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  )٢٠١٧( ٢٣٤٤قرار ال    

  ٢٠١٧ آذار/مارس ١٧املعقودة يف  ٧٩٠٢جلسته الذي اختذه جملس األمن يف     
  

  ،إن جملس األمن  

ــه الســابقة بشــأن أفغانســتان، وال   إذ يشــري   ــراره   إىل قرارات  )٢٠١٦( ٢٢٧٤ســيما ق
ــدمي املســاعدة إىل أفغانســتان حــىت       ــم املتحــدة لتق ــة األم ــة بعث ــد والي  آذار/ ١٧ القاضــي بتمدي

  ،٢٠١٧ مارس

أمهية الدور الذي ستظل األمم املتحدة تؤديه يف تعزيــز السـالم واالسـتقرار    يؤكد وإذ  
  يف أفغانستان،

التزامه القوي بسيادة أفغانسـتان واسـتقالهلا وسـالمتها اإلقليميـة      وإذ يؤكد من جديد  
ووحدا الوطنية، وكذلك دعمه املستمر حلكومة أفغانستان وشعبها يف سعيهما إىل إعادة بناء 

  الدميقراطية، املؤسسات عزيزبلدمها وت

األمهية البالغة لالضـطالع بعمليـة سياسـية شـاملة وجامعـة يقودهـا األفغـان         يؤكد وإذ  
وميسكون بزمام األمور فيها دف دعم املصاحلة بني مجيع مـن هـم علـى اسـتعداد للمصـاحلة،      
على النحو املبين يف البيان الصادر عن مؤمتر كابل وحسـبما ورد مبزيـد مـن التفصـيل يف نتـائج      

 ــدف إىل ،يئــة مســتقبل يــنعم فيــه شــعب أفغانســتان قاطبــة بالســالم واالزدهــار،  مــؤمتر بــون
يرحــب بــاجلهود الراميــة إىل املضــي قــدما بعمليــة الســالم، مبــا يف ذلــك مــن خــالل الــس   وإذ

  ،األعلى للسالم

 أمهيــة، ويشــدد علــى لــثباســتهالل حكومــة الوحــدة الوطنيــة عامهــا الثا  يرحــب وإذ  
تان يف إطـار هـذه احلكومـة مـن أجـل حتقيـق مسـتقبل يـنعم         يعمل مجيع األطراف يف أفغانسـ  أن
  بالسالم واالزدهار، قاطبة أفغانستان شعب فيه
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على الدور احليوي لعملية كابل، ويرحب بـالتوافق االسـتراتيجي يف اآلراء    يشدد وإذ  
بشـــأن إطـــار االعتمـــاد علـــى الـــذات مـــن خـــالل   لـــدويلبـــني حكومـــة أفغانســـتان واتمـــع ا

  ،ادلةاملتب املساءلة

أمهية اتباع ج شامل للتصدي للتحديات املترابطـة الـيت جتاهـا أفغانسـتان      يؤكد وإذ  
 صـرف  عسـكري  يف جماالت األمن واالقتصاد واحلوكمة والتنميـة، ويـدرك أنـه ال وجـود حلـل     

  أفغانستان، استقرار لضمان

ون املفيد للجميـع  األمهية احليوية للنهوض بالتعاون اإلقليمي بروح من التعا يؤكد وإذ  
ــة      ــادية واالجتماعيـ ــة االقتصـ ــتقرار والتنميـ ــن واالسـ ــز األمـ ــة لتعزيـ ــيلة فعالـ ــار ذلـــك وسـ باعتبـ

  للبشرية، املشترك املصري تشكيل يف إسهاما واملنطقة أفغانستان يف

يف هذا الصـدد بـاألثر اإلجيـايب واألمهيـة املسـتمرة لاللتزامـات الدوليـة املعلنـة          ينوه وإذ  
 ومــؤمتر وارســو يف املعقــودخــالل مــؤمتر قمــة منظمــة معاهــدة مشــال األطلســي  ٢٠١٦ عــام يف

  أفغانستان، بشأن بروكسل

مبســامهة فريــق االتصــال الــدويل املعــين بأفغانســتان يف اجلهــود الــيت تبــذهلا   يرحــب وإذ  
  األمم املتحدة يف جمال تنسيق الدعم الدويل ألفغانستان وتوسيع نطاقه،

تزامات اليت تعهدت ا حكومة أفغانستان لتعزيـز العمليـة االنتخابيـة    إىل االل وإذ يشري  
يف أفغانســتان وحتســـينها، وإذ يشـــدد علــى ضـــرورة مواصـــلة الــدعم املقـــدم إىل البعثـــة، بنـــاء    

  طلب السلطات األفغانية، على

أمهية أن تكون قوات الدفاع واألمن الوطنية األفغانية قادرة على أداء املهام  يؤكد وإذ  
نوطة ا، متحلية بالكفاءة املهنية، منفتحة علـى اجلميـع، ومالكـة ملقومـات االسـتمرار، حـىت       امل

تلــيب االحتياجــات األمنيــة ألفغانســتان، وإذ يؤكــد التــزام اتمــع الــدويل بتقــدمي الــدعم الــالزم  
لزيادة تطوير هذه القوات، وإذ يثين على هذه القـوات ملـا أبدتـه مـن قـدرة علـى التحمـل ومـن         

  عة استثنائية، وكذلك لدورها الريادي يف حفظ األمن ببلدها وجماة اإلرهاب الدويل،شجا

العمل املستمر الذي تضطلع به اللجنـة املنشـأة عمـال بقـرار جملـس األمـن        يالحظ وإذ  
٢٠١١( ١٩٨٨(    ــة وا ــة األفغانيـ ــاون احلكومـ ــلة تعـ ــة    ومواصـ ــالم والبعثـ ــى للسـ ــس األعلـ لـ

اللجنة، مبا يشمل فريق الدعم التحليلـي ورصـد اجلـزاءات التـابع هلـا، وإذ يعـرب عـن قلقـه          مع
  إزاء التعاون املتزايد حلركة طالبان مع منظمات أخرى ضالعة يف األنشطة اإلجرامية،

مبـا يشـمل    بالتهديدات اليت مـا فتئـت تـثري اجلـزع الـيت متثلـها حركـة طالبـان،         وإذ يقر  
ــة اإلســالمية      العــراق والشــام  يفشــبكة حقــاين، وكــذلك تنظــيم القاعــدة وأتبــاع تنظــيم الدول

ــة،(داعــش) وســائر اجلماعــات ا   ــة اجلماعــاتو إلرهابي ــة واجلماعــات املســلحة   و العنيف املتطرف
القانونية، وكذلك بالتحديات اليت تكتنف املساعي الرامية إىل التصدي لتلك التهديـدات،   غري
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يعــرب عــن قلقــه البــالغ مــن مــا يــنجم عــن أعمــال العنــف واألنشــطة اإلرهابيــة الــيت تقــوم    وإذ
يف جماالت  يةفغاناألكومة احلكافة اجلماعات املذكورة أعاله من عواقب وخيمة على قدرة  ا

ضــمان ســيادة القــانون وتــوفري األمــن واخلــدمات األساســية للشــعب األفغــاين وكفالــة حتســني    
  ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية اخلاصة به،

من وجود أتباع لتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام  وإذ يعرب عن بالغ القلق  
م، وإذ يؤكد دعمـه للجهـود الـيت تبـذهلا قـوات      (داعش) يف أفغانستان واحتمال تعاظم صفوفه

الدفاع واألمن األفغانية يف سبيل حماربة أتباع التنظيم، وتأييده للمسـاعدة الـيت يقـدمها شـركاء     
  أفغانستان الدوليون يف هذا الصدد،

مما متثله األلغام املضادة لألفـراد واملتفجـرات مـن خملفـات احلـرب       وإذ يعرب عن قلقه  
للسكان املدنيني، وإذ يشري إىل ضرورة تعزيز التنسيق  خطريمن ديد  رجتلةامل وأجهزة التفجري

  ،وتبادل املعلومات سواء بني الدول األعضاء أو مع القطاع اخلاص

ــق   وإذ   ــه العمي ــرب عــن قلق ــدنيني،      يع ــن عــدد اإلصــابات القياســي يف صــفوف امل م
زاع ـعــن محايــة املــدنيني يف النــ ٢٠١٧حنــو مــا ورد يف تقريــر البعثــة املــؤرخ شــباط/فرباير  علــى

ــة بالســكان        ــاطق اآلهل ــا تســتهدف املن ــيت كــثرياً م ــة ال ــدين اهلجمــات االنتحاري املســلح، وإذ ي
املــدنيني، وأعمــال القتــل العمــد، وال ســيما الــيت تســتهدف النســاء والفتيــات، مبــن فــيهن كبــار  

  املوظفات والنساء املدافعات عن حقوق املرأة، وكذلك الصحفيني،

ــد مــن يؤكــد وإذ   ـــزاع املســلح أن تتخــذ      جدي ــع األطــراف يف الن ــه جيــب علــى مجي أن
 واملشـــردين، واألطفـــال النســـاء ســـيما وال املـــدنيني، محايـــة لضـــمان املمكنـــة اخلطـــوات كـــل

  العنف، هذا مرتكيب حماسبة جيب وأنه واجلنساين، اجلنسي العنف من احلماية ذلك يف مبا

اتمــع الــدويل والشــركاء اإلقليمــيني علــى مواصــلة تقــدمي الــدعم الفعــال   يشــجع وإذ  
للجهود املتواصلة املبذولة بقيادة أفغانستان للتصدي إلنتاج املخدرات واالجتـار ـا، وفـق ـج     
ــين          ــم املتحــدة املع ــب األم ــه مكت ــذي يضــطلع ب ــام ال ــدور اهل ــدرك ال ــل، وإذ ي ــوازن ومتكام مت

  الصدد، باملخدرات واجلرمية يف هذا

إزاء احلالة اإلنسانية يف أفغانستان، ويؤيد الـدور األساسـي    القلق بالغ عن يعرب وإذ  
حنـو كفـؤ    على اتنسيق إيصاهل يفللحكومة األفغانية يف تقدمي املساعدة اإلنسانية إىل مواطنيها و

  وبراجمها، وصناديقها املتحدة األمم وكاالت معوفعال 

 )؛S/2017/189( ٢٠١٧آذار/مارس  ٣املؤرخ  بتقرير األمني العام يرحب  - ١  

اللتـزام األمـم املتحـدة الطويـل األجـل، مبـا يف ذلـك علـى          تقـديره  عـن  يعرب  - ٢  
مدى عقد التحول، بدعم حكومة أفغانستان وشعبها، ويعيد تأكيد دعمـه الكامـل لعمـل بعثـة     
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 املساعدة إىل أفغانستان واملمثل اخلاص لألمني العام، ويشدد على ضرورة األمم املتحدة لتقدمي
 كفالة االستمرار يف تزويد البعثة باملوارد الكافية للوفاء بواليتها؛

واليـة بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي       ٢٠١٨آذار/مارس  ١٧أن ميدد حىت  يقرر  - ٣  
 ،)٢٠٠٧( ١٧٤٦و  ،)٢٠٠٦( ١٦٦٢ته املساعدة إىل أفغانستان، على النحو احملدد يف قرارا

 ،)٢٠١١( ١٩٧٤و  ،)٢٠١٠( ١٩١٧و  ،)٢٠٠٩( ١٨٦٨و  ،)٢٠٠٨( ١٨٠٦و 
 ،)٢٠١٥( ٢٢١٠و  ،)٢٠١٤( ٢١٤٥و  ،)٢٠١٣( ٢٠٩٦و  ،)٢٠١٢( ٢٠٤١ و
 أدناه؛ ٦ و ٥ويف الفقرتني  )٢٠١٦( ٢٢٧٤ و

بأن الوالية اددة للبعثـة تـدعم اضـطالع أفغانسـتان بصـورة تامـة بـدور         يقـر  - ٤  
مقتضـيات  والقيادة والسيطرة على زمام األمور يف جماالت األمن واحلوكمة والتنمية، مبـا يتفـق   

ــع التفامهــ ٢٠٢٤-٢٠١٥عقــد التحــول (  ــني أفغانســتان    ) وم ــا ب ــيت جــرى التوصــل إليه ات ال
ـــ    ــة بكابــ ــؤمترات الدوليـــ ــدويل يف املـــ ــع الـــ ــدن (٢٠١٠ل (واتمـــ ) ٢٠١٤ و ٢٠١٠) ولنـــ

) ومـــؤمترات قمـــة منظمـــة حلـــف  ٢٠١٦) وبروكســـل (٢٠١٢) وطوكيـــو (٢٠١١( وبـــون
) ٢٠١٤) وويلـــــز (٢٠١٢) وشـــــيكاغو (٢٠١٠يف لشـــــبونة ( املعقـــــودةاألطلســـــي  مشـــــال

  )؛٢٠١٦( ووارسو

ــرر كــذلك   - ٥   أن تواصــل البعثــة واملمثــل اخلــاص لألمــني العــام، يف حــدود        يق
واليتــهما ومبــا ينســجم مــع اضــطالع أفغانســتان بالقيــادة وإمســاكها بزمــام األمــور وممارســتها  
لسيادا، اإلشراف على اجلهود املدنية الدولية وتنسيقها، بالتعاون التام مع حكومة أفغانسـتان  

ونتــائج  وبروكســلالصــادرة عــن مـؤمترات لنــدن وكابــل وطوكيـو    بيانـات الووفقـا ملــا ورد يف  
  التركيز بصفة خاصة على األولويات املبينة أدناه: مؤمتر بون، مع

رئيس مشـارك للمجلـس املشـترك للتنسـيق والرصـد، علـى تقـدمي        كالتشجيع،   (أ)  
التنميــة واحلوكمــة،  يف جمــايل يــةفغاناألكومــة احلألولويــات  أكثــر اتســاقاً اتمــع الــدويل دعمــاً

ة، وتعبئـة  يـ احلكوم اإلصـالح مـن وضـع وترتيـب خلطـة      بوسائل منـها دعـم مـا هـو جـار حاليـاً      
ميسر ملنتديات السياسـات  كاملوارد، والتنسيق بني اجلهات املاحنة الدولية واملنظمات الدولية، و

ا، والنــهوض اإلمنائيــة ومشــارك يف تنظيمهــا، مبــا يشــمل وضــع أطــر املســاءلة املتبادلــة ورصــده  
ينســجم  ، مبــاإيصــاهلابتبــادل املعلومــات وحتليلــها بشــكل متســق، وتصــميم املســاعدة اإلمنائيــة و

ممارســـة أفغانســـتان لســـيادا واضـــطالعها بالقيـــادة وإمســـاكها بزمـــام األمـــور، وتوجيـــه  مـــع
 سيما ألنشطة مكافحة وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، وال املسامهات املقدمة من

ينسجم مع اضـطالع   املخدرات وإعادة اإلعمار والتنمية؛ ويف الوقت نفسه، التنسيق، أيضا مبا
أفغانستان بالقيادة وإمساكها بزمام األمور وممارستها لسيادا، بني الشركاء الدوليني ألغراض 

دة نسـبة  لجهود الراميـة إىل زيـا  ل األولوية إيالءسيما عن طريق تبادل املعلومات، و املتابعة، وال
ــن   ــة مـ ــة املقدمـ ــة اإلمنائيـ ــد     املعونـ ــات املتعهـ ــق وااللتزامـ ــا يتسـ ــة، مبـ ــة األفغانيـ ــالل احلكومـ خـ



S/RES/2344 (2017) 

 

17-04376 5/13 

 

مؤمتري كابل وطوكيو، ودعـم اجلهـود الراميـة إىل زيـادة املسـاءلة والشـفافية املتبـادلتني،         يف ا
ــة مبــا يتســق وااللتزامــات املقطوعــة يف    ــو كابــل وط اتمــؤمتر والفعاليــة يف اســتخدام املعون وكي

  ذلك فعالية التكلفة يف هذا الصدد؛ يف وبروكسل، مبا

توفري الدعم، بناء على طلب السلطات األفغانية، لتنظيم االنتخابات األفغانيـة    (ب)  
للجهـود الـيت تبـذهلا حكومـة      مستقبالً، مبا يف ذلك االنتخابـات الربملانيـة املقبلـة والقيـام، دعمـاً     

نتخابات، بتعزيـز اسـتدامة العمليـة االنتخابيـة ونزاهتـها      أفغانستان، مبا يشمل جهود إصالح اال
 وبروكسـل ل وبـون وطوكيـو   لجميع، على النحو املتفق عليه يف مؤمترات لنـدن وكابـ  ل مشوهلاو

شيكاغو؛ وتزويد املؤسسات األفغانية املشاركة يف هذه العمليـة باملسـاعدة يف بنـاء     ومؤمتر قمة
  لتشاور والتنسيق الوثيقني مع حكومة أفغانستان؛القدرات واملساعدة التقنية يف إطار ا

ــيت تقودهــا           (ج)   ــة الســالم ال ــدعم عملي ــاعي احلميــدة ل ــذل املس ــة وب ــام بالتوعي القي
أفغانستان ومتلك زمامها، إذا طلبت حكومة أفغانستان ذلك وبتشاور وثيق معها وبوسائل منـها  

واقتراح ودعـم تـدابري لبنـاء الثقـة،      توفري الدعم للمجلس األعلى للسالم وملا يقوم به من أنشطة،
تنفيذ  ملسألة تاماحترام وبأيضا بتشاور وثيق مع حكومة أفغانستان ضمن إطار الدستور األفغاين 

 ١٩٨٨و  )١٩٩٩( ١٢٦٧التــدابري وتطبيــق اإلجــراءات الــيت وضــعها جملــس األمــن يف قراراتــه  
، )٢٠١٥( ٢٢٥٥و  )٢٠١٢( ٢٠٨٣ و )٢٠١٢( ٢٠٨٢و  )٢٠١١( ١٩٨٩و  )٢٠١١(

  وقرارات الس األخرى ذات الصلة؛

ــا          (د)   ــتغالل دوره ــى اس ــتان عل ــدف مســاعدة أفغانس  ــي ــاون اإلقليم ــم التع دع
قلــب آســيا لتشــجيع التعــاون اإلقليمــي، وللعمــل مــن أجــل اســتقرار وازدهــار أفغانســتان،      يف

  ؛حتقّقت اليتباالعتماد على اإلجنازات 

االســتمرار، بــدعم مــن مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان، يف التعــاون    )ه(  
ــدراا، وكــذلك       مــع ــز ق ــة حبقــوق اإلنســان وتعزي ــة املســتقلة املعني ــة األفغاني ــاون اللجن يف التع
حكومة أفغانستان واملنظمات غـري احلكوميـة الدوليـة واحملليـة املعنيـة مـن أجـل رصـد حالـة           مع

ــهم،      ــة محايت ــود الراميــة إىل كفال ــدنيني، وتنســيق اجله ــاكن االحتجــاز، وتعزيــز    ومراقبــةامل أم
نسـان،  املساءلة، واملساعدة يف التنفيـذ التـام لألحكـام املتعلقـة باحلريـات األساسـية وحقـوق اإل       

أفغانستان ضمن الـدول األطـراف    تنخرطالواردة يف الدستور األفغاين واملعاهدات الدولية اليت 
فيها، وال سـيما األحكـام املتعلقـة بتمتـع املـرأة التـام حبقـوق اإلنسـان الواجبـة هلـا، مبـا يف ذلـك             

  املرأة؛ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد

ــاون   (و)   ــيق والتعـ ــازم   التنسـ ــة الـــدعم احلـ ــع بعثـ ــاء، مـ ــان، حســـب االقتضـ الوثيقـ
  القتالية املتفق عليها بني الناتو وأفغانستان، وكذلك مع كبري املمثلني املدنيني للناتو؛ غري
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البعثة واملمثل اخلاص إىل بذل مزيد من اجلهود من أجل زيادة االتساق  يدعو  - ٦  
حدة وصناديقها وبراجمها املعنية يف أفغانسـتان،  والتنسيق والكفاءة يف ما بني وكاالت األمم املت

وبالتعــاون الوثيــق مــع حكومــة  “ وحــدة العمــل يف األمــم املتحــدة  مبــادرة”علــى أســاس ــج  
أفغانستان دف تعزيز فعاليتها اجلماعية إىل أقصى حد، مبا يتماشـى متامـاً مـع خطـة اإلصـالح      

ينسـجم متامـاً مـع اضـطالع أفغانسـتان      ، مبـا  االسـتمرار اليت تعتمـدها حكومـة أفغانسـتان، وإىل    
بالقيادة وإمساكها بزمـام األمـور وممارسـتها لسـيادا، يف قيـادة اجلهـود املدنيـة الدوليـة اهلادفـة          

تعزيز دور املؤسسات األفغانية يف االضطالع مبسؤولياا يف ااالت ذات األولوية التاليـة،   إىل
االت األساسـية الـيت حتـددها حكومـة أفغانسـتان،      مع زيادة التركيز علـى بنـاء القـدرات يف اـ    

وذلك بغية االنتقال، يف مجيع برامج األمم املتحدة وأنشطتها، إىل منوذج وطين للتنفيذ يتضـمن  
 االنتقــال، امتفــق عليهــ و مشــروطة أســس، علــى حتقّــقاســتراتيجية واضــحة عمليــة املنحــى    

مبا يشمل تعزيز االسـتفادة مـن الـنظم     اضطالع أفغانستان بالقيادة واإلمساك بزمام األمور، إىل
  طرية، يف ااالت ذات األولوية التالية:القُ

التشـاور  ب حتديـده  يـتم  مالئـم  بشـكل  البعثـة  حضـور تقدمي الدعم، مـن خـالل     (أ)  
 األفغانية،كومة احل جهود دعم سياق ضمن والقيام،والتعاون الكاملني مع حكومة أفغانستان، 

بوسـائل   وذلـك لـف أحنـاء البلـد وعلـى مقتضـى سياسـات احلكومـة،        يف خمت بـل بتنفيذ عملية كا
  منها تقوية التعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛

دعـــم اجلهـــود الـــيت تبـــذهلا حكومـــة أفغانســـتان، يف إطـــار وفائهـــا بالتزاماـــا    (ب)  
 احلوكمـة وسـيادة   النحو املتعهـد بـه يف مـؤمترات لنـدن وكابـل وبـون وطوكيـو، لتحسـني         على

القانون، مبا يف ذلك العدالة االنتقالية وتنفيذ امليزانية ومكافحة الفساد يف مجيع أحناء البلد وفقـا  
لعملية كابل وإطار االعتماد على الذات من خالل املساءلة املتبادلة، ـدف املسـاعدة يف جـين    

  مة؛مثار السالم وتقدمي اخلدمات يف الوقت املناسب وبطريقة مستدا

تنســيق وتيســري إيصــال املســاعدات اإلنســانية، ألغــراض منــها دعــم حكومــة     (ج)  
تعزيـز قـدرات احلكومـة، بوسـائل منـها       أجـل  مناملبادئ اإلنسانية،  مبقتضى والعملأفغانستان 

تقدمي الدعم الفعال إىل السلطات الوطنية واحمللية يف مساعدة ومحايـة املشـردين داخليـا، ويئـة     
ية لعودة الالجئني من البلدان ااورة ومن البلدان األخرى، واملشـردين داخليـاً،   الظروف املؤات

عودةً طوعية وآمنة وكرمية ومستدامة، مع التركيز بوجـه خـاص علـى اعتمـاد احللـول اإلمنائيـة       
  يف املناطق اليت تشهد عودة مكثفة؛

ــ  - ٧   ــه املتواصــل   ديؤكّ ــدمي    باالتزام ــى تق ــدرا عل ــة وبضــمان ق ــال  لبعث ــدعم الفع ال
ويطلب إىل األمني العام أن يأخذ بأفضل املمارسات يف إعداد استعراض استراتيجي  ،ألفغانستان

للبعثة، يشمل دراسة املهـام املوكلـة واألولويـات واملـوارد ذات الصـلة، وتقيـيم البعثـة مـن حيـث          
وتنظيم املهـام بغيـة   دف الوصول إىل املستوى األمثل من تقاسم أعباء العمل  ،الكفاءة والفعالية
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زيادة التعاون والتقليص إىل أدىن حد من االزدواجية مع هيئـات األمـم املتحـدة األخـرى املعنيـة،      
تقريـرا إىل جملـس األمـن     ٢٠١٧ شهر متوز/يوليه حبلولم ويطلب كذلك إىل األمني العام أن يقد

  ؛نتائج هذا االستعراض عن

ية التنسـيق مـع البعثـة يف تنفيـذ واليتـها      جبميع األطراف األفغانية والدول يهيب  - ٨  
ويف االضــطالع اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز أمــن مــوظفي األمــم املتحــدة واألفــراد املــرتبطني          

  وحرية تنقلهم يف مجيع أرجاء البلد؛ ا

البعثة وغريها من وكـاالت األمـم املتحـدة     حلضورعلى األمهية احلامسة  يشدد  - ٩  
املناسـب داخـل الواليـات، بتشـاور وتنسـيق       النحـو سـتمر وعلـى   وصناديقها وبراجمها بشكل م

إىل تلبية االحتياجات وإرساء األمن  السعي سياق ويفوثيقني مع احلكومة األفغانية ودعماً هلا، 
  ؛وكذلك بلوغ اهلدف املتمثّل يف إضفاء الفعالية على عمل األمم املتحدة عموماً

يـة مسـتدامة يف أفغانسـتان علـى أسـاس      على أمهية حتقيـق تنميـة دميقراط   يشدد  - ١٠  
ويرحـب يف هـذا الصـدد بتنظـيم االنتخابـات       ،وشفافة وذات مصـداقية  شاملةإجراء انتخابات 

 االسـتمرار التزام حكومـة أفغانسـتان   وب ،متشيا مع املؤمترات الدولية ذات الصلة ،الربملانية املقبلة
املبذولة ذا الشأن، ويطلب إىل البعثة تقـدمي   وجبهودهااالنتخابية  العملية تقدم نسق حتسني يف

املساعدة إىل املؤسسات األفغانية املعنية، بنـاء علـى طلـب حكومـة أفغانسـتان، مـن أجـل دعـم         
ــرأة        ــتمكني امل ــدابري ل ــك وضــع ت ــع، مبــا يف ذل ــى اجلمي ــة وانفتاحهــا عل ــة االنتخابي نزاهــة العملي

العـام أن يواصـل إدراج املعلومـات املتصـلة     ويطلـب إىل األمـني    ،املشاركة الكاملـة واآلمنـة   من
بعملية إدماج املرأة يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ألفغانستان يف تقـاريره املقدمـة   

  االقتضاء؛ حسبويهيب كذلك بأعضاء اتمع الدويل تقدمي املساعدة  ،إىل جملس األمن

طـة  خل الـدعم مـن اتمـع الـدويل،     ، مبسـاندة متـنح  أناألمـم املتحـدة إىل    يدعو  - ١١  
  ؛اإلصالح اليت تعتمدها حكومة أفغانستان

ــة      مبــا يرحــب  - ١٢   ــة مــن جهــود متواصــلة للنــهوض بعملي ــه احلكومــة األفغاني تبذل
تنفيذ الربنامج األفغاين لتحقيـق السـالم   بالسالم، مبا يف ذلك من خالل الس األعلى للسالم و

مبــا يف ذلــك املــرأة ومجاعــات  ،لجميــعل شــاملحــوار  راءإجــ علــى وللتشــجعوإعــادة اإلدمــاج، 
بزمامه،  واإلمساك قيادتهأفغانستان  تتوىلاحلقوق النسوية، بشأن املصاحلة واملشاركة السياسية 

على النحـو الـوارد يف إعـالن مـؤمتر كابـل بشـأن احلـوار مـع كـل األطـراف الـيت تقـوم،              وذلك
باملنظمــات اإلرهابيــة  الصــالت وقطــعبــذ العنــف بصــفتها أطرافــاً يف خمرجــات تلــك العمليــة، بن

النحـو   وعلـى ، املسـاملة االستعداد للمشاركة يف بناء أفغانسـتان   وإبداءالدستور  واحترامالدولية 
ويشـجع حكومـة أفغانسـتان     ،مـؤمتر بـون   خمرجـات الوارد مبزيد من التفصيل يف مبادئ ونتائج 

ــدعم هـــ      ــة لـ ــدة للبعثـ ــاعي احلميـ ــن املسـ ــتفادة مـ ــى االسـ ــاء،   علـ ــب االقتضـ ــة، حسـ ذه العمليـ
  يف قرارات الس ذات الصلة؛ الواردةاالحترام التام لتنفيذ التدابري واإلجراءات  ظل يف
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علـــى دور البعثـــة يف تقـــدمي الــدعم، مـــىت طلبتـــه حكومـــة أفغانســـتان   يشــدد   - ١٣  
وبالتشاور الوثيق معها، يف عملية للسالم تكون شاملة للجميع ويقودها األفغان ويتولون زمـام  
األمــور فيهــا، مــع مواصــلة تقيــيم آثــار عمليــة الســالم هــذه، مبــا يف ذلــك بالتعــاون مــع اللجنــة   

وق اإلنسـان، يف ضـوء املعـايري ذات الصـلة الـواردة يف بيـان مـؤمتر        األفغانية املستقلة املعنيـة حبقـ  
تبــذهلا حكومــة  الــيتهــود اجلكابـل ونتــائج مــؤمتر بــون، ويشــجع اتمــع الـدويل علــى مســاندة   

  ؛أفغانستان يف هذا الصدد

مبواصـلة مجيـع شـركاء أفغانسـتان اإلقليمـيني والـدوليني        يرحب مع التشجيع  - ١٤  
، يف إطـار  الـدعم  أشـكال عـم السـالم واملصـاحلة يف أفغانسـتان، جبميـع      سـبيل د  يفاجلهـود   بذل

ــة أفغانســتان واملمــثلني املفوضــني        ــني حكوم ــات مباشــرة ب ــإجراء مباحث ــل ب الســعي إىل التعجي
 بــذلجلماعــات طالبــان، ويهيــب جبميــع شــركاء أفغانســتان اإلقليمــيني والــدوليني أن يواصــلوا  

  اجلهود؛ هذه

ــد   - ١٥   ــن جديــ ــا يؤكــــد مــ ــ مــ ــه وميقــ ــد  ا بــ ــيق والرصــ ــترك للتنســ لــــس املشــ
مع اضطالع أفغانستان بالقيادة وإمسـاكها بزمـام األمـور وممارسـتها      منسجم، رئيسي دور من

، هاورصــد هاتنفيــذ خطــة حكومــة أفغانســتان اإلصــالحية وتيســري  عمليــةلســيادا، يف تنســيق 
  ؛س يف هذا الصددويهيب جبميع اجلهات الفاعلة املعنية أن تعزز تعاوا مع ال

إطار شامل، بتعزيز القدرات الوظيفيـة   ضمنعلى أمهية القيام،  يكرر التأكيد  - ١٦  
والقـرارات   )٢٠٠٠( ١٣٢٥قـرار  الوالطابع املهين واملساءلة يف قطاع األمن األفغاين متشيا مع 

وذلــك عــن طريــق األخــذ بــإجراءات الفــرز املالئمــة    ،الســالم واألمــنالالحقــة بشــأن املــرأة و 
واالضطالع جبهود التدريب، مبا يف ذلك التدريب يف جمال حقوق املـرأة والطفـل دعمـاً لتنفيـذ     

 أفغانستان حكومةد على أمهية التزام ويشد ،١٣٢٥خطة العمل الوطنية األفغانية لتنفيذ القرار 
وطنية أفغانية للدفاع واألمن تستويف شروط القـدرة واملهنيـة    قوةد اتمع الدويل بكفالة وجوو

  ؛واالستدامة

ــوطين        يرحــب  - ١٧   ــوير اجلــيش ال ــدم املتواصــل يف جمــال تط ــياق بالتق ــذا الس يف ه
األفغاين وحتسني قدرته علـى ختطـيط العمليـات وتنفيـذها، ويشـجع علـى االسـتمرار يف جهـود         
التدريب واملساعدة، بوسـائل منـها املسـامهة باملـدربني واملـوارد واألفرقـة االستشـارية وبإسـداء         

تقـدمي املسـاعدة يف مبـادرات    وسـتدامة لتخطـيط الـدفاع    املشـورة يف مـا يتصـل بوضـع عمليـة م     
  ؛إصالح الدفاع

الـيت تبـذهلا السـلطات األفغانيـة لتعزيـز قـدرات        املتواصـلة بـاجلهود   حييط علماً  - ١٨  
مبـا يف ذلـك    ،لتحقيـق هـذا اهلـدف    اجلهود من املزيد بذلالشرطة الوطنية األفغانية، ويدعو إىل 

الوطنيـة األفغانيـة بوضـع اسـتراتيجية فعالـة للتنسـيق بـني زيـادة         التزام وزارة الداخلية والشـرطة  
 ،جتنيد النساء واإلبقاء عليهن يف صفوف الشرطة الوطنيـة األفغانيـة وتدريبـهن وتنميـة قـدران     
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ــذ ــل وبالتنفيـ ــرار    خل الكامـ ــذ القـ ــة لتنفيـ ــة األفغانيـ ــل الوطنيـ ــة العمـ ــذ   ،١٣٢٥طـ ــز تنفيـ وتعزيـ
ويشدد على أمهيـة تقـدمي املسـاعدة     ،عاة االعتبارات اجلنسانيةاستراتيجيتهما املتعلقة بتعميم مرا

ويشـري إىل أمهيـة وجـود قـوة      ،الدولية عن طريق تقدمي الدعم املايل وتـوفري املـدربني واملـوجهني   
  ؛الطويل املدىأمن أفغانستان على  لتوفريشرطة كافية ومقتدرة 

الدفاع واألمن الوطنيـة  دعمه حلكومة أفغانستان، وخباصة قوات  يكرر تأكيد  - ١٩  
األفغانية، فيما تبذله من جهود لبسط األمن يف ربوع بالدها ويف مكافحة اإلرهاب والتطـرف  
العنيف، ويهيب باحلكومة األفغانية أن تستمر، مبساندة من اتمع الدويل، يف التصدي لتهديد 

، وكـذلك تنظـيم   أمن أفغانستان واستقرارها من جانب حركة طالبان، مبـا فيهـا شـبكة حقـاين    
ــة اإلســالمية (داعــش) وســائر اجلماعــات اإلرهابيــة واجلماعــات      القاعــدة وأتبــاع تنظــيم الدول
العنيفة واملتطرفة واجلماعات املسـلحة غـري القانونيـة واـرمني والضـالعني يف إنتـاج املخـدرات        

  غري املشروعة أو يف االجتار ا أو جتارا؛

احلالـة األمنيـة يف أفغانسـتان، وال سـيما أعمـال      مـن   قلقه عن اإلعرابيكرر   - ٢٠  
الـيت تقـوم ـا حركـة طالبـان،      و هلـا  قاعـدة  اإلقلـيم  مـن  تتخـذ  الـيت العنف واهلجمات املتواصـلة  

يف ذلك شبكة حقـاين، وكـذلك تنظـيم القاعـدة وأتبـاع تنظـيم الدولـة اإلسـالمية (داعـش)           مبا
طرفـة واجلماعـات املسـلحة غـري القانونيـة      وسائر اجلماعـات اإلرهابيـة واجلماعـات العنيفـة واملت    

وارمني واملقاتلني اإلرهابيني األجانب، ويدعو مجيع الدول يف هذا الصدد إىل تعزيـز التعـاون   
األمين على الصـعيدين الـدويل واإلقليمـي مـن أجـل تعزيـز تبـادل املعلومـات، ومراقبـة احلـدود،           

 التصـدي للخطـر القـائم، مبـا يف ذلـك اخلطـر       وإنفاذ القوانني والعدالة اجلنائيـة سـعيا إىل حتسـني   
  الذي يشكله العائدون من املقاتلني اإلرهابيني األجانب؛

بأشــد هلجــة مجيــع االعتــداءات، مبــا فيهــا االعتــداءات بــأجهزة الــتفجري   يــدين  - ٢١  
اليدوية الصنع واهلجمات االنتحارية واالغتياالت وعمليات االختطاف اليت تستهدف املـدنيني  

ت األفغانية والدوليـة وأثرهـا الضـار علـى جهـود حتقيـق االسـتقرار والـتعمري والتنميـة يف          والقوا
أفغانستان، ويدين كذلك استخدام املدنيني دروعا بشرية من قبل حركـة طالبـان، مبـا يف ذلـك     
ــة اإلســالمية (داعــش)، وســائر        ــاع تنظــيم الدول شــبكة حقــاين، وكــذلك تنظــيم القاعــدة وأتب

  واجلماعات العنيفة واملتطرفة واجلماعات املسلحة غري القانونية؛ اجلماعات اإلرهابية

اســتمرار تــدفق األســلحة، مبــا فيهــا األســلحة الصــغرية واألســلحة يــدين بقــوة   - ٢٢  
اخلفيفة والعتاد العسكري ومكونات أجهزة التفجري اليدوية الصنع، إىل طالبان، مبا فيها شـبكة  

تنظـيم الدولـة اإلسـالمية (داعـش) وسـائر اجلماعـات       حقاين، وكـذلك تنظـيم القاعـدة وأتبـاع     
اإلرهابية واجلماعات العنيفة واملتطرفة واجلماعـات املسـلحة غـري القانونيـة واـرمني، ويشـجع       
الــدول األعضــاء علــى تبــادل املعلومــات، وإنشــاء الشــراكات، ووضــع االســتراتيجيات وتنميــة  

  التفجري اليدوية الصنع؛القدرات على الصعيد الوطين من أجل مكافحة أجهزة 
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مجيع أعمال العنـف املرتكبـة ضـد املسـؤولني الدبلوماسـيني والقنصـليني        يدين  - ٢٣  
وغريهم من ممثلي اتمع الدويل يف أفغانسـتان، وتفـاقم االعتـداءات الـيت يتعـرض هلـا العـاملون        

 جمـال الصــحة  جمـال العمـل اإلنسـاين وجمـال التنميـة، مبـا يف ذلـك االعتـداء علـى العـاملني يف           يف
  وعلى املرافق الصحية ووسائل النقل الطيب؛

باإلجنازات اليت حتققت حىت اآلن يف تنفيذ برنامج أفغانستان ملكافحـة   يرحب  - ٢٤  
األلغام، وال سيما التصديق على الربوتوكول اخلامس املتعلق مبخلفات احلرب مـن املتفجـرات،   

حلظــر أو تقييــد اســتعمال أســلحة تقليديــة معينــة ميكــن اعتبارهــا    ١٩٨٠امللحــق باتفاقيــة عــام 
ــا،     مفرطــة الضــرر أو عشــوائية األ  ــى أن تواصــل جهوده ــة أفغانســتان عل ــر، ويشــجع حكوم ث

من األمم املتحدة ومجيع اجلهات الفاعلة املعنية، من أجـل إزالـة وتـدمري األلغـام األرضـية       بدعم
املضادة لألفراد واأللغـام األرضـية املضـادة للـدبابات وخملفـات احلـرب مـن املتفجـرات وتقـدمي          

ا وإعـادة تأهيلـهم وإعـادة إدمـاجهم علـى الصـعيدين       املساعدة من أجـل تـوفري الرعايـة للضـحاي    
  االقتصادي واالجتماعي؛

ــق   - ٢٥   ــري إىل القلــ ــن تزايــــد   يشــ ــقوطمــ ــفوف األطفــــال    ســ ــحايا يف صــ الضــ
استفحال أعمال جتنيد األطفال واستخدامهم، وإىل ضرورة محاية املدارس واملستشفيات،  منو

الـيت ترتكـب علـى األطفـال يف ظـروف      ويكرر إدانته القويـة جلميـع االنتـهاكات والتجـاوزات     
زاع املسـلح، ويـدعو إىل تقـدمي املسـؤولني عـن هـذه االنتـهاكات والتجـاوزات إىل العدالــة،         ـالنـ 

ويطلــب يف هــذا الســياق إىل البعثــة أن تواصــل دعــم اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز محايــة األطفــال  
ة األفغانيـة للتوصـل إىل التنفيـذ    زاع املسلح، مبا يف ذلك التباحث مـع احلكومـ  ـاملتضررين من الن

الكامـل خلطـة العمـل وخريطــة الطريـق، وإىل اختـاذ اإلجــراءات الالزمـة للتصـدي لالنتــهاكات        
والتجــاوزات األخــرى، مبــا يف ذلــك العنــف اجلنســي ضــد األطفــال، ويطلــب إىل األمــني العــام  

ل، وأن يــدرج  يواصــل إعطــاء األولويــة ألنشــطة البعثــة وقــدراا يف جمــال محايــة األطفــا          أن
زاع املسـلح الـدائر يف البلـد،    ـالتقارير اليت يقـدمها يف املسـتقبل حملـة عـن األطفـال يف ظـل النـ        يف

  متشيا مع قرارات جملس األمن ذات الصلة؛

بالدول أن تعزز التعاون الدويل واإلقليمي ملواجهة اخلطر الذي يتعرض  يهيب  - ٢٦  
غـــري املشـــروعة األفغانيـــة املصـــدر واالجتـــار  لـــه اتمـــع الـــدويل مـــن جـــراء إنتـــاج املخـــدرات

واستهالكها، وهي أنشطة تسهم يف تعزيز املوارد املالية حلركة طالبان ومن يرتبط ا، وفقا  ا
 عـن  ذلك يف املشتركة عن التصدي ملشكلة املخدرات يف أفغانستان، مباوملبدأ املسؤولية العامة 

، ويعرب عـن  السليفة والكيماويات املشروعة غري اتاملخدر يف االجتار جماة يف التعاون طريق
، “موسـكو  -بـاريس  ”التقدير لألعمال املضـطلع ـا يف إطـار مبـادرة ميثـاق بـاريس وعمليـة        

أمهيـة التعـاون علـى ضـبط      للجهود اليت تبذهلا منظمة شنغهاي للتعـاون، ويشـدد علـى    وكذلك
ألمـم املتحـدة املعنيـة مـع منظمـة      احلدود، ويرحب بالتعاون املكثف يف هذا الصدد ملؤسسـات ا 

ــا ومنظمــة معاهــدة األمــن اجلمــاعي     املركــز اإلقليمــي للمعلومــات  واألمــن والتعــاون يف أوروب
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والتنســيق يف آســـيا الوســطى املعـــين مبكافحـــة االجتــار غـــري املشــروع باملخـــدرات واملـــؤثرات     
  وسالئفهما؛ العقلية

مـم املتحـدة املعـين باملخـدرات     باجلهود املتواصلة اليت يبذهلا مكتـب األ  يرحب  - ٢٧  
أفغانستان،  واجلرمية يف يئة الظروف املواتية لتنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة املخدرات يف

  حتت قيادة وزارة مكافحة املخدرات يف أفغانستان؛

علــى أمهيـــة التعجيــل بإقامـــة نظــام للعدالـــة يتســم بالنــــزاهة      يكــرر التأكيـــد   - ٢٨  
اء على اإلفالت من العقـاب، وتعزيـز سـيادة القـانون يف مجيـع أرجـاء البلـد،        والشفافية، والقض

املتخذة يف هـذا   األوليةويعرب عن تقديره اللتزام حكومة أفغانستان مبكافحة الفساد وللتدابري 
ــجون         ــاع السـ ــالح قطـ ــاء وإصـ ــادة بنـ ــدم يف إعـ ــلة التقـ ــة مواصـ ــى أمهيـ ــدد علـ ــدد، ويشـ الصـ

حتسني احترام سيادة القانون وحقوق اإلنسان يف ذلك القطاع، أفغانستان، وذلك من أجل  يف
ــع الســجون       ــة، حســب االقتضــاء، إىل مجي ــة وصــول املنظمــات املعني ــة كفال ويؤكــد علــى أمهي

الصـــلة،  وأمــاكن االحتجـــاز يف أفغانســـتان، ويـــدعو إىل االحتــرام التـــام للقـــانون الـــدويل ذي  
  ان؛ذلك القانون اإلنساين وقانون حقوق اإلنس يف مبا

مجيـع املؤسسـات األفغانيـة، مبـا فيهـا السـلطتان التنفيذيـة والتشـريعية،          يشجع  - ٢٩  
علــى مكافحــة الفســـاد وكفالــة احلكــم الرشـــيد، ويؤكــد ضــرورة بـــذل مزيــد مــن اجلهـــود         

  الصعيد الدويل لتقدمي املساعدة التقنية يف هذا اال؛ على

واحلريـات األساسـية ومحايتـها    إىل االحترام التام جلميع حقوق اإلنسان  يدعو  - ٣٠  
 اإلنسـان،  حلقـوق  الـدويل  القـانون  ذلك يف مبا الدويل، للقانون وفقايف مجيع أرجاء أفغانستان، 

 االعتداء ذلك يف مبا اإلعالم، وسائط حرية على التضييق إجراءات استمرار القلق مع ويالحظ
  واإلجرامية؛ املتطرفة واجلماعات اإلرهابية اجلماعات يد على الصحافيني على

إىل بذل جهود معززة، مبـا يف ذلـك العمـل علـى حتقيـق أهـداف عمليـة         يدعو  - ٣١  
قابلة للقياس، لضمان حقوق النساء والفتيات ومشاركتهن الكاملة وكفالة محاية مجيـع النسـاء   
والفتيـات يف أفغانسـتان مـن العنـف واالعتــداء، وحماسـبة مـرتكيب أعمـال العنـف واالنتــهاكات         

ماية مبوجب القانون وبإمكانيـة اللجـوء إىل القضـاء علـى قـدم      هذه، ومتتع النساء والفتيات باحل
  املساواة مع الرجل؛

باجلهـــات املاحنـــة الدوليـــة واملنظمـــات الدوليـــة وحكومـــة أفغانســـتان   يهيـــب  - ٣٢  
ــدن          أن ــو ولن ــون وطوكي ــل وب ــؤمترات كاب ــات يف م ــن التزام ــى نفســها م ــه عل ــا قطعت ــد مب تتقي

  وبروكسل؛
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عمليـة  ”ود اإلقليمية اجلاريـة بقيـادة أفغانيـة يف إطـار     دعمه للجه يؤكد جمددا  - ٣٣  
إســـطنبول لألمـــن والتعـــاون اإلقليمـــيني مـــن أجـــل حتقيـــق األمـــن واالســـتقرار   -قلـــب آســـيا 

ومؤمترات قمة التعاون االقتصادي اإلقليمي بشأن أفغانستان، ويرحب باجلهود “ أفغانستان يف
 ذلك اجلهود اليت تبذهلا منظمة التعاون اإلسالمي، اجلارية الرامية إىل بناء الثقة والتعاون، مبا يف

ومنظمـة شـنغهاي للتعـاون، ومنظمـة معاهـدة األمـن اجلمـاعي، ورابطـة جنـوب آسـيا للتعــاون           
مــؤمتر القمــة الثالثــي  وكــذلك ،املــؤمتر املعــين بالتفاعــل وتــدابري بنــاء الثقــة يف آســياو ،اإلقليمــي

مــة الثالثــي بــني أفغانســتان وباكســتان وتركيــا، أفغانســتان وإيــران وباكســتان، ومــؤمتر الق بــني
  ؛ومؤمتر القمة الثالثي بني أفغانستان وباكستان واململكة املتحدة

بـــاجلهود الراميـــة إىل تعزيـــز عمليـــة التعـــاون االقتصـــادي اإلقليمـــي،  يرحـــب  - ٣٤  
ــا ــي،         يف مب ــى الصــعيد اإلقليم ــابر عل ــرور الع ــربط والتجــارة وامل ــدابري تيســري ال ــك ت  وحيــثذل
مواصلة بذل املزيد منها، مبـا يف ذلـك مـن خـالل مبـادرات للتنميـة اإلقليميـة مثـل مبـادرة           لىع
، “االقتصـــادي لطريـــق احلريـــر وطريـــق احلريــر البحـــري للقـــرن احلـــادي والعشـــرين  احلــزام ”

واملشاريع اإلمنائية اإلقليمية، مثل مشروع خـط أنابيـب الغـاز العـابر لتركمانسـتان وأفغانسـتان       
مينـاء   مشـروع هلند، ومشروع نقـل وجتـارة الكهربـاء يف وسـط وجنـوب آسـيا، و      وباكستان وا

أفغانستان ومجهورية إيـران اإلسـالمية واهلنـد، واتفـاق طريـق املـرور العـابر         بني باتفاق ،شاار
الـرابط بـني تركمانسـتان وأكينـا      بشـطره لالزورد وجتارته ونقله، ومشروع السـكك احلديديـة   

وخواف، واالتفاقات التجارية الثنائية للمرور العابر، وتوسيع نطاق وشطره الرابط بني هريات 
التعاون القنصلي إلصدار التأشريات وتيسـري أسـفار أصـحاب األعمـال ـدف توسـيع النشـاط        

جمــاالت  التجــاري وزيــادة االســتثمارات األجنبيــة وتطــوير اهلياكــل األساســية، مبــا يف ذلــك يف 
ات الطاقـة والنقـل واإلدارة املتكاملـة للحـدود، بغيـة تعزيـز       الربط بني اهلياكل األساسية وإمداد

أفغانسـتان واملنطقـة، وحيـث يف هـذا الصـدد       النمو االقتصادي املستدام وإجيـاد فـرص العمـل يف   
مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة على كفالة توفري بيئة آمنة والعمل علـى تكامـل سياسـام    

ون العملــي علــى إقامــة الــروابط حــىت يتســىن تنفيــذ هــذه  واســتراتيجيام اإلمنائيــة وتعزيــز التعــا
  املبادرات اإلمنائية واالتفاقات التجارية بالكامل؛

ــى     يشــري  - ٣٥   ــؤدي دورا رئيســيا يف احلفــاظ عل إىل أن التعــاون األمــين اإلقليمــي ي
ــتان والشـــركاء     ــه أفغانسـ ــة، ويرحـــب بالتقـــدم الـــذي حققتـ ــتان واملنطقـ االســـتقرار يف أفغانسـ

ن يف هذا الصدد، ويدعو إىل بذل مزيد من اجلهـود مـن جانـب أفغانسـتان والشـركاء      اإلقليميو
اإلقليميني واملنظمات اإلقليمية من أجل تعزيز الشراكة والتعاون فيمـا بينـها، مبـا يشـمل تعزيـز      

  قدرات قوات األمن األفغانية وتعزيز األمن يف املنطقة؛

ــه    - ٣٦   ــن قلق ــرب ع ــتان       يع ــدد املشــردين داخــل أفغانس ــادة األخــرية يف ع ــن الزي م
تكثيف اجلهود حىت جتعـل عـودة    علىبقوة حكومة أفغانستان  يشجعوالالجئني النازحني منه، و

وطنــهم وإعــادة إدمــاجهم مــن بــني أعلــى أولوياــا الوطنيــة، مبــا يف ذلــك    الالجــئني األفغــان إىل
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وتصان كرامتهم، ويؤيد بقـوة اجلهـود الـيت تبـذهلا      ظروف يحفظ فيها أمنهم عودم الطوعية يف
حكومة أفغانستان مـن أجـل يئـة الظـروف الالزمـة لعـودة الالجـئني األفغـان وإعـادة إدمـاجهم           

  البلد على حنو مستدام، ويدعو إىل مواصلة املساعدة الدولية املقدمة يف هذا الصدد وتعزيزها؛ يف

ــب  - ٣٧   ــدم إىل   يطلـ ــام أن يقـ ــني العـ ــرا    إىل األمـ ــهر تقريـ ــة أشـ ــل ثالثـ ــس كـ  الـ
ــن ــق مــن تقــدم، اســتنادا          ع ــدرج يف تقــاريره تقييمــا ملــا حتق التطــورات يف أفغانســتان، وأن ي
النقاط املرجعية لقياس وتتبع التقدم احملرز يف تنفيذ واليـة البعثـة، مبـا يف ذلـك علـى الصـعيد        إىل

  قرار؛الوطين، وتنفيذ أولوياا، على النحو احملدد يف هذا ال دون

  إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٣٨  
    
 


