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  )٢٠١٢ (٢٠٤١القرار     
  

  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢، املعقودة يف ٦٧٣٨الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     
  

  ،إن جملس األمن  
ــشري   ــراره     إذ ي ــستان، وال ســيما ق ــشأن أفغان ــسابقة ب ــه ال ) ٢٠١١ (١٩٧٤ إىل قرارات

مـارس  / آذار ٢٣القاضي بتمديد والية بعثة األمم املتحدة لتقدمي املـساعدة إىل أفغانـستان حـىت               
  ،)٢٠٠٦ (١٦٦٢، على النحو احملدد يف القرار ٢٠١٢

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

ل مؤسـسات أفغانـستان    دعمـه للعمليـة االنتقاليـة الـيت ستـستتبع حتمُّـ         وإذ يكرر تأكيـد     
مــؤمترات لنــدن وكابــل وبــون ومــؤمتر قمــة نتــائج األمــين، وفقــا لالقطــاع عــن كامــل املــسؤولية 

 تـستتبع أيـضا      ليـست عمليـة أمنيـة فحـسب، بـل إهنـا            لعمليـة االنتقاليـة   ا  بأن وإذ يسلم لشبونة،  
 أن  وإذ يؤكـد  احلوكمة والتنميـة،     والسيطرة يف جمايل     قيادةاضطالع أفغانستان على حنو تام بال     

 أفغانستان يراعي مراعـاة تامـة العمليـة االنتقاليـة اجلاريـة يف              املتحدة من دعم يف    ما تقدمه األمم  
  أفغانستان،

 على عملية كاُبـل الراميـة إىل حتقيـق اهلـدف األساسـي املتمثـل يف التعجيـل                   وإذ يشدد   
ــة والتعــاون       ــشراكة الدولي ــز ال ــادة واإلمــساك بزمــام األمــور، وتعزي ــد القي ــولّي األفغــان مقالي بت

 األفغانيـــة، وتعزيـــز قـــدرات قـــوات األمـــن األفغانيـــة، والنمـــو   اإلقليمـــي، وحتـــسني احلوكمـــة 
وإذ يرحــب االقتــصادي وحتــسني محايــة حقــوق مجيــع املــواطنني األفغــان، مبــن فــيهم النــساء،    

   بااللتزامات اليت تعهدت هبا احلكومة األفغانية، حتديدا
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هبهــا بــاع هنــج شــامل للتــصدي للتحــديات املترابطــة الــيت جتا  علــى أمهيــة اّتيؤكــد وإذ   
 عـدم وجـود أي حـل        وإذ يـدرك  أفغانستان يف جماالت األمـن واالقتـصاد واحلوكمـة والتنميـة،            

   لضمان استقرار أفغانستان،عسكري ِصْرٍف
حلكومة وشعب أفغانـستان يف سـعيهما إىل إعـادة         املستمر   دعمه   وإذ يؤكد من جديد     

  ة، بناء بلدمها، وتوطيد أسس السالم املستدام والدميقراطية الدستوري
 كــــانون ٥ بــــاملؤمتر الــــدويل بــــشأن أفغانــــستان، املعقــــود يف بــــون يف  وإذ يرحــــب  
إعالن بـون بـأن    بـ ، وكـذلك )S/2011/762 (اض عنهمتّخوبالنتائج اليت ،  ٢٠١١ديسمرب  /األول

ــة عــام     ــة، الــيت ســتكتمل حبلــول هناي ــة االنتقالي ــها عقــد التحــول   ٢٠١٤العملي ، ينبغــي أن يعقب
توافـق اآلراء االسـتراتيجي الـذي مت التوصـل إليـه بـني              ب ذلكيرحب ك وإذ  ،  )٢٠٢٤-٢٠١٥(

مجهوريــة أفغانــستان اإلســالمية واجملتمــع الــدويل بــشأن جتديــد الــشراكة الدائمــة يف إطــار عقــد  
  التحول على أساس االلتزامات املتبادلة الثابتة،

يوليـه  /وز املقرر عقده يف طوكيو يف مت      ، إىل املؤمتر الوزاري بشأن أفغانستان     وإذ يتطلع   
التنمية االقتصادية املـستدامة ألفغانـستان      حيال  ، الذي سيتناول التزامات اجملتمع الدويل       ٢٠١٢

يف الـواردة   االلتزامـات املتبادلـة الثابتـة       استناًدا إىل   خالل الفترة االنتقالية وما بعدها،      ودعمه هلا   
ا يف اإلصـالحات    نتائج مؤمتر بـون، الـيت أقـرت أيـضا بـضرورة مـضي حكومـة أفغانـستان قـدمً                   

  املتعلقة باحلوكمة واالقتصاد،
 دعمـــه، يف هـــذا الـــسياق حتديـــدا، لتنفيـــذ االلتزامـــات الـــواردة يف   وإذ يعيـــد تأكيـــد  

ــة   ) S/2011/65(اإلعالنــني الــصادرين عــن مــؤمتري لنــدن    ــة الوطني ــل، واســتراتيجية التنمي وكاب
ادة الـشعب األفغـاين وسـيطرته،       ألفغانستان واالستراتيجية الوطنية ملكافحة املخدرات، حتت قي      

 مـن املنطقـة     تفعيلها بـدعمٍ  بوذلك يف إطار االستراتيجية الشاملة اليت ستقوم حكومة أفغانستان          
ا لعمليـة كابـل     واجملتمع الدويل، مع اضطالع األمم املتحدة بدور تنسيقي حموري وحمايـد، وفقًـ            

  ومبا يّتسق مع الربامج الوطنية ذات األولوية، 
املــؤمتر الــوزاري الثالــث مليثــاق بــاريس بــشأن مكافحــة االجتــار غــري   ”ـ  بــوإذ يرحــب  

، ٢٠١٢فربايــر / شــباط١٦، املعقــود يف فيينــا يف “األفغانيــة املــصدراملــشروع بــاملواد األفيونيــة 
إقامــة حتــالف دويل علــى ســعي ميثــاق بــاريس إىل  وإذ يــشدد ،إعالن فيينــابــحيــيط علمــا  وإذ

إلحــالل بــع روع بــاملواد األفيونيــة يف إطــار النــهج الــشامل املّتموســع ملكافحــة االجتــار غــري املــش
  املنطقة وخارجها، يف  و،والتنمية يف أفغانستان حتقيق االستقرارالسالم و
التعاون اإلقليمي بوصفه وسيلة فعالة لتوطيـد  للنهوض بعلى األمهية احلامسة   يؤكد  وإذ    

 إعـالن  إىل أمهيـة     وإذ يـشري  يف أفغانـستان،    األمن واالستقرار والتنمية االقتـصادية واالجتماعيـة        
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) إعـالن كابـل   ( بشأن عالقـات ُحـسن اجلـوار         ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٢كابل املؤرخ   
)S/2002/1416(،  يف هذا الـصدد بـالتزام اجملتمـع الـدويل املـستمر بـدعم االسـتقرار                 وإذ يرحب 

 قمــة ات، مــن قبيــل مــؤمترقليميــةالدوليــة واإلاملبــادرات إىل يــشري وإذ  والتنميــة يف أفغانــستان،
 بـني أفغانـستان وباكـستان وطاجيكـستان         ة القمـة الرباعيـ    ات، ومـؤمتر  “قلـب آسـيا   ”اسطنبول  

وباكـستان، املعقـود يف      وإيـران  واالحتاد الروسي، وكذلك مؤمتر القمـة الثالثـي بـني أفغانـستان           
ن ومنظمــة  يف إســالم أبــاد، وكــذلك مبــادرات منظمــة شــنغهاي للتعــاو  ٢٠١٢فربايــر /شــباط

 إىل مـــؤمتر التعـــاون وإذ يتطلـــعاألمـــن اجلمـــاعي ورابطـــة جنـــوب آســـيا للتعـــاون اإلقليمـــي،  
 ٢٦ يف يــومي ،االقتــصادي اإلقليمــي اخلــامس بــشأن أفغانــستان املقــرر عقــده يف طاجيكــستان 

  ،٢٠١٢مارس / آذار٢٧ و
نـوفمرب  /ثاين تشرين ال  ٢أفغانستان، املعقود يف    املعين ب مؤمتر إسطنبول    بنتائج وإذ يشيد   
، حيث أكدت أفغانستان وشـركاؤها اإلقليميـون، بـدعم مـن اجملتمـع الـدويل، التزامهـا               ٢٠١١

بـُسُبلٍ   ،تـنعم أفغانـستان بـاألمن واالسـتقرار       لكـي   بتعزيز األمن والتعاون على الصعيد اإلقليمي       
 األول ملتابعـة   إىل االجتمـاع وإذ يتطلع ،تدابري بناء الثقةمنها النهوض باحلوار اإلقليمي وتعزيز   

، ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ١٤وزاري يف كابل، يف     الستوى  املمؤمتر اسطنبول، املقرر عقده على      
، يف هذا الـصدد، باالجتمـاع التحـضريي األول لكبـار املـوظفني، املعقـود يف                وإذ يرحب أيضا  

  ،٢٠١٢فرباير / شباط٢٩ يف ،كابل
األفغان، املقـرر عقـده يف سويـسرا،         إىل املؤمتر الدويل بشأن الالجئني       وإذ يتطلع أيضا    
، وإىل توصله إىل نتائج مثمرة ملا فيه مصلحة الالجـئني والعائـدين األفغـان               ٢٠١٢مايو  /يف أيار 

   خريطة طريق للعمل الالزم إجنازه،هعن طريق اعتماد يف املنطقة،
 علــى الــدور احملــوري واحملايــد الــذي تواصــل األمــم املتحــدة أداءه يف جمــال  يؤكــدوإذ   

 عزيــز السالم واالستقرار يف أفغانستان بقيادهتا للجهود اليت يضطلع هبا اجملتمـع الـدويل، مبـا يف                ت
 القيام، باالشتراك مع حكومـة أفغانـستان، بتنـسيق ورصـد اجلهـود املبذولـة لتنفيـذ عمليـة                    ذلك

كابــل عــن طريــق اجمللــس املــشترك للتنــسيق والرصــد دعمــاً لألولويــات الــيت وضــعتها حكومــة   
 عــن تقــديره وتأييــده القــوي للجهــود اجلاريــة الــيت يبــذهلا األمــني العــام  وإذ يعــربنــستان، أفغا

وممثلــه اخلــاص ألفغانــستان، وال ســيما اجلهــود الــيت يبــذهلا أفــراد البعثــة، نــساء ورجــاال، الــذين  
  يعملون يف ظروف شاقة ملد يد املساعدة لشعب أفغانستان، 

 للطلـب   تعراض الشامل الذي أجراه اسـتجابةً      عن تقديره لألمني العام لالس     وإذ يعرب   
وإذ حيـيط علمـا علـى النحـو         ،  )٢٠١١ (١٩٧٤ من قـرار جملـس األمـن         ٤٣الوارد يف الفقرة    
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مـارس  / آذار٥ بنتائج االستعراض الواردة يف تقرير األمني العام عن أفغانستان املـؤرخ     الواجب
٢٠١٢) SC/2012/133(،  

دور األطراف الدوليـة    العملية االنتقالية، سيشهد    مع   ه، اّتساقًا  أن وإذ يؤكد من جديد     
الفاعلـــة مزيـــدا مـــن التطـــور، لينتقـــل مـــن تقـــدمي اخلـــدمات بـــشكل مباشـــر إىل تـــوفري الـــدعم 

، مبا ميكّن حكومـة أفغانـستان مـن ممارسـة سـلطتها الـسيادية          وبناء قدراهتا  لمؤسسات األفغانية ل
 أفرقـة تعمـري املقاطعـات، وكـذلك حـلّ     يف مجيع مهامها، مبا يف ذلك السحب التدرجيي جلميـع     

هياكل تقوم باملهام والصالحيات نفسها اليت تقوم هبـا حكومـة أفغانـستان علـى الـصعيدين                 أي  
  الوطين ودون الوطين،

 على أمهية إجراء عملية سياسـية شـاملة وجامعـة تقودهـا أفغانـستان ومتلـك                 يؤكدوإذ    
ن يف  تعداد للمـصاحلة علـى النحـو املبـيّ        ناصيتها هبدف دعم املصاحلة مع مجيع مـن هـم علـى اسـ             

 ٥ل يف نتـائج مـؤمتر بـون املعقـود يف          واملفـصّ  ٢٠١٠يوليـه   / متوز ٢٠إعالن مؤمتر كابل املؤرخ     
الـيت حتظـى بـدعم حكومـة أفغانـستان واجملتمـع الـدويل، يف ظـل                  ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول 

 ١٢٦٧ جملـس األمـن يف قراريـه         االحترام التام لتنفيذ التـدابري وتطبيـق اإلجـراءات الـيت حـددها            
وغريمها من قرارات اجمللـس ذات الـصلة، وإذ يالحـظ، يف هـذا       ) ٢٠١١ (١٩٨٨و  ) ١٩٩٩(

  ،)٢٠١١ (١٩٨٨السياق، إنشاء اللجنة عمال بقرار جملس األمن 
 ٢٠١١نـوفمرب   / جملـس اللويـا جريغـا التقليـدي يف تـشرين الثـاين             إعراب إىل   وإذ يشري   

 األعلـى يـساند أهـداف اجمللـس     ة اليت جتريهـا حكومـة أفغانـستان، وإذ       لعملية املصاحل عن تأييده   
  للسالم وما يقوم به من جهود لتقدمي املساعدة داخل أفغانستان وخارجها على السواء، 

بتعزيز العمليـة االنتخابيـة يف       إىل التزامات حكومة أفغانستان يف مؤمتر كابل         وإذ يشري   
سام لــضمان اّتــ ة األمــد  طويلــةانتخابيــء إصــالحات أفغانــستان وحتــسينها، مبــا يــشمل إجــرا    

 أنــه لكــي وإذ يؤكــد مــن جديــداالنتخابــات يف املــستقبل بالــشفافية واملــصداقية والدميقراطيــة، 
يسود السالم أفغانستان يف املـستقبل فـال بـد مـن بنـاء دولـة مـستقرة وآمنـة ومكتفيـة ذاتيـا مـن                   

ــة مــن اإلرهــاب واملخــدرا    ــصادية وخالي ــة االقت ــانون، وعلــى   الناحي ت وقائمــة علــى ســيادة الق
ــوازين          ــضوابط وامل ــسلطات، وال ــني ال ــصل ب ــرام الف ــى احت ــززة، وعل ــة مع مؤســسات دميقراطي

  الدستورية الراسخة، وضمان وإعمال حقوق املواطنني وواجباهتم، 
 مبسامهة فريق االتصال الدويل يف اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة يف جمـال        وإذ يرحب   
  دعم الدويل ألفغانستان وتوسيع نطاقه، تنسيق ال
 مرة أخرى على االتفاق املتوصل إليه يف مـؤمتر قمـة لـشبونة ملنظمـة حلـف                  وإذ يشدد   

 بني حكومة أفغانستان والبلدان املـسامهة بقـوات يف القـوة الدوليـة              ٢٠١٠مشال األطلسي لعام    
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ــة الكاملــة يف أ    ــة والقاضــي بنقــل املــسؤولية األمني فغانــستان إىل قــوات األمــن  للمــساعدة األمني
، وإذ حيـيط علمـا      ٢٠١٤الوطين األفغانيـة نقـالً تـدرجييا يف مجيـع أحنـاء البلـد حبلـول هنايـة عـام                     

بإعالن منظمة حلف مشال األطلسي وحكومـة مجهوريـة أفغانـستان اإلسـالمية بـشأن الـشراكة                
باملـساعي املـشتركة    م  يسلّ وإذ،  ٢٠١٠ نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٠ املوقَّع يف لشبونة يف      ،الدائمة

 بالتقــدم احملــرز حــىت اآلن يف تنفيــذ املــرحلتني وإذ يرحــباملبذولــة يف إطــار العمليــة االنتقاليــة، 
 إىل توســيع نطــاق العمليــة بــشكل تــدرجيي  وإذ يتطلــع ،األوىل والثانيــة مــن العمليــة االنتقاليــة 

  ومسؤول لتشمل املناطق املتبقية من البلد، 
درة القــوات األمنيــة الوطنيــة األفغانيــة علــى إجنــاز العمليــات   علــى أمهيــة قــوإذ يــشدد  

وحتلّيها بالكفاءة املهنية وضمان استمرارها لتلبية االحتياجات األمنية ألفغانستان، بغيـة إحـالل             
ــزام الطويــل  وإذ يؤكــدالــسالم وبــسط األمــن وحتقيــق االســتقرار علــى حنــو دائــم،      علــى االلت

 ويف غــضون عقــد التحــول ٢٠١٤بعــد عــام  لفتــرة مــاويل، د بــه اجملتمــع الــدالــذي تعّهــ األمــد
، بدعم جهود زيادة التطوير، بوسائل منها التدريب، وإضفاء الطـابع املهـين        )٢٠٢٤-٢٠١٥(

  على القوات األمنية الوطنية األفغانية، 
 إىل املناقشة املتعلقة بأفغانستان الـيت سـتجرى يف مـؤمتر قمـة منظمـة حلـف                  وإذ يتطلع   

   املقبل يف شيكاغو،مشال األطلسي
تقـدم علـى صـعيد احلوكمـة        بـإحراز    املكاسـب األمنيـة      بد من تعزيز   ه ال  بأن موإذ يسلّ   

، يف هذا السياق، أوجه التآزر بني أهداف البعثـة   وإذ يالحظ والقدرات اإلمنائية يف أفغانستان،     
، )٢٠١١ (٢٠١١والقــوة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة، علــى حنــو مــا لــوحظ أيــضا يف القــرار     

على ضرورة التعاون والتنسيق والدعم املتبادل على النحو األمثـل فيمـا بينـهما، مـع                 يؤكد وإذ
  إيالء االعتبار الالزم للمسؤوليات احملددة لكل منهما،

 وإذ يؤكـد مـن جديـد       مرة أخرى بترابط التحـديات املاثلـة يف أفغانـستان،            وإذ يسلّم   
ت األمن واحلوكمـة وحقـوق اإلنـسان وسـيادة القـانون      أن أَوجه التقدم املستدام احملرز يف جماال      

والتنمية، وكذلك يف املسائل الشاملة لعدة قطاعات مثـل حماربـة الفـساد ومكافحـة املخـدرات                 
 باجلهود املتواصلة الـيت تبـذهلا احلكومـة األفغانيـة           وإذ يرحب والشفافية، يعزز كل منها اآلخر،      

  باع هنج شامل، واجملتمع الدويل للتصدي هلذه التحديات بات
 ضرورة قيام مجيع وكاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا، مـن               وإذ يعيد تأكيد    

وبتوجيٍه من املمثل اخلـاص     ‘‘ وحدة العمل يف األمم املتحدة    ’’خالل آلية الفريق القطري وهنج      
ة زيـادة  لألمني العام، بتعزيز اجلهود، بالتشاور والتعـاون الكـاملني مـع حكومـة أفغانـستان، بغيـ       
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االتساق والتنسيق والكفاءة وحتقيق التوافق التام مع الربامج ذات األولوية الوطنية الـيت حـددهتا            
  حكومة أفغانستان، 

 مبـا يف ذلـك اجلهـود   ،   مبساعي البلـدان الـيت تقـوم بزيـادة جهودهـا املدنيـة             وإذ يرحب   
 على مواصـلة تعزيـز       اجملتمع الدويل  وإذ يشجع  ملساعدة حكومة وشعب أفغانستان،      ،اإلنسانية

ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل       ــة وبعث مــسامهاته بطريقــة منــسقة مــع الــسلطات األفغاني
مـؤمتر  يف  أفغانستان من أجل تعزيز القيادة األفغانية وسـيطرهتا علـى زمـام األمـور، مبـا يف ذلـك                    

  ،٢٠١٢يوليه /طوكيو املقرر عقده يف متوز
ــدوإذ    ــادة حتــس   يؤك ــى ضــرورة زي ــها      عل ــسانية ونوعيت ــة اإلن ــرص وصــول املعون ني ف

تنسيق وإيصال املساعدة اإلنسانية علـى حنـو فعـال وكفـؤ وسـريع بوسـائل                وضمان  وحجمها،  
منها تعزيز التنسيق فيما بني وكـاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا حتـت سـلطة املمثـل                     

 شتّدتـ هات املاحنة، وخاصـة حيثمـا       اخلاص لألمني العام وفيما بني األمم املتحدة وغريها من اجل         
دعم إمساك احلكومة األفغانية بـشكل متزايـد بزمـام تنـسيق املـساعدة اإلنـسانية                و،  يهااحلاجة إل 

  املقدمة ملواطنيها،
املـــساعدة تقـــدمي  علـــى ضـــرورة أن تتمـــسك مجيـــع األطـــراف، يف إطـــار يـــشددوإذ   

ــاة االعت   ــة يف مراعـ ــسانية املتمثلـ ــادئ اإلنـ ــسانية، باملبـ ــرد  اإلنـ ــاد والتجـ ــسانية واحليـ ــارات اإلنـ بـ
  واالستقاللية، وأن حتترم تلك املبادئ، 

ــد    ــستان، وال  وإذ يكــرر تأكي ــة يف أفغان ــة األمني ــه إزاء احلال ســيما أعمــال العنــف    قلق
 وغريمهــا مــن ، القاعــدة الطالبــان وتنظــيُمواألنــشطة اإلرهابيــة املتواصــلة الــيت تقــوم هبــا حركــةُ  

 يف إنتــاج ني والــضالعنيواجلماعــات املــسلحة غــري القانونيــة واجملــرم فــة العنيفــة املتطراجلماعــاِت
 وإزاء الصالت املتينة بني أنشطة اإلرهـاب واملخـدرات          ،املخدرات غري املشروعة أو االجتار هبا     

غري املشروعة، مما يؤدي إىل هتديد السكان احمللـيني، مبـن فـيهم األطفـال وقـوات األمـن الـوطين             
  واملدنيون الدوليون، واألفراد العسكريون 

ــدات املــثرية  اســتمرار  وإذ يــدرك   ــان وتنظــيم    لالتهدي ــها حركــة الطالب لجــزع الــيت متثل
وكـذلك  ،  القاعدة وغريمها من اجلماعـات العنيفـة املتطرفـة واجلماعـات املـسلحة غـري القانونيـة                

لقـه   عـن ق   وإذ يعـرب  التحديات اليت تكتنف املـساعي الراميـة إىل التـصدي لتلـك التهديـدات،               
البالغ إزاء ما ينجم عن أعمال العنف واألنشطة اإلرهابية اليت تقوم هبا حركة الطالبان وتنظـيم                
القاعدة وغريمها من اجلماعات العنيفة املتطرفة واجلماعات املـسلحة غـري القانونيـة مـن عواقـب         

ت وخيمـة علــى قــدرة احلكومــة األفغانيـة علــى ضــمان ســيادة القـانون، وتــوفري األمــن واخلــدما   
  األساسية للشعب األفغاين، وكفالة تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها،
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) ٢٠٠٩ (١٨٩٤ و) ٢٠٠٦ (١٧٣٨و ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤ إىل قراراتـــــه وإذ يـــــشري  
 اإلصـابات يف    مـن تفـاقم عـدد      عن قلقه    وإذ يعرب بشأن محاية املدنيني يف النـزاعات املسلحة،       

 يف غالبيتــها العظمــى ُتعــزى الــيت ،ال ســيما النــساء واألطفــالصــفوف املــدنيني يف أفغانــستان، و
 حركة الطالبان وتنظـيم القاعـدة وغريمهـا مـن اجلماعـات العنيفـة واملتطرفـة          إىلعلى حنو متزايد    

 أنـه جيـب علـى مجيـع األطـراف يف      وإذ يؤكـد مـن جديـد   واجلماعات املـسلحة غـري القانونيـة،       
ــة اخلطــوات امل    ــسلح أن تتخــذ كاف ــرتاع امل ــدنيني،   ال ــة امل ــضمان محاي ــة ل ــدعومكن ــع وإذ ي  مجي

 مبــا فيــه القــانون اإلنــساين الــدويل  ،األطــراف إىل االمتثــال اللتزاماهتــا مبوجــب القــانون الــدويل  
 كافــة التــدابري املناســبة لــضمان محايــة املــدنيني،  اختــاذ وإىل ،والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان

دنيني، وال سـيما اإلصـابات يف صـفوف املـدنيني،            بأمهية ما جيري من رصد حلالة امل       يسلم وإذ
وإبالغ جملس األمن التابع لألمم املتحدة بذلك، من قبل جهات منها القوة الدوليـة للمـساعدة                

التقدم الذي حترزه القوات األفغانية والدولية يف التقليـل إىل أدىن حـد    ب حييط علما وإذ  األمنية،  
أقــرت بــه بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل مــن اإلصــابات بــني املــدنيني، علــى حنــو مــا 

  ،٢٠١٢فرباير /شباط ٤املؤرخ عن محاية املدنيني يف الرتاع املسلح أفغانستان يف تقريرها 
 متثله األلغام املضادة لألفـراد وخملفـات احلـرب واألجهـزة          ّمما أيضا عن قلقه     وإذ يعرب   

 علـى ضـرورة االمتنـاع       يـشدد  وإذملـدنيني،   املتفجرة اليدوية الصنع من هتديد خطـري للـسكان ا         
  الدويل،  عن استعمال األسلحة واألجهزة اليت حيظرها القانون

 اجملتمــع الــدويل والــشركاء اإلقليمــيني علــى مواصــلة تقــدمي الــدعم الفعــال  وإذ يــشجع  
ا سـيم  للجهود املتواصلة املبذولة بقيادة أفغانستان للتصدي إلنتاج املخدرات واالجتـار هبـا، وال            

مــن خــالل العمــل الــذي يقــوم بــه الفريــق العامــل املعــين مبكافحــة املخــدرات التــابع للمجلــس    
 اخلطر الذي يشكله إنتـاج      وإذ يدرك ،  املشترك للتنسيق والرصد، إضافة إىل املبادرات اإلقليمية      

يف الــدوليني  علــى الــسالم واالســتقرار ةغــري مــشروعبــصورة املخــدرات وجتارهتــا واالجتــار هبــا 
خمتلفة من العامل، والدور املهم الذي يضطلع به مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات               مناطق  

ــه األمــم املتحــدة    وإذ يــشدد، واجلرميــة يف هــذا الــصدد  يف  علــى الــدور اهلــام الــذي تــضطلع ب
  ،رصد حالة املخدرات يف أفغانستانمواصلة 
ــده    ــسماد ن  وإذ يعــرب عــن تأيي ــة ل ــا،   ملواصــلة حظــر احلكومــة األفغاني ــرات األموني يت
 الرقابــة علــى كــل املــواد املتفجــرة أنظمــة بــشأن علــى اختــاذ إجــراءات عاجلــة إلنفــاذ حيــث وإذ

والــسالئف الكيميائيــة، مبــا حيــد مــن قــدرة املتمــردين علــى اســتخدامها يف األجهــزة املتفجــرة     
 يف دعــم اجلهــود الــيت تبــذهلا حكومــة أفغانــستان   بــاجملتمع الــدويلوإذ يهيــب اليدويــة الــصنع، 

  الصدد، هذا
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ــشري   ــة       وإذ ي ــة ملراقب ــة الدولي ــستان إىل اهليئ ــة أفغان ــه حكوم ــذي وجهت ــالن ال  إىل اإلع
املخـــدرات والـــذي أفـــادت فيـــه بعـــدم وجـــود أي اســـتعمال قـــانوين ألهنيدريـــد األســـيتيك يف 
أفغانستان يف الوقت الراهن وضرورة امتناع البلـدان املنتجـة واملـصدرة عـن التـرخيص بتـصدير              

 الدول األعضاء، عمـال    وإذ يشجع ادة إىل أفغانستان دون طلب من احلكومة األفغانية،         هذه امل 
ــالقرار  ــام       )٢٠٠٨ (١٨١٧ب ــال الت ــة، وخاصــة باالمتث ــة الدولي ــع اهليئ ــا م ــادة تعاوهن ــى زي ، عل

ــادة   ــام امل ــشروع باملخــدرات        ١٢ألحك ــار غــري امل ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجت  مــن اتفاقي
  ، ١٩٨٨عام واملؤثرات العقلية ل

) ٢٠٠٦ (١٦٧٤و ) ٢٠٠٠ (١٢٩٦و ) ١٩٩٩ (١٢٦٥ إىل قراراتـــــه وإذ يـــــشري  
بـــشأن محايـــة املـــدنيني يف الرتاعـــات املـــسلحة، وإىل ) ٢٠٠٩ (١٨٩٤و ) ٢٠٠٦ (١٧٣٨ و

) ٢٠٠٩ (١٨٨٩و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٨و ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠ و) ٢٠٠٠ (١٣٢٥قراراتــــــــــــه  
ــن، وقرار  ) ٢٠١٠ (١٩٦٠ و ــسالم واألمـ ــرأة والـ ــشأن املـ ــه بـ  ١٨٨٢و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢اتـ
 بتقريــر وإذ حيــيط علمــابــشأن األطفــال والرتاعــات املــسلحة،  ) ٢٠١١ (١٩٩٨و ) ٢٠٠٩(

عـن األطفـال والـرتاع املـسلح يف أفغانـستان، إضـافة إىل اسـتنتاجات                ) S/2011/55(األمني العام   
  ، )S/AC.51/2011/3(الفريق العامل املعين باألطفال والرتاع املسلح التابع جمللس األمن 

  ؛ )S/2012/133 (٢٠١٢مارس / آذار٥ بتقرير األمني العام املؤرخ يرحب  - ١  
ــديره   - ٢   ــة     يعــرب عــن تق ــدعم حكوم ــل األجــل ب ــم املتحــدة الطوي ــزام األم  اللت

   دعمه الكامل لعمل البعثة واملمثل اخلاص لألمني العام؛ ويعيد تأكيدوشعبها،  أفغانستان 
، )٢٠٠٦ (١٦٦٢احملــدد يف قراراتــه  ، علــى النحــو بعثــةال متديــد واليــة يقــرر  - ٣  

، )٢٠١٠ (١٩١٧، و       )٢٠٠٩ (١٨٦٨، و       )٢٠٠٨ (١٨٠٦، و       )٢٠٠٧ (١٧٤٦ و
  ؛ ٢٠١٣ مارس / آذار٢٣ أدناه، حىت ٧ و ٦ و ٥ و ٤، والفقرات )٢٠١١ (١٩٧٤ و

، وتـدعم  مراعـاة تامـة    يـة عمليـة االنتقال  البأن الوالية اجملـددة للبعثـة تراعـي         يقـر    - ٤  
ي أفغانستان بصورة كاملة لدور القيادة وامتالك زمام األمور يف جمـاالت األمـن واحلوكمـة                ولّت

ــدويل يف        ــستان واجملتمــع ال ــيت مت التوصــل إليهــا بــني أفغان ــا يتفــق مــع التفامهــات ال ــة، مب والتنمي
  مؤمترات لندن وكابل وبون ويف مؤمتر قمة لشبونة؛

ــدعو  - ٥   ــم   يـ ــدة إىل دعـ ــم املتحـ ــ األمـ ــة  ربامجالـ ــةالوطنيـ ــة ذات األولويـ  حلكومـ
ــة والتنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة،      أفغانــستان الــيت تغطــي مــسائل األمــن واحلوكمــة والعدال

 مــن اجملتمــع الــدويل، ودعــم التنفيــذ الكامــل لاللتزامــات املتبادلــة املعلنــة بــشأن هــذه     مبــساعدٍة
 جـزءا مـن التوافـق االسـتراتيجي     املسائل يف مؤمتري كابل ولندن، اليت أُعيد تأكيـدها باعتبارهـا     

ــة        ــذ االســتراتيجية الوطني ــشأن مواصــلة تنفي ــون، وكــذلك ب ــؤمتر ب ــه يف م ــذي مت التوصــل إلي ال
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بتقـدمي املـساعدة    ،   أن تقوم البعثة، بطريقة متكينية على حنو متزايد        ويطلبملكافحة املخدرات،   
 بـصورة   األمـور زمام  ها ب وإمساك أفغانستان   قيادةإىل حكومة أفغانستان يف مسارها حنو ضمان        
  كاملة، على النحو الذي حددته عملية كابل؛ 

 كــذلك أن تواصــل البعثــة واملمثــل اخلــاص لألمــني العــام، يف حــدود        يقــرر  - ٦  
وباالسترشاد مببدأ تعزيز السيادة األفغانية واضطالع أفغانستان بالقيادة وتوليهـا زمـام             واليتهما  

 الدوليـة وتنـسيقها، وفقـا ملـا ورد يف بيـاين مـؤمتري لنـدن                 األمور، اإلشراف على اجلهود املدنية    
  : وكابل ونتائج مؤمتر بون، مع التركيز بصفة خاصة على األولويات املبينة أدناه

جمللــس املــشترك للتنــسيق والرصــد، علــى يف االتــشجيع، بــصفة رئــيس مــشارك   )أ(  
تان يف جمـــايل التنميـــة اجملتمـــع الـــدويل دعمـــا أكثـــر اتـــساقا ألولويـــات حكومـــة أفغانـــس تقـــدمي 

 لــربامج الوطنيــة لواحلوكمــة، بوســائل منــها دعــم مــا هــو جــار حاليــا مــن وضــع وترتيــب           
املقدمة من اجلهات املاحنة واملنظمات الدوليـة،        ، وتعبئة املوارد، وتنسيق املساعدة      األولوية ذات

ال سـيما ألنـشطة   املتحدة وصناديقها وبراجمها، و وتوجيه املسامهات املقدمة من وكاالت األمم      
والتنمية؛ ويف الوقت نفـسه، دعـم اجلهـود الراميـة إىل زيـادة نـسبة              مكافحة املخدرات والتعمري    

ا يتـسق وااللتزامـات املقطوعـة يف مـؤمتر          املعونة اإلمنائية املقدمة من خالل احلكومة األفغانية، مبـ        
ــة يف اســتخد      ــشفافية والفعالي ــادة ال ــة إىل زي ــل، ودعــم اجلهــود الرامي ــة  كاب ــة األفغاني ام احلكوم

  املوارد؛  لتلك
مواصلة التعاون مـع القـوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة وكـبري املمـثلني املـدنيني                    )ب(  

ــة ملنظمــة حلــف مشــال األطلــسي علــى مجيــع املــستويات ويف مجيــع أرجــاء البلــد دعمــا      للعملي
مـور بـصورة كاملـة وفـق         حنـو اضـطالع أفغانـستان بالقيـادة وتوليهـا زمـام األ             االنتقالية اجلاريـة  

اتُّفـق عليـه يف مـؤمتري كابـل ولنـدن ومـؤمتر قمـة لـشبونة، وذلـك بطريقـة مـستدامة ضـمانا                          ما
هبـدف حتـسني التنـسيق      وفقا للواليـة احلاليـة لكـل منـهما،          حلماية وتعزيز حقوق األفغان كافة،      

 حينــها بــني العنــصرين املــدين والعــسكري إىل أقــصى حــد ممكــن، وتيــسري تبــادل املعلومــات يف 
األنشطة اليت تقوم هبا القوات األمنيـة الوطنيـة والدوليـة واجلهـات الفاعلـة                وكفالة االتساق بني    

االسـتقرار الـيت تقودهـا أفغانـستان، بوسـائل منـها املـشاركة               املدنية دعما لعملية التنمية وحتقيق      
ن خــالل  وخــصوصا مــ ،احلكوميــة مــع أفرقــة تعمــري األقــاليم والتعــاون مــع املنظمــات غــري        

ــف          ــة حلـ ــستان ومنظمـ ــني أفغانـ ــشترك بـ ــال املـ ــس االنتقـ ــب يف جملـ ــصفة مراقـ ــشاركتها بـ مـ
  األطلسي؛  مشال

لــدعم عمليــة الــسالم واملــصاحلة الــيت أيــضا املــساعي احلميــدة بلتوعيــة القيــام با   )ج(   
تقودها أفغانستان ومتلك فيها زمام املبادرة، إذا طلبت حكومة أفغانستان ذلـك، بوسـائل منـها                
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نفيـذ الربنــامج األفغــاين للــسالم وإعــادة اإلدمــاج واقتــراح تــدابري لبنــاء الثقــة ودعمهــا يف إطــار  ت
الدستور األفغاين ويف احترام كامـل لتنفيـذ التـدابري وتطبيـق اإلجـراءات الـيت اسـتحدثها جملـس                    

 سـائر   وكـذلك ،  )٢٠١١ (١٩٨٩ و) ٢٠١١ (١٩٨٨ و) ١٩٩٩ (١٢٦٧قراراتـه   األمن يف   
  ات الصلة؛ قرارات اجمللس ذ

توفري الدعم، بناء على طلب السلطات األفغانية، لتنظيم االنتخابات األفغانيـة             )د(  
العمـل اهلـادف إىل ضـمان       القيام، دعًما للجهود اليت تبذهلا حكومة أفغانستان، بتعزيز         املقبلة، و 

ــق عليــ         ــى النحــو املتف ــع، عل ــى اجلمي ــا عل ــها وانفتاحه ــة ونزاهت ــة االنتخابي ه يف اســتدامة العملي
مؤمترات لندن وكابل وبون، وتزويد املؤسسات األفغانية املشاركة يف هـذه العمليـة باملـساعدة                

  يف بناء القدرات واملساعدة التقنية؛ 
دعم التعاون اإلقليمـي، هبـدف مـساعدة أفغانـستان علـى اسـتغالل دورهـا يف                   )هـ(  

باالعتمـاد  دهار أفغانستان،   قلب آسيا لتشجيع التعاون اإلقليمي، وللعمل من أجل استقرار واز         
  ؛احملققة اإلجنازات على

 أن البعثــة واملمثـــل اخلــاص سيواصــالن، يف إطـــار    يؤكــد مــن جديـــد أيــضا     - ٧  
، توجيـه اجلهـود     يـة عمليـة االنتقال  الاالستفادة من كفاءات فريق األمم املتحدة القطري ومراعـاة          

ات األفغانيــة يف االضــطالع  املدنيــة الدوليــة، مــع التركيــز علــى تفعيــل وتعزيــز دور املؤســس       
  :مبسؤولياهتا يف اجملاالت ذات األولوية التالية

 مـع  والتعـاون الكـاملني  القيام، من خالل وجود مالئم للبعثة ُيحـدد بالتـشاور       )أ(  
حكومة أفغانستان، ودعما جلهـود احلكومـة األفغانيـة، بتـشجيع تنفيـذ عمليـة كابـل يف خمتلـف                    

 التعـاون مـع مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة،                 أحناء البلد بوسائل منها تقويـة     
  وتيسري إضفاء طابع الشمول على سياسات احلكومة وفهم تلك السياسات؛ 

علــى دعــم اجلهــود الــيت تبــذهلا احلكومــة األفغانيــة، يف إطــار وفائهــا بالتزاماهتــا   )ب(  
 مبـا يف  ،وكمـة وسـيادة القـانون    يف مـؤمترات لنـدن وكابـل وبـون، لتحـسني احل     النحو املتعّهد به  

ذلك العدالة االنتقالية وتنفيذ امليزانية ومكافحة الفساد يف مجيع أحناء البلد وفقـا لعمليـة كابـل،                 
  هبدف املساعدة يف جين مثار السالم وتقدمي اخلدمات يف الوقت املناسب وبطريقة مستدامة؛

مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، يف التعـاون مـع           االستمرار، بدعم من      )ج(  
اللجنة األفغانية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان وبناء قدراهتا، وكـذلك يف التعـاون مـع حكومـة                 
أفغانستان واملنظمات غري احلكومية الدولية واحمللية ذات الصلة، من أجل رصد حالـة املـدنيني،               

ــسيق ا الراميــة إىل كفالــة محايتــهم، وتعزيــز املــساءلة، واملــساعدة يف التنفيــذ التــام         جلهــود وتن
ــات    ــة باحلريـ ــام املتعلقـ ــاين       لألحكـ ــتور األفغـ ــواردة يف الدسـ ــسان الـ ــوق اإلنـ ــية وحقـ األساسـ
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سـيما األحكـام املتعلقـة بتمتـع املـرأة           أفغانستان طرفا فيها، وال    واملعاهدات الدولية اليت دخلت      
  وق اإلنسان املكفولة هلا؛التام حبق
تنسيق وتيسري إيصال املساعدات اإلنـسانية، دعمـا للحكومـة األفغانيـة ووفقـا             )د(  

 بــدورها احملــوريللمبــادئ اإلنــسانية، هبــدف بنــاء قــدرة احلكومــة لكــي يتــسىن هلــا االضــطالع 
ليــة يف  يف املــستقبل، بوســائل منــها تقــدمي الــدعم الفعــال إىل الــسلطات الوطنيــة واحمل يتنــسيقالو

مساعدة ومحاية املشردين داخليا وهتيئـة الظـروف املواتيـة لعـودة الالجـئني مـن البلـدان اجملـاورة                  
  ومن البلدان األخرى، واملشردين داخليا، عودةً طوعية وآمنة وكرمية ومستدامة؛

 بكافة األطراف األفغانية والدولية التنـسيق مـع البعثـة يف تنفيـذ واليتـها                يهيب  - ٨  
تعزيز أمن موظفي األمم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني هبـا وحريـة تنقلـهم                 هود الرامية إىل    اجل ويف  

  يف مجيع أرجاء البلد؛  
 على ضرورة كفالة األمن ملوظفي األمـم املتحـدة وعلـى دعمـه              يكرر التأكيد   - ٩  

  للتدابري اليت اختذها األمني العام بالفعل يف هذا الصدد؛ 
تمرار وجـود البعثـة وغريهـا مـن وكـاالت األمـم املتحـدة              على أمهية اس   يشدد  - ١٠  

، دعمـا للحكومـة األفغانيـة    يـة عمليـة االنتقال  الوبراجمهـا يف األقـاليم، مبـا ينـسجم مـع             وصناديقها  
هـدف إضـفاء   مبا يف ذلك  ،األمنإرساء  واالحتياجاتتلبية سعًيا إىل ويف إطار التعاون معها، و  

 سـلطة املمثـل اخلـاص لألمـني العـام يف            ويؤيـد بقـوة   ،  مومـا الفعالية على عمل األمـم املتحـدة ع       
تنسيق مجيع أنشطة وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها يف أفغانستان علـى أسـاس هنـج              

  ؛“وْحدة العمل يف األمم املتحدة”
 األمــني العـام علــى مواصـلة اجلهــود الــيت يبـذهلا حاليــا مـن أجــل اختــاذ     يـشجع   - ١١  

ملعاجلة املسائل األمنية املرتبطـة بوجـود األمـم املتحـدة، ويـشجع بوجـه خـاص،                 التدابري الالزمة   
بـدعم   احلالية، على التنـسيق بعنايـة مـع قـوات األمـن الـوطين األفغانيـة،                  يةعملية االنتقال الخالل  

  عند االقتضاء؛من قوة املساعدة، 
 عمـل   ظـل يفتنمية دميقراطيـة مـستدامة يف أفغانـستان    حتقيق  على أمهية   يشدد  - ١٢  

مجيــع املؤســسات األفغانيــة ضــمن جمــاالت اختــصاصها احملــددة بوضــوح، وفقــا للقــوانني ذات   
ــصلة والدســتور األفغــاين  ــالتزام يف هــذا الــصدد،  ،ويرحــب ،ال  حكومــة أفغانــستان يف مــؤمتر  ب

إدخــال املزيــد مــن التحــسينات علــى العمليــة      ب ، أُعيــد تأكيــده يف مــؤمتر بــون   الــذي ،كابــل
د  يف ذلك معاجلة استدامة العمليـة االنتخابيـة، ومـع مراعـاة االلتزامـات الـيت تعهّـ                  االنتخابية، مبا 

 دور  يؤكـد مـن جديـد     ن،  وهبا اجملتمع الدويل واحلكومة األفغانية يف مؤمترات لنـدن وكابـل وبـ            
 إىل  ويطلـب  هذه االلتزامـات،     لتنفيذاألفغانية،  احلكومة  البعثة يف تقدمي الدعم، بناء على طلب        
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دمي املــساعدة إىل املؤســسات األفغانيــة املعنيــة، بنــاء علــى طلــب حكومــة أفغانــستان،   البعثــة تقــ
 كذلك بأعضاء اجملتمع الـدويل تقـدمي املـساعدة حـسب            ويهيبنتخابية؛  نزاهة العملية اال  لدعم  

  االقتضاء؛
 قـدما بعمليـة     للمـضي  باجلهود املتواصلة اليت تبـذهلا احلكومـة األفغانيـة           يرحب  - ١٣  

صاحلة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل اجمللــس األعلــى للــسالم وتنفيــذ الربنــامج األفغــاين   الــسالم واملــ
 حوار شامل تقوده أفغانـستان بـشأن املـصاحلة          تفعيللتحقيق السالم وإعادة اإلدماج، من أجل       

 ٢٠١٠يوليــه / متـوز ٢٠واملـشاركة الـسياسية علـى النحــو الـوارد يف بيـان مـؤمتر كابــل املـؤرخ        
، “ الدوليـة املنظمـات اإلرهابيـة  تربطـه أي صـلة ب   والنبـذ العنـف،    ي” كـل مـن   بشأن احلوار مع    

مبـا يف ذلـك أحكامـه املتـصلة حبقـوق اإلنـسان،             ،  “وحيتـرم الدسـتور   ”فيهـا تنظـيم القاعـدة،        مبا
، “ولديه اإلرادة للمـشاركة يف بنـاء أفغانـستان تـنعم بالـسالم           ”يتعلق حبقوق املرأة،     وخباصة ما 

ادئ والنتـائج اخلتاميـة الـواردة يف نتـائج مـؤمتر بـون الـذي ُعقـد يف                   وعلى النحو املفـصل يف املبـ      
 حكومــة أفغانــستان علــى االســتفادة مــن املــساعي ويــشجع، ٢٠١١ديــسمرب /كـانون األول  ٥

ــدابري      ــرام كامـــل لتنفيـــذ التـ ــة حـــسب االقتـــضاء، يف احتـ ــذه العمليـ ــة لـــدعم هـ احلميـــدة للبعثـ
، )٢٠١١ (١٩٨٨و ) ١٩٩٩ (١٢٦٧واإلجـــراءات الـــيت وضـــعها جملـــس األمـــن يف قراريـــه  

   قرارات اجمللس األخرى ذات الصلة؛وكذلك
 بالتدابري اليت اختذهتا حكومة أفغانستان، ويشجع احلكومـة علـى           يرحب أيضا   - ١٤  

يف عمليـات التواصـل والتـشاور        األقليات واجملتمع املـدين    وكذلكمواصلة زيادة مشاركة املرأة     
 يؤدين دورا حامسا يف عملية السالم، كمـا هـو معتـرف بـه                إىل أن النساء   ويشريوصنع القرار،   

ــن    ــس األم ــرار جمل ــذلك   ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥يف ق ــصلة، ول   تأكيــديكــررويف القــرارات ذات ال
ضــرورة مــشاركة املــرأة بــصورة كاملــة وفعالــة وعلــى قــدم املــساواة يف مجيــع مراحــل عمليــات 

عــد انتــهاء الــرتاع ألخــذ  الــسالم، وحيــث علــى إشــراكها يف وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات مــا ب   
  ؛وجهات نظرها واحتياجاهتا يف احلسبان

وإىل ) ٢٠١١ (١٩٨٨ إىل إنــشاء اللجنــة عمــال بقــرار جملــس األمــن      يــشري  - ١٥  
بعثـة مـع   ال بتعـاون احلكومـة األفغانيـة و     ويرحب، يف هـذا الـسياق،     أساليب عملها وإجراءاهتا،    

ــة لتحــدي     ــوفري املعلومــات الالزم ــها ت ــة بوســائل من ــرار   اللجن ث القائمــة املوضــوعة مبوجــب الق
الـذين يـشتركون مـع      واألفـراد   ، ومن خالل حتديد اجلماعات واملؤسـسات والكيانـات          ١٩٨٨

عــايري اإلدراج يف وفقــا مللــسلم واالســتقرار واألمــن يف أفغانــستان،  احركــة الطالبــان يف هتديــد  
ائل متويــل أو دعــم  إىل أن وســويــشري، )٢٠١١ (١٩٨٨ يف قــرار جملــس األمــن ةاملبينــ القائمــة

هؤالء األفراد وهذه اجلماعات واملؤسـسات والكيانـات تـشمل، علـى سـبيل املثـال ال احلـصر،                   
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استخدام العائدات املتأتية من زراعة املخدرات وسالئفها الصادرة من أفغانستان والعـابرة هلـا،              
   على مواصلة هذا التعاون؛ويشجعوإنتاجها واالجتار هبا على حنو غري مشروع، 

 على دور البعثـة يف القيـام، يف حـال طلبـت حكومـة أفغانـستان ذلـك،                   يشدد  - ١٦  
ى زمامهــا األفغــان أنفــسهم، مبــا يف ذلــك  بــدعم عمليــة ســالم ومــصاحلة شــاملة يقودهــا ويتــولّ 

ثـاره اجلنـسانية وتلـك      آ مـع مواصـلة تقيـيم        ،الربنامج األفغاين لتحقيـق الـسالم وإعـادة اإلدمـاج         
وذلك بـسبل منـها التعـاون       يشمل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،       مبا   املتصلة حبقوق اإلنسان،  

 اجملتمــع الــدويل علــى مــساندة ويــشجع، مــع اللجنــة األفغانيــة املــستقلة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان 
جهــود حكومــة أفغانــستان يف هــذا الــصدد، بــسبل منــها مواصــلة تقــدمي الــدعم للــصندوق           

  االستئماين للسالم وإعادة اإلدماج؛
ــشيد  - ١٧   ــستان،   يـ ــين بأفغانـ ــطنبول املعـ ــؤمتر إسـ ــائج مـ ــود  بنتـ ــشرين ٢يف املعقـ  تـ

 باجلهود اجلارية على الـصعيد اإلقليمـي بقيـادة أفغانيـة يف إطـار            يرحبو،  ٢٠١١نوفمرب  /الثاين
عملية إسطنبول لألمن والتعـاون اإلقليمـيني مـن أجـل حتقيـق األمـن واالسـتقرار يف أفغانـستان،                    

ءها اإلقليمـــــيني إىل مواصـــــلة تعزيـــــز احلـــــوار والثقـــــة علـــــى  أفغانـــــستان وشـــــركاويـــــدعو
 اإلقليمي؛ الصعيد

 باجلهود اجلارية الـيت تبـذهلا حكومـة أفغانـستان وشـركاؤها اجملـاورون        يرحب  - ١٨  
واإلقليميــون واملنظمــات الدوليــة، مبــا فيهــا منظمــة التعــاون اإلســالمي، مــن أجــل تعزيــز الثقــة    

ــادرات ال   ــهم، ومب ــا بين ــاون فيم ــة واملنظمــات     والتع ــدان املعني ــؤخرا البل ــيت وضــعتها م ــاون ال تع
اإلقليمية، مبا فيها مؤمترات القمة الثالثية ألفغانـستان وباكـستان وتركيـا ومـؤمتر القمـة الثالثـي                  

 يف إســالم أبـاد، ومنظمــة  ٢٠١٢فربايـر  /ألفغانـستان وإيــران وباكـستان، الــذي ُعقـد يف شــباط   
تأكيـد يف   إعـادة ال   ب ويرحـب كـذلك   عـاون اإلقليمـي،     شنغهاي للتعاون ورابطة جنوب آسيا للت     

 إسطنبول وبـون علـى املبـادئ املنـصوص عليهـا يف إعـالن عالقـات                 يؤمترالوثيقتني اخلتاميتني مل  
  ؛٢٠٠٢ُحسن اجلوار لعام 

ــشدد  - ١٩   ــدوليني      يـ ــركائها الـ ــستان وشـ ــني أفغانـ ــاون بـ ــادة التعـ ــة زيـ ــى أمهيـ  علـ
ــان وتنظــيم ال   واإلقليمــيني ــة العنيفــة    ضــد حركــة الطالب قاعــدة وغريمهــا مــن اجلماعــات املتطرف

واجلماعــات املــسلحة غــري القانونيــة، يف ســبيل تعزيــز الــسالم واالزدهــار يف أفغانــستان وتعزيــز  
التعاون يف قطاعي االقتـصاد والتنميـة، باعتبـار ذلـك وسـيلة مـن وسـائل حتقيـق االنـدماج التـام                       

  العاملي؛ ألفغانستان يف الديناميات اإلقليمية واالقتصاد
ــدعو  - ٢٠   ــسري       ي ــدابري لتي ــها اختــاذ ت ــسبل من ــاون اإلقليمــي ب ــة التع ــز عملي  إىل تعزي

التجارة والنقل العابر على الصعيد اإلقليمي، وذلك بـسبل منـها إبـرام اتفاقـات إقليميـة وثنائيـة                    
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للتجارة العابرة، وتوسيع نطاق التعاون القنـصلي إلصـدار التأشـريات وتيـسري أسـفار أصـحاب                 
ــوير اهلياكــل         األع ــة وتط ــتثمارات األجنبي ــادة االس ــشاط التجــاري وزي ــال هبــدف توســيع الن م

األساسية، مبا يف ذلك حتقيق التـرابط علـى صـعيد اهلياكـل األساسـية وإمـدادات الطاقـة والنقـل                    
واإلدارة املتكاملة للحدود، وذلك هبدف تعزيز النمو االقتصادي املستدام وخلـق فـرص العمـل               

ذا بعني االعتبار الـدور التـارخيي ألفغانـستان باعتبارهـا جـسرا بريـا يف آسـيا،                 يف أفغانستان، آخ  
 املقــرر عقــده يف ،ويتطلــع إىل املــؤمتر اخلــامس للتعــاون االقتــصادي اإلقليمــي بــشأن أفغانــستان  

  ؛ ٢٠١٢مارس / آذار٢٧  و٢٦طاجيكستان يومي 
صد يف تنـسيق   الدور احملوري للمجلس املشترك للتنسيق والر    يؤكد من جديد    - ٢١  

تنفيذ اسـتراتيجية التنميـة الوطنيـة ألفغانـستان والـربامج الوطنيـة ذات األولويـة،                وتيسري ومتابعة   
ــة        ــز تعاوهنــا مــع اجمللــس يف هــذا الــصدد بغي ــصلة تعزي ــة ذات ال ــع اجلهــات الفاعل ويهيــب جبمي

  مواصلة حتسني كفاءته؛ 
وحكومــة أفغانــستان أن  باجلهــات املاحنــة الدوليــة واملنظمــات الدوليــة  يهيــب  - ٢٢  

 الـيت تتقيد مبا قطعته على نفسها من التزامـات يف مـؤمتر كابـل ويف املـؤمترات الدوليـة الـسابقة،                     
 يف مــؤمتر بــون، ويكــرر تأكيــد أمهيــة مواصــلة اجلهــود لتحــسني تنــسيق املعونــة    هاأُعيــد تأكيــد

ــز قــ      ــشفافية ومكافحــة الفــساد؛ وتعزي ــة ال ــها كفال ــها، وذلــك بوســائل من ــة وفعاليت درة حكوم
  أفغانستان على تنسيق املعونة؛ 

 باحلكومة األفغانية أن تواصل، مـستعينة باملـساعدة املقدمـة مـن اجملتمـع               يهيب  - ٢٣  
الـدويل، مبـا يف ذلـك القـوة الدوليـة للمــساعدة األمنيـة وائـتالف عمليـة احلريـة الدائمـة، ووفقــا           

لـك املـسؤوليات مـن تطـور،        للمسؤوليات املوكولـة إىل كـل منـهما، وحبـسب مـا يطـرأ علـى ت                
التصدي لتهديد أمن أفغانستان واستقرارها من جانب عناصر حركة الطالبان وتنظـيم القاعـدة              
وغريمها من اجلماعات املتطرفة العنيفة واجلماعات املسلحة غري القانونية، واجملرمني والـضالعني            

  يف إنتاج املخدرات غري املشروعة واالجتار هبا؛
 علـى أمهيـة القيـام، يف إطـار شـامل، بتعزيـز القـدرات الوظيفيـة                  يديكرر التأك   - ٢٤  

والطابع املهين واملساءلة يف القطاع األمين األفغاين عن طريق جهود الفرز والتـدريب والتوجيـه               
واإلعداد والتمكني املالئمـة، للنـساء والرجـال علـى الـسواء، هبـدف تـسريع وتـرية التقـدم حنـو                       

ذايت والتوازن العرقي يف صفوف قوات األمن األفغانية اليت تـوفر           بلوغ هدف حتقيق االكتفاء ال    
األمن وتكفل سيادة القانون يف مجيع أحناء البلد، ويشدد على أمهية التزام اجملتمـع الـدويل علـى                  

، بكفالة إنشاء قـوة أمنيـة وطنيـة أفغانيـة تـستويف شـروط               ٢٠١٤، مبا يتعدى عام     الطويلاملدى  
  مة؛القدرة واملهنية واالستدا
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ــوطين       يرحــب  - ٢٥   ــوير اجلــيش ال ــدم املتواصــل يف جمــال تط ــسياق بالتق ــذا ال  يف ه
األفغاين وحتسني قدرته علـى ختطـيط العمليـات وتنفيـذها، ويـشجع علـى االسـتمرار يف جهـود             
التدريب، بوسائل منها املسامهة باملدربني واملوارد وأفرقة التوجيه واالتصال يف جمـال العمليـات       

يف أفغانـستان، وإسـداء     ) النـاتو ( التدريبية التابعة ملنظمة حلف مشـال األطلـسي          من خالل البعثة  
املــشورة مــن أجــل وضــع عمليــة مــستدامة لتخطــيط الــدفاع باإلضــافة إىل تقــدمي املــساعدة يف    

  مبادرات إصالح الدفاع؛
 مبـا تبذلـه الـسلطات األفغانيـة مـن جهـود لتعزيـز قـدرات الـشرطة                   حييط علما   - ٢٦  

، يف هـذا الـسياق،      ويـشدد  إىل مواصلة اجلهود لتحقيق هـذا اهلـدف،          ويدعوفغانية،  الوطنية األ 
ــوجهني،            ــدربني وامل ــوفري امل ــايل وت ــدعم امل ــق ال ــن طري ــة ع ــساعدة الدولي ــدمي امل ــة تق ــى أمهي عل

ذلـك مـسامهة بعثـة النـاتو التدريبيـة يف أفغانـستان، ومـسامهة قـوة الـدرك األوروبيـة هلـذه                       يف مبا
ــة، ومــسامهة   ــه    البعث ــة الــشرطة التابعــة ل ــة شــرطة االحتــاد  (االحتــاد األورويب مــن خــالل بعث بعث

  ؛ )األورويب يف أفغانستان
 بالتقــدم احملــرز يف تنفيــذ احلكومــة األفغانيــة لربنــامج حــل اجلماعــات   يرحــب  - ٢٧  

 إىل ويــدعواملــسلحة غــري القانونيــة وإدماجهــا يف برنــامج أفغانــستان للــسالم وإعــادة اإلدمــاج، 
  مواءمة اجلهود لتحقيق مزيد من التقدم بدعم من اجملتمع الدويل؛تسريع و
 بأشد هلجة مجيع االعتـداءات، مبـا فيهـا االعتـداءات بـاألجهزة املتفجـرة                يدين  - ٢٨  

اليدوية الصنع واهلجمات االنتحارية واالغتياالت وعمليات االختطاف اليت تستهدف املـدنيني           
ضار علـى جهـود حتقيـق االسـتقرار والـتعمري والتنميـة يف              والقوات األفغانية والدوليـة وأثرهـا الـ       

أفغانـستان، ويــدين كــذلك جلـوء حركــة الطالبــان واجلماعـات املتطرفــة األخــرى إىل اســتخدام    
  املدنيني دروعا بشرية؛ 

أن ا ؤكـد م االعتداءات اليت يتعرض هلـا أفـراد املـساعدة اإلنـسانية،           يدين أيضا   - ٢٩  
 علـى ضـرورة   ويشددالرامية إىل تقدمي العون لشعب أفغانستان،    هذه االعتداءات تعيق اجلهود     

آمنـة ودون   بـصورة كاملـة و     أن تكفل مجيع األطراف وصول مجيـع اجلهـات اإلنـسانية الفاعلـة            
بالقـانون  وأن تتقيـد تقيـدا تامـا        هبا،   ني األمم املتحدة واألفراد املرتبط    يموظفيشمل  عراقيل، مبا   

  ؛اإلنساين الدويل الواجب التطبيق
 باإلجنازات اليت حتققت حىت اآلن يف تنفيذ برنامج أفغانستان ملكافحـة            يرحب  - ٣٠  

األلغام، ويشجع حكومة أفغانستان على أن تواصل جهودها، بدعم من األمـم املتحـدة ومجيـع                
ــة األلغــام األرضــية املــضادة لألفــراد واأللغــام األرضــية      اجلهــات الفاعلــة املعنيــة، مــن أجــل إزال

ابات وخملفات احلـرب مـن املتفجـرات هبـدف احلـد مـن األخطـار الـيت هتـدد حيـاة                      املضادة للدب 
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اإلنــسان والــسالم واألمــن يف البلــد؛ ويعــرب عــن احلاجــة إىل تقــدمي املــساعدة مــن أجــل تــوفري  
الرعايـــة وإعـــادة التأهيـــل وإعـــادة اإلدمـــاج االقتـــصادي واالجتمـــاعي للـــضحايا، مبـــا يـــشمل   

  األشخاص ذوي اإلعاقة؛
 بالتقدم الذي أحرزته القوة الدولية للمساعدة األمنيـة والقـوات الدوليـة      ميسلّ  - ٣١  

األخــرى يف تقليــل خطــر وقــوع ضــحايا مــن املــدنيني إىل احلــد األدىن، حــسبما ورد يف تقريــر   
 إىل ويـدعوها  عـن محايـة املـدنيني يف الرتاعـات املـسلحة،           ٢٠١٢فربايـر   / شباط ٤البعثة املؤرخ   

 هذا الـصدد، وال سـيما عـن طريـق املراجعـة املـستمرة لإلجـراءات          بذل جهود إضافية أقوى يف    
وخطط العمليات والقيام، بالتعـاون مـع احلكومـة األفغانيـة، باسـتعراض نتـائج كـل عمليـة مـن                  
العمليــات الــيت يــسجَّل فيهــا وقــوع ضــحايا مــن املــدنيني والتحقيــق فيهــا، وعنــدما تستــصوب    

  تركة؛ حكومة أفغانستان إجراء تلك التحقيقات املش
ــان وتنظــيم القاعــدة     يعــرب  - ٣٢   ــد قــوات حركــة الطالب ــالغ إزاء جتني  عــن قلقــه الب

وغريمهــا مــن اجلماعــات املتطرفــة العنيفــة لألطفــال واســتخدامهم يف أفغانــستان، وإزاء قتــل         
 إدانته القوية لتجنيـد األطفـال اجلنـود واسـتخدامهم           ويكرراألطفال وتشويههم نتيجة للنـزاع،     

 وجلميع االنتهاكات والتجاوزات األخرى املرتكبـة       ،انون الدويل الواجب التطبيق   يف انتهاك للق  
يف حق األطفال يف حاالت النـزاع املسلح، وال سيما اهلجمات على املـدارس، ومرافـق التعلـيم         

ــة،    ــدعووالــصحة، واســتخدام األطفــال يف اهلجمــات االنتحاري ــها  وي  إىل تقــدمي املــسؤولني عن
  العدالة؛ إىل

 ١٨٨٢ و) ٢٠٠٥ (١٦١٢ علــى أمهيــة تنفيــذ قــرارات جملــس األمــن  شدديــ  - ٣٣  
، ويعرب، يف هـذا الـسياق، عـن تأييـده ملرسـوم وزيـر الداخليـة                 )٢٠١١ (١٩٩٨و  ) ٢٠٠٩(

، الـذي يؤكـد مـن جديـد التـزام احلكومـة مبنـع انتـهاكات حقـوق          ٢٠١١يوليه / متوز٦املؤرخ  
 املـشتركة بـني الـوزارات املعنيـة باألطفـال           الطفل، ويرحـب بإنـشاء اللجنـة التوجيهيـة األفغانيـة          

والنـــزاع املــسلح وقيــام احلكومــة األفغانيــة الحقــا بتوقيــع خطــة العمــل ومرفقهــا عــن األطفــال   
ــوطين يف أفغانــستان،    ــذ الكامــل ألحكــام اخلطــة،  ويــدعواملــرتبطني بقــوات األمــن ال  إىل التنفي

 إىل األمني العـام     ويطلبة إىل أفغانستان،    بالتعاون الوثيق مع بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعد       
  ولوية لعنصر محاية األطفال يف البعثة؛األمواصلة إعطاء 

استمرار ما تسببه زراعة األفيون وإنتاجه واالجتار به        إزاء   يظل يساوره القلق    - ٣٤  
واستهالكه من ضرر جسيم لألمن والتنمية واحلوكمة يف أفغانستان وكذلك يف املنطقـة وعلـى           

 بالدراسـة االستقـصائية ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات               وحييط علمـا  عيد الدويل؛   الص
أكتـــوبر /، الـــيت صـــدرت يف تـــشرين األول٢٠١١واجلرميــة عـــن األفيـــون يف أفغانـــستان لعــام   
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 احلكومة األفغانية إىل العمل، مبساعدة من اجملتمع الدويل، علـى تـسريع تنفيـذ               ويدعو،  ٢٠١١
، الـرزق وطنية ملكافحة املخدرات، بوسـائل منـها بـرامج الـسبل البديلـة لكـسب        االستراتيجية ال 

 علـى تقـدمي دعـم    ويـشجع مجيع الربامج الوطنيـة؛  صلب وإدراج جهود مكافحة املخدرات يف  
 بالدعم املقدم مـن مكتـب       ويشيددويل إضايف لألولويات األربع احملددة يف تلك االستراتيجية؛         

درات واجلرميــة إىل املبــادرة الثالثيــة واملركــز اإلقليمــي للمعلومــات   األمــم املتحــدة املعــين باملخــ 
والتنسيق يف آسيا الوسـطى يف إطـار مبـادرة ميثـاق بـاريس واسـتراتيجية قـوس قـزح والربنـامج                      

؛ اإلقليمي ألفغانستان والبلدان اجملاورة التابع ملكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة               
  ة دوموديدوفو للشرطة يف روسيا؛  مسامهة أكادمييوكذلك
الدول تعزيز التعاون الدويل واإلقليمـي ملواجهـة اخلطـر الـذي يتعـرض              بيهيب    - ٣٥  

واالجتــار هبــا األفغانيــة املــصدر إنتــاج املخــدرات غــري املــشروعة  جــراء لــه اجملتمــع الــدويل مــن  
امــة املــشتركة يف وفقــا ملبــدأ املــسؤولية العتوخيــا للقــضاء عليهــا بــشكل تــدرجيي واســتهالكها، 

 بطـرق منـها تعزيـز قـدرات إنفـاذ القـانون والتعـاون               ،شكلة املخدرات يف أفغانـستان    ملالتصدي  
على مكافحة االجتار باملخدرات غري املشروعة والسالئف الكيميائية وغـسل األمـوال والفـساد          

  ؛)٢٠٠٨ (١٨١٧ إىل التنفيذ الكامل لقراره ويدعواملرتبطني بذلك االجتار، 
ــاريس   لألعمــال املــضطلع هبــا يف إطــار   يعــرب عــن التقــدير   - ٣٦   ــاق ب ــادرة ميث مب
ــة  ــاريس”وعملي ــون واهلريويــن يف      “موســكو - ب ــاج األفي ــصدي إلنت ــصد الت ــها ق ــة عن  املنبثق

أفغانــستان واالجتــار هبمــا واســتهالكهما، والقــضاء علــى حماصــيل اخلــشخاش، وخمتــربات صــنع  
 على أمهيـة التعـاون علـى        ويشددقل املخدرات،   املخدرات وخمازهنا، وكذلك اعتراض قوافل ن     

 بالتعاون املكثف ملؤسسات األمم املتحدة ذات الصلة مع منظمـة األمـن             ويرحبإدارة احلدود   
  والتعاون يف أوروبا ومنظمة معاهدة األمن اجلماعي، يف هذا الصدد؛

ربنـامج   على أمهية التنفيذ الكامل واملرحلي والـسريع واملنـسق لل     يكرر التأكيد   - ٣٧  
الوطين ذي األولوية بشأن القانون والعدالة للجميع من جانب مجيع املؤسـسات األفغانيـة ذات             
ـــزاهة           ــسم بالن ــة يت ــام للعدال ــة نظ ــل بإقام ــن أجــل التعجي ــة األخــرى م ــات الفاعل ــصلة واجله ال

 والقضاء علـى اإلفـالت مـن العقـاب، واإلسـهام يف تأكيـد سـيادة القـانون يف مجيـع                   ،والشفافية
  ء البلد؛ أرجا

 وإصالح قطـاع  بناء يف هذا السياق على أمهية مواصلة التقدم يف إعادة           يشدد  - ٣٨  
السجون يف أفغانـستان، وذلـك مـن أجـل حتـسني احتـرام سـيادة القـانون وحقـوق اإلنـسان يف                       

أمهية كفالة وصول املنظمـات املعنيـة، حـسب االقتـضاء، إىل مجيـع              على   ويؤكدذلك القطاع،   
ــاكن   ــسجون وأمـ ــستان،  الـ ــاز يف أفغانـ ــدعواالحتجـ ــدويل   ويـ ــانون الـ ــام للقـ ــرام التـ  إىل االحتـ
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الصلة، مبا يف ذلك القانون اإلنساين وقانون حقـوق اإلنـسان، مـع اإلشـارة إىل التوصـيات                   ذي
  ؛٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٠الواردة يف تقرير البعثة املؤرخ 

ستـشري علـى األمـن واحلكـم         اآلثار الـيت خيلفهـا الفـساد امل        يالحظ بقلق بالغ    - ٣٩  
الرشيد وجهود مكافحة املخدرات والتنمية االقتصادية، وحيث احلكومة األفغانيـة علـى القيـام،              
مبساعدة من اجملتمع الدويل، بدور قيادي قوي يف مكافحـة الفـساد وتعزيـز جهودهـا مـن أجـل              

ومة أفغانـستان علـى     إنشاء إدارة أكثر فعالية وشفافية وقابلية للمساءلة، ويالحظ ما قطعته حك          
  نفسها من التزامات وما تبذله من جهود يف هذا الصدد؛ 

 مجيــع املؤسـسات األفغانيــة، مبـا فيهــا اجلهـازان التنفيــذي والتــشريعي،    يـشجع   - ٤٠  
ــاون،     ــروح مــن التع ــى العمــل ب ــدعوعل ــد مــن    وي ــة إىل مواصــلة إجــراء املزي ــة األفغاني  احلكوم

عامة ملكافحة الفساد وكفالة احلكم الرشـيد، علـى النحـو           اإلصالح يف جمال التشريع واإلدارة ال     
ــى            ــساءلة عل ــاال، وامل ــساء ورج ــان ن ــع األفغ ــل جلمي ــل كام ــون، بتمثي ــؤمتر ب ــه يف م ــق علي املتف

 ضرورة بذل املزيد مـن اجلهـود علـى الـصعيد            ويؤكدالصعيدين الوطين ودون الوطين كليهما،      
، يف هــذا الــصدد، علــى أمهيــة ويكــرر التأكيــدالــدويل لتقــدمي املــساعدة التقنيــة يف هــذا اجملــال، 

التنفيــذ الكامــل واملرحلــي والــسريع واملنــسق للربنــامج الــوطين ذي األولويــة املتعلــق بالــشفافية    
  واملساءلة على الصعيد الوطين؛ 

، مبـا فيهـا    إىل االحترام التام جلميع حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية         يدعو  - ٤١  
 والقــانون اإلنــساين الــدويل يف مجيــع أرجــاء إلنــسان وحريــاهتم،حقــوق املــدافعني عــن حقــوق ا

 اســتمرار يالحــظ مــع القلــقأفغانــستان، ويرحــب بالزيــادة يف وســائل اإلعــالم احلــرة، ولكنــه  
القيود املفروضة على حرية وسـائل اإلعـالم، واهلجمـات علـى اإلعالمـيني، ويـثين علـى اللجنـة                    

ن ملـا تبذلـه مـن جهـود شـجاعة يف رصـد احتـرام حقـوق                  األفغانية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسا    
اإلنسان يف أفغانستان وكذلك يف تعزيز هـذه احلقـوق ومحايتـها وتـشجيع ظهـور جمتمـع مـدين                    

 أمهيـة  ويؤكـد تعددي، ويشيد باللجنة لتنظيمها منتدى اجملتمع املدين علـى هـامش مـؤمتر بـون،             
 اللجنـة، وأمهيـة كفالـة اسـتقاللية هـذه           التعاون الكامل جلميع األطراف الفاعلة ذات الصلة مـع        

 للمــشاركة الواســعة الــشاملة للوكــاالت احلكوميــة ويعــرب عــن تأييــدهاألطــراف وســالمتها؛ 
، مبـا يف ذلـك االلتـزام بتـوفري متويـل      املتعهد هبا االلتزامات املتبادلة   تنفيذواجملتمع املدين من أجل     
  حكومي كاٍف للجنة؛

ــذ  يقــر  - ٤٢   ــه رغــم التقــدم ال ــسني، مــن     بأن ــساواة بــني اجلن ــق يف مــسألة امل ي َتحقّ
الــضروري بــذل جهــود معــززة، مبــا يف ذلــك العمــل علــى حتقيــق أهــداف عمليــة قابلــة للقيــاس  
لضمان حقوق النساء والفتيات وكفالة محاية مجيع النـساء والفتيـات يف أفغانـستان مـن العنـف           
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لجـوء إىل القـضاء علـى قـدم املـساواة           واالعتداء، ومتتعهن باحلماية مبوجب القانون وبإمكانية ال      
 التمييز والعنف ضـد النـساء والفتيـات، وال سـيما العنـف الرامـي إىل                 ويدين بشدة مع الرجل،   

ــدارس،     ــن االلتحــاق بامل ــات م ــع الفتي ــن    ويؤكــدمن ــس األم ــرارات جمل ــذ ق ــة تنفي  ١٣٢٥ أمهي
 ١٩٦٠، و      )٢٠٠٩ (١٨٨٩، و      )٢٠٠٩ (١٨٨٨ و      ،)٢٠٠٨ (١٨٢٠  و  ،)٢٠٠٠(
ــاويــشري، )٢٠١٠( ــة تــضمنته مــن التزامــات بتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين،     إىل م  وكفال

  حصول النساء اهلاربات من العنف العائلي على مالذ آمن يوفر السالمة واألمـن؛
ــب  - ٤٣   ــع      يرحــ ــرأة يف مجيــ ــشاركة املــ ــز مــ ــة بتعزيــ ــة األفغانيــ ــالتزام احلكومــ  بــ

ملنتخبــــة واملعينـــة واخلدمـــة املدنيــــة،   احلوكمـــة األفغانيـــة، مبــــا يـــشمل اهليئـــات ا     مؤســـسات 
ــرأة يف أفغانـــستان،     ويـــدعم ــة للمـ ــة العمـــل الوطنيـ ــة إىل التعجيـــل بتنفيـــذ خطـ اجلهـــود الراميـ

ــة، ووضــع اســتراتيجية      وإىل ــة ذات األولوي ــربامج الوطني ــة يف ال ــا املرجعي ــاذ إدراج نقاطه لإلنف
 ويـشري  اخلـدمات للـضحايا،      قـانون القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك تقـدمي                  ل التام
ــها  إىل ــرأة ومحايتــ ــوق املــ ــهوض حبقــ ــزء ال أن النــ ــادة    جــ ــسالم وإعــ ــة الــ ــن عمليــ ــزأ مــ يتجــ

ــاج ــصاحلة،  اإلدم ــام ويطلــبوامل ــة     إىل األمــني الع ــصلة بعملي أن يواصــل إدراج املعلومــات املت
إىل واالجتماعيــــة ألفغانــــستان يف تقــــاريره  إدمــــاج املــــرأة يف احليــــاة الــــسياسية واالقتــــصادية

  األمن؛ جملس
 تبقـى مـن    ملـن  بأمهية العودة الطوعية واآلمنة واملنظمة واالندماج املـستدام          يقر  - ٤٤  

 إىل مواصلة وتعزيز املساعدة الدوليـة       ويدعوفغان من أجل استقرار البلد واملنطقة،       األالجئني  ال
  يف هذا الصدد؛

عية وبأمـان وبـصورة     أيضا أمهية عودة املشردين داخليا إىل ديارهم طوا       يؤكد    - ٤٥  
  منظمة وإعادة إدماجهم على حنو مستدام؛ 

بــدعم مــن القــدرة االســتيعابية ألفغانــستان، تعزيــز  إىل ضــرورة مواصــلة يــشري  - ٤٦  
ــادة          ــا وإع ــشردين داخلي ــان الالجــئني وامل ــن األفغ ــى م ــن تبق ــل م ــدويل، هبــدف تأهي اجملتمــع ال

  إدماجهم بصورة كاملة؛
ــام يطلــب  - ٤٧   ــرا عــن      إىل األمــني الع ــة أشــهر تقري ــدم إىل اجمللــس كــل ثالث  أن يق

 املرجعيـة  إىل النقاط استنادا  التطورات يف أفغانستان، وأن يدرج يف تقاريره تقييما للتقدم احملرز           
  وتتبع التقدم احملرز يف تنفيذ والية البعثة وأولوياهتا، على النحو احملدد يف هذا القرار؛لقياس 

  . نظره الفعلي إبقاء املسألة قيديقرر  - ٤٨  
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	وإذ يؤكد على أهمية إجراء عملية سياسية شاملة وجامعة تقودها أفغانستان وتملك ناصيتها بهدف دعم المصالحة مع جميع من هم على استعداد للمصالحة على النحو المبيّن في إعلان مؤتمر كابل المؤرخ 20 تموز/يوليه 2010 والمفصّل في نتائج مؤتمر بون المعقود في 5 كانون الأول/ديسمبر 2011 التي تحظى بدعم حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي، في ظل الاحترام التام لتنفيذ التدابير وتطبيق الإجراءات التي حددها مجلس الأمن في قراريه 1267 (1999) و 1988 (2011) وغيرهما من قرارات المجلس ذات الصلة، وإذ يلاحظ، في هذا السياق، إنشاء اللجنة عملا بقرار مجلس الأمن 1988 (2011)،
	وإذ يشير إلى إعراب مجلس اللويا جيرغا التقليدي في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 عن تأييده لعملية المصالحة التي تجريها حكومة أفغانستان، وإذ يساند أهداف المجلس الأعلى للسلام وما يقوم به من جهود لتقديم المساعدة داخل أفغانستان وخارجها على السواء، 
	وإذ يشير إلى التزامات حكومة أفغانستان في مؤتمر كابل بتعزيز العملية الانتخابية في أفغانستان وتحسينها، بما يشمل إجراء إصلاحات انتخابية طويلة الأمد لضمان اتّسام الانتخابات في المستقبل بالشفافية والمصداقية والديمقراطية، وإذ يؤكد من جديد أنه لكي يسود السلام أفغانستان في المستقبل فلا بد من بناء دولة مستقرة وآمنة ومكتفية ذاتيا من الناحية الاقتصادية وخالية من الإرهاب والمخدرات وقائمة على سيادة القانون، وعلى مؤسسات ديمقراطية معززة، وعلى احترام الفصل بين السلطات، والضوابط والموازين الدستورية الراسخة، وضمان وإعمال حقوق المواطنين وواجباتهم، 
	وإذ يرحب بمساهمة فريق الاتصال الدولي في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في مجال تنسيق الدعم الدولي لأفغانستان وتوسيع نطاقه، 
	وإذ يشدد مرة أخرى على الاتفاق المتوصل إليه في مؤتمر قمة لشبونة لمنظمة حلف شمال الأطلسي لعام 2010 بين حكومة أفغانستان والبلدان المساهمة بقوات في القوة الدولية للمساعدة الأمنية والقاضي بنقل المسؤولية الأمنية الكاملة في أفغانستان إلى قوات الأمن الوطني الأفغانية نقلاً تدريجيا في جميع أنحاء البلد بحلول نهاية عام 2014، وإذ يحيط علما بإعلان منظمة حلف شمال الأطلسي وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية بشأن الشراكة الدائمة، الموقَّع في لشبونة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وإذ يسلّم بالمساعي المشتركة المبذولة في إطار العملية الانتقالية، وإذ يرحب بالتقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من العملية الانتقالية، وإذ يتطلع إلى توسيع نطاق العملية بشكل تدريجي ومسؤول لتشمل المناطق المتبقية من البلد، 
	وإذ يشدد على أهمية قدرة القوات الأمنية الوطنية الأفغانية على إنجاز العمليات وتحلّيها بالكفاءة المهنية وضمان استمرارها لتلبية الاحتياجات الأمنية لأفغانستان، بغية إحلال السلام وبسط الأمن وتحقيق الاستقرار على نحو دائم، وإذ يؤكد على الالتزام الطويل الأمد الذي تعهّد به المجتمع الدولي، لفترة ما بعد عام 2014 وفي غضون عقد التحول (2015-2024)، بدعم جهود زيادة التطوير، بوسائل منها التدريب، وإضفاء الطابع المهني على القوات الأمنية الوطنية الأفغانية، 
	وإذ يتطلع إلى المناقشة المتعلقة بأفغانستان التي ستجرى في مؤتمر قمة منظمة حلف شمال الأطلسي المقبل في شيكاغو،
	وإذ يسلّم بأنه لا بد من تعزيز المكاسب الأمنية بإحراز تقدم على صعيد الحوكمة والقدرات الإنمائية في أفغانستان، وإذ يلاحظ، في هذا السياق، أوجه التآزر بين أهداف البعثة والقوة الدولية للمساعدة الأمنية، على نحو ما لوحظ أيضا في القرار 2011 (2011)، وإذ يؤكد على ضرورة التعاون والتنسيق والدعم المتبادل على النحو الأمثل فيما بينهما، مع إيلاء الاعتبار اللازم للمسؤوليات المحددة لكل منهما،
	وإذ يسلّم مرة أخرى بترابط التحديات الماثلة في أفغانستان، وإذ يؤكد من جديد أن أَوجه التقدم المستدام المحرز في مجالات الأمن والحوكمة وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتنمية، وكذلك في المسائل الشاملة لعدة قطاعات مثل محاربة الفساد ومكافحة المخدرات والشفافية، يعزز كل منها الآخر، وإذ يرحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي للتصدي لهذه التحديات باتباع نهج شامل، 
	وإذ يعيد تأكيد ضرورة قيام جميع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، من خلال آلية الفريق القطري ونهج ’’وحدة العمل في الأمم المتحدة‘‘ وبتوجيهٍ من الممثل الخاص للأمين العام، بتعزيز الجهود، بالتشاور والتعاون الكاملين مع حكومة أفغانستان، بغية زيادة الاتساق والتنسيق والكفاءة وتحقيق التوافق التام مع البرامج ذات الأولوية الوطنية التي حددتها حكومة أفغانستان، 
	وإذ يرحب بمساعي البلدان التي تقوم بزيادة جهودها المدنية، بما في ذلك الجهود الإنسانية، لمساعدة حكومة وشعب أفغانستان، وإذ يشجع المجتمع الدولي على مواصلة تعزيز مساهماته بطريقة منسقة مع السلطات الأفغانية وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان من أجل تعزيز القيادة الأفغانية وسيطرتها على زمام الأمور، بما في ذلك في مؤتمر طوكيو المقرر عقده في تموز/يوليه 2012،
	وإذ يؤكد على ضرورة زيادة تحسين فرص وصول المعونة الإنسانية ونوعيتها وحجمها، وضمان تنسيق وإيصال المساعدة الإنسانية على نحو فعال وكفؤ وسريع بوسائل منها تعزيز التنسيق فيما بين وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها تحت سلطة الممثل الخاص للأمين العام وفيما بين الأمم المتحدة وغيرها من الجهات المانحة، وخاصة حيثما تشتدّ الحاجة إليها، ودعم إمساك الحكومة الأفغانية بشكل متزايد بزمام تنسيق المساعدة الإنسانية المقدمة لمواطنيها،
	وإذ يشدد على ضرورة أن تتمسك جميع الأطراف، في إطار تقديم المساعدة الإنسانية، بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في مراعاة الاعتبارات الإنسانية والحياد والتجرد والاستقلالية، وأن تحترم تلك المبادئ، 
	وإذ يكرر تأكيد قلقه إزاء الحالة الأمنية في أفغانستان، ولا سيما أعمال العنف والأنشطة الإرهابية المتواصلة التي تقوم بها حركةُ الطالبان وتنظيمُ القاعدة، وغيرهما من الجماعاتِ العنيفة المتطرفة والجماعات المسلحة غير القانونية والمجرمين والضالعين في إنتاج المخدرات غير المشروعة أو الاتجار بها، وإزاء الصلات المتينة بين أنشطة الإرهاب والمخدرات غير المشروعة، مما يؤدي إلى تهديد السكان المحليين، بمن فيهم الأطفال وقوات الأمن الوطني والأفراد العسكريون والمدنيون الدوليون، 
	وإذ يدرك استمرار التهديدات المثيرة للجزع التي تمثلها حركة الطالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات العنيفة المتطرفة والجماعات المسلحة غير القانونية، وكذلك التحديات التي تكتنف المساعي الرامية إلى التصدي لتلك التهديدات، وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء ما ينجم عن أعمال العنف والأنشطة الإرهابية التي تقوم بها حركة الطالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات العنيفة المتطرفة والجماعات المسلحة غير القانونية من عواقب وخيمة على قدرة الحكومة الأفغانية على ضمان سيادة القانون، وتوفير الأمن والخدمات الأساسية للشعب الأفغاني، وكفالة تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها،
	وإذ يشير إلى قراراته 1674 (2006) و 1738 (2006) و 1894 (2009) بشأن حماية المدنيين في النـزاعات المسلحة، وإذ يعرب عن قلقه من تفاقم عدد الإصابات في صفوف المدنيين في أفغانستان، ولا سيما النساء والأطفال، التي تُعزى في غالبيتها العظمى على نحو متزايد إلى حركة الطالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات العنيفة والمتطرفة والجماعات المسلحة غير القانونية، وإذ يؤكد من جديد أنه يجب على جميع الأطراف في النزاع المسلح أن تتخذ كافة الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين، وإذ يدعو جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإلى اتخاذ كافة التدابير المناسبة لضمان حماية المدنيين، وإذ يسلم بأهمية ما يجري من رصد لحالة المدنيين، ولا سيما الإصابات في صفوف المدنيين، وإبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بذلك، من قبل جهات منها القوة الدولية للمساعدة الأمنية، وإذ يحيط علما بالتقدم الذي تحرزه القوات الأفغانية والدولية في التقليل إلى أدنى حد من الإصابات بين المدنيين، على نحو ما أقرت به بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في تقريرها عن حماية المدنيين في النزاع المسلح المؤرخ 4 شباط/فبراير 2012،
	وإذ يعرب أيضا عن قلقه ممّا تمثله الألغام المضادة للأفراد ومخلفات الحرب والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع من تهديد خطير للسكان المدنيين، وإذ يشدد على ضرورة الامتناع عن استعمال الأسلحة والأجهزة التي يحظرها القانون الدولي، 
	وإذ يشجع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين على مواصلة تقديم الدعم الفعال للجهود المتواصلة المبذولة بقيادة أفغانستان للتصدي لإنتاج المخدرات والاتجار بها، ولا سيما من خلال العمل الذي يقوم به الفريق العامل المعني بمكافحة المخدرات التابع للمجلس المشترك للتنسيق والرصد، إضافة إلى المبادرات الإقليمية، وإذ يدرك الخطر الذي يشكله إنتاج المخدرات وتجارتها والاتجار بها بصورة غير مشروعة على السلام والاستقرار الدوليين في مناطق مختلفة من العالم، والدور المهم الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في هذا الصدد، وإذ يشدد على الدور الهام الذي تضطلع به الأمم المتحدة في مواصلة رصد حالة المخدرات في أفغانستان،
	وإذ يعرب عن تأييده لمواصلة حظر الحكومة الأفغانية لسماد نيترات الأمونيا، وإذ يحث على اتخاذ إجراءات عاجلة لإنفاذ أنظمة بشأن الرقابة على كل المواد المتفجرة والسلائف الكيميائية، بما يحد من قدرة المتمردين على استخدامها في الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، وإذ يهيب بالمجتمع الدولي دعم الجهود التي تبذلها حكومة أفغانستان في هذا الصدد،
	وإذ يشير إلى الإعلان الذي وجهته حكومة أفغانستان إلى الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات والذي أفادت فيه بعدم وجود أي استعمال قانوني لأنهيدريد الأسيتيك في أفغانستان في الوقت الراهن وضرورة امتناع البلدان المنتجة والمصدرة عن الترخيص بتصدير هذه المادة إلى أفغانستان دون طلب من الحكومة الأفغانية، وإذ يشجع الدول الأعضاء، عملا بالقرار 1817 (2008)، على زيادة تعاونها مع الهيئة الدولية، وخاصة بالامتثال التام لأحكام المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988، 
	وإذ يشير إلى قراراته 1265 (1999) و 1296 (2000) و 1674 (2006) و 1738 (2006) و 1894 (2009) بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وإلى قراراته 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) بشأن المرأة والسلام والأمن، وقراراته 1612 (2005) و 1882 (2009) و 1998 (2011) بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، وإذ يحيط علما بتقرير الأمين العام (S/2011/55) عن الأطفال والنزاع المسلح في أفغانستان، إضافة إلى استنتاجات الفريق العامل المعني بالأطفال والنزاع المسلح التابع لمجلس الأمن (S/AC.51/2011/3)، 
	1 - يرحب بتقرير الأمين العام المؤرخ 5 آذار/مارس 2012 (S/2012/133)؛ 
	2 - يعرب عن تقديره لالتزام الأمم المتحدة الطويل الأجل بدعم حكومة أفغانستان وشعبها، ويعيد تأكيد دعمه الكامل لعمل البعثة والممثل الخاص للأمين العام؛ 
	3 - يقرر تمديد ولاية البعثة، على النحو المحدد في قراراته 1662 (2006)، و 1746 (2007)، و 1806 (2008)، و 1868 (2009)، و 1917 (2010)، و 1974 (2011)، والفقرات 4 و 5 و 6 و 7 أدناه، حتى 23 آذار/مارس 2013؛ 
	4 - يقـر بأن الولاية المجددة للبعثة تراعي العملية الانتقالية مراعاة تامة، وتدعم تولّي أفغانستان بصورة كاملة لدور القيادة وامتلاك زمام الأمور في مجالات الأمن والحوكمة والتنمية، بما يتفق مع التفاهمات التي تم التوصل إليها بين أفغانستان والمجتمع الدولي في مؤتمرات لندن وكابل وبون وفي مؤتمر قمة لشبونة؛
	5 - يدعو الأمم المتحدة إلى دعم البرامج الوطنية ذات الأولوية لحكومة أفغانستان التي تغطي مسائل الأمن والحوكمة والعدالة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بمساعدةٍ من المجتمع الدولي، ودعم التنفيذ الكامل للالتزامات المتبادلة المعلنة بشأن هذه المسائل في مؤتمري كابل ولندن، التي أُعيد تأكيدها باعتبارها جزءا من التوافق الاستراتيجي الذي تم التوصل إليه في مؤتمر بون، وكذلك بشأن مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، ويطلب أن تقوم البعثة، بطريقة تمكينية على نحو متزايد، بتقديم المساعدة إلى حكومة أفغانستان في مسارها نحو ضمان قيادة أفغانستان وإمساكها بزمام الأمور بصورة كاملة، على النحو الذي حددته عملية كابل؛ 
	6 - يقرر كذلك أن تواصل البعثة والممثل الخاص للأمين العام، في حدود ولايتهما وبالاسترشاد بمبدأ تعزيز السيادة الأفغانية واضطلاع أفغانستان بالقيادة وتوليها زمام الأمور، الإشراف على الجهود المدنية الدولية وتنسيقها، وفقا لما ورد في بياني مؤتمري لندن وكابل ونتائج مؤتمر بون، مع التركيز بصفة خاصة على الأولويات المبينة أدناه: 
	(أ) التشجيع، بصفة رئيس مشارك في المجلس المشترك للتنسيق والرصد، على تقديم المجتمع الدولي دعما أكثر اتساقا لأولويات حكومة أفغانستان في مجالي التنمية والحوكمة، بوسائل منها دعم ما هو جار حاليا من وضع وترتيب للبرامج الوطنية ذات الأولوية، وتعبئة الموارد، وتنسيق المساعدة المقدمة من الجهات المانحة والمنظمات الدولية، وتوجيه المساهمات المقدمة من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، ولا سيما لأنشطة مكافحة المخدرات والتعمير والتنمية؛ وفي الوقت نفسه، دعم الجهود الرامية إلى زيادة نسبة المعونة الإنمائية المقدمة من خلال الحكومة الأفغانية، بما يتسق والالتزامات المقطوعة في مؤتمر كابل، ودعم الجهود الرامية إلى زيادة الشفافية والفعالية في استخدام الحكومة الأفغانية لتلك الموارد؛ 
	(ب) مواصلة التعاون مع القوة الدولية للمساعدة الأمنية وكبير الممثلين المدنيين لمنظمة حلف شمال الأطلسي على جميع المستويات وفي جميع أرجاء البلد دعما للعملية الانتقالية الجارية نحو اضطلاع أفغانستان بالقيادة وتوليها زمام الأمور بصورة كاملة وفق ما اتُّفق عليه في مؤتمري كابل ولندن ومؤتمر قمة لشبونة، وذلك بطريقة مستدامة ضمانا لحماية وتعزيز حقوق الأفغان كافة، وفقا للولاية الحالية لكل منهما، بهدف تحسين التنسيق بين العنصرين المدني والعسكري إلى أقصى حد ممكن، وتيسير تبادل المعلومات في حينها وكفالة الاتساق بين الأنشطة التي تقوم بها القوات الأمنية الوطنية والدولية والجهات الفاعلة المدنية دعما لعملية التنمية وتحقيق الاستقرار التي تقودها أفغانستان، بوسائل منها المشاركة مع أفرقة تعمير الأقاليم والتعاون مع المنظمات غير الحكومية، وخصوصا من خلال مشاركتها بصفة مراقب في مجلس الانتقال المشترك بين أفغانستان ومنظمة حلف شمال الأطلسي؛ 
	(ج) القيام بالتوعية بالمساعي الحميدة أيضا لدعم عملية السلام والمصالحة التي تقودها أفغانستان وتملك فيها زمام المبادرة، إذا طلبت حكومة أفغانستان ذلك، بوسائل منها تنفيذ البرنامج الأفغاني للسلام وإعادة الإدماج واقتراح تدابير لبناء الثقة ودعمها في إطار الدستور الأفغاني وفي احترام كامل لتنفيذ التدابير وتطبيق الإجراءات التي استحدثها مجلس الأمن في قراراته 1267 (1999) و 1988 (2011) و 1989 (2011)، وكذلك سائر قرارات المجلس ذات الصلة؛ 
	(د) توفير الدعم، بناء على طلب السلطات الأفغانية، لتنظيم الانتخابات الأفغانية المقبلة، والقيام، دعمًا للجهود التي تبذلها حكومة أفغانستان، بتعزيز العمل الهادف إلى ضمان استدامة العملية الانتخابية ونزاهتها وانفتاحها على الجميع، على النحو المتفق عليه في مؤتمرات لندن وكابل وبون، وتزويد المؤسسات الأفغانية المشاركة في هذه العملية بالمساعدة في بناء القدرات والمساعدة التقنية؛ 
	(هـ) دعم التعاون الإقليمي، بهدف مساعدة أفغانستان على استغلال دورها في قلب آسيا لتشجيع التعاون الإقليمي، وللعمل من أجل استقرار وازدهار أفغانستان، بالاعتماد على الإنجازات المحققة؛
	7 - يؤكد من جديد أيضا أن البعثة والممثل الخاص سيواصلان، في إطار الاستفادة من كفاءات فريق الأمم المتحدة القطري ومراعاة العملية الانتقالية، توجيه الجهود المدنية الدولية، مع التركيز على تفعيل وتعزيز دور المؤسسات الأفغانية في الاضطلاع بمسؤولياتها في المجالات ذات الأولوية التالية:
	(أ) القيام، من خلال وجود ملائم للبعثة يُحدد بالتشاور والتعاون الكاملين مع حكومة أفغانستان، ودعما لجهود الحكومة الأفغانية، بتشجيع تنفيذ عملية كابل في مختلف أنحاء البلد بوسائل منها تقوية التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتيسير إضفاء طابع الشمول على سياسات الحكومة وفهم تلك السياسات؛ 
	(ب) دعم الجهود التي تبذلها الحكومة الأفغانية، في إطار وفائها بالتزاماتها على النحو المتعهّد به في مؤتمرات لندن وكابل وبون، لتحسين الحوكمة وسيادة القانون، بما في ذلك العدالة الانتقالية وتنفيذ الميزانية ومكافحة الفساد في جميع أنحاء البلد وفقا لعملية كابل، بهدف المساعدة في جني ثمار السلام وتقديم الخدمات في الوقت المناسب وبطريقة مستدامة؛
	(ج) الاستمرار، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في التعاون مع اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان وبناء قدراتها، وكذلك في التعاون مع حكومة أفغانستان والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية ذات الصلة، من أجل رصد حالة المدنيين، وتنسيق الجهود الرامية إلى كفالة حمايتهم، وتعزيز المساءلة، والمساعدة في التنفيذ التام للأحكام المتعلقة بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان الواردة في الدستور الأفغاني والمعاهدات الدولية التي دخلت أفغانستان طرفا فيها، ولا سيما الأحكام المتعلقة بتمتع المرأة التام بحقوق الإنسان المكفولة لها؛
	(د) تنسيق وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية، دعما للحكومة الأفغانية ووفقا للمبادئ الإنسانية، بهدف بناء قدرة الحكومة لكي يتسنى لها الاضطلاع بدورها المحوري والتنسيقي في المستقبل، بوسائل منها تقديم الدعم الفعال إلى السلطات الوطنية والمحلية في مساعدة وحماية المشردين داخليا وتهيئة الظروف المواتية لعودة اللاجئين من البلدان المجاورة ومن البلدان الأخرى، والمشردين داخليا، عودةً طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة؛
	8 - يهيب بكافة الأطراف الأفغانية والدولية التنسيق مع البعثة في تنفيذ ولايتها وفي الجهود الرامية إلى تعزيز أمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وحرية تنقلهم في جميع أرجاء البلد؛ 
	9 - يكرر التأكيد على ضرورة كفالة الأمن لموظفي الأمم المتحدة وعلى دعمه للتدابير التي اتخذها الأمين العام بالفعل في هذا الصدد؛ 
	10 - يشدد على أهمية استمرار وجود البعثة وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في الأقاليم، بما ينسجم مع العملية الانتقالية، دعما للحكومة الأفغانية وفي إطار التعاون معها، وسعيًا إلى تلبية الاحتياجات وإرساء الأمن، بما في ذلك هدف إضفاء الفعالية على عمل الأمم المتحدة عموما، ويؤيد بقوة سلطة الممثل الخاص للأمين العام في تنسيق جميع أنشطة وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في أفغانستان على أساس نهج ”وحْدة العمل في الأمم المتحدة“؛
	11 - يشجع الأمين العام على مواصلة الجهود التي يبذلها حاليا من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة المسائل الأمنية المرتبطة بوجود الأمم المتحدة، ويشجع بوجه خاص، خلال العملية الانتقالية الحالية، على التنسيق بعناية مع قوات الأمن الوطني الأفغانية، بدعم من قوة المساعدة، عند الاقتضاء؛
	12 - يشدد على أهمية تحقيق تنمية ديمقراطية مستدامة في أفغانستان في ظل عمل جميع المؤسسات الأفغانية ضمن مجالات اختصاصها المحددة بوضوح، وفقا للقوانين ذات الصلة والدستور الأفغاني، ويرحب، في هذا الصدد، بالتزام حكومة أفغانستان في مؤتمر كابل، الذي أُعيد تأكيده في مؤتمر بون، بإدخال المزيد من التحسينات على العملية الانتخابية، بما في ذلك معالجة استدامة العملية الانتخابية، ومع مراعاة الالتزامات التي تعهّد بها المجتمع الدولي والحكومة الأفغانية في مؤتمرات لندن وكابل وبون، يؤكد من جديد دور البعثة في تقديم الدعم، بناء على طلب الحكومة الأفغانية، لتنفيذ هذه الالتزامات، ويطلب إلى البعثة تقديم المساعدة إلى المؤسسات الأفغانية المعنية، بناء على طلب حكومة أفغانستان، لدعم نزاهة العملية الانتخابية؛ ويهيب كذلك بأعضاء المجتمع الدولي تقديم المساعدة حسب الاقتضاء؛
	13 - يرحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الأفغانية للمضي قدما بعملية السلام والمصالحة، بما في ذلك من خلال المجلس الأعلى للسلام وتنفيذ البرنامج الأفغاني لتحقيق السلام وإعادة الإدماج، من أجل تفعيل حوار شامل تقوده أفغانستان بشأن المصالحة والمشاركة السياسية على النحو الوارد في بيان مؤتمر كابل المؤرخ 20 تموز/يوليه 2010 بشأن الحوار مع كل من ”ينبذ العنف، ولا تربطه أي صلة بالمنظمات الإرهابية الدولية“، بما فيها تنظيم القاعدة، ”ويحترم الدستور“، بما في ذلك أحكامه المتصلة بحقوق الإنسان، وبخاصة ما يتعلق بحقوق المرأة، ”ولديه الإرادة للمشاركة في بناء أفغانستان تنعم بالسلام“، وعلى النحو المفصل في المبادئ والنتائج الختامية الواردة في نتائج مؤتمر بون الذي عُقد في 5 كانون الأول/ديسمبر 2011، ويشجع حكومة أفغانستان على الاستفادة من المساعي الحميدة للبعثة لدعم هذه العملية حسب الاقتضاء، في احترام كامل لتنفيذ التدابير والإجراءات التي وضعها مجلس الأمن في قراريه 1267 (1999) و 1988 (2011)، وكذلك قرارات المجلس الأخرى ذات الصلة؛
	14 - يرحب أيضا بالتدابير التي اتخذتها حكومة أفغانستان، ويشجع الحكومة على مواصلة زيادة مشاركة المرأة وكذلك الأقليات والمجتمع المدني في عمليات التواصل والتشاور وصنع القرار، ويشير إلى أن النساء يؤدين دورا حاسما في عملية السلام، كما هو معترف به في قرار مجلس الأمن 1325 (2000) وفي القرارات ذات الصلة، ولذلك يكرر تأكيد ضرورة مشاركة المرأة بصورة كاملة وفعالة وعلى قدم المساواة في جميع مراحل عمليات السلام، ويحث على إشراكها في وضع وتنفيذ استراتيجيات ما بعد انتهاء النزاع لأخذ وجهات نظرها واحتياجاتها في الحسبان؛
	15 - يشير إلى إنشاء اللجنة عملا بقرار مجلس الأمن 1988 (2011) وإلى أساليب عملها وإجراءاتها، ويرحب، في هذا السياق، بتعاون الحكومة الأفغانية والبعثة مع اللجنة بوسائل منها توفير المعلومات اللازمة لتحديث القائمة الموضوعة بموجب القرار 1988، ومن خلال تحديد الجماعات والمؤسسات والكيانات والأفراد الذين يشتركون مع حركة الطالبان في تهديد السلم والاستقرار والأمن في أفغانستان، وفقا لمعايير الإدراج في القائمة المبينة في قرار مجلس الأمن 1988 (2011)، ويشير إلى أن وسائل تمويل أو دعم هؤلاء الأفراد وهذه الجماعات والمؤسسات والكيانات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام العائدات المتأتية من زراعة المخدرات وسلائفها الصادرة من أفغانستان والعابرة لها، وإنتاجها والاتجار بها على نحو غير مشروع، ويشجع على مواصلة هذا التعاون؛
	16 - يشدد على دور البعثة في القيام، في حال طلبت حكومة أفغانستان ذلك، بدعم عملية سلام ومصالحة شاملة يقودها ويتولّى زمامها الأفغان أنفسهم، بما في ذلك البرنامج الأفغاني لتحقيق السلام وإعادة الإدماج، مع مواصلة تقييم آثاره الجنسانية وتلك المتصلة بحقوق الإنسان، بما يشمل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وذلك بسبل منها التعاون مع اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، ويشجع المجتمع الدولي على مساندة جهود حكومة أفغانستان في هذا الصدد، بسبل منها مواصلة تقديم الدعم للصندوق الاستئماني للسلام وإعادة الإدماج؛
	17 - يشيد بنتائج مؤتمر إسطنبول المعني بأفغانستان، المعقود في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ويرحب بالجهود الجارية على الصعيد الإقليمي بقيادة أفغانية في إطار عملية إسطنبول للأمن والتعاون الإقليميين من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان، ويدعو أفغانستان وشركاءها الإقليميين إلى مواصلة تعزيز الحوار والثقة على الصعيد الإقليمي؛
	18 - يرحب بالجهود الجارية التي تبذلها حكومة أفغانستان وشركاؤها المجاورون والإقليميون والمنظمات الدولية، بما فيها منظمة التعاون الإسلامي، من أجل تعزيز الثقة والتعاون فيما بينهم، ومبادرات التعاون التي وضعتها مؤخرا البلدان المعنية والمنظمات الإقليمية، بما فيها مؤتمرات القمة الثلاثية لأفغانستان وباكستان وتركيا ومؤتمر القمة الثلاثي لأفغانستان وإيران وباكستان، الذي عُقد في شباط/فبراير 2012 في إسلام أباد، ومنظمة شنغهاي للتعاون ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، ويرحب كذلك بإعادة التأكيد في الوثيقتين الختاميتين لمؤتمري إسطنبول وبون على المبادئ المنصوص عليها في إعلان علاقات حُسن الجوار لعام 2002؛
	19 - يشدد على أهمية زيادة التعاون بين أفغانستان وشركائها الدوليين والإقليميين ضد حركة الطالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات المتطرفة العنيفة والجماعات المسلحة غير القانونية، في سبيل تعزيز السلام والازدهار في أفغانستان وتعزيز التعاون في قطاعي الاقتصاد والتنمية، باعتبار ذلك وسيلة من وسائل تحقيق الاندماج التام لأفغانستان في الديناميات الإقليمية والاقتصاد العالمي؛
	20 - يدعو إلى تعزيز عملية التعاون الإقليمي بسبل منها اتخاذ تدابير لتيسير التجارة والنقل العابر على الصعيد الإقليمي، وذلك بسبل منها إبرام اتفاقات إقليمية وثنائية للتجارة العابرة، وتوسيع نطاق التعاون القنصلي لإصدار التأشيرات وتيسير أسفار أصحاب الأعمال بهدف توسيع النشاط التجاري وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتطوير الهياكل الأساسية، بما في ذلك تحقيق الترابط على صعيد الهياكل الأساسية وإمدادات الطاقة والنقل والإدارة المتكاملة للحدود، وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل في أفغانستان، آخذا بعين الاعتبار الدور التاريخي لأفغانستان باعتبارها جسرا بريا في آسيا، ويتطلع إلى المؤتمر الخامس للتعاون الاقتصادي الإقليمي بشأن أفغانستان، المقرر عقده في طاجيكستان يومي 26 و 27 آذار/مارس 2012؛ 
	21 - يؤكد من جديد الدور المحوري للمجلس المشترك للتنسيق والرصد في تنسيق وتيسير ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية لأفغانستان والبرامج الوطنية ذات الأولوية، ويهيب بجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة تعزيز تعاونها مع المجلس في هذا الصدد بغية مواصلة تحسين كفاءته؛ 
	22 - يهيب بالجهات المانحة الدولية والمنظمات الدولية وحكومة أفغانستان أن تتقيد بما قطعته على نفسها من التزامات في مؤتمر كابل وفي المؤتمرات الدولية السابقة، التي أُعيد تأكيدها في مؤتمر بون، ويكرر تأكيد أهمية مواصلة الجهود لتحسين تنسيق المعونة وفعاليتها، وذلك بوسائل منها كفالة الشفافية ومكافحة الفساد؛ وتعزيز قدرة حكومة أفغانستان على تنسيق المعونة؛ 
	23 - يهيب بالحكومة الأفغانية أن تواصل، مستعينة بالمساعدة المقدمة من المجتمع الدولي، بما في ذلك القوة الدولية للمساعدة الأمنية وائتلاف عملية الحرية الدائمة، ووفقا للمسؤوليات الموكولة إلى كل منهما، وبحسب ما يطرأ على تلك المسؤوليات من تطور، التصدي لتهديد أمن أفغانستان واستقرارها من جانب عناصر حركة الطالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات المتطرفة العنيفة والجماعات المسلحة غير القانونية، والمجرمين والضالعين في إنتاج المخدرات غير المشروعة والاتجار بها؛
	24 - يكرر التأكيد على أهمية القيام، في إطار شامل، بتعزيز القدرات الوظيفية والطابع المهني والمساءلة في القطاع الأمني الأفغاني عن طريق جهود الفرز والتدريب والتوجيه والإعداد والتمكين الملائمة، للنساء والرجال على السواء، بهدف تسريع وتيرة التقدم نحو بلوغ هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوازن العرقي في صفوف قوات الأمن الأفغانية التي توفر الأمن وتكفل سيادة القانون في جميع أنحاء البلد، ويشدد على أهمية التزام المجتمع الدولي على المدى الطويل، بما يتعدى عام 2014، بكفالة إنشاء قوة أمنية وطنية أفغانية تستوفي شروط القدرة والمهنية والاستدامة؛
	25 - يرحب في هذا السياق بالتقدم المتواصل في مجال تطوير الجيش الوطني الأفغاني وتحسين قدرته على تخطيط العمليات وتنفيذها، ويشجع على الاستمرار في جهود التدريب، بوسائل منها المساهمة بالمدربين والموارد وأفرقة التوجيه والاتصال في مجال العمليات من خلال البعثة التدريبية التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان، وإسداء المشورة من أجل وضع عملية مستدامة لتخطيط الدفاع بالإضافة إلى تقديم المساعدة في مبادرات إصلاح الدفاع؛
	26 - يحيط علما بما تبذله السلطات الأفغانية من جهود لتعزيز قدرات الشرطة الوطنية الأفغانية، ويدعو إلى مواصلة الجهود لتحقيق هذا الهدف، ويشدد، في هذا السياق، على أهمية تقديم المساعدة الدولية عن طريق الدعم المالي وتوفير المدربين والموجهين، بما في ذلك مساهمة بعثة الناتو التدريبية في أفغانستان، ومساهمة قوة الدرك الأوروبية لهذه البعثة، ومساهمة الاتحاد الأوروبي من خلال بعثة الشرطة التابعة له (بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي في أفغانستان)؛ 
	27 - يرحب بالتقدم المحرز في تنفيذ الحكومة الأفغانية لبرنامج حل الجماعات المسلحة غير القانونية وإدماجها في برنامج أفغانستان للسلام وإعادة الإدماج، ويدعو إلى تسريع ومواءمة الجهود لتحقيق مزيد من التقدم بدعم من المجتمع الدولي؛
	28 - يدين بأشد لهجة جميع الاعتداءات، بما فيها الاعتداءات بالأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع والهجمات الانتحارية والاغتيالات وعمليات الاختطاف التي تستهدف المدنيين والقوات الأفغانية والدولية وأثرها الضار على جهود تحقيق الاستقرار والتعمير والتنمية في أفغانستان، ويدين كذلك لجوء حركة الطالبان والجماعات المتطرفة الأخرى إلى استخدام المدنيين دروعا بشرية؛ 
	29 - يدين أيضا الاعتداءات التي يتعرض لها أفراد المساعدة الإنسانية، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تعيق الجهود الرامية إلى تقديم العون لشعب أفغانستان، ويشدد على ضرورة أن تكفل جميع الأطراف وصول جميع الجهات الإنسانية الفاعلة بصورة كاملة وآمنة ودون عراقيل، بما يشمل موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وأن تتقيد تقيدا تاما بالقانون الإنساني الدولي الواجب التطبيق؛
	30 - يرحب بالإنجازات التي تحققت حتى الآن في تنفيذ برنامج أفغانستان لمكافحة الألغام، ويشجع حكومة أفغانستان على أن تواصل جهودها، بدعم من الأمم المتحدة وجميع الجهات الفاعلة المعنية، من أجل إزالة الألغام الأرضية المضادة للأفراد والألغام الأرضية المضادة للدبابات ومخلفات الحرب من المتفجرات بهدف الحد من الأخطار التي تهدد حياة الإنسان والسلام والأمن في البلد؛ ويعرب عن الحاجة إلى تقديم المساعدة من أجل توفير الرعاية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للضحايا، بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة؛
	31 - يسلّم بالتقدم الذي أحرزته القوة الدولية للمساعدة الأمنية والقوات الدولية الأخرى في تقليل خطر وقوع ضحايا من المدنيين إلى الحد الأدنى، حسبما ورد في تقرير البعثة المؤرخ 4 شباط/فبراير 2012 عن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، ويدعوها إلى بذل جهود إضافية أقوى في هذا الصدد، ولا سيما عن طريق المراجعة المستمرة للإجراءات وخطط العمليات والقيام، بالتعاون مع الحكومة الأفغانية، باستعراض نتائج كل عملية من العمليات التي يسجَّل فيها وقوع ضحايا من المدنيين والتحقيق فيها، وعندما تستصوب حكومة أفغانستان إجراء تلك التحقيقات المشتركة؛ 
	32 - يعرب عن قلقه البالغ إزاء تجنيد قوات حركة الطالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات المتطرفة العنيفة للأطفال واستخدامهم في أفغانستان، وإزاء قتل الأطفال وتشويههم نتيجة للنـزاع، ويكرر إدانته القوية لتجنيد الأطفال الجنود واستخدامهم في انتهاك للقانون الدولي الواجب التطبيق، ولجميع الانتهاكات والتجاوزات الأخرى المرتكبة في حق الأطفال في حالات النـزاع المسلح، ولا سيما الهجمات على المدارس، ومرافق التعليم والصحة، واستخدام الأطفال في الهجمات الانتحارية، ويدعو إلى تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة؛
	33 - يشدد على أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1612 (2005) و 1882 (2009) و 1998 (2011)، ويعرب، في هذا السياق، عن تأييده لمرسوم وزير الداخلية المؤرخ 6 تموز/يوليه 2011، الذي يؤكد من جديد التزام الحكومة بمنع انتهاكات حقوق الطفل، ويرحب بإنشاء اللجنة التوجيهية الأفغانية المشتركة بين الوزارات المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح وقيام الحكومة الأفغانية لاحقا بتوقيع خطة العمل ومرفقها عن الأطفال المرتبطين بقوات الأمن الوطني في أفغانستان، ويدعو إلى التنفيذ الكامل لأحكام الخطة، بالتعاون الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، ويطلب إلى الأمين العام مواصلة إعطاء الأولوية لعنصر حماية الأطفال في البعثة؛
	34 - يظل يساوره القلق إزاء استمرار ما تسببه زراعة الأفيون وإنتاجه والاتجار به واستهلاكه من ضرر جسيم للأمن والتنمية والحوكمة في أفغانستان وكذلك في المنطقة وعلى الصعيد الدولي؛ ويحيط علما بالدراسة الاستقصائية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن الأفيون في أفغانستان لعام 2011، التي صدرت في تشرين الأول/أكتوبر 2011، ويدعو الحكومة الأفغانية إلى العمل، بمساعدة من المجتمع الدولي، على تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، بوسائل منها برامج السبل البديلة لكسب الرزق، وإدراج جهود مكافحة المخدرات في صلب جميع البرامج الوطنية؛ ويشجع على تقديم دعم دولي إضافي للأولويات الأربع المحددة في تلك الاستراتيجية؛ ويشيد بالدعم المقدم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى المبادرة الثلاثية والمركز الإقليمي للمعلومات والتنسيق في آسيا الوسطى في إطار مبادرة ميثاق باريس واستراتيجية قوس قزح والبرنامج الإقليمي لأفغانستان والبلدان المجاورة التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ وكذلك مساهمة أكاديمية دوموديدوفو للشرطة في روسيا؛ 
	35 - يهيب بالدول تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة الخطر الذي يتعرض له المجتمع الدولي من جراء إنتاج المخدرات غير المشروعة الأفغانية المصدر والاتجار بها واستهلاكها، توخيا للقضاء عليها بشكل تدريجي وفقا لمبدأ المسؤولية العامة المشتركة في التصدي لمشكلة المخدرات في أفغانستان، بطرق منها تعزيز قدرات إنفاذ القانون والتعاون على مكافحة الاتجار بالمخدرات غير المشروعة والسلائف الكيميائية وغسل الأموال والفساد المرتبطين بذلك الاتجار، ويدعو إلى التنفيذ الكامل لقراره 1817 (2008)؛
	36 - يعرب عن التقدير للأعمال المضطلع بها في إطار مبادرة ميثاق باريس وعملية ”باريس - موسكو“ المنبثقة عنها قصد التصدي لإنتاج الأفيون والهيروين في أفغانستان والاتجار بهما واستهلاكهما، والقضاء على محاصيل الخشخاش، ومختبرات صنع المخدرات ومخازنها، وكذلك اعتراض قوافل نقل المخدرات، ويشدد على أهمية التعاون على إدارة الحدود ويرحب بالتعاون المكثف لمؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في هذا الصدد؛
	37 - يكرر التأكيد على أهمية التنفيذ الكامل والمرحلي والسريع والمنسق للبرنامج الوطني ذي الأولوية بشأن القانون والعدالة للجميع من جانب جميع المؤسسات الأفغانية ذات الصلة والجهات الفاعلة الأخرى من أجل التعجيل بإقامة نظام للعدالة يتسم بالنـزاهة والشفافية، والقضاء على الإفلات من العقاب، والإسهام في تأكيد سيادة القانون في جميع أرجاء البلد؛ 
	38 - يشدد في هذا السياق على أهمية مواصلة التقدم في إعادة بناء وإصلاح قطاع السجون في أفغانستان، وذلك من أجل تحسين احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان في ذلك القطاع، ويؤكد على أهمية كفالة وصول المنظمات المعنية، حسب الاقتضاء، إلى جميع السجون وأماكن الاحتجاز في أفغانستان، ويدعو إلى الاحترام التام للقانون الدولي ذي الصلة، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مع الإشارة إلى التوصيات الواردة في تقرير البعثة المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2011؛
	39 - يلاحظ بقلق بالغ الآثار التي يخلفها الفساد المستشري على الأمن والحكم الرشيد وجهود مكافحة المخدرات والتنمية الاقتصادية، ويحث الحكومة الأفغانية على القيام، بمساعدة من المجتمع الدولي، بدور قيادي قوي في مكافحة الفساد وتعزيز جهودها من أجل إنشاء إدارة أكثر فعالية وشفافية وقابلية للمساءلة، ويلاحظ ما قطعته حكومة أفغانستان على نفسها من التزامات وما تبذله من جهود في هذا الصدد؛ 
	40 - يشجع جميع المؤسسات الأفغانية، بما فيها الجهازان التنفيذي والتشريعي، على العمل بروح من التعاون، ويدعو الحكومة الأفغانية إلى مواصلة إجراء المزيد من الإصلاح في مجال التشريع والإدارة العامة لمكافحة الفساد وكفالة الحكم الرشيد، على النحو المتفق عليه في مؤتمر بون، بتمثيل كامل لجميع الأفغان نساء ورجالا، والمساءلة على الصعيدين الوطني ودون الوطني كليهما، ويؤكد ضرورة بذل المزيد من الجهود على الصعيد الدولي لتقديم المساعدة التقنية في هذا المجال، ويكرر التأكيد، في هذا الصدد، على أهمية التنفيذ الكامل والمرحلي والسريع والمنسق للبرنامج الوطني ذي الأولوية المتعلق بالشفافية والمساءلة على الصعيد الوطني؛ 
	41 - يدعو إلى الاحترام التام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وحرياتهم، والقانون الإنساني الدولي في جميع أرجاء أفغانستان، ويرحب بالزيادة في وسائل الإعلام الحرة، ولكنه يلاحظ مع القلق استمرار القيود المفروضة على حرية وسائل الإعلام، والهجمات على الإعلاميين، ويثني على اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان لما تبذله من جهود شجاعة في رصد احترام حقوق الإنسان في أفغانستان وكذلك في تعزيز هذه الحقوق وحمايتها وتشجيع ظهور مجتمع مدني تعددي، ويشيد باللجنة لتنظيمها منتدى المجتمع المدني على هامش مؤتمر بون، ويؤكد أهمية التعاون الكامل لجميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة مع اللجنة، وأهمية كفالة استقلالية هذه الأطراف وسلامتها؛ ويعرب عن تأييده للمشاركة الواسعة الشاملة للوكالات الحكومية والمجتمع المدني من أجل تنفيذ الالتزامات المتبادلة المتعهد بها، بما في ذلك الالتزام بتوفير تمويل حكومي كافٍ للجنة؛
	42 - يقر بأنه رغم التقدم الذي تَحقّق في مسألة المساواة بين الجنسين، من الضروري بذل جهود معززة، بما في ذلك العمل على تحقيق أهداف عملية قابلة للقياس لضمان حقوق النساء والفتيات وكفالة حماية جميع النساء والفتيات في أفغانستان من العنف والاعتداء، وتمتعهن بالحماية بموجب القانون وبإمكانية اللجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الرجل، ويدين بشدة التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، ولا سيما العنف الرامي إلى منع الفتيات من الالتحاق بالمدارس، ويؤكد أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1325 (2000)، و 1820 (2008)، و 1888 (2009)، و 1889 (2009)، و 1960 (2010)، ويشير إلى ما تضمنته من التزامات بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، وكفالة حصول النساء الهاربات من العنف العائلي على ملاذ آمن يوفر السلامة والأمـن؛
	43 - يرحب بالتزام الحكومة الأفغانية بتعزيز مشاركة المرأة في جميع مؤسسات الحوكمة الأفغانية، بما يشمل الهيئات المنتخبة والمعينة والخدمة المدنية، ويدعم الجهود الرامية إلى التعجيل بتنفيذ خطة العمل الوطنية للمرأة في أفغانستان، وإلى إدراج نقاطها المرجعية في البرامج الوطنية ذات الأولوية، ووضع استراتيجية للإنفاذ التام لقانون القضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك تقديم الخدمات للضحايا، ويشير إلى أن النهوض بحقوق المرأة وحمايتها جزء لا يتجزأ من عملية السلام وإعادة الإدماج والمصالحة، ويطلب إلى الأمين العام أن يواصل إدراج المعلومات المتصلة بعملية إدماج المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأفغانستان في تقاريره إلى مجلس الأمن؛
	44 - يقر بأهمية العودة الطوعية والآمنة والمنظمة والاندماج المستدام لمن تبقى من اللاجئين الأفغان من أجل استقرار البلد والمنطقة، ويدعو إلى مواصلة وتعزيز المساعدة الدولية في هذا الصدد؛
	45 - يؤكد أيضا أهمية عودة المشردين داخليا إلى ديارهم طواعية وبأمان وبصورة منظمة وإعادة إدماجهم على نحو مستدام؛ 
	46 - يشير إلى ضرورة مواصلة تعزيز القدرة الاستيعابية لأفغانستان، بدعم من المجتمع الدولي، بهدف تأهيل من تبقى من الأفغان اللاجئين والمشردين داخليا وإعادة إدماجهم بصورة كاملة؛
	47 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس كل ثلاثة أشهر تقريرا عن التطورات في أفغانستان، وأن يدرج في تقاريره تقييما للتقدم المحرز استنادا إلى النقاط المرجعية لقياس وتتبع التقدم المحرز في تنفيذ ولاية البعثة وأولوياتها، على النحو المحدد في هذا القرار؛
	48 - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.

