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  )٢٠٠٩ (١٨٦٨القرار     
ــسته        ــن يف جلــــــ ــده جملــــــــس األمــــــ ــذي اعتمــــــ ــودة يف ٦٠٩٨الــــــ ، املعقــــــ

  ٢٠٠٩ مارس/آذار ٢٣
  

  إن جملس األمن،  
ــستان، و   إذ يــشري إىل   ــسابقة بــشأن أفغان ــه ال  )٢٠٠٨( ١٨٠٦ القــرار ال ســيماقرارات
 ٢٠٠٩مـارس  /آذار ٢٣حـىت    والية بعثة األمم املتحدة لتقـدمي املـساعدة إىل أفغانـستان          بتمديد

الــذي أيــد ) ٢٠٠٦ (١٦٥٩، وإىل قــراره )٢٠٠٦ (١٦٦٢القــرار  الــذي حــددهعلــى النحــو 
 إىل ٢١مــن إىل أفغانــستان، مــن إىل تقريــر بعثــة جملــس األ أيــضا وإذ يــشري  أفغانــستان،اتفــاق
  ، )S/2008/782 (٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين ٢٨

واسـتقالهلا وسـالمتها اإلقليميـة       التزامه القوي بسيادة أفغانـستان       وإذ يؤكد من جديد     
  ووحدهتا الوطنية،

عـدم   ويـدرك   اتباع هنـج شـامل يف تنـاول احلالـة يف أفغانـستان،             أمهية وإذ يشدد على    
  وجود أي حل عسكري صرف لضمان استقرار أفغانستان،

 حلكومة أفغانستان وشـعبها يف مـا يبذالنـه مـن جهـود               املتواصل دعمه وإذ يعيد تأكيد    
بلــدمها، وتوطيــد أســس الــسالم املــستدام والدميقراطيــة الدســتورية، ونيــل مكاهنمــا إلعــادة بنــاء 

 الشرعي يف اجملتمع الدويل،

يف هــذا الــسياق تأكيــد دعمــه لتنفيــذ اتفــاق أفغانــستان واســتراتيجية التنميــة  وإذ يعيــد  
ســـتراتيجية الوطنيـــة ملكافحـــة املخـــدرات، حتـــت مـــسؤولية الـــشعب الوطنيـــة ألفغانـــستان واال

ضرورة بذل جهود متواصلة ومنسقة من جانب مجيع األطـراف الفاعلـة             وإذ يالحظ فغاين،  األ
  ، املستمرة التحديات وللتغلب علىذات الصلة لتوطيد التقدم احملرز يف تنفيذها 
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 أن اتفــاق أفغانــستان يقــوم علــى أســاس شــراكة بــني احلكومــة األفغانيــة إىلوإذ يــشري   
بــة الطــرفني يف أن تتــوىل أفغانــستان تــدرجييا مــسؤولية تنميتــها واجملتمــع الــدويل، اســتنادا إىل رغ

   وأمنها، مع اضطالع األمم املتحدة بدور مركزي وحمايد يف جمال التنسيق،
الـدور املركـزي واحملايـد الـذي تواصـل األمـم املتحـدة أداءه يف جمـال                  علـى   وإذ يشدد     

ـــز الــسالم واالســتقرار يف أفغانــستان بقيادهتــا للجهــود    الــيت يــضطلع هبــا اجملتمــع الــدويل،   تعزيـ
فيها القيام، باالشتراك مع حكومة أفغانستان، بتنسيق ورصد اجلهـود املبذولـة لتنفيـذ اتفـاق                 مبا

تقــديره وتأييــده القــوي للجهــود اجلاريــة الــيت يبــذهلا األمــني العــام  عــنوإذ يعــرب أفغانــستان، 
  ساء ورجاال،وممثله اخلاص ألفغانستان واألفراد العاملون يف البعثة ن

ويرحـب   بدعم استقرار أفغانستان وتنميتـه،        املستمر التزام اجملتمع الدويل  بوإذ يرحب     
 هيف هذا الصدد باملبادرات الدولية مبـا فيهـا املـؤمتر اخلـاص املعـين بأفغانـستان املزمـع عقـد                    أيضا  

ــاون، يف     ــة شــنغهاي للتع ــة منظم ــارس / آذار٢٧حتــت رعاي ــين   ،٢٠٠٩م ــدويل املع ــؤمتر ال  وامل
التعريفيــة لالجتمــاع   واجللــسة٢٠٠٩مــارس / آذار٣١اي يف بأفغانــستان املزمــع عقــده يف الهــ

  ،٢٠٠٩يونيه /حزيران ٢٧ و ٢٦ملزمع عقده يف ترييست يف الوزاري جملموعة الثمانية ا
 ضـــمان إجـــراء عمليـــة دميقراطيـــة منظمـــة  الراميـــة إىلبـــاجلهود اجلاريـــة  وإذ يرحـــب  

التحـديات  يـشدد علـى     وإذ  رار واألمن طيلة فترة االنتخابات،      ومفتوحة وعادلة تصون االستق   
 بــإعالن اللجنــة عقــد يرحــبإذ والــيت تواجههــا بنجــاح اللجنــة االنتخابيــة املــستقلة األفغانيــة،  

  ،٢٠٠٩أغسطس /نتخابات اجملالس اإلقليمية يف آباانتخابات رئاسية و
ــه التحــديات امل       وإذ يــسلم   ــذي تتــِسُم ب ــالترابط ال ــرة أخــرى ب ــة يف أفغانــستان،  م اثل
أن أوجه التقدم املستدام يف جماالت األمن واحلوكمـة والتنميـة، وكـذلك     يؤكد من جديد   وإذ

 يرحــب وإذيف مــسألة مكافحــة املخــدرات الــشاملة لعــدة قطاعــات، يعــزز كــل منــها اآلخــر،  
ديات باتبـاع   التحـ  باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا احلكومة األفغانية واجملتمع الدويل للتصدي هلذه         

  هنج شامل،
ــستان،       وإذ يؤكــد   ــة يف أفغان ــصدي للتحــديات القائم ــاع هنــج شــامل يف الت ــة اتب  أمهي
ــة للمــساعدة      يالحــظ وإذ ــة والقــوة الدولي ــآزر بــني أهــداف البعث ــسياق، أوجــه الت ، يف هــذا ال

بينـهما، مـع     ضـرورة تعزيـز التعـاون والتنـسيق والـدعم املتبـادل فيمـا              يـشدد علـى    وإذاألمنية،  
  إيالء االعتبار للمسؤوليات احملددة لكل منهما،

ضـرورة املعاجلـة العاجلـة للحالـة اإلنـسانية عـن طريـق حتـسني فـرص          وإذ يشدد على      
وصول املعونة اإلنسانية ونوعيتها وكميتها، وضـمان تنـسيق وتوزيـع املـساعدة اإلنـسانية علـى                 

 وكـاالت األمـم املتحـدة       حنو فعال وكفـؤ ويف الوقـت املناسـب عـن طريـق تعزيـز التنـسيق بـني                  



S/RES/1868 (2009)  
 

09-27710 3 
 

هما حتت سلطة املمثل اخلاص لألمني العـام وبـني األمـم املتحـدة وغريهـا مـن                  وصناديقها وبراجم 
 اإلنـساين لألمـم املتحـدة يف األقـاليم، حيـث          الوجود، وعن طريق توسيع وتعزيز      ةاملاحناجلهات  

  تشتد احلاجة إليه،
 ضرورة ضمان   يؤكدإذ  و اإلنسانية،    على أفراد املساعدة    املتزايدة اهلجمات وإذ يدين   

 فيهـا موظفـو األمـم    امجيـع األطـراف لوصـول كافـة اجلهـات اإلنـسانية الفاعلـة دون عرقلـة، مبـ         
  املتحدة واألفراد املرتبطون هبا والتقيد التام بالقانون اإلنساين الدويل الواجب التطبيق،

 إزاءانــستان، وال ســيما حلالــة األمنيــة يف أفغا  إزاءعــن بــالغ قلقــهوإذ يكــرر اإلعــراب   
ــة   ــشطة اإلرهابي ــدةأعمــال العنــف واألن ــان وتنظــيم القاعــدة      املتزاي ــيت تقــوم هبــا حركــة طالب  ال

 الـروابط   وإزاءواجلماعات املسلحة غـري القانونيـة واجملرمـون والـضالعون يف جتـارة املخـدرات،                
إليــه ذلــك مــن بــني أنــشطة اإلرهــاب واملخــدرات غــري املــشروعة، ومــا يــؤدي   املتزايــدة القــوة 

ــيهم األطفـــال وقـــوات األمـــن الـــوط    ــة بالـــسكان احمللـــيني، مبـــن فـ ــراد هتديـــدات حمدقـ ين واألفـ
  الدوليون،  العسكريون واملدنيون

ــضا    ــشطة      وإذ يعــرب أي ــى أعمــال العنــف واألن ــة عل ــضارة املترتب ــار ال ــه لآلث  عــن قلق
جلماعــات املتطرفــة، مهــا مــن ااإلرهابيــة الــيت تقــوم هبــا حركــة الطالبــان وتنظــيم القاعــدة وغري   

يتعلــق بقــدرة احلكومــة األفغانيــة علــى ضــمان ســيادة القــانون، وتــوفري األمــن واخلــدمات   فيمــا
حبقـــــوق اإلنـــــسان واحلريـــــات األساســـــية للـــــشعب األفغـــــاين، وكفالـــــة حتـــــسني متـــــتعهم  

  ومحايتها، األساسية
اجلماعـات   حركـة طالبـان وتنظـيم القاعـدة و         متثلها اليت    املتزايدة  التهديدات وإذ يدرك   

  املتطرفة األخرى وكذلك التحديات املتصلة باجلهود الرامية إىل التصدي هلذه التهديدات،
بـشأن محايـة املــدنيني يف   ) ٢٠٠٦ (١٧٣٨و ) ٢٠٠٦( ١٦٧٤قراريـه  وإذ يـشري إىل    

 عن قلقه الرتفاع عدد اإلصابات يف صفوف املدنيني على حنـو            يعربإذ  و النـزاعات املسلحة، 
نـداءه الختـاذ كافـة    وإذ يكـرر    ،  أفغانـستان قرير األخري لألمني العام عن احلالـة يف         ما ورد يف الت   

إىل التقيــد بالقــانون اإلنــساين الــدويل  يــدعو إذ و ،اإلجــراءات املمكنــة لــضمان محايــة املــدنيني 
  . التطبيقالواجيبوقانون حقوق اإلنسان 

خملفـات احلـرب واألجهـزة      و عن قلقه ملا متثله األلغام املضادة لألفـراد          وإذ يعرب أيضا    
 علــى ضــرورة االمتنــاع عــن يــشددإذ  و، مــن هتديــد خطــري للــسكان املــدنينياملتفجــرة املرجتلــة

  استعمال أسلحة أو أجهزة حيظرها القانون الدويل،
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بــاإلعالن الــذي وجهتــه حكومــة أفغانــستان إىل اهليئــة الدوليــة ملراقبــة        وإذ يرحــب   
 يف األســـيتيكأي اســـتعمال قـــانوين ألهنيدريـــد املخـــدرات والـــذي أفـــادت فيـــه بعـــدم وجـــود 

املـصدرة عـن التـرخيص بتـصدير     وأفغانستان يف الوقت الراهن وضرورة امتناع البلـدان املنتجـة          
 الدول األعضاء، عمـال    وإذ يشجع هذه املادة إىل أفغانستان دون طلب من احلكومة األفغانية،          

ــالقرار  ــة    )٢٠٠٨ (١٨١٧ب ــع اهليئ ــا م ــادة تعاوهن ــى زي ــام    ، عل ــال الت ــة، وخاصــة باالمتث الدولي
ــادة   ــام امل ــشروع باملخــدرات         ١٢ألحك ــار غــري امل ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجت مــن اتفاقي

  ،١٩٨٨واملؤثرات العقلية لعام 
 بــشأن ٢٠٠٢ديــسمرب / كــانون األول٢٢ أمهيــة إعــالن كابــل املــؤرخ  وإذ يــشري إىل  

ــوار    ــسن اجلـ ــات ُحـ ــل (عالقـ ــالن كابـ ــع ،)S/2002/1416) (إعـ ــاون  وإذ يتطلـ ــؤمتر التعـ  إىل مـ
علـى  وإذ يـشدد    االقتصادي اإلقليمي الثالـث بـشأن أفغانـستان الـذي سـيعقد يف إسـالم آبـاد،                  

األمهية احلامسة لتعزيز التعاون اإلقليمي بوصفه وسـيلة فعالـة لتـدعيم األمـن واحلوكمـة والتنميـة                  
  يف أفغانستان،

  ، )اجلريغا(غاين الباكستاين لعملية جملس السالم األفعن مساندته  يعربوإذ   
، )٢٠٠٦ (١٦٧٤، و   )٢٠٠٠ (١٢٩٦، و   )١٩٩٩ (١٢٦٥ قراراتـه    وإذ يشري إىل    

) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ املــسلحة، وقراريــه بــشأن محايــة املــدنيني يف النـــزاعات ) ٢٠٠٦ (١٧٣٨و 
بــشأن األطفــال ) ٢٠٠٥ (١٦١٢بــشأن املــرأة والــسالم واألمــن، وقــراره ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠ و

بــشأن ) S/2008/695(ألمــني العــام امــع التقــدير بتقريــر وإذ حيــيط علمــا  سلحة،والرتاعــات املــ
  األطفال والرتاعات املسلحة يف أفغانستان،

  ؛)S/2009/135 (٢٠٠٩مارس / آذار١٠ بتقرير األمني العام املؤرخ يرحب  - ١  
 عن تقديره اللتزام األمـم املتحـدة الطويـل األجـل بالعمـل مـع حكومـة                  يعرب   - ٢  
   دعمه الكامل لعمل البعثة واملمثل اخلاص لألمني العام؛ ويعيد تأكيد ،وشعبها تان أفغانس

 متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل أفغانــستان، علــى يقــرر   - ٣   
، إىل غايـة    )٢٠٠٨ (١٨٠٦و  ) ٢٠٠٧ (١٧٤٦و  ) ٢٠٠٦ (١٦٦٢احملدد يف قراراتـه      النحو  
  ؛٢٠١٠  مارس / آذار٢٣

ــني العــام، يف حــدود      تواصــل أن يقــرر كــذلك    - ٤    ــل اخلــاص لألم  البعثــة واملمث
 األمـور واضـطالعها بالقيـادة،       علـى زمـام    أفغانـستان    قـبض وباالسترشـاد مببـدأ تعزيـز        واليتهما  

 اإلشـراف علـى   ،  )٢٠٠٨ (١٨٠٦ من قرار اجمللـس      ٤ووفقا لألولويات احملددة هلما يف الفقرة       
  :بذولة لألغراض التاليةاجلهود املدنية الدولية امل
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التــشجيع، بــصفة رئــيس مــشارك للمجلــس املــشترك للتنــسيق والرصــد، علــى    )أ(   
دعــم أكثــر اتــساقا مــن اجملتمــع الــدويل إىل حكومــة أفغانــستان والتمــسك مببــادئ فعاليــة   تقــدمي 

دمـة  املق املعونة املذكورة يف اتفاق أفغانـستان، بوسـائل منـها حـشد املـوارد، وتنـسيق املـساعدة                    
املتحـدة   من اجلهات املاحنة واملنظمات الدولية، وتوجيه املسامهات املقدمة مـن وكـاالت األمـم               

  والتنمية؛ وصناديقها وبراجمها، وال سيما ألنشطة مكافحة املخدرات والتعمري 
تقوية التعاون مع القوة الدولية للمـساعدة األمنيـة علـى مجيـع املـستويات ويف                  )ب(   

 العـسكري،   -القائمـة، وذلـك هبـدف حتـسني التنـسيق املـدين              ، وفقا لوالياهتا    مجيع أرجاء البلد  
األنـشطة الـيت تقـوم هبـا القـوات األمنيـة        وتيسري تبادل املعلومات يف حينها وكفالة االتساق بني   

االسـتقرار الـيت تقودهـا       الوطنية والدولية واجلهات الفاعلة املدنيـة دعمـا لعمليـة التنميـة وحتقيـق               
قـــاليم واملـــشاركة مـــع املنظمـــات  ان، بوســـائل منـــها املـــشاركة مـــع أفرقـــة تعمـــري األ أفغانـــست

  احلكومية؛  غري
القيام، من خالل تعزيز الوجود وتوسيع نطاقـه يف مجيـع أرجـاء البلـد، بتـوفري                   )ج(  

على تنفيذ االتفاق واسـتراتيجية التنميـة    التشجيع  القيام على الصعيد احمللي ب    التوعية السياسية، و  
طنية ألفغانستان واالستراتيجية الوطنيـة ملكافحـة املخـدرات، وتيـسري اإلدمـاج يف سياسـات                 الو

   احلكومة وفهمها؛ 
بذل املساعي احلميدة، لو طلبت ذلك حكومة أفغانستان، لدعم تنفيذ بـرامج              )د(   

فيـذ  املصاحلة اليت تقودهـا أفغانـستان، يف إطـار الدسـتور األفغـاين ويف ظـل االحتـرام الكامـل لتن                 
اجمللـس ذات   وغـريه مـن قـرارات    ) ١٩٩٩ (١٢٦٧التدابري اليت أدخلها جملـس األمـن يف قـراره         

   الصلة باملوضوع؛ 
 وسـيادة القـانون ومكافحـة       ةاحلوكمـ حتـسني    دعم وتعزيـز اجلهـود الراميـة إىل           )ه(    

د احمللـي بغيـة   اإلمنائية على الصعي الفساد على الصعيدين احمللي والوطين، وإىل تشجيع املبادرات     
   مستدام؛ تيسري االستفادة من منافع السالم وتقدمي اخلدمات يف حينها وعلى حنو 

ــا         )و(    ــسانية وفق ــساعدة اإلن ــدمي امل ــسري تق ــسيقي حمــوري لتي ــدور تن االضــطالع ب
ــادئ  ــوفري دعــم فعــال        للمب ــا يف ذلــك بت ــستان، مب ــة أفغان ــدرات حكوم ــاء ق ــة بن ــسانية وبغي اإلن

مواتيــة  احملليــة يف مــساعدة املــشردين داخليــا ومحايتــهم ويف إجيــاد ظــروف  لــسلطات الوطنيــة ول
   ومستدامة لالجئني واملشردين داخليا؛كرميةلعودة طوعية آمنة و

مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، يف التعـاون مـع           االستمرار، بدعم من      )ز(   
ــسان، وكــذلك       ــوق اإلن ــة حبق ــستقلة املعني ــة امل ــة األفغاني ــع املنظمــات  اللجن ــاون م ــري يف التع  غ

الراميـة إىل    الدولية واحمللية ذات الصلة، من أجل رصد حالة املدنيني، وتنسيق اجلهود             احلكومية
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ــساع   ــهم وامل ــة محايت ــات    دةكفال ــة باحلري ــام لألحكــام املتعلق ــذ الت ــوق    يف التنفي األساســية وحق
 فيهــا، طرفــاأفغانــستان   تكــونالــيت واملعاهــدات الدوليــة  اإلنــسان الــواردة يف الدســتور األفغــاين 

  ؛ هلااليتحبقوق اإلنسان سيما األحكام املتعلقة بتمتع املرأة التام  وال
 اإلعــداد لالنتخابــات  بــدعم، بنــاء علــى طلــب الــسلطات األفغانيــة،     القيــام  )ح(   

بتقـدمي  من خالل اللجنة املستقلة لالنتخابات، وذلـك   الرئاسية املقبلة احلامسة األمهية، وال سيما       
أعمال اجلهات املاحنـة والوكـاالت واملنظمـات الدوليـة األخـرى الـيت               املساعدة التقنية، وتنسيق    

   وتوجيه األموال املتاحة واإلضافية املرصودة لدعم هذه العملية؛  تقدم املساعدة 
  دعم التعاون اإلقليمي للعمل من أجل استقرار وازدهار أفغانستان؛   )ط(   
ألطراف األفغانية والدولية التنـسيق مـع البعثـة يف تنفيـذ واليتـها               بكافة ا  يهيب  - ٥  

تعزيز أمن موظفي األمم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني هبـا وحريـة تنقلـهم                 اجلهود الرامية إىل     ويف  
   يف مجيع أرجاء البلد؛ 

 علــى أمهيــة تعزيــز وجــود البعثــة وغريهــا مــن وكــاالت األمــم املتحــدة  يــشدد   - ٦  
 األمــني العــام علــى  ويــشجعوبراجمهــا وتوســيع نطــاق ذلــك الوجــود يف األقــاليم،    وصــناديقها 

ــن أجــل      ــا م ــذهلا حالي ــيت يب ــود ال ــز     مواصــلة اجله ــذا التعزي ــة هب ــة املرتبط ــسائل األمني  معاجلــة امل
 علـى سـلطة املمثـل اخلـاص لألمـني العـام يف تنـسيق مجيـع أنـشطة وكـاالت                      ويشددوالتوسيع،  

  راجمها يف أفغانستان؛ األمم املتحدة وصناديقها وب
يف املقبلـة   اإلقليميـة  الساجملـ  على أمهية االنتخابات الرئاسية وانتخابـات     يشدد  - ٧  

 إىل بــذل كــل اجلهــود لكفالــة مــصداقية االنتخابــات  ويــدعولتطــور الــدميقراطي ألفغانــستان، ا
كومـة   بالدور األساسي الذي تضطلع بـه البعثـة، بنـاء علـى طلـب ح               ويسلموسالمتها وأمنها،   

يلــزم مــن   بأعــضاء اجملتمــع الــدويل تقــدمي مــا ويهيــبأفغانــستان، يف دعــم العمليــة االنتخابيــة،  
  مساعدة حتقيقا هلذه الغايات؛ 

 احلكومة األفغانيـة، واجملتمـع الـدويل واملنظمـات الدوليـة، لتنفيـذ اتفـاق                يدعو  - ٨  
 اسـتيفاء معـايري وآجـال     يف هـذا الـسياق علـى أمهيـة    ويؤكـد أفغانستان ومرفقاته تنفيذا كـامال،    

ــشأن األمــن و   ــة   احلوكمــةاالتفــاق إلحــراز تقــدم ب ــسان والتنمي  وســيادة القــانون وحقــوق اإلن
ــشاملة   ــسألة الـــ ــن املـــ ــة فـــــضال عـــ ــصادية واالجتماعيـــ ــة يف  االقتـــ ــات املتمثلـــ ــدة قطاعـــ  لعـــ

   املخدرات؛ مكافحة
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نـسيق   الذي يقوم به اجمللـس املـشترك للت        املركزي على الدور    يؤكد من جديد    - ٩  
 كافـة اجلهـات الفاعلـة املعنيـة إىل          ويـدعو ،  هرصـد تيـسريه و  و  تنفيـذ االتفـاق    تنسيقوالرصد يف   

   التعاون مع اجمللس املشترك للتنسيق والرصد يف هذا الصدد؛
 باجلهــات املاحنــة الدوليــة واملنظمــات الدوليــة وحكومــة أفغانــستان أن   يهيــب  - ١٠  
ــد مبــ  ــه علــى نفــسها مــن   تتقي ــستان، املعقــود يف   التزامــات يفا قطعت ــدعم أفغان ــدويل ل  املــؤمتر ال

 يف بــاريس، ويؤكــد مــن جديــد أمهيــة مواصــلة اجلهــود يف حتــسني   ٢٠٠٨يونيــه /حزيــران ١٢
  تنسيق املعونة وفعاليتها، وذلك بوسائل منها كفالة الشفافية ومكافحة الفساد؛ 

 ساعدة مـــن اجملتمـــع الــــدويل،  حبكومـــة أفغانـــستان أن تواصــــل، مبـــ    يهيـــب   - ١١  
ذلك القوة الدولية للمساعدة األمنية وائتالف عملية احلريـة الدائمـة، وفقـا للمـسؤوليات          يف مبا

املوكولة إىل كل منهما وحبسب ما يطرأ علـى تلـك املـسؤوليات مـن تطـور، التـصدي لتهديـد                     
اجلماعات املـسلحة غـري     تنظيم القاعدة و  وأمن أفغانستان واستقرارها من جانب حركة طالبان        

   ؛واجملرمني والضالعني يف جتارة املخدراتية القانون
مجيع اهلجمـات، مبـا فيهـا اهلجمـات الـيت تـستخدم فيهـا               العبارات  أشد  ب يدين  - ١٢  

، اليت تستهدف املـدنيني     االختطاف، واهلجمات االنتحارية وعمليات      املرجتلة األجهزة املتفجرة 
قرار والـــتعمري والتنميـــة يف والقـــوات األفغانيـــة والدوليـــة وأثرهـــا الـــضار علـــى جهـــود االســـت  

 طالبــان وجمموعــات متطرفــة أخــرى املــدنيني      حركــةاســتخدام ويــدين كــذلك ، أفغانــستان
  كدروع بشرية؛

باإلجنازات الـيت حتققـت حـىت اآلن يف تنفيـذ برنـامج مكافحـة األلغـام                  يرحب  - ١٣  
جلهـات  ويشجع حكومة أفغانستان على أن تواصل جهودها، بدعم من األمم املتحـدة وكافـة ا       

الفاعلــة املعنيــة، الراميــة إىل إزالــة األلغــام األرضــية املــضادة لألفــراد واأللغــام األرضــية املــضادة    
للدبابات وخملفات احلرب من املتفجـرات هبـدف احلـد مـن األخطـار الـيت هتـدد حيـاة اإلنـسان                      

  ؛ والسالم واألمن يف البلد
ة األمنيـة والقـوات الدوليـة        باجلهود الـيت تبـذهلا القـوة الدوليـة للمـساعد           يسلم  - ١٤  

 إىل بـذل    ويـدعوها  املـدنيني إىل احلـد األدىن،        إصابات يف صـفوف   األخرى لتقليل خطر وقوع     
 يف هذا اجملال، وال سيما باملراجعة املستمرة خلطط العمليات واإلجـراءات والقيـام،              قويةجهود  

إصـابات   حتـدث يات اليت   بالتعاون مع احلكومة األفغانية، باستعراض نتائج كل عملية من العمل         
 املـــدنيني، والتحقيـــق فيهـــا عنـــدما تستـــصوب حكومـــة أفغانـــستان إجـــراء تلـــك   يف صـــفوف

  التحقيقات املشتركة؛
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ــع     يؤكــد  - ١٥   ــضاء، إىل مجي ــة، حــسب االقت ــة وصــول املنظمــات املعني ــة كفال  أمهي
ــستان،    ــاز يف أفغانـ ــاكن االحتجـ ــسجون وأمـ ــدعوالـ ــدويل   إىل اويـ ــانون الـ ــام للقـ ــرام التـ  الحتـ

  الصلة باملوضوع، مبا يف ذلك القانون اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان؛  ذي
ألطفـال واسـتخدامهم    ل عن قلقه البالغ إزاء جتنيد قوات حركة طالبـان           يعرب  - ١٦  

ــرتاع    ــشويههم نتيجــة لل ــل األطفــال وت ــستان، وإزاء قت ــة ، ويكــرر يف أفغان ــه القوي ــد إدانت  لتجني
نتهاك للقانون الـدويل الواجـب التطبيـق وجلميـع االنتـهاكات            األطفال اجلنود واستخدامهم يف ا    

والتجـاوزات األخـرى املرتكبـة حبـق األطفــال يف حـاالت الـرتاع املـسلح، وال سـيما اهلجمــات         
 علــى أمهيــة تنفيــذ قــرار ويــشدد إىل العدالــة،  عنــها إىل تقــدمي املــسؤولنيويــدعوعلــى املــدارس 
 إىل األمـني العـام تعزيـز عنـصر محايـة        يطلبو، يف هذا السياق،     )٢٠٠٥ (١٦١٢جملس األمن   

األطفال يف إطار بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان، وال سيما عن طريـق تعـيني                 
  مستشارين يف جمال محاية األطفال؛

 على أمهية القيـام، يف إطـار شـامل، بتعزيـز القـدرات الوظيفيـة والطـابع             يشدد  - ١٧  
القطــاع األمــين األفغــاين عــن طريــق جهــود التــدريب والتوجيــه والــتمكني، املهــين واملــساءلة يف 

هبدف تسريع وترية التقدم حنو بلوغ هدف حتقيق االكتفاء الذايت والتوازن العرقـي يف صـفوف          
  قوات األمن األفغانية اليت توفر األمن وتكفل سيادة القانون يف مجيع أحناء البلد؛

ــدم  يرحــب  - ١٨   ــسياق بالتق ــذا ال ــوطين     يف ه ــوير اجلــيش ال  املتواصــل يف جمــال تط
 علـى االسـتمرار يف جهـود    ويـشجع األفغاين وحتسني قدرته على ختطـيط العمليـات وتنفيـذها،          

التدريب، مبا يف ذلك عن طريق أفرقة التوجيه واالتـصال يف جمـال العمليـات، وإسـداء املـشورة             
 املــساعدة يف مبــادرات مــن أجــل وضــع عمليــة مــستدامة لتخطــيط الــدفاع باإلضــافة إىل تقــدمي 

  إصالح الدفاع؛
 مبا بذلته السلطات األفغانية مـؤخرا مـن جهـود جديـة          حييط علما مع التقدير     - ١٩  

لتعزيز قدرات الشرطة الوطنية األفغانية، ويدعو إىل مواصـلة اجلهـود لتحقيـق هـذا اهلـدف عـن                   
أمهيـة تقـدمي املـساعدة     يف هـذا الـسياق علـى      ويشددطريق برنامج التنمية املركزة للمقاطعات،      

الدولية عن طريق الدعم املـايل وتـوفري املـدربني واملـوجهني، مبـا يف ذلـك املـسامهة الـيت يقـدمها                       
  االحتاد األورويب من خالل بعثة الشرطة التابعة لالحتاد األورويب يف أفغانستان؛

ت  بالتقــدم احملــرز يف تنفيــذ احلكومــة األفغانيــة لربنــامج حــل اجلماعــا  يرحــب  - ٢٠  
 مزيــد مــن التقــدم بــدعم مــن      إىل تــسريع اجلهــود لتحقيــق  ويــدعواملــسلحة غــري القانونيــة،   

  الدويل؛ اجملتمع
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ــا   - ٢١   ــيط علمـ ــون،     حيـ ــاج األفيـ ــدم يف التـــصدي إلنتـ ــن تقـ ــؤخرا مـ ــق مـ ــا حتقـ  مبـ
ستمرار ما تسببه زراعة األفيون وإنتاجـه واالجتـار بـه مـن ضـرر جـسيم                 ال يساوره القلق  ويظل

ــة  ل ــن والتنميــ ــدويل؛    ألمــ ــصعيد الــ ــى الــ ــة وعلــ ــذلك باملنطقــ ــستان وكــ ــة يف أفغانــ واحلوكمــ
احلكومـــة األفغانيـــة إىل العمـــل، مبـــساعدة مـــن اجملتمـــع الـــدويل، علـــى تـــسريع تنفيـــذ  ويـــدعو

االستراتيجية الوطنية ملكافحة املخدرات، بوسائل منـها بـرامج الـسبل البديلـة لكـسب العـيش،                 
 علـى تقـدمي دعـم      ويـشجع يع الربامج الوطنيـة؛     وتعميم إدراج جهود مكافحة املخدرات يف مج      

  دويل إضايف لألولويات األربع احملددة يف تلك االستراتيجية؛
ــر الــذي       يــدعو  - ٢٢   ــي ملواجهــة اخلط ــاون الــدويل واإلقليم ــدول إىل تعزيــز التع  ال

يتعــرض لــه اجملتمــع الــدويل، النــاجم عــن إنتــاج املخــدرات واالجتــار هبــا بــشكل غــري مــشروع    
 بطرق منها التعاون على إدارة احلدود يف جمال مراقبة املخـدرات             وذلك ن أفغانستان، انطالقا م 

والتعاون على مكافحة االجتار غري املـشروع باملخـدرات والـسالئف ومكافحـة غـسل األمـوال               
املرتبط بذلك االجتار، مع مراعاة نتـائج املـؤمتر الـوزاري الثـاين املعـين بطـرق هتريـب املخـدرات             

 الذي نظمته حكومة االحتاد الروسـي بالتعـاون مـع مكتـب األمـم املتحـدة املعـين                   من أفغانستان 
 ٢٠٠٦يونيـــــه / حزيـــــران٢٨ إىل ٢٦باملخـــــدرات واجلرميـــــة يف موســـــكو يف الفتـــــرة مـــــن 

)S/2006/598(  ،ــاريس ــادرة ميثــاق ب  يف هــذا الــصدد إىل التنفيــذ الكامــل  ويــدعو، يف إطــار مب
  ؛)٢٠٠٨ (١٨١٧لقراره 

 يف الوقـت   جمـددا أمهيـة تنفيـذه     ويؤكـد برنـامج العدالـة الوطنيـة،        ببـدء    يرحب  - ٢٣  
 بــصورة كاملــة ومتتاليــة ومنــسقة مــن جانــب مجيــع املؤســسات األفغانيــة ذات الــصلة  املناســب

واجلهــات الفاعلــة األخــرى مــن أجــل التعجيــل بإقامــة نظــام للعدالــة يتــسم بالرتاهــة والــشفافية   
  البلد؛ كيد سيادة القانون يف كافة أرجاء يف تأوالقضاء على اإلفالت من العقاب واإلسهام

 وإصــالح قطــاع إعــادة بنــاء يف هــذا الــسياق أمهيــة مواصــلة التقــدم يف  يؤكــد  - ٢٤  
السجون يف أفغانـستان، وذلـك مـن أجـل حتـسني احتـرام سـيادة القـانون وحقـوق اإلنـسان يف                       

  ذلك القطاع؛
ستـشري علـى األمـن واحلكـم         اآلثار الـيت خيلفهـا الفـساد امل        بالغ يالحظ بقلق   - ٢٥  

،  علـى القيـام   احلكومة األفغانيـة وحيثالرشيد وجهود مكافحة املخدرات والتنمية االقتصادية،    
مبساعدة من اجملتمع الدويل، بدور قيادي قوي يف مكافحـة الفـساد وتعزيـز جهودهـا مـن أجـل              

  وقابلية للمساءلة؛وشفافية إنشاء إدارة أكثر فعالية 
ؤسـسات األفغانيــة، مبـا فيهــا اجلهـازان التنفيــذي والتــشريعي،     مجيــع امليـشجع   - ٢٦  

ــروح   ــى العمــل ب ــاون، مــن عل ــدعوالتع ــد مــن    وي ــة إىل مواصــلة إجــراء املزي ــة األفغاني  احلكوم
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اإلصالح يف جمال التشريع واإلدارة العامة لكفالة احلكم الرشيد، والتمثيل واملـساءلة الكـاملني،       
 ضـرورة بـذل املزيـد مـن اجلهـود علـى             ويؤكـد كليهمـا،   على الصعيدين الـوطين ودون الـوطين        

  الصعيد الدويل لتقدمي املساعدة التقنية يف هذا اجملال؛
 اجملتمـــع الـــدويل علـــى مـــساعدة حكومـــة أفغانـــستان يف جعـــل بنـــاء  يـــشجع  - ٢٧  

  القدرات وتنمية املوارد البشرية أولوية يف جماالت عملها؛
نـــسان واحلريـــات األساســـية والقـــانون  إىل االحتـــرام التـــام حلقـــوق اإليـــدعو  - ٢٨  

 تزايـد القيـود املفروضـة علـى       ويالحـظ مـع القلـق     اإلنساين الدويل يف كافة أرجـاء أفغانـستان،         
 على اللجنة األفغانية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان ملا تبذله مـن جهـود              ويثينوسائل اإلعالم،   

لك يف تعزيــز هــذه احلقــوق   شــجاعة يف رصــد احتــرام حقــوق اإلنــسان يف أفغانــستان وكــذ      
 أمهيـة التعـاون الكامـل جلميـع األطـراف      ويؤكدومحايتها وتشجيع ظهور جمتمع مدين تعددي،       

  الفاعلة ذات الصلة مع هذه اللجنة؛
ــسلّم  - ٢٩   ــسني يف       ي ــني اجلن ــساواة ب ــسألة امل ــق يف م ــذي َتحقّ ــدم امللحــوظ ال  بالتق

ر أشـكال التمييـز والعنـف ضـد النـساء            اسـتمرا  ويـدين بـشدة   أفغانستان يف السنوات األخـرية،      
 أمهيــة ويؤكــدس، روالفتيــات، وال ســيما العنــف الرامــي إىل منــع الفتيــات مــن االلتحــاق باملــدا

 إىل األمــني العــام ويطلــب، )٢٠٠٨ (١٨٢٠ و) ٢٠٠٠ (١٣٢٥تنفيــذ قــراري جملــس األمــن 
سية واالقتــصادية أن يواصــل إدراج املعلومــات املتــصلة بعمليــة إدمــاج املــرأة يف احليــاة الــسيا       

  واالجتماعية ألفغانستان، يف تقاريره إىل جملس األمن؛
باجلهود اليت تبذهلا احلكومة األفغانية لتشجيع إقامة حـوار مـع عناصـر             رحبي  - ٣٠  

 إىل  ويـدعو معارضة للحكومة مستعدة لنبذ العنف وشجب اإلرهاب وقبول الدستور األفغـاين            
 خطة العمل للسالم والعدالة واملصاحلة بـشكل كامـل عمـال     تعزيز اجلهود املبذولة لكفالة تنفيذ    

بأحكــام اتفــاق أفغانــستان، ودون املــساس بتنفيــذ التــدابري الــيت أوردهــا جملــس األمــن يف قــراره  
   وقراراته األخرى ذات الصلة؛١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١٥املؤرخ ) ١٩٩٩ (١٢٦٧

 املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل  بتعــاون احلكومــة األفغانيــة وبعثــة األمــميرحــب  - ٣١  
ــالقرار        ــشأة عمــال ب ــن املن ــس األم ــة جمل ــع جلن ــستان م ــرار  ) ١٩٩٩ (١٢٦٧أفغان ــذ الق يف تنفي

، مبا يف ذلك من خالل حتديد األفراد والكيانات الضالعني يف متويـل أو دعـم           )٢٠٠٨ (١٨٢٢
  من زراعة وإنتـاج    أعمال أو أنشطة تنظيم القاعدة وحركة طالبان، باستخدام العوائد املستمدة         

  التعاون؛  على مواصلة هذاويشجع على حنو غري مشروع،  هباواالجتار املخدرات وسالئفها
 باجلهود اجلارية الـيت تبـذهلا حكومـة أفغانـستان وشـركاؤها اجملـاورون        يرحب  - ٣٢  

واإلقليميــون مــن أجــل تعزيــز الثقــة والتعــاون فيمــا بينــهم، مبــا يف ذلــك مبــادرات التعــاون الــيت  
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 مـؤمتر القمـة الثالثـي ألفغانـستان         هـا ضعتها مؤخرا البلدان املعنيـة واملنظمـات اإلقليميـة، مبـا في           و
، واالجتمــاع ٢٠٠٨ديــسمرب /نبول يف كــانون األولطوباكــستان وتركيــا، الــذي ُعقــد يف إســ 
، ٢٠٠٨ديـــسمرب /كلـــو بفرنـــسا يف كـــانون األول - الـــوزاري الـــذي ُعقـــد يف الســـيل ســـان

 طالبان والقاعدة وغريمهـا مـن    حركةلتعاون بني أفغانستان وشركائها ضدأمهية زيادة ا   ويؤكد
اجلماعات املتطرفة، يف سبيل تعزيز السالم واالزدهار يف أفغانستان وتعزيـز التعـاون يف قطـاعي                
ــستان يف         ــام ألفغان ــدماج الت ــق االن ــن وســائل حتقي ــك وســيلة م ــار ذل ــة، باعتب ــصاد والتنمي االقت

  القتصاد العاملي؛ الديناميات اإلقليمية وا
 إىل تعزيز عملية التعاون االقتصادي اإلقليمي، مبا يف ذلك تـدابري تيـسري              يدعو  - ٣٣  

التجــارة اإلقليميــة، وزيــادة االســتثمارات األجنبيــة، وتطــوير اهلياكــل األساســية، مالحظــا دور  
  أفغانستان التارخيي باعتبارها جسرا بّريا يف آسيا؛ 

 الطوعيــة واآلمنــة واملنظمــة ملــا تبقــى مــن الجــئني أفغــان   بأمهيــة العــودةيــسلّم  - ٣٤  
 إىل مواصلة تقدمي املـساعدة الدوليـة        ويدعوواندماجهم املستدام لصاحل استقرار البلد واملنطقة،       

  وتعزيزها هبذا اخلصوص؛
أمهية عودة املشردين داخليا إىل ديارهم طواعية وبأمـان وبـصورة             أيضا يؤكد  - ٣٥  

  ؛هم على حنو مستداممنتظمة وإعادة إدماج
ــرا عــن      يطلــب  - ٣٦   ــة أشــهر تقري ــدم إىل اجمللــس كــل ثالث ــام أن يق  إىل األمــني الع

التطورات يف أفغانستان، وأن يـضع نقاطـا مرجعيـة لقيـاس وتتبـع التقـدم احملـرز يف تنفيـذ واليـة                
قريـره   مـن هـذا القـرار، وذلـك إلدراجهـا يف ت            ٤ يف الفقـرة     على النحو احملـدد   البعثة وأولوياهتا،   

   جبميع األطراف الفاعلة املعنية أن تتعاون مع البعثة يف هذه العملية؛ويهيباملقبل، 
  . إبقاء هذه املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٣٧  

  
  


