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  ٢٠١٦ الثاين/نوفمربتشرين  ١٧ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Add.1  و A/71/L.13( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[

  

  احلالة يف أفغانستان  - ٧١/٩
  

  ،إن اجلمعية العامة  

وإىل مجيــع   ٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب    ٩املــؤرخ   ٧٠/٧٧إىل قرارهــا   إذ تشــري   
  قراراا السابقة املتخذة يف هذا الصدد،

إىل مجيــع قــرارات جملــس األمــن وبيانــات رئــيس الــس ذات الصــلة   وإذ تشــري أيضــا  
كــــــانون  ١٢املــــــؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٨٩باحلالــــــة يف أفغانســــــتان، وال ســــــيما القــــــرارات  

ــمرب  ــؤرخ  )٢٠١٥( ٢٢١٠ و ٢٠١٤األول/ديســــ ــارس  ١٦املــــ  ٢٢٧٤ و ٢٠١٥آذار/مــــ
  ،٢٠١٦آذار/مارس  ١٥املؤرخ  )٢٠١٦(

بســيادة أفغانســتان واســتقالهلا وســالمتها اإلقليميــة   وإذ تعيــد تأكيــد التزامهــا الشــديد   
  غانستان التارخيي املتعدد الثقافات واألعراق،ووحدا الوطنية، وإذ تعرب عن احترامها لتراث أف

 )٢٠٢٤-٢٠١٥بـاجلهود الـيت تبـذهلا أفغانسـتان يف إطـار عقـد التحـول (        وإذ ترحب  
من أجل توطـد سـيادا مـن خـالل تعزيـز إقامـة دولـة تتـوفر هلـا مقومـات البقـاء تـؤدي كامـل              

  اما،مهامها خدمة لشعبها دف أن تصبح دولة تعتمد على نفسها اعتمادا ت

الشراكة الطويلة األجل بني حكومة أفغانسـتان واتمـع الـدويل     وإذ تؤكد من جديد  
بناء على التزاماما اددة املتبادلة املنصوص عليهـا يف إطـار االعتمـاد علـى الـذات مـن خـالل        
ــه يف مــؤمتر بروكســل املعــين بأفغانســتان املعقــود يف       ــى النحــو املتفــق علي ــة، عل املســاءلة املتبادل

ــوبر   ٥ ــه اتمــع     ٢٠١٦تشــرين األول/أكت ــذي أعلن ــد ال ــل األم ــزام الطوي ، وإذ تشــري إىل االلت
الدويل جتاه أفغانستان، والذي أعيد تأكيده يف املؤمتر، دف تعزيز تويل زمـام األمـور والقيـادة    

  على الصعيد الوطين، مع أخذ الطابع املتغري لوجود اتمع الدويل يف االعتبار،
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التزام اتمع الـدويل مبواصـلة دعـم تـدريب قـوات الـدفاع        من جديد أيضاوإذ تؤكد   
عليــه يف  اتفــق واألمــن الوطنيــة األفغانيــة وجتهيزهــا ومتويلــها وتنميــة قــدراا، بطــرق تشــمل مــا

، ويف اإلعـالن الصـادر عـن مـؤمتر     ٢٠١٢إعالن مؤمتر قمة شـيكاغو بشـأن أفغانسـتان يف عـام     
، واإلعالن الصادر عـن مـؤمتر قمـة يف وارسـو بشـأن      ٢٠١٤عام قمة ويلز بشأن أفغانستان يف 

، وتكرميا منها لـذكرى أفـراد قـوات األمـن األفغانيـة والدوليـة الـذين        ٢٠١٦أفغانستان يف عام 
  جادوا بأرواحهم، رجاال ونساء، يف أثناء أداء واجبهم؛

وخباصـة   الضرورة امللحة للتصدي للتحديات اليت تواجـه أفغانسـتان،   وإذ تكرر تأكيد  
األنشطة املتطرفة العنيفة اليت تتخذ من اإلقليم قاعدة هلا وتقوم ا حركـة طالبـان، مبـا يف ذلـك     
شبكة حقـاين وتنظـيم القاعـدة وغريمهـا مـن اجلماعـات املتطرفـة العنيفـة وارمـون، مبـا يشـمل            

منـها  الضـالعني يف جتـارة املخـدرات، وتطـوير املؤسسـات احلكوميـة األفغانيـة علـى عـدة صـعد           
الصــعيد دون الــوطين، وتعزيــز ســيادة القــانون والعمليــات الدميقراطيــة، ومكافحــة الفســاد،         
ومواصلة إصالح قطاع العدل، وتشجيع عملية السالم، دون املساس بتنفيذ التـدابري الـيت نـص    

ــه    ــوبر   ١٥املــؤرخ  )١٩٩٩( ١٢٦٧عليهــا جملــس األمــن يف قرارات  ١٩٩٩تشــرين األول/أكت
 ٢٠٨٢ و ٢٠١١حزيران/يونيــــــه  ١٧املــــــؤرخني  )٢٠١١( ١٩٨٩ و )٢٠١١( ١٩٨٨ و
ــؤرخني  )٢٠١٢( ٢٠٨٣ و )٢٠١٢( ــمرب   ١٧املــــ ــانون األول/ديســــ  ٢١٦٠ و ٢٠١٢كــــ
 )٢٠١٥( ٢٢٥٣ ، و٢٠١٤حزيران/يونيـــــه   ١٧املـــــؤرخني   )٢٠١٤( ٢١٦١ و )٢٠١٤(

كـــــانون   ٢١املـــــؤرخ  )٢٠١٥( ٢٢٥٥ و ٢٠١٥كـــــانون األول/ديســـــمرب   ١٧املـــــؤرخ 
تخذة يف هذا الصـدد، وحتقيـق العدالـة يف املرحلـة     والقرارات األخرى امل ٢٠١٥األول/ديسمرب 

االنتقالية بقيادة أفغانية، والعـودة اآلمنـة الطوعيـة لألفغـان الالجـئني واملشـردين داخليـا بطريقـة         
منظمة تكفل كرامتهم، وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها، وإرسـاء التسـامح فيمـا بـني األديـان       

  مية االقتصادية واالجتماعية،وبني طوائف الدين الواحد، والنهوض بالتن

إزاء خطــورة وجــود اجلماعــات املنتســبة لتنظــيم الدولــة    وإذ تعــرب عــن بــالغ القلــق   
اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) يف أفغانستان واألنشطة اليت تقوم ا واألعمـال الوحشـية   

  اليت ترتكبها، مبا يف ذلك عمليات قتل املواطنني األفغان،

إزاء اســتمرار ارتفــاع مســتوى العنــف يف أفغانســتان،    ميــق قلقهــا وإذ تعــرب عــن ع   
ــع        وال ــارات مجي ــأقوى العب ــدين ب ــدنيني، وإذ ت ــاع اخلســائر البشــرية يف صــفوف امل ســيما ارتف

األنشــطة اإلرهابيــة وكافــة اهلجمــات العنيفــة، وإذ تــذكر بــأن حركــة طالبــان وتنظــيم القاعــدة  
جلماعات املسـلحة غـري املشـروعة تتحمـل املسـؤولية      وغريمها من اجلماعات العنيفة واملتطرفة وا

عــن الغالبيــة العظمــى مــن اخلســائر البشــرية يف صــفوف املــدنيني يف أفغانســتان، وإذ تــدعو إىل   
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ينطبق مـن أحكـام القـانون الـدويل اإلنسـاين والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان           االمتثال إىل ما
دنيني والعـاملني يف اـال اإلنسـاين، ومحايـة مرافـق      وإىل اختاذ مجيـع التـدابري املالئمـة حلمايـة املـ     

  املعونة واملساعدة اإلنسانية،

باإلجنــازات الــيت حققتــها حكومــة الوحــدة الوطنيــة يف امليــادين السياســية   وإذ ترحــب  
ــال،       ــات االنتق ــة وإدارة عملي ــة واإلصــالحات االجتماعي ــى صــعيد احلوكم واالقتصــادية، وعل

علــى اإلجنــازات الســابقة، وإذ حتــث علــى إجــراء مزيــد مــن   تشــدد علــى ضــرورة احلفــاظ   وإذ
ــة الفقـــر، وتقـــدمي اخلـــدمات، وتنشـــيط النمـــو     التحســـينات يف هـــذا الصـــدد، وخاصـــة ملعاجلـ
االقتصادي، وإجياد فرص العمل، وزيـادة اإليـرادات احملليـة، وتعزيـز حقـوق اإلنسـان، وخباصـة        

  حقوق املرأة وحقوق املنتمني لألقليات،

الــدور املركــزي واحملايــد الــذي تضــطلع بــه األمــم املتحــدة يف تعزيــز    علــى وإذ تشــدد  
السالم واالستقرار يف أفغانستان، وإذ تعرب عن تقديرها ودعمهـا الوطيـد جلميـع اجلهـود الـيت      
يبذهلا يف هـذا الصـدد األمـني العـام وممثلـه اخلـاص ألفغانسـتان، وإذ تعـرب عـن تقـديرها أيضـا            

م املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان وفقا لقرار جملـس األمـن   للعمل الذي تقوم به بعثة األم
ــة تقــدمي املســاعدة ســعيا إىل     )٢٠١٦( ٢٢٧٤ ــه بعث ، وإذ تؤكــد الــدور اهلــام الــذي تضــطلع ب

ترشدة يف ذلك مببـدأ توطيـد   مواصلة تعزيز اتساق اجلهود املدنية الدولية املبذولة وتنسيقها، مس
  تويل األفغان زمام األمور والقيادة،

  ومبا ورد فيها من توصيات، )١(بتقارير األمني العام وإذ ترحب  

ــد  - ١   ــعبا، يف الســعي، كعضــو        تتعه ــا ألفغانســتان، حكومــة وش مبواصــلة دعمه
ــن          ــا م ــة ذاتي ــة مكتفي ــتقرة آمن ــاء دولــة مس ــادة بن ــدويل، إىل إع ــع ال الناحيــة  مســؤول يف اتم
  االقتصادية خالية من اإلرهاب واملخدرات، وإىل تعزيز أسس الدميقراطية الدستورية؛

ــة        تشــجع  - ٢   ــامج اإلصــالح حلكوم ــاء لربن ــم بن ــدمي دع ــى تق ــع الشــركاء عل مجي
أفغانستان، مبا يف ذلك كما هو متوخى يف اإلطار الوطين للسالم والتنمية يف أفغانسـتان وإطـار   

ــذات  ــى ال ــة يف      االعتمــاد عل ــة إحــالل الرخــاء والدميقراطي ــة، لكفال مــن خــالل املســاءلة املتبادل
أفغانستان، مع التركيز على تعزيز الضوابط واملوازين املنصوص عليهـا يف الدسـتور الـيت تكفـل     
حقـوق املـواطنني وواجبـام، وإجـراء اإلصـالح اهليكلــي مبـا يتـيح إقامـة حكومـة فعالـة ختضــع           

  تقدم ملموس لصاحل شعبها؛ للمساءلة وقادرة على إحراز

_______________ 

)١(  A/69/540-S/2014/656  وA/69/801-S/2015/151 و  A/70/359-S/2015/684 و  A/71/616-S/2016/768.  
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مواصـلة حكومـة أفغانسـتان االضـطالع جبهـود الـتعمري والتنميـة وتزايـد          تؤيد  - ٣  
امتالكها زمام تلك اجلهود، وتؤكد الضـرورة املاسـة لتـويل زمـام األمـور واخلضـوع للمسـاءلة        

لـى  يف مجيع ميادين احلوكمـة وحتسـني القـدرات املؤسسـية، مبـا يف ذلـك القـدرات املؤسسـية ع        
الصعيد دون الوطين، من أجل استخدام املعونة على حنو أكثـر فعاليـة، وتشـدد يف هـذا الصـدد      
علــى أمهيــة االلتزامــات املقدمــة مــن اتمــع الــدويل، وأمهيــة اموعــة اجلديــدة مــن املؤشــرات     

ن تكرر تأكيـده يف البيـا   اخلاصة بإطار االعتماد على الذات من خالل املساءلة املتبادلة، وفق ما
  ؛٢٠١٦الصادر عن مؤمتر بروكسل بشأن أفغانستان يف تشرين األول/أكتوبر 

  
  األمن    

بالتزام اتمع الدويل بدعم تدريب وجتهيز ومتويل وتنمية قدرات قـوات   تنوه  - ٤  
الـــدفاع واألمـــن الوطنيـــة األفغانيـــة فيمـــا بعـــد انتـــهاء فتـــرة االنتقـــال وطـــوال عقـــد التحـــول، 

املتفــق عليــه يف إعــالن مــؤمتر قمــة شــيكاغو بشــأن أفغانســتان يف        ذلــك علــى النحــو    يف مبــا
اإلعـالن الصـادر   يف و ٢٠١٤يف عـام   بشأن أفغانسـتان  إعالن مؤمتر قمة ويلزيف و ٢٠١٢ عام

، مبـا يف ذلـك مـن خـالل بعثـة الـدعم       ٢٠١٦ يف عـام  بشـأن أفغانسـتان  عن مؤمتر قمـة وارسـو   
  ؛)٢٠١٤( ٢١٨٩الوطيد، اليت رحب ا جملس األمن يف قراره 

بالتعهدات وااللتزامات الصادرة عن مؤمتر قمة وارسو، الـذي عقدتـه    ترحب  - ٥  
، بشأن مواصـلة املسـامهات الوطنيـة    ٢٠١٦متوز/يوليه  ٩ و ٨منظمة حلف مشال األطلسي يف 

واألمــن الوطنيــة األفغانيــة، مبــا يف ذلــك حــىت ايــة لتــوفري الــدعم املــايل لقــوات الــدفاع  املقدمــة
يف تـوفري  االسـتمرار  من أجل ، ٢٠١٦، ومساندة بعثة الدعم الوطيد فيما بعد عام ٢٠٢٠ عام

التدريب وتقدمي املشورة واملساعدة إىل املؤسسات األمنية األفغانية، مبا يف ذلك جهاز الشـرطة  
  والقوات اجلوية وقوات العمليات اخلاصة؛

إزاء احلالـة األمنيـة يف أفغانسـتان،     تكرر مرة أخرى اإلعراب عن بالغ قلقها  - ٦  
وتؤكد ضرورة مواصلة التصدي للخطـر الـذي يهـدد أمـن أفغانسـتان واسـتقرارها علـى أيـدي         
اجلماعات املتطرفـة العنيفـة الـيت تتخـذ مـن اإلقلـيم قاعـدة هلـا وغريهـا مـن اجلماعـات املسـلحة             

اـرمني الـذين يعملـون يف املنطقـة، مبـا يشـمل الضـالعني يف جتـارة         املشـروعة وعلـى أيـدي     غري
املخـدرات، وتعـرب عـن القلـق إزاء التهديـد اخلطـري الـذي يشـكله وجـود املقـاتلني اإلرهـابيني            
ــاد    ــا إىل التنفيــــــــذ الكامــــــــل واجلــــــ األجانــــــــب، وتكــــــــرر يف هــــــــذا الصــــــــدد دعوــــــ

مـــن املتخـــذة يف هـــذا الصـــدد، املنصـــوص عليهـــا يف قـــرارات جملــس األ  واإلجـــراءات للتــدابري 
 )٢٠١١( ١٩٨٩  و )٢٠١١( ١٩٨٨  و )١٩٩٩(  ١٢٦٧ القــــــــــــرارات ســــــــــــيما وال
 )٢٠١٤( ٢١٦١  و )٢٠١٤( ٢١٦٠  و )٢٠١٢(  ٢٠٨٣  و )٢٠١٢( ٢٠٨٢  و
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وتــــدعو مجيــــع الــــدول إىل تعزيــــز تعاوــــا علــــى  ،)٢٠١٥( ٢٢٥٥ و )٢٠١٥( ٢٢٥٣  و
ــة احلــ      ــادل املعلومــات ومراقب ــدويل واإلقليمــي مــن أجــل النــهوض بتب ــاذ الصــعيدين ال دود وإنف

القانون والعدالة اجلنائية، سعيا إىل حتسني التصدي للخطـر الـذي يشـكله املقـاتلون اإلرهـابيون      
  األجانب والعائدون من هؤالء املقاتلني يف أفغانستان واملنطقة؛

إزاء وجــود التنظيمــات اإلرهابيــة، وال ســيما تنظــيم   تعــرب عــن بــالغ قلقهــا   - ٧  
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش)، ومـا ترتكبـه مـن أعمـال وحشـية، مـن بينـها قتـل         
املواطنني األفغان، وتؤكد يف هذا الصدد دعمها للجهود اليت تبـذهلا حكومـة أفغانسـتان حملاربـة     

  هذه التهديدات يف البلد؛

مجيـــع األعمـــال غـــري املشـــروعة املتمثلـــة يف العنـــف   لعبـــاراتتـــدين بأشـــد ا  - ٨  
والتخويف واهلجمـات، مبـا يف ذلـك اهلجمـات بـاألجهزة املتفجـرة اليدويـة الصـنع واهلجمـات          
االنتحارية واالغتياالت، مبا فيها اغتيال الشخصيات العامة، وعمليات االختطـاف واسـتهداف   

مـات ضـد األفـراد ومجاعـات وسـائط اإلعـالم       املدنيني بصورة عشوائية وعمليـات القتـل واهلج  
وهيئات اتمع، املنخرطني يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املعترف ا دوليا واهلجمات ضـد  

يتسـبب   العاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية واسـتهداف القـوات األفغانيـة والدوليـة، ممـا     
ــة إلرســاء االســتقرار و   ــاجلهود املبذول ــدين أيضــا جلــوء   يف اإلضــرار ب ــة يف أفغانســتان، وت التنمي

حركة طالبان مبا فيها شبكة حقاين وتنظيم القاعـدة وغريمهـا مـن اجلماعـات العنيفـة واملتطرفـة       
واجلماعــات املســلحة غــري املشــروعة إىل اســتخدام املــدنيني دروعــا بشــرية، وهجمــات حركــة   

  طالبان، وأفعال اإلرهابيني الدوليني؛

ــا    ضــرورة أن ت تؤكــد  - ٩   ــدويل العمــل مع ــة أفغانســتان واتمــع ال واصــل حكوم
بشكل وثيق وحتسني التنسيق يف جمال التصدي هلـذه األفعـال الـيت ـدد السـالم واالسـتقرار يف       
أفغانســتان والعمليــة الدميقراطيــة، واإلجنــازات الــيت حتققــت بفضــل املكاســب اإلمنائيــة وعمليــة   

ــة االســتمرار يف    ــة يف أفغانســتان وإمكاني ــة،     التنمي ــك العملي ــذ تل ــك املكاســب وتنفي ــل تل  تفعي
وكذلك تدابري املعونة اإلنسانية، وتعترف بإجنازات قوات الدفاع واألمـن الوطنيـة األفغانيـة يف    
ــدان اــاورة، أن حتــرم هــذه       ــدول األعضــاء، وال ســيما البل ــع ال هــذا اخلصــوص، ويــب جبمي

يـام بعمليـات، والتحـرك والتجنيـد     اجلماعات من أي شكل من أشكال املالذ اآلمـن وحريـة الق  
  والدعم املايل أو املادي أو السياسي، الذي يهدد نظام الدولة والسالم واألمن اإلقليميني؛

ــة املســؤولية الرئيســية       ترحــب  - ١٠   ــة األفغاني ــن الوطني ــدفاع واألم ــوات ال ــويل ق بت
ويـب بـاتمع   أبدته من مرونة وشجاعة يف هذا اخلصوص،  الكاملة عن األمن، وتثين على ما

الدويل تقدمي الـدعم الضـروري الكفيـل بتعزيـز األمـن، مبـا يشـمل النظـام العـام وإنفـاذ القـانون            
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وأمن حدود أفغانستان واحلفـاظ علـى احلقـوق الدسـتورية للمـواطنني األفغـان ومواصـلة تقـدمي         
م يف متويلـها  الدعم بتوفري التدريب واملعدات لقوات الـدفاع واألمـن الوطنيـة األفغانيـة واإلسـها     

كي تضطلع مبهمة إحالل األمن يف بلدها وحماربة اإلرهـاب الـدويل، وتؤكـد أمهيـة اإلعالنـات      
الصادرة عن مؤمترات القمة اليت عقدت يف شيكاغو وويلـز ووارسـو بشـأن أفغانسـتان وغريهـا      

هـذا  من االتفاقات املربمة مع الشـركاء اإلقليمـيني والـدوليني يف هـذا الصـدد، وحتـيط علمـا يف        
  الصدد بإعالن مؤمتر قمة وارسو بشأن أفغانستان؛

يف هذا الصـدد بوجـود بعثـة الـدعم الوطيـد، الـيت سـبقتها القـوة          ترحب أيضا  - ١١  
الدولية للمساعدة األمنية، وتعرب عـن تقـديرها للـدول األعضـاء ملسـامهتها بـاألفراد واملعـدات        

ملقدم إىل قـوات الـدفاع واألمـن الوطنيـة     وغري ذلك من املوارد يف البعثة، وعن تقديرها للدعم ا
األفغانية من كافة الشركاء الدوليني، وال سيما مـن منظمـة حلـف مشـال األطلسـي مـن خـالل        
بعثتــها القتاليــة الســابقة وبعثتــها غــري القتاليــة احلاليــة يف أفغانســتان، وكــذلك بــرامج التــدريب    

  ء؛الثنائية األخرى، وتشجع على مواصلة التنسيق عند االقتضا

بااللتزام املقدم من حكومـة أفغانسـتان بـأن تسـتمر، سـعيا إىل       ترحب كذلك  - ١٢  
كفالــة االســتقرار ويئــة الظــروف الكفيلــة بإرســاء ســيادة القــانون واحتــرام حقــوق اإلنســان     
بصــورة فعالــة، وال ســيما حقــوق النســاء واألطفــال، يف إصــالحها للقطــاع األمــين مــن خــالل  

ــة واخلضــوع ل  ــادة الفعالي ــن     زي ــدفاع واألم ــوات ال ــن وإدارة ق ــوفري األم ــات ت لمســاءلة يف عملي
الوطنيـة األفغانيـة والرقابــة عليهـا، وتعتــرف بأمهيـة مواصــلة تنفيـذ اســتراتيجية الشـرطة الوطنيــة       
األفغانيـة ورؤيـة السـنوات العشـر الـيت طرحتـها وزارة الداخليـة، وتعـرب عـن تقـديرها للــدول           

  قوات الدفاع واألمن الوطنية األفغانية؛قدمته من دعم إىل   األعضاء على ما

ــى     تشــري  - ١٣   ــؤدي دورا رئيســيا يف احلفــاظ عل إىل أن التعــاون األمــين اإلقليمــي ي
ــركاء     ــتان والشـ ــه أفغانسـ ــة، وترحـــب بالتقـــدم الـــذي حققتـ ــتان واملنطقـ ــتقرار يف أفغانسـ االسـ

تان والشـركاء  اإلقليميون يف هذا الصدد، وتدعو إىل بذل مزيد من اجلهـود مـن جانـب أفغانسـ    
اإلقليميني واملنظمات اإلقليمية، مبا يف ذلك منظمة شنغهاي للتعاون، من أجل تعزيـز الشـراكة   

 والتعاون فيما بينها، مبا يشمل تعزيز قدرات قوات األمن األفغانية وتعزيز األمن يف املنطقة؛

األلغـام   إزاء استمرار املشكلة النامجة عن وجـود  ال يزال يساورها بالغ القلق  - ١٤  
األرضية املضادة لألفـراد واملتفجـرات مـن خملفـات احلـرب، وترحـب باإلجنـازات الـيت حتققـت          
حىت اآلن يف تنفيذ برنامج اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام يف أفغانسـتان، الـذي يهـدف إىل جعـل        

، وتؤكـد أمهيـة مواصـلة تقـدمي املسـاعدة      ٢٠٢٣أفغانستان بلـدا خاليـا مـن األلغـام حبلـول عـام       
الدولية، وتشجع حكومة أفغانستان، بدعم من األمـم املتحـدة ومجيـع اجلهـات الفاعلـة املعنيـة،       
ــة حظــر اســتخدام        ــة إىل االضــطالع مبســؤولياا مبوجــب اتفاقي ــا الرامي ــى مواصــلة جهوده عل
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)٢(وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفـراد وتـدمري تلـك األلغـام    
وتعـرب عـن قلقهـا إزاء     

طالبان إىل استخدام األجهزة املتفجرة اليدوية الصـنع ضـد املـدنيني وقـوات األمـن      جلوء حركة 
ــدول         ــني ال ــا ب ــات، ســواء فيم ــادل املعلوم ــز التنســيق وتب ــة، وتالحــظ احلاجــة إىل تعزي األفغاني
األعضاء أو مع القطاع اخلاص، من أجل منع تدفق مكونات األجهزة املتفجرة اليدويـة الصـنع   

  إىل حركة طالبان؛
  

  السالم واملصاحلة    

عته حكومة أفغانستان والس األعلى للسـالم  باتفاق السالم الذي وقّ ترحب  - ١٥  
باعتباره تطورا هاما يف جهود السـالم الـيت    ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٢٩مع احلزب اإلسالمي يف 

  تبذهلا احلكومة بوجه عام، وتدعو إىل تنفيذه تنفيذا فعاال؛

شامل تتوىل قيادا أفغانستان بدعم من جهـات فاعلـة    بأن عملية سالم تسلم  - ١٦  
إقليميــة، يف باكســتان علــى وجــه اخلصــوص، وبــدعم مــن اتمــع الــدويل، هــي أمــر ضــروري   
لتحقيق السالم واالستقرار على املدى البعيد يف أفغانستان، وتعيد تأكيد التزامها القـوي بـدعم   

الصــدد مــع كــل مــن ينبــذ العنــف، ويقطــع  حكومــة أفغانســتان يف اجلهــود الــيت تبــذهلا يف هــذا  
صــالته باملنظمــات اإلرهابيــة الدوليــة، مبــا فيهــا تنظــيم القاعــدة، وحيتــرم الدســتور، مبــا يف ذلــك 
أحكامـــه املتصـــلة حبقـــوق اإلنســـان، وخباصـــة حقـــوق املـــرأة والفتيـــات، فضـــال عـــن حقـــوق  

ل على إحـالل السـالم   األشخاص الذين ينتمون إىل األقليات، ولديه اإلرادة للمشاركة يف العم
يف أفغانستان،، على أن يراعى على حنــو تــام تنفيـــذ التـدابري واإلجـراءات الـيت حـددها جملـس      

 ٢١٦٠ و )٢٠١٢( ٢٠٨٢ و )٢٠١١( ١٩٨٨ و )١٩٩٩( ١٢٦٧األمــــــــن يف قراراتــــــــه 
يـــب وقــرارات الــس األخــرى املتخــذة يف هــذا الصــدد، و       )٢٠١٥( ٢٢٥٥ و )٢٠١٤(

جبميع الدول املعنية، وال سيما البلدان اـاورة واملنظمـات الدوليـة، أن تواصـل القيـام بـدورها       
ــة مــن أثــر يف       ــادة األفغــان، وتســلم مبــا ختلفــه اهلجمــات اإلرهابي ــة بقي يف عمليــة الســالم اجلاري

  ل؛  الشعب األفغاين وما تشكله من خطر يهدد إمكانية التوصل إىل تسوية سلمية يف املستقب

أفغانســتان وباكسـتان علــى تعزيــز العالقـة بينــهما علـى حنــو ميكــن أن     تشـجع   - ١٧  
يــؤدي إىل التعــاون علــى مكافحــة اإلرهــاب بفعاليــة واملضــي قــدما بعمليــة الســالم الــيت تتــوىل    

  أفغانستان قيادا وزمامها؛

ســلم  إىل أن النســاء يــؤدين دورا حيويــا يف عمليــة الســالم، حســب مــا  تشــري  - ١٨  
ــه ــراره   بـ ــن يف قـ ــس األمـ ــؤرخ  )٢٠٠٠( ١٣٢٥جملـ ــوبر   ٣١املـ ــرين األول/أكتـ ، ٢٠٠٠تشـ

_______________ 

)٢(  United Nations, Treaty Series, vol. 2056, No. 35597. 
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تشـرين   ١٣املـؤرخ   )٢٠١٥( ٢٢٤٢القرارات املتخذة يف هذا الصدد مبا يف ذلك القـرار   ويف
، وترحــب بــاخلطوات الــيت اختــذا حكومــة أفغانســتان يف تنفيــذ خطــة    ٢٠١٥ألول/أكتــوبر ا

عملها الوطنية بشأن املرأة والسالم واألمن، وتسلم يف هذا الصـدد بتزايـد دور املـرأة يف عمليـة     
يتجلـى مـن متثيلـها يف جملـس السـالم األعلـى وجلانـه وأماناتـه علـى صـعيد            السالم، على حنو ما

ان للســالم واملصــاحلة، علــى حنــو توكــذلك إســهامها يف وضــع اســتراتيجية أفغانســ املقاطعــات،
ــا ــام    مـ ــني العـ ــري لألمـ ــر األخـ ــه التقريـ ــذا     )٣(يعكسـ ــود يف هـ ــن اجلهـ ــد مـ ــذل مزيـ ــدعم بـ ، وتـ

ــدد، ــرأة يف       الصـ ــطة للمـ ــاركة النشـ ــم املشـ ــلة دعـ ــى مواصـ ــتان علـ ــة أفغانسـ ــجع حكومـ وتشـ
  السالم؛  عملية

يوجــد حــل عســكري صــرف لضــمان اســتقرار أفغانســتان،         ال أنــه  تــدرك  - ١٩  
مجيــع شــركاء أفغانســتان اإلقليمــيني والــدوليني لــدعم    وترحــب باســتمرار اجلهــود الــيت يبــذهلا 

املعـين بعمليـة السـالم     التنسـيق الربـاعي   فريـق عمل  بسبل منهاالسالم واملصاحلة يف أفغانستان، 
سـتان والصـني والواليـات املتحـدة األمريكيـة،      املؤلف من أفغانسـتان وباك واملصاحلة األفغانية و

وممثلـي مجاعـات طالبـان     أفغانسـتان من أجل عقد حمادثات سالم مباشرة ومبكرة بني حكومـة  
ــة   ــاء اموعـ ــم، ويـــب بأعضـ ــأذون هلـ ــائ املـ ــركاء  روسـ ــتان شـ ــدوليني أفغانسـ ــيني والـ اإلقليمـ

  ؛جهودهم  مواصلة
  

  الدميقراطية    

ع األطـراف يف أفغانسـتان يــدا واحـدة مـن أجــل     علـى أمهيـة عمــل مجيـ    تشـدد   - ٢٠  
  مستقبل ينعم يف ظله شعب أفغانستان قاطبة بالوحدة والسالم والدميقراطية واالزدهار؛  

ــو     تشــري  - ٢١   ــد تأكيــده يف مــؤمتر طوكي ــزام حكومــة أفغانســتان، الــذي أعي إىل الت
ــود يف  بشــأن أفغانســتان  ــه  ٨املعق ــة االنت ٢٠١٢متوز/يولي ــز العملي ــة يف أفغانســتان  ، بتعزي خابي

ــؤرخ        ــانون االنتخــايب امل ــذا الصــدد بصــدور الق ــينها، وترحــب يف ه أيلول/ســبتمرب  ٢٨وحتس
ــام     ٢٠١٦ ــة القيـــــام يف عـــ ــاعتزام احلكومـــ ــالحات االنتخابيـــــة    ٢٠١٧وبـــ بتنفيـــــذ اإلصـــ

والتحضـــــري لالنتخابـــــات ملواصـــــلة اســـــتعادة الثقـــــة واالطمئنـــــان إزاء العمليـــــة   األساســـــية
  ا؛ومؤسسا  االنتخابية

ــال السياســي       ترحــب  - ٢٢   ــز احلــوار الشــامل والواســع النطــاق بشــأن االنتق بتعزي
ــة واالســتقرار        حنــو ــد الدميقراطي ــه يف توطي ــى أمهيت ــاين وتشــدد عل ــز وحــدة الشــعب األفغ تعزي

  السياسي األفغاين؛  
_______________ 

)٣(  A/71/616-S/2016/768.  
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حكومة أفغانستان إىل أن تواصل على حنو فعال إصـالح قطـاع اإلدارة    تدعو  - ٢٣  
ل إعمال سيادة القانون وضمان احلكم الرشيد واملساءلة، وترحـب بـاجلهود الـيت    العامة من أج

  تبذهلا احلكومة وبااللتزامات اليت قطعتها يف هذا الصدد؛
  

  سيادة القانون وحقوق اإلنسان واحلكم الرشيد     

تشـكل  احلوكمـة الرشـيدة   وعلى أن سـيادة القـانون وحقـوق اإلنسـان      تشدد  - ٢٤  
  لتحقيق االستقرار واالزدهار يف أفغانستان؛األساس الالزم 

إىل أن الدســتور يضــمن احتــرام حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية    تشــري  - ٢٥  
جلميــع األفغــانيني، دون أي نــوع مــن أنــواع التمييــز، وتؤكــد ضــرورة تنفيــذ أحكــام الدســتور  

قتضـيها القــانون الــدويل  األفغـاين املتعلقــة حبقـوق اإلنســان تنفيـذا تامــا، وفقــا لاللتزامـات الــيت ي    
الساري، وخباصة االلتزامات املتعلقة بتمتـع املـرأة والطفـل حبقـوق اإلنسـان متتعـا كـامال، وتقـر         

  باجلهود اليت تبذهلا حكومة أفغانستان يف هذا الصدد؛

ــا    - ٢٦   ــف واألنشــطة     تكــرر اإلعــراب عــن قلقه ــدمرة ألعمــال العن ــار امل إزاء اآلث
ة طالبان، مبا يف ذلـك شـبكة حقـاين وتنظـيم القاعـدة وغريمهـا مـن        اإلرهابية اليت تقوم ا حرك

اجلماعات العنيفـة واملتطرفـة واجلماعـات املسـلحة غـري املشـروعة واـرمني، ضـد األشـخاص،          
مبــن فــيمهم املنتمــون إىل أقليــات عرقيــة ودينيــة، والــيت تعرقــل التمتــع حبقــوق اإلنســان وقــدرة    

ريــات األساســية جلميــع األفغــان، وتؤكــد ضــرورة احلكومــة علــى كفالــة حقــوق اإلنســان واحل
مواصلة تعزيز التسامح واحلرية الدينية وضرورة كفالة احترام احلـق يف حريـة التعـبري واحلـق يف     
حرية الفكر أو الضمري أو املعتقد، علـى النحـو املكـرس يف الدسـتور األفغـاين واملواثيـق الدوليـة        

رة التحقيـق يف االدعـاءات بوقـوع انتـهاكات يف     اليت تلتـزم ـا أفغانسـتان، وتشـدد علـى ضـرو      
احلاضــر واملاضــي، وتؤكــد أمهيــة تــوفري وســائل انتصــاف للضــحايا تتســم بالكفــاءة والفعاليــة،   
وتقدمي مرتكيب هذه االنتهاكات إىل العدالـة وفقـا للقـانون الـوطين والـدويل، وتـدعو إىل تنفيـذ        

حــظ مـع القلــق يف الوقـت ذاتــه اســتمرار   القـانون املتعلــق بوسـائط اإلعــالم علـى حنــو تـام، وتال    
ــل حــاالت اختطــاف صــحفيني،       تعــرض الصــحفيني األفغــان ألعمــال التخويــف والعنــف، مث

وقتلــهم، علــى يــد مجاعــات إرهابيــة ومتطرفــة وإجراميــة، وتــدين ذلــك، وحتــث الســلطات   بــل
 األفغانيـــة علـــى التحقيـــق يف املضـــايقات واالعتـــداءات الـــيت يتعـــرض هلـــا الصـــحفيون وتقـــدمي 
املســـؤولني عـــن ارتكاـــا إىل العدالـــة؛ وترحـــب يف هـــذا الصـــدد بإصـــدار املرســـوم الرئاســـي  

، الذي يعـرض تـدابري حمـددة لضـمان سـالمة الصـحفيني       ٢٠١٦ كانون الثاين/يناير ٣١ املؤرخ
  وأمنهم ومحايتهم؛
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التزامها والتزام حكومة أفغانستان الراسخ بتفعيل مشاركة املـرأة   تأكيدتكرر   - ٢٧  
ة كاملــة وعلــى قــدم املســاواة يف مجيــع جمــاالت احليــاة يف أفغانســتان، وتشــيد مبــا حتققــه   بصــور

احلكومــة مــن إجنــازات ومــا تبذلــه مــن جهــود ســعيا إىل مكافحــة التمييــز ومحايــة املســاواة           
تكفلـه مجلـة أمـور منـها تصـديقها علــى       احلقـوق بـني املـرأة والرجـل وتشـجيعها حسـب مــا       يف

، والدســتور األفغــاين، وخطــة العمــل )٤(أشــكال التمييــز ضــد املــرأةاتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع 
  الوطنية للمرأة يف أفغانستان، وقانون القضاء على العنف ضد املرأة؛  

ضرورة كفالة احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية لألطفـال يف    تؤكد  - ٢٨  
و تـام اتفاقيـة حقـوق    أفغانستان، وتـذكر باحلاجـة إىل أن تنفـذ مجيـع الـدول األطـراف علـى حنـ        

، وبروتوكوهلا االختياري املتعلق ببيع األطفال واستغالل األطفال يف البغـاء ويف املـواد   )٥(الطفل
، وقـرار  )٧(، وبروتوكوهلا االختياري املتعلق باشتراك األطفال يف املنازعـات املسـلحة  )٦(اإلباحية

ومجيـــع القـــرارات الالحقـــة  ٢٠٠٥متوز/يوليـــه  ٢٦املـــؤرخ  )٢٠٠٥( ١٦١٢جملـــس األمـــن 
ــال والنــــزاع املســلح، وقــراري الــس        ٢٢٨٦ و )٢٠١١( ١٩٩٨األخــرى املتعلقــة باألطف

بشـــأن اهلجمـــات علـــى املـــدارس و/أو املستشـــفيات،  ٢٠١٦أيار/مـــايو  ٣املـــؤرخ  )٢٠١٦(
ــة       ــى حكوم ــثين عل ــة، وت ــة واإلجرامي ــة واملتطرف ــيت تشــنها اجلماعــات اإلرهابي ــك ال وخباصــة تل
أفغانستان الستحداث تشـريع حيظـر جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم، وترحـب بالتقـدم احملـرز يف         

ومرفقهـا   ٢٠١١نع جتنيـد القصـر، املوقعـة يف كـانون الثاين/ينـاير      تنفيذ خطة العمل من أجل م
املتعلق باألطفال املرتبطني بقوات الدفاع واألمن الوطنيـة األفغانيـة، ويف تنفيـذ خريطـة الطريـق      

  حنو االمتثال؛  

لاللتـزام الـذي تعهـدت بـه حكومـة أفغانسـتان       عـن تقـديرها    تكرر اإلعراب  - ٢٩  
 والعدالــةمبكافحــة الفســاد، وترحــب يف هــذا الصــدد بإنشــاء الــس األعلــى املعــين باحلوكمــة    

واللجنــة الوطنيــة للمشــتريات،   ،ومكافحــة الفســاد، ومركــز العدالــة اجلنائيــة ملكافحــة الفســاد  
حي الشـامل، وتعزيـز احلوكمـة وحتقيـق     باعتبارها تدابري اختذا احلكومة لتنفيذ برناجمها اإلصال

ــة وحكومــات املقاطعــات       ــى صــعيد احلكومــة الوطني ــة ومســاءلة وشــفافية عل ــر فعالي إدارة أكث
مت  واحلكومات احمللية، وترحب يف هذا الصدد بالتقدم امللحوظ احملرز حـىت اآلن، علـى حنـو مـا    

لــى مواصــلة اختــاذ عرضــه وإقــراره يف مــؤمتر بروكســل بشــأن أفغانســتان، وتشــجع احلكومــة ع 

_______________ 

)٤(  United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 

 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧املرجع نفسه، الد   )٥(

  .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧١املرجع نفسه، الد   )٦(
 .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣املرجع نفسه، الد   )٧(



A/RES/71/9 احلالة يف أفغانستان  
 

11/17 

إجراءات حامسة من أجل زيادة الفعالية واملسـاءلة والشـفافية يف اإلدارة، علـى صـعيد احلكومـة      
  الوطنية وحكومات املقاطعات واحلكومات احمللية؛

يف هـذا الصـدد مـن     الـيت تبـذهلا أفغانسـتان   باتمع الدويل دعـم اجلهـود    يب  - ٣٠  
  ة؛هداف املتعلقة باحلوكماألأجل حتقيق 

  
  مكافحة املخدرات    

بــاجلهود الـــيت تبــذهلا حكومـــة أفغانســتان يف جمـــال مكافحــة إنتـــاج      ترحــب   - ٣١  
املخدرات يف أفغانستان، وحتيط علما بتقرير مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة      

الصـــادر يف تشـــرين ‘‘ ٢٠١٦الدراســـة االستقصـــائية لألفيـــون يف أفغانســـتان لعـــام  ’’املعنـــون 
، والــذي يشــري يف مجلــة أمــور إىل زيــادة يف إنتــاج وزراعــة املخــدرات،    ٢٠١٦ألول/أكتــوبر ا

ويؤكد ضرورة أن تبذل احلكومة مزيـدا مـن اجلهـود املشـتركة واملنسـقة واحلازمـة، بـدعم مـن         
مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة واجلهــات الفاعلــة علــى الصــعيدين الــدويل    

د املسـؤوليات املناطـة بكـل منـها، وتشـجع التعـاون الـدويل واإلقليمـي مـع          واإلقليمي، يف حدو
  أفغانستان يف جهودها املتواصلة من أجل التصدي إلنتاج املخدرات واالجتار ا؛

ــة اتبــاع ــج شــامل ومتــوازن يف التصــدي ملشــكلة املخــدرات يف     تؤكــد  - ٣٢   أمهي
أفغانستان يتعني، لضمان فعاليته، إدماجه يف السياق األوسع نطاقا للجهود املبذولـة يف جمـاالت   
ــة،     ــادية واالجتماعيـ ــة االقتصـ ــان والتنميـ ــوق اإلنسـ ــانون وحقـ ــيادة القـ ــة وسـ األمـــن واحلوكمـ

   ذلك وضع برامج بديلة حمسنة لكسب الرزق؛  وخصوصا يف املناطق الريفية، مبا يف

التــرابط القــوي القــائم بــني جتــارة املخــدرات واألنشــطة  تالحــظ ببــالغ القلــق  - ٣٣  
اإلرهابية اليت تقوم ا حركة طالبان، مبا يف ذلـك شـبكة حقـاين وتنظـيم القاعـدة وغريمهـا مـن        

ل خطـرا جســيما يهـدد األمــن   اجلماعـات العنيفـة واملتطرفــة واجلماعـات اإلجراميــة، الـيت تشــك    
وسيادة القانون والتنمية يف أفغانستان واملنطقة، وتؤكد أمهية تنفيذ مجيع قـرارات جملـس األمـن    

ــراران     ــا يف ذلـــــك القـــ ــو تـــــام، مبـــ  )٢٠١٥( ٢٢٥٣املتخـــــذة يف هـــــذا الصـــــدد علـــــى حنـــ
  )؛٢٠١٥(  ٢٢٥٥  و

بـــاتمع الـــدويل أن يواصـــل مســـاعدة حكومـــة أفغانســـتان يف تنفيـــذ   بيـــ  - ٣٤  
استراتيجيتها الوطنية ملكافحة املخـدرات وخطـة العمـل الوطنيـة ملكافحـة املخـدرات، الـراميني        
إىل القضاء علـى زراعـة املخـدرات غـري املشـروعة وإنتاجهـا واالجتـار ـا واسـتهالكها، بطـرق           

ــادة دعــم وكــاالت إنفــاذ القــ   ــة   منــها زي ــة الزراعي ــة اجلنائيــة يف أفغانســتان، والتنمي انون والعدال
والريفية، من أجل إجياد سبل بديلة وحمسنة يستعني ـا املزارعـون لكسـب الـرزق، واحلـد مـن       
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ــدرات مؤسســات       ــاء ق ــام، وبن ــوعي الع ــادة ال الطلــب، وإتــالف احملاصــيل غــري املشــروعة، وزي
ومعاجلتهم، وتكرر دعوـا اتمـع الـدويل     مكافحة املخدرات ومراكز رعاية مدمين املخدرات

إىل أن يعمل على متويل مكافحة املخدرات من خالل احلكومـة ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين      
باملخـــدرات واجلرميـــة وســـائر اآلليـــات املعنيـــة، قـــدر اإلمكـــان، وتالحـــظ أن مشـــكلة إنتـــاج   

لى أساس مبدأ املسـؤولية العامـة   املخدرات وزراعتها واالجتار ا واستهالكها ينبغي أن تعاجل ع
واملشتركة بني حكومة أفغانستان واتمع الـدويل، وترحـب باألنشـطة املشـتركة الـيت تضـطلع       

مجهوريـة إيـران اإلسـالمية علـى الصـعيد اإلقليمـي يف إطـار املبـادرة         باكسـتان و ا أفغانسـتان و 
  الثالثية اهلادفة إىل مكافحة املخدرات، وتدعم تلك األنشطة؛

  
  التنمية االجتماعية واالقتصادية    

باإلطــار الــوطين اجلديــد للســالم والتنميــة يف أفغانســتان الــذي حيــدد     ترحــب  - ٣٥  
األولويــات السياســاتية االســتراتيجية ألفغانســتان الراميــة إىل حتقيــق االعتمــاد علــى الــذات،         

ــاق للمــواطنني، ومتكــني       ــق مبيث ــة تتعل ــدة ذات أولوي ــة جدي ــرامج وطني ــرأة وبعــرض مخســة ب  امل
اقتصاديا، والتنمية احلضرية، والزراعة الشاملة، واهلياكل األساسية الوطنية، وتستهدف حتسـني  

  الظروف من أجل النهوض بالتنمية املستدامة واالستقرار؛

بتقــدمي الــدعم علــى املــدى الطويــل ألجــل التنميــة االقتصــادية   جتــدد التزامهــا  - ٣٦  
يـرد يف إطـار االعتمـاد علـى الـذات       املتبادلة علـى حنـو مـا   ألفغانستان على أساس مبدأ املساءلة 

من خالل املساءلة املتبادلة، وتناشد على وجه االستعجال مجيع الدول ومنظومة األمم املتحـدة  
واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية، مبا فيها املؤسسات املاليـة الدوليـة واإلقليميـة، أن    

ميكن ويلزم من املسـاعدة اإلنسـانية واملاليـة والتقنيـة واملاديـة،       اتواصل تزويد أفغانستان بكل م
واملساعدة الالزمة لإلنعاش والتعمري والتنمية والتعليم، بالتنسيق الوثيـق مـع حكومـة أفغانسـتان     
ووفقــا لإلطــار الــوطين للســالم والتنميــة يف أفغانســتان والــربامج الوطنيــة ذات األولويــة الــواردة 

مهيــة البالغــة ملواصــلة وتعاقــب تنفيــذ برنــامج اإلصــالح والــربامج الوطنيــة فيــه، وتشــدد علــى األ
األولوية وأهداف التنمية واحلوكمة املتفق عليها يف إطار االعتماد على الذات مـن خـالل    ذات

  املساءلة املتبادلة؛

بــالتطور الكــبري والتقــدم امللحــوظ اللــذين حققتــهما أفغانســتان يف ظــل  تســلم  - ٣٧  
املقدم من اتمع الدويل يف السنوات املاضية، وتعرب عـن تأييـدها إلعـادة تأكيـد      اطراد الدعم

ــدن بشــأن أفغانســتان يف         ــؤمتر لن ــدويل خــالل م ــني أفغانســتان واتمــع ال ــد الشــراكة ب وتوطي
) الـذي سـتوطد خاللـه أفغانسـتان سـيادا      ٢٠٢٤-٢٠١٥مع بدء عقد التحول ( ٢٠١٤ عام

وفر هلـا مقومـات البقـاء وتـؤدي كامـل مهامهـا خدمـة لشـعبها،         من خالل تعزيز إقامة دولـة تتـ  
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وحتث حكومة أفغانستان على إشراك مجيع عناصـر اتمـع األفغـاين، وخباصـة املـرأة، يف وضـع       
ــتعمري وتنفيــذها، وترحــب بعــرض حكومــة أفغانســتان      ــة والتأهيــل واإلنعــاش وال بــرامج اإلغاث

  قتصاديا؛  للربنامج الوطين ذي األولوية لتمكني املرأة ا

بالتقدم املطرد احملرز يف تنفيـذ إطـار االعتمـاد علـى الـذات مـن خـالل         ترحب  - ٣٨  
املساءلة املتبادلة وآلية الرصد املنصوص عليها فيه، الذي أعادت فيه حكومـة أفغانسـتان تأكيـد    
التزامهــا بتعزيــز احلوكمــة يف ظــل احتــرام حقــوق اإلنســان وســيادة القــانون والتقيــد بالدســتور  

يتجزأ من النمو املطرد والتنمية االقتصـادية، والتـزم    فغاين، واعتربت أن ذلك االلتزام جزء الاأل
فيه اتمع الدويل بتحسني الكفـاءة يف تقـدمي املعونـة اإلمنائيـة عـن طريـق مواءمـة املسـاعدة مـع          

ة للحكومـة،  الربامج األفغانية الوطنية ذات األولوية، وتقدمي املساعدة عن طريق امليزانية الوطنيـ 
مـن   - حسبما يرد يف إعالن طوكيو: الشـراكة مـن أجـل االعتمـاد علـى الـذات يف أفغانسـتان       

ــال إىل التحــول   ــة االنتق ــا  )٨(مرحل ــى حنــو م ــؤمتر      ، وعل ــان الصــادر عــن م ــده يف البي ــد تأكي أعي
  بروكسل بشأن أفغانستان ومؤشرات إطار االعتماد على الذات من خالل املساءلة املتبادلة؛

على حكومة أفغانستان لقيامها بتوفيق استراتيجيتها اإلمنائية اجلديـدة مـع    تثين  - ٣٩  
، وتعترف مبا أحرزته احلكومة من تقدم كبري حنـو حتقيـق   )٩(٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام 

، وحتث اتمع الدويل علـى مسـاعدة احلكومـة يف    ٢٠٢٠األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام 
  تكمل إجنازه من األهداف اإلمنائية لأللفية ويف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة؛مل   إجناز ما

على حكومة أفغانستان لقيامها بتحسني شفافية امليزانية وجلهودهـا   تثين أيضا  - ٤٠  
حيمله املستقبل من حتديات، وحتـث علـى    املبذولة من أجل حتقيق االستدامة املالية، وتالحظ ما

  الكفيلة ببلوغ األهداف احملددة فيما يتعلق باإليرادات؛ مواصلة بذل اجلهود

ــاين،       تســلم  - ٤١   ــدما يف حتســني ظــروف معيشــة الشــعب األفغ بضــرورة املضــي ق
ــوفري اخلــدمات          ــى ت ــة أفغانســتان عل ــدرة حكوم ــة ق ــم تنمي ــز ودع ــى ضــرورة تعزي وتشــدد عل

صــعيد احمللــي، االجتماعيــة األساســية علــى الصــعيد الــوطين وعلــى صــعيد املقاطعــات وعلــى ال   
  وخباصة خدمات التعليم والصحة العامة؛

ضــرورة تــوفري املرافــق التعليميــة والصــحية يف مجيــع أحنــاء البلــد   تكــرر تأكيــد  - ٤٢  
لألطفـــال األفغـــان، وخصوصـــا للفتيـــات األفغانيـــات، وترحـــب بالتقـــدم احملـــرز يف قطـــاع         

  العام؛    التعليم
  

_______________ 

)٨(  A/66/867-S/2012/532.املرفق األول ، 

 .٧٠/١القرار   )٩(
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  الالجئون    

تـزال تستضـيف الالجـئني األفغـان،      للحكومـات الـيت ال   تعرب عـن تقـديرها    - ٤٣  
وخصوصا باكستان ومجهورية إيران اإلسالمية، مـع االعتـراف بالعـبء الضـخم الـذي حتملتـه       
حىت اآلن يف هذا الصدد، وتطلـب إىل اتمـع الـدويل مواصـلة تقـدمي الـدعم بسـخاء، وتطلـب         

مم املتحدة لشؤون الالجـئني واملنظمـة   املنظمات الدولية ذات الصلة، وال سيما مفوضية األ إىل
الدولية للهجرة، مواصلة العمل بشكل وثيق مـع أفغانسـتان والبلـدان الـيت تستضـيف الالجـئني       
ــهم         ــادة تأهيلـ ــتدامة وإعـ ــة واملسـ ــة والكرميـ ــة واآلمنـ ــودم الطوعيـ ــري عـ ــدف تيسـ ــان ـ األفغـ

  إدماجهم؛  وإعادة

ملشـكلة الالجـئني األفغـان مـن      بنتائج اجلزء الرفيع املستوى املخصـص  ترحب  - ٤٤  
ــامج مفــوض األمــم املتحــدة الســامي لشــؤون       ــة لربن ــة التنفيذي ــدورة السادســة والســتني للجن ال

، وترحــب )١٠(٢٠١٥تشــرين األول/أكتــوبر  ٧ و ٦الالجــئني الــيت عقــدت يف جنيــف يــومي   
ان الراميـة إىل دعـم   أيضا بنتائج املؤمتر الدويل املعين باستراتيجية احللول املتعلقة بالالجئني األفغـ 

العودة الطوعية وإعادة اإلدماج على حنـو مسـتدام وتقـدمي املسـاعدة إىل البلـدان املضـيفة الـذي        
، وتتطلـع إىل املضــي يف تنفيــذ البيــان املشــترك  ٢٠١٢أيار/مــايو  ٣ و ٢عقـد يف جنيــف يــومي  

دعم إىل البلـدان  الصادر عن املؤمتر والرامي إىل العمل علـى اسـتدامة العـودة ومواصـلة تقـدمي الـ      
  يقدمه اتمع الدويل من دعم مطرد وما يبذله من جهود حمددة اهلدف؛  املضيفة من خالل ما

إزاء الزيادة األخرية يف عدد املشردين داخليا والالجئني مـن   عن قلقهاتعرب   - ٤٥  
واطنـون  أفغانستان، وتشدد على أن االستقرار والتنمية ميكن حتقيقهما يف أفغانستان إذا ملـس امل 

بـأن هلــم مســتقبل يف بلـدهم، وتكــرر للبلــدان املضـيفة واتمــع الــدويل تأكيـد االلتزامــات الــيت     
ينص عليها القانون الدويل لالجئني فيما يتعلق حبماية الالجـئني، ومبـدأ حـق العـودة الطوعيـة،      
ــع       ــة اإلنســانية إىل مجي ــة الســماح بوصــول وكــاالت اإلغاث  واحلــق يف التمــاس اللجــوء، وكفال
الالجــئني بطريقــة آمنــة دون عــائق بغــرض محايتــهم وتقــدمي املســاعدة إلــيهم، ويــب بالبلــدان   
االستمرار يف قبول عدد مناسـب مـن الالجـئني األفغـان مـن أجـل إعـادة توطينـهم، تعـبريا عـن           

  التضامن واملشاركة يف حتمل املسؤولية؛

نســتان واالحتــاد بإطــار التعــاون املوقــع مــؤخرا بــني حكومــة أفغا   حتــيط علمــا  - ٤٦  
، وتؤكـد، يف هـذا السـياق،    “الطريق املشترك للمضي قدما مبسائل اهلجرة”األورويب واملعنون 

أمهية التعاون الوثيق والفعال يف سبيل معاجلة مشكلة اهلجرة غـري النظاميـة بطريقـة شـاملة، مـع      
_______________ 

ــة   :انظــر )١٠( ــة العام ــة للجمعي ــائق الرمسي ــم   ، الوث ــدورة الســبعون، امللحــق رق ــف ١٢ال )، A/70/12/Add.1( أل
 الثاين. املرفق
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بسـبل منـها    التركيز على النحو الواجب على معاجلـة األسـباب اجلذريـة للـهجرة والنظـر فيهـا،      
إجياد فرص العمل وتوفري أسباب العيش للعائدين يف أفغانستان، ووفقا لاللتزامـات والواجبـات   
الدوليــة، مبــا يف ذلــك حقــوق اإلنســان واحلقــوق القانونيــة الواجبــة جلميــع املهــاجرين وحقــوق  

املتعلقـــة مبركـــز  ١٩٥١األشـــخاص احملتـــاجني للحمايـــة الدوليـــة وفقـــا ألحكـــام اتفاقيـــة عـــام  
  ؛)١٢(امللحق ا، حسب االقتضاء ١٩٦٧وبروتوكول عام  )١١(لالجئنيا

بــالتزام حكومــة أفغانسـتان جبعــل إعــادة الالجـئني األفغــان إىل الــوطن    ترحـب   - ٤٧  
وإعادة إدماجهم إحدى أوىل أولوياا الوطنية، مبا يف ذلـك عـودم الطوعيـة واآلمنـة والكرميـة      

 التخطيط للتنمية وحتديد األولويات علـى الصـعيد   وإعادة إدماجهم بصورة مستدامة يف عملييت
  الوطين، وتشجع وتؤيد مجيع اجلهود اليت تبذهلا احلكومة من أجل تنفيذ هذا االلتزام؛

ــوي    - ٤٨   ــا الق ــد دعمه ــد تأكي ــالالجئني     تعي ــول اخلاصــة ب ــذ اســتراتيجية احلل لتنفي
م ومسـاعدة البلـدان املضـيفة    األفغان لدعم العودة الطوعيـة إىل الـوطن وإعـادة اإلدمـاج املسـتدا     

، وتنوه حبزمـة تعزيـز العـودة الطوعيـة وإعـادة اإلدمـاج       ٢٠١٢اليت أقرها اتمع الدويل يف عام 
  لالجئني األفغان بوصفها طريقة مبتكرة لتعزيز العودة املستدامة وإعادة اإلدماج؛

يــة باســتمرار عــودة األفغــان الالجــئني واملشــردين داخليــا عــودة طوع   ترحــب  - ٤٩  
  وآمنة وكرمية ومستدامة، وتالحظ يف الوقت نفسه التحديات األمنية اليت تواجه أفغانستان؛

  
  التعاون اإلقليمي    

األمهيـة البالغـة للنـهوض بالتعـاون اإلقليمـي البنـاء بوصـفه وسـيلة فعالـة           تؤكد  - ٥٠  
يف  لتعزيز السالم واألمـن واالسـتقرار والتنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة يف أفغانسـتان، وتسـلم       

بأمهيــة مســامهة بلــدان اجلــوار والشــركاء اإلقليمــيني واملنظمــات  ،يف هــذا الصــدد الوقــت ذاتــه،
إىل أمهيـة إعـالن كابـل بشـأن عالقـات حسـن اجلـوار املـؤرخ          الوقـت ذاتـه   يف اإلقليمية، وتشري

، يف هــذا الصــدد، باســتمرار يف الوقــت ذاتــه ، وترحــب)١٣(٢٠٠٢كــانون األول/ديســمرب  ٢٢
التــزام اتمــع الــدويل بــدعم االســتقرار والتنميــة يف أفغانســتان، وتشــجع علــى مواصــلة حتســني  

سـتان وجرياـا، وتـدعو إىل بـذل مزيـد مـن اجلهـود يف        العالقات والنـهوض بالتعـاون بـني أفغان   
إسطنبول لألمن والتعـاون اإلقليمـيني مـن     - هذا الصدد، مبا يف ذلك يف إطار عملية قلب آسيا

ــل املنظمــات اإلقليميــة والشــراكات          ــتقرار يف أفغانســتان، ومــن قب أجــل حتقيــق األمــن واالس
_______________ 

)١١(  United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545. 

 .٨٧٩١، الرقم ٦٠٦املرجع نفسه، الد   )١٢(

)١٣(  S/2002/1416.املرفق ، 
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راميـــة إىل إرســـاء الســـالم واالســـتقرار االســـتراتيجية الطويلـــة األجـــل واالتفاقـــات األخـــرى ال
واالزدهار يف أفغانستان، وترحب باملبادرات الدوليـة واإلقليميـة املتخـذة يف هـذا الصـدد، مثـل       
مبـادرات منظمــة معاهـدة األمــن اجلمــاعي، ورابطـة جنــوب آســيا للتعـاون اإلقليمــي، ومنظمــة     

بشــأن أفغانســتان، واالحتــاد  التعــاون االقتصــادي، وعمليــة مــؤمتر التعــاون االقتصــادي اإلقليمــي
األورويب، ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا، وترحــب أيضــا بتشــكيل القــوات املســلحة         
ألفغانســـتان وباكســـتان والصـــني وطاجيكســـتان آلليـــة التعـــاون والتنســـيق الربـــاعي ملكافحـــة  
اإلرهـــاب مـــن أجـــل التنســـيق فيمـــا بينـــها وتبـــادل الـــدعم يف جهودهـــا املبذولـــة يف جمـــاالت   

  اإلرهاب؛    كافحةم

اختـذ منـها يف إطـاري     مببادرات الـربط اإلقليمـي اهلامـة، وال سـيما مـا      ترحب  - ٥١  
مؤمتر التعاون االقتصادي اإلقليمي بشأن أفغانستان وتدابري بناء الثقـة لتيسـري تعزيـز التجـارة يف     

االجتمــاع إســطنبول، وتتطلــع إىل  - مجيــع أحنــاء املنطقــة املتخــذة يف إطــار عمليــة قلــب آســيا  
ــد، يف      ــار، اهلنــ ــده يف أمريتســ ــرر عقــ ــيا املقــ ــدول قلــــب آســ ــل لــ ــوزاري املقبــ ــانون  ٤الــ كــ

  ؛٢٠١٦  األول/ديسمرب

، يف هــذا الصــدد، علــى أمهيــة تعزيــز شــبكات النقــل احملليــة واإلقليميــة   تشــدد  - ٥٢  
اء الكفيلة بتسهيل الربط بـني املنـاطق مـن أجـل حتقيـق التنميـة االقتصـادية واالسـتقرار واالكتفـ         

الذايت، وخباصـة إكمـال مـد خطـوط السـكك احلديديـة وشـق الطـرق الربيـة احملليـة وصـيانتها،            
وإقامة مشـاريع إقليميـة للمسـاعدة علـى زيـادة الـربط بـني املنـاطق، وتعزيـز القـدرات يف جمـال            

  الطريان املدين الدويل؛

ي، مبـا يف  باجلهود الرامية إىل تعزيز عملية التعـاون االقتصـادي اإلقليمـ    ترحب  - ٥٣  
علـى مواصـلة    وحتـث ذلك تدابري تيسري الربط والتجارة واملرور العابر علـى الصـعيد اإلقليمـي،    

ــادرة       ــل مب ــة مث ــة اإلقليمي ــادرات للتنمي ــها، مبــا يف ذلــك مــن خــالل مب ــد من احلــزام ”بــذل املزي
ــرن احلــادي والعشــرين       ــر البحــري للق ــق احلري ــر وطري ــق احلري ، واملشــاريع “االقتصــادي لطري

ائية اإلقليمية، مثل مشروع خط أنابيب الغـاز العـابر لتركمانسـتان وأفغانسـتان وباكسـتان      اإلمن
واهلند، ومشروع نقل وجتارة الكهرباء يف وسط وجنوب آسيا، واتفاق شاار بـني أفغانسـتان   
ــه،          ــه ونقل ــالزورد وجتارت ــابر ل ــرور الع ــق امل ــاق طري ــد، واتف ــران اإلســالمية واهلن ــة إي ومجهوري

السكك احلديدية الرابط بني تركمانستان وأكينا، واالتفاقات التجاريـة الثنائيـة    ومشروع جزء
للمرور العابر، وتوسـيع نطـاق التعـاون القنصـلي إلصـدار التأشـريات وتيسـري أسـفار أصـحاب          
ــل         ــة وتطــوير اهلياك ــادة االســتثمارات األجنبي ــيع النشــاط التجــاري وزي ــال ــدف توس األعم

ــة والنقــل    األساســية، مبــا يف ذلــك يف جمــ   ــني اهلياكــل األساســية وإمــدادات الطاق ــربط ب االت ال
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ــز النمــو االقتصــادي املســتدام وإجيــاد فــرص العمــل يف       ــة تعزي ــة للحــدود، بغي واإلدارة املتكامل
أفغانستان واملنطقة، وتالحظ الدور التارخيي ألفغانستان باعتبارها معـربا بريـا يف آسـيا، وتشـري     

ــادي  ــاون االقتصـ ــذا التعـ ــة يف     إىل أن هـ ــتقرار والتنميـ ــق االسـ ــام يف حتقيـ ــه دور هـ ــي لـ اإلقليمـ
أفغانستان، وحتث يف هذا الصدد مجيع أصـحاب املصـلحة ذوي الصـلة علـى كفالـة تـوفري بيئـة        

  آمنة هلذه املبادرات اإلمنائية واالتفاقات التجارية حىت يتسىن تنفيذها بالكامل؛
  

  ان والس املشترك للتنسيق والرصدبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة يف أفغانست    

لبعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل أفغانســتان ملــا  عــن تقــديرها تعــرب  - ٥٤  
، )٢٠١٦( ٢٢٧٤تنجــزه مــن عمــل وفقــا للواليــة الــيت أســندها إليهــا جملــس األمــن يف قــراره    

مهيــة الــدور التنســيقي احملــوري واحملايــد الــذي تضــطلع بــه األمــم املتحــدة يف  وتؤكــد اســتمرار أ
النهوض مبشاركة دوليـة أكثـر اتسـاقا، وتنـوه بالـدور احملـوري الـذي يقـوم بـه الـس املشـترك            

  للتنسيق والرصد يف هذا الصدد؛

إىل األمني العام أن يواصل تقدمي تقرير كل ثالثة أشهر عن التطـورات   تطلب  - ٥٥  
   أفغانستان وعن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار؛يف

أن تدرج فــي جــدول األعمال املؤقــت لـدورا الثانيـة والسـبعني البنـد       تقرر  - ٥٦  
  “.احلالة يف أفغانستان”املعنون 

  
  ٤٧اجللسة العامة 

  ٢٠١٦ الثاين/نوفمربتشرين  ١٧

 


