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 2016 سارم/آذار 15، املعقودة يف 7645الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

  
 ،إن جملس األمن 
ــه الســابقأ بأــان تانا ســتان،      إذ يشيير  ــراره   إىل قرارات  (2015) 2210ســا ا ق

ــم    ــأ األم ــأ بعم ــد     ــدس املســا دة إىل تانا ســتان  ــ      القاضــب بت د   آذار/ 17املتحــدة لتق
 (،2006) 1662،  لى النحو احملدد يف القرار 2016 مارس

 سـامتاا اققلا اـأ    التزامه القوي بساادة تانا سـتان  اسـتقا ا   وإذ يؤكد من جديد 
   دهتا الوطناـأ،  ذـذلد د  ـه املسـت ر ة ومـأ تانا سـتان  يفـععاا يف سـعاا ا إىل إ ـادة          

 بناء بلدمها  توطاد تسس السام  التن اأ املستدامني  الدميقراطاأ الدستور أ،
ــدء  قــد التحــوا   وإذ ينيي     ــأ  ب ــأ ا  تقالا (، يف 2024-2015) إىل اذت ــاا الع لا

ــأ  ــام   ــأ ذامــحت املســت لاأ  ــن ق ــا  األمــن،     2014هنا  ــحت املتسســاا األانا ا ، يف ظــحت ُّ  
بان الع لاأ ا  تقالاأ لاست   لاـأ تمناـأ احسـب، بـحت إهنـا تسـتتع  ت الـا اضـ ا           يسلم وإذ

تن األمـم   يؤكيد  وإذتانا ستان بالقاـادة  السـا رة  لـى تـو تـام يف جمـام اةوذ ـأ  التن اـأ،         
تانا ســتان مرا ــاة تامــأ يف مــا تقدمــه مــن د ــم    الع لاــأ ا  تقالاــأ يفاملتحــدة ترا ــب اذت ــاا  

 تانا ستان، إىل
حت الراماأ إىل ُّقاق ا دف األساسب املت محت يف تعز ز تـوليب   لى   لاأ ذاُب وإذ يشدد 

األانان مقالاد القاادة  إمساذام بزمـام األمـور،  نيـتني الأـراذأ الد لاـأ  التعـا ن اققلا ـب،        
وذ أ األانا اأ،  تعز ز قـدراا قـواا األمـن األانا اـأ،  ُّقاـق الن ـو ا قت ـادي         ُّسني اة

ســـا ا النســـاء   التن اــأ املســـتدامأ،  النـــاوح و ا ـــأ  قـــوا فاـــ  املـــواطنني األانـــان،    
 با لتزاماا اليت تعادا هبا   ومأ تانا ستان، ُّد دًايرحب  وإذ الفتااا، 
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يفــامحت للت ــدي للتحــد اا املتراب ــأ الــيت  اهباــا     لــى تمهاــأ ات عــا  هنــ   وإذ يؤكييد 
 ـدم  جـود تي  ـحت     وإذ ييدك  تانا ستان يف جما ا األمـن  ا قت ـاد  اةوذ ـأ  التن اـأ،     

  س ري ِصْرٍف لال ان استقرار تانا ستان،
 لـى ت ـه مـن    وإذ يشيدد  باستااا   ومأ الو دة الوطناأ  اماا الماين،  وإذ يرحب 

ألطـراف يف تانا سـتان يف إطـار  ـذه اة ومـأ مـن تجـحت ُّقاـق مسـتقعحت          املام تن  ع حت فا  ا
  نعم ااه الأعب األاناين قاطعأ بالو دة  السام  ا زد ار،

بتوااق اآلراء ا ستراتاجب بني   ومأ تانا ستان  اجملت   الـد م   وإذ يرحب كذلك 
ىل التزاماهت ـا املتعادلـأ الـيت    بأان إقامأ يفراذأ متجددة  دائ أ ألغراح  قد التحو ا، استنادًا إ

مت  د د ا،  لى النحو احملدد يف إطار ا  ت اد  لى الذاا من خاا املساءلأ املتعادلـأ، الـذي   
يف ذابــــحت،  2015ت لوا/ســــعت    5قــــد يف ُ ذي ا ت ــــده اجت ــــا  ذعــــار املســــت لني الــــ 

لااــا يف إطــار طوذاــو بالتقــدم احملــرز تـو الواــاء با لتزامــاا املتعادلــأ املن ـو      يرحيب  وإذ
ــدن لعــام     ــد تاذاــد ا يف مــتنير لن ــيت ت ا ــأ  ال ، مــن تجــحت د ــم الن ــو  2014لل ســاءلأ املتعادل

تمهاأ اجلاود الدؤ بأ الـيت   وإذ يؤكد من جديدتانا ستان،   التن اأ ا قت اد ني املستدامني يف
إىل املــتنير  وإذ يتطليي ، تعــذ ا   ومــأ تانا ســتان  اجملت ــ  الــد م للواــاء بالتزاماهت ــا املتعادلــأ 

 ،2016الوزاري بأان تانا ستان املقرر  قده يف بر ذسحت يف تأر ن األ ا/تذتوبر 
تن ت جه التقدم املست ر يف جما ا األمن  ا سـتقرار السااسـب  اةوذ ـأ    وإذ يؤكد  

ســا ا  قــوا املــرتة،  ســاادة القــا ون   اســتدامأ ت ضــا  املالاــأ العامــأ   قــوا اق ســان،   
 التن اأ،  ذذلد يف املسائحت الأاملأ من قعاحت م ااحـأ املدـدراا  الفسـاد  تفعاـحت املسـاءلأ،      

ز ذحت مناا اآلخـر،  تن بـرام  اةوذ ـأ  التن اـأ  نعنـب تن تت ايفـى مـ  األ ـداف احملـددة           عزِّ
بـاجلاود   يرحيب  وإذيف إ ان طوذاو  م  خ أ اقصاح اليت تعت ـد ا   ومـأ تانا سـتان،    

ــا         املتواصــلأ  ــذه التحــد اا بات ع ــأ   ــد م ملواجا ــ  ال ــأ تانا ســتان  اجملت  ــذ ا   وم ــيت تع ال
 يفامحت، هن 

ــااا  وإذ يؤكيييد جميييددا    ــذا السـ ــواردة    حتدييييدا ، يف  ـ ــاا الـ ــذ ا لتزامـ ــه لتنفاـ ، د  ـ
حت،  يف الوثاقـأ اتتاماـأ قطـار ا  ت ـاد  لـى      اق ا ني ال ادر ن  ن مـتنيري لنـدن  ذابُـ    يف

ساءلأ املتعادلأ  خ أ اقصـاح ة ومـأ تانا سـتان  ا سـتراتاجاأ الوطناـأ      الذاا من خاا امل
مل ااحأ املددراا، ُّت قاادة الأعب األاناين  سا رته،  ذلـد يف إطـار اسـتراتاجاأ التنفاـذ     

ــن      ــد م  م ــاا ب ــأ تانا ســتان بتفعال ــيت ســتقوم   وم ــ     الأــاملأ ال ــد م، م ــأ  اجملت ــ  ال املن ق
يف تنظـام اجت ا ـاا اجلاـاا      مأـارذاً  د ر تنساقب ب فتاا ماس ـراً اض ا  األمم املتحدة ب

 حت، ت ايفى م    لاأ ذاُب املاتأ، مبا



S/RES/2274 (2016) 
 

 

16-04126 3/27 

 

ــون   وإذ يرحييب  ــام  اقصــاح املعن ــذاام ا لتزامــاا   ”ب   ــى ال ــق ا  ت ــاد  ل ُّقا
، الــذي تقــوم بــه   ومــأ تانا ســتان  الــذي  تالــ ن        “باقصــا اا  الأــراذأ املتجــددة   

اتاأ ا ستراتاجاأ ألانا ستان من تجـحت ُّقاـق ا  ت ـاد  لـى الـذاا يف  قـد       األ لو اا السااس
التحوا لتحسني األمن  ا ستقرار السااسب  تمعات الوض  ا قت ـادي  املـام  تعز ـز اة ـم     
ــاادة         ــد س ــأ،  توطا ــز املتسســاا الدميقراطا ــد اقصــاح ا  تدــامل  تعز  ــا يف ذل الريفــاد، مب

سان،   سا ا يف ما  ت ـحت بالنسـاء  الفتاـاا،  م ااحـأ الفسـاد      القا ون،  ا ترام  قوا اق 
 ا قت ــاد غــش املأــر   مبــا يف ذلــد املدــدراا،  نيااــد ال ر ــق لتعز ــز اســتم اراا الق ــا   

يف  ـذا السـااا تا اـده     وإذ يؤكيد اتا   التن اأ ا جت ا اأ  العائاأ  ا قت ـاد أ املسـتدامأ،   
 ت قاادة   ومأ تانا ستان  سا رهتا،لتنفاذ  ذا ال  ام  اقصا ب ُّ

 لى ما للناوح بالتعا ن اققلا ب من تمهاـأ ق ـوب بوصـفه  سـالأ اعالـأ       وإذ يؤكد 
إىل تمهاـأ   يشير  وإذلتوطاد األمن  ا ستقرار  التن اأ ا قت اد أ  ا جت ا اـأ يف تانا سـتان،   

ــتر    ــحت املـ ــ    22إ ـــان ذابـ ــا ون األ ا/د سـ ــاا ُ  2002ذـ ــان  اقـ ــوار  بأـ ــن اجلـ سـ
يف  ــذا ال ــدد بــالتزام اجملت ــ  الــد م املســت ر    وإذ يرحييب(، S/2002/1416ذابــحت( ) )إ ــان

إىل املعـادراا الد لاـأ  اققلا اـأ، مـن قعاـحت       وإذ يشير بد م ا ستقرار  التن اأ يف تانا ستان، 
إســ نعوا لنمــن  - تقودمهــا تانا ســتان،  مهــا   لاــأ قلــب آســاا  الع لاــتني اققلا اــتني اللــتني

 التعــا ن اققلا ــاني مــن تجــحت ُّقاــق األمــن  ا ســتقرار يف تانا ســتان    لاــأ مــتنير التعــا ن  
ا قت ادي اققلا ـب بأـان تانا سـتان،  غشمهـا مـن املعـادراا ممـحت مـتنير الق ـأ الماثـب بـني            

ر الق أ الماثب بـني تانا سـتان  باذسـتان  ترذاـا،  مـتنير      تانا ستان  إ ران  باذستان،  متني
الق أ الماثب بني تانا ستان  باذستان  امل ل أ املتحـدة،  ذـذلد معـادراا منظ ـأ يفـننااي      

 للتعا ن  منظ أ األمن اجل ا ب  راب أ جنوب آساا للتعا ن اققلا ب،
سـ نعوا الـذي   إ  لاـأ   -بنتائ  املتنير الوزاري اتامس لد ا قلـب آسـاا    وإذ يشيد 

،  الذي تقر ا ااـه تانا سـتان  يفـرذاؤ ا    2015 قد يف إسام تباد يف ذا ون األ ا/د س   
إمياهنا بان توطاد األمـن  السـام  ا سـتقرار  الرخـاء يف تانا سـتان،      ”اققلا اون،   ب تعلن 

 ُّقاـق ا سـتقرار   تمـران تساسـاان ق ـاا السـام     ”مها  “م  ا لتزام القوي وقوا اق سان
تانا سـتان مـن بـني العلـدان الـيت توجـد يف اتـي األمـامب         ”، بـان  “ الرخاء يف املن قـأ برم تـاا  

للحــرب ضــد اقر ــاب،  اــا ختــوح معــار  ضــد اجل ا ــاا اقر اباــأ اققلا اــأ  الد لاــأ   
 سـتان  مبـد تانا  فا اـاً   لااا  اجعـاً ”تن  ،  تذدا جمددًا“ ُّ ب املن قأ من ا تأار اقر اب

اجملت ـ  الـد م  لـى    ”التحد اا اجل ا اـأ الـيت تواجااـا،   مـت      “باملسا دة  الد م لتذلاحت
الوااء با لتزاماا املتعاد هبا خاا مـتنير لنـدن بتـواش الـد م املـام املسـت ر ة ومـأ الو ـدة         
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 ااحـأ  بتـدابش بنـاء المقـأ املتعلقـأ مب ااحـأ اقر ـاب،  م       وإذ يرحيب ، “الوطناأ يف تانا ستان
املددراا،  التجارة  التعادا التجاري  اـر  ا سـتم ار،  بالتـدابش املتعلقـأ بـالتعلام،  إدارة      

بـاملتنير الـوزاري السـادس لـد ا قلـب آسـاا،       يرحيب   وإذاأ اققلا اـأ،  لتحتا عىنال وارث،  ال
نعوا إسـ   -إىل تن املق ود بع لاأ قلب آساا يشر  وإذ، 2016املقرر  قده يف  اود ب  ام 

 ــو اســت  اا اجلاــود الــيت تعــذ ا بالفعــحت املنظ ــاا اققلا اــأ،    ســا ا اجلاــود املتعلقــأ          
 ناا، باانا ستان،  التعا ن م   ذه اجلاود،   تن ت ون بد ا 

بنتائ  اجلزء الراا  املسـتوب مـن اجت ـا  اللجنـأ التنفاذ ـأ ملفوضـاأ        وإذ يرحب أيضا  
قـد يف جناـي  ـومب    ُ ذي ان  الـأ الاجـئني األانـان، الـ    األمـم املتحـدة لأـت ن الاجـئني بأـ     

،  املــتنير الــد م املعــر باســتراتاجاأ اةلــوا اتاصــأ      2015تأــر ن األ ا/تذتــوبر   7   6
بالاجئني األانان لد م العـودة ال و اـأ  إ ـادة اقدمـاى  لـى تـو مسـتدام  تقـدس املسـا دة          

إىل  يتطلييي  وإذ، 2012ت ار/مـــا و  3   2للـــد ا املالـــافأ، الـــذي ُ قـــد يف جناـــي،  ـــومب 
مواصــلأ تنفاــذ العاــان املأــتر  ال ــادر  ــن املــتنير، هبــدف تعز ــز اســت رار أ   لاــاا العــودة   
ــد م          ــن خــاا اســت رار د ــم اجملت ــ  ال ــد م ــدان املالــافأ،  ذل ــد م للعل ــدس ال  مواصــلأ تق

  جاوده ا اداأ،
تتد ـه يف جمـاا تعز ـــز السـام       لى تمهاأ الد ر الذي سـتظحت األمـم املتحـدة    وإذ يؤكد 

اجلاــاا املاتــأ الد لاــأ،  تقــدس الــد م إىل   ا ســتقرار يف تانا ســتان  ــن طر ــق التنســاق بــني  
جاــود   ومــأ تانا ســتان يف الــد ر الــذي تتد ــه يف القاــادة  التنســاق بــني اة ومــأ  اجملت ــ   

الد م من تجـحت الـد وة     ن طر ق الع حت بأ حت  ثاق م    ومأ تانا ستان  اجملت   الد م 
إىل تواش املوارد الد لاأ اةاو أ ألانا ستان، مبـا  نسـجم مـ  معـدت القاـادة األانا اـأ  إمسـاذاا        
بزمام األمور  ممارسأ الساادة يف جمام اة م  التن اـأ،  مبـا  ت ايفـى مـ    لاـأ ذابـحت  إطـار        

 خ ـأ اقصـاح الـيت تعت ـد ا     ا  ت اد  لـى الـذاا مـن خـاا املسـاءلأ املتعادلـأ  اسـتنادا إىل       
ــام، با يفــترا  مــ    ومــأ تانا ســتان، بتنســاق  رصــد     يف مبــا   ومــأ تانا ســتان، ذلــد القا

طر ــق اجمللـــس املأــتر  للتنســاق  الرصــد، د  ـــًا      اجلاــود املعذ لــأ لتنفاــذ   لاـــأ ذابــحت  ــن     
؛ لن لو ــاا الــيت  ضــعتاا   ومــأ تانا ســتان  جــرب تاذاــد ا يف مــتنيري طوذاــو  لنــدن        

 ـن تقـد ره  تا اـده القـوي للجاـود اجلار ـأ الـيت  عـذ ا األمـني العـام  ممملـه اتـا               يعرب وإذ
ألانا ستان،  ب فأ خاصـأ للجاـود الـيت  عـذ ا تاـراد الععمـأ،  سـاء  رجـا ، الـذ ن  ع لـون يف           

 ،تانا ستان ظر ف صععأ ملسا دة يفعب
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باستعراح األ أـ أ الـذي تجـراه ار ـق األمـم املتحـدة الق ـري  قدمـه          ي  للاا حيوإذ  
لتعاان ت  اا  ذـا ا األمـم املتحـدة  صـناد قاا      2015إىل   ومأ تانا ستان يف آذار/مارس 

  براجماا من تجحت ُّقاق ت داف يفعب تانا ستان  ت لعاته يف جماا التن اأ،
لاأ سااساأ يفـاملأ  جامعـأ  قود ـا     لى تمهاأ ا ض ا  يف تانا ستان بع  وإذ يؤكد 

األانان  ميس ون بزماماا هبـدف د ـم امل ـاةأ مـ  فاـ  مـن  ـم  لـى اسـتعداد لل  ـاةأ،           
، بأـان اةـوار   2010نيوز/ ولاـه   20قـد يف  ُ ذي  لى النحو املعا ن يف إ ـان مـتنير ذابـحت الـ    

، مبــا اااــا تنظــام  نعــذ العنــي    ترب ــه تي صــلأ باملنظ ــاا اقر اباــأ الد لاــأ  مــن ذــحت مــ 
القا ــدة،  رتــرم الدســتور، مبــا يف ذلــد ت  امــه املتعلقــأ وقــوا اق ســان،   ســا ا  قــوا     
املرتة،   عدي ا سـتعداد لل أـارذأ يف بنـاء تانا سـتان الـيت تـنعم بالسـام،  الـذي  رد مبز ـد          

ُّظــى  ، الــيت2011ذــا ون األ ا/د ســ    5التف ــاحت يف  تــائ  مــتنير بــون، املعقــود يف  مــن
ــق          ــدابش  ت عا ــذ الت ــام لتنفا ــرام الت ــد م، يف ظــحت ا  ت ــأ تانا ســتان  اجملت ــ  ال ــد م   وم ب

ــن يف قراراتـــه       ــس األمـ ــيت  ضـــعاا جملـ ــراءاا الـ  (2011) 1988   (1999) 1267اقجـ
ــس  (2015) 2255   (2014) 2160   (2012) 2082   ــراراا اجمللــ ــااأ إىل قــ ، إضــ

 األخرب ذاا ال لأ،  
ــرة الـــيت جـــرا يف   وإذ يرحيييب  ــه  7باحملادثـــاا املعايفـ يف مـــوري،  2015نيوز/ ولاـ

رهتا باذســتان   الــرهتا باذســتان، بــني ممملــب   ومــأ تانا ســتان   رذــأ طالعــان،  الــيت  س ــ 
 ال ني  الو  اا املتحدة األمر  اأ ب فأ مراقعني،

حت مـــتنيراا ذاُبـــ إىل ا لتزامـــاا الــيت تعاـــدا هبــا   ومـــأ تانا ســتان يف    وإذ يشيير  
  ومــأ الو ــدة الوطناــأ بتعز ــز  الــذي تأــ مبلت مبوجعــه تفــاا  طوذاــو  لنــدن  الــواردة يف ا

الع لاأ ا  تداباأ يف تانا ستان  ُّسـاناا، مبـا  أـ حت إجـراء إصـا اا ا تداباـأ طو لـأ األمـد،         
ب ابعاـا اجلـام ،   من تجحت ض ان ات سـام ا  تدابـاا املقعلـأ بالأـفاااأ  امل ـداقاأ  الدميقراطاـأ        

ــأ   وإذ يتطليي  ــاا ال ملا ا ــأ،  إىل األ  ــاا التحالــش أ لا تداب ــى ضــر رة   وإذ يشييدداملقعل  ل
 مواصلأ الد م املقدم إىل الععمأ، بناء  لى طلب السل اا األانا اأ يف  ذا ال دد،

ت ـه ل ـب  سـود السـام تانا سـتان يف املسـتقعحت   بـد مـن بنـاء           وإذ يؤكد من جدييد  
تقرة  آمنــأ  قــادرة  لــى ا ســت رار مــن الوجاــأ ا قت ــاد أ  خالاــأ مــن اقر ــاب   د لــأ مســ

 املددراا  قائ أ  لى ساادة القا ون،  املتسساا الدميقراطاأ املعززة،  ا تـرام الف ـحت بـني    
ــاهتم        ــواطنني   اجع ــوا امل ــززة،  ضــ ان  ق ــواز ن الدســتور أ املع الســل اا،  الالــوابي  امل

امهأ ار ــق ا ت ــاا الــد م يف اجلاــود الــيت تعــذ ا األمــم املتحــدة    مبســ وإذ يرحييب إ  ا ــا، 
 جماا تنساق الد م الد م ألانا ستان  توسا    اقه، يف

http://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2082(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2160(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2255(2015)
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 لى ت ه من املام تن ت ون قواا الـداا   األمـن الوطناـأ األانا اـأ قـادرة       وإذ يشدد 
جملت ـ   ت ـون قـادرة     لى إجناز الع لااا  تن تتحلى بال فاءة املاناأ  تأ حت فا  م و اا ا

 لى ا ست رار مـن تجـحت تلعاـأ ا  تااجـاا األمناـأ ألانا سـتان، بناـأ إ ـاا السـام  بسـي           
 لـى   وإذ يؤكيد األمن  ُّقاق ا ستقرار  لى تـو دائـم يف تانا سـتان  املن قـأ  لـى السـواء،       

 ا لتـــــزام ال و ـــــحت األجـــــحت الـــــذي تعا ـــــد بـــــه اجملت ـــــ  الـــــد م، خـــــاا  قـــــد التحـــــوا 
ــأ األانا اــأ،        2015-2024) ــداا   األمــن الوطنا ــو ر قــواا ال ــد م لز ــادة ت  ــدس ال (، بتق

بوسائحت مناا التدر ب،  إضفاء ال اب  املاـر  لـى تلـد القـواا،   ناـد النسـاء  اسـتعقاؤ ن        
مبسـامهأ يفـرذاء تانا سـتان يف     وإذ يني   يف صفوف قـواا الـداا   األمـن الوطناـأ األانا اـأ،      

با تفــاا بــني منظ ــأ  لــي  ــاا   وإذ يرحييبيف ربــو   ــذا العلــد،  إ ــاا الســام  األمــن
إىل إ أـاء بعمـأ    2015ذـا ون الماين/ نـا ر    1األطلسب )النـاتو(  تانا سـتان، الـذي تاالـى يف     

القتالاــأ لتــدر ب قــواا الــداا   األمــن الوطناــأ األانا اــأ  تقــدس املأــورة   الــد م اةــازم غــش
إىل مسـت لاأ   ومـأ    وإذ يشير أ تانا سـتان اقسـاماأ،    املسا دة إلااـا بـد وة مـن فاور ـ    

إىل  وإذ يشير أيضيا   تانا ستان  ن ض ان است رار أ  ذه القواا واا ت ون ذاااأ  قـادرة،  
مسامهأ منظ ـأ  لـي  ـاا األطلسـب  الأـرذاء املسـامهني يف ا سـتدامأ املالاـأ  ـذه القـواا           

بــني منظ ــأ  لــي  ــاا األطلســب  تانا ســتان الراماــأ إىل   “الأــراذأ الدائ ــأ املعــززة” إىل 
ب امحت املست لاأ املالاأ  ن قواهتـا   ُّقاق  دف  اضح  و اض ا    ومأ تانا ستان تدرجياًا

ــأ،  ــرار    يشيير وإذاألمنا ــذا الســااا إىل الق ــدا  ا إ وإذ يتطليي ، (2014) 2189يف   ىل م
 متنير ق أ منظ أ  لي  اا األطلسب يف  ارسو،

ــا،       يشييدد وإذ  ــ   ذــا ا األمــم املتحــدة  صــناد قاا  براجما ــام فا ــى ضــر رة قا  ل
 بتوجاــٍه مــن امل مــحت “   ـدة الع ــحت يف األمــم املتحــدة ”خــاا آلاــأ الفر ــق الق ــري  هنــ   مـن 

اا بأـ حت مأـتر   لـى فاـ  املسـتو اا      اتا  لنمني العام، بز ادة الترذاز  لى برجمـأ ت أـ ت  
بناأ تفـادي ا زد اجاـأ  ضـ ان ُّقاـق ت لـى قا ـأ مقابـحت األمـواا املداو ـأ  تقلـا  ت ـالاي            
املعاماا،  القاام ت الا بوض  متيفراا لقااس التقدم   قاط مرجعاـأ لل ر لـأ ا  تقالاـأ ابتنـاء     

 ومـأ  لـى الـ ام   إدارة داتـاا     ا  تقاا مـن مر لـأ السـا رة املأـترذأ إىل مر لـأ سـا رة اة      
ــادة     ا تســاا  بأــ حت ذامــحت، بالتأــا ر  التعــا ن ال ــاملني مــ    ومــأ تانا ســتان، هبــدف ز 

  التنساق  ال فاءة  ُّقاق التواؤم التام م  خ أ اقصاح اليت تعت د ا   ومأ تانا ستان،
 ـا اقاائاـأ   اجلااا املاتأ الد لاـأ  لـى مواصـلأ مسـا ااا املد اـأ  جاود      وإذ يشج  

مــن تجــحت مســا دة   ومــأ  يفــعب      2020   2017 لــى مــدب الفتــرة مــا بــني  ــامب      
ــوزاري بأــان تانا ســتان يف بر ذســحت يف تأــر ن األ ا/      ــتنير ال ــاد امل ــق ا عق  تانا ســتان يف تا

http://undocs.org/ar/S/RES/2189(2014)
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اجملت   الد م  لـى مواصـلأ    أيضا  وإذ يشج باستالااٍأ من ا ُّاد األ ر مل،  2016تذتوبر 
قطـار ا  ت ـاد  لـى الـذاا مـن خـاا املسـاءلأ املتعادلـأ، ب ر قـأ منسـقأ مـ              ه  اقـاً اتإساام

السل اا األانا اأ  الععمأ، من تجحت تعز ز القاادة األانا اـأ  إمسـا  تانا سـتان بزمـام األمـور،      
 2012نيوز/ ولاــه   ســع ا جــرب تاذاــده جمــددا يف   لاــأ ذابــحت  مــتنير طوذاــو املعقــود يف  

 ،2014ود يف ذا ون األ ا/د س   متنير لندن املعق  يف
ــاا        وإذ يؤكييد  ــأ اق ســا اأ   و ات ــر   صــوا املعو  ــادة ُّســني ا ــى ضــر رة ز   ل

  ج اا، مبا   فحت تنساق  إ  اا املسا دة اق سا اأ  لى تـو ذفـت  اعـاا  جاـد التوقاـت      
ت سـل أ  بوسائحت مناا تعز ز التنساق اا ا بني  ذا ا األمم املتحدة  صـناد قاا  براجماـا ُّـ   

مـا بـني األمـم املتحـدة  غش ـا مـن اجلاـاا املاتـأ،   اصـأ           امل محت اتا  لنمـني العـام،  يف  
بإ أــاء صــند ا األمــم املتحــدة املأــتر  لن أــ أ     وإذ يرحييب ام ــا تأــتد  اةاجــأ إلااــا،   

 الد ر األساسب للح ومأ يف تنساق املسا دة اق سا اأ املقدمأ ملواطنااا، وإذ يؤيداق سا اأ، 
 لـــى ضـــر رة تن تت ســـد فاـــ  األطـــراف، يف إطـــار تقـــدس املســـا دة   وإذ يشيييدد 

ــتقالاأ،     ــز  ا سـ ــدم التحاـ ــاد   ـ ــا اأ  اةاـ ــأ يف اق سـ ــا اأ املت ملـ ــادا اق سـ ــا اأ، باملعـ اق سـ
  با تراماا،
ــه  وإذ يكييرك كيكيييد   ــقلق ــأ يف تانا ســتان،     نم ــأ األمنا ــي   اةال ســا ا ت  ــاا العن

 ت أ أ الت رف اليت تقوم هبا يف املن قأ  رذأ طالعـان، مبـا يف ذلـد يفـع أ  قـاين،  ذـذلد       
اجل ا ــاا العنافــأ  املت راــأ  اجل ا ــاا املســلحأ غــش القا و اــأ   تنظــام القا ــدة  غشمهــا مــن

 مــن ش املأــر  أ ت  ا  ــار هبــا ت   ارهتــا،  قلقــه اجملـرمني  الالــالعني يف إ تــاى املدــدراا غــ 
ال اا القو أ بني ت أ أ اقر اب  املددراا غش املأـر  أ، ممـا  ـتدي إىل هتد ـد السـ ان      
احمللــاني، مبــن اــاام النســاء  األطفــاا  قــواا األمــن الوطناــأ  األاــراد العســ ر ون  املوظفــون 

 وإذ يعيرب أيضيا   ام املسـا دة اق سـا اأ  التن اـأ،    املد اون الد لاون، مبن ااام العاملون يف جم
سا ا النسـاء  األطفـاا،     ن قلقه الع اق من  دد اقصاباا القااسب يف صفوف املد اني،   

ــتر       ــأ املـ ــر الععمـ ــا  رد يف تقر ـ ــو مـ ــتان،  لـــى تـ ــالتا  يف تانا سـ ــرتعي بـ ــراء العنـــي املـ جـ
 ملسلح، ن محا أ املد اني يف التا  ا 2016يفعاط/ا ا ر 

بالتاد ــداا الــيت مــا اتئـت تــمش اجلــز  الــيت نيملـاا  رذــأ طالعــان، مبــا  أــ حت    وإذ يقير  
يفع أ  قاين،  ذذلد تنظام القا ـدة  تتعـا  تنظـام الد لـأ اقسـاماأ  غشمهـا مـن اجل ا ـاا         

القا و اـأ،  ذـذلد بالتحـد اا الـيت ت تنـي املسـا ب        العنافأ  املت راأ  اجل ا اا املسلحأ غش
من ما  نجم  ن ت  ـاا العنـي     ن قلقه العالغيعرب  وإذاماأ إىل الت دي لتلد التاد داا، الر

 األ أ أ اقر اباأ اليت تقوم هبا ذااأ اجل ا اا املذذورة ت اه من  واقب  خا أ  لـى قـدرة   
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  ومأ تانا ستان يف جما ا ض ان ساادة القا ون  تواش األمـن  اتـدماا األساسـاأ للأـعب     
 ين  ذفالأ ُّسني  محا أ  قوا اق سان  اةر اا األساساأ اتاصأ به،األانا

 جـود تتعــا  لتنظـام الد لــأ اقسـاماأ يف تانا ســتان     مــن ـن بــالغ القلـق   وإذ يعيرب   
د  ه للجاود اليت تعذ ا قواا الداا   األمـن األانا اـأ    وإذ يؤكد ا ت اا تعاظم صفواام، 

ا اده لل سا دة الـيت  قـدماا يفـرذاء تانا سـتان الـد لاون يف      يف سعاحت حماربأ تتعا  التنظام،  ت
  ذا ال دد،
ــه وإذ يشييييير    (2009) 1894   (2006) 1738   (2006) 1674إىل قراراتـــ

ـــزا  املســلح،     ــد اني يف الن ــأ امل ــأ و ا  ــ       وإذ يعييرباملتعلق ــدد املرتف ــن الع ــالغ م ــه الع ــن قلق  
لإلصــاباا يف صــفوف املــد اني يف تانا ســتان،    ســا ا بــني النســاء  األطفــاا، الــيت ُتعــزب    

زا ـد إىل  رذـأ طالعـان  تنظـام القا ـدة  غشمهـا مـن اجل ا ـاا         غالعاتاا العظ ى  لى تـو مت 
 ا ج اا ا  تحار ـأ الـيت ذـمشاً    وإذ يدينالعنافأ  املت راأ  اجل ا اا املسلحأ غش القا و اأ، 

ما تستادف املناطق اآل لأ بالس ان املد اني،  ت  اا القتحت الع ـد،    سـا ا الـيت تسـتادف     
ذعــار املوظفـاا  النسـاء املــدااعاا  ـن  قــوا املـرتة،  ذــذلد      النسـاء  الفتاـاا، مبــن اـاان   

ت ـه جيـب  لـى فاـ  األطـراف يف النــزا  املسـلح تن تتدـذ          وإذ يؤكد من جدييد ال حفاني، 
ــرر ن،      ــد اني املتالـ ــأ املـ ــ ان محا ـ ــأ لالـ ــواا امل  نـ ــاا   ذـــحت ات ـ ــاء  األطفـ ــا ا النسـ سـ

اا العنـي اجلنسـاين،  حملاسـعأ مـرت        الناز ني، مبا يف ذلد من العني اجلنسب  سـائر تيفـ   
ااـه   فا  األطراف إىل ا متماا  لتزاماهتا مبوجـب القـا ون الـد م، مبـا     وإذ يدل  ذا العني، 

القــا ون اق ســاين الــد م  القــا ون الــد م ةقــوا اق ســان،  إىل اختــاذ ذــحت التــدابش املناســعأ   
سـا ا للدسـائر يف    اري ةالـأ املـد اني     بامهاأ الرصـد اجلـ   يسلم وإذلال ان محا أ املد اني، 

بالتقـدم   وإذ حييي  للايا   صفوف املد اني،  إباغ جملـس األمـن التـاب  لنمـم املتحـدة بـذلد،       
الـــذي ُّـــرزه القـــواا األانا اـــأ  الد لاـــأ يف التقلاـــحت إىل تد   ـــد مـــن اتســـائر الـــيت تقـــ     

ــد اني،  يف ــفوف املـ ــأ   وإذ يشيييرصـ ــن محا ـ ــأ  ـ ــر الععمـ ــلح  إىل تقر ـ ـــزا  املسـ ــد اني يف النـ املـ
 ز املــتر  ذــا ون األ ا/نــُدذ تقر ــر الععمــأ اتــا   ــن    ــأ   2016 يفــعاط/ا ا ر املــتر 
 ،2015د س   
ا نيملـه األلنـام املالـادة لناـراد  املتفجـراا مـن  لفـاا        ممـ  ن قلقـه   أيضا  وإذ يعرب 

 لـى   يشيدد  وإذاةرب  تجازة الـتفجش العدائاـأ ال ـن  مـن هتد ـد جـدي للسـ ان املـد اني،         
 ضر رة ا متنا   ن استع اا األسلحأ  األجازة اليت رظر ا القا ون الد م،

ــتان  ظــر  ــاد     وإذ يعييرب   ــأ تانا س ــده ملواصــلأ   وم ــن تا ا ــراا األمو اــا،      ات
 لى ضـر رة اختـاذ إجـراءاا  اجلـأ ق فـاذ ت ظ ـأ الرقابـأ املن عقـأ  لـى ذـحت املـواد            حيث  وإذ

http://undocs.org/ar/S/RES/1674(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1738(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1894(2009)


S/RES/2274 (2016) 
 

 

16-04126 9/27 

 

املتفجرة  ت الا  لى املواد األ لاـأ  امل و ـاا، مبـا اااـا ال ـوا ق، الـيت مي ـن تن تسـتددم يف         
قا ـدة  غشمهـا   ، مبا رد من قـدرة  رذـأ طالعـان  تنظـام ال    ال ن  أاد   الشصن  تجازة التفج

إىل ضر رة تعز ـز   وإذ يشرمن اجل ا اا العنافأ  املت راأ  لى استدداماا يف ذلد النرح، 
التنساق  تعادا املعلوماا سواء بني الد ا األ الاء ت  م  الق ا  اتا  من تجحت منـ  تـداق   

بـاجملت   الـد م    يهييب  وإذتو تلد اجل ا ـاا،   ال ن  أاد   الشم و اا صن  تجازة التفج
 د م اجلاود اليت تعذ ا   ومأ تانا ستان يف  ذا ال دد،

اجملت ــ  الــد م  الأــرذاء اققلا ــاني  لــى مواصــلأ تقــدس الــد م الفعــاا   وإذ يشييج  
 اــق للجاــود املتواصــلأ املعذ لــأ بقاــادة تانا ســتان للت ــدي ق تــاى املدــدراا  ا  ــار هبــا،   

يف ذلد من خاا الفر ق العامحت التاب  لل جلس املأـتر  للتنسـاق    مبا مقاربأ متواز أ  مت املأ
ات ـر الـذي    وإذ ييدك   الرصد  املعر مب ااحـأ املدـدراا، إضـااأ إىل املعـادراا اققلا اـأ،      

 أ له إ تاى املددراا غش املأر  أ  ا  ار هبـا   ارهتـا  لـى السـام  ا سـتقرار الـد لاني       
ــا    ــن الع ــأ م ــاطق  تلف ــم املتحــدة املعــر      يف من ــب األم ــه م ت ــذي  الــ ل  ب ــام ال ــد ر ا  ،  ال

 باملددراا  اجلرميأ يف  ذا ال دد،
يف إ تـاى املدـدراا  زرا تـاا  لـى تـو       با خنفـاح اةاصـحت مـتخراً    وإذ حيي  للاا  

ال ــادرة  ــن  2015جــاء يف الدراســأ ا ستق ــائاأ املتعلقــأ بــاألااون يف تانا ســتان لعــام    مــا
األضــرار اجلســا أ الــيت  وإذ يكييرك كيكيييداملتحــدة املعــر باملدــدراا  اجلرميــأ،  م تــب األمــم 

زالت تلحقاا زرا أ األااون  إ تاجه  ا  ـار بـه  اسـتااذه با سـتقرار  األمـن  ال ـحأ        ما
ــأ  ا قت ــاد أ  اةوذ ــأ يف تانا ســتان،  ذــذلد باملن قــأ   لــى      ــأ ا جت ا ا العامــأ  التن ا

 لى الد ر ا ام لنمـم املتحـدة يف مواصـلأ رصـد  الـأ املدـدراا        يشددوإذ ال عاد الد م، 
 يف تانا ستان،

بـان األربـاح غـش املأـر  أ الـيت  ـدر ا ا  ـار باملدـدراا تسـام يف تعز ـز            وإذ يقر 
 لـى ضـر رة ز ـادة اجلاـود اققلا اـأ       وإذ يؤكيد املوارد املالاأ ةرذأ طالعان  من  ـرتعي هبـا،   

 مأ لأ املددراا،املنسقأ مل ااحأ 
بالع حت اجلاري يف إطار معادرة مامـاا بـار س با تعار ـا ت ـد ت ـم األطـر        وإذ يرحب 

 لـى   وإذ يشيدد بـإ ان ااانـا،    وإذ حييي  للايا   يف م ااحأ املواد األااو اأ األانا اـأ امل ـدر،   
د ا ــدف املتــوخى مــن مامــاا بــار س،   ــو إقامــأ ُّــالي د م  اســ  مل ااحــأ ا  ــار بــاملوا   

األااو اــأ غــش املأــر  أ، يف إطــار األخــذ بنــا  يفــامحت يف إ ــاا الســام  ُّقاــق ا ســتقرار    
  التن اأ يف تانا ستان،  يف املن قأ  خارجاا،
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ــأ        وإذ يشيير  ــأ ملراقع ــأ الد لا ــتان إىل ا ائ ــأ تانا س ــه   وم ــذي  جات ــان ال إىل اق 
ألهنادر ـــد األســـاتاد يف املدـــدراا  الـــذي تاـــادا ااـــه بعـــدم  جـــود تي اســـتع اا قـــا وين 

تانا ستان يف الوقت الرا ن  ضر رة امتنا  العلدان املنتجـأ  امل ـدرة  ـن التـرخا  بت ـد ر      
الـد ا األ الـاء،   وإذ يشيج    ذه املادة إىل تانا ستان من د ن طلب من   ومأ تانا ستان، 

،  لــى ز ــادة تعا هنــا مــ  ا ائــأ الد لاــأ،   اصــأ مــن خــاا  (2008) 1817بــالقرار    ــا
مــن اتفاقاــأ األمــم املتحــدة مل ااحــأ ا  ــار غــش املأــر       12ا متمــاا التــام أل  ــام املــادة  

ــام   ــأ لعـ ــتثراا العقلاـ ــد م   وإذ يشيييج ، 1988باملدـــدراا  املـ ــا ن الـ ــلأ التعـ ــى مواصـ  لـ
ا اائاـــأ  إ الـــار ا  ـــن طر ـــق ا  ــــار      اققلا ـــب هبـــدف منـــ  تســـر ب الســــائي ال     

 تانا ستان، إىل
ــه  وإذ يشييييير   (2006) 1674   (2000) 1296   (1999) 1265إىل قراراتـــ

بأان محا أ املـد اني يف النــزا     (2015) 2222   (2009) 1894   (2006) 1738  
 1889   (2009) 1888   (2008) 1820   (2000) 1325 قراراتـــه املســـلح،  إىل

(2009)   1960 (2010   )2106 (2013)   2122 (2013)   2242 
ــه     (2015) ــن،  قراراتـ ــام  األمـ ــرتة  السـ ــان املـ  (2009) 1882   (2005) 1612بأـ
بأان األطفـاا  الـتا  املسـلح     (2014) 2143   (2012) 2068   (2011) 1998  

ــأ،   (2013) 2117 قـــراره  ــلحأ ال ـــنشة  األســـلحأ اتفافـ  حييييي  للايييا  وإذبأـــان األسـ
ـــزا  املســلح )      ــد اني يف الن ــأ امل ــام  ــن محا  ــني الع ــري األم ــاا  S/2015/453بتقر  (   ــن األطف

سا ا تقر ر األمـني العـام  ـن األطفـاا  الـتا  املسـلح يف        (،   S/2015/409 النـزا  املسلح )
(، إضــااأ إىل اســتنتاجاا الفر ــق العامــحت املعــر باألطفــاا  النـــزا        S/2015/336تانا ســتان )

 املسلح التاب  جمللس األمن،
 (؛S/2016/218) 2016آذار/مارس  7م املتر  بتقر ر األمني العا يرحب - 1 
 ـن تقـد ره  لتـزام األمـم املتحــدة ال و ـحت األجـحت، مبـا يف ذلـد  لــى         يعيرب   - 2 

د  ـه ال امـحت لع ـحت     كيكييد  ويكيرك  يفـععاا،   مدب  قـد التحـوا، بـد م   ومـأ تانا سـتان      
 لـى ضـر رة ذفالـأ ا سـت رار يف تز  ـد الععمـأ        ويشيدد نمـني العـام؛   الععمأ  امل مـحت اتـا  ل  

 باملوارد ال اااأ للوااء بو  تاا؛
بع ـــحت جلنـــأ ا ســـتعراح الماثاـــأ املعناـــأ بع ـــحت األمـــم املتحـــدة يف   يرحيييب - 3 

مـن تجـحت النظـر يف د ر     (2015) 2210تانا ستان، اليت ت أئت بناء  لى قرار جملس األمـن  
ــأ        ــام مــ    وم ــاا  ت أــ تاا، بتأــا ر ت ــم املتحــدة يف تانا ســتان   ا ل ــاا األم ــ  ذاا  فا

http://undocs.org/ar/S/RES/1817(2008)
http://undocs.org/ar/S/RES/1265(1999)
http://undocs.org/ar/S/RES/1296(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1674(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1738(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1894(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/2222(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
http://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1889(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1889(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1882(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2068(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2143(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2117(2013)
http://undocs.org/ar/S/2015/453
http://undocs.org/ar/S/2015/409
http://undocs.org/ar/S/2015/336
http://undocs.org/ar/S/2016/218
http://undocs.org/ar/S/RES/2210(2015)
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تانا ستان  تصحاب امل ـلحأ الرئاسـاني  مبأـارذأ ذاملـأ منـام، مبـا  أـ حت اجلاـاا املاتـأ،          
 با ستنتاجاا  التوصااا الواردة يف تقر ر ا اتتامب؛ ويسّلم
احملـدد   ،    أ الععمأ  لـى النحـو   2016 آذار/مارس  17تن ميدد،     يقرك  - 4 

 (2009) 1868   (2008) 1806   (2007) 1746   (2006) 1662يف قراراتــــــه  
  1917 (2010)   1974 (2011)   2041 (2012)   2096 (2013) 
 تد اه؛ 7   6   5   4،  الفقراا (2015) 2210   (2014) 2145  

بان الو  أ اجملددة للععمـأ تـد م اضـ ا  تانا سـتان ب ـورة تامـأ بـد ر         يقير - 5 
مقتالـااا   القاادة  السا رة  لى زمام األمور يف جما ا األمن  اةوذ أ  التن اأ، مبـا  تفـق   

ــ  التفامهــاا 2024-2015 قــد التحــوا )  ــني تانا ســتان     (  م ــا ب ــيت جــرب التوصــحت إلاا ال
ـــ    ــأ ب اُبــ ــتنيراا الد لاـــ ــد م يف املـــ ــ  الـــ ــدن )2010حت ) اجملت ـــ ( 2014   2010(  لنـــ

( 2012(  يفـا اغو ) 2010(  مـتنيراا الق ـأ بلأـعو أ )   2012(  طوذاو )2011)  بون
 (؛2014   لز )
ــام، مبســا دٍة مــن اجملت ــ  الــد م،    يييدل  - 6  بــد م خ ــأ  األمــم املتحــدة إىل القا

ــأ         ــأ املعنو  ــعني يف الوثاق ــى النحــو امل ــأ تانا ســتان  ل ــد ا   وم ــيت تعت  ــق ”اقصــاح ال ُّقا
مـا  تعلـق مبسـائحت األمـن      يف “ا  ت اد  لى الذاام ا لتزاماا باقصـاح   د ـد الأـراذاا   

ملتعادلـأ   اةوذ أ  العدالأ  التن اأ ا قت اد أ  ا جت ا اأ،  د م التنفاذ ال امحت لالتزاماا ا
املعلنأ بأـان  ـذه القالـا ا يف املـتنيراا الد لاـأ،  ذـذلد بأـان مواصـلأ تنفاـذ ا سـتراتاجاأ           

مـ  معـدت اضـ ا  تانا سـتان بالقاـادة  إمسـاذاا        الوطناأ مل ااحأ املددراا مبا  نسجم نيامـاً 
 ن؛حت  طوذاو  لندبزمام األمور  ممارستاا لساادهتا، الذي ت اد تاذاده يف متنيراا ذاُب

ــد د        يقييرك كييذلك  - 7  تن تواصــحت الععمــأ  امل مــحت اتــا  لنمــني العــام، يف  
 مبــا  نســجم مــ  اضــ ا  تانا ســتان بالقاــادة  إمســاذاا بزمــام األمــور  ممارســتاا      تــا ا 

لساادهتا، اقيفراف  لى اجلاود املد اأ الد لاأ  تنساقاا، بالتعا ن التام م    ومأ تانا سـتان  
 اق ا اا ال ادرة  ن متنيراا لندن  ذابـحت  طوذاـو   تـائ  مـتنير بـون،        اقا ملا  رد يف

 م  الترذاز ب فأ خاصأ  لى األ لو اا املعانأ تد اهم
التأــجا ، ب ــفتا ا الــرئاس املأــار  لل جلــس املأــتر  للتنســاق  الرصــد،    )ت( 

أل لو ــاا   ومــأ تانا سـتان يف جمــام التن اــأ   تذمــر اتسـاقاً  اجملت ــ  الـد م د  ــاً   لـى تقــدس  
من  ض   ترتاب ت أ اة ومأ اقصـا اأ،    اةوذ أ، بوسائحت مناا د م ما  و جار  الاًا

 تععئأ املوارد،  التنساق بـني اجلاـاا املاتـأ الد لاـأ  املنظ ـاا الد لاـأ،  ب ـفتا ا ماس ـر ن         
 اـا، مبـا  أـ حت  ضـ  تطـر املسـاءلأ املتعادلـأ        ملنتد اا السااسـاا اقاائاـأ  مأـارذني يف تنظا   

http://undocs.org/ar/S/RES/1662(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1746(2007)
http://undocs.org/ar/S/RES/1806(2008)
http://undocs.org/ar/S/RES/1868(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1917(2010)
http://undocs.org/ar/S/RES/1974(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2041(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2096(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2145(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2210(2015)
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 رصــد ا،  النــاوح بتعــادا املعلومــاا  ُّلالــاا بأــ حت متســق،  ت ــ ام املســا دة اقاائاــأ   
 نســجم مـ  ممارسـأ تانا ســتان لسـاادهتا  اضـ ا اا بالقاــادة  إمسـاذاا بزمــام        تقـدمياا، مبـا  

سـا ا   تحدة  صناد قاا  براجماـا،    امل  ذا ا األمم  األمور،  توجاه املسامهاا املقدمأ من
ــادة اق  ــار     ــت  فســه، التنســاق، ت الــا     أل أــ أ م ااحــأ املدــدراا  إ  ــأ؛  يف الوق  التن ا

 نسجم م  اض ا  تانا ستان بالقاادة  إمسـاذاا بزمـام األمـور  ممارسـتاا لسـاادهتا، بـني        مبا
ملعلومــاا،  د ــم اجلاــود ســا ا  ــن طر ــق تعــادا ا  الأــرذاء الــد لاني ألغــراح املتابعــأ،    

خــاا اة ومــأ األانا اــأ، مبــا  تســق      الراماــأ إىل ز ــادة  ســعأ املعو ــأ اقاائاــأ املقدمــأ مــن      
مـتنيري ذابـحت  طوذاـو،  د ـم اجلاـود الراماـأ إىل ز ـادة املسـاءلأ           ا لتزاماا املتعاد هبـا يف 

مـتنيري    لتزامـاا املق و ـأ يف   الأفاااأ املتعادلتني،  الفعالاأ يف استددام املعو أ مبا  تسـق  ا 
 يف ذلد اعالاأ الت لفأ يف  ذا ال دد؛ ذابحت  طوذاو، مبا

تواش الد م، بناء  لى طلب السل اا األانا اأ، لتنظام ا  تداباا األانا اـأ   )ب( 
للجاـود الـيت تعـذ ا   ومـأ      مستقعًا، مبا يف ذلد ا  تدابـاا ال ملا اـأ املقعلـأ  القاـام، د  ـاً     

ستان، مبا  أ حت جاود إصاح ا  تداباا، بتعز ـز اسـتدامأ الع لاـأ ا  تداباـأ   زا تـاا      تانا 
حت  بــون  طوذاــو  ا فتا اــا  لــى اجل اــ ،  لــى النحــو املتفــق  لاــه يف مــتنيراا لنــدن  ذابـُـ  

 متنير ق أ يفا اغو؛  تز  د املتسساا األانا اأ املأارذأ يف  ذه الع لاـأ باملسـا دة يف بنـاء    
 املسا دة التقناأ يف إطار التأا ر  التنساق الوثاقني م    ومأ تانا ستان؛القدراا  
ــيت تقود ــا        )ى(   ــأ الســام ال ــد م   لا ــدة ل ــذا املســا ب اة ا ــأ  ب ــام بالتو ا القا

تانا ستان  نيلد زماماا، إذا طلعـت   ومـأ تانا سـتان ذلـد  بتأـا ر  ثاـق معاـا، بوسـائحت         
لسام  ملا  قوم به من ت أ أ،  اقتراح  د ـم تـدابش لعنـاء    مناا تواش الد م لل جلس األ لى ل

المقأ، ت الا بتأا ر  ثاق م    ومأ تانا ستان، يف إطار الدسـتور األانـاين  يف ا تـرام ذامـحت     
ــن يف      ــس األم ــيت  ضــعاا جمل ــق اقجــراءاا ال ــدابش  ت عا ــذ الت ــه  لتنفا ( 1999) 1267قرارات

  1988 (2011)   1989 (2011)   2082 (2012)   2083 (2012)   2255 
  قراراا اجمللس األخرب ذاا ال لأ؛ ،(2015)

ــى اســتناا د ر ــا       )د(  د ــم التعــا ن اققلا ــب، هبــدف مســا دة تانا ســتان  ل
قلــب آســاا لتأــجا  التعــا ن اققلا ــب،  للع ــحت مــن تجــحت اســتقرار  ازد ــار تانا ســتان،      يف

 ؛با  ت اد  لى اقجنازاا احملققأ
ا ست رار، بد م من مفوضاأ األمم املتحدة ةقوا اق سان، يف التعـا ن مـ     ) ـ( 

ــ         ــا ن م ــدراهتا،  ذــذلد يف التع ــز ق ــوا اق ســان  تعز  ــأ وق ــأ املســتقلأ املعنا ــأ األانا ا اللجن
ــأ      ــأ مــن تجــحت رصــد  ال ــأ  احمللاــأ املعنا   ومــأ تانا ســتان  املنظ ــاا غــش اة وماــأ الد لا

http://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2082(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2083(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2255(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2255(2015)
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ق اجلاــود الراماــأ إىل ذفالــأ محا تــام،  تعز ــز املســاءلأ،  املســا دة يف التنفاــذ املــد اني،  تنســا
  التــام لن  ــام املتعلقــأ باةر ــاا األساســاأ   قــوا اق ســان، الــواردة يف الدســتور األانــاين   

سا ا األ  ام املتعلقـأ بت تـ     ،   تانا ستان د لأ طراًا   املعا داا الد لاأ اليت ا ال ت إلااا
التام وقوا اق سان الواجعأ  ا، مبـا يف ذلـد اتفاقاـأ القالـاء  لـى فاـ  تيفـ اا الت ااـز          املرتة

 ضد املرتة؛
ــازم     ) (  ــأ الـــد م اةـ ــ  بعمـ ــاء، مـ ــان،  ســـب ا قتالـ ــا ن الوثاقـ ــاق  التعـ التنسـ

القتالاــأ املتفــق  لااـا بــني منظ ــأ  لـي  ــاا األطلســب  تانا سـتان،  ذــذلد مــ  ذــعش     غـش 
 ؛ي  اا األطلسبل ةامل ملني املد اني

ــادة        يييدل  - 8  ــن تجــحت ز  ــود م ــن اجلا ــد م ــذا مز  ــحت اتــا  إىل ب ــأ  امل م الععم
ما بـني  ذـا ا األمـم املتحـدة  صـناد قاا  براجماـا املعناـأ يف         ا تساا  التنساق  ال فاءة يف
 بالتعـا ن الوثاـق مـ    ومـأ     “   دة الع ـحت يف األمـم املتحـدة   ”تانا ستان،  لى تساس هن  

مـ  خ ـأ اقصـاح     انا ستان هبدف تعز ز اعالاتاا اجل ا اأ إىل تق ى  د، مبا  ت ايفـى نيامـاً  ت
 اليت تعت د ا   ومأ تانا ستان،  إىل مواصلأ قاـادة اجلاـود املد اـأ الد لاـأ، مبـا  نسـجم نيامـاً       
مـ  اضـ ا  تانا سـتان بالقاـادة  إمسـاذاا بزمــام األمـور  ممارسـتاا لسـاادهتا، هبـدف تعز ــز          
د ر املتسساا األانا اأ يف ا ض ا  مبست لااهتا يف اجملا ا ذاا األ لو أ التالاأ، مـ  ز ـادة   

أ بناـ   ذلـد  الترذاز  لى بناء القدراا يف اجملا ا األساساأ اليت ُّـدد ا   ومـأ تانا سـتان،   
اسـتراتاجاأ    تال نإىل اوذى  طر للتنفاذ  ،يف فا  برام  األمم املتحدة  ت أ تاا، ا  تقاا

 ا  تقـاا،  لـى تسـاس متفـق  لاـه بأـ حت متعـادا   اقـاً          د  لـى اتسـ  اضحأ   لاـأ املنحـى   
لأر ط، إىل اض ا  تانا ستان بالقاادة  اقمسا  بزمام األمور، مبـا  أـ حت تعز ـز ا سـتفادة     

 يف اجملا ا ذاا األ لو أ التالاأم، لنظم الق ر أمن ا
تقــدس الــد م، مــن خــاا  جــود مائــم للععمــأ، ُ حــد د مــن خــاا التأــا ر     )ت( 

جلاود   ومأ تانا ستان،  لى إ فـاذ   لاـأ     التعا ن ال املني م    ومأ تانا ستان،  د  ًا
  م تــب األمــم املتحــدة املعــر   تلــي تتــاء العلــد، بوســائحت منــاا تقو ــأ التعــا ن مــ   حت يفذاُبــ

 باملددراا  اجلرميأ، مبا  نسجم  سااساا اة ومأ؛
د م اجلاود الـيت تعـذ ا   ومـأ تانا سـتان، يف إطـار  اائاـا بالتزاماهتـا  لـى          )ب( 

النحو املتعا د به يف متنيراا لندن  ذابحت  بون  طوذاو، لتحسني اةوذ أ  سـاادة القـا ون،   
 تقالاأ  تنفاذ املازا اأ  م ااحأ الفساد يف فاـ  تتـاء العلـد  اقـا لع لاـأ      ذلد العدالأ ا  يف مبا

ذابحت  إطار ا  ت اد  لى الـذاا مـن خـاا املسـاءلأ املتعادلـأ، هبـدف املسـا دة يف جـر  ـار          
 السام  تقدس اتدماا يف الوقت املناسب  ب ر قأ مستدامأ؛
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، ألغــراح منــاا د ــم   ومــأ  تنســاق  تاســش إ  ــاا املســا داا اق ســا اأ  )ى( 
تانا ستان  مبا  تفق م  املعادا اق سا اأ، هبدف تعز ز قـدراا اة ومـأ، بوسـائحت منـاا تقـدس      
ــأ        ــا،  هتائ ــأ املأــرد ن داخلا ــأ يف مســا دة  محا  ــأ  احمللا ــاا إىل الســل اا الوطنا ــد م الفع ال

، األخرب،  املأـرد ن داخلاـاً  الظر ف املتاتاأ لعودة الاجئني من العلدان اجملا رة  من العلدان 
 ودًة طو اأ  آمنأ  ذرميأ  مستدامأ، م  الترذاز بوجـه خـا   لـى ا ت ـاد اةلـوا اقاائاـأ       

 يف املناطق اليت تأاد  ودة م مفأ؛
جب ا  األطراف األانا اأ  الد لاأ التنسـاق مـ  الععمـأ يف تنفاـذ    تـاا       يهيب - 9 

موظفب األمم املتحـدة  األاـراد املـرتع ني هبـا   ر ـأ تنقلـام       تعز ز تمن  اجلاود الراماأ إىل   يف 
 يف فا  ترجاء العلد؛ 

ضر رة ذفالأ تمـن مـوظفب األمـم املتحـدة  د  ـه للتـدابش الـيت         يكرك كيكيد - 10 
 اختذ ا األمني العام بالفعحت يف  ذا ال دد؛

مـم املتحـدة    لى األمهاأ اةا أ لوجود الععمأ  غش ا مـن  ذـا ا األ  يشدد  - 11 
 براجماــا بأــ حت مســت ر   لــى   ــاا  اســ   لــى املســتوب د ن الــوطر داخــحت      صــناد قاا 

ــأ      ــعاًا إىل تلعاـ ــا، سـ ــًا  ـ ــأ  د  ـ ــأ األانا اـ ــاقني مـــ  اة ومـ ــاق  ثـ ــا ر  تنسـ الو  ـــاا، بتأـ
ــأ  لــى   ــحت األمــم املتحــدة       ا  تااجــاا  إرســاء األمــن،  مبــا  أــ حت  ــدف إضــفاء الفعالا

سل أ امل محت اتا  لنمني العام يف تنساق فا  ت أـ أ  ذـا ا األمـم     ق ةويدلم ب،   ومًا
 ؛“الع حت يف األمم املتحدة  ْ دة”املتحدة  صناد قاا  براجماا يف تانا ستان  لى تساس هن  

األمـني العـام  لـى مواصـلأ اجلاـود الـيت  عـذ ا  الاـا مـن تجـحت اختــاذ           يشيج    - 12 
بوجـه خـا     ويشيج  التدابش الازمأ ملعاجلأ املسائحت األمناـأ املرتع ـأ بوجـود األمـم املتحـدة،      

  لى التنساق بعنا أ م  قواا الداا   األمن الوطناأ األانا اأ؛
مأ يف تانا ستان تع حت يف ظلـاا   لى تمهاأ ُّقاق تن اأ دميقراطاأ مستدا يشدد - 13 

ــوا ني     ــا للقـ ــاا احملـــددة بوضـــوح،  اقـ ــأ ضـــ ن جمـــا ا اخت اصـ فاـــ  املتسســـاا األانا اـ
، يف  ذا ال دد، بـالتزام   ومـأ تانا سـتان يف مـتنير     ويرحبال لأ  الدستور األاناين،  ذاا

ا  لــى ذابــحت، الــذي ت  اــد تاذاــده يف مــتنيري بــون  طوذاــو، بإدخــاا املز ــد مــن التحســانا  
، ويؤكيد مين جدييد   الع لاأ ا  تداباأ، مبا يف ذلد معاجلأ مسالأ اسـتدامأ الع لاـأ ا  تداباـأ،    

ا لتزامــاا الــيت تعا ــد هبــا اجملت ــ  الــد م  اة ومــأ األانا اــأ يف مــتنيراا لنــدن    ميي  مراليياة
 ومـأ   ذابحت  بون  طوذاو، الد ر املام املنوط بالععمـأ يف تقـدس الـد م، بنـاء  لـى طلـب اة      

إىل الععمـأ تقـدس املسـا دة إىل املتسسـاا األانا اـأ       ويطليب األانا اأ، لتنفاذ  ذه ا لتزامـاا،  
املعناأ، بناء  لى طلب   ومأ تانا ستان، من تجـحت د ـم  زا ـأ الع لاـأ ا  تداباـأ  ا فتا اـا       
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 ويرحيب  ذلد  ض  تـدابش لـت  ني املـرتة مـن املأـارذأ ال املـأ  اآلمنـأ؛        يف  لى اجل ا ، مبا
مبأارذأ املرتة يف الع لاأ ا  تداباأ، سواء ب فتاا مريفحأ ت   اخعـأ مسـجلأ ت  صـا عأ محلـأ     

 ا قتالاء؛  ندبا الاء اجملت   الد م إىل تقدس املسا دة  ويهيب كذلكا تداباأ، 
ــأ     يرحييب - 14  بــاجلاود املســت رة الــيت تعــذ ا اة ومــأ األانا اــأ لل الــب يف   لا

ذلد من خاا اجمللس األ لى للسام  تنفاذ ال  ـام  األانـاين لتحقاـق السـام     السام، مبا يف 
 إ ــادة اقدمــاى، قجــراء  ــوار بأــان امل ــاةأ  املأــارذأ السااســاأ  أــ حت اجل اــ   تقــوده  

ــتر           ــتنير ذابــحت امل ــوارد يف إ ــان م ــى النحــو ال  نيــوز/ 20تانا ســتان  نيســد بزمامــه،  ل
يف  رجــاا تلــد  ذــحت األطــراف الــيت تقــوم، ب ــفتاا تطرااــًابأــان اةــوار مــ   2010  ولاــه

الع لاأ، بنعذ العني    ترب اا تي صلأ باملنظ اا اقر اباأ الد لاأ، مبا اااا تنظـام القا ـدة،   
سا ا  قوا املـرتة،  تعـدي     ُّترم الدستور، مبا يف ذلد ت  امه املت لأ وقوا اق سان،   

نا ســتان الــيت تــنعم بالســام،   لــى النحــو الــوارد مبز ــد مــن   ا ســتعداد لل أــارذأ يف بنــاء تا
ــذي ُ قــد يف        ــون ال ــائ  مــتنير ب ــأ املن ــو   لااــا يف  ت ــائ  اتتاما ــادا  النت التف ــاحت يف املع

  ومـأ تانا ســتان  لـى ا ســتفادة مـن املســا ب     ويشييج ، 2011ذـا ون األ ا/د سـ      5
ظــحت ا  تــرام التــام لتنفاــذ التــدابش   ، يفاة اــدة للععمــأ لــد م  ــذه الع لاــأ،  ســب ا قتالــاء 

 (2011) 1988(   1999) 1267اا جملــــس األمــــن يف قراراتــــه ســــن  اقجــــراءاا الــــيت 
ــرب  (2015) 2255   (2014) 2160   (2012) 2082   ــس األخــ ــراراا اجمللــ ،  قــ

 ذاا ال لأ؛
ــامني يف    يرحييييب - 15  ــائه الســ ــاس اجمللــــس األ لــــى للســــام  ت الــ ــاني رئــ بتعــ
احت النــاوح بالســام  امل ــاةأ يف  ــن د  ــه جلاــود اجمللــس يف ســع ويعييرباألخــشة،  اآل  ــأ

 ربو  العلد؛
يف  ـذا ال ـدد، بإ أـاء جم و ـأ التنسـاق الربا اـأ املتلفـأ مـن          ،يرحب أيضيا   - 16 

تانا ستان  باذستان  ال ني  الو  ـاا املتحـدة األمر  اـأ  املعناـأ بع لاـأ السـام  امل ـاةأ        
ــب  2016يف تانا ســتان، يف ذــا ون الماين/ نــا ر    إىل تاســش إجــراء   لاــأ للســام    ، الــيت ترم

 امل اةأ تقود ا  نيسد بزماماا تانا سـتان، بناـأ إ ـاا السـام  تمعاـت ا سـتقرار بأـ حت        
بوضـ  ال ـانأ الناائاـأ تارطـأ ال ر ـق الـيت تـن   لـى          ويرحيب دائم يف تانا ستان  املن قأ، 

تنفاـذ  ـذه اتارطـأ،    الوض   ات واا الازم اختاذ ا يف إطـار الع لاـأ   لـى بـدء اسـتعراح      
جباــود اجمل و ــأ مــن تجــحت  قــد حمادثــاا ســام معايفــرة  مع يــرة بــني اة ومــأ   للاييا وحيييي 

ــم،      ــاذ ن   ــان امل ــاا طالع ــب فا  ــأ  مممل ــأ إىل    ويهيييباألانا ا ــدان األ الــاء يف اجمل و  بالعل
 لاـأ  بالد ر املام الـذي تالـ ل  بـه جم و ـأ ا ت ـاا الد      مواصلأ جاود ا، م  التر اب ت الًا

http://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2082(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2160(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2255(2015)
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جب اـ  األطـراف القـادرة  لـى التعـا ن يف هتائـأ بائـأ مواتاـأ          ويهييب أيضيا    بالد م اققلا ـب،  
سااســاأ تــتدي إىل  كسيي ي  ســتااا  ــذه الع لاــأ إىل تن تقــوم بــذلد، مبــا  فالــب إىل ُّقاــق  

ــن الرخــاء  ا ســتقرار         ــد م ــق مز  ــدائم يف تانا ســتان  ُّقا ــي  إ ــاا الســام ال ــي العن  ق
 املن قأ؛ يف

 لى د ر الععمأ يف د م إرساء   لاـأ سـام  م ـاةأ يفـاملأ للج اـ        يشدد - 17 
 قود ا األانان   تولون زماماا، بناء  لى طلب   ومأ تانا ستان  بتأـا ر  ثاـق معاـا، مـ      

الوجاتني اجلنسـا اأ  املت ـلأ    مواصلأ تقاام اآلثار املترتعأ  لى   لاأ السام املذذورة آ فا من
وا اق ســان، مبــا يف ذلــد تعز ــز  قــوا اق ســان  محا تــاا  مأــارذأ املــرتة، بســعحت منــاا  وقــ

اجملت ــ  الــد م  لــى  ويشييج التعــا ن مــ  اللجنــأ األانا اــأ املســتقلأ املعناــأ وقــوا اق ســان،  
 مسا دة جاود   ومأ تانا ستان يف  ذا ال دد  لى ال عاد ن السااسب  املام؛

بش الــيت اختــذهتا   ومــأ تانا ســتان، مبــا يف ذلــد إصــدار بالتــدا يرحييب أيضييا  - 18 
، 2015 ز ران/ و اــه يف  (2000) 1325خ ــأ الع ــحت الوطناــأ لتنفاــذ قــرار جملــس األمــن   

يف اة ومــأ  لــى مواصــلأ ز ــادة مأــارذأ املــرتة  ذــذلد األقلاــاا  اجملت ــ  املــدين    ويشييج 
يف   لاـأ    او ـاً  إىل تن املـرتة تـتدي د راً  ويشير    لااا التواصـحت  التأـا ر  صـن  القـرار،     

ال ـلأ،    سـائر قرارتـه ذاا   (2000) 1325جملس األمن يف قـراره    م بهالسام،  سع ا سلي
ب ورة ذاملأ  اعالأ   لى قـدم املسـا اة يف فاـ      ضر رة مأارذأ املرتة يكرك كيكيد لذلد 

 لـى إيفـراذاا يف  ضـ   تنفاـذ اسـتراتاجااا مـا بعـد ا تـااء          وحييث مرا حت   لااا السام، 
 النـــزا  ألخــذ  جاــاا  ظر ــا  ا تااجاهتــا يف اةســعان،  ســع ا جــرب تاذاــده يف مــتنيري    

 بون  طوذاو؛
جنــأ املنأــاة   ــا بقــرار جملــس الع ــحت املســت ر الــذي تالــ ل  بـه الل  يالحي   - 19 
مبواصـلأ تعـا ن   ويرحيب  (،  د ر ا يف د م   لاأ السـام  امل ـاةأ،   2011) 1988األمن 

اة ومأ األانا اأ  اجمللس األ لى للسام  الععمأ م  اللجنأ، مبـا  أـ حت ار ـق الـد م التحلالـب      
ق اةظـر  لـى السـفر     رصد اجلزاءاا، بوسائحت مناا مواااة اللجنـأ ب لعـاا اق فـاء مـن ت عاـ     

ــأ         ــأ لتحــد ا القائ  ــاا ذاا ال ــلأ الازم ــواش املعلوم ــأ الســام  امل ــاةأ،  ت ــًا لع لا د  
،  من خاا ُّد د مـن  أـتر  مـ   رذـأ طالعـان يف هتد ـد       1988املوضو أ مبوجب القرار 

الســلم  ا ســتقرار  األمــن يف تانا ســتان مــن تاــراد  فا ــاا  متسســاا  ذاا ــاا،  اقــا     
إىل تن  سـائحت   ويشير ، (2015) 2255قرار جملس األمن  ش اقدراى يف القائ أ املعانأ يفملعا 

نيو ــحت ت  د ــم  ــت ء األاــراد   ــذه اجل ا ــاا  املتسســاا  ال اا ــاا تأــ حت،  لــى ســعاحت  
زرا ــأ املدــدراا ال ــادرة مــن تانا ســتان    اة ــر، اســتددام العائــداا املتاتاــأ مــن  املمــاا  

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/2255(2015)
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 العابرة  ا  إ تاجاا  ا  ـار هبـا  لـى تـو غـش مأـر     قـحت السـائي إىل تانا سـتان  ـن           
لفد ـأ،   طر ق ا  ار،  ا ستناا غش القا وين لل وارد ال عاعاأ يف تانا سـتان،  ات ـي طلعـاً   

التعا ن املتزا د ةرذـأ طالعـان مـ      بقلق ويالح ذلد من األ أ أ اقجراماأ،   ا بتزاز  غش
 منظ اا تخرب ضالعأ يف األ أ أ اقجراماأ؛

  لاـأ  ”د  ه للجاود اققلا اأ اجلار ـأ بقاـادة تانا اـأ يف إطـار      جمددا  يؤكد - 20 
ــق األمــن  ا ســتقرار يف       -آســاا  قلــب إســ نعوا لنمــن  التعــا ن اققلا ــاني مــن تجــحت ُّقا

ــام    ويتطلييي ، “تانا ســـتان ــحت املقـــرر  قـــده يف  اـــود ب  ـ ، 2016إىل املـــتنير الـــوزاري املقعـ
تانا سـتان  يفـرذاء ا اققلا ـاني إىل مواصـلأ الـزخم  ا سـت رار يف بـذا اجلاـود مـن           ويدل 

إسـ نعوا،   -تجحت تعز ـز اةـوار  المقـأ  لـى ال ـعاد اققلا ـب مـن خـاا   لاـأ قلـب آسـاا            
ــأ قلــب آســاا   ويشيير ا هتــدف إىل ت  لــأ اجلاــود الــيت تعــذ ا بالفعــحت   إســ نعو -إىل تن   لا

ــأ،     ــأ باانا ســتان،  تن تتعــا ن مــ   ــذه اجلاــود،     املنظ ــاا اققلا ا  ســا ا اجلاــود املتعلق
 تن ت ون بد ا  ناا؛  

باجلاود اجلار أ اليت تعـذ ا   ومـأ تانا سـتان  يفـرذاؤ ا اجملـا ر ن       يرحب - 21 
ا اااــا منظ ــأ التعــا ن اقســامب، مــن تجــحت تعز ــز المقــأ    اققلا اــون  املنظ ــاا الد لاــأ، مبــ 

العلـدان املعناـأ  املنظ ـاا      التعا ن اا ا بانام،  ذذلد معادراا التعا ن اليت  ضعتاا متخرًا
اققلا اأ، مبا اااا متنيراا الق أ الماثاأ  متنيراا الق أ اليت تنظ اا منظ أ يفننااي للتعـا ن  

ــا ب   ــن اجل  ــدة األم ــا ن       منظ ــأ معا  ــتنير التع ــا ن اققلا ــب  م ــوب آســاا للتع  راب ــأ جن
 ا قت ادي اققلا ب بأان تانا ستان؛

ــدابش لتاســش        يييدل  - 22  ــا  أــ حت اختــاذ ت ــا ن اققلا ــب، مب ــأ التع ــز   لا إىل تعز 
التجارة  النقحت العابر  لى ال عاد اققلا ب، بسعحت منـاا تنفاـذ معـادراا للتن اـأ اققلا اـأ مـن       

ــاد  ــحت مع ــر العحــري يف القــرن اةــادي      ”رة قعا ــق اةر  ــر  طر  ــق اةر  اةــزام ا قت ــادي ل ر 
،  إبرام اتفاقاا إقلا اأ  ثنائاأ للتجارة العـابرة،  توسـا    ـاا التعـا ن القن ـلب      “ العأر ن

قصدار التايفشاا  تاسش تسـفار تصـحاب األ  ـاا هبـدف توسـا  النأـاط التجـاري  ز ـادة         
ــا ســتم اراا األجنعاــأ   ــأ، مبــاتحتال عىنت ــو ر ال ــرابي  لــى صــعاد الــ   ا ــأ تحتال عىن أــ حت الت ا

 اقمداداا بال اقأ  النقحت  اقدارة املت املأ للحد د،  ذلد هبدف تعز ز الـد ر الـذي تتد ـه    
تانا ستان يف التعا ن ا قت ادي اققلا ب،  تأـجا  الن ـو ا قت ـادي املسـتدام  إجيـاد اـر        

 الع حت يف تانا ستان؛
يف  ذا ال دد،  لى تمهاأ تعز ز يفع اا النقحت احمللاـأ  اققلا اـأ الـيت     يشدد، - 23 

ستســاحت التــرابي مــن تجــحت ُّقاــق التن اــأ ا قت ــاد أ  ا ســتقرار  ا ذتفــاء الــذا ،   اصــأ   
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املأـار     ا  تااء مـن ت  ـاا إ أـاء السـ د اةد ـد  ال ـرا ال  ـأ احمللاـأ  صـاا تاا،   ضـ           
 بال شان املدين الد م؛  ز مز د من الترابي،  الناوح بالقدراا املتعلقأاققلا اأ بنرح تعز

الـــد ر احملـــوري لل جلـــس املأـــتر  للتنســـاق  الرصـــد،   جدييييد مييين يؤكيييد - 24 
 نسجم م  اضـ ا  تانا سـتان بالقاـادة  إمسـاذاا بزمـام األمـور  ممارسـتاا لسـاادهتا، يف          مبا

جب اــ  اجلاــاا  ويهيييب ســتان اقصــا اأ، تنســاق  تاســش  رصــد تنفاــذ خ ــأ   ومــأ تانا 
 ز تعا هنا م  اجمللس يف  ذا ال دد بناأ مواصلأ ا رتقاء ب فاءته؛الفا لأ املعناأ إىل تن تعزِّ

باجلااا املاتأ الد لاأ  املنظ اا الد لاـأ    ومـأ تانا سـتان إىل تن     يهيب - 25 
حت  طوذاـو  يف املـتنيراا الد لاـأ    تتقاد مبـا ق عتـه  لـى  فسـاا مـن التزامـاا يف مـتنيري ذابُـ        

األمهاأ اةاو ـأ   كيكيد ويكرك، 2014السابقأ،  اليت ت اد تاذاد ا يف متنير لندن املعقود  ام 
لتعز ز اعالاأ املعو أ  القدرة  لى التنعت هبا  ن طر ق ز ادة تقدس املسا دة املدرجـأ يف املازا اـأ   
ــأ،        ــاا األانا ا ــأ  النفق ــى  ظــم املازا ا ــب إدخــاا ُّســاناا  ل ــأ إىل جن ــأ األانا ا إىل اة وم

 تعز ــز قــدرة   ومــأ   ُّســني تنســاق املعو ــأ  اعالاتــاا ب فالــأ الأــفاااأ  م ااحــأ الفســاد، 
 تانا ستان  لى تنساق املعو أ؛

د  ه ة ومأ تانا ستان،   اصأ قواا الداا   األمن الوطناـأ   يكرك كيكيد - 26 
األانا اأ، اا ا تعذله من جاود لاض ا  بواجب بسي األمن يف ربو  باد ـا  يف م ااحـأ   

تن تسـت ر، مبسـا دة مـن اجملت ـ      باة ومـأ األانا اـأ إىل    ويهييب اقر اب  الت ـرف العناـي،   
الت ـدي لتاد ـد تمـن تانا سـتان  اسـتقرار ا مـن جا ـب  رذـأ طالعـان، مبـا اااـا             الد م، يف

تنظام القا دة  سائر اجل ا اا العنافأ  املت راأ  اجل ا ـاا املسـلحأ   ذذلد يفع أ  قاين،  
أ ت  يف ا  ــار هبــا ت  غــش القا و اــأ،  اجملــرمني  الالــالعني يف إ تــاى املدــدراا غــش املأــر     

  ومـأ تانا سـتان  لـى مواصـلأ جاود ـا مـن تجـحت منـ  الت ـرف العناـي            ويشيج   ارهتـا،  
 بد م من اجملت   الد م؛

ــني تانا ســتان  يفــرذائاا اققلا ــاني  د ا اجلــوار    ب يرحييب - 27  ــادة التعــا ن ب ز 
لد تنظــام  املنظ ــاا مــن تجــحت مواجاــأ  رذــأ طالعــان، مبــا يف ذلــد يفــع أ  قــاين،  ذــذ    

 القا دة  سائر اجل ا اا املت راأ العنافأ  اقجراماأ  اجل ا اا املسلحأ غش القا و اأ؛
 لـى تمهاـأ القاـام، يف إطـار يفـامحت، بتعز ـز القـدراا الوظافاـأ          التيكيد يكرك - 28 

 ال اب  املار  املساءلأ يف ق ـا  األمـن األانـاين  ـن طر ـق األخـذ بـإجراءاا الفـرز املائ ـأ          
 ض ا  جباـود التـدر ب، مبـا يف ذلـد التـدر ب يف جمـاا  قـوا املـرتة  ال فـحت  املسـائحت            ا

، 1325 خ ــأ الع ــحت الوطناــأ األانا اــأ لتنفاــذ القــرار  1325لتنفاــذ القــرار  اجلنســا اأ د  ــًا
 التوجاه  اق داد  الت  ني، ل احل النساء  الرجاا  لى السواء، هبدف تسـر    تـشة التقـدم    
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صفوف قـواا األمـن     دف ُّقاق ا ذتفاء الذا   التوازن العرقب  إيفرا  املرتة يفتو بلوغ 
 لـى تمهاـأ التـزام     ويشيدد األانا اأ اليت توار األمن  ت فحت ساادة القا ون يف فا  تتاء العلـد،  

اجملت   الد م  لى األجحت ال و حت ب فالأ  جود قوة تمن  طناأ تانا اأ تستويف يفـر ط القـدرة   
يف  ـذا السـااا بإ أـاء بعمـأ الـد م اةـازم غـش القتالاـأ،  تدر عـاا           وين  اأ  ا ستدامأ،  املان

 تقدس املأـورة  املسـا دة إلااـا، بنـاء  لـى ا تفاقـاا المنائاـأ بـني تانا سـتان  منظ ـأ  لـي            
  اا األطلسب  بناء  لى د وة من تانا ستان؛

ــدم املتواصــحت يف جمــ    يرحييب - 29  ــااا بالتق ــذا الس ــوطر   يف   ــو ر اجلــاط ال اا ت 
 لـى ا سـت رار يف جاـود     ويشيج  األاناين  ُّسني قدرته  لى خت ـاي الع لاـاا  تنفاـذ ا،    

التدر ب  املسا دة، بوسائحت مناا املسامهأ باملدربني  املـوارد  األارقـأ ا ستأـار أ مـن خـاا      
 ت ـحت بوضـ     مـا  بعمأ الد م اةازم التابعأ ملنظ أ  لـي  ـاا األطلسـب،  إسـداء املأـورة يف     

   لاأ مستدامأ لتد اي الداا  باقضااأ إىل تقدس املسا دة يف معادراا إصاح الداا ؛
بــاجلاود اجلار ــأ الــيت تعــذ ا الســل اا األانا اــأ لتعز ــز قــدراا   حيييي  للاييا  - 30 

، يف  ـذا  ويشيدد إىل مواصـلأ اجلاـود لتحقاـق  ـذا ا ـدف،       ويدل الأرطأ الوطناأ األانا اأ، 
ســااا،  لــى تمهاــأ تقــدس املســا دة الد لاــأ  ــن طر ــق تقــدس الــد م املــام  تــواش املــدربني    ال

نظ ـأ  لـي  ـاا األطلسـب،  لـى       املوجاني، مبا  أ حت مسامهأ بعمأ الـد م اةـازم التابعـأ مل   
تو مـا  ااقـت  لاـه   ومـأ تانا سـتان  قعلـت بـه،  مسـامهأ قـوة الـدر  األ ر باـأ يف  ـذه             

ــأ،  مســامه ــه   الععم ــأ الأــرطأ التابعــأ ل ــأ أ ا ُّــاد األ ر مل مــن خــاا بعم يفــرطأ ا ُّــاد   )بعم
ا ُّــاد  أاأل ر مل يف تانا ســتان(،  ذــذلد مســامهأ ار ــق مأــار   الأــرطأ األملا اــأ،  مســامه

الر سب يف اجلاود الد لاأ املعذ لأ لتد ام قدراا الأـرطأ الوطناـأ األانا اـأ  ـن طر ـق القاـام       
تمهاـأ  جـود قـوة يفـرطأ ذاااـأ  مقتـدرة        ويالحي  أ  ذخـشة د ن مقابـحت،   بنقحت تسلح متخرًا

بـالتزام  زارة الداخلاـأ  الأـرطأ     وحييي  للايا   بالنسعأ ألمن تانا سـتان  لـى األجـحت ال و ـحت،     
الوطناأ األانا اأ بوض  اسـتراتاجاأ اعالـأ للتنسـاق بـني ز ـادة  ناـد النسـاء  اقبقـاء  لـاان يف          

ــأ األ  ــز تنفاــذ اســتراتاجاتا ا    صــفوف الأــرطأ الوطنا ــأ قــدراهتن  تعز  ــان  تن ا ــأ  تدر ع انا ا
بالــد م املســت ر الــذي تقدمــه الععمــأ   ويرحييباملتعلقــأ بتع ــام مرا ــاة ا  تعــاراا اجلنســا اأ،  

 لراب اا الأرطأ النسائاأ؛
بالتقــدم احملــرز يف تنفاــذ اة ومــأ األانا اــأ ل  ــام   ــحت اجل ا ــاا    يرحييب - 31 

إىل  ويييدل ا و اــأ  إدماجاــا يف بر ــام  تانا ســتان للســام  إ ــادة اقدمــاى، املســلحأ غــش الق
 تسر    مواءمأ اجلاود لتحقاق مز د من التقدم بد م من اجملت   الد م؛
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 شبايفــد  جــأ فاــ  ا  تــداءاا، مبــا اااــا ا  تــداءاا بــاجازة الــتفج  يييدين - 32 
 ا ج اا ا  تحار أ  ا غتاا ا    لااا ا خت اف اليت تستادف املـد اني   ال ن  أاد  ال

ــأ       ــتع ش  التن ا ــق ا ســتقرار  ال ــأ  تثر ــا الالــار  لــى جاــود ُّقا ــأ  الد لا  القــواا األانا ا
قاام  رذأ طالعان  سـائر اجل ا ـاا العنافـأ املت راـأ باسـتددام       كذلك ويدينتانا ستان،  يف

  أ؛بأر املد اني در  ًا
اســت رار تــداق األســلحأ، مبــا اااــا األســلحأ ال ــنشة  األســلحأ اتفافــأ   يييدين بقيي ة - 33

، إىل طالعان، مبا اااا يفـع أ  قـاين   ال ن  أاد   الش العتاد العس ري  م و اا تجازة التفج
ا ُّدثـه  ـذه األسـلحأ مـن تثـر      ممـ   ـن بـالغ القلـق   ويعيرب   سائر اجل ا اا العنافأ  املت راأ، 

 لــى ضــر رة تعز ــز الرقابــأ  لــى  قــحت   وإذ يشييددلنمــن  ا ســتقرار يف تانا ســتان،  مز ــز 
الـد ا األ الـاء، يف  ـذا ال ـدد،      يشيج  األسلحأ ال نشة  األسلحأ اتفافأ غش املأـر  أ،  

ــأ القــدراا  لــى      ــادا املعلومــاا،  إ أــاء الأــراذاا،   ضــ  ا ســتراتاجااا  تن ا  لــى تع
 ؛ال ن  أاد   الشأ تجازة التفجال عاد الوطر من تجحت م ااح

ــتخراً   ييييدين كيييذلك  - 34  ــناا مـ ــيت مت يفـ ــأ الـ ــاا اقر اباـ ــاا   ا ج ـ ــى الععمـ  لـ
الدبلوماســاأ  ت الــا فاــ  ت  ــاا العنــي املوجاــأ ضــد املســت لني الدبلوماســاني  القن ــلاني     

ر ـاء   سائر ممملـب اجملت ـ  الـد م يف تانا سـتان، ااـذه ا  تـداءاا   هتـدد احسـب  اـاة األب         
  تز ق تر ا ام بحت  ب تعرقحت بأ حت خ ش السش العادي لع حت  ت ء املست لني  امل ملني؛

م  القلق ا رتفا  املسـت ر يف ا  تـداءاا الـيت  تعـرح  ـا العـاملون        يالح  - 35 
يف جمـاا الع ـحت اق سـاين  جمـاا التن اـأ، مبـا يف ذلـد ا  تـداء  لـى العـاملني يف جمـاا ال ــحأ            

تلد ا  تـداءاا بايفـد  جـأ، متذـدا تهنـا       ويدينااق ال حاأ   سائحت النقحت ال  ،   لى املر
جب اــ  األطــراف إىل تن ت فــحت ل ــحت   ويهيييبتعــوا جاــود تقــدس العــون لأــعب تانا ســتان،  

اجلااا اق سـا اأ الفا لـأ، مبـا  أـ حت مـوظفب األمـم املتحـدة  األاـراد املـرتع ني هبـا، إم ا اـأ            
بالقــا ون  تامــًا ورة ذاملــأ  آمنــأ  د ن  راقاــحت،  تن تتقاــد تقاــداً الوصــوا إىل مقاصــد ا ب ــ

 اق ساين الد م الواجب الت عاق،  تن ُّترم املعادا التوجاااأ اليت تاخذ هبـا األمـم املتحـدة يف   
 ما  تعلق بتقدس املسا دة اق سا اأ يف  ا ا ال وارا؛

ــد ا  ا    يشيير - 36  ــ  ال ــى  ــاتق فا ــى  ل ألطــراف يف  زا ــاا  إىل الواجــب امللق
للقا ون الـد م اق سـاين، بـان ُّتـرم  ُّ ـب العـاملني يف جمـاا تقـدس املسـا دة           مسلحأ،  اقًا

اق سا اأ، مبن ااام العاملون يف اجملاا ال    العاملون يف اجملاا اق ساين الذ ن  قت ر   لـام  
املستأـفااا  املرااـق ال عاـأ     لى القاام بواجعاا طعاأ،   سائحت النقحت  املعداا التابعأ  ـم،   

األخرب اليت جيب ت  تتعرح للاج اا،  تن ت فحت تلقب اجلر ـى  املرضـى، إىل تق ـى  ـد     
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 لـى  جـوب   ويشيدد  مم ن   لاـًا  باقـحت تـاخش مم ـن، الر ا ـأ  العنا ـأ ال عاـتني الازمـتني،         
 حماسعأ املست لني  ن تلد ا  تااذاا  ا  تداءاا  ن ت  ا م؛

ــتان    يرحيييب - 37  ــام  تانا سـ ــازاا الـــيت ُّققـــت  ـــ  اآلن يف تنفاـــذ بر ـ باقجنـ
  ومــأ تانا ســتان  لــى تن تواصــحت جاود ــا، بــد م مــن األمــم     ويشييج مل ااحــأ األلنــام، 

املتحدة  فا  اجلااا الفا لأ املعناأ، من تجحت إزالـأ  تـدمش األلنـام األرضـاأ املالـادة لناـراد       
 لفاا اةرب من املتفجـراا هبـدف اةـد مـن األخ ـار       األلنام األرضاأ املالادة للدباباا  

تقـدس املسـا دة مـن     لين ريروكة   ويعيرب اليت هتدد  ااة اق سان  السـام  األمـن يف العلـد،    
ــام  إ ــادة       ــأ،  إ ــادة تا ال ــاام األيفــدا  ذ   اق اق ــأ للالــحا ا، مبــن ا ــواش الر ا  تجــحت ت

إىل   ومـأ تانا سـتان تن تقـوم،     ويطليب إدماجام  لى ال عاد ن ا قت ادي  ا جت ـا ب،  
بد م من الععمأ  دائرة اقجراءاا املتعلقأ باأللنام  اجلااا الفا لأ ذاا ال لأ، بتعز ز بـرام   

سـا ا األطفـاا، مـن  ـاطر مـن جـراء        التو اأ مبداطر األلنام بناأ اةد مما  واجه املد اني،   
 املتفجـراا   ال ـن   أاد  ـ  الش تجاـزة الـتفج   األلنام املالادة لناراد  األلنام املالادة للدباباا

 من  لفاا اةرب؛
 ناــد  رذــأ طالعــان  تنظــام القا ــدة  غشمهــا    مــن  ــن قلقــه العــالغ  يعييرب - 38 

اسـتددام   مـن سـا ا   اجل ا اا العنافأ  املت راأ لنطفاا  اسـتددامام يف تانا سـتان،      من
ــأ،    ــاا ا  تحار ـ ــن ا ج ـ ــاا يف يفـ ــود     ويكيييركاألطفـ ــاا اجلنـ ــد األطفـ ــأ لتجناـ ــه القو ـ إدا تـ

 استددامام يف ا تـاا  للقـا ون الـد م الواجـب الت عاـق،  جل اـ  ا  تـااذاا  التجـا زاا         
األخرب املرت عـأ يف  ـق األطفـاا يف  ـا ا النــزا  املسـلح، مبـا اااـا اةـا ا الـيت تن ـوي            

لأـ  تيفـ اا العنـي      لى قتـحت األطفـاا  تأـو اام   ـا ا اغت ـاب األطفـاا  تعر الـام       
ــى       ــ   صــوا املســا داا اق ســا اأ،  يفــن ا ج ــاا  ل ــاا،  من اجلنســب،  اخت ــاف األطف
املــدارس،  مرااــق التعلــام  ال ــحأ، مبــا يف ذلــد  ــرا املــدارس  إغاقاــا القســري  تر اــب  
موظفب التعلام  اخت ااام  قتلام،  خ وصا ا  تـداءاا الـيت تسـتادف تعلـام الفتاـاا مـن       

يف  ـذا السـااا    مشيرا  ا اا املسلحأ غش املأر  أ، مبـا يف ذلـد  رذـأ طالعـان،     جا ب اجل 
إىل إدراى  رذأ طالعان يف القائ أ الواردة يف مراق تقر ر األمـني العـام  ـن األطفـاا  النــزا       

 ناا إىل العدالأ؛إىل تقدس املست لني   ويدل (، S/2015/409املسلح )
 (2005) 1612يف  ذا ال دد  لـى تمهاـأ تنفاـذ قـرار جملـس األمـن       يشدد  - 39 

إىل القلـق مـن ازد ـاد  ـدد      وإذ يشير املتعلق باألطفـاا  الـتا  املسـلح  القـراراا التالاـأ لـه،       
 ا  ناد األطفاا  اسـتددامام  ضـر رة محا ـأ املـدارس     الالحا ا من األطفاا  است رار  ا

، الــذي  تذــد مــن 2011نيوز/ ولاــه  6مرســوم  ز ــر الداخلاــأ املــتر   يؤيييد املستأــفااا، 

http://undocs.org/ar/S/2015/409
http://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
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بالتقـدم احملـرز يف تنفاـذ     ويرحيب جد د التزام اة ومأ األانا اأ مبن  ا تااذاا  قوا ال فحت، 
الـداا   األمـن الوطناـأ يف تانا سـتان  مراقاـا       خ أ الع حت املتعلقأ باألطفاا املرتع ني بقواا

،  خارطـأ ال ر ـق تـو ا متمـاا،     2011اللذ ن جـرب التوقاـ   لاا ـا يف ذـا ون الماين/ نـا ر      
سـا ا قاــام اة ومـأ األانا اــأ بإ أـاء اللجنــأ التوجاااـأ األانا اــأ املأـترذأ بــني الــوزاراا         

ـــزا  املســلح،  بــدء  فــا   ــأ باألطفــاا  الن ذ املرســوم الرئاســب الــذي جيــر م  ناــد األطفــاا   املعنا
 استددامام مـن قعـحت قـواا الـداا   األمـن الوطناـأ يف تانا سـتان،  إ أـاء   ـداا م لفـأ           
ــادا        ــرار املع ــأ،  إق ــأ األانا ا ــأ للأــرطأ الوطنا ــي التابع ــاا داخــحت مراذــز التوظا ــأ األطف و ا 

إىل  ويييدل نــ   ناــد القاصــر ن، التوجاااـأ لتقاــام األ  ــار  لــى املســتوب الــوطر مــن تجــحت م 
مواصلأ تنفاذ األ  ام املذذورة ت اه، بالتعا ن الوثاق م  الععمأ  غش ـا مـن  ذـا ا األمـم     

 املتحدة املدت أ،  حماسعأ املست لني  ن ارت اب ا تااذاا  ا تداءاا وق األطفاا؛
إىل الععمـأ تن تواصـحت د  اـا للجاـود املعذ لـأ مـن تجـحت تعز ـز محا ـأ           يطلب - 40 

األطفاا املتالرر ن من التا اا املسلحأ، بوسائحت مناا التعا ن م    ومأ تانا سـتان ل فالـأ   
،  القاـام بـاقجراءاا الازمـأ للت ـدي لسـائر      تامـاً  تنفاذ خ أ الع حت  خارطأ ال ر ـق تنفاـذاً  

إىل  ويطلييبا اااــا العنــي اجلنســب الــذي  تعــرح لــه األطفــاا،  ا  تــااذاا  التجــا زاا، مبــ
ــاا،        ــأ األطف ــأ و ا  ــدراهتا املتعلق ــأ  ق ــأ أل أــ أ الععم ــام تن  واصــحت إ  ــاء األ لو  األمــني الع

 ست ر يف تن  درى يف التقار ر اليت  قـدماا مسـتقعا مسـالأ األطفـاا  النــزا  املسـلح يف         تن
 ال لأ؛ من ذاام  قراراا جملس األ العلد، نيأاًا
من الالرر اجلسام الذي   تزاا زرا ـأ األااـون  إ تاجـه     يظل يساوك  القلق - 41 
بـــه  اســـتااذه تلحقـــه با ســـتقرار  األمـــن  ال ـــحأ العامـــأ  التن اـــأ ا جت ا اـــأ   ا  ــار 

ــد م،       ــى ال ــعاد ال ــأ   ل ــحت  باملن ق  للاييا  وحيييي  ا قت ــاد أ  اةوذ ــأ يف تانا ســتان، ب
الـيت صـدرا  ـن م تـب      2015بالدراسأ ا ستق ـائاأ املتعلقـأ بـاألااون يف تانا سـتان لعـام      

 مبــا تالــ نته مــن  2015األمــم املتحــدة املعــر باملدــدراا  اجلرميــأ يف تأــر ن األ ا/تذتــوبر 
بعدء تنفاذ خ أ الع ـحت الوطناـأ بأـان     ويرحبإيفارة إىل اخنفاح إ تاى املددراا  زرا تاا، 

اة ومــأ األانا اــأ إىل الع ــحت، مبســا دة مــن      ويييدل ، 2015ت لوا/ســعت     املدــدراا يف
اجملت ــ  الــد م،  لــى تســر   تنفاــذ خ ــأ الع ــحت  ا ســتراتاجاأ الوطناــأ مل ااحــأ املدــدراا، 
ــأ ل ســب الــرزا،  إدراى جاــود م ااحــأ املدــدراا يف      ــرام  الســعحت العد ل ــاا ب بوســائحت من

لى تقدس د ـم د م إضـايف لن لو ـاا األربـ  احملـددة        ويشج صلب فا  ال ام  الوطناأ، 
بالــد م املقــدم مــن م تــب األمــم املتحــدة املعــر باملدــدراا     ويشيييديف تلــد ا ســتراتاجاأ، 

 اجلرميأ إىل املعادرة الماثاأ  املرذز اققلا ب لل علومـاا  التنسـاق يف آسـاا الوسـ ى يف إطـار      
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ح  ال  ـام  اققلا ـب ألانا سـتان  العلـدان اجملـا رة      معادرة ماماا بار س  استراتاجاأ قوس قز
 التاب  لل  تب،  ذذلد مسامهأ تذادمياأ د مود د او للأرطأ يف ر ساا؛

 بان العائداا غش املأر  أ املتاتاأ من ا  ار باملددراا تأ حت جـزءاً  يسلم - 42 
القاـام، بالتأـا ر الوثاـق مـ       إىل وييدل  من املوارد املالاأ ةرذأ طالعان  من  رتعي هبـا،   ذعشًا

  ومأ تانا ستان، باستعراح د ر األمم املتحدة يف تقدس الد م ة ومأ تانا ستان من تجـحت  
م ااحأ ا قت اد غش املأر  ، مبـا  أـ حت م ااحـأ املدـدراا،  تأـجا  التعـا ن الـد م يف        

  ذا ال دد، مبا يف ذلد ز ادة معاجلأ ال اا  الأواغحت اققلا اأ؛
باجلاود املتواصلأ اليت  عذ ا م تـب األمـم املتحـدة املعـر باملدـدراا       يرحب - 43 

 اجلرميــــأ يف هتائــــأ الظــــر ف املواتاــــأ لتنفاــــذ ا ســــتراتاجاأ الوطناــــأ مل ااحــــأ املدــــدراا   
تانا ستان، ُّت قاادة  زارة م ااحـأ املدـدراا يف تانا سـتان، بتسـدش تد اا منـاا آلاـأ        يف

 التابعأ لل جلس املأتر  للتنساق  الرصد؛رصد م ااحأ املددراا 
ــذي        يهيييب - 44  ــر ال ــأ ات  ــب ملواجا ــد م  اققلا  ــا ن ال ــزز التع ــد ا تن تع بال

 تعرح له اجملت   الد م من جراء إ تاى املددراا غش املأر  أ األانا اأ امل در  ا  ـار هبـا   
ــاً      ــه بأــ حت تــدرجيب  اق ــا للقالــاء  لا ــتااذاا، توخا ــدت امل  اس ــأ املأــترذأ   ملع ســت لاأ العام

الت دي ملأ لأ املددراا يف تانا ستان، ب را مناا تعز ز قدراا إ فاذ القـا ون  التعـا ن    يف
 لى م ااحأ ا  ار باملددراا غش املأر  أ  السائي ال ا اائاأ    لااا غسـحت األمـواا   

 ؛تامًا تنفاذًا (2008) 1817إىل تنفاذ قراره  ويدل  الفساد املرتع أ بذلد ا  ار، 
ــار س     يعييرب ليين التقييدير  - 45  ــاا ب ــادرة مام لن  ــاا املالــ ل  هبــا يف إطــار مع
ــأ  ــار س ”   لا ــن     “ موســ و -ب ــون  ا ش   ــاى األاا ــاا مــن تجــحت الت ــدي ق ت ــأ من املنعمق

قالاء  لى حماصـاحت اتأـدا ،   تـ اا صـن      تانا ستان  ا  ار هب ا  استااذا ا،  ال يف
 لـى تمهاـأ التعـا ن  لـى      ويشدداملددراا   ازهنا،  ذذلد ا تراح قوااحت  قحت املددراا، 

بالتعـا ن امل مـي ملتسسـاا األمـم املتحـدة املعناـأ مـ  منظ ـأ األمـن           ويرحيب ضعي اةد د، 
 د؛ التعا ن يف ت ر با  منظ أ معا دة األمن اجل ا ب، يف  ذا ال د

 لــى تمهاـــأ التعجاــحت بإقامـــأ  ظــام للعدالـــأ  تســم بالنــــزا أ      التيكييييد يكييرك  - 46 
 الأفاااأ،  القالاء  لـى اقاـاا مـن العقـاب،  اقسـاام يف تاذاـد سـاادة القـا ون يف فاـ           

بات واا اليت اختذهتا   ومأ تانا ستان يف  ذا ال دد من قعاـحت ذفالـأ    ويرحبترجاء العلد، 
 أ العلاـا  ـن ممتل ـاهتم  تفعاـحت ا سـتعراح املنـاجب لـنداء  ز ـادة  ـدد          ذأي ت الاء احمل 
 القالاة من النساء؛

http://undocs.org/ar/S/RES/1817(2008)
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ــاء  إصــاح     يشييدد - 47  ــأ مواصــلأ التقــدم يف إ ــادة بن يف  ــذا الســااا  لــى تمها
ق ا  السجون يف تانا ستان،  ذلد من تجحت ُّسني ا ترام ساادة القـا ون   قـوا اق سـان    

ى تمهاـأ ذفالـأ  صـوا املنظ ـاا املعناـأ،  سـب ا قتالـاء، إىل         لـ  ويؤكيد ذلد الق ـا ،   يف
إىل ا  تــرام التــام للقــا ون الــد م  ويييدل فاــ  الســجون  تمــاذن ا  تجــاز يف تانا ســتان، 

إىل  ويشيييرال ـــلأ، مبـــا يف ذلـــد القـــا ون الـــد م اق ســـاين  قـــا ون  قـــوا اق ســـان،    ذي
با ت ـاد   ويرحيب ، 2015يفـعاط/ا ا ر   25تر  التوصااا الواردة يف تقر ر بعمأ املسا دة امل

ــأ،        ــى التعــذ ب يف مرااــق ا  تجــاز األانا ا ــام  ل ــأ مــن تجــحت القالــاء الت خ ــأ الع ــحت الوطنا
ــدابش ترذ ــ    ويشييج  ــى النظــر يف اختــاذ ت ــأ تانا ســتان  ل ــحت  إدمــاى     وم ز  لــى إ ــادة تا ا

 إىل القــواا املســلحأ  اجل ا ــاا املســلحأ  ذفالــأ معاملتــام  اقــاً   األطفــاا املنتســعني ســابقاً 
لل عا ش الد لاأ لقالاء األ داث، مبا يف ذلد املعا ش املن و   لااا يف اتفاقاأ  قـوا ال فـحت   

  العاد الد م للحقوا املد اأ  السااساأ؛
ــار الــيت الفاــا الفســاد  لــى األمــن  اة ــم الر   بقلــق بــالغيالحيي   - 48  يفــاد اآلث

ــأ ا قت ــاد أ،      ــود م ااحــأ املدــدراا  التن ا ــا     ويرحييب جا ــدا هب ــيت تعا ــاا ال با لتزام
مـا  تعلـق مب ااحـأ الفسـاد،  سـع ا ت اـد        يف 2012  ومأ تانا ستان يف متنير طوذاو  ام 

يف إطـار ا  ت ـاد  لـى الـذاا مـن خـاا املسـاءلأ املتعادلـأ،          2015تاذاده يف ت لوا/سـعت    
يف ذلـد إصـدار املرسـوم     اليت تعـذ ا   ومـأ تانا سـتان يف  ـذا ال ـدد، مبـا      باجلاود  ويرحب

ــه  ــاء بتلـــد    وييييدل ، 2012الرئاســـب يف نيوز/ ولاـ ــلأ الع ـــحت  لـــى الواـ اة ومـــأ إىل مواصـ
ا لتزامــاا ذــب ت ــون اقدارة تذمــر اعالاــأ  يفــفاااأ  قابلاــأ لل ســاءلأ  لــى صــعاد ذــحت مــن   

باسـت رار الـد م    أيضيا   ويرحيب ة ومـاا احمللاـأ،   اة ومأ الوطناـأ    ومـاا الو  ـاا  ا   
 الد م أل داف تانا ستان املتعلقأ باةوذ أ؛

فاـ  املتسسـاا األانا اـأ، مبـا اااـا السـل تان التنفاذ ـأ  التأـر عاأ،          يشج  - 49 
باجلاود املتواصلأ اليت تعذ ا اة ومـأ األانا اـأ سـعاا إىل    وين    لى الع حت بر ح من التعا ن، 

اــذ   لاــأ اقصــاح يف جمــاا التأــر    اقدارة العامــأ، مــن تجــحت م ااحــأ الفســاد  ذفالــأ  تنف
اة ــم الريفــاد،  لــى النحــو املتفــق  لاــه يف مــتنير بــون، بت ماــحت ذامــحت جل اــ  األانــان  ســاء   

 بـذا  ضـر رة  ويؤكيد  رجا ،  ُّقاق املساءلأ  لـى ذـحت مـن ال ـعاد الـوطر  د ن الـوطر،       
باجلاود الـيت   وين  ل عاد الد م لتقدس املسا دة التقناأ يف  ذا اجملاا، مز د من اجلاود  لى ا

 تعذ ا   ومأ تانا ستان يف  ذا ال دد؛
إىل ا  ترام التام جل ا   قوا اق سان  اةر ـاا األساسـاأ  محا تـاا     يدل  - 50 

م يف فاــ  ترجــاء تانا ســـتان، مبــا  أـــ حت  قــوا املـــدااعني  ــن  قـــوا اق ســان   ر ـــاهت      
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األساســـاأ،  اةقـــوا  اةر ـــاا األساســـاأ املن ـــو   لااـــا يف القـــا ون اق ســـاين الـــد م،  
اســت رار القاــود  قلييقب يالحيي بالز ــادة يف  ســائحت اق ــام األانا اــأ اةــرة،  ل نــه    ويرحييب

املفر ضأ  لى  ر ـأ  سـائحت اق ـام،  ا  تـداءاا الـيت  تعـرح  ـا ال ـحاااون  لـى ت ـدي           
 لـى اللجنـأ األانا اـأ املسـتقلأ املعناـأ وقـوا        ويثيناأ  املت راأ  اقجراماأ، اجل ا اا اقر اب

تانا سـتان،  ذـذلد    تعذله من جاود يفجا أ يف رصد ا تـرام  قـوا اق سـان يف    اق سان ملا
تمهاـأ التعـا ن    ويؤكيد يف تعز ز  ذه اةقوا  محا تـاا  تأـجا  ظاـور جمت ـ  مـدين تعـددي،       

فا لـأ املعناـأ مـ  اللجنـأ،  تعز ـز اسـتقالاأ  ـذه األطـراف  ذفالـأ          ال امحت جل ا  األطـراف ال 
لل أارذأ الواسعأ الأاملأ للوذـا ا اة وماـأ  اجملت ـ  املـدين      كيييد  لن ويعربسامتاا؛ 

من تجحت تنفاذ ا لتزاماا املتعادلأ املتعاد هبا، مبا يف ذلد ا لتزام بتواش نيو حت   ـومب ذـاٍف   
للجاـود  ويعرب لين كييييد     لى تمهاأ الد ر الذي تال ل  به اللجنأ،  التيكيد ويكركللجنأ، 

 اليت تعذ ا لتعز ز قدرهتا املتسساأ  توطاد استقا ا يف إطار الدستور األاناين؛
ــني،      يقييير - 51  ــني اجلنسـ ــا اة بـ ــالأ املسـ ــق يف مسـ ــذي تةحقيـ ــدم الـ ــم التقـ ــه رغـ با ـ

الالر ري بذا جاود معززة، مبا يف ذلد الع حت  لى ُّقاق ت ـداف   لاـأ قابلـأ للقاـاس،      من
لالـ ان  قـوا النسـاء  الفتاـاا  مأـارذتان ال املــأ  ذفالـأ محا ـأ فاـ  النسـاء  الفتاــاا          

سـعأ مـرت   ت  ـاا العنـي  ا  تـااذاا  ـذه  بـان        تانا ستان من العني  ا  تـداء،  حما  يف
النساء  الفتااا جيب تن  ت تعن باة ا أ مبوجب القـا ون  بإم ا اـأ اللجـوء إىل القالـاء  لـى      

خ ـأ الع ـحت الوطناـأ لتنفاـذ قـرار جملـس األمـن         عـدء تنفاـذ  ب ويرحيب قدم املسا اة م  الرجـحت،  
ــه يف  (2000) 1325 ــأ      ويؤكيييد، 2015 ز ران/ و اـ ــائحت ذاااـ ــى  سـ ــاو  لـ ــأ اةفـ تمهاـ
 ذفالأ   وا النساء ا ارباا من العني العائلب  لـى مـاذ   فـحت     التأر عاأ لل رتة للح ا أ

العنـي   سـا ا  الت ااـز  العنـي ضـد النسـاء  الفتاـاا،         بشيدة  وييدين  ن األمـان  األمــن،   
جملــس األمــن تمهاــأ تنفاــذ قــراراا   ويؤكييدالفتاــاا مــن ا لتحــاا باملــدارس،   الرامــب إىل منــ 

1325 (2000   )1820 (2008)   1888 (2009)   1889 (2009)   1960 
 تالــ نته ،   أــش إىل مــا(2015) 2242   (2013) 2122   (2013) 2106   (2010)

ــاة املنظــور اجلنســاين     ــام مرا  ــاا بتع  ــن التزام ــذا ال ــدد   يرحييبو، م ــأ  إ أــاءبيف     وم
ــتان ــرتة يف     ال تانا سـ ــد املـ ــي ضـ ــحا ا العنـ ــد لالـ ــتئ اين اجلد ـ ــند ا ا سـ ــاين/  ـ ــا ون المـ  ذـ

  م ضحا ا العني ضد املرتة؛حت دتجمن  2016  نا ر
بــالتزام اة ومــأ األانا اــأ بتعز ــز مأــارذأ املــرتة يف اةاــاة السااســاأ   يرحييب - 52 

األانا اأ  يف فا  متسساا اةوذ أ األانا اـأ، مبـا  أـ حت ا ائـاا املنتدعـأ  املعانـأ  اتدمـأ        
لأ الــيت تعــذ ا ة ا ــأ بــاجلاود املتواصـ  ويرحييب ـذا ال ــدد،   بالتقــدم احملــرز يف وينيي  املد اـأ،  

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
http://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1889(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
http://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
http://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
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إىل األمني العام تن  واصـحت   ويطلب ا  تداباأ  تعز ز ا، اااملأارذأ ال املأ لل رتة يف الع لا
ــأ     ــاة السااســاأ  ا قت ــاد أ  ا جت ا ا ــأ إدمــاى املــرتة يف اةا إدراى املعلومــاا املت ــلأ بع لا

تنفاـذ   بأان األمم املتحدة بعمأتقر ر  الح وي ،األمن ألانا ستان يف تقار ره املقدمأ إىل جملس
حت عجِّــت تن ومــأ تانا ســتان و هيييبويتانا ســتان،  املــرتة يف قــا ون القالــاء  لــى العنــي ضــد 

ذلـد تقـدس اتـدماا للالـحا ا  تـواش إم ا اـأ        يف تام، مبا ه  لى تووض  استراتاجاأ ق فاذب
 حأ العامـأ يف تأـر ن المـاين/   يف  ـذا ال ـدد بإصـدار  زارة ال ـ     ويرحيب اللجوء إىل القالـاء،  

ــأ ال ــحاأ للعــاى مــن العنــي اجلنســاين،   ال  توذــوا لفائــدة مقــدِّ  2014 ــوا    مب الر ا 
السـام  إ ـادة     التن اأ  تجزت من   لاأ إىل تن الناوح وقوا املرتة  محا تاا جزء   ويشر

ــرتة تــتدي د راً    ــاى  امل ــاةأ،  إىل تن امل ــًا اقدم بــالتزام  ويرحييبســام، يف   لاــأ ال  او 
  ومأ تانا ستان بوض  خ أ الع حت الوطناأ املتعلقأ بـاملرتة  السـام  األمـن،  بتنفاـذ ات ـأ      
 رصــد ا  ُّد ــد املز ــد مــن الفــر  لــد م مأــارذأ املــرتة يف   لاــأ الســام  امل ــاةأ الــيت   

مـن    ـحت   خ ـأ  ض وببالتزام   ومأ تانا ستان رحب يوتقود ا تانا ستان  نيسد بزماماا، 
 الت  ني ا قت ادي لل رتة؛تجحت 

 الاجـئني مـن    الز ادة األخـشة يف  ـدد املأـرد ن داخلاـاً     من  ن قلقهعرب ي - 53 
 ت قـن إذا  إ  مي ـن ُّقاقا ـا يف تانا سـتان       لـى تن ا سـتقرار  التن اـأ    شيدد يوتانا ستان، 

الاجـئني   عـحت  ـودة  جببالتزام   ومأ تانا ستان  رحبوي ن تن  م مستقعا يف بلد م،وملواطنا
مبــا يف ذلــد  ــودهتم  ،مــن بــني ت لــى ت لو اهتــا الوطناــأ  ام إ ــادة إدمــاج اماألانــان إىل  طنــ

ــأ  ال رميــأ  ــأ  اآلمن ــأ     ال و ا ــايت التد ــاي للتن ا  إ ــادة إدمــاجام ب ــورة مســتدامأ يف   ل
اـود الـيت تعـذ ا   ومـأ تانا سـتان      فا  اجل شج يو ُّد د األ لو اا  لى ال عاد الوطر، 

إىل مواصــلأ املســا دة الد لاــأ املقدمــأ يف  ــذا ال ــدد   ويييدل  ،مــن تجــحت تنفاــذ  ــذا ا لتــزام 
  تعز ز ا؛
التزام   ومأ تانا ستان بتاائـأ الظـر ف الازمـأ لعـودة الاجـئني       بق ة ؤيدي - 54 

ني ـني الأـعاب  التعلـام  تـواش      األانان  إ ادة إدماجام املسـتدام يف العلـد، مـ  الترذاـز  لـى     
األمهاأ العالنـأ لتحقاـق    يف  ذا ال دد ؤكديوسعحت العاط  اة ا أ ا جت ا اأ  العناأ التحتاأ، 

التقـدم يف جمـاا الر ا ــأ    إ ــراز السـام  ا سـتقرار مـن تجــحت  ـحت تزمـأ الاجــئني، االـا  ـن       
أ داخـحت تانا سـتان  ـن طر ـق     ا جت ا اأ  ا قت اد أ اليت تتدي إىل ُّسـني الظـر ف املعاأـا   

 تنساق اجلاود اليت تعذ ا اة ومأ بد م من اجملت   الد م؛
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إىل ضـــر رة مواصـــلأ تعز ـــز القـــدرة ا ســـتاعاباأ ألانا ســـتان، بـــد م  يشييير - 55 
ب ـورة ذاملـأ  إ ـادة     األانـان   املأـرد ن داخلاـاً  العائـد ن  اجملت ـ  الـد م، هبـدف تا اـحت      من

 ؛ستدامم  لى توإدماجام 
ــراً      يطليييب - 56  ــار تقر ـ ــأ تيفـ ــحت ثاثـ ــس ذـ ــدم إىل اجمللـ ــام تن  قـ ــني العـ  إىل األمـ

إىل  ملــا ُّقــق مــن تقــدم، اســتنادًا الت ــوراا يف تانا ســتان،  تن  ــدرى يف تقــار ره تقاا ــًا  ــن
النقاط املرجعاأ لقااس  تتع  التقدم احملرز يف تنفاذ    أ الععمأ، مبا يف ذلـد  لـى ال ـعاد د ن    

 القرار؛ ر،  تنفاذ ت لو اهتا،  لى النحو احملدد يف  ذاالوط
 إبقاء املسالأ قاد  ظره الفعلب. يقرك - 57 

 


