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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Add.1 و A/67/L.16( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[

  

  احلالة يف أفغانستان  - ٦٧/١٦
  

  ،اجلمعية العامةإن   

ــشري   ــا إذ ت ــؤرخ ٦٦/١٣ إىل قراره ــاين ٢١ امل ــشرين الث ــوفمرب / ت ــع إىل  و٢٠١١ن مجي

املتخذة يف هذا الصدد السابقة اقرارا،  

لــس ذات الــصلة اإىل مجيــع قــرارات جملــس األمــن وبيانــات رئــيس  وإذ تــشري أيــضا  

 ٢٠١٢مــارس / آذار٢٢املــؤرخ ) ٢٠١٢ (٢٠٤١ انســيما القــرار  يف أفغانــستان، والاحلالــةب

  ،٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٩املؤرخ ) ٢٠١٢ (٢٠٦٩ و

يميـة  اإلقل تها وسـالم  اأفغانـستان واسـتقالهل    سيادةبـ  الـشديد د التزامهـا    يـ كعيد تأ وإذ ت   

املتعـــــدد  أفغانـــــستان التـــــارخيي تـــــراثل إذ تعـــــرب عـــــن احترامهـــــا الوطنيـــــة، واووحـــــد

  واألعراق، الثقافات

 أن  عيـد تأكيـد    أفغانستان، وإذ ت   اليت تواجهها  بترابط التحديات    وإذ تسلم مرة أخرى     

 والتنميــة  وحقــوق اإلنــسان وســيادة القــانونأوجــه التقــدم املــستدام يف جمــاالت األمــن واحلكــم

يعـزز كـل منـها اآلخـر،     أوجـه  يما يتعلق مبسألة مكافحة املخـدرات الـشاملة لعـدة قطاعـات            وف

ــيت ت  وإذ ــاجلهود ال ــدويل   واصــل ترحــب ب ــستان واتمــع ال ــذهلا حكومــة أفغان للتــصدي هلــذه  ب

  التحديات على حنو متسق،

يل  إىل التزام اتمع الـدويل الطويـل األجـل جتـاه أفغانـستان ـدف تعزيـز تـو         وإذ تشري   

زمام األمور والقيـادة علـى الـصعيد الـوطين وفقـا لعمليـة كابـل، وإذ تأخـذ يف اعتبارهـا الطـابع             

  املتغري لوجود اتمع الدويل،
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مــن :  واتمــع الــدويلنأفغانــستاب املعــينالــدويل أفغانــستان  مــؤمتر بنتــائج وإذ ترحــب  

ــد التحــول   ــال إىل عق ــة االنتق ــا يف    مرحل ــون، أملاني ــد يف ب ــذي عق ــسمرب /كــانون األول ٥ال دي

العملية االنتقالية اليت من املقرر أن تنتهي حبلول ايـة          يلي  أن   ا ضرورة فيهأعلن   اليت )1(٢٠١١

توطـد فيـه أفغانـستان سـيادا مـن خـالل تعزيـز        ) ٢٠٢٤-٢٠١٥( عقـد للتحـول    ٢٠١٤عام  

  شعبها،لتؤدي كامل مهامها خدمة  تتوفر هلا مقومات البقاءدولة 

الــشراكة مــن أجــل االعتمــاد علــى الــذات يف      : وبــإعالن طوكيــ   أيــضاوإذ ترحــب  

الــذي اعتمــد يف مــؤمتر طوكيــو املعــين بأفغانــستان  أفغانــستان مــن مرحلــة االنتقــال إىل التحــول

 ،)3(ة طوكيـو للمـساءلة املتبادلـ    عمـل ، مبـا يف ذلـك إطـار   )2(٢٠١٢يوليـه  / متوز٨الذي عقد يف  

ومة أفغانستان واتمع الدويل على أسـاس التزامـات         الشراكة القائمة بني حك    أعيد فيه تأكيد  و

  ،كل منهما جتاه اآلخر

 األمن والتعـاون يف قلـب آسـيا الـذي عقـد         ب املعينمؤمتر  لل بالوثيقة اخلتامية  وإذ ترحب   

  للمتابعـة   الـوزاري   ومـؤمتر قلـب آسـيا      ٢٠١١نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢ يف   ، تركيا سطنبولا يف

 متهـذين املـؤمترين اللـذين    عقـد  وإذ تؤيـد  ، ٢٠١٢يونيـه  /ران حزيـ ١٤كابـل يف   يف  الذي عقد   

سـطنبول لألمـن والتعـاون اإلقليمـيني مـن أجـل حتقيـق األمـن         ا عمليـة  بـدء  هما، على التـوايل،   في

أفغانـــستان وشـــركاؤها مبوجبـــها  أكـــدت  العمليـــة الـــيتوتعزيـــز )4(نواالســـتقرار يف أفغانـــستا

ويل، بتعزيز األمن اإلقليمي والتعاون من أجـل حتقيـق      ، بدعم من اتمع الد    التزامهم نواإلقليمي

بنـاء الثقـة،    لتـدابري   وضـع   سبل منها تعزيـز احلـوار اإلقليمـي و        باألمن واالستقرار يف أفغانستان،     

، وال سـيما االجتمـاع الـوزاري    الـيت سـتعقد يف هـذا الـصدد        تتطلع إىل االجتماعات املقبلة      وإذ

، وإذ ترحب باجلهود الـيت بـذلت مـؤخرا    ٢٠١٣أبريل /نستانا يف نيساأاملقبل الذي سيعقد يف   

بنـاء الثقـة يف جمـاالت إدارة الكـوارث ومكافحـة اإلرهـاب ومكافحـة                لتدابري  اللوضع مزيد من    

ــارة و   ــرف التجـ ــدرات وغـ ــرص التجارالاملخـ ــفـ ــية ة يـ ــل األساسـ ــيم،  واهلياكـ ــة والتعلـ  اإلقليميـ

لجهـود الـيت تبـذهلا املنظمـات      ل تكـون مكملـة   سـطنبول أن    امـن عمليـة      الغـرض أن   تالحظ وإذ

  فيما يتعلق بأفغانستان، وخصوصا بديال عنها، ومواكبة هلا وليستاإلقليمية بالفعل 

املنظمـات  و اجلـوار والـشركاء اإلقليمـيني         دول مـن  شركاءالـ  بأمهية مسامهة    تسلموإذ    

ة شـنغهاي  اإلقليمية، مبا يف ذلـك االحتـاد األورويب ومنظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا ومنظمـ           
_______________ 

)1( A/66/597-S/2011/762املرفق ،. 

)2( A/66/867-S/2012/532املرفق األول ،.  

 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )3(

)4( A/66/601-S/2011/767 ،املرفق. 



A/RES/67/16 

3 

 حتقيــق يف ،للتعــاون ومنظمــة معاهــدة األمــن اجلمــاعي ورابطــة جنــوب آســيا للتعــاون اإلقليمــي

التعـاون اإلقليمـي كوسـيلة فعالـة     ب للنـهوض  وإذ تؤكـد األمهيـة البالغـة         االستقرار يف أفغانستان،  

لتعـاون  مبـادرة مـؤمتر ا      يف هذا الـصدد    تالحظلتعزيز األمن واحلكم والتنمية يف أفغانستان، وإذ        

  اخلـامس   مـؤمتر التعـاون االقتـصادي اإلقليمـي        وخباصـة ،  أفغانـستان ب املعـين  االقتصادي اإلقليمي 

مـؤمتر قمـة دهلـي    و، ٢٠١٢مارس / آذار٢٧و  ٢٦ يف  عقد يف دوشانيبالذيأفغانستان  ب املعين

توصــياته و ٢٠١٢يونيـه  / حزيــران٢٨  نيـودهلي يف الـذي عقــد يف املعـين بأفغانــستان  لالسـتثمار  

املبـادرات  و تشجيع االستثمار األجنيب وتنمية القطاع اخلاص والشراكات يف أفغانستان،           أنبش

 رابطــة جنــوب آســيا للتعــاون اإلقليمــي ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون    يف إطــاراجلــاري تنفيــذها 

غريهـا  وومنظمة معاهدة األمن اجلماعي واالحتاد األورويب ومنظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا           

ــادرامــن  ــصدد ــدف  ت املب ــادة التعــاون االقتــصادي اإلقليمــي مــع   املــضطلع ــا يف هــذا ال  زي

طـرق  ال علـى امتـداد    اهلياكـل األساسـية   تـرابط   ة و أفغانستان يف جماالت مـن قبيـل تعزيـز التجـار          

  إمدادات الطاقة والنقل واإلدارة املتكاملة للحدود،وتوفري ة التارخيية يالتجار

 إليـه بـني حكومـة أفغانـستان والبلـدان           ذي مت التوصـل    االتفاق ال   على أمهية  تشددوإذ    

 مؤمتر قمة منظمة حلـف مشـال األطلـسي        يف  املسامهة بقوات يف القوة الدولية للمساعدة األمنية        

  نقـل املـسؤولية عـن      بـشأن  ٢٠١٠نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٠ و   ١٩ يفالذي عقـد يف لـشبونة       

حبلـول ايـة عـام       جيي يف شـىت أحنـاء البلـد       تدربشكل   كومةاحلإىل  بالكامل  األمن يف أفغانستان    

الثالث األوىل من العملية االنتقاليـة، وإذ تتطلـع        للمراحلوإذ ترحب بالتنفيذ اجلاري     ،  ٢٠١٤

 ٢٠١٣منتـصف عـام    يف هااحلامسة منـ رحلة امل البلد وإىل بلوغ مد نطاقها لتشمل بقية أحناء إىل  

قـد تولـت    األفغانيـة  القـوات  وتكـون  املناطققد مشلت مجيع   العملية   تكون   اليت يفترض فيها أن   

علـى الـدور الـذي تواصـل     أيـضا  ، وإذ تـشدد      البلـد  يف مجيع أحنـاء   عن األمن    املسؤولية الرئيسية 

قـوات   قـدرة  وعلى أمهية تعزيـز      يةاملسؤولاملتسم ب قوة أداءه، دعما للحكومة وتعزيزا لالنتقال       ال

تؤكـد التـزام اتمـع الـدويل الطويـل األجـل، فيمـا        ، وإذ  هامامل على أداء    األمن الوطنية األفغانية  

 هايــشمل تدريبــ األفغانيــة، مبــاالوطنيــة ، بــدعم مواصــلة تطــوير قــوات األمــن ٢٠١٤بعــد عــام 

 ودعم قدرا على جماـة األخطـار الـيت ـدد أمـن أفغانـستان باسـتمرار، ـدف               وتأهيلها مهنيا 

  ،دائم إرساء السالم واألمن واالستقرار على حنو

 مــؤمتر قمــة شــيكاغو عــن املتعلــق بأفغانــستان الــصادر  املــشتركبــاإلعالن وإذ ترحــب  

األمـن  و الـسالم  بإرسـاء  قـوة اللبلـدان املـسامهة يف   لااللتزام الطويل األجل  فيه تأكيد   أعيد الذي

حكومـة   أن تالحـظ ، وإذ  ٢٠١٤بعـد عـام     مـا    إىليف أفغانـستان    على حنو مـستدام     واالستقرار  

قـدرة علـى أداء   و بأعـداد كافيـة  قـوات أمـن وطنيـة أفغانيـة     اإلبقاء علـى   عن   مسؤولةأفغانستان  

 مـؤمتر بـون  بدعم من اتمع الدويل، وإذ ترحب يف هذا السياق بقرار اتمع الدويل يف    ،املهام
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قوات األمن الوطنية األفغانية وجتهيزها ومتويلها وتنمية قدراا إىل مـا بعـد انتـهاء               تدريب  دعم  

 لقـوات األمـن الوطنيـة األفغانيـة، علـى النحـو             املايل املقـدم  الدعم  ب نتقالية، وإذ ترحب  الفترة اال 

كومـة،  احل أن تتـوىل     الذي يقصد به بوضـوح     ، مؤمتر قمة شيكاغو   إعالن الذي أعيد تأكيده يف   

أيـضا  ترحـب    وإذعـن قواـا األمنيـة،        بالكامـل املاليـة   ، املـسؤولية    ٢٠٢٤يف موعد أقصاه عـام      

علـى  منظمـة حلـف مشـال األطلـسي     ة ومنظمـة حلـف مشـال األطلـسي أن تعمـل       كومـ احلبقرار  

  ،٢٠١٤ انية وتوجيهها ومساعدا بعد عامتدريب قوات األمن الوطنية األفغ مواصلة

تقــيم مبوجبــها أفغانــستان وشــركاؤها اإلقليميــون      بالعمليــة الــيت   أيــضا وإذ ترحــب  

 الـسالم   ـدف حتقيـق   اتفاقـات أخـرى      ويربمـون شراكات استراتيجية طويلة األجل      والدوليون

  ، يف أفغانستانواالستقرار واالزدهار

وخباصـة  لتـصدي للتحـديات املاثلـة يف أفغانـستان،          ل امللحـة    الـضرورة  وإذ تكرر تأكيد    

 األنشطة اإلجراميـة واإلرهابيـة املتـسمة بـالعنف الـيت تقـوم ـا حركـة طالبـان وتنظـيم               استمرار

ن يف واألفــراد الــضالعلعنيفــة واملتطرفــة واــرمني، مبــن فــيهم ااجلماعــات غريمهــا مــن القاعــدة و

 دون الـوطين،    صعد منها الـصعيد   جتارة املخدرات، وتطوير املؤسسات احلكومية األفغانية على        

والتعجيــل بإصــالح قطــاع  والعمليــات الدميقراطيــة ومكافحــة الفــساد  وتعزيــز ســيادة القــانون  

 ساس بتنفيذ التدابري الـيت نـص عليهـا جملـس األمـن يف     العدل وتشجيع املصاحلة الوطنية، دون امل  

) ٢٠١١ (١٩٨٨  و١٩٩٩أكتــــوبر / تــــشرين األول١٥ املــــؤرخ )١٩٩٩ (١٢٦٧ه اتــــقرار

املتخـذة يف هـذا      والقرارات األخـرى     ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧املؤرخني  ) ٢٠١١ (١٩٨٩ و

ودة اآلمنــة الطوعيــة لألفغــان ، وحتقيــق العدالــة يف املرحلــة االنتقاليــة بقيــادة أفغانيــة والعــ الــصدد

الالجئني واملشردين داخليا بطريقة منظمـة تكفـل كرامتـهم وتعزيـز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها                  

  والنهوض بالتنمية االقتصادية واالجتماعية،

ــالغ القلـــق يـــساورهاوإذ    ــال  إزاء  بـ العنـــف يف أفغانـــستان، التـــصاعد املـــستمر ألعمـ

، يف ذلـــك الـــصدد، إذ تـــسلمهلجمـــات العنيفـــة، وتعـــرب عـــن إدانتـــها الـــشديدة جلميـــع ا وإذ

 تـشكلها حركـة طالبـان وتنظـيم القاعـدة وغريمهـا مـن           مـا زالـت     الـيت   املـثرية للجـزع    باألخطار

تعتـرض سـبيل   اليت التحديات  وباملشروعةواجلماعات املسلحة غري املتطرفة العنيفة و اجلماعات  

  التصدي لتلك األخطار،الرامية إىل هود اجل

تـذكر بـأن    وإذاملـدنيني،   بـني   إزاء ارتفـاع عـدد الـضحايا        قلقهـا   بـالغ   عـن   وإذ تعرب     

حركة طالبان وتنظيم القاعدة وغريمهـا مـن اجلماعـات العنيفـة واملتطرفـة واجلماعـات املـسلحة                  

ــستان    املــشروعةغــري  ــة العظمــى مــن اخلــسائر يف أرواح املــدنيني يف أفغان ،  مــسؤولة عــن الغالبي
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نون اإلنـساين الـدويل والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان وإىل اختـاذ                تدعو إىل االمتثـال للقـا      وإذ

  مجيع التدابري املناسبة لكفالة محاية املدنيني،

 مبوجب اإلذن املمنوح هلـا مـن جملـس          ،قوةال تواصل ذيالتقدم امللحوظ    بال تسلموإذ    

ــة األخــرى  ،األمــن ــدنيني ويف ا   والقــوات الدولي ــسكان امل ــة ال ــة محاي ــن  إحــرازه يف كفال حلــد م

، الـصدد بـذل جهـود حثيثـة يف هـذا     أن تواصـل   اتذه القو، وإذ يب اإلصابات بني املدنيني 

، بالتعـاون   والقيـام   املتبعـة  طريق االستعراض املستمر ألساليب العمـل واإلجـراءات        وخباصة عن 

احلــاالت الــيت يبلــغ فيهــا عــن وقــوع ضــحايا مــن املــدنيني  باســتعراضمــع حكومــة أفغانــستان، 

  ، فيهاإجراء حتقيقات مشتركةأن من املناسب  حكومة أفغانستان ترىقيق فيها عندما والتح

ي للبلـد   قـ لتنوع العر شاملة للجميع ممثلة ل    احلكومة الوطنية    تكون أمهية أن    وإذ تالحظ   

  وأن تكفل أيضا مشاركة املرأة بصورة كاملة وعلى قدم املساواة،

ــشدد  - ١   ــى  ت ــدور عل ــذي   األساســيال ــد ال ــز   احملاي ــم املتحــدة يف تعزي ــه األم تؤدي

ألفغانـستان  ألمني العـام وممثلـه اخلـاص        ل وتعرب عن تقديرها     ،السالم واالستقرار يف أفغانستان   

تعـرب عـن تقـديرها      ، و لتلـك اجلهـود    يف هذا الصدد وتأييدها القـوي        يبذالالكل اجلهود اليت    

مبوجـب قـرار   ة إىل أفغانـستان  تضطلع به بعثة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعد       أيضا للعمل الذي    

 يفبعثــة ال، وتؤكــد الــدور القيــادي والتنــسيقي الــذي تقــوم بــه  )٢٠١٢ (٢٠٤١جملــس األمــن 

، مـسترشدة يف ذلـك    وتنـسيقها اجلهـود املدنيـة الدوليـة    اتـساق  مواصلة تعزيـز السعي إىل   سياق  

هــذا الــصدد، ، وتعــرب عــن تقــديرها، يف  مببــدأ تعزيــز تــويل أفغانــستان زمــام األمــور والقيــادة  

لطلـب الـوارد    وفقـا ل  بعثـة   ال  اليت تـضطلع ـا     ألنشطةللألمني العام إلجرائه االستعراض الشامل      

، ٢٠١١مـــارس / آذار٢٢املـــؤرخ ) ٢٠١١ (١٩٧٤ مـــن قـــرار جملـــس األمـــن ٤٣لفقـــرة يف ا

 ٥ املــؤرخ وحتــيط علمــا علــى النحــو الواجــب بالنتــائج الــيت وردت يف تقريــر األمــني العــام         

  ؛)5(أفغانستان  عن٢٠١٢مارس /آذار

  ؛االتوصيات الواردة فيهبو )6(متقارير األمني العاب ترحب  - ٢  

الــسعي، كعــضو  يف ا وشــعبألفغانــستان حكومــةتتعهــد بــأن تواصــل دعمهــا   - ٣  

ــسؤول ــع ا يف م ــدويل،تم ــاء  ال ــادة بن ــن الناحيــة       إىل إع ــا م ــة ذاتي ــة مكتفي ــستقرة آمن دولــة م

   وإىل تعزيز أسس الدميقراطية الدستورية؛ملخدراتاالقتصادية خالية من اإلرهاب وا

_______________ 

)5( A/66/728-S/2012/133. 

)6( A/66/604-S/2011/722 و A/66/728-S/2012/133 و A/66/855-S/2012/462 و A/67/354-S/2012/703. 
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لتجديــد حكومــة أفغانــستان التزاماــا جتــاه الــشعب        تعــرب عــن تقــديرها     - ٤  

 عنـه يف إعـالن      علـى النحـو املعـرب     األفغاين ولتجديد اتمع الـدويل التزاماتـه جتـاه أفغانـستان،            

ــو ــن       :طوكي ــستان م ــذات يف أفغان ــى ال ــاد عل ــن أجــل االعتم ــشراكة م ــال إىل  ال ــة االنتق  مرحل

 مــؤمتر  نتــائج ، مــع االســتفادة مــن    )3(طوكيــو للمــساءلة املتبادلــة  عمــل   ويف إطــار  )2(التحــول

 )1(مـن مرحلـة االنتقـال إىل عقـد التحـول          : واتمـع الـدويل    أفغانـستان ب املعينالدويل  أفغانستان  

العمليـة االنتقاليـة الـيت مـن املقـرر أن تنتـهي       يلـي   أن ا ضـرورة   أعلن فيهـ   اليتالذي عقد يف بون     

، توطـد فيـه أفغانـستان سـيادا مـن           )٢٠٢٤-٢٠١٥( عقـد للتحـول      ٢٠١٤حبلول اية عـام     

ــتــؤدي كامــل مهامهــا خدمــة   تتــوفر هلــا مقومــات البقــاء خــالل تعزيــز دولــة   كــرر شعبها، وتل

ــربامج       ــستان ولل ــة ألفغان ــة الوطني اإلعــراب عــن تقــديرها، يف هــذا الــصدد، الســتراتيجية التنمي

 وإتاحـة  الـدخل االقتصادي وتوليـد   النموالوطنية ذات األولوية مبا تنطوي عليه من تركيز على      

تنفيـذ الـربامج الوطنيـة       مواصـلة فرص العمل واحلكـم والتنميـة البـشرية، وتـشدد علـى ضـرورة               

  متتالية؛ مراحلألولوية على ذات ا

 باألفكـار الـيت قدمتـها حكومـة أفغانـستان يف وثيقتـها         حتيط علما مع التقـدير      - ٥  

  ؛)7(“رؤية استراتيجية لعقد التحول :حنو االعتماد على الذات”االستراتيجية املعنونة 

بذل حكومة أفغانستان مزيدا من اجلهود لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة             ب ترحب  - ٦  

 آلية التنسيق املـشتركة بـني       ، يف ذلك الصدد، بالعمل اهلام الذي ينجز عن طريق         وتنوهلفية،  لأل

إجنـاز  و وتنفيـذها التنميـة الوطنيـة ألفغانـستان       الوزارات ودورها يف حتديد أولويات اسـتراتيجية        

  ؛الربامج الوطنية ذات األولوية

ــاءة،   تــشجع  - ٧   ــة كابــل بطريقــة بن ــع الــشركاء علــى دعــم عملي  اســتنادا إىل  مجي

واسـعة النطـاق مـن أجـل زيـادة تـويل األفغـان املـسؤولية وزمـام األمـور يف                      وثيقةشراكة دولية   

إحـالل األمـن والرخـاء والدميقراطيـة يف أفغانـستان،            مـن أجـل   جماالت األمن واحلكم والتنمية،     

ــيت تكفــل حقــوق       ــنص عليهــا الدســتور ال ــز الــضوابط واملــوازين الــيت ي ــز علــى تعزي  مــع التركي

املواطنني وواجبام، وإجراء اإلصالح اهليكلي مبا يتيح حلكومـة فعالـة ختـضع للمـساءلة إحـراز              

  تقدم ملموس لصاحل شعبها؛

جبهــود الــتعمري االضــطالع واصــلة حكومــة أفغانــستان  ملعــن تأييــدها تعــرب   - ٨  

ــة وتزايــد تكفلــ  ها  واضــطالع، وتؤكــد الــضرورة املاســة لتوليهــا زمــام األمــور  ها بــذلكوالتنمي

_______________ 

 .S/2012/533انظر  )7(
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 يف مجيع ميادين احلكم ولتحـسني قـدراا املؤسـسية، مبـا يف ذلـك القـدرات املؤسـسية         باملساءلة

   على حنو أكثر فعالية؛ةعلى الصعيد دون الوطين، من أجل استخدام املعون
  

  األمن والعملية االنتقالية

 إزاء احلالـة األمنيـة يف أفغانـستان،        اإلعراب عن بالغ قلقها   تكرر مرة أخرى      - ٩  

 مـن جـراء  وتؤكد ضـرورة مواصـلة التـصدي للخطـر الـذي يهـدد أمـن أفغانـستان واسـتقرارها                

ــان وتنظــيم القاعــدة      اســتمرار ــيت تقــوم ــا حركــة طالب ــة ال  أعمــال العنــف واألنــشطة اإلرهابي

مبــن ،  واـرمني املــشروعةالعنيفـة واملتطرفـة واجلماعــات املـسلحة غـري     اجلماعــات غريمهـا مـن   و

 يف جتارة املخدرات، وتكـرر يف هـذا الـصدد دعوـا إىل التنفيـذ الكامـل        العونفيهم األفراد الض  

، املتخـــذة يف هـــذا الـــصددقـــرارات جملــس األمـــن   املنـــصوص عليهـــا يفواإلجـــراءات للتــدابري  

  ؛)٢٠١١ (١٩٨٩ و) ٢٠١١ (١٩٨٨  و)١٩٩٩ (١٢٦٧ اتسيما القرار وال

مبا يف ذلـك    واهلجمات،    مجيع أعمال العنف والتخويف    أشد العبارات تدين ب   - ١٠  

 واالغتيــاالت الــيت تــشمل اهلجمــات االنتحاريــةاهلجمــات بــاألجهزة املتفجــرة يدويــة الــصنع و 

الشخـصيات العامـة وعمليــات االختطـاف واالسـتهداف العــشوائي للمـدنيني واهلجمـات ضــد       

 تترتـب   العاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلنـسانية واسـتهداف القـوات األفغانيـة والدوليـة الـيت                

عليها آثار ضارة يف اجلهود املبذولة من أجل إرسـاء االسـتقرار والتنميـة يف أفغانـستان، وتـدين                   

ــضا اســتخدام   ــدة و   أي ــيم القاع ــان وتنظ ــة طالب ــن  حرك ــا م ــات غريمه ــة  اجلماع ــة واملتطرف العنيف

  بشرية؛  للمدنيني دروعااملشروعةواجلماعات املسلحة غري 

أفغانستان واتمع الـدويل العمـل معـا بـشكل          حكومة   مواصلةضرورة   تؤكد  - ١١  

  الــسالم واالســتقرار يف أفغانــستانالــيت تــشكل خطــرا يهــدد هلــذه األعمــال وثيــق يف التــصدي 

 واإلجنـازات واسـتمرار تنفيـذ عمليـة التنميـة يف أفغانـستان وتـدابري املعونـة                  العملية الدميقراطيـة  و

ــب  ــسانية، وي ــدول األعــضاء  جب اإلن ــع ال ــوفري مي ــن أشــكال عــدم ت ــن   أي شــكل م ــالذ اآلم  امل

  ذه اجلماعات؛ هللسياسيوااملايل واملادي الدعم  أو

ــالغ أســفها   - ١٢   ملــدنيني األفغــان واملــدنيني مــن  ا  أرواحخــسائر يفلل تعــرب عــن ب

 يف  اآلخــرينالعــاملنيومجيــع جنــسيات أخــرى، مبــن فــيهم أفــراد الوكــاالت األفغانيــة والدوليــة 

 قـوات األمـن الوطنيـة    بعثـة وأفـراد  الواهليئـات الدبلوماسـية     يف  سانية و جمال تقـدمي املـساعدة اإلنـ      

، ومـا يلحـق ـم مـن     األفغانية والقوة الدولية للمساعدة األمنيـة وحتـالف عمليـة احلريـة الدائمـة           

  ؛أرواحهم عمال، وحتيي ذكرى مجيع من فقدواأضرار مادية من جراء تلك األ
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ــن الكــايف،   تؤكــد  - ١٣   ــوفري األم ــة ت ــستان أن تواصــل،    و أمهي ــة أفغان ــب حبكوم ي

مبساعدة اتمع الدويل، التصدي لألخطار اليت ـدد أمـن أفغانـستان واسـتقرارها، وتـثين علـى                  

  قوات األمن الوطنية األفغانية وشركائها الدوليني ملا يبذلونه من جهود يف هذا الصدد؛

ام يف مجيـع أرجـاء      أن املسؤولية عن توفري األمن وحفظ القانون والنظ       تالحظ    - ١٤  

ــدويل، وتؤكــد       ــدعمها يف ذلــك اتمــع ال ــستان، ي ــد تقــع علــى عــاتق حكومــة أفغان ــة البل أمهي

 يف مجيـع مقاطعـات أفغانـستان، وفقـا     املهام على أداء  قوات األمن األفغانية  ةمواصلة تعزيز قدر  

  لألهداف املتوخاة من العملية االنتقالية؛

ــدها    - ١٥   ــذي تــ تعــرب عــن تأيي ــه،  للهــدف ال ــستان إىل حتقيق ــة أفغان سعى حكوم

لتنــسيق والرصــد، املتمثــل يف أن يتــوافر لقــوات األمــن الوطنيــة   لاملــشتركلــس احــسبما أيــده 

مـن القـوة يف    عن األمـن  املسؤولية لتويل كامل على أداء املهاماألفغانية ما يلزم من قوام وقدرة    

 الـدويل تقـدمي الـدعم الـالزم لتعزيـز          ، ويـب بـاتمع    ٢٠١٤عـام    ايةمجيع املقاطعات حبلول    

األمن ومواصلة تقدمي الدعم بتوفري التدريب واملعدات واملسامهة يف متويل قوات األمن الوطنيـة              

الـصادر  املشترك  عالن  اإلبلدها، وتشدد على أمهية      األفغانية لالضطالع مبهمة إحالل األمن يف     

التفاقـات املربمـة مـع الـشركاء اإلقليمـيني       وغريه مـن ا   املعين بأفغانستان   مؤمتر قمة شيكاغو    عن  

  والدوليني يف هذا الصدد؛

الــيت  لتــويل املــسؤولية عــن األمــنبالتقــدم احملــرز يف العمليــة االنتقاليــة   ترحــب  - ١٦  

، حـسبما اتفقـت عليـه حكومـة أفغانـستان والبلـدان املـشاركة يف          ٢٠١١يوليـه   /بدأت يف متـوز   

مـن املقـرر أن      الـيت  االنتقاليـة عملية  الالثالث األوىل من     للمراحلالتنفيذ اجلاري   ب وتشيدقوة،  ال

ــة مــن ســكان أفغانــستان  ٧٥ يعــيش يف منــاطق تتــوىل فيهــا قــوات األمــن    بعــد إجنازهــا يف املائ

 لتشمل بقيـة أحنـاء     العملية   مد نطاق الوطنية األفغانية املسؤولية الرئيسية عن األمن، وتتطلع إىل         

 تكــون الــيت يفتــرض فيهــا أن ٢٠١٣منتــصف عــام  منــها يف احلامســة رحلــةاملالبلــد وإىل بلــوغ 

املــسؤولية قــد تولــت قــوات األمــن الوطنيــة األفغانيــة  وتكــونمجيــع املنــاطق  العمليــة قــد مشلــت

 البلـد، وترحـب أيـضا بـالتزام الـشركاء الـدوليني ألفغانـستان               يف مجيع أحنـاء   عن األمن   الرئيسية  

ــة الظــروف الالزمــة إلجنــ    ــدعم احلكومــة يف يئ ــةال ازب ــةاالنتقال عملي ــة   ي ومبواصــلة دعــم العملي

 متامـا علـى   رةاالنتقالية وصوال إىل النقطـة الـيت تـصبح فيهـا قـوات األمـن الوطنيـة األفغانيـة قـاد                   

الوفاء باالحتياجات األمنية للبلد، مبا يف ذلك إرساء النظام العام وإنفاذ القانون وتـأمني حـدود           

لمـواطنني األفغـان، ويـب بالـدول األعـضاء أن تواصـل       أفغانستان وصون احلقوق الدستورية ل   

  دعم العملية االنتقالية مبواصلة توفري ما يلزم من دعم مايل وتقين؛
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، وحتــالف عمليــة احلريــة الدائمــةقــوة البوجــود يف هــذا الــصدد   أيــضاترحــب  - ١٧  

 املقدمـة  وتعرب عن تقديرها هلما للـدعم الـذي قـدماه إىل اجلـيش الـوطين األفغـاين وللمـساعدة          

سيما املساعدة املقدمـة مـن منظمـة حلـف      للشرطة الوطنية األفغانية من الشركاء الدوليني، وال      

بعثـة الـشرطة التابعـة لالحتـاد        مـن   و ،ن مـن خـالل بعثتـها التدريبيـة يف أفغانـستا           ،مشال األطلسي 

 وتـشجع  ولـربامج التـدريب الثنائيـة األخـرى،     قوة الدرك األورويبمن واألورويب يف أفغانستان    

  ؛االقتضاء يف ضوء العملية االنتقالية على زيادة التنسيق عند

كفالـة االسـتقرار ويئـة     مـن أجـل   بالتزام حكومة أفغانـستان،     كذلك ترحب  - ١٨  

ــة، مبواصــلة تنفيــذ اســتراتيجية الــشرطة      الظــروف املؤاتيــة إلرســاء ســيادة القــانون بــصورة فعال

ة الـيت ترتكـز عليهـا، إىل جانـب العمـل الـذي تقـوم بـه             الوطنية األفغانية واخلطة الوطنية للشرط    

 وزارة الداخلية األفغانية والس الدويل لتنسيق شؤون الشرطة لوضـع خطـة للـشرطة األفغانيـة        

مـسامهة اتمعـات احملليـة يف أعمـال     ، مع التركيز على مجلة أمور من بينـها        مدا عشر سنوات  

 وحتسني أدائها يف الكشف عن اجلرميـة         استجابتها ةسرعكفالة  والشرطة   لزيادة حماسبة  الشرطة

 شـرطة   ةومنعها ومحاية حقوق اإلنسان ومكافحة العنف ضد املرأة والطفـل مـن أجـل بنـاء قـو                 

 للمـساءلة تتـوفر هلـا    ختـضع إلنفـاذ القـانون   مـصداقية   ذات  تصبح قـوة مدنيـة      ل مؤهلة مهنيا قوية  

 أفغانــستان يف إطــار نظــام أوســع  الــشرطة لــشعبات علــى تقــدمي خــدمقــادرة مقومــات البقــاء

لسيادة القانون، مع التركيز على اإلصالحات املؤسـسية واإلداريـة اجلاريـة يف وزارة الداخليـة،          

مبا يف ذلك تنفيذ خطة عملها ملكافحة الفـساد وتنميـة القـدرات القياديـة، ومـن أجـل النـهوض         

دعم املـايل والـتقين الـالزم    مبستوى الـشرطة الوطنيـة األفغانيـة علـى حنـو تـدرجيي، عـن طريـق الـ             

  الذي يواصل اتمع الدويل تقدميه؛

الـــدول األعـــضاء أن تـــساهم يف القـــوة بـــاألفراد واملعـــدات واملـــوارد   بيـــب  - ١٩  

األخرى وأن توفر الدعم الكايف لتطـوير أفرقـة تعمـري املقاطعـات بالتنـسيق الوثيـق مـع حكومـة                     

  ا قامت به يف هذا الصدد؛بعثة، وتعرب عن تقديرها هلا ملالأفغانستان و

أنـه ال يـزال مـن       ،   والعملية االنتقاليـة اجلاريـة     شاملالنهج  ال يف سياق    ،تالحظ  - ٢٠  

 عالقـات   أن إقامـة   علـى    ، بـصفة خاصـة،    تـشدد البعثة والقـوة، و    التآزر بني أهداف     املهم كفالة 

ات وتعزيـز  مدنية وعسكرية بني اجلهات الفاعلة الدولية، حسب االقتضاء، علـى مجيـع املـستوي      

ضمان تكامـل العمـل املـضطلع بـه علـى أسـاس             لـ   ال تزال ضـرورية    تلك العالقات واستعراضها  

 والتنميـة  ةاإلنـساني تقـدمي املـساعدة     خمتلف الواليات واملزايا النـسبية للجهـات الفاعلـة يف جمـايل             

  ؛يف أفغانستاناملوجودة وجمال إنفاذ القانون واال العسكري 
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، بدعم مـن اتمـع   فغانية على اختاذ مجيع اخلطوات املمكنة   السلطات األ  حتث  - ٢١  

 مــن أجــل ضــمان ســالمة مجيــع مــوظفي األمــم املتحــدة واملــوظفني العــاملني يف جمــايل   الــدويل،

ووصــوهلم بأمــان ودون عوائــق إىل أمنــهم وحريــة تنقلــهم والتنميــة وتقــدمي املــساعدة اإلنــسانية 

، ألمــم املتحــدة واملنظمــات اإلمنائيــة أو اإلنــسانية مجيــع الــسكان املتــضررين ومحايــة ممتلكــات ا 

  ؛وتالحظ اجلهود املبذولة لوضع قواعد تنظيمية لشركات األمن اخلاصة العاملة يف أفغانستان

ــوه  - ٢٢   ــيت   تن ــاجلهود ال ــذهلاب ــة     تب ــة العام ــرار اجلمعي ــا لق ــة، وفق ــسلطات األفغاني ال

سالمـة وأمــن العاملـــــني فــــي بــ املتعلــق ٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول١٥ املــؤرخ ٦٠/١٢٣

جمـال تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية ومحايـة مــوظفي األمـم املتحـدة، لتقـدمي مـرتكيب اهلجمــات إىل          

  ؛، ويب بالسلطات األفغانية أن تواصل بذل اجلهود يف هذا الصددالعدالة

ــديرها   - ٢٣   ــه   تعــرب عــن تق ــا أحرزت ــستان  مل ــة أفغان ــدم يف  حكوم ــن تق ــامج م برن

 األفغانيـة زمـام    تـويل الـسلطات    يف خمتلف أحناء البلد يف ظـل         ان للسالم وإعادة اإلدماج   أفغانست

ــةاألمــور ــسيق واالتــساق مــع   وكفال ــة يف هــذا الــصدد   التن وترحــب ، اجلهــود األخــرى املبذول

الـصعيد   املقاطعـات و وصـعيد  الـوطين  الـصعيد  مـة علـى    مبواصلة احلكومة عزمهـا علـى العمـل       

 الـدخل إلدرار وافيـة  ، وتؤكد أمهية كل اجلهود املبذولـة إلجيـاد فـرص    اللتزامللوفاء ذا ا احمللي  

  ؛ على الصعيد الدويل، وتدعو إىل مواصلة دعم هذه اجلهودقانونيةبطرق 

 إزاء املشكلة النامجة عن وجود األلغـام األرضـية   ال تزال يساورها بالغ القلق     - ٢٤  

تـشكل خطـرا كـبريا علـى      اليت ال تزال قائمـة و      املضادة لألفراد واملتفجرات من خملفات احلرب     

  السكان وعائقا رئيسيا أمام استئناف األنشطة االقتصادية وجهود اإلنعاش والتعمري؛

ــة باأللغــام يف      ترحــب  - ٢٥   ــراءات املتعلق ــامج اإلج ــق برن ــن طري ــرز ع ــدم احمل   بالتق

ؤولياا مبوجـب  مبـس  االضـطالع أفغانستان، وتؤيد حكومـة أفغانـستان يف جهودهـا الراميـة إىل          

 )8(ماتفاقية حظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقـل األلغـام املـضادة لألفـراد وتـدمري تلـك األلغـا                  

والتعاون التام مع برنامج اإلجراءات املتعلقة باأللغام الذي تنسقه األمـم املتحـدة وتـدمري مجيـع                 

 اسـتمرار  بـضرورة وتقـر  املخزونات املعروفة أو اجلديدة مـن األلغـام األرضـية املـضادة لألفـراد،           

   يف هذا الصدد؛ يف تقدمي املساعدةاتمع الدويل

 بالتقــدم الـذي أحرزتــه حكومـة أفغانــستان يف الوفـاء بالتزاماــا     أيـضا ترحـب   - ٢٦  

على صعيد اإلجراءات املتعلقة باأللغام، مبا يف ذلـك تقـدمي املـساعدة للـضحايا وتطهـري املنـاطق               

_______________ 

  .٣٥٥٩٧، الرقم ٢٠٥٦، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )8(
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لفات ذخائر عنقودية وتدمري املخزونـات واختـاذ تـدابري يف جمـايل      اليت توجد ا ألغام أرضية وخم     

  إحراز تقدم يف هذا الصدد؛ مواصلةالدعوة واحلد من املخاطر، وتؤكد أمهية 
  

  السالم واملصاحلة وإعادة اإلدماج

للمـضي قـدما بعمليـة      بـذهلا   حكومـة أفغانـستان     واصـل   بـاجلهود الـيت ت     ترحب  - ٢٧  

لــسالم ل أفغانــستانتنفيــذ برنــامج ب و، الــس األعلــى للــسالم نــهابطــرق مالــسالم واملــصاحلة، 

حــوار شــامل تقــوده أفغانــستان بــشأن املــصاحلة واملــشاركة   إقامــةوإعــادة اإلدمــاج، مــن أجــل 

يوليـه  / متـوز ٢٠ الـذي عقـد يف   كابـل   مـؤمتر    البيـان الـصادر عـن     السياسية على النحو الوارد يف      

تربطه أي صلة باملنظمات اإلرهابيـة الدوليـة،     وال بشأن احلوار مع كل من ينبذ العنف ٢٠١٠

يف ذلك أحكامه املتصلة حبقوق اإلنـسان، وخباصـة    مبا فيها تنظيم القاعدة، وحيترم الدستور، مبا    

حقوق املرأة، ولديه اإلرادة للمشاركة يف بناء أفغانـستان تـنعم بالـسالم، وعلـى النحـو املفـصل        

كومـة واتمـع    احلمـؤمتر بـون الـيت حظيـت بتأييـد            نتـائج الـواردة يف     واالسـتنتاجات يف املبادئ   

 يفجملـس األمـن    حـددها  تنفيـذ التـدابري واإلجـراءات الـيت        على أن يراعى على حنو تـام      الدويل،  

، املتخـذة يف هـذا الـصدد     قـرارات األخـرى     وال) ٢٠١١ (١٩٨٨ و) ١٩٩٩ (١٢٦٧ نقراريال

اصــل القيــام بــدورها يف عمليــة الــسالم  ميــع الــدول املعنيــة أن توجب الــذي يــب فيــهيف الوقــت 

 يهـدد خطـر  الشعب األفغاين وما تشكله من  يف مبا ختلفه اهلجمات اإلرهابية من أثر    وتسلم فيه 

  التوصل إىل تسوية سلمية يف املستقبل؛ إمكانية

 بـدعم حكومـة أفغانـستان يف جهودهـا الراميـة            الراسـخ  التزامها   تكرر تأكيد   - ٢٨  

مـؤمتر   ونتـائج كابـل   الـصادر عـن مـؤمتر        يـان لبل السالم واملصاحلة، وفقـا      إىل املضي قدما بعملية   

ــيت حــددها جملــس األمــن يف     بــون،  ــق اإلجــراءات ال  قــرارالويف إطــار الدســتور األفغــاين وتطبي

  املتخذة يف هذا الصدد؛الس األخرى قرارات و) ٢٠١١ (١٩٨٨

ــسالم يف   ترحــب  - ٢٩   ــى لل ــس األعل ــد للمجل ــرئيس اجلدي ــيني ال ــسان بتع ــل / ني أبري

 القيــادة أفغانــستانيف ظــل تــويل الــيت تــتم واملــصاحلة  كخطــوة هامــة يف عمليــة الــسالم ٢٠١٢

  ؛وامتالكها زمام األمور

املـشاركة يف عمليـة      أن تواصـل  املعنيـة   واملنظمات الدوليـة    جبميع الدول    يب  - ٣٠  

 الـشعب األفغـاين   من أثر يفاهلجمات اإلرهابية    ختلفهمبا  سلم  ت، و  اليت تقودها أفغانستان   السالم

  ؛ التوصل إىل تسوية سلمية يف املستقبليهدد إمكانيةخطر من تشكله  وما
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جهـود املـصاحلة وإعـادة اإلدمـاج بـدعم مجيـع            حتظـى   أن  ضـرورة    على   تشدد  - ٣١  

األمـر   النـسائية،    واموعـات يـشمل اتمـع املـدين واألقليـات          ، مبا شاركتهمأن تتم مب   و األفغان

  مؤمتر بون ويف إعالن طوكيو؛ نتائجالتشديد عليه مؤخرا يف  جرى الذي

برنـامج أفغانـستان للـسالم وإعـادة        حبكومـة أفغانـستان أن تكفـل تنفيـذ          يب    - ٣٢  

، بغض النظر عن نوع اجلنس واملركز االجتماعي، ومبا يتـسق            للجميع  على حنو شامل   اإلدماج

ــةمــع الدســتور األفغــاين والتزامــات أفغانــستان القانون   ــدويل،  علــى الــصعيدي ــرام  ال يف ظــل احت

  العقاب؛ التصدي لإلفالت منوميع األفغان جل حقوق اإلنسان

ــصندوق االســتئماين للــسالم وإعــادة اإلدمــاج،    ترحــب  - ٣٣   ــشاء ال ــشري بإن إىل  وت

، وتـشجع اتمـع الـدويل علـى مـساعدة          على التوايل  االلتزامات املعلنة يف مؤمتري لندن وكابل     

تان يف مـا تبذلـه مـن جهـود يف هـذا الـصدد بطـرق منـها مواصـلة تقـدمي الـدعم            حكومة أفغانـس  

  والتربعات للصندوق االستئماين؛

برنامج أفغانستان للـسالم وإعـادة      بتزايد عدد األفراد الذين انضموا إىل       تسلم    - ٣٤  

، وتشجع على بذل مزيد من اجلهود ملعاجلـة مـا تبقـى مـن حتـديات تواجـه يف التنفيـذ،         اإلدماج

بسبل منها وضع آليـة مالئمـة للفـرز وكفالـة ربـط ذلـك العمـل جبهـود أوسـع نطاقـا للتـصدي                         

للرتاع وتسوية املظامل على الصعيد احمللي، وتشجع أيضا اتمع الـدويل علـى دعـم هـذا اجلهـد                  

  الذي تقوده أفغانستان؛
  

  احلكم وسيادة القانون وحقوق اإلنسان

ــشدد   - ٣٥   ــى أن احلكــم الرشــيد وســياد  ت ــشكل   عل ــسان ت ــوق اإلن ــانون وحق ة الق

األساس لبناء أفغانستان مـستقرة مزدهـرة، وتالحـظ أمهيـة بنـاء قـدرة حكومـة أفغانـستان علـى            

ــال          ــى حنــو فع ــانون واحلكــم الرشــيد عل ــها وإرســاء ســيادة الق ــسان ومحايت ــوق اإلن ــز حق تعزي

  للمساءلة؛ خاضع
  

  الدميقراطية  -ألف 

 تتـسم بالـشفافية    ذات مـصداقية  نزيهة آمنةبأمهية إجراء انتخابات حرة    تسلم  - ٣٦  

شاملة للجميع باعتبار ذلك خطوة بالغة األمهية حنو توطيد الدميقراطية جلميع األفغـان، وتؤكـد     

ــات       ــضا ضــرورة التحــضري لالنتخاب ــصدد، وتؤكــد أي ــة يف هــذا ال ــسلطات األفغاني مــسؤولية ال

ــوهبــشكل مــنظم يف الوقــت املناســب،    ــا وتن ــه مب ــة أفغاتبذل ــستان حكوم  مــن جهــود يف هــذا  ن

كومـة  احلكومة أن تواصل أعماهلا التحضريية، وترحب باجلهود اليت تبـذهلا           احل، ويب ب  الصدد

، وترحـب   ٢٠١٢يوليـه   / متـوز  ٢٦يف هذا الصدد، مبا يف ذلك إصدار املرسوم الرئاسي املـؤرخ            
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ئاسـية وانتخابـات    بـإعالن تـاريخ االنتخابـات الر    الحقـا أيضا بقيـام اللجنـة االنتخابيـة املـستقلة          

 وتؤكـد املقاطعات املقبلة، ويـب بـاتمع الـدويل أن يواصـل تقـدمي املـساعدة املاليـة والتقنيـة،                    

يف تنسيق هذه اجلهود، ويـب بـاتمع الـدويل أن يقـدم          بعثة  الالدور القيادي الذي تضطلع به      

  لحكومة واملؤسسات األفغانية املعنية؛لالدعم 

 يف مناسـبات آخرهـا   الـذي أعيـد تأكيـده   أفغانـستان  حكومـة  التـزام  إىل  تـشري   - ٣٧  

سبل منـها   بـ  ، بتعزيز العمليـة االنتخابيـة يف أفغانـستان وحتـسينها           املعين بأفغانستان  مؤمتر طوكيو 

ــتم االنتخابــات يف املــستقبل  ، طويلــة األجــلإصــالحات انتخابيــة إجــراء  بطريقــة لــضمان أن ت

 مؤسـسات  وتعيـد تأكيـد ضـرورة قيـام      ،  لجميـع لة ل تكون شام  وأن    موثوق ا  دميقراطية شفافة

دسـتورية  الوازين  املـ ضوابط و ترسيخ الـ  فصل بني السلطات و   احترام ال  و  شفافة دميقراطية معززة 

   لكي يسود السالم يف أفغانستان يف املستقبل؛وإعماهلا وضمان حقوق املواطنني وواجبام
  

  العدالة  -باء 

 ةلـ اومة أفغانستان بشأن إصالح قطاع العد     باخلطوات اليت اختذا حك    ترحب  - ٣٨  

وبااللتزام بتحسني سبل االستفادة من إقامة العدل يف مجيع أحنـاء أفغانـستان الـذي تعهـدت بـه              

الربنــامج الــوطين ذي األولويــة إلرســاء  إجنــازاحلكومــة يف مــؤمتر كابــل، وحتــث احلكومــة علــى 

ــع      ــسيق م ــأخري، بالتن ــع دون ت ــة للجمي ــوفري العدال ــانون وت ــة  الق ــات واإلدارات احلكومي  املنظم

ــة ــاالت        املعنيـ ــذه اـ ــة يف هـ ــود احلكومـ ــم جهـ ــلة دعـ ــى مواصـ ــدويل علـ ــع الـ ــث اتمـ ، وحتـ

  منسق؛ بأسلوب

ختـصيص  يف  بالتقـدم الـذي أحرزتـه حكومـة أفغانـستان واتمـع الـدويل                تنوه  - ٣٩  

دة القـانون   احترام سـيا  النـهوض بـ    مـن أجـل      هموارد كافية إلعادة بناء قطاع السجون وإصالح      

املخاطر اليت يتعرض هلـا الـسجناء       يف الوقت نفسه من     احلد  و،   هذا القطاع  وحقوق اإلنسان يف  

  الصحة البدنية والعقلية؛فيما يتعلق ب

بعثـة واتمـع   ال ببذل حكومة أفغانستان مزيدا من اجلهود، بـدعم مـن          ترحب  - ٤٠  

مـن  قـوق اإلنـسان،   املعنيـة حب املـستقلة  الدويل والشركاء اآلخرين، مبا يف ذلـك اللجنـة األفغانيـة         

  محايـة حقـوق اإلنـسان جلميـع احملتجـزين يف مجيـع الـسجون ومراكـز االحتجـاز األفغانيـة                    أجل

، وفقا للدستور األفغـاين والقـوانني األفغانيـة وااللتزامـات الدوليـة،              ومنع انتهاكها  والنهوض ا 

د الـيت يبـذهلا اتمـع الـدويل     وتشجع احلكومة علـى ذلـك، وترحـب بتعـاون احلكومـة وبـاجلهو         

 ١٠الــدعم يف هــذا الــصدد، وحتــيط علمــا بالتوصــيات الــواردة يف تقريــر البعثــة املــؤرخ    لتــوفري

 التقــدم احملــرز يف هــذا الــصدد، وتكــرر تأكيــد أمهيــة   وتالحــظ، ٢٠١١أكتــوبر /تــشرين األول

  احترام سيادة القانون واتباع اإلجراءات القانونية املرعية؛
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املنظمـات املعنيـة إىل مجيـع     وصـول   بكفالـة بالتزام حكومـة أفغانـستان       ترحب  - ٤١  

ضمان وصول املنظمـات املعنيـة، وتـدعو      ، وتشدد على أمهية     عائقدون  أفغانستان   السجون يف 

، مبا يف ذلك القـانون اإلنـساين وقـانون حقـوق     يف هذا الصدد للقانون الدويل    التامإىل االحترام   

  ا يشمل القصر يف حال احتجازهم؛، ومبحسب االنطباقاإلنسان، 
  

  اإلدارة العامة  -جيم 

 حكومة أفغانـستان علـى أن تواصـل إصـالح قطـاع اإلدارة العامـة علـى                   حتث  - ٤٢  

، وفقـا لعمليـة كابـل    سيادة القانون وضمان احلكم الرشـيد واملـساءلة        إرساءحنو فعال من أجل     

،  علــى الــسواءودون الــوطينوطين  علــى الــصعيدين الــ طوكيــو للمــساءلة املتبادلــة، عمــلوإطــار

بدعم من اتمع الـدويل، وترحـب بـاجلهود الـيت تبـذهلا احلكومـة وااللتزامـات الـيت أعلنتـها يف                      

هــذا الــصدد يف مناســبات كــان آخرهــا مــؤمتر طوكيــو، وتؤكــد أمهيــة اختــاذ إجــراءات تتــسم     

مـة علـى االسـتفادة    بالشفافية يف تعيني وترقية مـوظفي اخلدمـة املدنيـة، وتواصـل تـشجيع احلكو        

  بشكل فعال من الفريق املعين بالتعيينات يف الوظائف العليا؛

ــشجع  - ٤٣   ــدويل،  تـ ــع الـ ــة    اتمـ ــدول املاحنـ ــع الـ ــك مجيـ ــا يف ذلـ ــسات مبـ  واملؤسـ

جعـل  يف على مساعدة حكومـة أفغانـستان   احلكومية منها وغري احلكومية، ، واملنظمات الدولية 

 وعلـى تنـسيق جهـوده مـع     قطاعـات ال مجيـع ية أولوية تـشمل  بناء القدرات وتنمية املوارد البشر  

املــستقلة لإلصــالح اإلداري واخلدمــة اللجنــة ، مبــا يف ذلــك عمــل احلكومــةاجلهــود الــيت تبــذهلا 

  ودون الوطين؛املدنية، من أجل بناء القدرات اإلدارية على الصعيدين الوطين 

تـــصاد يـــستند إىل أمهيـــة أن يـــدعم بنـــاء املؤســـسات إرســـاء اق تكـــرر تأكيـــد   - ٤٤  

سياسات اقتصاد كلي سـليمة وقطـاع مـايل يـوفر اخلـدمات إىل جهـات عـدة منـها املؤسـسات                

املتناهية الصغر واملؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجـم واألسـر املعيـشية ووضـع قواعـد شـفافة                 

لتنظيم األعمال التجارية وإقرار املساءلة وأن يـسهم يف ذلـك، ويـشدد علـى الـصلة بـني حتقيـق                     

  أفغانستان؛ فرص العمل يف وإتاحةالنمو االقتصادي، بسبل منها مشاريع اهلياكل األساسية، 

، )9(دتـصديق أفغانـستان علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـسا         إىل   تشري  - ٤٥  

 مبكافحـة الفـساد الـيت أعلنتـها يف     حكومـة أفغانـستان  وتكرر اإلعراب عـن تقـديرها اللتزامـات         

دعو احلكومـة إىل اختـاذ إجـراءات حامسـة للوفـاء بتلـك االلتزامـات مـن أجـل                مؤمتر طوكيو، وت  

حكومـــات احلكومـــة الوطنيـــة ود يإنـــشاء إدارة أكثـــر فعاليـــة ومـــساءلة وشـــفافية، علـــى صـــع 

يف هـذا الـصدد،   أفغانستان  وترحب باجلهود اليت تبذهلا حكومة      احمللية،احلكومات  واملقاطعات  
_______________ 

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، الد  )9(
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، وترحــب أيــضا مبواصــلة تقــدمي  ٢٠١٢يوليــه /ي يف متــوزذلــك إصــدار املرســوم الرئاســ  يف مبــا

يف  وتالحـظ  احلكم،بـ  املتعلقـة أهـداف أفغانـستان   مـن أجـل حتقيـق    على الـصعيد الـدويل   الدعم  

القلـق آثـار الفـساد فيمـا يتعلـق بـاألمن واحلكـم الرشـيد ومكافحـة صـناعة           بالغ مع الوقت ذاته  

  ؛االقتصادية املخدرات والتنمية

 ئ الــشراكة الفعالــة الــواردة يف البيــان الــصادر عــن مــؤمتر كابــل  مببــادترحــب  - ٤٦  

ــو  ــسياق إىل   ويف إعــالن طوكي ــذا ال ــدعو يف ه ــام  ، وت ــى حنــو ت ــاء عل ــات با الوف ــة اللتزام املتعلق

ــة  ــستان   وتوزيعهــابتخــصيص املــوارد الدولي ــة حكومــة أفغان ــق ميزاني مــع  يتــسق ، مبــا عــن طري

  طوكيو للمساءلة املتبادلة؛  عملإطار يف  بيااالوارداألولويات األفغانية 

 بسياسة احلكم على الـصعيد دون الـوطين، وتؤكـد أمهيـة إنـشاء                أيضا ترحب  - ٤٧  

مؤسسات وجهات فاعلـة أكثـر وضـوحا ومـساءلة وقـدرة علـى الـصعيد دون الـوطين يف احلـد                  

ج من اال السياسي املتـاح للمتمـردين، وتـشدد علـى أمهيـة مواكبـة عمليـة كابـل بتنفيـذ بـرام             

وطنية على الصعيد دون الوطين، وتشجع على بناء قدرات املؤسسات احمللية ومتكينـها بطريقـة               

تدرجييــة مــستدامة ماليــا، وتــدعو إىل ختــصيص مزيــد مــن املــوارد لــسلطات املقاطعــات بــصورة  

  ؛األمهية البالغالدعم اتمع الدويل تقدمي البعثة ومواصلة  مبا يف ذلك ،منتظمة ميكن التنبؤ ا

ــسألة     حتــث  - ٤٨   ــدويل، م ــى أن تعــاجل، مبــساعدة اتمــع ال ــستان عل ــة أفغان  حكوم

، يـشمل  سـندات امللكيـة  املطالبات املتعلقة مبلكية األراضـي مـن خـالل برنـامج شـامل إلصـدار         

حقــوق امللكيــة ، مبــا يف ذلــك  أمــن حقــوق امللكيــةتعزيــزالتــسجيل الرمســي جلميــع املمتلكــات و

  ، وترحب باخلطوات اليت اختذا احلكومة بالفعل يف هذا الصدد؛للنساء
  

  حقوق اإلنسان  -دال 

لجميـع يف   ل إىل أن ضمان احترام حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية              تشري  - ٤٩  

يعــد إجنـــازا سياســـيا كــبريا، وتـــدعو إىل االحتـــرام التــام حلقـــوق اإلنـــسان    األفغـــاين الدســتور  

دون أي نـوع مـن أنـواع التمييـز، وتؤكـد ضـرورة تنفيـذ أحكـام         واحلريات األساسية للجميـع     

، وفقــا لاللتزامــات املترتبــة مبوجــب   علــى حنــو تــام الدســتور األفغــاين املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان 

االلتزامــات املتعلقــة بتمتــع املــرأة والطفــل حبقــوق اإلنــسان    وخباصــةالقــانون الــدويل الــساري، 

  كامال؛ متتعا

 تبذهلا حكومة أفغانستان يف إشاعة احتـرام حقـوق اإلنـسان           باجلهود اليت  نوهت  - ٥٠  

أعمـال العنـف واألنـشطة اإلرهابيـة     يترتـب علـى   وتشجع تلك اجلهود، وتعرب عـن قلقهـا ممـا          

 الــيت تقــوم ــا حركــة طالبــان وتنظــيم القاعــدة وغريمهــا مــن اجلماعــات العنيفــة واملتطرفــة           
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ن إىل أقليـات  مبـن فـيهم املنتمـو     ،  ألشـخاص  ضـد ا   واـرمني  املـشروعة واجلماعات املسلحة غري    

علـى  أفغانـستان   وتـضر بقـدرة حكومـة        من آثـار تعرقـل التمتـع حبقـوق اإلنـسان           ،عرقية ودينية 

قلـق التقـارير الـيت    مـع ال كفالة حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية جلميـع األفغـان، وتالحـظ           

، مبـا يف ذلـك االنتـهاكات       قـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين الـدويل         حل اتبوقـوع انتـهاك   تفيد  

تعزيــز التــسامح مواصــلة  الفتيــات، وتؤكــد ضــرورة وخباصــةاملرتكبــة ضــد النــساء واألطفــال،  

واحلرية الدينية على النحـو الـذي يكفلـه الدسـتور األفغـاين، وتـشدد علـى ضـرورة التحقيـق يف             

صاف  وســائل انتــ تــوفرياالدعــاءات بوقــوع انتــهاكات يف احلاضــر واملاضــي، وتؤكــد أمهيــة       

للضحايا تتسم بالكفاءة والفعاليـة وتقـدمي مـرتكيب هـذه االنتـهاكات إىل العدالـة وفقـا للقـانون                    

  الوطين والدويل؛

يف عمليـة االسـتعراض الـدوري        مـة  على حكومـة أفغانـستان ملـسامهتها         تثين  - ٥١  

عمليـة،  الشامل، وتدعو إىل استمرار مشاركة اتمع املدين األفغـاين علـى حنـو نـشط يف هـذه ال                 

  وتشجع على تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير املعد يف هذا الصدد يف الوقت املناسب؛

 ضــرورة كفالــة احتــرام احلــق يف حريــة التعــبري واحلــق يف حريــة الفكــر   تؤكــد  - ٥٢  

املعتقد، على النحو املنصوص عليه يف الدستور األفغـاين، وتـدعو يف هـذا الـصدد                 الضمري أو  أو

 يف الوقـت ذاتـه     قلـق مـع ال  تالحـظ   و،   علـى حنـو تـام      وسـائط اإلعـالم   ب املتعلـق قانون  لاإىل تنفيذ   

  اختطـاف الـصحفيني بـل   مثـل استمرار تعرض الصحفيني األفغان ألعمـال التخويـف والعنـف،      

وحتـث الـسلطات األفغانيـة      وتدين ذلـك،    وقتلهم على يد مجاعات إرهابية ومتطرفة وإجرامية،        

تقـدمي املـسؤولني عـن    العتـداءات الـيت يتعـرض هلـا الـصحفيون و     على التحقيق يف املـضايقات وا     

  العدالة؛ ارتكاا إىل

 أمهيــة الــدور الــذي تــضطلع بــه اللجنــة األفغانيــة املــستقلة املعنيــة تأكيــد تكــرر  - ٥٣  

ــها، وتؤكــد ضــرورة      ــات األساســية ومحايت حبقــوق اإلنــسان يف تعزيــز حقــوق اإلنــسان واحلري

ــذ   ــع أحنــاء    ضــمان مركزهــا الدســتوري وتنفي ــة يف مجي ــى اتمعــات احمللي ــالتركيز عل ــها ب  واليت

وحتث حكومـة أفغانـستان   أفغانستان لتعزيز وعي اجلمهور وزيادة إخضاع احلكومة للمساءلة،      

وترحـب  ، يةشفافيتـسم بالـ   علـى حنـو      يف الوقت املناسـب   عملية تعيني أعضاء اللجنة      إجنازعلى  

ل عــن متويــل األنــشطة األساســية للجنــة، وحتــث  كومــة أن تتحمــل املــسؤولية بالكامــ احلبقــرار 

وحتـث اللجنـة علـى التعـاون بـشكل وثيـق مـع اتمـع املـدين          تنفيـذ هـذا القـرار،    كومة على  احل

  األفغاين، ويب باتمع الدويل مواصلة تقدمي الدعم يف هذا الصدد؛

أبريــل / نيــسان٢٨املــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤ إىل قــرارات جملــس األمــن تــشري  - ٥٤  

ــسمرب / كــانون األول٢٣املــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٧٣٨  و٢٠٠٦ ) ٢٠٠٩ (١٨٩٤  و٢٠٠٦دي
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 يف بعثــةالتــه  وإىل تقريــر منتــصف الــسنة الــذي أعد ٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين١١املــؤرخ 

، وتعـرب عـن قلقهـا البـالغ مـن ارتفـاع          ح عن محاية املدنيني يف الـرتاع املـسل        ٢٠١٢ يوليه/متوز

ــة علــى  بينــهم نــساء وأطفــال، ومــن  عــدد الــضحايا مــن املــدنيني، ومــن   ــار املترتب  يفذلــك  اآلث

اتمعات احمللية، وتالحظ أن حركـة طالبـان وتنظـيم القاعـدة وغريمهـا مـن اجلماعـات العنيفـة                  

تزال تتحمل املسؤولية عن الغالبية العظمى مـن          ال املشروعةواجلماعات املسلحة غري     واملتطرفة

 الختــاذ مجيــع اخلطــوات املمكنــة مــن أجــل كفالــة محايــة  املــدنيني، وتكــرر نــداءهااخلــسائر بــني

املدنيني، وتدعو إىل اختاذ مزيد من اخلطوات املناسبة يف هذا الصدد وإىل التقيـد التـام بالقـانون                   

  اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان؛

ــد تكـــرر  - ٥٥   ــة  تأكيـ ــات الدوليـ ــاء بااللتزامـ ــة الوفـ ــرأة ب أمهيـ ــوق املـ  النـــهوض حبقـ

املنـصوص عليهـا يف الدسـتور األفغـاين، وتكـرر يف هـذا الـسياق أيـضا تأكيـد أمهيـة تنفيـذ قــرار            

، وتـشري إىل قـرارات      ٢٠٠٠أكتـوبر   / تشرين األول  ٣١املؤرخ  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥  األمن جملس

٣٠املـؤرخ  ) ٢٠٠٩( ١٨٨٨  و٢٠٠٨يونيـه  / حزيـران ١٩املـؤرخ  ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠لس  ا 

 ١٩٦٠ و ٢٠٠٩أكتـوبر  / تـشرين األول  ٥املؤرخ  ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ و   ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

   املتعلقة باملرأة والسالم واألمن؛٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٦املؤرخ ) ٢٠١٠(

املـسائل   باجلهود اليت تبذهلا حكومة أفغانستان مـن أجـل تعمـيم مراعـاة               تشيد  - ٥٦  

 ذات األولوية، ومـن أجـل محايـة     الربامج الوطنية  فيها، مبا    يف مجيع الربامج   بنوع اجلنس املتعلقة  

علــى النحــو الــذي تكفلــه مجلــة أمــور منــها  وتعزيزهــا املــساواة يف احلقــوق بــني املــرأة والرجــل 

 والدســتور األفغــاين )10(ةتــصديقها علــى اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأ  

 بـصورة كاملـة وعلـى        املـرأة  أن مـشاركة  وتنفيذها خلطة العمل الوطنية للمـرأة، وتكـرر تأكيـد           

يف احلـصول  املـساواة  ملساواة أمام القانون و   اقدم املساواة يف مجيع جماالت احلياة يف أفغانستان و        

، وتؤكد ضـرورة إحـراز مزيـد مـن      ال تزال مهمة  على املشورة القانونية دون متييز من أي نوع       

  مبوجب القانون الدويل؛وفقا اللتزامات أفغانستان  املتعلقة بنوع اجلنساملسائل التقدم بشأن 

وتــشدد علــى  حــوادث التمييــز والعنــف ضــد النــساء والفتيــات،  تــدين بــشدة  - ٥٧  

احلــوادث الــيت ســيما  والمــن العقــاب،  املــسؤولني عــن هــذه احلــوادث أمهيــة مكافحــة إفــالت 

الناشطات والنساء البـارزات يف احليـاة العامـة، حيثمـا وقعـت يف أفغانـستان،          النساء   تتعرض هلا 

  يف أجزاء معينة من البلد؛“ القتل بدافع الشرف” يف ذلك القتل والتشويه ومبا 

_______________ 

 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩ملرجع نفسه، الد ا )10(
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 للــصندوق اخلــاص للقــضاء علــى العنــف ضــد  تكــرر اإلعــراب عــن تقــديرها  - ٥٨  

هيئــة األمــم املتحــدة  (للمــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة   األمــم املتحــدة هليئــةاملــرأة التــابع 

 الــذي يواصــل التــصدي للعنــف ضــد النــساء االتــابع هلــلــصندوق االســتجابة العاجلــة و )للمــرأة

وضــد أنــصار حقــوق املــرأة يف أفغانــستان، وتؤكــد ضــرورة اســتمرار اتمــع الــدويل يف تقــدمي  

  املسامهات املالية هلذين الصندوقني؛

 مبـا حتققـه حكومـة أفغانـستان مــن إجنـازات ومـا تبذلـه مـن جهــود يف         ترحـب   - ٥٩  

 وخباصـة حلكومـة علـى إشـراك مجيـع عناصـر اتمـع األفغـاين،               سبيل مكافحة التمييـز، وحتـث ا      

ــتعمري       ــة واإلصــالح واإلنعــاش وال ــرامج اإلغاث ــة يف وضــع ب ــصورة فعال ــرأة، ب ــذها امل ويف وتنفي

الربامج الوطنية ذات األولوية، وعلى تتبع التقدم احملرز يف إدماج املرأة التام يف احليـاة الـسياسية             

 إحـراز التقـدم يف جمـال املـساواة         مواصـلة عا دقيقا، وتؤكد ضرورة     واالقتصادية واالجتماعية تتب  

بني اجلنسني وفقا اللتزاماا مبوجب القانون الدويل ويف جمـال متكـني املـرأة يف احليـاة الـسياسية                  

 ويف اإلدارة العامــة، مبــا يف ذلــك يف مراكــز القيــادة وعلــى الــصعيد دون الــوطين،  يف أفغانــستان

ل إتاحة فرص العمل للمرأة وضمان حمـو األميـة والتـدريب للمـرأة،             وتؤكد أيضا ضرورة تسهي   

  ويب باتمع الدويل أن يواصل تقدمي الدعم يف هذا الصدد؛

 ضرورة كفالة احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية لألطفـال يف      تؤكد  - ٦٠  

ــذكر بــضرورة   ــدول األطــراف   أن تنفــذأفغانــستان، وت ــع ال ــام  مجي ــة حقــوق  اتفاقعلــى حنــو ت ي

 ٢٦املـؤرخ   ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ وقرارات جملس األمن     )12( وبروتوكوليها االختياريني  )11(لالطف

) ٢٠١١ (١٩٩٨  و ٢٠٠٩أغـسطس   / آب ٤املـؤرخ   ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢  و ٢٠٠٥يوليه  /متوز

تقريـر األمـني   ب وحتـيط علمـا  ،  املتعلقـة باألطفـال والـرتاع املـسلح     ٢٠١١يوليه  / متوز ١٢املؤرخ  

التـابع لـس     واسـتنتاجات الفريـق العامـل        )13(النـزاع املسلح يف أفغانـستان    العام عن األطفال و   

  ؛)14(املعين باألطفال والنـزاع املسلحاألمن 

اجلماعــات املــسلحة غــري   اســتمرار مــن، يف هــذا الــصدد، تعــرب عــن قلقهــا   - ٦١  

مــن قتـــل  و جتنيـــد األطفــال واســـتخدامهم يف املــشروعة واجلماعــات اإلرهابيـــة يف أفغانــستان    

 وتؤكـد أمهيــة وضــع حــد السـتخدام األطفــال مبــا خيــالف   نتيجــة للنـــزاع، هموتــشويهألطفـال  ا

لتزامهــا الالقــانون الــدويل، وتعــرب عــن تقــديرها ملــا أحرزتــه حكومــة أفغانــستان مــن تقــدم و   
_______________ 

 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧املرجع نفسه، الد  )11(

 .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣ و ٢١٧١املرجع نفسه، الدان  )12(

 .A/66/782-S/2012/261انظر  )13(

)14( S/AC.51/2011/3. 
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 يتجلـى ذلـك   كمـا ، مبا يف ذلك اإلدانة الشديدة ألي استغالل لألطفال      حبماية األطفال الراسخ  

شتركة بني الوزارات حلمايـة حقـوق الطفـل وتعـيني جهـة اتـصال             املتوجيهية  ال لجنةال إنشاء   يف

يف  مبـا  علـى خطـة عمـل،    ٢٠١١ينـاير  /كومة يف كانون الثـاين   احلمعنية حبماية األطفال وتوقيع     

ترحــب مــع و يف أفغانــستان، ة مرفقاــا، تتعلــق باألطفـال املــرتبطني بقــوات األمــن الوطنيـ  ذلـك 

تـدابري  ال العديد من    الذي تضمن ريرها الوطين عن تنفيذ خطة العمل       كومة تق احل بعرضالتقدير  

، مبـا يف ذلـك منـع جتنيـد القـصر،       املعنيةماية الطفل املتخذة يف الوزارات واملؤسسات       املتعلقة حب 

علـى حنـو     العمـل وتـدعو إىل تنفيـذ أحكـام خطـة    ،  وترحب بالتقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل      

  ؛بعثةالمع الوثيق بالتعاون  تام

 اهلجمــات   اســتمرار  باالحتياجــات اخلاصــة للفتيــات، وتــدين بــشدة     تــسلم   - ٦٢  

سـيما املرافـق اخلاصـة       التهديد باهلجوم علـى هـذه املرافـق، وال        واإلرهابية على املرافق التعليمية     

 بتلــك هلــم صــلةأو املستــشفيات واألشــخاص املتمــتعني باحلمايــة ممــن  /بالفتيــات األفغانيــات و

 ازديـاد غانستان، يف انتهاك للقـانون الـدويل الـساري، وتعـرب عـن بـالغ قلقهـا مـن          املرافق يف أف  

  جمات؛اهلالتهديد بشن  حاالت إغالق املدارس بسبب اهلجمات اإلرهابية أو

ــة ملكافحــة االجتــار     ترحــب  - ٦٣   ــستان خلطــة العمــل الوطني  باعتمــاد حكومــة أفغان

 املـضطلع ـا  وترحـب باملبـادرات    ،  ل علـى حنـو شـام      وتـدعو إىل تنفيـذ خطـة العمـل        باألطفال،  

استرشــادا بربوتوكــول منــع وقمــع االجتــار  وإنفاذهــا االجتــار بالبــشر ب القــوانني املتعلقــةلتعــديل 

باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه املكمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                

 أن تــــصبح أفغانـــستان طرفــــا  ، وتؤكــــد أمهيـــة النظـــر يف  )15(ةاجلرميـــة املنظمـــة عــــرب الوطنيـــ   

  الربوتوكول؛ يف
  

  االقتصاديةو التنمية االجتماعية

ــتعجال    - ٦٤   ــه االسـ ــى وجـ ــد علـ ــدة    تناشـ ــم املتحـ ــة األمـ ــدول ومنظومـ ــع الـ  مجيـ

واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية، مبا فيها املؤسسات املاليـة الدوليـة واإلقليميـة، أن               

والتقنية واملادية واملـساعدة مـن    واملاليةن املساعدة اإلنسانية ميكن ويلزم م تواصل تقدمي كل ما 

 إىل أفغانستان، بالتنسيق الوثيق مـع حكومـة أفغانـستان     والتعليمأجل اإلنعاش والتعمري والتنمية 

: حنـو االعتمـاد علـى الـذات     ”وللوثيقة االستراتيجية املعنونـة     الستراتيجية التنمية الوطنية    ووفقا  

 وتــشري،  الــواردة يف الوثيقــةولويــةاألوطنيــة ذات الربامج والــ “لعقــد التحــولرؤيــة اســتراتيجية 

_______________ 

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )15(
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 اتــساق اجلهــود زيـادة يف الــسعي إىل بعثــة الالــدور الرائـد الــذي تــضطلع بـه   إىل هـذا الــصدد   يف

  وتنسيقها؛ الدولية

بالتطور الكبري والتقدم امللحوظ الـذي حققتـه أفغانـستان يف ظـل الـدعم                تسلم - ٦٥  

 بـون   لقـرار مـؤمتر   تمع الدويل بثبات يف الـسنوات املاضـية، وتعـرب عـن تأييـدها               الذي قدمه ا  

الــذي توطـد فيـه أفغانـستان ســيادا مـن خـالل تعزيــز      ) ٢٠٢٤-٢٠١٥(تنفيـذ عقـد التحـول    

  شعبها؛لتؤدي كامل مهامها خدمة  تتوفر هلا مقومات البقاءدولة 

 يف املراحـل املقبلـة، وترحـب      بالتحديات اليت سـتجاها أفغانـستان      تسلم أيضا  - ٦٦  

 الـيت   مـن دوالرات الواليـات املتحـدة    بليـون دوالر ١٦بالتربعات السخية اليت جتاوز جمموعهـا    

، وبـالتزام اتمـع الـدويل       ٢٠١٥عـام   ايـة   تعهد اتمع الدويل يف مؤمتر طوكيو بتقدميها حىت         

العقـد املاضـي     كـان عليـه يف    بنفس املستوى الـذي      ٢٠١٧عام  اية  الدعم حىت   تقدمي  مبواصلة  

، جمــددا بــذلك التزامــه بــدعم التنميــة االقتــصادية ألفغانــستان يف األجــل مبــستوى قريــب منــهأو 

الطويــل علــى أســاس املــساءلة املتبادلــة، وتعــرب يف الوقــت نفــسه عــن تقــديرها ملنظومــة األمــم  

يواصـل موظفوهــا  املتحـدة وجلميـع الـدول واملنظمـات الدوليـة واملنظمــات غـري احلكوميـة الـيت         

الدوليون واحملليون تلبية االحتياجات اإلنسانية واالحتياجات يف الفترة االنتقالية واالحتياجـات        

اإلمنائيــــة ألفغانــــستان، علــــى الــــرغم مــــن الــــشواغل األمنيــــة والــــصعوبات يف الوصــــول إىل  

  املناطق؛ بعض

 املنــشأة دلرصــا ةطوكيــو للمــساءلة املتبادلــة وآليــ عمــل باعتمــاد إطــار  ترحــب - ٦٧  

 حقـوق   يف ظـل احتـرام    كـم   احلالتزامهـا بتعزيـز     تأكيـد    أفغانـستان حكومـة    تعيـد ، حيث   مبوجبه

 جــزء احلكــم علــى هــذا النحــو وتــرى أناإلنــسان وســيادة القــانون والتقيــد بالدســتور األفغــاين 

تعزيـز  يتجزأ من النمو املطرد والتنمية االقتصادية املستدامة، وترحب بالتزام اتمـع الـدويل ب           ال

 الـربامج األفغانيـة الوطنيـة ذات        مواءمة املساعدة مع  اإلمنائية عن طريق     املعونةالكفاءة يف تقدمي    

 امليزانيـة الوطنيـة حلكومـة أفغانـستان، كمـا هـو منـصوص               عـن طريـق    ةاملساعد تقدمياألولوية و 

  عليه يف إعالن طوكيو؛

ه يف جمـال تقـدمي    للمجتمع الدويل للعمل الـذي يـضطلع بـ       تعرب عن تقديرها    - ٦٨  

ضرورة بـ ر  قـ  أفغانـستان، وت   حتقيـق االسـتقرار والتنميـة يف      املساعدة اإلنسانية واإلمنائية من أجل      

املضي يف حتسني األوضاع املعيشية للشعب األفغاين، وتشدد على ضـرورة تعزيـز ودعـم تنميـة                 

الــوطين  علــى الــصعيد قـدرات حكومــة أفغانــستان علــى تــوفري اخلـدمات االجتماعيــة األساســية  

ــعيد املقاطعـــات والـــصعيد احمللـــي  ــى   وصـ ــة، وعلـ ــيم والـــصحة العامـ ــة خـــدمات التعلـ ، وخباصـ

  بالتنمية؛ النهوض
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 حكومــة أفغانــستان علــى تعزيــز اجلهــود املبذولــة مــن أجــل إصــالح         حتــث  - ٦٩  

 بـد  القطاعات الرئيسية لتقدمي اخلدمات، مثـل تـوفري الطاقـة وميـاه الـشرب، باعتبـاره شـرطا ال                  

 التقدم يف التنمية االجتماعية واالقتصادية، وتثين على احلكومة ملا بذلتـه مـن جهـود    منه إلحراز 

حيملــه املــستقبل مــن حتــديات، وحتــث علــى   مــاوتالحــظحــىت اآلن لتحقيــق االســتدامة املاليــة، 

  مواصلة االلتزام بتوليد الدخل؛

سـياق   للعمل الذي تضطلع به أفرقة تعمـري املقاطعـات يف            تعرب عن تقديرها    - ٧٠  

ــهمــا تقــوم  ــدرات      مــن أنــشطة  ب ــاء ق ــة يف جمــال بن ــات الوطني  داخــل املقاطعــات دعمــا لألولوي

  املؤسسات احمللية؛

 اتمع الدويل وقطاع الشركات على دعم االقتـصاد األفغـاين كتـدبري             تشجع  - ٧١  

لتحقيق االستقرار على املدى الطويل، وعلى القيام، يف هـذا الـصدد، بدراسـة إمكانـات زيـادة                  

حكومــة أفغانــستان علــى كــذلك ، وتــشجع ةاحملليــ املــشترياتالتجــارة واالســتثمارات وتعزيــز 

 الستثمارات القطـاع اخلـاص علـى الـصعيدين          نيمؤاتيوإطار قانوين    بيئة اقتصادية    يئةمواصلة  

  الوطين؛ الوطين ودون

ــشدد  - ٧٢   ــة       ت ــة واإلقليمي ــل احمللي ــز شــبكات النق ــة تعزي ــى أمهي ــصدد عل ــذا ال يف ه

كفيلة بتسهيل الربط بـني املنـاطق مـن أجـل حتقيـق التنميـة االقتـصادية واالسـتقرار واالكتفـاء                    ال

 وإقامـة مـشاريع   وصيانتها  السكك احلديدية والطرق الربية احمللية  إكمال تشييد  وخباصةالذايت،  

ــريان         ــال الطـ ــدرات يف جمـ ــز القـ ــاطق وتعزيـ ــني املنـ ــربط بـ ــادة الـ ــى زيـ ــساعدة علـ ــة للمـ إقليميـ

  دويل؛ال املدين

مجيــع الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة   علــى وجــه االســتعجالتــشجع   - ٧٣  

واملنظمات غـري احلكوميـة علـى توسـيع نطـاق التعـاون الزراعـي مـع أفغانـستان، ضـمن اإلطـار             

والربنـامج الـوطين    اسـتراتيجية التنميـة الوطنيـة     كل مـن الوطين للتنمية الزراعية ومبا يتماشى مع     

 االجتماعيـة دف املساعدة على القضاء على الفقر وحتقيق التنمية         ،  هذا اال يف  ذي األولوية   

  الريفية؛  اتمعاتها، مبا فييف كل اتمعاتاالقتصادية و

 ضــرورة تــوفري املرافــق التعليميــة والــصحية يف مجيــع أحنــاء البلــد  تكــرر تأكيــد  - ٧٤  

التقــدم احملــرز يف قطــاع التعلــيم لألطفــال األفغــان، وخــصوصا للفتيــات األفغانيــات، وترحــب ب

تحقيـق مزيـد مـن      يبـشر ب  العام، وتشري إىل اخلطة الوطنية االستراتيجية للتعليم باعتبارها أساسـا           

اإلجنــازات، وتــشجع حكومــة أفغانــستان علــى القيــام، مبــساعدة اتمــع الــدويل، بتوســيع تلــك 

 ع أفـراد اتمـع األفغـاين، مبـن       املرافق وتوفري التدريب للموظفني الفنـيني وتـشجيع اسـتفادة مجيـ           
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د كـذلك  عيـ  وت،فيهم سكان املناطق النائية، من تلك املرافق اسـتفادة تامـة وعلـى قـدم املـساواة         

   ضرورة توفري التدريب املهين للمراهقني؛تأكيد

 جبهود اإلغاثـة الـيت تبـذهلا حكومـة أفغانـستان واجلهـات املاحنـة، لكنـها                   تشيد  - ٧٥  

ــزال  ال ــساورهات ــقي ــساعد     القل ــسانية بوجــه عــام، وتؤكــد أن احلاجــة إىل امل ــة اإلن  ة إزاء احلال

 وتــدعو إىل ، مـن أجـل تلبيــة االحتياجـات األساسـية للمـشردين داخليـا      تـزال قائمـة   الغذائيـة ال 

الـواردة   امللحـة  اإلنسانية يف هذا الصدد وإىل التعجيل بتلبية االحتياجات         مواصلة الدعم الدويل  

   قبل حلول فصل الشتاء؛٢٠١٢ل أفغانستان لعام يف النداء املوحد من أج

 بــأن ختلــف النمــو وانعــدام القــدرات يزيــدان مــن ضــعف أفغانــستان يف تــسلم  - ٧٦  

مواجهــة الكــوارث الطبيعيــة والظــروف املناخيــة القاســية، وحتــث حكومــة أفغانــستان يف هــذا    

بقـدر أكـرب    احلـد    جلمن أ الصدد على القيام، بدعم من اتمع الدويل، ببذل مزيد من اجلهود            

من خماطر الكـوارث علـى الـصعيدين الـوطين ودون الـوطين وحتـديث القطـاع الزراعـي وتعزيـز           

لعوامـل اخلارجيـة الـسلبية مثـل      يف مواجهـة ا    أفغانـستان  ضـعف اإلنتاج الزراعـي، ممـا يقلـل مـن          

  اجلفاف والفيضانات وغريها من الكوارث الطبيعية؛

تـزال تستـضيف الالجـئني األفغـان،         لـيت ال   للحكومـات ا   تعرب عـن تقـديرها      - ٧٧  

وخصوصا باكستان ومجهورية إيـران اإلسـالمية، يف الوقـت الـذي تـسلم فيـه بالعـبء الـضخم                

 دعمــه تقــدميالــذي حتملتــه حــىت اآلن يف هــذا الــصدد، وتطلــب إىل اتمــع الــدويل أن يواصــل  

وعيـة آمنـة مـستدامة    السخي دف تيسري عودة الالجئني وتأهيلهم وإعادة إدماجهم بـصورة ط  

  كرامتهم؛فيها حتفظ 

ــد ب ترحــب  - ٧٨   ــالالجئني     عق ــول اخلاصــة ب ــدويل املعــين باســتراتيجية احلل ــؤمتر ال امل

 للبلــداناألفغــان لــدعم العــودة الطوعيــة وإعــادة اإلدمــاج علــى حنــو مــستدام وتقــدمي املــساعدة   

الــذي  عــن املــؤمتر  وبالبيــان املــشترك الــصادر ٢٠١٢مــايو / أيــار٣ و ٢ يفاملــضيفة يف جنيــف 

  استمرار تقدمي الدعم للبلدان املضيفة؛والعودة أكثر استدامة حاالت إىل جعل  يهدف

 االلتزامــات الــيت يــنص عليهــا  تأكيــددان املــضيفة واتمــع الــدويل لــللبتكــرر   - ٧٩  

القـانون الــدويل لالجــئني فيمــا يتعلـق حبمايــة الالجــئني ومببــدأ حـق العــودة الطوعيــة وبــاحلق يف    

إىل مجيـع الالجـئني بطريقـة     تماس اللجوء وكفالة السماح بوصول وكاالت اإلغاثة اإلنسانية         ال

 ويـب بالبلـدان االسـتمرار يف قبـول          ، دون عائق بغرض محايتـهم وتقـدمي املـساعدة إلـيهم           آمنة

عدد مناسب من الالجئني األفغان من أجل إعادة توطينهم، تعبريا عـن التـضامن واملـشاركة يف        

  سؤولية؛امل حتمل
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 باســتمرار عــودة األفغــان الالجــئني واملــشردين داخليــا طوعــا بــصورة  ترحــب  - ٨٠  

كرامتـهم، يف حـني تالحـظ مـع القلـق أن الظـروف الـسائدة يف أحنـاء         فيها آمنة مستدامة حتفظ    

  منها؛ من أفغانستان ليست مؤاتية بعد للعودة اآلمنة املستدامة إىل بعض األماكن اليت خرجوا

تبذلـه مـن جهـود، بـدعم مـن           كومة أفغانستان على مواصلة تعزيز مـا       ح حتث  - ٨١  

اتمــع الــدويل، مــن أجــل يئــة الظــروف املؤاتيــة للعــودة املــستدامة عــن طريــق مواصــلة تعزيــز 

قــدرا االســتيعابية ــدف تأهيــل مــن تبقــى مــن األفغــان الالجــئني واملــشردين داخليــا وإعــادة    

  إدماجهم بصورة كاملة؛

يف هـذا الـصدد اسـتمرار العمـل البنـاء بـني بلـدان املنطقـة واالتفاقـات               تالحظ  - ٨٢  

الثالثيــة األطــراف املربمــة بــني مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني وحكومــة أفغانــستان  

ــة       ــستان ومجهوريـ ــصوصا باكـ ــستان، وخـ ــن أفغانـ ــئني مـ ــضيفة لالجـ ــدان املـ ــات البلـ وحكومـ

  اإلسالمية؛ إيران
  

  التعاون اإلقليمي

 الدور البالغ األمهية للنهوض بالتعـاون اإلقليمـي البنـاء يف تعزيـز الـسالم           تؤكد  - ٨٣  

 مواصــلةواألمــن واالســتقرار والتنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة يف أفغانــستان، وتــشجع علــى    

جهـات عـدة،   ، وتـدعو  دول اجلوار والنـهوض بالتعـاون بينـها   حتسني العالقات بني أفغانستان و  

  إىل بذل مزيد من اجلهود يف هذا الصدد؛قليمية، مبا فيها املنظمات اإل

عالقـات حـسن اجلـوار      ب املتعلـق  األطراف املوقعة على إعـالن كابـل         على تثين  - ٨٤  

ــانون األول٢٢املـــؤرخ  ــذل اجلهـــود   )16(٢٠٠٢ديـــسمرب / كـ ــلتها بـ ــاء مـــن أجـــل ملواصـ الوفـ

تــرم تلــك األحكــام   مبوجــب اإلعــالن، ويــب بــسائر الــدول أن حت  املترتبــة عليهــالتزامــاتباال

  لمبادئ الواردة يف اإلعالن؛ل بيان مؤمتر كابلوتدعم تنفيذها، وترحب بتأكيد 

بـذل اجلهـود     اجلـوار دول  شـركائها مـن      أفغانـستان و   ة حكوم مبواصلة ترحب  - ٨٥  

لتوطيد الثقة والتعاون فيما بينها وتشجع هـذه اجلهـود، وتتطلـع، حـسب االقتـضاء، إىل زيـادة                    

ــني أفغا  ــاون ب ــع  التع ــستان ومجي ــي   وشــركائها دول اجلــوارن ــصعيد اإلقليم ــى ال ــات عل  واملنظم

اإلقليمية يف حماربة حركة طالبان وتنظيم القاعدة وغريمهـا مـن اجلماعـات املتطرفـة واإلجراميـة              

زدهــــار يف أفغانــــستان ويف الــــسالم واال حتقيــــقويف  املــــشروعةواجلماعــــات املــــسلحة غــــري 

  وخارجها؛ املنطقة

_______________ 

)16( S/2002/1416املرفق ،. 
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دول حكومــة أفغانــستان وشــركائها مــن    بتكثيــف ذا الــصدد  يف هــترحــب  - ٨٦  

 توطيــد الثقــة والتعــاون مــن أجــلاجلــوار وعلــى الــصعيد اإلقليمــي واملنظمــات الدوليــة اجلهــود  

يف اآلونــــة األخـــرية البلـــدان املعنيــــة    اضـــطلعت ـــا  بـــادرات التعــــاون الـــيت    ومببينـــها  فيمـــا 

  اإلقليمية؛ واملنظمات

 وتـشجع أفغانـستان     ،األمـن والتعـاون يف قلـب آسـيا        بعقد مؤمتر    ترحب أيضا   - ٨٧  

وشركاءها علـى الـصعيد اإلقليمـي علـى الـسعي علـى حنـو حثيـث إىل تنفيـذ تـدابري بنـاء الثقـة،                

ــة يف جمــاالت إدارة        وترحــب ــاء الثق ــدابري بن ــن ت ــد م ــؤخرا لوضــع مزي ــذلت م ــيت ب ــاجلهود ال  ب

ة يـــفـــرص التجارالوالكـــوارث ومكافحـــة اإلرهـــاب ومكافحـــة املخـــدرات وغـــرف التجـــارة  

سـطنبول لألمـن والتعـاون      ااإلقليمية والتعليم، ضمن اإلطار احملدد يف عملية         واهلياكل األساسية 

ــستان     ــن واالســتقرار يف أفغان ــق األم ــن أجــل حتقي ــيت اعتمــدت يف  )4(اإلقليمــيني م ــشرين ٢ ال  ت

يف  كابـل يف الـذي عقـد     للمتابعـة  الـوزاري  وعززت يف مـؤمتر قلـب آسـيا     ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

ــه / حزيــران١٤  للتــشاور بــشأن تــدابري بنــاء الثقــة يف املنطقــة،   اوضــع إطــار الــذي ٢٠١٢يوني

يف مناقشة خطط العمـل املتـصلة    وأيضاوترحب كذلك بالتقدم احملرز يف تنفيذ تدابري بناء الثقة   

 ١٨لني اليت عقـد آخرهـا يف أنقـرة يف    عرضت يف اجتماعات كبار املسؤو اليتبتدابري بناء الثقة    

 تكــون مكملــةســطنبول أن امــن عمليــة  الغــرض، وتالحــظ أن ٢٠١٢أكتــوبر /تــشرين األول

 وخـصوصا  بـديال عنـها،     وليـست  ومواكبـة هلـا   لجهود اليت تبـذهلا املنظمـات اإلقليميـة بالفعـل           ل

  فيما يتعلق بأفغانستان؛

زيـــادة التعـــاون االقتـــصادي اجلهـــود املبذولـــة ل جلميـــع عـــن تقـــديرها تعـــرب  - ٨٨  

 اجلـوار علـى الـصعيد اإلقليمـي     دولاإلقليمي دف تعزيز التعاون االقتصادي بـني أفغانـستان و     

والشركاء الدوليني واملؤسسات املالية، وتسلم، يف مجلة أمـور، بالـدور اهلـام الـذي يـضطلع بـه                   

ــي    ــصادي اإلقليم ــاون االقت ــؤمتر التع ــين بم ــستاناملع ــة د أفغان ــؤمتر قم ــين    وم ــتثمار املع هلــي لالس

ــد يف    ــذي عق ــستان ال ــران٢٨بأفغان ــه / حزي ــشأن وتوصــياته ٢٠١٢يوني ــتثمار   ب ــشجيع االس ت

 ومنظمـة التعـاون االقتـصادي ومـؤمتر         الشراكات يف أفغانستان  واألجنيب وتنمية القطاع اخلاص     

نظمـة  م و التعاون االقتصادي اإلقليمي يف آسيا الوسطى ورابطة جنوب آسيا للتعـاون اإلقليمـي            

التنميــة حتقيــق شــنغهاي للتعــاون واالحتــاد األورويب ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا يف       

  أفغانستان؛ يف

ــدول األعــضاء يف منظمــة شــنغها   ترحــب - ٨٩   ــستان  يبقــرار ال  للتعــاون مــنح أفغان

  ؛ يف املنظمةراقباملمركز 
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قليمــي وحتــث  بــاجلهود املبذولــة لتعزيــز عمليــة التعــاون االقتــصادي اإلترحـب   - ٩٠  

علـى الـصعيد   على بذل املزيد من هذه اجلهود، مبا يف ذلك تدابري تيسري التجـارة والنقـل العـابر        

، بسبل منها إمتام االتفاقات اإلقليمية والثنائية للتجارة العابرة، وتوسيع نطـاق التعـاون         اإلقليمي

 وزيــادة ارةالتجــالقنــصلي إلصــدار التأشــريات وتــسهيل ســفر رجــال األعمــال ــدف توســيع   

  اهلياكــل األساســية بــنيربطالـ ، مبــا يف ذلــك اهلياكـل األساســية االسـتثمارات األجنبيــة وتطــوير  

إمــدادات الطاقــة والنقــل واإلدارة املتكاملــة للحــدود، ــدف تعزيــز النمــو االقتــصادي   تــوفري و

ستان  فــرص العمــل يف أفغانــستان، آخــذة بعــني االعتبــار الــدور التــارخيي ألفغانــ  املطــرد وإجيــاد

  باعتبارها جسرا بريا يف آسيا؛

 جمموعة البلدان الثمانية على مواصـلة تـشجيع التعـاون بـني أفغانـستان               تشجع  - ٩١  

 تنفيـذ مـشاريع إمنائيـة يف      بـشأن أمـور منـها      من خـالل التـشاور واالتفـاق         ودول اجلوار ودعمه  

  صادية؛االقت  والتنمية وإدارة احلدوداهلياكل األساسيةالربط بني مثل جماالت 
  

  مكافحة املخدرات

 بــاجلهود الـــيت تبــذهلا حكومـــة أفغانــستان يف جمـــال مكافحــة إنتـــاج     ترحــب   - ٩٢  

الدراسة االستقصائية املتعلقـة بـاألفيون   ’’ املعنوناملخدرات يف أفغانستان، وحتيط علما بالتقرير       

اجلرميـة يف  الذي أصدره مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات و        ‘‘٢٠١١يف أفغانستان لعام    

، وتكرر اإلعـراب عـن بـالغ قلقهـا مـن زيـادة زراعـة املخـدرات                  ٢٠١١ ديسمرب/كانون األول 

غري املشروعة وإنتاجها يف أفغانستان بـشكل يتركـز أساسـا يف املنـاطق الـيت تنـشط فيهـا بـصفة                     

خاصــة حركــة طالبــان وتنظــيم القاعــدة وغريمهــا مــن اجلماعــات العنيفــة واملتطرفــة واــرمني،   

مرار االجتار باملخدرات، وتؤكد، اسـتنادا إىل مبـدأ املـسؤولية العامـة واملـشتركة، ضـرورة             واست

، بـدعم مـن اجلهـات    اخلطـر مـن اجلهـود املنـسقة احلازمـة حملاربـة هـذا             مزيـدا كومـة   احلأن تبذل   

ــة  ــي و   الفاعل ــدويل واإلقليم ــصعيدين ال ــى ال ــوةالعل ــسؤوليات يف حــدود، ق ــا إىل   امل  ــود املعه

  ؛منها كل

ــشكلة املخــدرات يف       تؤكــد  - ٩٣   ــصدي مل ــوازن يف الت ــج شــامل مت  ــاع ــة اتب أمهي

أفغانستان يتعني، لضمان فعاليته، إدماجه يف السياق األوسع نطاقا للجهود املبذولـة يف جمـاالت     

  األمن واحلكم وسيادة القانون وحقوق اإلنسان والتنمية االقتصادية واالجتماعية؛

د أن وضع برامج بديلة لكسب الرزق أمر ذو أمهيـة         يف هذا الصد   تؤكد أيضا   - ٩٤  

بالغة يف جناح اجلهـود املبذولـة يف جمـال مكافحـة املخـدرات يف أفغانـستان وأن االسـتراتيجيات          

على القيـام، مبـساعدة   أفغانستان الدويل، وحتث حكومة على الصعيد  املستدامة تتطلب التعاون    

ويف غــريه مــن  الرمســيمة يف قطــاع اإلنتــاج  مــستدارزقاتمــع الــدويل، بتــشجيع تنميــة ســبل 
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القطاعات وعلى تيسري احلصول على قروض ومتويالت معقولـة ومـستدامة يف املنـاطق الريفيـة،      

  الريفية؛  يف املناطقوخباصة،  إىل حد كبري الناس وصحتهم وأمنهمحتسني نوعية حياةوبالتايل 

جتـارة املخـدرات واألنـشطة     الترابط القوي القـائم بـني   مع بالغ القلق  تالحظ  - ٩٥  

اإلرهابية اليت تقوم ا حركة طالبان وتنظيم القاعدة وغريمها مـن اجلماعـات العنيفـة واملتطرفـة              

واجلماعــات اإلجراميــة الــيت تــشكل خطــرا جــسيما يهــدد األمــن وســيادة القــانون والتنميــة يف   

،  على حنو تـام    ذا الصدد أفغانستان، وتؤكد أمهية تنفيذ مجيع قرارات جملس األمن املتخذة يف ه          

 ١٨٢٢ و ٢٠٠٦ديــسمرب / كـانون األول ٢٢املـؤرخ  ) ٢٠٠٦ (١٧٣٥مبـا يف ذلـك القـراران    

  ؛٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠املؤرخ ) ٢٠٠٨(

 جبميع الدول األعضاء يف هـذا الـصدد مواصـلة تكثيـف جهودهـا للحـد              يب  - ٩٦  

أجـل املـسامهة يف القـضاء علـى       من الطلب على املخدرات يف بلداا وعلى الصعيد العاملي مـن            

  ؛ على حنو مستدام يف أفغانستان للمخدراتالزراعة غري املشروعة

 ضرورة منـع االجتـار بالـسالئف الكيميائيـة املـستخدمة يف التـصنيع غـري          تؤكد  - ٩٧  

املشروع للمخدرات يف أفغانستان ومنع تسريبها، وتدعو يف هذا الصدد إىل تنفيذ قـرار جملـس                

  ؛ على حنو تام٢٠٠٨يونيه / حزيران١١املؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨١٧األمن 

ــد  - ٩٨   ــدرات   تؤيـ ــري املـــشروع باملخـ ــار غـ ــة االجتـ ــستان  مكافحـ ــن أفغانـ ــة مـ  اآلتيـ

السالئف املرسلة إىل أفغانستان والدول ااورة والبلدان الواقعـة علـى امتـداد طـرق االجتـار،        بو

 املخدرات ورصد التجـارة الدوليـة يف   مبا يف ذلك زيادة التعاون فيما بينها لتعزيز سبل مكافحة         

الــسالئف الكيميائيــة، وتــشدد علــى أمهيــة تقــدمي املــساعدة التقنيــة والــدعم ألكثــر دول العبــور  

  ؛الصددتضررا لدعم قدراا يف هذا 

  حكومة أفغانستان على العمل، بـدعم مـن اتمـع الـدويل، علـى تعمـيم                 حتث  - ٩٩  

امج الوطنيـــة وعلـــى كفالـــة أن تـــشكل مكافحـــة   مكافحـــة املخـــدرات يف مجيـــع الـــرب مراعـــاة

املخدرات جزءا أساسيا من النـهج الـشامل وعلـى زيـادة جهودهـا يف مكافحـة زراعـة األفيـون                 

 احملدثــةواالجتــار باملخــدرات وفقــا للخطــة املتوازنــة الــواردة يف االســتراتيجية الوطنيــة األفغانيــة   

  ملكافحة املخدرات؛

مـن جهـود   يف هـذا الـصدد و  ملا تبذله من جهود     حكومة أفغانستان  على تثين - ١٠٠  

، مبـا يف ذلـك خطـة التنفيـذ           وتنفيذها  االستراتيجية الوطنية ملكافحة املخدرات    حتديث من أجل 

احملــددة األولويــات واملعــايري، وحتــث احلكومــة واتمــع الــدويل علــى اختــاذ إجــراءات حامســة،    

 مــن اخلطــوات العمليــة مزيــد اختــاذ وخباصــة لوقــف إنتــاج املخــدرات واالجتــار ــا، عــن طريــق 

بـادرات مثـل مبـادرة ذوي األداء اجليـد الـيت      مب االضـطالع احملددة يف االسـتراتيجية وعـن طريـق       
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وضعت من أجل تقدمي حوافز حلكام املقاطعات للتقليـل مـن زراعـة املخـدرات يف مقاطعـام،            

ط تنفيـذ مفـصلة     وتشجع السلطات األفغانية على العمل علـى مـستوى املقاطعـات لوضـع خطـ              

  املخدرات؛ ملكافحة

 بـــاتمع الـــدويل أن يواصـــل مـــساعدة حكومـــة أفغانـــستان يف تنفيـــذ يـــب - ١٠١  

اســتراتيجيتها الوطنيــة ملكافحــة املخــدرات الراميــة إىل القــضاء علــى زراعــة املخــدرات غــري          

ني األفغانيـة  واالجتار ا واسـتهالكها، بطـرق منـها زيـادة دعـم إنفـاذ القـوان       وإنتاجها  املشروعة  

 بديلـة للمـزارعني   رزقووكاالت العدالة اجلنائية والتنمية الزراعية والريفية من أجل إجياد سبل         

واحلد من الطلب وإتالف احملاصيل غري املشروعة وزيادة الوعي العام وبناء قـدرات مؤسـسات          

ا اتمـع  مكافحة املخدرات وإقامة مراكز لرعاية مدمين املخـدرات ومعاجلتـهم، وتكـرر دعوـ         

  الدويل إىل متويل مكافحة املخدرات من خالل احلكومة قدر اإلمكان؛

مـا تبذلـه     بضرورة تعزيـز التعـاون الـدويل واإلقليمـي مـع أفغانـستان يف              تذكر - ١٠٢  

 بـاخلطر الـذي يـشكله إنتـاج       وتسلممن جهود مطردة للتصدي إلنتاج املخدرات واالجتار ا،         

و غــري مــشروع علــى الــسالم الــدويل واالســتقرار يف املنطقــة   املخــدرات واالجتــار ــا علــى حنــ  

يف هـذا الـصدد يف إطـار        املـضطلع ـا      أيضا بالتقدم الذي أحرزته املبـادرات        وتسلموخارجها،  

، وتؤكـد أمهيـة     واجلرميـة  املخـدرات بمبادرة ميثاق بـاريس التابعـة ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين               

 يف إطـار الـوزاري   االجتمـاع  بنتـائج املبـادرات، وترحـب   إحراز مزيد من التقدم يف تنفيذ هـذه     

يف سـياق مواصـلة عمليـة       ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٦الذي عقد يف فيينا يف      ميثاق باريس   مبادرة  

، باعتباره من أهم األطر يف جمال مكافحة املـواد األفيونيـة، وتـشدد علـى     “ موسكو-باريس  ”

كومة أفغانـستان ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين      البلدان الشريكة، بالتشاور مع ح     أن تنفذ أمهية  

وتـشجع حكومـة أفغانـستان علـى بـذل       علـى حنـو فعـال،        )17( إعالن فيينـا   باملخدرات واجلرمية، 

تعزيـز التعـاون الـدويل     لتنفيذ ما تعتـزم القيـام بـه       وعلىيف هذا الصدد     املطردةمزيد من اجلهود    

   عملية قلب آسيا يف هذا الصدد؛واإلقليمي يف هذا الصدد، وترحب بالتقدم احملرز يف

 كل الـذين جـادوا بـأرواحهم يف احلـرب ضـد جتـار املخـدرات،                 ذكرى حتيي - ١٠٣  

  ؛ودول اجلوارسيما أفراد قوات األمن يف أفغانستان  وال

 باملبادرات اهلادفة إىل تعزيـز التعـاون يف إدارة احلـدود بـني أفغانـستان                ترحب - ١٠٤  

ابري شاملة يف جمال مكافحة املخـدرات، مبـا يف ذلـك البعـد املـايل،                 لكفالة اختاذ تد   ودول اجلوار 

وتشدد على أمهية مواصلة هذا التعاون، وخباصة من خالل الترتيبـات الثنائيـة، واملبـادرات الـيت          

_______________ 

  .E/CN.7/2012/17انظر  )17(
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منظمة معاهدة األمن اجلماعي ومؤمتر التفاعل وتدابري بناء الثقة يف آسيا ومنظمـة             اضطلعت ا 

ظمة شنغهاي للتعـاون واموعـة الرباعيـة ملكافحـة املخـدرات يف آسـيا        التعاون االقتصادي ومن  

الوسطى وجهات أخرى، وترحب باعتزام حكومة أفغانستان تعزيز التعاون الـدويل واإلقليمـي       

  يف جمال مراقبة احلدود مع الشركاء املعنيني؛

ا يف ذلـك    أمهية أن تزيد اجلهـات الفاعلـة الدوليـة واإلقليميـة املعنيـة، مبـ               تؤكد - ١٠٥  

ــدعم التعــاوين الفعــال للجهــود     قــوة الواألمــم املتحــدة   يف إطــار املــسؤوليات املــسندة إليهــا، ال

املتواصلة اليت تقودها أفغانستان من أجل التصدي للخطر الذي ميثله إنتاج املخـدرات واالجتـار        

ان ــا بــشكل غــري مــشروع، وترحــب يف هــذا الــصدد بالربنــامج اإلقليمــي ألفغانــستان والبلــد   

ااورة التابع ملكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، وتـشجع البلـدان املعنيـة علـى                      

  ؛ يف ذلكمواصلة املشاركة

 باألنـــشطة الـــيت تـــضطلع ـــا أفغانـــستان ومجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية  تنـــوه - ١٠٦  

  افحة املخدرات؛وباكستان على الصعيد اإلقليمي يف إطار مبادرا الثالثية اهلادفة إىل مك

ــشكلة املخــدرات،       تؤكــد - ١٠٧   ــسقة ملكافحــة م ــة من ــود إقليمي ــذل جه ضــرورة ب

يف بـاد  آاملـؤمتر الـوزاري اإلقليمـي ملكافحـة املخـدرات يف إسـالم       عقـد  وترحب يف هذا الصدد ب  

 ـــــدف تعزيـــــز التعـــــاون اإلقليمـــــي يف جمـــــال ٢٠١٢نـــــوفمرب / تـــــشرين الثـــــاين١٣ و ١٢

  املخدرات؛ مكافحة
  

  قالتنسي

أجنزته من عمل وفقا للوالية الـيت أسـندها إليهـا            لبعثة ملا ل تعرب عن تقديرها   - ١٠٨  

، وتؤكــد أن الــدور التنــسيقي احملــوري احملايــد الــذي  )٢٠١٢ (٢٠٤١جملــس األمــن يف قــراره 

  يزال يتسم باألمهية؛ تضطلع به األمم املتحدة يف تعزيز اتساق املشاركة الدولية ال

يــضمن قــدرة  ، ممــاأفغانــستانيف للبعثــة خــذ يف التطــور اآل وجودبــال ترحــب - ١٠٩  

ــاءاألمــم املتحــدة علــى   ــه حكومــة    الوف  بــدورها األساســي يف التنــسيق والــدعم، وفقــا ملــا تطلب

  تسمح به الظروف األمنية؛  أفغانستان، وحسب ما

 مبـا يكفـي مـن املـوارد وأن تـوفر هلـا الـسلطات        البعثـة  أن تزودضرورة   تؤكد - ١١٠  

  ؛، لكي يتسىن هلا الوفاء بواليتها حسب االقتضاءبدعم دويلنية احلماية الكافية، األفغا

بالــدور احملــوري الــذي يــضطلع بــه الــس املــشترك للتنــسيق والرصــد،    تنــوه - ١١١  

وتؤكـد أن دور الـس يتمثـل يف دعـم أفغانـستان، بطــرق منـها رصـد عمليـة كابـل ودعمهــا،          
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، وترحب باجلهود األخرى الرامية إىل تـوفري توجيـه        والتنمية وتنسيق الربامج الدولية للمساعدة   

  ؛ على الصعيد الدويلمناسب وتشجيع مشاركة أكثر اتساقا

 اللتــزام اتمــع الــدويل املتواصــل الطويــل األمــد بــدعم  تعــرب عــن تقــديرها - ١١٢  

عم الــدويل الـد  وتـشري إىل أمهيـة هـذا االلتـزام،     وتـشدد علـى  االسـتقرار والتنميـة يف أفغانـستان،    

  ؛بالقرارات املتخذة يف مؤمتر طوكيو السياق، وترحب يف هذا مت التعهد به الذياإلضايف 

 إىل األمني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة كـل ثالثـة أشـهر تقريـرا             تطلب - ١١٣  

  عن التطورات يف أفغانستان وعن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار؛

 والــستني البنــد الثامنــةدول األعمــال املؤقــت لــدورا   أن تــدرج يف جــتقــرر - ١١٤  

  .“احلالة يف أفغانستان”املعنون 

  ٤١اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٧

  


