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    العامة اجلمعية اختذته قرار
  ])Add.1 و A/62/L.7( رئيسية جلنة إىل اإلحالة دون[

  

  أفغانستان يف احلالة  -  ٦٢/٦
  ،العامة اجلمعية إن 

ــشري إذ   ــؤرخ ٦١/١٨ قرارهــا إىل ت ــشرين ٢٨ امل ــاين ت ــوفمرب/الث ــعإىل و ٢٠٠٦ ن  مجي
   الصلة، ذات السابقة قراراهتا

 الــصلة ذات  اجمللــسرئــيس وبيانــات األمــن جملــس اتقــرار مجيــع إىل أيــضا تــشري وإذ 
 ٢٠٠٦ فربايـر /شـباط  ١٥ املـؤرخ  )٢٠٠٦( ١٦٥٩ القراراتسيما   الو أفغانستان، يف باحلالة

 ١٩ املــــــؤرخ  )٢٠٠٧( ١٧٧٦  و٢٠٠٧ مــــــارس /آذار ٢٣ املــــــؤرخ  )٢٠٠٧( ١٧٤٦ و
ــبتمرب/أيلـــول ــان وكـــذلك ٢٠٠٧ سـ ــه أدىل الـــذي البيـ ــهيول/متـــوز ١٧ يف اجمللـــس رئـــيس بـ  يـ
٢٠٠٧)( ١،  

)(ومرفقاته أفغانستان اتفاق بتنفيذ الشديد التزامها عن تعرب وإذ   إطـار  تـوفر  اليت ٢
ــشراكة ــة بــني ال ــع أفغانــستان حكوم ــتنادا الــدويل واجملتم ــا رغبــة إىل اس  تــضطلع بــأن كليهم
 دوليــةال هــودمواصــلة اجل إىل احلاجــة تؤكــد وإذ ،وأمنــها تنميتــها مبــسؤولية تــدرجييا أفغانــستان

  الغاية،تلك  لتحقيق أفغانستان عملد

ــن تؤكــد وإذ  ــد م ــا جدي ــشديد التزامه ــسيادة ال ــستان ب  وســالمتها واســتقالهلا أفغان
  واألعراق، الثقافات املتعدد التارخيي تراثها حتترم وإذ الوطنية، ووحدهتا اإلقليمية

 وإذ أفغانـستان،  يف املاثلـة  التحـديات  يـسم  الذي الترابط بطابع أخرى مرة تسلم وإذ  
 فيمــا يتعلــق و والتنميــة واحلكــم األمــن جمــاالت يف املــستدام التقــدم أوجــه أن جديــد مــن تؤكــد

)١(  S/PRST/2007/27 ٣١ ‐  ٢٠٠٦أغـــسطس / آب١رات جملـــس األمـــن، قـــرارات ومقـــر: انظـــر؛ 
  .٢٠٠٧ليه يو/متوز

)٢(  S/2006/90املرفق ،.  
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 أفغانـستان،  يف املاثلـة  للتحـديات  التـصدي  إىل امللحـة  احلاجـة  علـى  التأكيد تكرر إذو  
 وتنظـيم  طالبـان  حركـة  هبا تقوم اليت اإلرهابية واألنشطة أعمال العنف اإلجرامية   تزايد خباصةو

 خباصـة  الـضالعون يف جتـارة املخـدرات، و        واألفـراد  شروعةاملـ  غـري  املسلحة واجلماعات القاعدة
 دون املـستوى  علـى  ذلـك  يف مبـا  األفغانيـة،  احلكوميـة  املؤسسات وتطوير والشرق، اجلنوب يف

 الوطنيـة،  املـصاحلة  وتـشجيع  العـدل،  قطـاع  بإصـالح  والتعجيل القانون، سيادة وتعزيز الوطين،
 ١٥ املـؤرخ  )١٩٩٩( ١٢٦٧ قـراره  يف األمـن  جملـس  أدخلـها  الـيت  التدابري بتنفيذ املساس دون

 يف العدالــة حتقيــق وعمليــة الــصلة، ذاتاألخــرى  والقــرارات ١٩٩٩ أكتــوبر/األول تــشرين
 داخليـا  واملـشردين  الالجـئني   لألفغـان  والطوعيـة  اآلمنـة  والعودة أفغانية، بقيادة االنتقالية املرحلة
التنميـــة ب النـــهوضو ومحايتـــها، اإلنـــسان حقـــوق وتعزيـــز ،تكفـــل كرامتـــهم منظمـــة بطريقـــة

  االقتصادية واالجتماعية،

 امللتـزمني  األجانب والرعايا األفغان ضد تشن اليت اهلجمات السياق هذا يف تدين وإذ 
 املتحـدة  األمـم  موظفوسيما   الو أفغانستان، يف والتنمية واالستقرار السالم توطيد عملية بدعم

ــون ــيون واملوظفـ ــون الدبلوماسـ ــون واملوظفـ ــدوليون الوطنيـ ــاملون والـ ــايل يف العـ ــساعدة جمـ  املـ
 وكـذلك  األمنيـة،  للمـساعدة  الدوليـة  والقـوة  األفغانية الوطنية األمن وقوات والتنمية، اإلنسانية
 املنظمـات  بعـض  حيمـل  األمـن  انعـدام  أن القلـق  مـع  تالحـظ  وإذ الدائمـة،  احلريـة  عمليـة  حتالف
  د منها يف بعض أجزاء أفغانستان،احل أو واإلمنائية اإلنسانية أعماهلا وقف على

 النامجـة  املـشكلة  إزاء ن مـا زال يـساورها قلـق بـالغ         ، وإن كـا   احملـرز  بالتقدم تسلم وإذ 
 تـشكل  الـيت  احلرب خملفات من واملتفجرات لألفراد املضادة األرضية األلغام ماليني وجود عن

قتـصادية وجهـود اإلنعـاش      اال األنـشطة  اسـتئناف  أمـام  رئيسيا وعائقا السكان على كبريا خطرا
  ،والتعمري

 فـإن  ،األمـن  قطـاع  بناء عملية شهدهتا اليت يناتالتحس من الرغم على أنه تالحظ وإذ 
ــد ــة اهلجمــات تزاي ــيت اإلرهابي ــان حركــة وراءهــا يقــف ال  مــن وغريمهــا القاعــدة وتنظــيم طالب

 األنــشطة بــسبب األمــن وانعــدام أفغانــستان،وشــرق  جنــوب يف خباصــةو املتطرفــة، اجلماعــات
 التـرابط قـوة    وتزايـد  مـشروعة  غـري  بـصورة  هبا واالجتار املخدرات وإنتاج واإلرهاب اإلجرامية

 القاعــدة وتنظــيم طالبــان حركــة هبــا تقــوم الــيت اإلرهابيــة واألنــشطة املخــدراتبــني جتــارة  
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 مجيـع  يف والنظـام  القـانون  إنفـاذ  وعـن  ألمنا توفري عن املسؤولية أن أيضا تالحظ وإذ 
 احلريـة  عمليـة  وحتـالف  املـساعدة  قوة دعمهات اليت أفغانستان حكومة عاتق على تقع البلد أحناء

 قــوة بــني املتواصــل وبالتنــسيق الــصدد هــذا يف احملــرز املؤســسي بالتقــدم تعتــرف وإذ الدائمــة،
 وإذ ، يف اآلونة األخـرية    العنف وترية اعدتص إزاء قلقبالغ ال  يساورها وإذ ،تحالفالو املساعدة
 ،األفغانيـة  األمـن  قـوات  وجـود  ذلك يف مبا املركزية، احلكومة سلطة بسط مواصلة أمهية تؤكد
  ،مجيع مقاطعات أفغانستان يف

 يف تالحـظ، إذ  و أفغانـستان،  أحناء شىت يف املساعدة قوة توسع باستكمال ترحب وإذ 
ــهج ســياق ــشامل، الن ــآزر أوجــه ال ــ الت ــة أهــداف نيب ــم بعث ــدمي املتحــدة األم ــساعدة لتق  إىل امل

  ،ساعدةامل وقوة أفغانستان

 وحتـالف ساعدة  املـ  وقـوة  األفغانيـة  الوطنية والشرطة األفغاين الوطين باجليش تشيد وإذ  
  ني الظروف األمنية يف أفغانستان،حتس أجل من جهود من تبذله ملا الدائمة احلرية عملية

 األفغانيــة الوطنيــة والــشرطة األفغــاين الــوطين اجلــيش بــأن قالــسيا هــذا يف تــسلم وإذ 
ــز إضــايف دعــم إىل حباجــة ــدراهتما لتعزي ــة،وكفاءهتمــا  ق ــ بوســائل املهني ــوفري  هامن ــدت  مــن املزي

 التابعـة  الـشرطة  بعثة بنشر الصدد هذا يف ترحب وإذ أحدث، مبعدات وتزويدمهاهلما   التدريب
  أفغانستان، يف األورويب لالحتاد

   يز األمن والتنمية يف أفغانستان،لتعز فعالة أداة يشكل اإلقليمي التعاون أن تؤكد وإذ

 مبـا  ،اإلقليمي التعاون لتعزيز اختذت مؤخرا  اليت باملبادرات الصدد هذا يف ترحب وإذ 
  وأفغانستان، للتعاون شنغهاي منظمة بني شتركامل تصالاال فريق إنشاء ذلك يف

 مـؤمتر  يف اإلقليمي للتعاون آسيا جنوب رابطة يف انأفغانست بدخول أيضا ترحب وإذ  
 لزيــادة فرصــة هباعتبــار ،٢٠٠٧ أبريــل/نيــسان ٤  و٣يف نيــودهلي  يف عقــد الــذي الرابطــة قمــة
  التنمية، أجل من اإلقليمي االقتصادي التعاون تعزيز

 كـانون  ٥ املـؤرخ  بـون  اتفـاق  وأحكـام  لـروح  تأييـدها املـستمر    جديد من تؤكد وإذ  
)(٢٠٠١ سمربديــ/األول  أبريــل/نيــسان ١ ة املؤرخــلني، مبــا يف ذلــك مرفقاتــه  بــر وإعــالن ٣

_______________ 
انظـر  (اتفاق بشأن ترتيبات مؤقتة يف أفغانستان ريثمـا يعـاد إنـشاء املؤسـسات احلكوميـة الدائمـة                     ) ٣ )

.(  S/2001/1154
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)(  تواصـل،  بـأن  تتعهد وإذ ،٢٠٠٦ يناير/الثاين كانون ٣١ املؤرخ أفغانستان واتفاق ٤
 يف أفغانـستان  وشـعب  حلكومـة  الـدعم  تقـدمي  الـسياسي،  االنتقال عملية إكمال يف النجاح بعد

 احلقـة  مكانتـهما  واسـتعادة  الدسـتورية  الدميقراطيـة  أسـس  وتعزيـز  ابلدمه بناء إعادة إىل سعيهما
  األمم، جمتمع يف

 أيــضا تكفــلأن و للبلــد العرقــي التنــوع الوطنيــة احلكومــة  متثــلأن أمهيــة تالحــظ وإذ  
  ، مع الرجلكاملة وعلى قدم املساواة بصورة املرأة مشاركة

 بإصـالح  والـدويل  األفغـاين  االلتـزام  لتعزيـز  مـؤخرا اختذت   اليت باخلطوات ترحب وإذ 
 رومـا   يف عقـد  الـذي  أفغانـستان  يف القـانون  بـسيادة  املعـين  ؤمترامل يف مبني هو كما قطاع العدل 

  ،٢٠٠٧ يوليه/متوز ٣  و٢ يف

 الدسـتور  يف األفغـان  جلميـع  األساسـية  واحلريات اإلنسان حقوق ضمان إىل تشري وإذ  
 بالنـسبة سـيما    الو األساسـية،  واحلريات اناإلنس حقوق حالة حتسني حنو هامة خطوة هباعتبار
ــساء ــال، للن ــا عــن تعــرب وإذ واألطف ــضارة العواقــب إزاء قلقه ــيت ال ــا ال  العنــف أعمــال ختلفه

 األخـرى  املتطرفـة  واجلماعـات  القاعـدة  وتنظـيم  طالبان حركة هبا تقوم اليت اإلرهابية واألنشطة
  القانون، سيادة ضمان على ستانأفغان حكومة قدرة على

ــس قــرار إىل أيــضا تــشري ذوإ  ــؤرخ  )٢٠٠٥( ١٦١٢ األمــن جمل يوليــه / متــوز٢٦امل
  املسلح، والصراع األطفال بشأن ٢٠٠٥

 تكـرر إذ  و املـدنيني،  صـفوف يف   إصـابات يقـع مـن      كل مـا   إزاء قلقها عن تعرب وإذ  
 بالقــانون والتمــسك املــدنيني أرواح محايــة لــضمان املمكنــة اخلطــوات مجيــع اختــاذ إىل ادعوهتــ
  اإلنسان، حقوق وقانون الدويل سايناإلن

 أكتـوبر /األول تـشرين  ٣١ املـؤرخ  )٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمـن  جملس قرار إىل تشري وإذ  
 احليــاة يف املــرأة متكــني يف احملــرز بالتقــدم تــشيد وإذ واألمــن، والــسالم املــرأة بــشأن ٢٠٠٠
 علـى  املـساعدة  شـأهنما  مـن  الـسياسية  العمليـة  يف تـارخييني  معلمني باعتبارمها األفغانية السياسية
 ضـرورة   يف الوقـت نفـسه     تالحـظ إذ  و أفغانـستان،  يف الـوطين  واالسـتقرار  الدائم السالم توطيد
   املرأة أيضا على صعيد املقاطعات،متكني على العمل تعزيز

ــارير القلــق مــع تالحــظ وإذ  ــواردة التق ــهاكات اســتمرار عــن ال ــسان حقــوق انت  اإلن
 يف “الــشرف جــرائم” هــافي مبــا التمييزيــة، أو العنيفــة ارســاتواملم الــدويل اإلنــساين والقــانون

_______________ 
: متاح على  )  . ٤ )www.unama-afg.org
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الـيت وقعــت يف   اآلخـرين  واملــدنيني الـصحفيني بــل وقتـل   اختطـاف  حـاالت  تـدين  وإذ 
  ،ومتطرفة إرهابية مجاعات يد على اآلونة األخرية

)( ٥  عـام  أوائـل يف   للتنميـة  املؤقتـة  األفغانية الوطنية االستراتيجية  على إجناز  شجعت وإذ  
   لأللفية، اإلمنائية األهداف تحقيقل أخرى اجهودحكومة أفغانستان  بذلوعلى  ٢٠٠٨

 عقـدا  نااللـذ  اإلقليمي االقتصادي التعاون امؤمتربالنتائج اليت توصل إليها      ترحب ذوإ 
 تــــشرين ١٩ و ١٨ يف نيــــودهلي ويف ٢٠٠٥ ديــــسمرب/األول كــــانون ٥  و٤ يف كابــــل يف

 يونيـه /حزيـران  ٥  و ٤ يف كابـل  يف عقـد  الـذي  اتيـة ؤامل البيئة هتيئة مؤمترو ٢٠٠٦ نوفمرب/الثاين
، اتريهـ  يف االقتـصادي  التعـاون  منظمة عقدته الذي عشر السابع يالوزار واالجتماع ٢٠٠٧

يـضا بـالعرض    أ ترحب وإذ ،٢٠٠٧ أكتوبر/األول تشرين ٢٠ إىل   ١٧أفغانستان يف الفترة من     
 عــام أوائــل يف اإلقليمــي االقتــصادي للتعــاون املقبــل املــؤمتر ستــضافةالالــذي قدمتــه باكــستان  

٢٠٠٨،  

تكفل حكومة أفغانستان جبهود اإلصالح والـتعمري،        مبواصلة وتزايد    أيضاوإذ ترحب     
وإذ تؤكــد علــى احلاجــة املاســة إىل توليهــا زمــام األمــور يف مجيــع ميــادين احلكــم وإىل حتــسني    

ــها ،القــدرات املؤســسية  ــات، مــن أجــل اســتخدام      ومن ــى صــعيد املقاطع ــدرة املؤســسية عل  الق
  املعونات على حنو أكثر فعالية،

مال املساعدة اإلنسانية اليت يضطلع هبا اجملتمـع الـدويل يف            ألع وإذ تعرب عن تقديرها     
 أفغانستان وتنميتها، وإذ تدرك ضرورة املضي قدما يف معاجلة مشكلة بـطء معـدل الـتغري        تعمري

ــة         ــدرة حكوم ــم ق ــز ودع ــاين، وإذ تالحــظ ضــرورة تعزي ــشعب األفغ ــشية لل يف األوضــاع املعي
ــة األ   ــوفري اخلــدمات االجتماعي ــستان علــى ت ــصحة   خبساســية، وأفغان ــيم وال اصــة خــدمات التعل

  العامة، وعلى النهوض بالتنمية،

 ومـستدام،   علـى حنـو طـوعي      باستمرار عودة الالجـئني واملـشردين داخليـا          وإذ ترحب   
بينمــا تالحــظ مــع القلــق أن الظــروف الــسائدة يف بعــض أحنــاء أفغانــستان ليــست مؤاتيــة بعــد    

   ومستدامة،للعودة إىل بعض املواطن األصلية بصورة آمنة

_______________ 
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 أن التخلـف واالفتقـار إىل القـدرات يزيـدان ضـعف أفغانـستان يف مواجهـة                  وإذ تدرك   
  الكوارث الطبيعية والظروف املناخية القاسية،

 للعمــل الــذي تــضطلع بــه أفرقــة تعمــري املقاطعــات واللجنــة  وإذ تعــرب عــن تقــديرها  
  التوجيهية التنفيذية،

 زراعـة املخـدرات وإنتاجهـا يف أفغانـستان،           إزاء التوسـع يف    وإذ يساورها بـالغ القلـق       
 بني جتـارة املخـدرات واألنـشطة اإلرهابيـة الـيت            الترابطاالجتار باملخدرات وتزايد قوة     وكذلك  

 وتنظـيم القاعـدة وغريمهـا مـن اجلماعـات املتطرفـة، ممـا يقـوض اسـتقرار             طالبان هبا حركة    قومت
دي، وخيلـف عواقـب خطـرية يف املنطقـة        وكذلك إعمارها السياسي واالقتصا     وأمنها أفغانستان

 لتزامهـا بتخلـيص البلـد مـن هـذا         اوخارجها، وإذ تشيد بتأكيـد حكومـة أفغانـستان مـن جديـد              
   اختاذ تدابري حازمة إلنفاذ القوانني،هامنعدة طرق باإلنتاج وهذه التجارة الضارين، 

)( ٦ وإذ تـسلم بـأن     إىل االستراتيجية الوطنية املـستكملة ملكافحـة املخـدرات       وإذ تشري   
مرحبـة ومـستدامة    بديلـة    إجيـاد سـبل عـيش        خباصةالتنمية االجتماعية واالقتصادية ألفغانستان، و    

يف قطاع اإلنتاج النظامي، عنصر مهم لنجاح تنفيـذ االسـتراتيجية وتعتمـد إىل حـد كـبري علـى                    
  تعزيز التعاون الدويل مع حكومة أفغانستان،

يــزال  لــدور األساســي واحملايــد الــذي ال  لوإذ تعــرب عــن تقــديرها ودعمهــا القــوي   
 يضطلع به األمني العام وممثله اخلـاص مـن أجـل توطيـد الـسالم واالسـتقرار يف أفغانـستان، وإذ                    

دوليـة  قيـام مـشاركة     تـشجيع   يف   عثـة تقـدمي املـساعدة      الدور األساسي الذي تضطلع بـه ب       ؤكدت
لـة اإلغاثـة اإلنـسانية إىل مرحلـة         ، بقيـادة أفغانيـة، مـن مرح       الـسلس  لكفالة االنتقال    اتساقاأكثر  

 أيـضا احلاجـة إىل تعزيـز التعـاون والتنـسيق والـدعم املتبـادل علـى                 ؤكـد اإلنعاش والتعمري، وإذ ت   
   بني اجملتمع الدويل وحكومة أفغانستان،طردحنو م

ــشئ      وإذ ترحــب   ــذي أن ــسيق والرصــد ال ــشترك للتن ــس امل ــاق مبوجــب  بعمــل اجملل اتف
لة حتــسني التنــسيق بــني حكومــة أفغانــستان وشــركائها الــدوليني  أفغانــستان بوصــفه أداة ملواصــ
  ورصد تطبيق مجيع املعايري،

 احلاجــة إىل اســتمرار وجــود التــزام دويل قــوي بتقــدمي املــساعدة اإلنــسانية   وإذ تــدرك  
ــرب، يف       وإىل  ــستان، وإذ تع ــة أفغان ــا حكوم ــوىل زمامه ــتعمري تت ــل وال ــاش والتأهي ــرامج لإلنع ب

رها ملنظومة األمم املتحدة وجلميع الدول واملنظمـات الدوليـة واملنظمـات            الوقت ذاته، عن تقدي   
يـــزال موظفوهـــا الـــدوليون واحملليـــون يلبـــون االحتياجـــات اإلنـــسانية   غـــري احلكوميـــة الـــيت ال

_______________ 
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)( ٧    والتوصيات الواردة فيه؛ بتقرير األمني العامترحب  - ١  

 تــصاعد العنــف يف أفغانــستان، مبــا يف ذلــك تــصاعد اهلجمــات    تــدين بــشدة  - ٢  
الـيت   اجلنوبية والشرقية، بسبب تزايد أعمال العنف واإلرهـاب  نطقتنياملاالنتحارية، وخباصة يف  

تنظيم القاعـدة واجلماعـات املتطرفـة األخـرى واجلماعـات الـضالعة يف               و طالبان حركة   تقوم هبا 
جتارة املخدرات، مما أدى إىل ازدياد عدد الضحايا بني املدنيني األفغـان وقـوات األمـن الوطنيـة                  
ــوظفي          ــني م ــة، وب ــة الدائم ــة احلري ــة وحتــالف عملي ــة للمــساعدة األمني ــوة الدولي ــة والق األفغاني

  والدولية وسائر العاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية؛وكاالت املعونة األفغانية 

 مجيـع ساعدة يف    املـ   أمهية توفري األمن بقدر كاف، وترحب بوجود قـوة         تؤكد  - ٣  
أحنــاء أفغانــستان، وهتيــب بالــدول األعــضاء أن تواصــل اإلســهام يف قــوة املــساعدة بــاألفراد          

ري املقاطعـات بالتنـسيق الوثيـق مـع         واملعدات واملوارد األخرى وأن تستمر يف تطـوير أفرقـة تعمـ           
  حكومة أفغانستان وبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان؛

 للعمل الذي تضطلع به بعثة تقدمي املساعدة، علـى النحـو           تعرب عن تقديرها    - ٤  
 اسـتمرار أمهيـة الـدور    ؤكـد ، وت)٢٠٠٧ (١٧٤٦الذي كلفها به جملـس األمـن مبوجـب قـراره        

يق قيـام مـشاركة دوليـة        وتنـس  شجيعيف تـ  تقـدمي املـساعدة     احملايـد الـذي تؤديـه بعثـة         و األساسي
، وترحب بتوسـيع نطـاق وجودهـا يف مزيـد مـن املقاطعـات، ممـا يكفـل أداء األمـم                 أكثر اتساقا 

ــة    ــسيقي األساســي، وتــشجع بعث ــدورها التن ــد وجودهــا   تقــدمي املــساعدة املتحــدة ل  علــى توطي
ظــروف الســيما يف اجلنــوب، إذا مسحــت    أرجــاء البلــد، والومواصــلة توســيع نطاقــه يف مجيــع 

   بذلك؛يةاألمن

  بطــرق منــها حبكومــة أفغانــستان أن تــستمر، مبــساعدة اجملتمــع الــدويل، هتيــب  - ٥  
ساعدة، وفقـا للمـسؤولية املعهـود هبـا إىل كـل منـهما، يف       املـ حتالف عملية احلرية الدائمـة وقـوة      

 وتنظـيم   طالبـان  أفغانستان، على أيدي أفراد حركـة        التصدي للخطر الذي يهدد أمن واستقرار     
ــة، وكــذلك     ــي، و مــن جــراء  القاعــدة وغريمهــا مــن اجلماعــات املتطرف اصــة خبالعنــف اإلجرام

  يتعلق منه بتجارة املخدرات؛ ما

_______________ 
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 حكومة أفغانستان والسلطات احمللية على اختاذ مجيـع اخلطـوات املمكنـة             حتث  - ٦  
التنميــة جمــايل مــم املتحــدة واملــوظفني العــاملني يف  مــن أجــل تــأمني ســالمة وصــول مــوظفي األ 

  وتقدمي املساعدة اإلنسانية إىل مجيع السكان املتضررين، ودون عوائق؛

، وتعرب عـن أسـفها ملـا وقـع مـن       خويف مجيع أعمال العنف والت    تدين بشدة   - ٧  
 بـذل   علـى ، وحتث حكومة أفغانـستان والـسلطات احملليـة   ماديةألرواح ومن أضرار خسائر يف ا 

ديـسمرب  /ل كـانون األو   ١٥ املـؤرخ    ٦٠/١٢٣، وفقـا لقـرار اجلمعيـة العامـة          كل مـا يف وسـعها     
إىل العدالة وضمان سالمة وأمن وحرية تنقـل مجيـع مـوظفي         اهلجمات   ، لتقدمي مرتكيب  ٢٠٠٥

األمم املتحدة واملوظفني العاملني يف جمايل التنميـة وتقـدمي املـساعدة اإلنـسانية ومحايـة ممتلكـات                  
  مم املتحدة واملنظمات اإلمنائية أو اإلنسانية؛األ

التنفيـذ الكامـل لربنـامج حـل اجلماعـات املـسلحة غـري              ب النـهوض  أمهيـة    تؤكد  - ٨  
، علـى أن تـضمن يف الوقـت نفـسه            بـه  املشروعة يف مجيـع أحنـاء البلـد يف ظـل تكفـل أفغانـستان              

 ذلـك إصـالح قطـاع       يبذل يف هذا الـصدد مـن جهـود أخـرى، مبـا يف              التنسيق واالتساق مع ما   
 األمن والتنمية اجملتمعية ومكافحة املخـدرات والتنميـة علـى صـعيد املقاطعـات واملبـادرات الـيت                 

عـدم اشـتراك الكيانـات واألفـراد بـصورة غـري قانونيـة يف العمليـة                 هبدف كفالـة     األفغان   يقودها
ألن  كـايف  الـدعم ال   وتطالـب بتقـدمي    ،السياسية، وفقا للقوانني واألنظمـة املعتمـدة يف أفغانـستان         

بصورة متزايدة دورها القيادي يف تنفيذ برنامج حل اجلماعـات املـسلحة             وزارة الداخلية تؤدي  
  غري املشروعة؛

عنــها املــؤمتر املعــين حبــل اجلماعــات املــسلحة غــري أســفر  الــيت ائج بالنتــترحــب  - ٩  
عقـود يف طوكيـو   التنسيق مـع إصـالح قطـاع الـشرطة امل    : املشروعة من أجل استقرار أفغانستان   

)(٢٠٠٧يونيه / حزيران٢١يف    ؛٨

  يف هــذا الــصدد بــالتزام حكومــة أفغانــستان بالعمــل حبــزم فيمــا ترحــب أيــضا  - ١٠  
يتعلق حبل اجلماعات املسلحة غري املشروعة، والعمـل بنـشاط علـى املـستوى الـوطين ومـستوى        

  املقاطعات واملستوى احمللي للوفاء هبذا االلتزام؛

 املؤلــف مــن قــوات   بتطــوير اجلــيش الــوطين األفغــاين اجلديــد ترحــب كــذلك  - ١١  
ــة ــا        حمترف ــز كلت ــة لتحــديث وتعزي ــود حثيث ــذل جه ــدعو إىل ب ــة، وت ــة األفغاني ــشرطة الوطني  وال

ــشرطة        ــة ال ــشر بعث ــصدد بن ــذا ال ــصلة، وترحــب يف ه ــة ذات ال املؤســستني واإلدارات احلكومي
  ؛٢٠٠٧التابعة لالحتاد األورويب يف أفغانستان يف عام 

_______________ 
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 بإجناز عمليـة نـزع سـالح اجلنـود األطفـال وتـسرحيهم مـن اخلدمـة يف                   ترحب  - ١٢  
القــوات العــسكرية األفغانيــة، وتؤكــد أمهيــة إعــادة إدمــاج اجلنــود األطفــال وتقــدمي الرعايــة إىل  

جهـود الـيت تبـذهلا يف      لاألطفال اآلخرين املتضررين من احلرب، وتثين على حكومة أفغانـستان ل          
ها على مواصلة جهودها بالتعاون مع األمم املتحدة، مبـا يف ذلـك التعـاون               هذا الصدد، وتشجع  

ــدوليني       ــشركاء ال مــع املمثــل اخلــاص لألمــني العــام املعــين باألطفــال والــصراع املــسلح ومــع ال
  اآلخرين؛

ــا   - ١٣   ــال واســتخدامهم مــن جانــب    تعــرب عــن قلقه ــد األطف  إزاء اســتمرار جتني
رهابيــة يف أفغانــستان، وتكــرر تأكيــد أمهيــة تنفيــذ قــرار اجلماعــات املــسلحة غــري املــشروعة واإل

ــن   ــسلح  ) ٢٠٠٥ (١٦١٢جملــس األم ــصراع امل ــال وال ــشأن األطف ، ووضــع حــد الســتخدام   ب
األطفال مبا يتنـاىف والقـانون الـدويل، وترحـب بـاجلهود الـيت تبـذهلا حكومـة أفغانـستان يف هـذا                  

ــة ح     ــستان إىل اتفاقي ــضمام أفغان ــضا بان ــضمار، وترحــب أي ــل امل ــوق الطف )(ق ــا ٩  وبروتوكوليه
ــاريني )(االختي ــؤمتر    ١٠ ــة يف م ــا احلكوم ــيت تعهــدت هب ــال مــن  ” وبااللتزامــات ال حــرروا األطف

  ؛٢٠٠٧فرباير / شباط٦  و٥يف ، املعقود يف باريس “احلرب

ــامج     ترحــب  - ١٤   ــق برن ــن طري ــدم احملــرز ع ــراءات  بالتق ــاإلج ــام يف ةاملتعلق  باأللغ
 مبوجـب اتفاقيـة     اسؤولياهتمبـ  ان يف جهودها الرامية إىل الوفاء     ستأفغانستان، وتؤيد حكومة أفغان   

)(حظــر اســتخدام وتكــديس وإنتــاج ونقــل األلغــام املــضادة لألفــراد وتــدمري تلــك األلغــام    ١١ ،
 باأللغـام   ةاملتعلقـ جـراءات   اتساقا مـع األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، والتعـاون التـام مـع برنـامج اإل                 

دمري مجيع املخزونـات املعروفـة أو اجلديـدة مـن األلغـام األرضـية       األمم املتحدة، وتتنسقه الذي  
  املضادة لألفراد؛

 ثـر إجـراء انتخابـات مأمونـة ونزيهـة      إ اليت يتعني التصدي هلـا   تحدياتال تدرك  - ١٥  
اجملتمع الـدويل  يـب بـ  ، وهت)٢(وإنشاء مؤسسات دميقراطية على النحو احملدد يف اتفاق أفغانـستان       

  مواصلة تقدمي الدعم املستمر؛ 

ــاع       ترحــب  - ١٦   ــشأن إصــالح قط ــستان ب ــة أفغان ــذهتا حكوم ــيت اخت ــاخلطوات ال  ب
، وترحب أيضا بالتقدم احملرز يف إنشاء نظام للعدالة يتسم باإلنصاف والفعالية، باعتبـاره              العدل

 أحنـاء  مجيـع القـانون يف   جتاه هدف تعزيـز احلكومـة وتـوفري األمـن وضـمان سـيادة             مهمةخطوة  

_______________ 
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٩

  .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣؛ واملرجع نفسه، اجمللد ٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧١املرجع نفسه، اجمللد   )
  .٣٥٥٩٧، الرقم ٢٠٥٦املرجع نفسه، اجمللد   )
١٠
١١

)
)
)
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ــها  عتــشج  - ١٧   ــى االنت ــستان عل ــة أفغان ــة    حكوم ء مــن وضــع االســتراتيجية الوطني
 الــالزماجملتمع الــدويل ضــمان تقــدمي الــدعم بــ يــبوبرنــامج العدالــة الوطنيــة، وهتل لقطــاع العــد

   يف مؤمتر روما؛مت التعهد هباإلصالح قطاع العدل، مبا يف ذلك الوفاء بااللتزامات اليت 

 القـضائي   ام النظـ  صالحيف إ  مزيد من التقدم     إحراز ضرورة   أخرى مرة تؤكد  - ١٨  
، وحتث حكومة أفغانستان واجملتمع الـدويل علـى تكـريس املـوارد              على حنو شامل   يف أفغانستان 

احترام ســيادة القــانون وحقــوق بــ النــهوض مــن أجــلوإصــالحه  قطــاع الــسجون  لتأهيــلأيــضا
احلـد يف الوقـت نفـسه مـن املخـاطر الـيت يتعـرض هلـا الـسجناء علـى                     واإلنسان يف هذا القطاع،     

  حة البدنية والعقلية؛صعيد الص

 إىل االحترام التام حلقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية للجميـع، دون                تدعو  - ١٩  
أي نوع من أنواع التمييز، مبـا يف ذلـك التمييـز علـى أسـاس نـوع اجلـنس أو العـرق أو الـدين،                       

  وفقا لاللتزامات املنصوص عليها يف الدستور األفغاين والقانون الدويل؛

ــوع انتــهاكات      التأكيــد تواصــل   - ٢٠   ــاءات بوق ــق يف االدع ــى ضــرورة التحقي عل
 االنتـهاكات املرتكبـة     هـا حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل يف احلاضـر واملاضـي، مبـا في             

ضــد األشــخاص املنــتمني إىل أقليــات عرقيــة ودينيــة، وكــذلك ضــد النــساء والفتيــات، وتيــسري  
اءة والفعالية وتقـدمي مـرتكيب هـذه االنتـهاكات إىل           إتاحة وسائل انتصاف للضحايا تتسم بالكف     

  العدالة وفقا للقانون الدويل؛

  ضرورة ضمان احترام احلق يف حريـة التعـبري واحلـق يف حريـة الفكـر أو         تؤكد  - ٢١  
مــن حــدث يف اآلونــة األخــرية  الــضمري أو املعتقــد، يف الوقــت الــذي تالحــظ فيــه مــع القلــق مــا

   الصحفيني؛ ويف وختللحد من حرية التعبريحماوالت 

، وخباصـة أعمـال اإلرهـاب    حلالـة األمنيـة  يترتـب علـى ا     مـا  تالحظ مـع القلـق      - ٢٢  
 سـليب علـى    مـن أثـر  والعنف اليت تقوم هبا حركة طالبان وتنظيم القاعـدة واجلماعـات املتطرفـة،    

ن  حلقـوق اإلنـسان والقـانو      تـام  وتـدعو مجيـع األطـراف إىل االحتـرام ال          التمتع حبقـوق اإلنـسان،    
ــة         ــة األفغاني ــساعدة اللجن ــل، مب ــذ الكام ــستان وإىل التنفي ــع أحنــاء أفغان ــدويل يف مجي ــساين ال اإلن
املستقلة حلقوق اإلنسان وبعثة تقدمي املساعدة، لألحكام املتعلقة حبقوق اإلنـسان مـن الدسـتور               

 وتـشيد  ، بالكامـل   املتعلقـة بتمتـع املـرأة مبـا هلـا مـن حقـوق اإلنـسان                األحكـام األفغاين، مبا فيهـا     
  بااللتزام الذي تبديه حكومة أفغانستان يف هذا الصدد؛
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 أمهية الدور الذي تؤديه اللجنة األفغانية املستقلة حلقوق اإلنـسان        تكرر تأكيد   - ٢٣  
يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية، وتؤكـد ضـرورة توسـيع نطـاق عملياهتـا                  

طـة  خحكومـة أفغانـستان   تنفيـذ  ألفغـاين، وتـدعو إىل   يف مجيع أحنـاء أفغانـستان وفقـا للدسـتور ا          
جملـس  أدخلها   التدابري اليت    نفيذ، دون املساس بت    بشكل كامل   واملصاحلة ةلاالعمل للسالم والعد  

ــراره  يفاألمــن  ــة   ) ١٩٩٩ (١٢٦٧ق ع اخــضإوالقــرارات األخــرى ذات الــصلة، وتؤكــد أمهي
  الوطين والدويل؛وفقا للقانون القضائية منتهكي حقوق اإلنسان للمساءلة 

بـشأن املـرأة والـسالم واألمـن،        ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥  قرار جملس األمـن    إىل تشري  - ٢٤  
وتثين على اجلهود اليت تبذهلا حكومة أفغانستان يف جمال تعميم مراعاة القـضايا اجلنـسانية ومـن                 

مـور  أجل محاية وتعزيز املساواة يف احلقوق بني املرأة والرجـل علـى النحـو الـذي تكفلـه مجلـة أ                  
ــرأة      ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــة القــضاء علــى مجي ــها تــصديقها علــى اتفاقي )(من  والدســتور ١٢

تزال تتسم هبا مشاركة املـرأة بـصورة كاملـة وعلـى قـدم           األفغاين، وتكرر تأكيد األمهية اليت ال     
   يف مجيع جماالت احلياة يف أفغانستان؛ مع الرجلاملساواة

العمل الوطنية للمرأة يف أفغانـستان واجلهـود         باالنتهاء من إعداد خطة      ترحب  - ٢٥  
الكــبرية الــيت تبــذهلا حكومــة أفغانــستان ملكافحــة التمييــز، وحتــث احلكومــة علــى إشــراك مجيــع   

 يف وضــع وتنفيــذ بــرامج اإلغاثــة     فعــاالســيما املــرأة، اشــراكا   عناصــر اجملتمــع األفغــاين، وال  
اإلحـصائية واسـتعماهلا علـى أسـاس        واإلصالح واإلنعاش والتعمري، وتشجع على مجع البيانات        

مــصنف حــسب نــوع اجلــنس مــن أجــل تــوفري معلومــات عــن العنــف القــائم علــى أســاس نــوع 
اجلنس وتتبع التقدم احملرز يف إدماج املرأة التام يف احلياة السياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة يف                

  أفغانستان تتبعا دقيقا؛

يتعلـــق باملـــساواة بـــني اجلنـــسني يف  بالتقـــدم الكـــبري الـــذي أحـــرز فيمـــا  تقـــر  - ٢٦  
أفغانستان يف السنوات األخرية، وتدين بشدة حوادث التمييـز والعنـف ضـد النـساء والفتيـات،          

  ، يف أفغانستان، بصرف النظر عن مكان وقوعها؛الناشطات من النساءمبن فيهن 

ــة ملكافحــة االجتــار    ترحــب  - ٢٧    باعتمــاد حكومــة أفغانــستان خلطــة العمــل الوطني
 استرشــادا بالبــشرترحــب أيــضا باملبــادرات املتخــذة لــسن تــشريع بــشأن االجتــار    وطفــال، باأل

 املكمـل    واملعاقبـة عليـه    ،بربوتوكول منع وقمع االجتار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال           

_______________ 
١٢  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩ املرجع نفسه، اجمللد  ) )
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)( ، وتؤكــد أمهيــة ١٣
   تصبح أفغانستان طرفا يف هذا الربوتوكول؛النظر يف أن

 حكومة أفغانستان على أن تواصل على حنو فعال إصالح قطـاع اإلدارة           حتث  - ٢٨  
العامة من أجل إعمال سيادة القانون وضمان احلكم الرشـيد واملـساءلة علـى املـستويني الـوطين        

منــها يف اتفــاق أفغانــستان، واحمللــي علــى الــسواء، وتؤكــد أمهيــة اســتيفاء املعــايري املتــصلة بكــل  
  بدعم من اجملتمع الدويل؛

 املعين بالتعيينات يف الوظائف العليا، واالنتـهاء        فريق باإلنشاء الرمسي لل   ترحب  - ٢٩  
صالح اإلدارة العامة، وتشجع حكومة أفغانستان على ضـمان تعـيني           إل  املنقح طاراإلمن وضع   

  ان؛املسؤولني على النحو الذي يتطلبه اتفاق أفغانست

الدول املاحنة، على مساعدة حكومـة      مجيع  اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك      تشجع    - ٣٠  
  أفغانستان على جعل بناء القدرات وتنمية املوارد البشرية أولوية تشمل عدة قطاعات؛

 حكومة أفغانستان على أن تواصل بنشاط جهودهـا الراميـة إىل إنـشاء              تشجع  - ٣١  
فافية على صعد احلكومة الوطنية واإلقليمية واحملليـة تتـوىل قيـادة            إدارة أكثر فعالية ومساءلة وش    

مكافحة الفساد وفقا التفـاق أفغانـستان، وتالحـظ مـع القلـق آثـار الفـساد فيمـا يتعلـق بـاألمن                     
  واحلكم الرشيد ومكافحة صناعة املخدرات والتنمية االقتصادية؛

ــى أن تتــصدى، مبــساعدة مــن اجمل   حتــث  - ٣٢   ــستان عل ــة أفغان ــدويل،   حكوم تمــع ال
 برنـامج شـامل إلصـدار سـندات امللكيـة،           عـن طريـق   ملسألة املطالبات املتعلقـة مبلكيـة األراضـي         

يشمل التسجيل الرمسي جلميع املمتلكات وحتسني تـأمني حقـوق امللكيـة، وترحـب بـاخلطوات                
  اليت اختذهتا احلكومة بالفعل يف هذا الصدد؛

)٥(  وتـربز  اتيجية الوطنية األفغانيـة للتنميـة   التقدم احملرز يف وضع االستر     تالحظ  - ٣٣  
، وحتـث اجملتمـع الـدويل       ٢٠٠٨ عـام    يف مطلـع  السـتراتيجية    ل احلاجة إىل وضـع الـصيغة النهائيـة       

  على دعم هذه العملية بصورة فعالة؛

ــتعجال    - ٣٤   ــه االسـ ــى وجـ ــد علـ ــدة   تناشـ ــم املتحـ ــة األمـ ــدول ومنظومـ ــع الـ  مجيـ
ــة واملنظمــات غــري احلك   ــة     واملنظمــات الدولي ــساعدات املمكن ــع امل ــدمي مجي ــة أن تواصــل تق ومي

 والتعمرييـــة واملاليـــة والتقنيـــة صـــالحيةوالـــضرورية إىل أفغانـــستان يف اجملـــاالت اإلنـــسانية واإل 
  واملادية، بالتنسيق الوثيق مع حكومة أفغانستان ووفقا الستراتيجيتها الوطنية للتنمية؛

_______________ 
١٣  .، املرفق الثاين٥٥/٢٥القرار   ) )
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ان، على زيـادة نـسبة املـساعدة الـيت           اجملتمع الدويل، وفقا التفاق أفغانست     حتث  - ٣٥  
يقدمها املاحنون بشكل مباشر إىل امليزانية األساسية، على النحو الذي يتفق عليـه بـشكل ثنـائي           
بــني حكومــة أفغانــستان وكــل مــانح علــى حــدة، وكــذلك مــن خــالل طرائــق متويــل أخــرى      

مـن قبيـل الـصندوق      ميكن التنبؤ هبـا بـشكل أفـضل،          للميزانية األساسية تشارك فيها احلكومة و     
االســتئماين لــتعمري أفغانــستان والــصندوق االســتئماين للقــانون والنظــام والــصندوق االســتئماين 

  ملكافحة املخدرات؛

 مجيــع الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة تــدعو  - ٣٦  
ــصو      ــاء املؤســسات ب ــى بن ــز عل ــستان إىل التركي ــساعدة إىل أفغان ــدم امل ــيت تق ــسقة، وإىل ال رة من

 عملها هذا تنمية اقتصاد يتسم بسياسات سليمة يف جمال االقتصاد الكلـي،             ستكملضمان أن ي  
ــشاء قطــاع مــايل يقــدم اخلــدمات إىل جهــات     ــصغرية   عــدة وإن ــصغرى وال ــها املؤســسات ال من

 وأن يــساهم واملتوســطة احلجــم واألســر املعيــشية ووضــع أنظمــة جتاريــة شــفافة وإقــرار املــساءلة
  ؛فيها

 تحقيــقتــدبريا ل هباعتبــار احمللــي االقتــصاد دعــم علــى الــدويل اجملتمــع تــشجع- ٣٧   
 دراســةالقيــام، يف هـذا الــصدد، ب  وعلــى ملخـدرات، ومكافحــة ا الطويــل املـدى  علــى االسـتقرار 
  احمللي؛ الشراء تعزيز إمكانات

يـسري  ت تـدابري  ذلك يف مبا اإلقليمي، االقتصادي التعاون عملية تعزيز إىل تدعو- ٣٨   
آخــذة  األساســية، اهلياكــل وتطــوير األجنبيــة االســتثمارات زيــادةمــن أجــل  اإلقليميــة، التجــارة

  آسيا؛ يف بريا جسرا باعتبارها ألفغانستان التارخيي الدوربعني االعتبار 

 يف األفغــان لألطفــال والــصحية التعليميــة املرافــق تــوفري ضــرورة تأكيــد تكــرر  - ٣٩  
 الوطنيــة اخلطــة إىل وتــشري العــام، التعلــيم قطــاع يف احملــرز التقــدمب وترحــب البلــد، أحنــاء مجيــع

  اإلجنازات؛ من مزيد تحقيقيبشر ب أساسا باعتبارها للتعليم االستراتيجية

 علـى  اإلرهابيـة  اهلجمـات  بـشدة  وتدين للفتيات، اخلاصة باالحتياجات تسلم- ٤٠   
 بتوســيع الـدويل،  اجملتمــع ساعدةمبـ  القيـام،  علــى أفغانـستان  حكومـة  وتــشجع التعليميـة،  املرافـق 
، األفغـاين  اجملتمـع  أفـراد  مجيـع  اسـتفادة  وتـشجيع  الفنيني للموظفني التدريب وتوفري املرافق تلك

  املساواة؛ من أساس وعلى  منهاتامة استفادة مبن فيهم سكان املناطق النائية،

 ،األفغـان  الالجـئني  تستـضيف  تـزال   ال الـيت  للحكومـات  تقـديرها  عن تعرب- ٤١   
 مـن  عليهـا  يقـع  مبـا  وتـذكرها  الـصدد،  هـذا  يف اآلن حـىت  حتملتـه  الـذي  الضخم بالعبء معترفة

 الطوعيـة  العـودة  ومببـدأ  ،الالجـئني  حبمايـة  يتعلق فيما لالجئني الدويل القانون مبوجب التزامات
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 مـن  بـدعم  جهودهـا،  وتعزيـز  بـذل  تواصـل  أن علـى  أفغانـستان  حكومـة  حتث  - ٤٢  
 الالجـئني   مـن  تبقـى  مـن  إدمـاج إعـادة   و لعـودة  املؤاتيـة  الظـروف  هتيئـة  أجل من الدويل، اجملتمع

  ؛ تكفل كرامتهمومستدامة وآمنة طوعية بصورةاألفغان  داخليا واملشردين

 مفوضــية بــني املــربمني األطــراف الثالثيــي اقنيباالتفــ الــصدديف هــذا  ترحــب  - ٤٣  
 إيـران  ومجهوريـة  باكستان حكوميت وبني أفغانستان، وحكومة الالجئني لشؤون املتحدة األمم

  ؛ على التوايلاإلسالمية

ــدعو  - ٤٤   ــوفري إىل ت ــساعدة ت ــة م ــستمرة دولي ــداد م ــضخمة لألع ــن ال  الالجــئني م
  حتفـظ هلـم كرامتـهم      ومنظمـة  وآمنـة  طوعيـة  ورةبـص  عـودهتم  لتيـسري األفغان   داخليا واملشردين

  برمته؛ البلد يف االستقرار إحالل يف إسهاما مستدام حنو على اجملتمع يف إدماجهمإعادة و

 التـوايل،  علـى  الثانيـة  للمـرة  األفيـون  زراعـة  يف الزيـادة  إزاء القلـق  عـن  تعرب  - ٤٥  
التـرابط  وتزايـد قـوة      هبا واالجتار املخدرات إنتاج من هبا يرتبط وما األفيون زراعة أن وتالحظ

 وغريمهـا  القاعـدة  وتنظـيم  طالبـان  ركـة اليت تقوم هبا ح    اإلرهابية واألنشطة املخدرات جتارة بني
 أفغانـستان،  يف والتنميـة  القـانون  وسـيادة  ألمـن  ل خطـريا  هتديـدا  تـشكل  املتطرفـة  اجلماعـات  من

ــة وحتــث ــستان حكوم ــى أفغان ــدعم العمــل، عل ــن ب ــدويل اجملتمــع م ــى ،ال  مكافحــة تعمــيم عل
 مـن  أساسـيا  اجـزء  املخـدرات  مكافحـة  تـشكل  أن وكفالـة  الوطنيـة  الربامج مجيع يف املخدرات

 زيـادة  علـى  وحتثهـا  الـصدد،  هذا يف جهود من احلكومة به قامت  ما على وتثين الشامل، النهج
  الدويل؛ اجملتمع من بدعم باملخدرات، واالجتار األفيون زراعة يف مكافحة جهودها

 تنفيــذ أجــل مــن اآلن حــىتحكومــة أفغانــستان  بذلتــها الــيت بــاجلهود ترحــب  - ٤٦  
ــة االســتراتيجية ــةاحل وحتــث ،)٦(املخــدرات ملكافحــة الوطني ــدويل واجملتمــع كوم ــى ال  اختــاذ عل

 اخلطـوات  مواصـلة  طريـق  عـن  هبـا،  واالجتـار  املخـدرات  إنتـاج  وقف وخباصة حامسة، إجراءات
 مبـادرة  مثـل  مبـادرات  اختـاذ  عـن طريـق   و أفغانـستان  اتفـاق  ويف يةاالستراتيج يف احملددة العملية
 زراعــة مــن للتقليـل  املقاطعــات حلكــام حـوافز  تقــدمي أجــل مـن وضــعت  الــيت اجليـد  األداء ذوي

  مقاطعاهتم؛ يف املخدرات

 اسـتراتيجيتها  تنفيـذ  علـى  أفغانـستان  حكومـة  يساعد أن الدويل باجملتمع هتيب  - ٤٧  
 وإنتاجهـا  املـشروعة  غـري  املخـدرات  زراعـة  علـى  القضاء إىل الرامية اتاملخدر ملكافحة الوطنية
 ووكــاالت األفغانيــة القــوانني إنفــاذ دعــم زيــادة هامنــعــدة  بطــرق واســتهالكها، هبــا واالجتــار
 املــشروعة غــري احملاصــيل وإتــالف الطلــب وتقلــيص الريفيــةالزراعيــة و والتنميــة اجلنائيــة العدالــة
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 ملكافحــة املخصــصة األمــوال مــن مزيــد توجيــه علــى الــدويل اجملتمــع تــشجع  - ٤٨  
  أفغانستان؛ حلكومة التابع املخدرات ملكافحة االستئماين الصندوق طريق عن املخدرات

 قطـاع  يف املـستدامة  يشالعـ  سـبل  تنميـة  تـشجيع  على أفغانستان حكومة حتث  - ٤٩  
 معقولـة  ومتـويالت  قـروض  علـى  احلـصول  تيـسري  وعلـى  القطاعات، من وغريه النظامي اإلنتاج

وبالتــايل حتــسني نوعيــة حيــاة النــاس وصــحتهم وأمنــهم إىل حــد  الريفيــة، املنــاطق يف ومــستدامة
  سيما يف املناطق الريفية؛ كبري، ال

 أفغانـستان  داخـل  وسـالئفها  خـدرات بامل املـشروع  غـري  االجتـار  مكافحة تؤيد  - ٥٠  
 التعـاون  زيـادة  ذلـك  يف مبـا  هبـا،  االجتـار  طـرق  امتـداد  علـى  الواقعة والبلدان اجملاورة الدول ويف
  املخدرات؛ تدفق كبح أجل من املخدرات مكافحة ضوابط لتعزيز بينها فيما

 مــن املخــدرات هتريــب بطــرق املعــين الثــاين الــوزاري املــؤمتر نتــائج إىل تــشري  - ٥١  
 املعــين املتحــدة األمــم مكتــب مــع بالتعــاون الروســي االحتــاد حكومــة نظمتــه الــذي أفغانــستان

ــدرات ــة، باملخــ ــد واجلرميــ ــكو يف وعقــ ــرة يف موســ ــن الفتــ ــران ٢٨ إىل ٢٦ مــ ــه/حزيــ  يونيــ
٢٠٠٦)(  علــى التعــاون تعــزز أن بالــدول بالتــايل وهتيــب بــاريس، ميثــاق مبــادرة إطــار يف ،١٤

 باملخـدرات  املـشروعني  غـري  واالجتـار  اإلنتـاج  يـشكله  ملـا  للتصدي يواإلقليم الدويل الصعيدين
  الدويل؛ اجملتمع علىمتزايد  خطر من

يف  التعــاون تعزيــز إىل اهلادفــةاملتخــذة يف اآلونــة األخــرية و باملبــادرات ترحــب  - ٥٢  
   املخدرات؛ مكافحة جمال يف وجرياهنا أفغانستان بني احلدود إدارة

 الــسالم تعزيــز يف املتحــدة األمــم تؤديــه الــذي واحملايــد ســياألسا الــدور تؤكــد - ٥٣  
 بـني  للتعـاون  الرئيـسية  املبـادئ  وتؤيـد  الـدويل،  اجملتمـع  جلهود بقيادهتـا أفغانستان يف واالستقرار
  أفغانستان؛ اتفاق يف إليه املشار النحو على الدويل، واجملتمع أفغانستان حكومة

 يف والرصــد للتنــسيق املــشترك اجمللــس بــه قــام الــذي األساســي بالــدور تــسلم  - ٥٤  
 منـها   عـدة  بطـرق  أفغانـستان  دعـم  يف اجمللس دور وتؤكد أفغانستان، اتفاق تنفيذ ورصد تيسري
 توجيـه  تـوفري  إىل الراميـة  األخـرى  بـاجلهود  وترحـب  الدوليـة،  والـتعمري  املـساعدة  برامج تنسيق
  ؛تساقاتشجيع قيام مشاركة دولية أكثر او املستوى رفيع  مناسبسياسي

_______________ 
انظر   )  .، املرفق ١٤ )A/61/208-S/2006/598
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 بـشأن  كابـل  إعـالن  علـى  املوقعة األطراف تبذهلا اليت املتواصلة باجلهود تشيد  - ٥٥  
)(٢٠٠٢ ديـــسمرب/األول كـــانون ٢٢ املـــؤرخ اجلـــوار حـــسن عالقـــات  تنفيـــذ أجـــل مـــن ١٥
 حتتـرم  أن الـدول  بـسائر  عـالوة علـى ذلـك      وهتيـب  اإلعـالن،  مبوجـب  عليهـا  املترتبة االلتزامات

  اإلقليمي؛ االستقرار تعزز وأن ذهاتنفي وتدعم األحكام تلك

 الـشريكة  اجملـاورة  والـدول  أفغانـستان  تحكومـا  تبـذهلا  الـيت  بـاجلهود  ترحب  - ٥٦  
 أفغانـستان  بـني  التعـاون  زيـادة  إىل االقتـضاء،  حـسب  وتتطلع، املتبادلني، والتعاون لثقة ا توطيدل

 مــن وغريمهــا القاعــدة وتنظــيم طالبــان حركــة اربــةحم يف اإلقليمــيني وشــركائها جرياهنــا ومجيــع
  وخارجها؛ املنطقة ويف أفغانستان، يف واالزدهار السالم تعزيز ويف املتطرفة اجلماعات

 أفغانـستان  بـني  املـشترك  للسالم املكرس اجلريغا اجتماع بانعقاد  أيضا ترحب  - ٥٧  
 ذلـك  يف عنـه  أعـرب  ومبـا  ،٢٠٠٧ أغـسطس /آب ١٢ إىل ٩ من الفترة يف كابل يف وباكستان
 التــصدي بطــرق منــها املنطقــة، يف مــستدام ســالم إحــالل علــى مجــاعي تــصميم مــن عاالجتمــا
  اإلرهايب؛ للخطر

 األطــراف الثالثــي القمــة مــؤمتر عقــب الــصادر أنقــرة بــإعالن كــذلك ترحــب  - ٥٨  
 أبريـل /نيـسان  ٣٠  و ٢٩يف   أنقـرة  يفالذي عقـد    و وتركيا وباكستان أفغانستان بني مجع الذي

٢٠٠٧)(   العملية؛ هذه الستمرار دعمها عن وتعرب ،١٦

 الثمانيـة  البلـدان  موعـة جم ارجيةخ وزراء اعتمده الذي املشترك بالبيان ترحب  - ٥٩  
 مـايو /أيـار  ٣٠ يف أملانيـا  سدام،تـ بو يفيف اجتمـاعهم     وباكـستان  فغانستان أ ارجية خ وزيري مع

 ذلــك يف مبـا  املتبــادلني، واالتفـاق  التـشاور  عـن طريــق  واملـساعدة  التعــاون تعزيـز  بـشأن  ٢٠٠٧
  االقتصادية؛ والتنمية وطـنهم إىل الالجئني إعادة مثل جماالت يف متابعة مشاريع تنفيذ

 وباكـستان  أفغانـستان  وهـم  الثالثيـة،  اللجنـة  أعـضاء  يبـذهلا  الـيت  اجلهـود  تقدر  - ٦٠  
ــة املتحــدة والواليــات  العــابرة لألنــشطة التــصدي مواصــلة أجــل مــن ملــساعدةا قــوةو األمريكي
 أن الـدويل  بـاجملتمع  وهتيـب  ،ساعدةاملـ  قـوة  مبـشاركة  وترحـب  تعاوهنـا،  نطاق عوتوسي للحدود
  اجلهود؛ تلك يدعم

ــى تؤكــد  - ٦١   ــة ضــرورة عل ــات إقام ــة عالق ــني عــسكرية مدني ــة اجلهــات ب  الفاعل
 تكامـل  ضـمان  أجـل  مـن   وتعزيزها واستعراضها  املستويات مجيع على  حسب االقتضاء  الدولية
 مـن  كـل  يف الفاعلـة  للجهـات  النـسبية  وامليـزة  املختلفـة  الواليات أساس على به املضطلع العمل

_______________ 
١٥  )  .، املرفق )S/2002/1416

١٦  )  .، املرفق )A/61/898-S/2007/266
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 خــالل أشــهر ســتة كــللعامــة ا اجلمعيــة إىل يقــدم أن العــام األمــني إىل تطلــب  - ٦٢  
 تنفيـذ  يف احملـرز  التقـدم  عنكذلك  و أفغانستان، يف التطورات عنتقريرا   والستني الثانية دورهتا
   القرار؛ هذا

ــدرج أن تقــرر  - ٦٣   ــدورهتا املؤقــت األعمــال جــدول يف ت ــة ل ــستني الثالث ــد وال  البن
  .“أفغانستان يف احلالة” املعنون

  ٤٥ العامة اجللسة
  ٢٠٠٧ نوفمرب/ينالثا تشرين ٥
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