (١٢٦٧مبوجـــــــــب قراراتـــــــــه 

ا قيادهتــ يف مكافحـة هــذا اخلطــر ومــؤازرة احلكومــة األفغانيــة يف  )٢٠١٢ (٢٠٨٣  و)٢٠١٢(
  عملية السالم واملصاحلة،ل

عـــن قلقـــه البـــالغ مـــن ارتفـــاع أعـــداد الـــضحايا املـــدنيني يف أفغانـــستان،  وإذ يعـــرب   
 بـسبب  أصـبحت غالبيتـهم العظمـى تـسقط بـشكل متزايـد       سيما النـساء واألطفـال، الـذين         وال

ات أعمال حركة الطالبان وتنظـيم القاعـدة وغريمهـا مـن اجلماعـات العنيفـة واملتطرفـة واجلماعـ                 
أشد اإلدانـة ارتفـاع عـدد اهلجمـات الـيت تـستهدف املـدارس               وإذ يدين   املسلحة غري القانونية،    

ال ســيما بإضــرام الــنريان فيهــا وإغــالق أبواهبــا قهــرا واســتخدامها مــن جانــب اجلماعــات          و
 موظفيهــا واختطــافهم وقتلــهم، وخباصــة اهلجمــات الــيت تــستهدف هبـــا        رهيــب املــسلحة، وت 

، يف هـذا الـصدد،   وإذ يرحـب ا فيهـا حركـة الطالبـان، تعلـيم الفتيـات،           اجلماعات املـسلحة، مبـ    
بـإدراج حركـة الطالبــان ضـمن قائمــة مرفـق تقريــر األمـني العــام عـن األطفــال والـرتاع املــسلح        

)S/2013/245 (   ١٩٩٨عمال بقرار جملس األمـن) ازديـاد اسـتهداف   ضا وإذ يدين أي، )٢٠١١
علـى وجـوب قيـام      وإذ يعيد التأكيـد     النساء والفتيات بالقتل، وال سيما املوظفات الساميات،        

مجيع أطراف الرتاع املسلح باختاذ كل اإلجراءات املمكنة لكفالة محاية املـدنيني املتـضررين مـن        
ــساء واألطفــال و      ــساين، وال ســيما الن ــع أشــكال العنــف اجلن ــسي ومجي املــشردون، العنــف اجلن

ــدعو  وإذ ــدويل اإلنــساين والقــانون     ي ــال التزاماهتــا مبوجــب القــانون ال ــع األطــراف إىل امتث مجي
وإذ يــسلم الــدويل حلقــوق اإلنــسان وإىل اختــاذ مجيــع التــدابري املناســبة لكفالــة محايــة املــدنيني،   

دنيني  املــفيمــا يتعلــق برصــد أوضــاع املــدنيني وخاصــة منــهم الــضحايا اجلاريــة نــشطة األبأمهيــة 
القـوة الدوليـة    من جانب    جملس األمن التابع لألمم املتحدة، مبا يف ذلك          وتقدمي تقارير عنها إىل   

يف هـذا الـصدد إىل عمـل فريـق القـوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة                  وإذ يشري   للمساعدة األمنية،   
   من الضحايا املدنيني،داملعين باحل
ة يف عمليـة الـسالم، علـى حنـو مـا أقـره             إىل الدور احليـوي الـذي تؤديـه املـرأ         وإذ يشري     

بـالتزام  وإذ يرحـب     وقراراته ذات الـصلة باملوضـوع،        )٢٠٠٠ (١٣٢٥جملس األمن يف القرار     
 ١٣٢٥مبوجـب قـرار جملـس األمـن         وتنفيـذها   حكومة أفغانـستان بوضـع خطـة العمـل الوطنيـة            

 املزيد مـن الفـرص لتـدعيم مـشاركة النـساء يف عمليـة إحـالل الـسالم                   البحث عن ، و )٢٠٠٠(
وقيـام حكومـة أفغانـستان بتقـدمي تقريرهـا املرحلـي األول عـن                وحتقيق املصاحلة بقيـادة أفغانيـة،     

، واجلهـود املبذولـة مـن أجـل مواصـلة      رأةتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـ         
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ودمج معايريهـا يف    التعجيل بتنفيذ خطة العمل الوطنية من أجل املرأة يف أفغانستان تنفيذا تاما،             
 الربامج الوطنية ذات األولوية، وإعداد استراتيجية لتنفيذ قانون القضاء علـى العنـف ضـد املـرأة                

  بشكل كامل،
ــا     ــدم اإلضــايف  وإذ حيــيط علم ــة     بالتق ــساعدة األمني ــة للم ــوة الدولي ــه الق ــذي أحرزت ال

والقوات الدولية األخـرى يف خفـض عـدد الـضحايا املـدنيني، علـى حنـو مـا أكدتـه بعثـة األمـم                         
 عــن محايــة ٢٠١٣قــدمي املــساعدة إىل أفغانــستان يف تقريرهــا نــصف الــسنوي لعــام   تاملتحــدة ل

عدة األمنية والقـوات الدوليـة األخـرى     القوة الدولية للمسا  وإذ حيث   املدنيني يف الرتاع املسلح،     
على مواصلة تعزيز جهودها من أجل منع سقوط ضحايا مدنيني، ويشمل ذلك زيـادة التركيـز        

أمهيــة إجــراء وإذ يالحــظ علــى محايــة الــسكان األفغــان كعنــصر مركــزي مــن عناصــر البعثــة،   
 وإجــراء استعراضــات مــستمرة لألســاليب واإلجــراءات املتبعــة ومراجعــة حــصيلة العمليــات       

حتقيقــات، بالتعــاون مــع احلكومــة األفغانيــة يف احلــاالت الــيت يــسجَّل فيهــا وقــوع ضــحايا مــن   
املــدنيني وعنــدما تستــصوب احلكومــة األفغانيــة إجــراء تلــك التحقيقــات املــشتركة، ومواصــلة    
التعــاون مــع قــوات األمــن الوطنيــة األفغانيــة مــن أجــل املــضي قــدما يف هيكلــة محايــة املــدنيني،   

  يما منهم النساء والفتيات،س وال
عـــن القلـــق البـــالغ مـــن قيـــام قـــوات حركـــة الطالبـــان بتجنيـــد األطفـــال   وإذ يعـــرب   

واستخدامهم، وكذلك من قتلهم وتـشويهم بـسبب الـرتاع واهلجمـات املوجهـة ضـد املـدارس                  
مرسـوم وزيـر الداخليـة      وإذ يـدعم    واملستشفيات يف انتهاك ألحكـام القـانون الـدويل الـسارية،            

، الذي يعيد تأكيد التزام احلكومة مبنع انتـهاكات حقـوق الطفـل،             ٢٠١١يوليه  / متوز ٦خ  املؤر
بالتقــدم احملــرز يف تنفيــذ خطــة العمــل املتعلقــة باألطفــال املــرتبطني بقــوات األمــن    وإذ يرحــب 

ــة ومرفقهــا، املوقعــة يف كــانون الثــاين   ــاير /الوطنيــة األفغاني ــة ، وال ســيما ٢٠١١ين إنــشاء اللجن
ألفغانية املشتركة املعنية باألطفال والرتاع املـسلح، وتعـيني جهـة تنـسيق معنيـة حبمايـة                 الوزارية ا 

إىل التنفيـذ   وإذ يـدعو    ،  تثال خلطة العمل  األطفال، وإقرار احلكومة خريطة طريق للتعجيل باالم      
التـــام ألحكـــام اخلطـــة بالتعـــاون مـــع بعثـــة األمـــم املتحـــدة لتقـــدمي املـــساعدة إىل أفغانـــستان،    

ــر وإذ ــشأن     يف هــذا الــصدد  ف يعت ــع ب بالتزامــات حلــف مشــال األطلــسي علــى املــستوى الرفي
ــسلح، و   ــرتاع امل ــال وال ــين       األطف ــل اخلــاص املع ــب املمث ــسي لطل ــف مشــال األطل باســتجابة حل

ــذ خطــة العمــل       ــساعدة يف تنفي ــدمي امل ــسلح تق ــرتاع امل ــال وال ــا باألطف ــام،  ومرفقه ــى حنــو ت  عل
ــشجع وإذ ــة للمــساعدة األ  ي ــوة الدولي ــذها      الق ــة يف تنفي ــة األفغاني ــساعدة احلكوم ــى م ــة عل مني

  كامل، بشكل
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يف هذا السياق على أمهية مواصلة التقدم الـذي أحرزتـه احلكومـة األفغانيـة          وإذ يشدد     
يف إهناء اإلفالت من العقاب وتدعيم املؤسسات القضائية، ويف عملية التعمري، وإصالح قطـاع              

حقــوق اإلنــسان داخــل أفغانــستان، مبــا يف ذلــك  الــسجون، وتعزيــز ســيادة القــانون، واحتــرام  
ــة يف        ــشاركة الكامل ــرأة مبوجــب الدســتور يف امل ــال، وال ســيما حــق امل ــساء واألطف حقــوق الن

ــة،     ــاة األفغاني ــة للحي ــصادية واالجتماعي ــسياسية واالقت ــصدد  وإذ يرحــب اجملــاالت ال يف هــذا ال
يـادة التـدريب يف جمـال       باخلطة الوطنيـة للـشرطة واألهـداف املنـصوص عليهـا ضـمنها صـوب ز               

حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك يف املسائل اجلنـسانية، وزيـادة توظيـف النـساء، وكـذلك مواصـلة                   
دعم القوة الدولية للمساعدة األمنية لقوات األمن الوطنية األفغانية للزيادة مـن توظيـف النـساء                

  وتدريبهن واستبقائهن،
اعـات األفغانيـة أن تـشارك مـشاركة         ندائه إىل مجيع األطـراف واجلم     وإذ يكرر تأكيد      

بناءة يف احلوار السياسي السلمي يف إطار الدستور األفغاين والعمل سـويا مـع اجلهـات الدوليـة                  
املاحنة من أجل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية يف البلد وتنكب اللجوء إىل العنف مبـا يف                

أهـداف اجمللـس األعلـى للـسالم،        يـدعم   وإذ  ذلك استخدام اجلماعات املسلحة غـري القانونيـة،         
ويــسلم بأمهيــة الــدعم اإلقليمــي للمــضي قــدما بعمليــة الــسالم واملــصاحلة الــيت تتــوىل أفغانــستان 

  قيادهتا وتتقلد زمام األمر فيها،
التزامــه بــدعم حكومــة أفغانــستان يف جهودهــا املتواصــلة مــن أجــل  وإذ يكــرر تأكيــد   

 انـسجاما مـع بيـان كابـل واسـتنتاجات مـؤمتر بـون، ويف                املضي قدما بعملية السالم واملصاحلة،    
 ١٩٨٨إطار الدستور األفغاين وتطبيـق اإلجـراءات الـيت وضـعها جملـس األمـن مبوجـب قراريـه                    

  ، عالوة على قرارات اجمللس األخرى ذات الصلة باملوضوع،)٢٠١٢ (٢٠٨٢  و)٢٠١١(
بــاجلهود املتواصــلة الــيت تبــذهلا احلكومــة األفغانيــة مــن أجــل املــضي قــدما  وإذ يرحــب   

بعمليــة الــسالم واملــصاحلة، مبــا يف ذلــك جهــود اجمللــس األعلــى للــسالم وتنفيــذ برنــامج الــسالم 
وار مــن أجــل املــصاحلة واملــشاركة الــسياسية   واملــصاحلة يف أفغانــستان الرامــي إىل تــشجيع احلــ  

ــل املــؤرخ        ــان مــؤمتر كاب ــه يف بي ــع علــى النحــو املنــصوص علي ــة ومبــشاركة اجلمي ــادة أفغاني بقي
 بشأن فتح باب احلوار أمـام مجيـع مـن ينبـذون العنـف ولـيس هلـم صـلة                     ٢٠١٠يوليه  /متوز ٢٠

ــا تنظــيم القاعــدة، وحيتر     ــا فيه ــة، مب ــة الدولي ــك   بالتنظيمــات اإلرهابي ــا يف ذل ــون الدســتور، مب م
أحكامه املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان، وال سـيما حقـوق املـرأة، ويبـدون رغبتـهم يف االنـضمام إىل               
ــادئ وحــصيلة        ــا وردت يف مب ــصيغته املوســعة كم ــستان، وب ــسالم يف أفغان ــساعي إحــالل ال م

مـة   اليت حظيت بـدعم حكو     ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٥استنتاجات مؤمتر بون املعقود يف      
أفغانستان واجملتمع الدويل، يف احترام تام لتنفيذ التدابري وتطبيق اإلجراءات اليت وضـعها جملـس               
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، وكـذلك   )٢٠١٢ (٢٠٨٢  و )٢٠١١ (١٩٨٨ ، و )١٩٩٩ (١٢٦٧األمن مبوجب قراراتـه     
مجيـع الـدول املعنيـة مواصـلة        وإذ يناشـد    قرارات جملس األمن األخرى ذات الصلة باملوضـوع،         

بوقع اهلجمات اإلرهابية على السكان األفغان وما ميثلـه         وإذ يسلم   االخنراط يف عملية السالم،     
  ق إحالل السالم،ذلك من خطر على آفا

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

بأنه علـى الـرغم مـن تطـور الوضـع           يسلم أيضا    وإذحل سلمي للنـزاع املستمر يف أفغانستان،       
 أفغانــستان والتقــدم احملــرز يف عمليــة املــصاحلة، فــإن األمــن مــا زال يــشكل حتــديا كــبريا يف     يف

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

 مواصـلة اجلهـود املبذولـة مـن أجـل التـصدي           وإذ يـشجع    أفغانستان للـسالم وإعـادة اإلدمـاج،        
وإذ يــشجع ات التنفيذيــة املتبقيــة، مبــا يف ذلــك عــن طريــق وضــع آليــة مناســبة للفــرز،   ديللتحــ

  اجملتمع الدويل كذلك على دعم هذه اجلهود اليت تقودها أفغانستان،
ــستان علــى نفــسها، وال ســيما     وإذ يــشري    ــها حكومــة أفغان إىل االلتزامــات الــيت قطعت

ة االنتخابية وحتسينها، مبا يف ذلك إصـالح النظـام          مؤخرا يف سياق مؤمتر طوكيو، بتعزيز العملي      
االنتخايب يف األجل الطويل، هبدف كفالـة شـفافية االنتخابـات وضـمان مـصداقيتها ومـشاركة           

ــة مــستقبال،     ــصبغة الدميقراطي ــسامها بال ــع فيهــا وات ــصدد باعتمــاد  وإذ يرحــب اجلمي يف هــذا ال
رئاسة كل من اللجنة االنتخابيـة املـستقلة      اإلطار القانوين الناظم لالنتخابات، وجتديد عضوية و      

أن حتقيق السالم يف أفغانـستان      وإذ يؤكد جمددا    واللجنة املستقلة املعنية بالشكاوى االنتخابية،      
مــستقبال يتوقــف علــى إقامــة دولــة آمنــة مــستقرة تــنعم بالرخــاء االقتــصادي املطــرد وتعــيش يف  

قـانون وتعزيـز املؤسـسات الدميقراطيـة        مفازة من اإلرهاب واملخدرات، وترتكـز علـى سـيادة ال          
 االقتــصادية اإلدارةواحتــرام الفــصل بــني الــسلطات، وتــدعيم الــضوابط واملــوازين، وحتقيــق        

  الراشدة، مبا يشمل مكافحة الفساد وضمان حقوق املواطنني،
ــز اتــساق األعمــال العــسكرية     وإذ يرحــب    ــدويل لتعزي ــذهلا اجملتمــع ال ــاجلهود الــيت يب ب

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

وجـود التـابع لالحتـاد األورويب       احلرية الدائمــة، والتعـــاون امليداين القـائم بـني القـوة الدوليـة وال            
  أفغانستان، يف
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عن تقديره للقيادة اليت يوفرهـا حلـف مشـال األطلـسي، وللمـسامهات الـيت            ذ يعرب   وإ  
تقــدمها دول عديــدة إىل القــوة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة وإىل حتــالف عمليــة احلريــة الدائمــة،  

تان ووفقـــا لقواعـــد القـــانون الـــذي يعمـــل يف إطـــار عمليـــات مكافحـــة اإلرهـــاب يف أفغانـــس 
  السارية، الدويل

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

  بالتنسيق مع احلكومة األفغانية،
  هلذه األسباب مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف   
إلذن املمنوح ببقاء القوة الدولية للمـساعدة األمنيـة، علـى النحـو             متديد ا يقرر    - ١  

  / كـــــــانون األول٣١ حـــــــىت )٢٠٠٣ (١٥١٠ و )٢٠٠١ (١٣٨٦احملـــــــدد يف القـــــــرارين 
  ؛٢٠١٤ديسمرب 
للــدول األعــضاء املــشاركة يف القــوة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة باختــاذ   ذن يــأ  - ٢  

  مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ والية القوة؛
باحلاجــة إىل أن تلــيب القــوة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة مجيــع متطلباهتــا  يــسلم   - ٣  

سامهة يف القـوة    باالتفاق املربم بـني حكومـة أفغانـستان والـدول املـ            املتعلقة بالعمليات، ويرحب  
الدوليــة بنقــل املــسؤولية األمنيــة الكاملــة تــدرجييا يف أفغانــستان إىل احلكومــة األفغانيــة يف مجيــع  

، ٢٠١١يوليـه   / وبتواصل تنفيـذ العمليـة االنتقاليـة منـذ متـوز           ٢٠١٤أحناء البلد حبلول هناية عام      
نيــة بــاألفراد واملعــدات لقــوة الدوليــة للمــساعدة األميف االــدول األعــضاء إىل املــسامهة ويــدعو 

  واملوارد األخرى وإىل مواصلة بذل جهودها لدعم األمن واالستقرار والتحول يف أفغانستان؛
بااللتزام القوي حلكومة أفغانستان مبواصلة العمل، بـدعم مـن البلـدان            يرحب    - ٤  

ــة األف       ــوات األمــن الوطني ــى تطــوير ق ــة، عل ــة للمــساعدة األمني ــوة الدولي ــشاركة يف الق ــة امل غاني
جيعلــها تعمــل طبقــا ملقتـضيات الدســتور وتكــون قــادرة علـى إحــالل الــسالم وتــوفري األمــن    مبـا 

 قيـادة مدنيـة فعالـة ووفقـا         بإشـراف وحتقيق االستقرار لصاحل مجيـع األفغـانيني، وتـؤدي مهامهـا            
ــرأة، ويكــون         ــوق امل ــا يف ذلــك حق ــا، مب ــسان وتعزيزه ــوق اإلن ــرام حق ــانون، واحت ــسيادة الق ل

  ا أن تسهم يف حتقيق أمن املنطقة من خالل حتقيق استقرار األوضاع يف أفغانستان؛باستطاعته
ــة مبواصــلة تطــوير     يرحــب   - ٥   ــالتزام حلــف مشــال األطلــسي واحلكومــة األفغاني ب

 جبميـع أبعادهـا حـىت    ٢٠١٠الشراكة الدائمة بـني احللـف وأفغانـستان الـيت وقعـت بلـشبونة يف              
صوص مـا نـصت عليـه مـن اعتـزام تقـدمي دعـم عملـي            وما بعده، وعلى وجـه اخلـ       ٢٠١٤العام  
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مستمر، يف إطار الشراكة الدائمة، هبدف حتسني وإدامة قدرات وإمكانات أفغانـستان يف جمـال       
التصدي لألخطار املستمرة اليت هتدد استقرارها وأمنـها وسـالمتها، واملـسامهة يف حتقيـق األمـن                 

  فغانستان؛يف املنطقة من خالل حتقيق استقرار األوضاع يف أ
علــى أمهيــة مواصــلة التعــاون، ضــمن إطــار شــامل، مــن أجــل تطــوير    يــشدد   - ٦  

قــدرات قــوات األمــن الوطنيــة األفغانيــة، مبــا يف ذلــك القــدرات الوظيفيــة واملهنيــة واملــساءلة يف  
 القــوة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة والــشركاء اآلخــرين علــى ويــشجعالقطــاع األمــين األفغــاين، 

 حسبما تسمح بـه املـوارد املتاحـة، مـن أجـل تـدريب قـوات األمـن الوطنيـة                     مواصلة جهودهم، 
ــها، هبــدف تعجيــل التقــدم حنــو بلــوغ هــدف جعــل قــوات األمــن       ــة وتوجيههــا ومتكين األفغاني
األفغانية مكتفية ذاتيا وخاضعة للمساءلة ومتوازنة عرقيا توفر األمن وتكفـل سـيادة القـانون يف                

ر القيــادي املتزايـــد الـــذي تؤديــه الـــسلطات األفغانيـــة يف   بالـــدوويرحـــب مجيــع أحنـــاء البلــد،   
بالتقـدم الكـبري احملـرز يف زيـادة      ويرحـب   االضطالع باملسؤوليات األمنية يف أحنـاء البلـد كافـة،           

أمهيـة دعـم     علـى ويـشدد   أعداد وقدرات اجليش الـوطين األفغـاين والـشرطة الوطنيـة األفغانيـة،              
  املؤسستني؛مواصلة تطوير القدرات املهنية هلاتني 

إىل القوة الدولية للمساعدة األمنية وكبري املمثلني املدنيني حللف مشـال           يطلب    - ٧  
، بالتشاور الوثيـق مـع احلكومـة األفغانيـة       الدولية  يف تنفيذ والية القوة    ،األطلسي مواصلة العمل  

ــرار جملــس األمــن        ــا لق ــام لألمــم املتحــدة، وفق ــل اخلــاص لألمــني الع ، )٢٠١٣ (٢٠٩٦واملمث
  وكذلك مع حتالف عملية احلرية الدائمة؛

إىل قيــادة القــوة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة أن تــزود جملــس األمــن        يطلــب   - ٨  
بانتظام، عن طريق األمني العام لألمم املتحدة، مبعلومات عن تنفيذ واليتها، بـسبل منـها تقـدمي                 

 الـذي   ٢٠١٤ديـسمرب   /كـانون األول  ، وتقريرهـا النـهائي يف        فـصلية يف الوقـت املناسـب       تقارير
  ؛ينبغي أن يكون شامال

  .أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر   - ٩  
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	وإذ يعترف بالتقدم المحرز وبالتحديات المتبقية في مجال إصلاح قطاع الأمن والحوكمة، وإذ يرحب باستمرار التزام الشركاء الدوليين، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، بمساعدة قوات الأمن الوطنية الأفغانية والقطاع الأمني الأفغاني، وإذ يرحب بالدعم والمساعدة المقدمين إلى الشرطة الوطنية الأفغانية من جانب بعثة التدريب التابعة لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان، وبعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي، وقوة الدرك الأوروبية، ويرحب بقدرات وإمكانات قوات الأمن الوطنية الأفغانية التي جرى تعزيزها في سياق المرحلة الانتقالية، وإذ يشدد على الحاجة إلى أن تعمل أفغانستان جنبا إلى جنب المانحين الدوليين على مواصلة تعزيز الجيش الوطني الأفغاني والشرطة الوطنية الأفغانية، وإذ يحث في جملة أمور على استمرار تدابير التدريب المهني لكفالة قدرة أفغانستان على أن تتولى بشكل دائم مسؤوليات موسعة في مجال العمليات الأمنية وقيادتها، والمحافظة على النظام العام، وإنفاذ القانون، وكفالة أمن حدود البلد، والمحافظة على الحقوق الدستورية للمواطنين الأفغانيين، وحماية حقوق الأفغانيات، نساء وفتيات، وتعزيز جهودها في مجال تسريح الجماعات المسلحة غير القانونية ومكافحة المخدرات، على النحو الذي نُصّ عليه مؤخرا في بيان قمة شيكاغو المشترك وإعلان طوكيو،
	وإذ يرحب ببيان قمة شيكاغو المشترك بشأن أفغانستان، الذي يؤكد على الالتزام الطويل الأجل، بعد عام 2014، بتحقيق السلام والأمن والاستقرار الدائم في أفغانستان، وإذ يشير إلى مسؤولية أفغانستان عن دعم قوات الأمن الوطنية الأفغانية بالعدد الكافي والقدرة اللازمة بمساندة المجتمع الدولي، وإذ يرحب في هذا السياق بقرار المجتمع الدولي، في المؤتمر الدولي المعني بأفغانستان الذي عقد ببون في 5 أيلول/سبتمبر 2011، الداعي إلى دعم تدريب قوات الأمن الوطنية الأفغانية وتجهيزها وتمويلها وتطوير قدراتها بعد نهاية المرحلة الانتقالية، وإذ يرحب بما جرى التأكيد عليه مجددا، في إعلان قمة شيكاغو المشترك، بشأن الإنفاق على تلك القوات، على أن يكون مفهوماً بوضوح أن المفترض هو أن تتولّى حكومة أفغانستان المسؤولية المالية الكاملة عن قواتها الأمنية في موعد لا يتجاوز عام 2024، وإذ يرحب بقرار حكومة أفغانستان وحلف شمال الأطلسي على أن يعمل الحلف صوب مواصلة تدريب قوات الأمن الوطنية الأفغانية ومساعدتها وإسداء المشورة إليها بعد عام 2014، وإذ يلاحظ أن أي بعثة ينبغي أن تستند إلى أساس قانوني صلب، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 14 من بيان قمة شيكاغو المشترك بشأن أفغانستان، 
	وإذ يرحب بالتزام أفغانستان وشركائها في المنطقة بتعزيز الأمن والتعاون على الصعيد الإقليمي بدعم من المجتمع الدولي ضمانا للأمن والاستقرار في أفغانستان، وإذ يرحب بالمبادرات الإقليمية المتعلقة بأفغانستان من قبيل مبادرة عملية قلب آسيا المعنية بالأمن والتعاون الإقليمي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان ومبادرة مؤتمر التعاون الاقتصادي الإقليمي بشأن أفغانستان، إضافة إلى مبادرات أخرى على شاكلة المبادرات التي يجري تنفيذها في إطار رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وغير ذلك من المبادرات الرامية إلى زيادة التعاون الاقتصادي الإقليمي مع أفغانستان في ميادين من بينها تعزيز المبادلات التجارية والربط بين الهياكل الأساسية وتدعيم الشبكات المحلية والإقليمية للنقل على طول الطرق التجارية التاريخية، وإمدادات الطاقة، والإدارة المتكاملة للحدود، وإذ يرحب في هذا السياق بنتائج ”مؤتمر اسطنبول من أجل أفغانستان: تحقيق الأمن والتعاون في قلب آسيا“ الذي عقد في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 واجتماع متابعة ”مؤتمر كابل الوزاري لقلب آسيا“ المعقود في 14 حزيران/يونيه 2012، والمؤتمر الوزاري لقلب آسيا المعقود في ألماتي في 26 نيسان/أبريل 2013، الذي اعتمدت فيه خطط تنفيذ جميع تدابير بناء الثقة في مجالات التصدي للكوارث، ومكافحة الإرهاب والمخدرات، والهياكل الأساسية على الصعيد الإقليمي، والمبادلات التجارية، وفرص التجارة والاستثمار والتعليم، واجتماع كبار المسؤولين بنيويورك في 23 أيلول/سبتمبر 2013، وإذ يتطلع إلى عقد المؤتمر الإقليمي الرابع لقلب آسيا، بتيانجين، الصين، في عام 2014، وإذ يشير إلى أن الغاية من مبادرة قلب أفريقيا هي أن تتكامل مع الجهود التي تبذلها المنظمات الإقليمية وتتآزر معها لا أن تحل محلها، ولا سيما منها ما يتصل منها بأفغانستان،
	وإذ يسلّم بأهمية مساهمة الشركاء من بلدان الجوار والمنطقة وكذلك المنظمات الإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، في تحقيق الاستقرار في أفغانستان، وإذ يشدد على ما للنهوض بالتعاون الإقليمي من أهمية حاسمة بوصفه وسيلة فعالة لتعزيز الأمن والحوكمة والتنمية في أفغانستان، وإذ يرحب بزيادة الجهود الإقليمية المبذولة من أجل مواصلة تنفيذ الإعلانات السابقة لعلاقات حسن الجوار ويدعم هذه الجهود،
	وإذ يشدد على الدور المركزي والمحايد الذي تواصل الأمم المتحدة أداءه في مجال تعزيــز السلام والاستقرار في أفغانستان بقيادتها للجهود التي يضطلع بها المجتمع الدولي، وإذ يلاحظ في هذا السياق الدور الذي تؤديه بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بموازاة مع سير العملية الانتقالية، وإذ يشدد، على ضرورة تعزيز التنسيق والدعم المتبادل فيما بين القوة الدولية للمساعدة الأمنية وبعثة الأمم المتحدة، مع إيلاء الاعتبار الواجب للمسؤوليات المحددة لكل منهما والطابع المتغير والحجم المعدَّل لوجود المجتمع الدولي،
	وإذ يعرب عــن قلقه البالغ إزاء الوضع الأمني في أفغانستان، ولا سيما أعمال العنف والأنشطة الإرهابية التي تقوم بها حركة الطالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات العنيفة والمتطرفة، والجماعات المسلحة غير القانونية والمجرمون، بمن فيهم الضالعون في إنتاج المخدرات أو تهريبها أو الاتجار بها بطرق غير مشروعة، على النحو المبين في تقارير الأمين العام منذ اتخاذ قرار مجلس الأمن 2011 (2011) والصلة المتينة بين أنشطة الإرهاب والمخدرات غير المشروعة، وما ينجم عن ذلك من أخطار تهدد السكان المحليين، بمن فيهم الأطفال وقوات الأمن الوطني والأفراد العسكريون والمدنيون الدوليون،
	وإذ يرحب بالجهود التي تبذلها حكومة أفغانستان في سبيل استكمال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وتجويدها بالتركيز خاصة على نهج الشراكة لكفالة التنفيذ والتنسيق المشتركين الفعالين، وإذ يشجع القوة الدولية للمساعدة الأمنية على مواصلة دعمها الفعال، في إطار المسؤوليات الموكولة إليها، لأفغانستان فيما تقوده من جهود حثيثة، بما في ذلك الجهود التي تبذلها قوات الأمن الوطنية الأفغانية، من أجل التصدي لمشكلة إنتاج المخدرات والاتجار بها، بالتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية الفاعلة المعنية، وإذ يعترف بخطر إنتاج المخدرات وتهريبها والاتجار بها بطرق غير مشروعة على السلام والاستقرار الدوليين في شتى مناطق العالم، وبالدور المهم الذي يضطلع به في هذا الصدد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإذ يساوره قلق مُلِحّ من استمرار إضرار زراعة الأفيون وإنتاجه والاتجار به واستهلاكه بالأمن والتنمية والحكم في أفغانستان وفي المنطقة وما يدانيها، وإذ يشيد بمبادرة ميثاق باريس باعتبارها أحد أهم الأطر التي وضعت من أجل مكافحة المواد الأفيونية الأفغانية المصدر،
	وإذ يعرب أيضا عن قلقه من تأثير أعمال العنف والأنشطة الإرهابية التي تقوم بها حركة الطالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات العنيفة والمتطرفة والجماعات المسلحة غير القانونية على قدرة الحكومة الأفغانية على ضمان سيادة القانون وتوفير الأمن والخدمات الأساسية للشعب الأفغاني، وكفالة تمتعه التام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
	وإذ يكرر الإعراب عن دعمه للمساعي المستمرة التي تبذلها الحكومة الأفغانية، بمساعدة المجتمع الدولي، بما في ذلك القوة الدولية للمساعدة الأمنية وتحالف عملية الحرية الدائمة، من أجل مواصلة تحسين الوضع الأمني والمضي في التصدي للخطر الذي تمثله حركة الطالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات العنيفة والمتطرفة والجماعات المسلحة غير القانونية، وإذ يشدد في هذا السياق على ضرورة اطراد الجهود الدولية، بما فيها جهود القوة الدولية للمساعدة الأمنية وتحالف عملية الحرية الدائمة،
	وإذ يدين إدانة شديدة جميع الهجمات، بما فيها الهجمات بالأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع والهجمات الانتحارية وعمليات الاغتيال والاختطاف والاستهداف العشوائي للمدنيين والهجمات المرتكبة ضد العاملين في مجال المساعدة الإنسانية واستهداف القوات الأفغانية والقوات الدولية وتثبيطها لجهود تحقيق الاستقرار والتعمير والتنمية في أفغانستان، وإذ يدين كذلك لجوء حركة الطالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات العنيفة والمتطرفة والجماعات المسلحة غير القانونية إلى استخدام المدنيين دروعا بشرية،
	وإذ يرحب بالإنجازات التي حققتها الحكومة الأفغانية في حظر استخدام سماد نترات الأمونيوم، وإذ يحث على مواصلة العمل على تنفيذ الضوابط الرقابية المفروضة على جميع المواد المتفجرة والسلائف الكيميائية، وبالتالي الحد من قدرة المتمردين على استخدامها في الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، ويدعو المجتمع الدولي إلى مؤازرة الحكومة الأفغانية فيما تبذله من جهود في هذا الصدد،
	وإذ يعترف باستمرار خطر حركة الطالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات العنيفة والمتطرفة والجماعات المسلحة غير القانونية، وكذلك بالتحديات المتصلة بالجهود المبذولة في سبيل التصدي لذلك الخطر، وإذ يسلم بدور التدابير التي وضعها مجلس الأمن بموجب قراراته 1267 (1999) و 1988 (2011) و 1989 (2011) و 2082 (2012) و 2083 (2012) في مكافحة هذا الخطر ومؤازرة الحكومة الأفغانية في قيادتها لعملية السلام والمصالحة،
	وإذ يعرب عن قلقه البالغ من ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في أفغانستان، ولا سيما النساء والأطفال، الذين أصبحت غالبيتهم العظمى تسقط بشكل متزايد بسبب أعمال حركة الطالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات العنيفة والمتطرفة والجماعات المسلحة غير القانونية، وإذ يدين أشد الإدانة ارتفاع عدد الهجمات التي تستهدف المدارس ولا سيما بإضرام النيران فيها وإغلاق أبوابها قهرا واستخدامها من جانب الجماعات المسلحة، وترهيب موظفيها واختطافهم وقتلهم، وبخاصة الهجمات التي تستهدف بها الجماعات المسلحة، بما فيها حركة الطالبان، تعليم الفتيات، وإذ يرحب، في هذا الصدد، بإدراج حركة الطالبان ضمن قائمة مرفق تقرير الأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح (S/2013/245) عملا بقرار مجلس الأمن 1998 (2011)، وإذ يدين أيضا ازدياد استهداف النساء والفتيات بالقتل، ولا سيما الموظفات الساميات، وإذ يعيد التأكيد على وجوب قيام جميع أطراف النزاع المسلح باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لكفالة حماية المدنيين المتضررين من العنف الجنسي وجميع أشكال العنف الجنساني، ولا سيما النساء والأطفال والمشردون، وإذ يدعو جميع الأطراف إلى امتثال التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وإلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لكفالة حماية المدنيين، وإذ يسلم بأهمية الأنشطة الجارية فيما يتعلق برصد أوضاع المدنيين وخاصة منهم الضحايا المدنيين وتقديم تقارير عنها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك من جانب القوة الدولية للمساعدة الأمنية، وإذ يشير في هذا الصدد إلى عمل فريق القوة الدولية للمساعدة الأمنية المعني بالحد من الضحايا المدنيين،
	وإذ يشير إلى الدور الحيوي الذي تؤديه المرأة في عملية السلام، على نحو ما أقره مجلس الأمن في القرار 1325 (2000) وقراراته ذات الصلة بالموضوع، وإذ يرحب بالتزام حكومة أفغانستان بوضع خطة العمل الوطنية وتنفيذها بموجب قرار مجلس الأمن 1325 (2000)، والبحث عن المزيد من الفرص لتدعيم مشاركة النساء في عملية إحلال السلام وتحقيق المصالحة بقيادة أفغانية، وقيام حكومة أفغانستان بتقديم تقريرها المرحلي الأول عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والجهود المبذولة من أجل مواصلة التعجيل بتنفيذ خطة العمل الوطنية من أجل المرأة في أفغانستان تنفيذا تاما، ودمج معاييرها في البرامج الوطنية ذات الأولوية، وإعداد استراتيجية لتنفيذ قانون القضاء على العنف ضد المرأة بشكل كامل،
	وإذ يحيط علما بالتقدم الإضافي الذي أحرزته القوة الدولية للمساعدة الأمنية والقوات الدولية الأخرى في خفض عدد الضحايا المدنيين، على نحو ما أكدته بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في تقريرها نصف السنوي لعام 2013 عن حماية المدنيين في النزاع المسلح، وإذ يحث القوة الدولية للمساعدة الأمنية والقوات الدولية الأخرى على مواصلة تعزيز جهودها من أجل منع سقوط ضحايا مدنيين، ويشمل ذلك زيادة التركيز على حماية السكان الأفغان كعنصر مركزي من عناصر البعثة، وإذ يلاحظ أهمية إجراء استعراضات مستمرة للأساليب والإجراءات المتبعة ومراجعة حصيلة العمليات وإجراء تحقيقات، بالتعاون مع الحكومة الأفغانية في الحالات التي يسجَّل فيها وقوع ضحايا من المدنيين وعندما تستصوب الحكومة الأفغانية إجراء تلك التحقيقات المشتركة، ومواصلة التعاون مع قوات الأمن الوطنية الأفغانية من أجل المضي قدما في هيكلة حماية المدنيين، ولا سيما منهم النساء والفتيات،
	وإذ يعرب عن القلق البالغ من قيام قوات حركة الطالبان بتجنيد الأطفال واستخدامهم، وكذلك من قتلهم وتشويهم بسبب النزاع والهجمات الموجهة ضد المدارس والمستشفيات في انتهاك لأحكام القانون الدولي السارية، وإذ يدعم مرسوم وزير الداخلية المؤرخ 6 تموز/يوليه 2011، الذي يعيد تأكيد التزام الحكومة بمنع انتهاكات حقوق الطفل، وإذ يرحب بالتقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالأطفال المرتبطين بقوات الأمن الوطنية الأفغانية ومرفقها، الموقعة في كانون الثاني/يناير 2011، ولا سيما إنشاء اللجنة الوزارية الأفغانية المشتركة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وتعيين جهة تنسيق معنية بحماية الأطفال، وإقرار الحكومة خريطة طريق للتعجيل بالامتثال لخطة العمل، وإذ يدعو إلى التنفيذ التام لأحكام الخطة بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، وإذ يعترف في هذا الصدد بالتزامات حلف شمال الأطلسي على المستوى الرفيع بشأن الأطفال والنزاع المسلح، وباستجابة حلف شمال الأطلسي لطلب الممثل الخاص المعني بالأطفال والنزاع المسلح تقديم المساعدة في تنفيذ خطة العمل ومرفقها على نحو تام، وإذ يشجع القوة الدولية للمساعدة الأمنية على مساعدة الحكومة الأفغانية في تنفيذها بشكل كامل،
	وإذ يشدد في هذا السياق على أهمية مواصلة التقدم الذي أحرزته الحكومة الأفغانية في إنهاء الإفلات من العقاب وتدعيم المؤسسات القضائية، وفي عملية التعمير، وإصلاح قطاع السجون، وتعزيز سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان داخل أفغانستان، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال، ولا سيما حق المرأة بموجب الدستور في المشاركة الكاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحياة الأفغانية، وإذ يرحب في هذا الصدد بالخطة الوطنية للشرطة والأهداف المنصوص عليها ضمنها صوب زيادة التدريب في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك في المسائل الجنسانية، وزيادة توظيف النساء، وكذلك مواصلة دعم القوة الدولية للمساعدة الأمنية لقوات الأمن الوطنية الأفغانية للزيادة من توظيف النساء وتدريبهن واستبقائهن،
	وإذ يكرر تأكيد ندائه إلى جميع الأطراف والجماعات الأفغانية أن تشارك مشاركة بناءة في الحوار السياسي السلمي في إطار الدستور الأفغاني والعمل سويا مع الجهات الدولية المانحة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد وتنكب اللجوء إلى العنف بما في ذلك استخدام الجماعات المسلحة غير القانونية، وإذ يدعم أهداف المجلس الأعلى للسلام، ويسلم بأهمية الدعم الإقليمي للمضي قدما بعملية السلام والمصالحة التي تتولى أفغانستان قيادتها وتتقلد زمام الأمر فيها،
	وإذ يكرر تأكيد التزامه بدعم حكومة أفغانستان في جهودها المتواصلة من أجل المضي قدما بعملية السلام والمصالحة، انسجاما مع بيان كابل واستنتاجات مؤتمر بون، وفي إطار الدستور الأفغاني وتطبيق الإجراءات التي وضعها مجلس الأمن بموجب قراريه 1988 (2011) و 2082 (2012)، علاوة على قرارات المجلس الأخرى ذات الصلة بالموضوع،
	وإذ يرحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الأفغانية من أجل المضي قدما بعملية السلام والمصالحة، بما في ذلك جهود المجلس الأعلى للسلام وتنفيذ برنامج السلام والمصالحة في أفغانستان الرامي إلى تشجيع الحوار من أجل المصالحة والمشاركة السياسية بقيادة أفغانية وبمشاركة الجميع على النحو المنصوص عليه في بيان مؤتمر كابل المؤرخ 20 تموز/يوليه 2010 بشأن فتح باب الحوار أمام جميع من ينبذون العنف وليس لهم صلة بالتنظيمات الإرهابية الدولية، بما فيها تنظيم القاعدة، ويحترمون الدستور، بما في ذلك أحكامه المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما حقوق المرأة، ويبدون رغبتهم في الانضمام إلى مساعي إحلال السلام في أفغانستان، وبصيغته الموسعة كما وردت في مبادئ وحصيلة استنتاجات مؤتمر بون المعقود في 5 كانون الأول/ديسمبر 2011 التي حظيت بدعم حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي، في احترام تام لتنفيذ التدابير وتطبيق الإجراءات التي وضعها مجلس الأمن بموجب قراراته 1267 (1999)، و 1988 (2011) و 2082 (2012)، وكذلك قرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة بالموضوع، وإذ يناشد جميع الدول المعنية مواصلة الانخراط في عملية السلام، وإذ يسلم بوقع الهجمات الإرهابية على السكان الأفغان وما يمثله ذلك من خطر على آفاق إحلال السلام،
	وإذ يسلم بأن عددا متزايدا من أفراد حركة الطالبان قد تصالحوا مع حكومة أفغانستان، ورفضوا الفكر الإرهابي الذي يعتنقه تنظيم القاعدة وأتباعه، ويؤيدون التوصل إلى حل سلمي للنـزاع المستمر في أفغانستان، وإذ يسلم أيضا بأنه على الرغم من تطور الوضع في أفغانستان والتقدم المحرز في عملية المصالحة، فإن الأمن ما زال يشكل تحديا كبيرا في أفغانستان والمنطقة،
	وإذ يسلّم أيضا بزيادة عدد الذين خضعوا لإعادة الإدماج ممن انضموا إلى برنامج أفغانستان للسلام وإعادة الإدماج، وإذ يشجع مواصلة الجهود المبذولة من أجل التصدي للتحديات التنفيذية المتبقية، بما في ذلك عن طريق وضع آلية مناسبة للفرز، وإذ يشجع المجتمع الدولي كذلك على دعم هذه الجهود التي تقودها أفغانستان،
	وإذ يشير إلى الالتزامات التي قطعتها حكومة أفغانستان على نفسها، ولا سيما مؤخرا في سياق مؤتمر طوكيو، بتعزيز العملية الانتخابية وتحسينها، بما في ذلك إصلاح النظام الانتخابي في الأجل الطويل، بهدف كفالة شفافية الانتخابات وضمان مصداقيتها ومشاركة الجميع فيها واتسامها بالصبغة الديمقراطية مستقبلا، وإذ يرحب في هذا الصدد باعتماد الإطار القانوني الناظم للانتخابات، وتجديد عضوية ورئاسة كل من اللجنة الانتخابية المستقلة واللجنة المستقلة المعنية بالشكاوى الانتخابية، وإذ يؤكد مجددا أن تحقيق السلام في أفغانستان مستقبلا يتوقف على إقامة دولة آمنة مستقرة تنعم بالرخاء الاقتصادي المطرد وتعيش في مفازة من الإرهاب والمخدرات، وترتكز على سيادة القانون وتعزيز المؤسسات الديمقراطية واحترام الفصل بين السلطات، وتدعيم الضوابط والموازين، وتحقيق الإدارة الاقتصادية الراشدة، بما يشمل مكافحة الفساد وضمان حقوق المواطنين،
	وإذ يرحب بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتعزيز اتساق الأعمال العسكرية والمدنية، بما في ذلك تلك المضطلع بها في إطار القوة الدولية للمساعدة الأمنية،
	وإذ يرحب أيضا بالتنسيق المستمر بين القوة الدولية للمساعدة الأمنية وتحالف عملية الحرية الدائمــة، والتعـــاون الميداني القائم بين القوة الدولية والوجود التابع للاتحاد الأوروبي في أفغانستان،
	وإذ يعرب عن تقديره للقيادة التي يوفرها حلف شمال الأطلسي، وللمساهمات التي تقدمها دول عديدة إلى القوة الدولية للمساعدة الأمنية وإلى تحالف عملية الحرية الدائمة، الذي يعمل في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في أفغانستان ووفقا لقواعد القانون الدولي السارية،
	وإذ يقرر أن الحالة في أفغانستان ما زالت تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين،
	وقد عقد العزم على كفالة تنفيذ كامل ولاية القوة الدولية للمساعدة الأمنية، بالتنسيق مع الحكومة الأفغانية،
	وإذ يتصرف لهذه الأسباب بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
	1 - يقرر تمديد الإذن الممنوح ببقاء القوة الدولية للمساعدة الأمنية، على النحو المحدد في القرارين 1386 (2001) و 1510 (2003) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2014؛
	2 - يأذن للدول الأعضاء المشاركة في القوة الدولية للمساعدة الأمنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولاية القوة؛
	3 - يسلم بالحاجة إلى أن تلبي القوة الدولية للمساعدة الأمنية جميع متطلباتها المتعلقة بالعمليات، ويرحب بالاتفاق المبرم بين حكومة أفغانستان والدول المساهمة في القوة الدولية بنقل المسؤولية الأمنية الكاملة تدريجيا في أفغانستان إلى الحكومة الأفغانية في جميع أنحاء البلد بحلول نهاية عام 2014 وبتواصل تنفيذ العملية الانتقالية منذ تموز/يوليه 2011، ويدعو الدول الأعضاء إلى المساهمة في القوة الدولية للمساعدة الأمنية بالأفراد والمعدات والموارد الأخرى وإلى مواصلة بذل جهودها لدعم الأمن والاستقرار والتحول في أفغانستان؛
	4 - يرحب بالالتزام القوي لحكومة أفغانستان بمواصلة العمل، بدعم من البلدان المشاركة في القوة الدولية للمساعدة الأمنية، على تطوير قوات الأمن الوطنية الأفغانية بما يجعلها تعمل طبقا لمقتضيات الدستور وتكون قادرة على إحلال السلام وتوفير الأمن وتحقيق الاستقرار لصالح جميع الأفغانيين، وتؤدي مهامها بإشراف قيادة مدنية فعالة ووفقا لسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وتعزيزها، بما في ذلك حقوق المرأة، ويكون باستطاعتها أن تسهم في تحقيق أمن المنطقة من خلال تحقيق استقرار الأوضاع في أفغانستان؛
	5 - يرحب بالتزام حلف شمال الأطلسي والحكومة الأفغانية بمواصلة تطوير الشراكة الدائمة بين الحلف وأفغانستان التي وقعت بلشبونة في 2010 بجميع أبعادها حتى العام 2014 وما بعده، وعلى وجه الخصوص ما نصت عليه من اعتزام تقديم دعم عملي مستمر، في إطار الشراكة الدائمة، بهدف تحسين وإدامة قدرات وإمكانات أفغانستان في مجال التصدي للأخطار المستمرة التي تهدد استقرارها وأمنها وسلامتها، والمساهمة في تحقيق الأمن في المنطقة من خلال تحقيق استقرار الأوضاع في أفغانستان؛
	6 - يشدد على أهمية مواصلة التعاون، ضمن إطار شامل، من أجل تطوير قدرات قوات الأمن الوطنية الأفغانية، بما في ذلك القدرات الوظيفية والمهنية والمساءلة في القطاع الأمني الأفغاني، ويشجع القوة الدولية للمساعدة الأمنية والشركاء الآخرين على مواصلة جهودهم، حسبما تسمح به الموارد المتاحة، من أجل تدريب قوات الأمن الوطنية الأفغانية وتوجيهها وتمكينها، بهدف تعجيل التقدم نحو بلوغ هدف جعل قوات الأمن الأفغانية مكتفية ذاتيا وخاضعة للمساءلة ومتوازنة عرقيا توفر الأمن وتكفل سيادة القانون في جميع أنحاء البلد، ويرحب بالدور القيادي المتزايد الذي تؤديه السلطات الأفغانية في الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية في أنحاء البلد كافة، ويرحب بالتقدم الكبير المحرز في زيادة أعداد وقدرات الجيش الوطني الأفغاني والشرطة الوطنية الأفغانية، ويشدد على أهمية دعم مواصلة تطوير القدرات المهنية لهاتين المؤسستين؛
	7 - يطلب إلى القوة الدولية للمساعدة الأمنية وكبير الممثلين المدنيين لحلف شمال الأطلسي مواصلة العمل، في تنفيذ ولاية القوة الدولية، بالتشاور الوثيق مع الحكومة الأفغانية والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن 2096 (2013)، وكذلك مع تحالف عملية الحرية الدائمة؛
	8 - يطلب إلى قيادة القوة الدولية للمساعدة الأمنية أن تزود مجلس الأمن بانتظام، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بمعلومات عن تنفيذ ولايتها، بسبل منها تقديم تقارير فصلية في الوقت المناسب، وتقريرها النهائي في كانون الأول/ديسمبر 2014 الذي ينبغي أن يكون شاملا؛
	9 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

