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 (0262) 0612القرار   
 0262 يونيهحزيران/ 68، املعقودة يف 8617الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 ،إن جملس األمن 
 ةقلنسـةب  إىل قراراتـه السـقةقب ةنـان اار ـقد الـدلت لالتاديـد الـذي ينـ له         إذ يشري 

 (0226) 6111 ل (0222) 6111ل  (6111) 6018لال ســـيقق قراراتـــه   ألفغقنســـتقن، 
 (0221) 6244 ل (0220) 6240ل  (0220) 6112ل  (0226) 6181 ل
 (0224) 6102 ل (0224) 6168ل  (0222) 6411ل  (0222) 6401 ل
 (0227) 6700 ل (0221) 6814ل  (0221) 6812ل  (0221) 6111 ل
 (0260) 0270 ل (0266) 6171ل  (0266) 6177 ل (0221) 6122 ل
   ، لإىل ةيقنقت رئيسه ذات الصلب ةقملوضوع،(0262) 0611ل  (0260) 0271 ل

يت متدد لاليـب ةعةـب األمـم املتحـدة لتقـدا املسـق دة إىل       إىل قراراته السقةقب ال وإذ يشري 
 ،  (0262) 0624،  لى الوجه احملددة ةه يف القرار 0264مقرس /آذار 68أفغقنستقن حىت 

ــ اع املســ     كييك   وإذ يشييري  ــقا يف ال ــد لاســتفدا  األلزن ــه ةنــان  ني لح، إىل قرارات
 ــن قلقــه النــديد إااة األقلــب األمنيــب يف أفغقنســتقن، لال ســيقق أ قــقا العنـــ           يعيي    وإذ

ــقن لتنريــيمن القق ــدة، ل   ــق مــن        ــيت تقــو  لــق حرنــب لقلة ــب املتوااــلب ال لاألننــ ب اار قةي
اجلقق قت العنيزنب لاملت رفب، لاجلقق قت املسلحب    املنرل ب، لاجملرمني لالضقلعني يف  ـقرة  

أننــ ب التقــرد لاملفــدرات  ــ  املنــرل ب، اار ــقد لملفــدرات، لإااة الصــملت املتينــب ةــني ا
ل و مق تترتب  ليه أخ ـقر دـد د السـ قن احمللـيني، يـن فـيام األلزنـقا لقـوات األمـن الولنيـب           

 ن،  لاألفراد العس ريون لاملوظزنون املدنيون لالدلليو
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ــب الــيت تــدخن أفغقنســتقن ل ــر   وإذ ي حيي   نقؤ ق ااقليقيــون لالــدلليون مــن  ةقلعقلي
خملهلق يف  رانب استراتيجيب لويلب األجن ليف اتزنقققت أخرى، ل ي تـنعم أفغقنسـتقن ةقلسـمل     

 لاالستقرار لالرخقة،  
التزامه القوي ةسيقدة أفغقنسـتقن لاسـتقملهلق لسـملمتاق ااقليقيـب      وإذ يؤكد من جديد 

 للحددق الولنيب،  
 ملع يف أفغقنســتقن ةعقليــب سيقســيب  ــقملب لــد  د ــم   لــى أ يــب االضــ وإذ يؤكييد 

 املصقألب فيقق ةني األفغقن نقفب،  
ةــان األقلــب األمنيــب يف أفغقنســتقن قــد ت ــورت، لأن ةعــ  أ ضــقة حرنــب    وإذ يسييل   

لقلةـقن قـد تصـقألوا مـو ح ومـب أفغقنسـتقن، لأوــم نةـذلا الزن ـر اار ـقّ الـذي يتةن ـقه تنريــيم            
 يدلن تسويب ال اع املستقر يف أفغقنستقن ةقلسةن السلقيب،  القق دة لأتةق ه، ليؤ

ةانــه  لــى الــر م مــن ت ــور األقلــب يف أفغقنســتقن لالتقــد  احملــرا يف  قليــب   وإذ يسييل   
ــدلليني،        ــزاا تنــ ن خ ــرا ياــد د الســمل  لاألمــن ال ــب يف أفغقنســتقن ال ت ــحلن األقل املصــقألب، ف

ــم املتحــدة    ضــرلرة التصــدي هلــذا ا  ــر ة  يعيييد كيكيييد   وإذ ــقمل األم ــق ملية  ــن الوســقئن، لفق
لالقــقنون الــدلت، يــق يف ذلــب مــق ين ةــد يف  ــذا الصــدد مــن أح ــق  القــقنون الــدلت ألقــومل  

 ــذا الصــدد  لــى  اانســقن لالقــقنون الــدلت لملجــنني لالقــقنون الــدلت اانســق ، مننــددا يف   
 الدلر اهلق  الذي تؤديه األمم املتحدة يف  ذه اجلاود،  

ــب إىل      كيكيييد إذ يعيييدو  ــق الرامي ــب أفغقنســتقن يف جاود  ــد م ح وم ــه الراســع ة التزام
الدفو ةعقليب السمل  لاملصقألب قدمًق، يق يف ذلب جاود اجمللس األ لـى للسـمل  لتنزنيـذ ةرنـقم      
السمل  لاملصقألب يف أفغقنستقن، لفقًق لةيقن نقةنن لاستنتقجقت مـؤمتر ةـون، ليف إلـقر الدسـتور     

 0270ل  (0266) 6177، لت ةيد ااجراةات اليت حـدد ق جملـس األمـن يف قراريـه     األفغق 
 ، ل   ق من قرارات اجمللس ذات الصلب ةقملوضوع،  (0260)

اختــذه ةعــ  أ ضــقة حرنــب لقلةــقن ةقلتصــق  مــو ح ومــب ةــقلقرار الــذي  وإذ ي حيي  
ــب، يــق فياــق تنريــيم القق ــدة،      ــب الدللي ــاالب تــرة ام أي اــلب ةقملنريقــقت اار قةي أفغقنســتقن، لة
لاحتــرا  الدســتور، يــق يف ذلــب أح قمــه املتعلقــب  قــومل اانســقن، لال ســيقق حقــومل املــرأة،     

ــتقن ةقل    ــتقر يف أفغقنسـ ــ اع املسـ ــويب الـ ــد تسـ ــلقيب،  لتاييـ ــةن السـ ــراد   وإذ حيييي سـ ــو األفـ مجيـ
لاجلقق ــقت لاملؤسســقت لال يقنــقت الــذين ينــترنون مــو حرنــب ال قلةــقن يف دديــد الســمل    

 لاالستقرار لاألمن يف أفغقنستقن  لى قةوا  رض املصقألب املقد  من ح ومب أفغقنستقن،  
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ــب يف أفغقنســتقن، لال ســيقق     كيكيييد يكيي   وإذ  ــب األمني ــه إااة األقل ــ   قلق ــقا العن أ ق
ــقن لتنريــيمن القق ــدة، ل   ــق مــن        ــيت تقــو  لــق حرنــب لقلة ــب املتوااــلب ال لاألننــ ب اار قةي
ــب، لاجلقق ــقت املســلحب  ــ  املنــرل ب، لاجملــرمني لالضــقلعني يف      ــب لاملت رف اجلقق ــقت العنيزن

حب، اار قد لالسقسرة    املنرل ب يف األسلحب لمـق يتصـن لـق مـن أ تـده لاال ـقر ةقألسـل       
لإنتقج املفدرات    املنرل ب أل اال قر لق أل  قردق، لإااة الصـملت املتينـب الـيت تـرة  ةـني      

التقرد لاملفدرات    املنرل ب، ل و مق تترتب  ليه أخ قر دـد د السـ قن   لأنن ب اار قد 
وظزنــون احمللــيني، يــن فــيام النســقة لاأللزنــقا لقــوات األمــن الولنيــب لاألفــراد العســ ريون لامل 

 املدنيون لالدلليون، لمنام العقملون يف جمقا النؤلن اانسقنيب لجمقا التنقيب،
مجيـــو أ قـــقا العنـــ   وييييدينأ يـــب  قليـــقت تقـــدا املعونـــب اانســـقنيب،  وإذ يؤكيييد 

التاديــد ةقســتعققله ضــد مــوظزني األمــم املتحــدة لاجلاــقت الزنق لــب اانســقنيب، لأي تســييس  أل
 ةه حرنب لقلةقن لمق يرتة  لق من مجق قت أل أفراد،   للقسق دة اانسقنيب تقو 

ضرلرة ضققن إساق  نريق  اجلزاةات األقت ةنـ ن فعـقا يف اجلاـود     وإذ يك   كيكيد 
اجلقريب اـود م قفحـب التقـرد لد ـم أ قـقا ح ومـب أفغقنسـتقن الراميـب إىل الـدفو ةقملصـقألب           

  أفغقنستقن،  قدمق من أجن إحملا السمل  لحتقيد االستقرار لاألمن يف
ة لب ح ومب أفغقنستقن إىل جملس األمـن ةـان يـد م املصـقألب ةسـةن       وإذ حييط علما 

منــاق أن يرفــو مــن قــوائم جــزاةات األمــم املتحــدة أذــقةد األفغــقن الــذين يــدخلون يف املصــقألب،  
، لالذين توقزنوا  ن املنقرنب يف األننـ ب الـيت دـدد السـمل  لاالسـتقرار لاألمـن يف أفغقنسـتقن       

 أل  ن د م تلب األنن ب،  
 إيــملة العنقيب الواجةب لرفـــو اجلـــزاةات  ـن من يـدخلون يف  وإذ يع   عيين اعتيزامه 
 املصقألب،  
اللــتني قــدماقق رئــيس اجمللــس األ لــى للســمل  إىل اللجنــب يف   ةقاحــقلتني وإذ ي حيي  

ن الوثيـد لاملتوااـن ةـني    ، ةق تةقر ق داللب  لى التعـقل 0261ل  0260ديسقرب /نقنون األلا
 جملس األمن لاألفغقن الذين يعقلون من أجن السمل  لاملصقألب الولنيب يف أفغقنستقن،  

 لى الدلر احملوري لاحملقيد الذي تواان األمـم املتحـدة االضـ ملع ةـه يف      وإذ يشدد 
القـوي    ـن تقـديره لتاييـده    وإذ يعي   جمقا تعزيز السمل  لاالسـتقرار لاألمـن يف أفغقنسـتقن،    

للجاود املستقرة اليت يةذهلق األمني العـق  لثةلـه ا ـقف ألفغقنسـتقن مـن أجـن مسـق دة اجمللـس         
 األ لى للسمل  يف مق يةذله من جاود احملا السمل  لحتقيد املصقألب،  
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د قه مل قفحـب نتـقج املفـدرات الصـقدرة مـن أفغقنسـتقن لالسـملئ          يك   كيكيد وإذ 
ــق   ــب إليا ــب املتجا ــدان اجملــقلرة،       ال يقيقئي ــب يف الةل ــق ةصــورة  ــ  منــرل ب، لذل لاال ــقر لق

لالةلـدان الواقعـب  لـى لـوا لـرمل اال ــقر ةقملفـدرات، لةلـدان املقصـد النـاقئي هلـق، لالةلــدان           
 املنتجب للسملئ ،  

املنتــدى العــقملي مل قفحــب اار ــقد   إىل ننــرل (0262) 0611إىل قــراره  وإذ يشييري 
ــاق      ” ــيت يرت ة ــقت االخت ــق  ال ــو  قلي ــب ين ــدة املتعلق ــر ةنــان املققرســقت اجلي مــذنرة اجلزائ

اخت ــق   حــواد  وإذ يييدين دشييد  ،“اار ــقةيون للةــًق للزنديــب مــو حرمــقوم مــن م قســةاق 
ق يف ذلــب األ ــفقف لأخــذ الر ــقئن الــيت ترت ةــاق مجق ــقت إر قةيــب أيــق نقنــ  أ راضــاق، يــ  

 لـى منـو  قليـقت     يعي   عين كييميمه    وإذةقصد مجو األمواا أل انتزاع تنقاالت سيقسـيب،  
اخت ق  األ فقف لأخذ الر قئن اليت ترت ةاق مجق قت إر قةيـب، ل لـى ضـققن اافـراج  ـن      

 للقـقنون الـدلت السـقري،    الر قئن ةن ن آمن دلن دفو فديب أل تقدا تنقاالت سيقسيب، لفقـق 
مــن مجيــو الــدلا أن تعقــن  لــى منــو اار ــقةيني مــن االســتزنقدة، ةصــورة مةق ــرة   وإذ يطليي 

 ــ  مةق ــرة، مــن املــدفو قت املقدمــب نزنديــب أل مــن التنــقاالت السيقســيب، ل لــى ضــققن      أل
ضـرلرة تعـقلن مجيـو الـدلا ةنـ ن لثيـد        وإذ يؤكد من جديدإلململ سراح الر قئن ةامقن، 

 ر قئن اليت ترت ةاق اجلقق قت اار قةيب،  خملا حواد  اخت ق  األ فقف لأخذ ال
إااة تزايـد قيـق  اار ـقةيني لمؤيـديام، يف سـيقمل انتنـقر العوملـب        وإذ يع   عن قلقيه   

ــيقق        ــقت لاالتصــقالت، ال س ــدة يف جمــقا املعلوم ــقت اجلدي ــقت، ةقســتعققا الت نولوجي ةقجملتقع
يف التحـري   لـى ارت ـقد      ة ب اانترن ، يف تيس  األ ققا اار قةيب، لنـذلب اسـتعققهلق  

 ،أ ققا إر قةيب ل نيد مرت ةياق لمتويلاق لالتف ي  هلق
 ال قلةقن ةقللغتني الداريب لالةق تو،/إتقحب ققئقب جزاةات أفغقنستقن ةا يب وإذ يسل  

 يوجب الزنصن السقةو من ميةقمل األمم املتحدة، وإذ يتي ف 
 

 التداة   
تــداة  التقليــب فيقــق يتعلــد ةــقألفراد لال يقنــقت  أن تتفــذ مجيــو الــدلا ال يقيي    - 6 

ــقريع اختــقذ القــرار     ــتقني إىل   (0266) 6177الــذين أردرجــ  أذــقؤ م قةــن ت  لــى ققئقــب املن
 حرنب لقلةقن، ل   م من األفراد لاجلقق ـقت لاملؤسسـقت لال يقنـقت الـذين ينـترنون مـو      
حرنب لقلةقن يف دديد السمل  لاالستقرار لاألمن يف أفغقنستقن لفقق ملق حددتـه اللجنـب املننـاة    

 “(:  الققئقب” ( )ينقر إلياق فيقق ةعد ةـ“للجنب”) 6177من القرار  14 قمًل ةقلزنقرة 
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ــوارد االقتصــقديب       )أ(  ــب أل امل ــواا لاألاــوا املقلي ــد األم ــقة ةتجقي ــق  دلن إة  القي
دة ألللنب األفراد لتلب اجلقق قت لاملؤسسقت لال يقنقت، يق يف ذلـب األمـواا   األخرى العقئ

املتاتيب من ثتل ـقت تعـود مل يتـاق أل التصـر  فياـق، ةصـورة مةق ـرة أل  ـ  مةق ـرة، إلـيام           
إىل أ فقف يتصرفون نيقةب  نام أل ةتوجيـه منـام، لنزنقلـب أال يتـيح ر قيق ـق أل أ ـفقف        أل

لب األمـواا أل أي أمـواا أل أاـوا مقليـب أل مـوارد اقتصـقديب أخـرى        موجودلن يف أراضياق ت
 ةصورة مةق رة أل    مةق رة لزنقئدة  ؤالة األ فقف؛

منو دخوا أللنب األفراد أراضياق أل مرلر م  رب ق،  لـى أنـه لـيس يف  ـذه      )د( 
قدردـق،  الزنقرة مق يلز  أي دللـب ةـان متنـو ر قيق ـق مـن دخـوا أراضـياق أل أن ت لـب إلـيام مغ         

ل د  ان ةقمل أح ق   ذه الزنقرة إذا نقن دخوا األفراد األراضي أل مـرلر م  رب ـق ضـرلريق    
للوفقة يقتضيقت إجراة قضقئي أل يف األقالت اليت تقرر فياق اللجنب، يف نن حقلـب  لـى حـدة،    

اـود  أن هلذا الدخوا أل العةور أسةقةق تربره، يق يف ذلـب  نـدمق يتعلـد األمـر مةق ـرة ةـد م اجل      
 اليت تةذهلق ح ومب أفغقنستقن لتنجيو املصقألب؛

منو مق قد يتم ةصورة مةق رة أل    مةق رة من توريـد األسـلحب لمـق يتصـن      )ج( 
لق من أ تدة جبقيو أنوا اق، يـق يف ذلـب األسـلحب لالـذخقئر لاملرنةـقت لاملعـدات العسـ ريب        

ذنـره، أل ةيعاـق أل نقلـاق، لتقـدا أي     لاملعدات  ةه العس ريب لق و الغيـقر الملامـب ملـق سـةد     
ــب       ــراد لتل ــب األف ــدريب تقــا يتصــن ةقألننــ ب العســ ريب إىل أللن منــورة أل مســق دة أل ت
ــق خــقرج أراضــياق        ــب ر قيق  ــن جقن ــن أراضــياق أل م ــقت، م ــقت لاملؤسســقت لال يقن اجلقق 

 ةقستفدا  السزنن أل ال قئرات اليت حتقن أ ملماق؛ أل
األنن ب اليت تةني أن فردا أل مجق ب أل مؤسسب أل نيقنـق   أن األ ققا أل يق   - 0 

أ ـمله، تنـقن القيـق  يـق يلـي لصـق         6تسري  ليه معقي  اادراج يف الققئقـب يوجـب الزنقـرة    
املـــدرجني  لـــى الققئقـــب ل   ـــم مـــن األفـــراد لاجلقق ـــقت لاملؤسســـقت لال يقنـــقت الـــذين  

 ستقرار لاألمن يف أفغقنستقن:  ينترنون مو حرنب لقلةقن يف دديد السمل  لاال
املنقرنب يف متوين أ ققهلم أل أنن تام أل التف ي  هلـق أل تسـاين القيـق  لـق      )أ( 

 أل اا داد هلق أل ارت قلق، ةقملنقرنب معام أل ةقذام أل ةقلنيقةب  نام أل د قق هلم؛  
ــيام أل        )د(   ـــدات إل ـــن معــ ـــق مــ ــق يتصــن لـ ـــب لم ـــد األسلحـ ــم   أل توريـ ــق هل ةيعا

 نقلاق إليام؛ أل
 أل التجنيد ألسقلم؛   )ج( 
 أل تقدا أي   ن آخر من الد م أل ققهلم أل أنن تام؛ )د( 
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 لى الققئقب تسري  لى أي مؤسسب أل نيـقن تعـود    أن معقي  اادراج يؤكد - 1 
ي مل يته أل التصر  فيه، ةن ن مةق ر أل    مةق ر، أل يقـد  د قـق ةـاي  ـ ن آخـر إىل أ     

 مجق ب أل مؤسسب أل نيقن مدرج  لى الققئقب؛   فرد أل
ــقا     يالحيي  - 2  ــن أل الــد م املــذنورة تنــقن،  لــى ســةين املة أن لســقئن التقوي

األصــر، اســتفدا  العقئــدات املتاتيــب مــن اجلرلــب، يــق يف ذلــب القيــق  ةصــورة  ــ  منــرل ب    ال
لاال ـقر   ق لإنتقجاـق لاال ـقر لـق   ةزرا ب املفدرات الـيت ي ـون مننـؤ ق أفغقنسـتقن لالعـقةرة هلـ      

ضرلرة منو الذين ينـترنون مـو حرنـب لقلةـقن     وإذ يؤكد ةقلسملئ  الداخلب إىل أفغقنستقن، 
ــد الســمل  لاالســتقرار لاألمــن يف أفغقنســتقن مــن االســتزنقدة، ةصــورة مةق ــرة أل  ــ        يف ددي

االسـتغملا  ـ    ال سيقق مةق رة، من ال يقنقت الضقلعب يف أنن ب حمريورة يوجب  ذا القرار، 
 ؛  يف أفغقنستقنالققنو  للقوارد ال ةيعيب 

ــو االســتفدامقت    6أن مقتضــيقت الزنقــرة   يؤكييد - 4  ــد  لــى مجي )أ( أ ــمله تن ة
املقترحــب لومــواا أل    ــق مــن األاــوا املقليــب أل املــوارد االقتصــقديب فيقــق يتصــن ةســزنر فــرد  

ت ةدة فيقق يتعلـد ةقلنقـن لااققمـب، لأن مـق يتصـن      مدرج  لى الققئقب، يق يف ذلب الت قلي  امل
ةقلســزنر مــن  ــذه األمــواا أل األاــوا املقليــب أل املــوارد االقتصــقديب ال ل ــن توف  ــق إال لفقــق  

، ةصـيغتاق  (0220) 6240من القـرار   0ل  6اجراةات اا زنقة املنصوف  لياق يف الزنقرتني 
 أدنقه؛   60، ليف الزنقرة (0221) 6814املعدلب يوجب القرار 

)أ( أ مله تن ةد  لى املوارد املقليب لاالقتصـقديب   6أن مقتضيقت الزنقرة  يؤكد - 1 
وارد املسـتفدمب يف تـوف  خـدمقت    جبقيو أ  قهلق، يق يف ذلب،  لى سةين املةقا ال األصر، املـ 

استضقفب املواقو  لـى  ـة ب اانترنـ  أل مـق يتصـن لـق مـن خـدمقت تسـتغن يف د ـم املـدرج            
ــذين        أذــقؤ م ــقت ال ــراد لاجلقق ــقت لاملؤسســقت لال يقن ــب، لنــذلب ســقئر األف ــى الققئق  ل

 ينترنون مو حرنب لقلةقن يف دديد السمل  لاالستقرار لاألمن يف أفغقنستقن؛  
)أ( أ ــمله تن ةــد أيضــق  لــى دفــو      6نــذلب أن مقتضــيقت الزنقــرة    يؤكييد - 8 

فـــديقت، ســـواة ة ريقـــب مةق ـــرة أل  ـــ  مةق ـــرة، إىل األفـــراد أل اجلقق ـــقت أل املؤسســـقت  
ال يقنقت املدرج أذقؤ م  لى الققئقب أل لزنقئددم، أيًق نقنـ  لريقـب دفـو الزنديـب أل اجلاـب       أل

 الققئقب ةدفعاق؛  
أنـه وــوا للـدلا األ ضــقة السـققح ةـان تضــق  إىل األسـقةقت اجملقــدة       يقي    - 7 

أ ـمله أي مـدفو قت لصـق  املـدرج أذـقؤ م  لـى الققئقـب مـن أفـراد           6لفقق ألح ـق  الزنقـرة   
ــدفو قت خقضــعب ألح ــق        أل ــقت،  ــري ب أن تريــن  ــذه امل مجق ــقت أل مؤسســقت أل نيقن

 أ مله لأن تةقى جمقدة؛   6الزنقرة 
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املـرتة ني مـو حرنـب لقلةـقن،      حصـوا   لى الدلا، ل ي حتوا دلن أن يق   - 1 
ملتزنجــرات جبقيــو أنوا اــق،  لــى الال يقنــقت، لاجلقق ــقت لاملؤسســقت األفــراد ل   ــم مــن 

سواة  س ريب أل مدنيـب أل متزنجـرات يدليـب الصـنو، لنـذلب املـواد األلليـب لامل ونـقت الـيت          
ليدليــب الصــنو أل األســلحب  ــ  التقليديــب،     ل ــن أن تنســتفد  يف اــنو األجاــزة املتزنجــرة ا    

ذلب،  لى سةين املةقا ال األصـر، امل ونـقت ال يقيقئيـب أل أنقةيـب الـتزنج  أل السـقو ،        يف يق
ــاق أل اســتفداماق أل  ــاق أل ختزين ــب الواــوا إلياــق  أل منقللت ــداة  اململئقــب  إم قني ، أن تتفــذ الت

ــاق     ــعني لواليتـ ــفقف ا قضـ ــق لاأل ـ ــجيو موالنياـ ــياق    لتنـ ــى أراضـ ــاة  لـ ــرنقت املننـ لالنـ
ا قضعب لواليتاق الذين ينـقرنون يف إنتـقج  ـذه املـواد لةيعاـق لتوريـد ق ل ـرائاق لنقلـاق          أل

وإذ يشيع   لختزينـاق،  لـى تـوخ ي األي ـب، لذلـب ةوسـقئن منـاق إاـدار املققرسـقت اجليـدة،           
ســتراتيجيقت الــدلا األ ضــقة  لــى تةــقدا املعلومــقت لإققمــب النــرانقت، للضــو اال    كييك  

 لتنقيب القدرات  لى الصعيد الولا مل قفحب األجازة املتزنجرة اليدليب الصنو؛  
الــدلا األ ضــقة  لــى االلــملع  لــى الققئقــب  نــد النريــر يف للةــقت    يشييع  - 62 

 األصوا  لى تا  ات السزنر؛  
الدلا األ ضقة  لى تةـقدا املعلومـقت  لـى لجـه السـر ب مـو الـدلا         يشع  - 66 
 ند انتنق  سزنر أفراد مـدرج أذـقؤ م    ، لال سيقق مو ح ومب أفغقنستقن،األخرى األ ضقة

  لى الققئقب؛
 

 ستةنقةاتاال  
ةقــراره الققضــي ةانــه وــوا جلقيــو الــدلا األ ضــقة االســتزنقدة مــن          يييكك   - 60 

وف )أ( أ ـمله، لاملنصـ   6األح ق  املتعلقب ةقالستةنقةات املتقحب مـن التـداة  الـواردة يف الزنقـرة     
 6814املعدلـــب ةـــقلقرار  ، ةصـــيغتاق(0220) 6240مـــن القـــرار  0ل  6 لياـــق يف الزنقـــرتني 

 الدلا األ ضقة  لى االستزنقدة من تلب األح ق ؛ ويشع ، (0221)
 لــى أ يــب لجــود  قليــب سيقســيب  ــقملب يف أفغقنســتقن لــد م الســمل   ديشيد  - 61 

ح ومــب أفغقنســتقن إىل أن تقــد  إىل اللجنــب، يف تنســيد  ويييدع لاملصــقألب ةــني مجيــو األفغــقن، 
لثيد مو اجمللـس األ لـى للسـمل ، ةيقنـق ةاذـقة األفـراد املـدرجني  لـى الققئقـب الـذين تؤنـد أن            

قو حمددة ضرلري للقنقرنب يف اجتقق قت تعقـد د قـق للسـمل     سزنر م إىل موقو حمدد أل موا
 أن يتضقن ذلب الةيقن، ةقدر اام قن، املعلومقت التقليب: ويطل لاملصقألب ني تنرير فياق، 

  لى الققئقب أل رقم لثيقب سزنره؛ رقم جواا سزنر النفص املدرج )أ( 

http://undocs.org/ar/S/RES/1452(2002)
http://undocs.org/ar/S/RES/1735(2006)
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الققئقـب أل املواقـو    املتوقـو أن يسـقفر إليـه النـفص املـدرج  لـى       املوقو احملـدد  )د( 
  املتوقو أن يسقفر إلياق، لنققط العةور املتوقو أن لر لق، إن لجدت؛  احملددة

أال تتجـقلا تسـعب  ـاور، املتوقـو لوفـراد املـدرجني        بالزنترة الزمنيب، اليت وـ   )ج( 
  لى الققئقب السزنر خملهلق؛

د(  لـى األفـراد   ) 6 د  ان ةقمل حرير السزنر املزنرلض يوجب الزنقـرة   يق   - 62 
أ مله،  ندمق تقـرر اللجنـب،  لـى أسـقس نـن حقلـب  لـى حـدة، أن          61احملددين  قمل ةقلزنقرة 

أن أي استةنقة من ذلب القةين توافد  ليه اللجنـب   ويق   كك  ذلب الدخوا أل العةور مربر، 
  لـى اللجنـب   ويشيري لنح فق  للزنترة امل لوةب ألي سزنر لذلب املوقو احملـدد أل املواقـو احملـددة،    

ةــان تةــ  يف مجيــو للةــقت االســتةنقة  ــذه، لنــذلب يف للةــقت تعــدين أل  ديــد اســتةنقةات    
ثنوحب سقةقق، أل يف للب مقد  من دللب  ضو الغقة استةنقةات ثنوحب سقةقق، خملا  نـرة  

أن األفراد املدرجني  لـى الققئقـب يريلـون، ةغـ  النريـر       ويؤكدأيق  من استمل  تلب ال لةقت؛ 
مـن   6أي استةنقة من حرير السزنر، خقضعني للتداة  األخـرى املنصـوف  لياـق يف الزنقـرة       ن
 القرار؛  ذا

إىل ح ومب أفغقنستقن أن تقـد  إىل اللجنـب،  ـن لريـد فريـد الراـد،        يطل  - 64 
ــه           ــاقة االســتةنقة، نــي تنريــر في ــور انت ــوح، ف ــرد يوجــب اســتةنقة ثن ــرا  ــن ســزنر نــن ف تقري

لا األ ضـــقة املعنيـــب  لـــى تقـــدا معلومـــقت إىل اللجنـــب، حســـب الـــد ويشيييع لتستعرضـــه، 
 االقتضقة،  ن أي حقالت  د  امتةقا؛

 
  لى الققئقب إدراج األذقة  

مجيــو الــدلا األ ضــقة، ال ســيقق ح ومــب أفغقنســتقن،  لــى أن تــوايف   يشييع  - 61 
ــاي        ــذين ينــقرنون، ة ــقت ال ــقت لاملؤسســقت لال يقن ــراد لاجلقق  ــب ةاذــقة األف ــيلب اللجن لس

أ ـمله، ادراج تلـب األذـقة     0نقن ، يف متوين أل د م األ ققا أل األنن ب املةينـب يف الزنقـرة   
 الققئقب؛  لى

أنه،  ند اقتراح أذـقة  لـى اللجنـب ادراجاـق  لـى الققئقـب،        يؤكد من جديد - 68 
ادراج األذـــقة  لـــى  ينةغـــي للـــدلا األ ضـــقة، أن تســـتفد  االســـتققرة املوحـــدة املفصصـــب

ــى        ــذي ينةغــي أن يتضــقن تزنصــين أســةقد إدراج األذــقة  ل ــب، ال ــقن األقل ــدا ةي الققئقــب، لتق
الققئقب، لأنرب قدر ث ن من املعلومقت يف  ذا الصدد  ن االسـم املقتـرح إدراجـه، لال سـيقق     
مق ي زني من املعلومقت اليت حتدد اهلويب، لد  حتديـد  ويـب األفـراد لاجلقق ـقت لاملؤسسـقت      

ــقت، ــاق املنريقــب       لال يقن ــيت ت لة ــب ل لــى جيــو إوــقّ، ليف حــدلد اام ــقن، املعلومــقت ال ةدق
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الدلليـــب للنـــرلب اجلنقئيـــب )اانترةـــوا( ااـــدار إخ ـــقر خـــقف منـــتر  ةـــني جملـــس األمـــن  
أن ةيـقن األقلـب ل ـن إ ملنـه، ةنـقة  لـى ال لـب، ةقسـتةنقة األجـزاة           ويق   كك  لاانترةوا، 

ةاوــق ســريب، لل ــن اســتفدامه يف إ ــداد املــوجز الــذي يســرد الـيت حتــدد ق دللــب  ضــو للجنــب  
 أدنقه؛ 02 أسةقد إدراج األذقة  لى الققئقب املةني يف الزنقرة

الدلا األ ضقة  لى أن تقد ، لفقق لتنريعقدق الولنيـب، إىل اانترةـوا    يشع  - 67 
ألفراد، حـقا توافر ـق،   الصور الزنوتو رافيب ل   ق من ةيقنقت االستدالا الةيولوجي املتعلقـب ةـق  

 لـى   ويشيري من أجـن إدراجاـق يف الننـرات ا قاـب املنـترنب ةـني اانترةـوا لجملـس األمـن،          
فريد الراد ةان يقد  تقريرا إىل اللجنب ةنـان ا  ـوات األخـرى الـيت ل ـن اختقذ ـق لتحسـني        

، يــق يف ذلــب  ــن لريــد حتســني     6177نو يــب ققئقــب اجلــزاةات الصــقدرة يوجــب القــرار      
املعلومقت اليت حتدد اهلويب، فضمل  ن ا  وات اليت ت زنن اـدلر الننـرات ا قاـب املنـترنب     
ةــني اانترةــوا لجملــس األمــن  ــن مجيــو األفــراد لاجلقق ــقت لاملؤسســقت لال يقنــقت املــدرج  

 الققئقب؛ أذقؤ ق  لى
ــتققرة املوحــدة        يشييري - 61  ــان تســت قن، حســب االقتضــقة، االس ــب ة ــى اللجن  ل
 الققئقب لفقق ألح ق   ذا القرار؛   ادراج األذقة يف املفصصب
 لى  ة ب اانترن ، يف نزنس لقـ     لى اللجنب ةان تتيح  لى موقعاق يشري - 02 

إدراج اسم  لى الققئقب، ليسق دة فريد الراد لةقلتنسيد مو الدلا املعنيب الـيت تقتـرح إدراج   
 دراج؛أذقة  لى الققئقب، موجزًا سرديق يةني أسةقد اا

مــن مجيــو أ ضــقة اللجنــب لفريــد الراــد أن ي لعــوا اللجنــب  لــى أي    يطليي  - 06 
ــوافر لــديام ةنــان للــب إدراج اســم  لــى الققئقــب يــرد مــن الــدلا       معلومــقت مملئقــب قــد تت
األ ضـقة، ل ـي تسـتعني اللجنـب ةتلـب املعلومـقت  نـد اختـقذ قرار ـق ةنـان إدراج االسـم  لـى             

ار اليت ل ن إضقفتاق إىل املـوجز السـردي ألسـةقد اادراج املةـي ن     الققئقب، لتستقد مناق العنق
 ؛02يف الزنقرة 
اللجنب  لى  ة ب اانترنـ ، فـور    من األمقنـب العقمب أن تننر يف موقو يطل  - 00 

إضقفب اسم إىل الققئقب، مجيو املعلومقت الققةلب للننر  ن اقحب االسـم، يـق يف ذلـب املـوجز     
 يف الوقـ  املنقسـب   يتـيح،  أنإىل األمـني العـق    ويطل   جه  لى الققئقب،السردي ألسةقد إدرا

جبقيـو اللغـقت الرذيـب لومـم املتحـدة مجيـو قيـودات الققئقـب لاملـوجزات الـيت            لةصورة دقيقب،
الريرل  الزنريدة املقد  فياق  ـذا ال لـب، الـذي     ويالح تسرد أسةقد اادراج  لى الققئقب، 

ه اللجنب من إجراةات يف ترمجب مق تصدره مـن قـوائم لمـوجزات    يستاد  مواةمب مق تتةعه  ذ
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ةات املزنرلضب مـن جملـس   اسرديب مو ااجراةات اليت يتةعاق يف  ذا الصدد    ق من جلقن اجلز
 ؛األمن التقةو لومم املتحدة

الـدلا األ ضـقة،  نـد نرير ـق يف اقتـراح إدراج اسـم جديـد  لـى          دقي    حي  - 01 
مو ح ومب أفغقنستقن ةنـان إدراج االسـم  لـى الققئقـب قةـن تقدلـه إىل        الققئقب،  لى التنقلر

ــن جاــود احــملا الســمل             ــب أفغقنســتقن فيقــق تةذلــه م ــب، لضــققن التنســيد مــو ح وم اللجن
مجيو الدلا األ ضقة اليت تنرير يف اقتراح إدراج اسـم جديـد  لـى الققئقـب      ويشع لاملصقألب؛ 

 أن تلتقس املنورة من الةعةب،  ند االقتضقة؛
ــد ننــر اســم    يقيي   - 02  ــب، ةع ــو  اللجن ــقريع     أن تق ــن ت ــق  م ــب أي ليف  ضــون ثملث

الدائقــب إضــقفته إىل الققئقــب، ةحلخ ــقر ح ومــب أفغقنســتقن، لالةعةــب الدائقــب ألفغقنســتقن لالةعةــب  
للدللــب أل الــدلا الــيت ينعتقــد أن الزنــرد أل ال يــقن موجــود فياــق، لأن تقــو ، يف حــقا األفــراد    

ــب أل الــدلا الــيت اقــن النــفص جنســيتاق؛      أل ال يقنــقت مــن  ــ  األفغــقنيني، ةحلخ ــقر الدلل
ليـب،  املق نـب، لفقـق لقوانينـاق لثقرسـقدق احمل     فذ الدلا األ ضقة مجيو التداة  تأن ت ويق   أيضا

لد  القيق  يف الوقـ  املنقسـب ةحل ـعقر أل إةـملف الزنـرد أل ال يـقن املـدرج اذـه  لـى الققئقـب           
ــذي يســرد أســةقد اادراج       ــقملوجز ال ــى الققئقــب، لأن تنــزنو  ــذا اا ــعقر ة ــحلدراج اذــه  ل ة
ــه يف          ــى النحــو املنصــوف  لي ــب،  ل ــى الققئق ــى إدراج االســم  ل ــب  ل ــقر املترتة لةواــ  لاث

الصـدد، لةـقاجراةات الــيت تتةعاـق اللجنـب يف النريــر يف للةـقت رفــو       املتفـذة يف  ــذا القـرارات  
ــرار     ــق  القـ ــب، لأح ـ ــن الققئقـ ــم مـ ــقلقرار   (0220) 6240االسـ ــب ةـ ــيغتاق املعدلـ  6814ةصـ

 املتقحب؛ املتعلقب ةقالستةنقةات (0221)
 

 ذقة من الققئقبرفو األ  
ةرفو أذقة األفراد لال يقنقت ثن مل تعـد تسـري     لى اللجنب ةان تعجن يشري - 04 

 ويطلي  أ مله من الققئقب،  لى أسقس نن حقلب  لـى حـدة،    0 ليام املعقي  املةينب يف الزنقرة 
لواجب ل لةقت رفو أذـقة األفـراد الـذين قـد دخلـوا يف املصـقألب،       إىل اللجنب أن توت اال تةقر ا

ةنـان األـوار مـو نـن مـن ينةـذ العنـ          0262يوليـه  /متـوا  02لفقق لةيقن مؤمتر نقةن املؤرخ 
ترة ه أي اـلب ةقملنريقـقت اار قةيـب الدلليـب، يـق فياـق تنريـيم القق ـدة، لاتـر  الدسـتور،            لال
مل اانسقن، ال سـيقق حقـومل املـرأة، للديـه اارادة للقنـقرنب      يف ذلب أح قمه املتعلقب  قو يق

يف ةنقة أفغقنستقن لإحملا السمل  فياق، ل لى النحو املزنصن يف املةقدئ لالنتقئ  ا تقميـب ملـؤمتر   
ةــــد م مــــن ح ومــــب أفغقنســــتقن  0266ديســــقرب /نــــقنون األلا 4ةــــون الــــذي  نقــــد يف 

 الدلت؛ لاجملتقو

http://undocs.org/ar/S/RES/1452(2002)
http://undocs.org/ar/S/RES/1735(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1735(2006)
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ضقة  لى التنقلر مو ح ومب أفغقنستقن ةنـان للةـقت   الدلا األ  حي  دق   - 01 
رفو األذقة من الققئقـب قةـن تقـدلاق إىل اللجنـب، لـد  ضـققن التنسـيد معاـق فيقـق تةذلـه مـن            

 جاود احملا السمل  لاملصقألب؛
إىل قراره ةانه ووا لوفراد لال يقنقت الذين يلتقسون رفو أذـقئام مـن    يشري - 08 

إحــدى الــدلا األ ضــقة، أن يقــدموا للةــقت الرفــو مــن الققئقــب إىل آليــب    الققئقــب، دلن ر قيــب
 ؛(0221) 6812مرنز التنسيد املنناة  قمل ةقلقرار 

ــب     يشييع  - 07  ــب  لــى د ــم لتيســ  التعــقلن ةــني ح ومــب أفغقنســتقن لاللجن  الةعة
 لى معلومقت نقفيب تتيح هلـق النريـر يف للةـقت رفـو االذـقة مـن       لد  ضققن حصوا اللجنب 

ذقة من الققئقب لفقـق للقةـقدئ التقليـب،     لى اللجنب ةان تنرير يف للةقت رفو األ ويشريالققئقب، 
 حيةقق نقن ذلب منقسةق:

ينةغــي أن تنــقن، قــدر اام ــقن، للةــقت رفــو األذــقة مــن الققئقــب املتعلقــب      )أ( 
التصق  معام رسقلب اـقدرة  ـن اجمللـس األ لـى للسـمل   ـن لريـد ح ومـب          ةقألفراد الذين مت

أفغقنستقن تؤند لقوع التصق  معام لفقق للقةقدئ التوجيايب املتعلقب ةقملصقألب، أل لثـقئد، يف  
حقا األفراد الذين يتم التصق  معام يف إلـقر ةرنـقم  تعزيـز السـمل ، تةةـ  التصـق  معاـم يف        

 ةد؛ فضمل  ن املعلومقت األقليب  ن  نواوم لسةن االتصقا لم؛إلقر الربنقم  السق
ينةغــي أن تنــقن، قــدر اام ــقن، للةــقت رفــو األذــقة مــن الققئقــب املتعلقــب      )د( 

لمل تعـد تسـري    0220ةقألفراد الذين تولوا سقةقق منقاب يف تنرييم حرنـب لقلةـقن قةـن  ـق      
مـن  ـذا القـرار رسـقلب مـن       0ةني يف الزنقـرة   ليام معقي  اادراج  لى الققئقـب  لـى النحـو املـ    

ح ومب أفغقنستقن تؤند أن الزنرد ال يؤيد فعمًل األ ققا اليت دـدد السـمل  لاالسـتقرار لاألمـن     
األقليــب  ــن  نــوان ذلــب الزنــرد  فــــي أفغقنستــــقن لال ينــــقر  فياــق، لتوفـــــر أيضــق املعلومــقت 

 لسةن االتصقا ةه؛
ةـقألفراد املةلـع  ـن     و األذـقة مـن الققئقـب، املتعلقـب    ينةغي أن تنقن للةقت رف )ج( 

لفقدم،  اقدة لفـقة رذيــب اقدرة  ــن الدللــب الـيت اقـن الزنــرد جنسيتاــق أل دللـــب إققمتـــه        
 أل أي دللب أخرى معنيب؛

ــب    حيييي  - 01  ــه الـــد وة،  نـــد االقتضـــقة، إىل ثةـــن ح ومـ ــب  لـــى أن توجـ اللجنـ
لد  منققنب األسـس املوضـو يب ادراج أل رفـو أذـقة ةعـ        لجنبأفغقنستقن ني لةن أمق  ال

األفراد لاجلقق قت لاملؤسسقت لال يقنقت، يق ينقن األـقالت الـيت تقـو  فياـق اللجنـب ةتعليـد       
 رف  للب لارد من ح ومب أفغقنستقن؛ أل

http://undocs.org/ar/S/RES/1730(2006)
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ــه خــقف،        يطليي  - 12  إىل نــن الــدلا األ ضــقة، لإىل ح ومــب أفغقنســتقن ةوج
ــب أن ــق    تةلـــع اللجنـ ــب أل نيقنـ ــردا أل مجق ـــب أل مؤسسـ ةـــاي معلومـــقت لـــدياق تنـــ  إىل أن فـ
رنفع  أذقؤ م من الققئقب قـد أاـةح  ا ن معـقي  اادراج  لـى الققئقـب تسـري  لـيام         ثن

إىل ح ومــب أفغقنســتقن أن تــوايف اللجنــب  ويطليي  كييك  مــن  ــذا القــرار،  6يوجــب الزنقــرة 
اسـتزنقددم مـن  قليـب املصـقألب لالـذين رفعـ  اللجنـب        ةتقرير سنوي  ن لضو األفراد املز ـو   

 السقةقب؛ أذقة م من الققئقب يف السنب
 لى اللجنب ةان تعجن ةـقلنرير يف أي معلومـقت تـدا  لـى أن فـردا مـن        يشري - 16 

، 0األفــراد الــذين رنفعــ  أذــقؤ م مــن الققئقــب قــد  ــقد إىل ثقرســب األننــ ب املةينــب يف الزنقــرة  
إىل  ويطليي مــن  ــذا القــرار،  04راط يف أ قــقا تتنــقأ مــو أح ــق  الزنقــرة  يف ذلــب اال ــ يــق

ح ومب أفغقنستقن أل أي دللـب  ضـو أخـرى، حسـب االقتضـقة، أن تقـد  للةـق ةحل ـقدة إدراج         
 اسم الزنرد املعا  لى الققئقب؛

أنه ينةغي أن تقو  األمقنب العقمـب، يف أقـرد لقـ  ث ـن ةعـد أن تتفـذ        يؤكد - 10 
را ةرفو اسم من الققئقب، ةحلحقلب ذلـب القـرار إىل ح ومـب أفغقنسـتقن لالةعةـب الدائقـب       اللجنب قرا

ألفغقنســتقن لغــرض ااحقلــب ةــه، نقــق ينةغــي أن تقــو  األمقنــب العقمــب أيضــق، يف أقــرد لقــ     
ث ن، ةحلخ قر الةعةـب الدائقـب للدللـب أل الـدلا الـيت ينعتقـد أن الزنـرد أل ال يـقن املعـا موجـود           

قـو ، يف حـقا األفـراد أل ال يقنـقت مـن  ـ  األفغـقنيني، ةحلخ ـقر الدللـب أل الـدلا           فياق، لأن ت
إىل قـراره ةـان تتفـذ الـدلا الـيت تتلقـى ذلـب ااخ ـقر          ويشيري اليت اقن النفص جنسـيتاق،  

التداة  الملامب، لفقق لقوانيناق لثقرسقدق احملليب، للقيق  يف أقرد لق  ةحلخ قر أل إةـملف الزنـرد   
 املعا ةقرار رفو اذه من الققئقب؛ أل ال يقن

 
 استعراض الققئقب لتعاد ق  

أن ال اع الدائر يف أفغقنستقن، لاألقجب املقسب الـيت تستنـعر ق ح ومـب     يد ك - 11 
أفغقنستقن لاجملتقو الدلت اوقد حن سيقسي سلقي للـ اع، يت لةـقن إدخـقا التعـديملت  لـى      

 وحيي  ق يف ذلب إضـقفب أذـقة أفـراد لنيقنـقت لرفعاـق،      الققئقب يف الوق  املنقسب لةسر ب، ي
اللجنــب  لــى الةــ  يف للةــقت إدراج األذــقة  لــى الققئقــب لرفعاــق منــاق يف الوقــ  املنقســب،   

إىل اللجنـب أن تسـتعرض نـن قيـد مـن قيـودات الققئقـب ةصـزنب منتريقـب، يـق يف ذلـب،             ويطل 
ألفـراد الـذين ينعـدلن ثـن ملتـام      ا حسب االقتضقة،  ن لريد إجراة  قليقت استعراض حقلب

 قليب املصقألب، لاألفراد الذين تزنتقر القيودات ا قاب لم إىل  نقاـر حتديـد اهلويـب، لاألفـراد     
 لـى   ويشيري املةلع  ن لفقدم، لال يقنقت اليت يرد ةناوق مق يزنيد أل يؤند أوـق مل تعـد ققئقـب،    

 ويطلي   قليقت االستعراض املذنورة،  ةصدد اللجنب ةان تستعرض لتعدا مةقدئاق التوجيايب
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و ةقلتنـقلر مـو الـدلا الـيت     من فريد الراد موافقة اللجنـب نـن اثـا  نـر  ـارا ةققئقـب تنــجق        
، ال ســيقق ح ومــب أفغقنســتقن، لنــذلب إدراج األذــقة  لــى الققئقــب أل دلا ااققمــباقترحــ  

 يلي:   التاسيس، حيةقق نقن ذلب معلومق، يق اجلنسيب أل املوقو أل دلا
ــراد املــدرج  أ( )  ــب أوــم      األف ــب األفغقني ــرب األ وم ــذين تعت ــى الققئقــب ال أذــقؤ م  ل

 )أ(؛ 07الملامب  لى النحو املةني يف الزنقرة  منقولون ةعقليب مصقألب، منزنو ب ةقلوثقئد
األفــراد لال يقنــقت املــدرج أذــقؤ م  لــى الققئقــب ثــن ال تتضــقن القيــودات    د( ) 

 التداة  املزنرلضب  ليام؛ ديد  ويتام ل زنقلب فعقليب تنزنيذ نقار حت ا قاب لم
األفــراد املــدرج أذــقؤ م  لــى الققئقــب الــذين أةلــع ةوفــقدم، منــزنو ب ةتقيــيم    )ج( 

ــرة    ــب يف الزنق ــب املةين ــقت الملام )ج( ليف حــدلد اام ــقن، لضــو األاــوا اجملقــدة     07املعلوم
ــقت ي ــون يف    ــراد أل نيقن ــق مــن  ــذه   لم ــقن لجود ــق لأذــقة أي أف ــوا أي  مقــدلر م أن يتلق

 األاوا ةعد رفو التجقيد  ناق؛
 لى اللجنب أن تنرير فيقق إذا نقن لجـود األذـقة  لـى الققئقـب ال يـزاا       يشري - 12 
 لـى اللجنـب أن ترفـو األذـقة مـن الققئقـب إذا رأت أن لجود ـق مل يعـد          ويشري كيك   اقئةق، 
 اقئةق؛  
  حملــب  قمــب  ــن األقلــب الرا نــب للقعلومــقت مــن فريــد الراــد أن يقــد يطليي  - 14 

ةني اانترةوا لجملس األمن التقةو لومم املتحدة  لـى  املنترنب الواردة يف ااخ قرات ا قاب 
 أسقس دلري، حسب االقتضقة؛  

ــقلزنقرة     يقيي   - 11  ــرارات املتفــذة  قــمل ة ــه، ةقســتةنقة الق مــن  ــذا القــرار،   62أن
أ ضـقة اللجنـب    وحيي  أي مسـالب معلقـب أنةـر مـن سـتب  ـاور،       ينةغي أن تةقى أمق  اللجنـب   ال

ــاور،    ــب  ـ ــملا ثملثـ ــرد خـ ــى الـ ــب،    ويشيييري لـ ــق التوجيايـ ــت قن مةقدئاـ ــب أن تسـ ــى اللجنـ  لـ
 االقتضقة؛   حسب
 ويشيري  اللجنب  لى نزنقلـب اتةـقع إجـراةات  قدلـب للاضـحب يف  قلـاق،       حي  - 18 

، ليف أقــرد لقــ  ث ــن، ال ســيقق  لــى اللجنــب أن تســتعرض مةقدئاــق التوجيايــب لفقــق لــذلب 
 ؛  11 ل 14ل  12ل  11ل  00ل  67يتعلد ةقلزنقرات  مق يف

الدلا األ ضقة لاملنريققت الدلليب املعنيب  لى إيزنقد ثـةلني لملجتقـقع    يشع  - 17 
 لد  تةقدا املعلومقت لمنققنب أي مسقئن تتصن ةذلب؛   ةقللجنب
دلا الـيت تقتـرح إدراج أذـقة  لـى     مجيو الدلا األ ضقة، ال سـيقق الـ   يشع  - 11 

الققئقب لدلا ااققمـب أل اجلنسـيب أل املقـر أل التاسـيس،  لـى موافـقة اللجنـب يعلومـقت إضـقفيب          
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ــب،     ــقؤ م  لـــى الققئقـ ــراد لاجلقق ـــقت لاملؤسســـقت لال يقنـــقت املـــدرج أذـ ــب األفـ  ـــن  ويـ
ــق لتنــريعقدق الولنيــب،    ذلــب يف يــق ــدى التــوافر للفق لوفــراد لةيقنــقت   اــور فوتو رافيــب  ، ل

االستدالا الةيولوجي  ليام، حيةقـق أم ـن ذلـب، ل ـ  ذلـب مـن الوثـقئد الدا قـب، لينـقن          
ــقت لاجلقق ــقت لاملؤسســقت املــدرج          ــي لل يقن ــن الوضــو العقل ــب اســت ققا الةيقنــقت   ذل
أذقؤ ــق  لــى الققئقــب، ل ــن حترنــقت األفــراد املــدرج أذــقؤ م  لــى الققئقــب أل حةســام           

   ذلب من الوققئو اهلقمب، مىت توافرت  ذه املعلومقت؛  لفقدم ل  أل
 

 التعقلن مو ح ومب أفغقنستقن  
ــوى       ي حيي  - 22  ــب أفغقنســتقن  ــن حمت ــدماق ح وم ــيت تق ــب ال ةقاحقلــقت الدلري

الققئقــب، لنــذلب  قــق حتدثــه اجلــزاةات احملــددة األ ــدا  مــن تــاث  يف ردع التاديــدات الــيت   
األمـن يف أفغقنسـتقن، لنـذلب  ـن د ـم  قليـب املصـقألب الـيت         تسـتاد  السـمل  لاالسـتقرار ل   

 تقود ق أفغقنستقن؛  
 لــى موااــلب التعــقلن يف مــق ةــني اللجنــب لح ومــب أفغقنســتقن لةعةــب   يشييع  - 26 

األمم املتحدة لتقدا املسق دة إىل أفغقنستقن، ة رمل مـن ةينـاق حتديـد  ويـب األفـراد لال يقنـقت       
مـن  ـذا    0 م أ قـقا أل أننـ ب مـن قةيـن تلـب املةينـب يف الزنقـرة       ينقرنون يف متوين أل د  ثن

ــب إىل       ــي الةعة ــقت، لد ــوة ثةل ــراد لال يقن ــوف  معلومــقت تزنصــيليب  ــن  ــؤالة األف القــرار، لت
 اللجنب؛   خمقلةب

ــب   ي حيي  - 20  ــقت   ةر ةــب ح ومــب أفغقنســتقن يف مســق دة اللجن  لــى تنســيد للة
 يف  ذا الصدد إىل اللجنب؛   ق، ليف تقدا مجيو املعلومقتإدراج األذقة  لى الققئقب لرفعاق منا

 
 فريد الراد  

 لـى الوفـقة ةواليتـاق، أن يقـو  فريـد الراـد        ، من أجن مسق دة اللجنـب يق   - 21 
مــن القــرار  8 الزنقــرة ، لاملننــا يوجــب(6171) 6018التــقةو للجنــب املننــاة  قــمل ةــقلقرار  

 ــذا القــرار، ةتقــدا الــد م أيضــق إىل اللجنــب  مرفــد  ، لالــذي تــرد لاليتــه يف(0222) 6401
ــران    ــب يف حزيـ ــب األقليـ ــاقة الواليـ ــن تـــقريع انتـ ــداة مـ ــارا اةتـ ــه /لزنتـــرة ثملثـــني  ـ ، 0264يونيـ

لعــق  أن يوااــن ضــققن أن يتلقــى فريــد الراــد الــد م ااداري   إىل األمــني ا كييك   ويطليي 
لالزنا الملا  لملض ملع ةواليته  لى جيو فعقا لآمن ليف الوق  احملدد، يق يف ذلـب مـق يتعلـد    
ةواجــب الر قيــب يف الةينــقت  قليــب املفــقلر، حتــ  إ ــرا  اللجنــب، الــيت تعــد  ينــب فر يــب مــن  

 األمن؛    ينقت جملس

http://undocs.org/ar/S/RES/1267(1989)
http://undocs.org/ar/S/RES/1526(2004)
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التـداة    امتةـقا  ريد الراد أن وقو معلومـقت  ـن حـقالت  ـد      لى ف يشري - 22 
املزنرلضب يوجب  ذا القرار لأن يةقي اللجنب  لى  لم لـذه األـقالت، لنـذلب تيسـ  تقـدا      

أ ضـقة اللجنـب    ويشيع  املسق دة، ةنـقة  لـى للـب الـدلا األ ضـقة، يف جمـقا ةنـقة القـدرات؛         
 لـى   ويشيري كيك    فريـد الراـد أل اللجنـب؛     لى تنقلا مسقئن  د  االمتةقا ل رضاق  لـى  

ــراةات املتفـــذة لـــد  التصـــدي     ــان ااجـ ــب ةنـ ــيقت إىل اللجنـ فريـــد الراـــد أن يقـــد  تواـ
 االمتةقا؛   لعد 
 

 التنسيد لاالتصقا  
األقجب إىل احملقفريـب  لـى االتصـقا مـو اجلاـقت املعنيـب مـن جلـقن تقةعـب           يد ك - 24 

 6018 اة، يـق يف ذلـب اللجنـب املننـاة  قـمل ةـقلقرار      جمللس األمن لمنريققت دلليب لأفرقب خرب
ــب،       (6111) ــا ةقملفــدرات لاجلرل ــم املتحــدة املع ــب األم ــقد، لم ت ــب م قفحــب اار  ، لجلن

، (0222) 6422 لاملديريب التنزنيذيب للجنب م قفحب اار قد، لاللجنـب املننـاة  قـمل ةـقلقرار    
لفرقب العقـن املعنيـب ةـقاجراةات املقليـب، لال سـيقق ةـقلنرير إىل اسـتقرار لجـود تنريـيم القق ـدة           

أثـر   لأي خليب أل مجق ب مرتة ب ةـه أل مننـقب أل متزنر ـب  نـه يف املن قـب لمـق ادثـه ذلـب مـن         
 ؛  األفغق  سليب يف ال اع

ةعةب األمم املتحدة لتقدا املسق دة إىل أفغقنستقن  لى تقدا املسـق دة   يشع  - 21 
لد  تنجيو األفـراد املـدرجني  لـى الققئقـب  لـى       إىل اجمللس األ لى للسمل ، ةنقة  لى للةه،

 الدخوا يف املصقألب؛  
 

  قليقت االستعراض  
ذا القـرار ةعـد نقنيـب  نـر  ـارا      أن يستعرض تنزنيذ التـداة  املةينـب يف  ـ    يق   - 28 

 لأن وري التعديملت الملامب، حسب االقتضقة، لد م السمل  لاالستقرار يف أفغقنستقن؛  
   .أن يةقي املسالب قيد نريره الزنعلي يق   - 27 

http://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
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 املرفد  
من  ـذا القـرار، يعقـن فريـد الراـد حتـ  إ ـرا  اللجنـب ليضـ لو           21 لفقق للزنقرة 

 :ةقملسؤلليقت التقليب
تقدا تقريرين خ يني  قملني لمستقلني إىل اللجنـب، ألهلقـق يف مو ـد أقصـقه      )أ( 

،  ـن مـدى   0264يونيـه  /حزيران 6 ، لا خر يف مو د أقصقه0262نوفقرب /تنرين الةق  6
مــن  ــذا القــرار، يــق يف ذلــب تقــدا   6 تنزنيــذ الــدلا األ ضــقة التــداة  املنــقر إلياــق يف الزنقــرة 

  تنزنيذ التداة  لاختقذ تداة  جديدة حمتقلب؛  توايقت حمددة لتحسني
 لى استعراض األذقة املدرجـب  لـى الققئقـب ةنـ ن منـتريم،       مسق دة اللجنب )د( 

 ن لريد القيق  ةامور مناق السـزنر نيقةـب  ـن اللجنـب ةق تةقر ـق  ينـب فر يـب مـن  ينـقت جملـس           
قف ةقلوقـقئو لالريـرل    األمن، لاالتصـقا ةقلـدلا األ ضـقة، ةغـرض إ ـداد سـجن اللجنـب ا ـ        

 املتصلب ةحلدراج األذقة  لى الققئقب؛
 لـى متقةعـب ال لةـقت املقدمـب إىل الـدلا األ ضـقة للحصـوا         مسق دة اللجنـب  )ج( 

 من  ذا القرار؛   6 لى معلومقت، يق يف ذلب مق يتعلد ةتنزنيذ التداة  املنقر إلياق يف الزنقرة 
ــب    )د(  ــقم   قــن  ــقمن إىل اللجن ــه، حســب   تقــدا ةرن ــب  لي الستعراضــه لاملوافق

ــذ ق اضــ مل ق        ــوخى تنزني ــيت يت ــد الراــد تزنقاــين األننــ ب ال ــه فري ــورد في ــر ي االقتضــقة،  ي
 يسؤلليقته، يق فياق األسزنقر املقترحب نيقةب  ن اللجنب؛

مجــو معلومــقت ةقلنيقةــب  ــن اللجنــب ةنــان األــقالت املةلــع  نــاق ةنــان  ــد      ) ـ( 
ــداة  املنــقر   ــقا الت ــرة  امتة ــق يف الزنق ــقا       6إليا ــى ســةين املة ــاق،  ل ــرار، ة ــرمل من ــن  ــذا الق م

ــب لإجــراة         ال ــو األلــرا  املعني ــدلا األ ضــقة لالتوااــن م ــن ال ــقت م ــو املعلوم األصــر،  قي
دراسقت حقالت إفراديب، سواة يةقدرة مناق أل ةنـقة  لـى للـب اللجنـب، لتقـدا تواـيقت إىل       

 ة لتستعرضاق؛  اللجنب  ن حقالت  د  االمتةقا املذنور
ــذ      )ل(  ــب ل ــن أن تســتعني لــق الــدلا األ ضــقة يف تنزني تقــدا تواــيقت إىل اللجن

ــداد املعلومــقت املقتــرح إضــقفتاق        6التــداة  املنــقر إلياــق يف الزنقــرة     مــن  ــذا القــرار ليف إ 
 الققئقب؛   إىل

 مسق دة اللجنب  لى النريـر يف األذـقة املقتـرح إدراجاـق  لـى الققئقـب، ة ـرمل        )ا( 
منـاق  قيــو املعلومـقت املتعلقــب ةقالسـم املقتــرح إدراجـه  لــى الققئقـب لتعقيقاــق  لـى اللجنــب،       

 من  ذا القرار؛   02لإ داد منرلع املوجز السردي املنقر إليه يف الزنقرة 
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إلملع اللجنب  لى مق ِود  أل ودر مملحريته من ظرل  قد تسوِّف رفـو اسـم    )ح( 
 املعلنب  ن  فص متوأ؛ من الققئقب، من قةين املعلومقت

التنقلر مو الـدلا األ ضـقة قةـن السـزنر إىل الـدلا األ ضـقة الـيت يقـو  لياـق           )ط( 
 االختيقر،  لى أسقس ةرنقم   قله الذي تقره اللجنب؛

ــب      )ي(  تنــجيو الــدلا األ ضــقة  لــى تقــدا أذــقة لمعلومــقت إضــقفيب حتــدد  وي
 ققت اللجنب؛أاحقلق ةغيب إدراجاق  لى الققئقب، لفقق لتعلي

، أي مـن الـدلا األ ضـقة املعنيـب     ألأل ح ومـب أفغقنسـتقن    التنقلر مو اللجنب ) ( 
حســب االقتضــقة،  نــد حتديــد  ويــب األفــراد أل ال يقنــقت ثــن ل ــن أن تضــق  أذــقؤ م إىل   

 الققئقب أل ترفو مناق،  
ــى الققئقــب       )ا(  ــب املــدرج أذــقؤ م  ل ــقت إضــقفيب  ــن  وي ــب يعلوم ــقة اللجن  مواف

ذلب من املعلومقت اليت تسق د اللجنب يف جاود ق الراميب إىل است ققا الققئقـب ةاحـد     ل  
 املعلومقت لنزنقلب دقتاق قدر اام قن؛

 قيو املعلومقت  ن مدى تنزنيذ التداة  لتقيـيم  ـذا التنزنيـذ لراـده لتقـدا       ) ( 
القتضـقة، ل ـو    تققرير  نـه لتواـيقت ةنـانه؛ لإجـراة دراسـقت حـقالت إفراديـب، حسـب ا        

 تتصن ةذلب، حسب توجياقت اللجنب؛ متعققب يف أي مسقئن أخرى
التنــقلر مــو الــدلا األ ضــقة لاملنريقــقت لاهلينــقت املعنيــب األخــرى، يــق فياــق  )ن( 

ةعةب األمم املتحدة لتقدا املسـق دة إىل أفغقنسـتقن للنـقالت األمـم املتحـدة األخـرى، لإجـراة        
ــتريم مــو ثةلياــق يف ن   ــاق،     حــوار من ــرد من ــيت ت ــور  ليف العوااــم، مــو مرا ــقة التعليقــقت ال يوي

 لخبقاب مق يتعلد مناق ةاي مسـقئن قـد تـرد يف تقـقرير فريـد الراـد املنـقر إلياـق يف الزنقـرة )أ(         
 من  ذا املرفد؛

التعقلن الوثيد مو م تب األمـم املتحـدة املعـا ةقملفـدرات لاجلرلـب، لإجـراة        )س( 
ضـقة ةنـان العملقـب ةـني اال ـقر ةقملفـدرات لاألفـراد لاجلقق ـقت         حوار منتريم مو الـدلا األ  

مـن   6معـقي  اادراج  لـى الققئقـب يوجـب الزنقـرة       لاملؤسسقت لال يقنقت ثن تسري  ليام
  ذا القرار، لتقدا تققرير  ن ذلب  لى النحو الذي ت لةه اللجنب؛  

 خ ــي خــقف، ةتقريــر  0262ديســقرب /نــقنون األلا 6موافــقة اللجنــب يف   )ع( 
، لأفرقـب  م تـب األمـم املتحـدة املعـا ةقملفـدرات لاجلرلـب      ةقلتنقلر مو ح ومـب أفغقنسـتقن، ل  
، حسب االقتضـقة،  ـن حـقالت حمـددة مـن التعـقلن ةـني        خرباة األمم املتحدة املعنيب ةقجلزاةات

يت  صقةقت اجلرلـب املنريقـب، لال سـيقق اجلقق ـقت الـيت تقـو  ةاخـذ الر ـقئن للةـق للزنديـب، لالـ           
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تنــت  املفــدرات لتتــقجر فياــق، لنــذلب اجلقق ــقت الــيت تســتغن املــوارد ال ةيعيــب ةصــورة  ــ   
لاألفـــراد لاجلقق ـــقت يـــق ينـــقن األحجـــقر ال رلـــب ل ـــةه ال رلـــب، ققنونيـــب يف أفغقنســـتقن، 

مـن   6لاملؤسسقت لال يقنقت ثن تسري  ليام معـقي  اادراج  لـى الققئقـب يوجـب الزنقـرة      
  ذا القرار؛
التنــقلر مــو أجاـــزة املفــقةرات لاألمـــن يف الــدلا األ ضـــقة، ةســةن منـــاق       ) ( 

 املنتديقت ااقليقيب، ةغرض تيس  تةقدا املعلومقت لتعزيز إنزنقذ التداة ؛  
التنــقلر مــو ثةلــي الق ــقع ا ــقف املعنــيني، يــق يف ذلــب املؤسســقت املقليــب،    )ف( 

 داد توايقت ةغرض تعزيز  ذا التدة ؛لمللملع  لى التنزنيذ العقلي لتجقيد األاوا لإ 
التعقلن الوثيد مو جلنب اجلزاةات املزنرلضب  لى تنريـيم القق ـدة املننـاة  قـمل      )مل( 
لسقئر  ينقت األمم املتحـدة املعنيـب ي قفحـب     (0266) 6171ل  (6111) 6018ةقلقرارين 
اخت ــق    لــى تقــدا املعلومــقت  ــن التــداة  الــيت تتفــذ ق الــدلا األ ضــقة ةنــان   اار ــقد

لت ــورات يف  ا ق ــقت األ ــفقف لأخــذ الر ــقئن للةــق للزنديــب لةنــان مــق يتصــن ةــذلب مــن 
 اجملقا؛    ذا

ــدلا األ ضــقة     )ر(  ــب أفغقنســتقن لال ــو ح وم ــي الق ــقع ا ــقف  التنــقلر م لثةل
املعنــيني، يــق يف ذلــب املؤسســقت املقليــب لمــق يتصــن ةــذلب مــن ق ق ــقت األ قــقا لاأللســقط   
املانيب    املقليب، لاملنريققت الدلليـب املعنيـب، يـق ينـقن فرقـب العقـن املعنيـب ةـقاجراةات املقليـب          

لااللــملع  ليــه لإ ــداد  ل ينقدــق ااقليقيــب، لــد  التو يــب ةقلتنزنيــذ العقلــي لتجقيــد األاــوا 
مــن تواــيقت فرقـب العقــن املعنيــب   1تواـيقت ةغــرض تعزيـز تنزنيــذ  ــذا التـدة  لفقــق للتواـيب     

 ةقاجراةات املقليب ةنان  قيد األاوا لتوجياقدق يف  ذا الصدد؛  
التنــقلر مــو ح ومــب أفغقنســتقن، لالــدلا األ ضــقة، لثةلــي الق ــقع ا ــقف   )ش( 

ب أخرى، يق فياق منريقـب ال ـ ان املـد  الـدلت، لاحتـقد النقـن اجلـوي        املعنيني، لمنريققت دللي
ــب    ــب مــن أجــن التو ي ــدلت، لمنريقــب اجلقــقر  العقملي ــد    ال ــذ العقلــي ألريــر الســزنر ل قي ةقلتنزني

 األاوا لااللملع  ليه، لإ داد توايقت ةغرض تعزيز تنزنيذ  ذين التدة ين؛
أل ضـــقة، لاملنريقـــقت الدلليـــب التنـــقلر مـــو ح ومـــب أفغقنســـتقن، لالـــدلا ا )ت( 

لااقليقيــب، لثةلــي الق ــقع ا ــقف املعنــيني ةنــان التاديــد الــذي تنــ له األجاــزة املتزنجــرة     
املر لــب للســمل  لاألمــن لاالســتقرار يف أفغقنســتقن، لالتو يــب لــذا التاديــد، لإ ــداد تواــيقت   

 لد  التصدي هلذا التاديد؛ ةقختقذ تداة  منقسةب

http://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
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نريقـــقت الدلليـــب لااقليقيـــب املعنيـــب ةغـــرض التو يـــب ةقلتـــداة   العقـــن مـــو امل ) ( 
 لاالمتةقا هلق؛

التعقلن مـو املنريقـب الدلليــب للنرلــب اجلنقئيــب )اانترةـوا( لالـدلا األ ضـقة          )خ( 
لفقـق  للحصوا  لى اور فوتو رافيب لوفـراد املـدرجني  لـى الققئقـب، لألاـقفام اجلسـديب، ل      

ــب يف تلــب ا  ــدلا، للتنــريعقت الولني ــيام،      ــ ل ــوجي  ل ــقت االســتدالا الةيول ــب مــن ةيقن ذل
ةــني املنــترنب فر ــق ةغــرض إدراجاــق يف ااخ ــقرات ا قاــب الةيقنــقت ســ  م الذاتيــب  نــد تو

 اانترةوا لجملس األمن التقةو لومم املتحدة لتةقدا املعلومقت ةنان األخ قر النق نب؛
لأفرقب ا ـرباة التقةعـب هلـق،  نـد      مسق دة  ينقت جملس األمن الزنر يب األخرى )ذ( 

 ؛  (0221) 6111ال لب،  لى تعزيز تعقلوق مو اانترةوا املنقر إليه يف القرار 
مســق دة اللجنــب  لــى تيســ  تقــدا املســق دة يف جمــقا ةنــقة القــدرات الملامــب  )ض( 

 ـر، ةنقة  لى للب الدلا األ ضقة؛لتعزيز تنزنيذ التداةـي
أل خ يـب،  /إفقدة اللجنب، ةقنتريق  أل ةنقة  لى للةاق، ةتقدا إحقلـقت  ـزنويب ل   )أ أ( 

  ن  قن فريد الراد، يق يف ذلب ايقراته إىل الدلا األ ضقة لاألنن ب اليت يض لو لق؛ 
املؤسسـقت  دراسب ال قةو الرا ن للف ر الذي ين له األفـراد لاجلقق ـقت ل   )د د( 

ــن يف         ــد الســمل  لاالســتقرار لاألم ــقن يف ددي ــو حرنــب ال قلة ــذين ينــترنون م ــقت ال لال يقن
أفغقنستقن، لأفضن التداة  اليت ل ن اختقذ ق ملواجاب  ذا ا  ر، يق يف ذلـب  ـن لريـد إققمـب     

قت الـيت  حوار مو العلقـقة الةـقحةني لأ ضـقة اهلينـقت األنقدليـب لا ـرباة املعنـيني لفقـق لوللويـ         
 حتدد ق اللجنب، لتقدا تقرير  ن ذلب إىل اللجنب؛

مجو معلومقت، يق يف ذلب من ح ومب أفغقنستقن لالدلا األ ضقة املعنيـب،   )ج ج( 
، لتقـدا تقريـر  ـن    62ل  61 ن السزنر الذي يـتم يوجـب اسـتةنقة ثنـوح،  قـمل ةـقلزنقرتني       

 ذلب إىل اللجنب، حسب االقتضقة؛  
 .اي مسؤلليب أخرى حتدد ق اللجنباالض ملع ة )د د( 

 

http://undocs.org/ar/S/RES/1699(2006)

