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  )٢٠٠٩ (١٨٩٠القرار     
ــذه جملـــــس األمـــــن يف اجللـــــسة       ــودة يف ٦١٩٨الـــــذي اختـــ /  تـــــشرين األول٨ املعقـــ

  ٢٠٠٩  أكتوبر
  

  إن جملس األمن،   
ــد    ــه    إذ يؤكــد مــن جدي ــستان، وال ســيما قرارات ــشأن أفغان ــسابقة ب ــه ال  ١٣٨٦ قرارات

  ،)٢٠٠٩ (١٨٦٨و ) ٢٠٠٨ (١٨٣٣و ) ٢٠٠٣ (١٥١٠و ) ٢٠٠١(
 ١٣٧٣و  ) ٢٠٠١ (١٣٦٨ و) ١٩٩٩ (١٢٦٧ قراراتـه     أيـضا  وإذ يؤكد من جديد     

 دعمه للجهود الدولية اليت تبـذل الستئـصال         وإذ يكرر تأكيد  ،  )٢٠٠٨ (١٨٢٢و  ) ٢٠٠١(
  جذور اإلرهاب وفقا مليثاق األمم املتحدة،

ــه   ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤ و) ٢٠٠٠ (١٢٩٦و ) ١٩٩٩ (١٢٦٥ وإذ يــــشري إىل قراراتــ
ــدني ) ٢٠٠٦ (١٧٣٨ و ــة املــ ــشأن محايــ ــه  بــ ــسلحة، وإىل قراراتــ ــات املــ  ١٣٢٥ني يف الرتاعــ
بشأن املرأة والـسالم    ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩و  ) ٢٠٠٩ (١٨٨٨و  ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و  ) ٢٠٠٠(

  بشأن األطفال والرتاعات املسلحة،) ٢٠٠٩ (١٨٨٢و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢واألمن، وقراريه 
أفغانـستان واسـتقالهلا وسـالمتها اإلقليميـة         التزامه القوي بسيادة     وإذ يؤكد من جديد     

  ووحدهتا الوطنية،
 بأن املسؤولية عن توفري األمن وإرساء القانون والنظام يف مجيـع أحنـاء البلـد                وإذ يسلم   

 دور القــوة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة يف    وإذ يؤكــدتقــع علــى عــاتق الــسلطات األفغانيــة،     
 بتعـاون احلكومـة األفغانيـة       وإذ يرحـب  الـة األمنيـة،     مساعدة احلكومة األفغانية على حتـسني احل      

  مع القوة الدولية للمساعدة الدولية،
 
  

 .أعيد إصدارها ألسباب فنية  *  
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ــرة أخــرى     ــسلم م ــستان،      وإذ ي ــة يف أفغان ــه التحــديات املاثل ــسم ب ــذي تت ــالترابط ال    ب
 أن أوجه التقدم املستدام يف جماالت األمن واحلوكمـة والتنميـة، وكـذلك    وإذ يؤكد من جديد  
 وإذ يرحــبخــدرات الــشاملة لعــدة قطاعــات، يعــزز كــل منــها اآلخــر،  يف مــسألة مكافحــة امل

باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا احلكومة األفغانية واجملتمع الدويل للتصدي هلذه التحـديات باتبـاع             
  هنج شامل،

 يف هذا السياق على ضرورة أن تواصل احلكومة األفغانية اجلهود من أجـل            وإذ يشدد   
  شفافية وزيادة املساءلة يف دوائرها،مكافحة الفساد وتعزيز ال

 علـى الـدور املركـزي واحملايـد الـذي تواصـل األمـم املتحـدة أداءه يف جمـال                     وإذ يشدد   
ـــز الــسالم واالســتقرار يف أفغانــستان بقيادهتــا للجهــود الــيت يــضطلع هبــا اجملتمــع الــدويل،        تعزيـ

 املتحدة لتقـدمي املـساعدة إىل        أوجه التآزر بني أهداف بعثة األمم      ، يف هذا السياق   ،وإذ يالحظ 
 علـى ضـرورة تعزيـز التعـاون         وإذ يـشدد  أفغانستان وأهداف القوة الدولية للمـساعدة األمنيـة،         

ــا      ــالء االعتب ــع إي ــهما، م ــا بين ــادل فيم ــدعم املتب ــسيق وال ر الواجــب للمــسؤوليات احملــددة   والتن
  منهما، لكل

ــس   وإذ يعــرب   ــة يف أفغان ــة األمني ــه إزاء احلال ــالغ قلق ــاد إزاء تان، وال ســيما  عــن ب ازدي
طالبـان وتنظـيم القاعـدة واجلماعـات        الأعمال العنف واألنشطة اإلرهابية الـيت تقـوم هبـا حركـة             

العالقـات املتزايـدة القـوة      املخـدرات، و  بجتـار   االاملسلحة غري القانونية واجملرمون والضالعون يف       
ذلـــك مـــن هتديـــدات  يـــؤدي إليـــه بـــني أنـــشطة اإلرهـــاب واملخـــدرات غـــري املـــشروعة، ومـــا 

ــة ــسكريون          حمدق ــراد الع ــوطين واألف ــن ال ــوات األم ــال وق ــيهم األطف ــن ف ــيني، مب ــسكان احملل بال
 واملدنيون الدوليون،

ــشجع   ــوم   وإذ ي ــى أن تق ــة عل ــة للمــساعدة األمني ــوة الدولي ــسؤولي  يف، الق  ات إطــار امل
ة أفغانـستان، والتـصدي،      بزيادة الدعم الفّعال الذي تقدمه إىل اجلهود اجلارية بقيـاد          ،احملددة هلا 

 علــى الـصعيدين الــدويل واإلقليمـي، لألخطــار الـيت ميثلــها    املعنيـة بالتعـاون مــع اجلهـات الفاعلــة   
 بالـدور املهـم الـذي يـضطلع بـه      وإذ يـسلم  إنتاج املخدرات واالجتار هبا بشكل غـري مـشروع،       

سليب إلنتــاج مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة يف جمــال مكافحــة األثــر الــ         
  املخدرات واملتاجرة هبا على األمن واالستقرار يف املنطقة،

 عن قلقه إزاء مـا ألعمـال العنـف واألنـشطة اإلرهابيـة الـيت تقـوم هبـا                    وإذ يعرب أيضا    
 قـدرة    علـى  طالبـان وتنظـيم القاعـدة وغريمهـا مـن اجلماعـات املتطرفـة مـن آثـار ضـارة                   الحركة  

ة القــانون وتــوفري األمــن واخلــدمات األساســية للــشعب   احلكومــة األفغانيــة علــى ضــمان ســياد 
  األفغاين، وكفالة متتعه التام حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية،
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ــة،     وإذ يكــرر    اإلعــراب عــن دعمــه للمــساعي املــستمرة الــيت تبــذهلا احلكومــة األفغاني
عمليـة احلريـة    مبساعدة اجملتمـع الـدويل، مبـا يف ذلـك القـوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة وحتـالف                     

 طالبـان الالدائمة، من أجل حتسني احلالة األمنية واملضي يف التصدي للخطر الـذي متثلـه حركـة                 
 يف هذا السياق على ضرورة تواصـل        وإذ يشدد وتنظيم القاعدة واجلماعات املتطرفة األخرى،      

  رية الدائمة،اجلهود الدولية، مبا فيها جهود القوة الدولية للمساعدة األمنية وحتالف عملية احل
 بأشد العبارات مجيع االعتـداءات، مبـا فيهـا االعتـداءات بـاألجهزة املتفجـرة                وإذ يدين   

احملليــة الــصنع واهلجمــات االنتحاريــة وعمليــات االختطــاف الــيت تــستهدف املــدنيني والقــوات   
تان، األفغانية والدولية وأثرها الضار على جهود حتقيـق االسـتقرار والـتعمري والتنميـة يف أفغانـس                

واجلماعــات املتطرفــة األخــرى إىل وتنظــيم القاعــدة طالبــان ال جلــوء حركــة وإذ يــدين كــذلك
  استخدام املدنيني دروعا بشرية،

طالبــان وتنظــيم القاعـدة وغريمهــا مــن  ال بتزايــد األخطـار الــيت متثلــها حركـة   وإذ يـسلم   
  لتلك األخطار، اجلماعات املتطرفة، وبالتحديات املرتبطة باجلهود الرامية إىل التصدي 

ــالغ عــنوإذ يعــرب    إىل وإذ يــدعو ، قلقــه إزاء العــدد الكــبري مــن الــضحايا املــدنيني   ب
وإىل اختــاذ مجيــع الــدويل لقــانون اإلنــساين الــدويل وقــانون حقــوق اإلنــسان  ألحكــام ااالمتثــال 

  التدابري املناسبة لكفالة محاية املدنيني،
وة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة والقــوات  الــيت تبــذهلا القــ اإلضــافية  بــاجلهود وإذ يــسلم  

 بعزمهـا   وإذ يرحـب  الدولية األخرى لتقليل خطر وقوع ضـحايا مـن املـدنيني إىل احلـد األدىن،                
يف هــذا الــصدد، مبــا يف ذلــك زيــادة التركيــز علــى محايــة  املبذولــة علــى مواصــلة تعزيــز اجلهــود 

ية إجراء استعراضات مـستمرة      أمه وإذ يالحظ السكان األفغان بوصفه العنصر املركزي للبعثة،       
 بالتعــاون مــع ، وإجــراء حتقيقــات العمليــات حــصيلةللتكتيكــات واإلجــراءات املتبعــة ومراجعــة

لـيت يـسجَّل فيهـا وقـوع ضـحايا مـن املـدنيني عنـدما تستـصوب                  ايف احلاالت    احلكومة األفغانية 
  إجراء تلك التحقيقات املشتركة،نية فغااألكومة احل

 بالـدعم املقـدم يف هـذا     وإذ يرحـب   بالتقدم احملرز يف إصالح قطاع األمـن،         وإذ يسلم   
الصدد من قبل الشركاء الدوليني، وال سيما إنشاء بعثـة التـدريب يف أفغانـستان التابعـة ملنظمـة                   

املقـرر تـشكيلها،   الدرك األوروبية يف هذه البعثة بقوة    سامهة  امل، و )الناتو (حلف مشال األطلسي  
دمة إىل الـشرطة الوطنيـة األفغانيـة، مبـا يف ذلـك عـن طريـق بعثـة الـشرطة التابعـة                       واملساعدة املق 

 مـــع ةمواصـــلة أفغانـــستان، ســـويضـــرورة  علـــى وإذ يـــشددلالحتــاد األورويب يف أفغانـــستان،  
ــادة       ــة، وزي ــة األفغاني ــز اجلــيش الــوطين األفغــاين والــشرطة الوطني ــة املاحنــة، تعزي اجلهــات الدولي

  ، ومكافحة املخدراتاجلماعات املسلحة غري القانونيةجهودها يف جمال تفكيك 
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إحـراز احلكومـة األفغانيـة ملزيـد مـن التقـدم يف              يف هـذا الـسياق علـى أمهيـة           وإذ يشدد   
ــوق         ــرام حق ــانون واحت ــضائية وســيادة الق ــز املؤســسات الق ــاب وتعزي ــن العق ــالت م ــاء اإلف إهن

 قطـاع  بنـاء إعـادة   ويف ،ء والفتياتاإلنسان داخل أفغانستان، مبا يف ذلك حقوق اإلنسان للنسا  
 ، وإصالحهالسجون يف أفغانستان

 مجيع األطراف واجلماعـات األفغانيـة إىل املـشاركة البّنـاءة يف حـوار               وإذ يكرر دعوته    
وإىل العمـل مـع املـاحنني الـدوليني مـن أجـل       سياسي سـلمي جيـري يف إطـار الدسـتور األفغـاين،          

 اسـتخدام اجلماعـات     ال سـيما  وتفادي اللجـوء إىل العنـف        تنمية البلد االقتصادية واالجتماعية،   
صاحلة برعايـة أفغانيـة     إلعادة اإلدمـاج واملـ      على تنفيذ برامج   وإذ يشجع ،  القانونيةاملسلحة غري   

يف إطار الدستور األفغاين ويف احتـرام تـام لتنفيـذ التـدابري الـيت اعتمـدها جملـس األمـن يف قـراره                     
 ، ذات الصلةجمللسوغريه من قرارات ا) ١٩٩٩( ١٢٦٧

 إىل الـــدور القيـــادي للـــسلطات األفغانيـــة يف تنظـــيم االنتخابـــات الرئاســـية وإذ يـــشري  
القـوة الدوليـة    ، والـدعم املقـدم مـن األمـم املتحـدة و           ٢٠٠٩وانتخابات جمالس املقاطعات لعـام      

 بضرورة التحضري يف الوقت املناسب وبـشكل مـنظم النتخابـات    وإذ يسلم،  ةللمساعدة األمني 
  ، وبضرورة الدعم الدويل يف هذا الصدد،٢٠١٠ام ع

 املنظمــات كاملنطقــة وكــذلو بلــدان اجلــوار  الــشركاء مــن بأمهيــة مــسامهةوإذ يــسلم  
 على ما للنهوض بالتعاون اإلقليمي مـن        وإذ يشدد اإلقليمية يف حتقيق االستقرار يف أفغانستان،       

 وإذ يرحـب  التنميـة يف أفغانـستان،      أمهية حامسة بوصفه وسيلة فعالة لتعزيـز األمـن واحلوكمـة و           
  باجلهود اإلقليمية يف هذا الصدد،

 وحتــالف عمليــة  للمــساعدة األمنيــة بالتنــسيق املــستمر بــني القــوة الدوليــة وإذ يرحــب  
وجـــود التـــابع لالحتـــاد األورويب احلريـــة الدائمـــــة، والتعــــــاون القـــائم بـــني القـــوة الدوليـــة وال 

  أفغانستان، يف
ــرب   ــدي وإذ يعـ ــن تقـ ــسي،       عـ ــال األطلـ ــف مشـ ــة حلـ ــا منظمـ ــيت توفرهـ ــادة الـ ره للقيـ

وللمسامهات اليت تقدمها دول عديدة إىل القوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة وإىل حتـالف عمليـة                  
احلرية الدائمة، مبا يف ذلـك عنـصره للحظـر البحـري، الـذي يعمـل يف إطـار عمليـات مكافحـة                       

  ويل السارية،اإلرهاب يف أفغانستان ووفقا لقواعد القانون الد
   أن احلالة يف أفغانستان ال تزال تشكل هتديدا للسالم واألمن الدوليني،وإذ يقرر  
 علــى كفالــة تنفيــذ كامــل واليــة القــوة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة،   وقــد عقــد العــزم  

 بالتنسيق مع احلكومة األفغانية،



S/RES/1890 (2009)  
 

09-55017 5 
 

 تحدة،امل  هلذه األسباب مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمموإذ يتصرف  

 متديد اإلذن املمنوح ببقاء القوة الدولية للمـساعدة األمنيـة، علـى النحـو               يقرر  - ١  
 بعــــدلفتــــرة اثــــين عــــشر شــــهرا ) ٢٠٠٣ (١٥١٠و ) ٢٠٠١ (١٣٨٦احملــــدد يف القــــرارين 

  ؛٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ١٣
 للــدول األعــضاء املــشاركة يف القــوة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة باختــاذ   يــأذن  - ٢  

 ؛لتنفيذ والية القوةيع التدابري الالزمة مج

زيــادة تعزيــز القــوة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة لكــي تلــيب  احلاجــة إىل  بيــسلم  - ٣  
أن تـساهم  إىل  يف هـذا اخلـصوص بالـدول األعـضاء      ويهيـب ،  متطلباهتا املتعلقة بالعمليات  مجيع  

  ؛يف هذه القوة باألفراد واملعدات وغري ذلك من املوارد
 ةاملهنيـ وعلى أمهية القيام، ضمن إطار شامل، بزيادة القدرات الوظيفية          شدد  ي  - ٤  

ــة والــشركاء   ويــشجعواملــساءلة يف القطــاع األمــين األفغــاين،   ــة للمــساعدة األمني  القــوة الدولي
، حـسبما تـسمح بـه املـوارد، مـن أجـل تـدريب قـوات األمـن          هماآلخرين على مواصـلة جهـود    
 التقدم حنو بلوغ هدف جعل قوات األمـن         تعجيلكينها، هبدف   الوطنية األفغانية وتوجيهها ومت   

ومتوازنة عرقيا توفر األمن وتكفـل سـيادة القـانون يف           وخاضعة للمساءلة   األفغانية مكتفية ذاتيا    
الـــسلطات األفغانيـــة يف بالـــدور القيـــادي املتزايـــد الــذي تؤديـــه   ويرحــب  ،مجيــع أحنـــاء البلـــد 

 على أمهية دعم الزيـادة املزمعـة يف         ويشدد،  د كافة اء البل أحن األمنية يف    اتاالضطالع باملسؤولي 
 ؛ والشرطة الوطنية األفغانيةاألفغاين الوطينحجم اجليش 

 إىل القـوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة أن تواصـل، يف تنفيـذها واليَتهـا،                يطلب  - ٥  
الف عمليــة العمــل بالتــشاور الوثيــق مــع احلكومــة األفغانيــة واملمثــل اخلــاص لألمــني العــام وحتــ  

  الدائمة؛ احلرية
  جملــس األمــن  إىل قيــادة القــوة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة أن تــزود     يطلــب  - ٦  

بانتظــام، عــن طريــق األمــني العــام، مبعلومــات عــن تنفيــذ واليتــها، وذلــك بــسبل منــها تقــدمي      
 فصلية؛ تقارير

  . إبقاء هذه املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٧  
  


