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  2015كانون األول/ديسمرب  9 يف قرار اختذته اجلمعية العامة
 ](Add.1 و A/70/L.23) اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[

 
 احلالة يف أفغانستان - 70/77

 
 ،إن اجلمعية العامة 
وإىل مجيــ   2014تشــرين الينــاف/نوفمرب   20املــخر   69/18إىل قرارهــا  إذ تشيير 

 قراراهتا السابقة املتخذة يف هذا الصدد،
إىل مجيــ  قــراراس األــ  األمــن وبيانــاس راــي  اةألــ   اس الصــألة   وإذ تشيير ضا ييا 

كـانون األول/ديسـمرب    12املـخر    (2014) 2189القراران  ال سيماباحلالة يف أفغانستان، و
 ،2015آ ار/مارس  16املخر   (2015) 2210 و 2014
ــة     وإذ تعيييت تيديييت الهااملييا الشييتات    بســيادة أفغانســتان واســتقالما وســالمتما ا قأليمي

 واألعراق، تعرب عن احترامما لتراث أفغانستان التارخيي املتعدد الينقافاس ووحدهتا الوطنية، وإ 
إىل االلتزام الطويل األمد الذي أعألنه اةتمـ  الـدوجت هـاف أفغانسـتان  ـد        وإذ تشر 

تعزيز توجت زمام األمور والقيادة عألى الصعيد الوطين مبـا يتقـم مـ  عمأليـة كابـل، وإ  ت  ـذ يف       
 الدوجت، اعتبارها الطاب  املتغري لوجود اةتم 

ــة عقــد التحــول )  وإذ ترحيي   ــه أفغانســتان أن ( الــذي تعتــزم 2024-2015ببداي في
تعزيــز إقامــة دولــة تتــوفر مــا مقومــاس البقــاء تــخدي كامــل مماممــا   توطــد ســيادهتا مــن  ــالل

 لشعبما  د  أن تصبح دولة تعتمد عألى نقسما اعتمادا تاما،  دمة
بــالعالن طوكيــوش الشــراكة مــن أجــل االعتمــاد عألــى الــذاس يف         وإذ ترحيي  ضا ييا  

تحــول الــذي اعتمــد يف مــخ ر طوكيــو بشــ ن أفغانســتان  أفغانســتان مــن مرحألــة االنتقــال إىل ال

http://undocs.org/ar/A/70/L.23
http://undocs.org/ar/A/RES/69/18
http://undocs.org/ar/S/RES/2189(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2210(2015)
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، (2) لـ  إطـار عمـل طوكيـو لألمسـاءلة املتبادلـة       يف ، مبـا (1)2012 وز/يوليـه   8الذي عقد يف 
والذي أعيد فيه ت كيد الشـراكة القاامـة بـك حةومـة أفغانسـتان واةتمـ  الـدوجت عألـى أسـاس          

كــانون   4ن أفغانســتان، املعقــود يف   التزامــاس كــل منــمما هــاف امت ــر، ومــخ ر لنــدن بشــ        
املعقـود   بشـ ن أفغانسـتان   السادس مخ ر التعاون االقتصادي ا قأليمي، و2014ديسمرب /األول

 ،2015أيألول/سبتمرب  4 و 3يف كابل يومي 
الشراكة الطويألة األجل بك حةومة أفغانسـتان واةتمـ  الـدوجت     وإذ تؤدت من جتات 

املتبادلة املنصوص عأليمـا يف إطـار االعتمـاد عألـى الـذاس مـن  ـالل         ةاةددبناء عألى التزاماهتما 
ــرف    ــذي أق ــة ال ــاف لجتمــا  االاملســاءلة املتبادل ــار املســخولك  الين ةألــ  املشــترت لألتنســيم  يف اةب

أيألول/سـبتمرب   5 يفطوكيو لألمساءلة املتبادلـة الـذي عدقـد يف كابـل     عمل والرصد التاب   طار 
تتطألــ  إىل املــخ ر الــدوجت املقبــل بشــ ن أفغانســتان الــذي ســيعقد يف بروكســل يف   ، وإ 2015

 ،2016 عام
بنتااج االجتما  الرفي  املستوى بش ن التنمية السألمية والتعاون ا قأليمي يف  وإذ ترح  
، الذي عقدته أفغانستان والصـك والواليـاس املتحـدة األمريةيـة عألـى هـام        وتخيدهاأفغانستان 
 ،2015أيألول/سبتمرب  26 يفلسبعك لألجمعية العامة يف نيويورت الدورة ا
بطبيعة التـراب  بـك التحـدياس يف أفغانسـتان، وإ  تعيـد ت كيـد       وإذ تسلم مرة ضخرى  

أن إحراز تقدم مسـتدام يف اـاالس األمـن واالسـتقرار السياسـي واحلوكمـة واالسـتدامة املاليـة         
وكذل  املساال الشامألة لعـدة قطاعـاس املتمينألـة يف     وحقوق ا نسان وسيادة القانون والتنمية،

مةافحــة املخــدراس ومةافحــة القســاد وتــوافر املســاءلة هــي عناصــر يعــزز بع ــما بع ــا، وأن  
ترتيب أولوياس تنقيذ برامج احلوكمة والتنمية يف عقد التحول ينبغي أن يتوافـم مـ  األهـدا     

غانســتان، وإ  تــينين عألــى اجلمــود الــ   املبينــة يف إعــالن طوكيــو وبرنــامج ا صــال  حلةومــة أف 
أمهية اسـتمرار الـدعم الـذي يقدمـه اةتمـ  الـدوجت        تواصل حةومة أفغانستان بذما، وإ  تخكد

 لألتصدي لتأل  التحدياس،فغانستان ألإىل حةومة الوحدة الوطنية 

بنتااج املخ ر املعين بـاألمن والتعـاون يف قألـب آسـيا املعقـود يف اسـطنبول،        وإذ ترح  
ــة اســطنبول لعمــن والتعــاون    (3)2011تشــرين الينــاف/نوفمرب  2تركيــا، يف  الــذي د ــن عمألي

ا قأليمــيك مــن أجــل ألقيــم األمــن واالســتقرار يف أفغانســتان، ومــخ ري قألــب آســيا الــوزاريك  
_______________ 

(1) A/66/867-S/2012/532.املرفم األول ، 

 املرج  نقسه، املرفم اليناف. (2)

(3) A/66/601-S/2011/767.املرفم ، 

http://undocs.org/ar/A/66/867-S/2012/532
http://undocs.org/ar/A/66/601-S/2011/767
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ــل يف    ــودين يف كابـ ــة املعقـ ــه  14لألمتابعـ ــاك، كازا ســـتان، يف  2012حزيران/يونيـ ، ويف أملـ
ــان/أبريل  26 ــيجك يف   2013نيســ ــود يف بــ ــ  املعقــ ــوزاري الرابــ ــخ ر الــ ــرين  31، واملــ تشــ

وإعالن بيجك بشـ ن أفغانسـتان، حيـه  ـمدس تألـ  املـخ راس تعزيـز         2014أكتوبر /األول
العمألية ال  أكد مبوجبما كل من أفغانستان و ركااما ا قأليمـيك، بـدعم مـن اةتمـ  الـدوجت،      

ن عألـى ألقيـم األمـن واالسـتقرار يف أفغانسـتان، بسـبل       االلتزام بتعزيـز األمـن ا قأليمـي والتعـاو    
تتطألـ  إىل   إ منما تعزيـز احلـوار ا قأليمـي ووتـ  تـدابري بنـاء الينقـة، وإ  تخيـد تألـ  النتـااج، و          

 ،2015مخ ر قألب آسيا الوزاري اخلام  يف إسالم أباد يف كانون األول/ديسمرب 
قأليمـي بوصـقه وسـيألة فعالـة مـن      عألـى األمهيـة البالغـة لألنـمول بالتعـاون ا      وإذ تؤدت  

ــة يف أفغانســتان، وإ  تقــر،      ــة االقتصــادية واالجتماعي ــز األمــن واالســتقرار والتنمي وســاال تعزي
هــذا الصــدد، ب مهيــة ا ســمام املقــدم مــن الشــركاء مــن دول اجلــوار والشــركاء ا قأليمــيك،    يف

قـاس حسـن اجلـوار    إىل أمهيـة إعـالن كابـل بشـ ن عال     وكذل  املنظمـاس ا قأليميـة، وإ  تشـري   
، وإ  ترحــب، يف هــذا الصــدد، باســتمرار التــزام (4)2002كــانون األول/ديســمرب  22املــخر  

اةتم  الدوجت بدعم االستقرار والتنمية يف أفغانستان، وإ  تالحظ املبادراس الدولية وا قأليميـة  
قتصـادي ا قأليمـي   مينل املبادراس ال  قامت  ا منظمة التعاون االقتصادي وبرنامج التعـاون اال 

متسيا الوسطى، ومنظمـة  ـنغماي لألتعـاون ومنظمـة معاهـدة األمـن اجلمـاعي ورابطـة جنـوب          
آسيا لألتعاون ا قأليمي وعمألية مـخ ر التعـاون االقتصـادي ا قأليمـي املعـين ب فغانسـتان واالألـاد        

 األورويب ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا،
 يـــة بقيـــادة أفغانســـتان تـــمن إطـــار عمأليـــة قألـــب   اجلمـــود ا قأليميـــة اجلار وإذ تؤايييت 

سطنبول لعمن والتعاون ا قأليمـيك مـن أجـل ألقيـم األمـن واالسـتقرار يف أفغانسـتان        إ - آسيا
الرامية إىل تعزيز الينقـة وبنـاء الينقـة، وتعزيـز اجلمـود ا قأليميـة لتشـجي  التعـاون والتةامـل عألـى           

 تعزيز العالقاس بك الناس،الصعيد االقتصادي يف املنطقة، وألسك األمن و
بـــ ن ترســـي  جـــذور أفغانســـتان يف احليـــاة االقتصـــادية يف املنطقـــة وربطمـــا  وإذ تقييير 

باألسواق الدولية سيتيح ما فرصا أكرب لألتمت  بالسالم واالسـتقرار هـي واملنطقـة ب سـرها، ويف     
جيـل التواصـل   هذا الصدد، تةرر دعم طمو  أفغانستان باستخدام موقعما اجلغرايف لتعزيز وتع
 م  البألدان اةاورة ولتصبح مركزا متةامال لألتجارة، والنقل، والطاقة يف املنطقة،

_______________ 

(4) S/2002/1416.املرفم ، 

http://undocs.org/ar/S/2002/1416
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بالعمألية الـ  تقـيم مبوجبـما أفغانسـتان و ـركاإلها ا قأليميـون والـدوليون        وإذ ترح   
ــم الســالم       ــما اتقاقــاس أ ــرى،  ــد  ألقي ــة األمــد ويربمــون مبوجب  ــراكة اســتراتيجية طويأل

 الر اء يف أفغانستان،واالستقرار و
تــوجت قــواس الــدفا  واألمــن الوطنيــة األفغانيــة كامــل املســخولية عــن فــرل   وإذ تقييتر 

، وإ  تخكـد مـن جديـد التـزام اةتمـ       2014األمن بعد انتـماء العمأليـة االنتقاليـة يف ةايـة عـام      
طنيــة الــدوجت مبواصــألة دعــم تــدريب وهميــز و ويــل وتنميــة قــدراس قــواس الــدفا  واألمــن الو 
بشـ ن   األفغانية، طـوال عقـد التحـول، عألـى النحـو املتقـم عأليـه يف إعـالن مـخ ر قمـة  ـيةا و           

ــتان ــام  أفغانسـ ــام   2012يف عـ ــتان يف عـ ــ ن أفغانسـ ــز بشـ ــة ويألـ ، 2014، وإعـــالن مـــخ ر قمـ
تتطألــ  إىل املــداوالس الــ  ســتجري بشــ ن أفغانســتان يف مــخ ر قمــة منظمــة حألــ   ــال    وإ 

 ،2016م األطألسي يف وارسو عا
 إىل القــرار الــذي اختــذف اةتمــ  الــدوجت يف املــخ ر الــدوجت املعــين ب فغانســتان  وإذ تشيير 

 ،، املعقــود يف بــونبشــ ن أفغانســتان واةتمــ  الــدوجتش مــن مرحألــة االنتقــال إىل عقــد التحــول   
دعم تــدريب قــواس الــدفا  واألمــن الوطنيــة  بــ (5)2011كــانون األول/ديســمرب  5يف  ،أملانيــا

بعـد انتـماء القتـرة االنتقاليـة، وإ  ألـي  عألمـا        مـا  األفغانية وهميزها و ويألما وتنمية قدراهتا إىل
با عالن الصادر عن مخ ر قمة ويألـز الـذي أبـرز دور القـوة الدوليـة لألمسـاعدة األمنيـة ورسـم         
 معامل دور منظمة حألـ   ـال األطألسـي والشـركاء املسـامهك يف دعـم إرسـاء السـالم واألمـن         

، بوساال منـما بعينـة الـدعم الوطيـد     2014بعد عام  ما واالستقرار عألى حنو داام يف أفغانستان
املوجمــة لتــدريب قــواس الــدفا  واألمــن الوطنيــة األفغانيــة وتقــدم املشــورة إليمــا ومســاعدهتا،  
 واملسامهة يف ا نقاق عألى قواس الدفا  واألمن عألى املدى املتوس ، وااللتزام بتعزيز الشـراكة 
الداامة الطويألة املدى م  أفغانستان، وإ  تالحـظ التوقيـ  عألـى اتقـاق التعـاون يف اـاجت األمـن        
والدفا  بك الوالياس املتحدة األمريةية وأفغانستان )اتقـاق أمـين انـااي( والتوقيـ  عألـى اتقـاق       

تالحـظ أي ـا أن االتقـاق     مركز القـواس بـك منظمـة حألـ   ـال األطألسـي وأفغانسـتان، وإ        
نااي بك منظمة حأل   ال األطألسي وأفغانستان ودعـوة حةومـة أفغانسـتان منظمـة حألـ       الين

بعينـة يشـةالن أساسـا قانونيـا سـأليما  نشـاء البعينـة، وإ  تسـألم بـ ن          ال ال األطألسي إىل إنشاء 
 البعينة، بالنشاء (2014) 2189األ  األمن رحب يف قرارف 

ال رورة املألحة لألتصدي لألتحدياس ال  تواجـه أفغانسـتان، وصاصـة     وإذ تكرر تيديت 
األنشطة املتطرفة العنيقة ال  تتخذ من ا قأليم قاعدة ما وتقوم  ا حركـة طالبـان، مبـا يف  لـ      

_______________ 

(5) A/66/597-S/2011/762.املرفم ، 

http://undocs.org/ar/S/RES/2189(2014)
http://undocs.org/ar/A/66/597-S/2011/762
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م  ـبةة حقــاف وتنظـيم القاعــدة و ريمهـا مــن اجلماعـاس املتطرفــة العنيقـة واةرمــون، مبـن فــيم      
األفراد ال العون يف هارة املخدراس، وتطوير املخسساس احلةوميـة األفغانيـة عألـى عـدة صـعد      
منما الصعيد دون الوطين، وتعزيـز سـيادة القـانون والعمأليـاس الدطقراطيـة، ومةافحـة القسـاد،        
ومواصألة إصال  قطا  العدل، وتشجي  عمألية السالم، دون املساس بتنقيذ التـدابري الـ  نـ     

ــه   عأليمــا ــوبر   15املــخر   (1999) 1267األــ  األمــن يف قرارات  1999تشــرين األول/أكت
 2082 و 2011حزيران/يونيــــــه  17املــــــخر ك  (2011) 1989 و (2011) 1988 و
ــخر ك  (2012) 2083 و (2012) ــمرب   17املــــ ــانون األول/ديســــ  2160 و 2012كــــ
، والقـــراراس األ ــــرى  2014حزيران/يونيـــه   17املـــخر ك   (2014) 2161 و (2014)

العــودة امتمنــة املتخــذة يف هــذا الصــدد، وألقيــم العدالــة يف املرحألــة االنتقاليــة بقيــادة أفغانيــة، و 
الطوعية لعفغان الالجئك واملشردين دا أليـا بطريقـة منظمـة تةقـل كرامتـمم، وتعزيـز حقـوق        

 ا نسان ومحايتما، والنمول بالتنمية االقتصادية واالجتماعية،
إزاء تزايــد وجــود اجلماعــاس املنتســبة لتنظــيم الدولــة       عيين لييالق القليي    وإذ تعيير  

عــ ( عألــى النحــو املشــار إليــه يف تقريــر األمــك العــام املــخر  ا ســالمية يف العــراق والشــام )دا
يف أفغانســتان واألعمــال الوحشــية الــ  ترتةبــما، مبــا يف  لــ         ،(6)2015أيألول/ســبتمرب  1

 أفغان، عمألياس قتل مواطنك
إزاء ارتقــا  مســتوى العنــ  واســتمرارف يف أفغانســتان،      وإذ اسيياور ا لييالق القليي    

ــ        ســيما الو ــاراس مجي ــ قوى العب ــدين ب ــدنيك، وإ  ت ــا  اخلســاار البشــرية يف صــقو  امل ارتق
أعمال القتل ال  وقعت مخ را، وامجماس ال  قامت  ـا حركـة    ال سيماامجماس العنيقة، و

تـذكر   طالبان، مبا فيما امجوم عألى مدينة قندز واألفعـال الـ  ارتةبـما إرهـابيون دوليـون، وإ      
ــان  ــ ن حركــة طالب ــة واجلماعــاس      ب وتنظــيم القاعــدة و ريمهــا مــن اجلماعــاس العنيقــة واملتطرف

املسألحة  ري املشروعة تتحمل املسخولية عن الغالبية العظمـى مـن اخلسـاار البشـرية يف صـقو       
املدنيك يف أفغانستان، وإ  تعرب عن القألم الشديد بوجه  ـاص إزاء تزايـد أعمـال القتـل الـ       

ينطبـم مـن أحةـام القـانون ا نسـاف       ما وإ  تدعو إىل االمتينال إىلتستمد  النساء والقتياس، 
الــــدوجت والقــــانون الــــدوجت حلقــــوق ا نســــان وإىل اختــــا  مجيــــ  التــــدابري املالامــــة الةقيألــــة  

 املدنيك، حبماية

_______________ 

(6) A/70/359-S/2015/684. 

http://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2082(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2082(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2083(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2160(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2160(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2161(2014)
http://undocs.org/ar/A/70/359-S/2015/684
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إىل االمتينــال لألقــانون ا نســاف الــدوجت والقــانون الــدوجت حلقــوق ا نســان،   وإذ تييتع  
ســبة الــ  مــن املزمــ  اختا هــا ل ــمان محايــة العــامألك يف اةــال ا نســاف،   وجلميــ  التــدابري املنا

 ومرافم املعونة واملساعدة ا نسانية،
ببـدء السـنة الينانيـة حلةومـة الوحـدة الوطنيـة ومـا حققتـه مـن إ ـازاس يف            وإذ ترح  

رورة امليادين السياسية واالقتصادية، واحلوكمة وا صالحاس االجتماعية، وإ  تشـدد عألـى تـ   
احلقاظ عألى ا  ازاس السابقة، وإ  أله عألـى إجـراء مزيـد مـن التحسـيناس يف هـذا الصـدد،        
و اصة ملعاجلة الققر وتقدم اخلدماس وتنشي  النمو االقتصادي، وإجياد فـرص عمـل، وزيـادة    

 ا يراداس احملألية، وتعزيز حقوق ا نسان، وصاصة حقوق املرأة وحقوق األقألياس،
ية أن ت م حةومة الوحـدة الوطنيـة اجلميـ  بـك صـقوفما وأن يتجألـى       أمه وإذ تالحظ 

 املساواة، فيما التنو  العرقي يف البألد وأن تةقل أي ا مشاركة املرأة بصورة تامة وعألى قدم
بـ ن تـوجت األفغـان قيـادة عمأليـة السـالم، بـدعم فعـال مـن اةتمـــ  الـدوجت،            وإذ تسلم  

باألمر، عنصر جوهري مـن عناصـر ألقيـم السـالم واالسـتقرار       البألدان اةاورة املعنية سيما الو
 يف أفغانستان ويف املنطقة عامًة،عألى األمد البعيد 

عألى الدور املمم واحملايد الذي ت طأل  بـه األمـم املتحـدة يف تعزيـز السـالم      وإذ تشتد  
 يبـذما يف  تعرب عن تقديرها ودعمما الوطيد جلمي  اجلمود ال  واالستقرار يف أفغانستان، وإ 

هذا الصدد األمك العام وممينأله اخلاص ألفغانستان، وإ  تعرب عن تقـديرها أي ـا لألعمـل الـذي     
 2210تقوم بـه بعينـة األمـم املتحـدة لتقـدم املسـاعدة إىل أفغانسـتان وفقـا لقـرار األـ  األمـن            

الــذي ت ــطأل  بــه بعينــة تقــدم املســاعدة ســعيا إىل امــام التنســيقي  ، وإ  تخكــد الــدور(2015)
مواصألة تعزيز اتساق اجلمود املدنية الدولية املبذولة وتنسيقما، مستر دة يف  ل  مببـدأ توطيـد   

 توجت األفغان زمام األمور والقيادة،
 ومبا ورد فيما من توصياس، (7)بتقارير األمك العاموإذ ترح   
ــة و ــعبا، يف الســعي، كع ــو    تهعلييت ا اةييلة دعملييا   - 1  ألفغانســتان، حةوم

ــن الناحيــة           ــا م ــة  اتي ــة مةتقي ــاء دولــة مســتقرة آمن ــادة بن ــدوجت، إىل إع ــ  ال مســخول يف اةتم
 االقتصادية  الية من ا رهاب واملخدراس، وإىل تعزيز أس  الدطقراطية الدستورية؛

ــم ب    تشيي   - 2  ــدم دع ــى تق ــ  الشــركاء عأل ــة   مجي ــامج ا صــال  حلةوم ــاء لربن ن
مـن  ـالل املســاءلة    عألـى الـذاس   االعتمـاد أفغانسـتان، مبـا يف  لـ  كمـا هـو متـو ى يف إطــار       

_______________ 

(7) A/69/540-S/2014/656  وA/69/801-S/2015/151  وA/70/359-S/2015/684. 

http://undocs.org/ar/S/RES/2210(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2210(2015)
http://undocs.org/ar/A/69/540-S/2014/656
http://undocs.org/ar/A/69/801-S/2015/151
http://undocs.org/ar/A/70/359-S/2015/684
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إحــالل األمــن والر ــاء والدطقراطيــة يف أفغانســتان، مــ  التركيــز عألــى تعزيــز   لةقالــة، املتبادلــة
ــواط      ــوق امل ــ  تةقــل حق ــوازين املنصــوص عأليمــا يف الدســتور ال ــاهتم، ال ــواب  وامل نك وواجب

وإجراء ا صال  اميةألـي مبـا يتـيح إقامـة حةومـة فعالـة خت ـ  لألمسـاءلة وقـادرة عألـى إحـراز            
 تقدم مألموس لصاحل  عبما؛

مواصـألة حةومـة أفغانسـتان االتـطال   مـود الـتعمري والتنميـة وتزايـد         تؤات  - 3 
واخل ـو  لألمسـاءلة    امتالكما زمام تأل  اجلمود، وتخكد ال ـرورة املاسـة لتـوجت زمـام األمـور     

يف مجي  ميادين احلوكمـة وألسـك القـدراس املخسسـية، مبـا يف  لـ  القـدراس املخسسـية عألـى          
الصعيد دون الوطين، من أجل استخدام املعونة عألى حنو أكينـر فعاليـة، وتشـدد يف هـذا الصـدد      

الن طوكيـوش  تةرر ت كيـدف يف إعـ   ما عألى أمهية االلتزاماس املقدمة من اةتم  الدوجت، عألى حنو
 (1)التحـول  مـن مرحألـة االنتقـال إىل    - الشراكة مـن أجـل االعتمـاد عألـى الـذاس يف أفغانسـتان      
 ؛وإطار االعتماد عألى الذاس من  الل املساءلة املتبادلة

 
 األمن  

باسـتمرار االلتـزام الـدوجت بـدعم تـدريب وهميـز و ويـل وتنميـة قـدراس           تقر - 4 
قواس الدفا  واألمن الوطنية األفغانية طوال عقـد التحـول، عألـى النحـو املتقـم عأليـه يف إعـالن        

وإعالن مـخ ر قمـة ويألـز بشـ ن أفغانسـتان       2012مخ ر قمة  يةا و بش ن أفغانستان يف عام 
 ـالل بعينـة الـدعم الوطيـد، الـ  رحـب  ـا األـ  األمـن يف           ، مبا يف  لـ  مـن  2014يف عام 
، ومـن  ـالل مسـامهاس منتصـ  املــدة مـن أجـل تقـدم الـدعم املــاجت         (2014) 2189قـرارف  

مـ   “ ةالشـراكة الداامـة املعـزز   ”لقواس الدفا  واألمن الوطنية األفغانية، وكـذل  مـن  ـالل    
إىل  وتتطألــ  ،إىل اتقــاق مركــز القــواس مــ  منظمــة حألــ   ــال األطألســي  وتشــريأفغانســتان، 

املداوالس ال  ستجري بش ن أفغانستان يف مخ ر قمة منظمة حأل   ال األطألسـي يف وارسـو   
 ؛2016عام 

إزاء احلالـة األمنيـة يف أفغانسـتان،    تكرر مرة ضخرى اإلعرا  عن لالق قلقلا  - 5 
رورة مواصـألة التصـدي لألخطـر الـذي يمـدد أمـن أفغانسـتان واسـتقرارها مـن جـراء           وتخكد تـ 

األنشطة املتطرفة العنيقة ال  تتخذ من ا قأليم قاعدة ما وتقوم  ا حركـة طالبـان، مبـا يف  لـ      
 ـــبةة حقـــاف وتنظـــيم القاعـــدة و ريمهـــا مـــن اجلماعـــاس الـــ   ـــارس العنـــ  واجلماعـــاس   

ة  ري املشروعة واةرمون، مبن فـيمم ال ـالعون يف هـارة املخـدراس،     واجلماعاس املسألح املتطرفة
ــدابري وا جــراءاس املنصــوص عأليمــا يف         ــل لألت ــذ الةام ــا إىل التنقي ــذا الصــدد دعوهت  وتةــرر يف ه

ــراراس     ــيما القــ ــدد، وال ســ ــذا الصــ ــذة يف هــ ــن املتخــ ــ  األمــ ــراراس األــ   (1999) 1267قــ

http://undocs.org/ar/S/RES/2189(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)


 A/RES/70/77 احلالة يف أفغانستان
 

8/33 

 2160 و (2012) 2083 و (2012) 2082 و (2011) 1989 و (2011) 1988 و
 ؛(2014) 2161 و (2014)

نتسـبة لتنظـيم الدولـة    إزاء تزايـد وجـود اجلماعـاس امل    عن ليالق القلي    تعر   - 6 
ا ســالمية يف العــراق والشــام )داعــ ( عألــى النحــو املشــار إليــه يف تقريــر األمــك العــام املــخر   

وتخكـد يف هـذا الصـدد دعممـا لألجمـود الـ  تبـذما         ،يف أفغانستان (6)2015أيألول/سبتمرب  1
 حةومة أفغانستان حملاربة هذف التمديداس يف البألد؛

تـزال تشـةألما حركـة طالبـان واجلماعـاس املسـألحة        ال بالتمديداس ال  تسلم - 7 
 ري املشروعة واةرمون، مبن فيمم ال العون يف هارة املخـدراس، وباالسـتغالل  ـري املشـرو      
لألموارد الطبيعية، عألى األمن واالستقرار يف أفغانستان، وأله حةومـة أفغانسـتان، بـدعم مـن     

 التصدي مذف التمديداس؛ اةتم  الدوجت، عألى مواصألة
مجيـــ  األعمـــال  ـــري املشـــروعة املتمينألـــة يف العنـــ    تيييتان ليايييت الع يييارا  - 8 

والتخوي  وامجمـاس، مبـا يف  لـ  امجمـاس بـاألجمزة املتقجـرة اليدويـة الصـن  وامجمـاس          
االنتحارية واال تياالس، مبا فيما ا تيال الشخصياس العامة، وعمألياس اال تطـا  واسـتمدا    

 وسـاا  ا عـالم   فـراد ومجاعـاس  األوامجمـاس تـد   وعمأليـاس القتـل   دنيك بصورة عشوااية امل
املنخرطك يف تعزيز ومحاية حقوق ا نسان املعتر   ا دوليا وامجماس تـد   ،اةتم  وهيئاس

العامألك يف اال تقدم املساعدة ا نسانية واسـتمدا  القـواس األفغانيـة والدوليـة، ممـا يتسـبب       
ــدين أي ــا جلــوء      يف ا  ــة يف أفغانســتان، وت ــة  رســاء االســتقرار والتنمي ــاجلمود املبذول تــرار ب

حركة طالبان مبا فيما  بةة حقاف وتنظيم القاعـدة و ريمهـا مـن اجلماعـاس العنيقـة واملتطرفـة       
ــاس املســألحة  ــري   ــدنيك دروعــا    واجلماع ــدين  ،بشــرية املشــروعة إىل اســتخدام امل ــذل وت  ك

ك األ رية يف زابـول، وهجمـاس حركـة طالبـان، مبـا يف  لـ  امجـوم عألـى         قتل املدني عمألياس
 مدينة قندز يف  ال أفغانستان وأفعال ا رهابيك الدوليك؛

ــا      تؤدييت - 9  ــدوجت العمــل مع ــة أفغانســتان واةتمــ  ال تــرورة أن تواصــل حةوم
واالسـتقرار يف   بشةل وايم وألسك التنسيم يف اال التصدي مـذف األفعـال الـ  هتـدد السـالم     

ــة يف        ــة التنمي ــذ مةاســب وعمألي ــتمرار تنقي ــة، وا  ــازاس واس ــة الدطقراطي أفغانســتان والعمألي
أفغانستان، وتدابري املعونة ا نسانية، وتعتر  بال ازاس قواس الدفا  واألمن الوطنيـة األفغانيـة   

أن ألـرم هـذف    البألـدان اةـاورة،   ال سـيما يف هذا اخلصـوص، وهتيـب  ميـ  الـدول األع ـاء، و     
اجلماعاس من أي  ةل من أ ةال املال  امتمـن وحريـة القيـام بعمأليـاس، والتحـرت والتجنيـد       

 والدعم املاجت أو املادي أو السياسي، الذي يمدد نظام الدولة والسالم واألمن ا قأليميك؛

http://undocs.org/ar/S/RES/1988%20(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2082(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2083(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2160(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2160(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
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إزاء اخلسـاار يف أروا  املـدنيك األفغـان واملـدنيك مـن       تعر  عن لالق ضسفلا - 10 
نســياس أ ــرى، مبــن فــيمم أفــراد الوكــاالس األفغانيــة والدوليــة ومجيــ  العــامألك امت ــرين يف ج

اال تقدم املساعدة ا نسانية ويف اميئـاس الدبألوماسـية وبعينـة األمـم املتحـدة لتقـدم املسـاعدة        
ا وكذل  أفراد قواس الدفا  واألمن الوطنية األفغانية وبعينـة الـدعم الوطيـد، ومـ    إىل أفغانستان 

 أرواحمم؛ فقدوا من مجي   كرى وأليييألحم  م من أترار مادية من جراء تأل  األعمال، 
أمهية توفري األمـن لألشـعب األفغـاف، وتالحـظ أن املسـخولية عـن تـوفري        تؤدت  - 11 

األمن وحقظ القانون والنظام يف مجي  أرجاء البألد تق  عألـى عـاتم حةومـة أفغانسـتان، بـدعم      
مــن اةتمــ  الــدوجت، وتشــدد عألــى أمهيــة مواصــألة تعزيــز حرفيــة وقــدرة قــواس األمــن والــدفا   

م يف مجيـ  مقاطعـاس أفغانسـتان، مـن  ـالل مواصـألة التـدريب        الوطنية األفغانية عألى أداء املمـا 
 وتقدم املساعدة مبا فيما املساعدة التمةينية؛

 أمهية إقامة تعاون وايم م  بعينة الدعم الوطيد؛ ضا ا تؤدت - 12 
ــة املســخولية الرايســية      ترحيي   - 13  ــة األفغاني ــن الوطني ــدفا  واألم ــواس ال ــوجت ق بت

أبدته من مرونة و جاعة يف هذا اخلصوص، وهتيـب بـاةتم     ما ألىالةامألة عن األمن، وتينين ع
الدوجت تقدم الـدعم ال ـروري الةقيـل بتعزيـز األمـن، مبـا يشـمل النظـام العـام وإنقـا  القـانون            
وأمن حدود أفغانستان واحلقـاظ عألـى احلقـوق الدسـتورية لألمـواطنك األفغـان ومواصـألة تقـدم         

واس الـدفا  واألمـن الوطنيـة األفغانيـة وا سـمام يف  ويألـما       الدعم بتوفري التدريب واملعداس لق
بألـدها وااربـة ا رهـاب الـدوجت، وتخكـد أمهيـة ا عـالن         كي ت طأل  مبممـة إحـالل األمـن يف   

ــة  ــيةا و و     ــخ ر قم ــن م ــالناملشــترت الصــادر ع ــة     ا ع ــخ ر قم ــن م ــز بشــ ن  الصــادر ع ويأل
 كاء ا قأليميك والدوليك يف هذا الصدد؛من االتقاقاس املربمة م  الشر اأفغانستان و ريمه

يف هذا الصدد بوجود بعينة الدعم الوطيد، وتعرب عن تقـديرها   ترح  ضا ا - 14 
قدمتـه مـن    لألدول األع اء ملسـامهتما بـاألفراد واملعـداس و ـري  لـ  مـن املـوارد يف البعينـة وملـا         

دفا  واألمــن الوطنيــة  دعــم إىل اجلــي  الــوطين األفغــاف، ولألمســاعدة املقدمــة إىل قــواس الــ       
املســاعدة املقدمــة مــن منظمــة حألــ   ــال   ال ســيمااألفغانيــة مــن كافــة الشــركاء الــدوليك، و 

األطألسي من  الل بعينتما القتالية السابقة وبعينتما  ـري القتاليـة احلاليـة يف أفغانسـتان، وكـذل       
 ء؛االقت ا برامج التدريب اليننااية األ رى، وتشج  عألى مواصألة التنسيم عند

بااللتزام املقدم من حةومة أفغانسـتان بـ ن تواصـل، سـعيا إىل      دذلك ترح  - 15 
كقالـــة االســـتقرار وهتيئـــة الظـــرو  الةقيألـــة بالرســـاء ســـيادة القـــانون بصـــورة فعالـــة، تنقيـــذ   
اســتراتيجية الشــرطة الوطنيــة األفغانيــة واخلطــة الوطنيــة لألشــرطة الــ  ترتةــز عأليمــا، وكــذل     

سنواس وتركز عألـى عـدة أمـور منـما إسـمام       10ارة الدا ألية ال   تد الرإلية املطروحة من وز
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(،  د  توسي  نطاق ااسـبة الشـرطة   police-e-Mardumiاةتمعاس احملألية يف أعمال الشرطة )
وكقالة سرعة استجابتما وألسك أعمال الةش  عن اجلرطة ومنعمـا وصـون حقـوق ا نسـان     

من أجل بناء قوة  رطة قوية مخهألة ممنيـا تتطـور لتصـبح    ومةافحة العن  تد املرأة والطقل، 
قــوة مدنيــة قــادرة عألــى إنقــا  القــانون تتــوافر مــا مقومــاس البقــاء وألظــى باملصــداقية وخت ــ     
لألمســاءلة وتةــون قــادرة عألــى تقــدم اخلــدماس الشــرطية إىل ســةان أفغانســتان يف إطــار نظــام  

صـالحاس املخسسـية وا داريـة اجلاريـة يف     سيادة القـانون األوسـ  نطاقـا، مـ  التركيـز عألـى ا       
وزارة الدا ألية، مبا يف  ل  تنقيذ  طة العمـل الـ  وتـعتما الـوزارة  ـد  مةافحـة القسـاد،        
وعألى تنمية القدراس القيادية، ومن أجل النمول مبستوى أداء الشرطة الوطنيـة األفغانيـة عألـى    

 روري املقدم من اةتم  الـدوجت، وتقـر   حنو تدرجيي، عن طريم مواصألة الدعم املاجت والتقين ال
بـر  يقدمـه الشـركاء الـدوليون وا قأليميـون، مبـا يف  لـ          مـا  ب مهية ا سـمام اجلـوهري الـذي   

اةأل  الدوجت لألتنسيم الشـرطي، ألقيقـا لـذل  امـد ، وتقـر أي ـا يف هـذا السـياق با سـمام          
 يف أفغانستان؛ اجلوهري الذي تقدمه بعينة الشرطة التابعة لالألاد األورويب

بالتزاماس السألطاس األفغانية باختا  مجي  اخلطواس املمةنة، بـدعم مـن    تسلم - 16 
اةتمـ  الـدوجت، مـن أجـل تـمان سـالمة مجيـ  مـو قي األمـم املتحـدة واملـو قك العـامألك يف             
 ااجت التنمية وتقدم املساعدة ا نسـانية وكقالـة أمنـمم وحريـة تنقألـمم ووصـومم ب مـان ودون       
عواام وبصورة كامألة إىل مجي  السةان املت ررين ومحاية ممتألةاس األمـم املتحـدة واملنظمـاس    
العامألة يف اال التنمية أو يف اال تقدم املسـاعدة ا نسـانية، وتالحـظ اجلمـود املبذولـة لوتـ        

 أفغانستان؛ قواعد تنظم عمل  ركاس األمن اخلاصة العامألة يف
  تبذما السألطاس األفغانية، وفقا لقرار اجلمعيـة العامـة   باجلمود ال تسلم ضا ا - 17 

املتعألـم بسالمــة وأمـن العـامألك يف اـال       2014كانون األول/ديسمرب  12املخر   69/133
يب امجمـاس إىل  تقدم املساعدة ا نسانية ومحاية مو قي األمم املتحدة، سـعيا إىل تقـدم مـرتة   
 العدالة، وهتيب بالسألطاس األفغانية أن تواصل بذل اجلمود يف هذا الصدد؛

إزاء املشةألة النامجة عن وجود األلغـام األرتـية    ال ااال اساور ا لالق القل  - 18 
تزال قاامـة وتشـةل  طـرا كـبريا عألـى       ال امل ادة لعفراد واملتقجراس من خمألقاس احلرب ال 

ا رايســيا أمــام اســتئنا  األنشــطة االجتماعيــة واالقتصــادية وإيصــال املســاعدة   الســةان وعااقــ
ا نســانية وجمــود ا نعــار املبةــر والــتعمري، وترحــب با  ــازاس الــ  ألققــت حــ  امتن يف   
تنقيذ برنامج ا جراءاس املتعألقة باأللغام يف أفغانستان، وتخكـد أمهيـة مواصـألة تقـدم املسـاعدة      

سنواس يف إطـار برنـامج ا جـراءاس املتعألقـة      10ة العمل التشغيألية ال   تد الدولية لتنقيذ  ط
ــول عــام       ــا مــن األلغــام حبأل ــدا  الي ، 2023باأللغــام والــ  هتــد  إىل أن تصــبح أفغانســتان بأل

http://undocs.org/ar/A/RES/69/133
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وتشــج  حةومــة أفغانســتان، بــدعم مــن األمــم املتحــدة ومجيــ  اجلمــاس القاعألــة املعنيــة، عألــى  
االتطال  مبسـخولياهتا مبوجـب اتقاقيـة حظـر اسـتخدام وتةـدي        مواصألة جمودها الرامية إىل 

وتـدمري مجيـ  املخزونـاس املعروفـة      (8)وإنتاج ونقل األلغام امل ادة لعفراد وتـدمري تألـ  األلغـام   
اجلديدة من األلغام األرتية امل ادة لعفـراد والتعـاون التـام مـ  برنـامج ا جـراءاس املتعألقـة         أو

األلغام األرتية امل ادة لعفـراد واأللغـام األرتـية امل ـادة لألمركبـاس       باأللغام، ومواصألة إزالة
واملتقجــراس مــن خمألقــاس احلــرب، وتعــرب عــن اعتقادهــا ب ــرورة تقــدم املســاعدة مــن أجــل  
تــوفري الرعايـــة لأل ــحايا، مبـــن فـــيمم األ ــخاص  وو ا عاقـــة، وت هيألــمم وإعـــادة إدمـــاجمم     

 واجتماعيا؛ اقتصاديا
 

 عمألية السالم  
بــ ن عمأليــة ســالم  ــامل بقيــادة أفغانســتان بــدعم مــن جمــاس فاعألــة     تسييلم - 19 

، وبــدعم مــن اةتمــ  الــدوجت، هــي أمــر تــروري   عألــى وجــه اخلصــوص  إقأليميــة يف باكســتان
لتحقيم السالم واالستقرار عألى املدى البعيد يف أفغانستان، وتعيد ت كيد التزامما القـوي بـدعم   

ويقطــ   تبــذما يف هــذا الصــدد مــ  كــل مــن ينبــذ العنــ ،  حةومــة أفغانســتان يف اجلمــود الــ 
صــالته باملنظمــاس ا رهابيــة الدوليــة، مبــا فيمــا تنظــيم القاعــدة، و تــرم الدســتور، مبــا يف  لــ  
أحةامه املتصألة حبقوق ا نسان، وصاصة حقوق املرأة والقتياس ف ال عـن حقـوق األ ـخاص    

ألمشـــاركة يف العمـــل عألـــى إحـــالل الســـالم يف الـــذين ينتمـــون إىل األقأليـــاس، ولديـــه ا رادة ل
األـ    أفغانستان، ، عألى أن يراعى عألـى حنـــو تـــام تنقيــــذ التـدابري وا جـراءاس الـ  حـددها        

 2160 و (2012) 2082 و (2011) 1988 و (1999) 1267األمــــــــن يف قراراتــــــــه 
ال وقراراس اةأل  األ رى املتخذة يف هذا الصـدد، وهتيـب  ميـ  الـدول املعنيـة، و      (2014)

نظمــاس الدوليــة، أن تواصــل القيــام بــدورها يف عمأليــة الســالم الــ    البألــدان اةــاورة وامل ســيما
ختألقه امجماس ا رهابيـة مـن أاـر يف الشـعب األفغـاف ومـا تشـةأله         يقودها األفغان، وتسألم مبا

 من  طر يمدد إمةانية التوصل إىل تسوية سألمية يف املستقبل؛
جمودهـا الراميـة    بـدعم حةومـة أفغانسـتان يف    تكرر تيديت الهااملا الراسي   - 20 

، ويف (5)نتااج مـخ ر بـون  لإىل امل ي قدما بعمألية السالم، وفقا لألبيان الصادر عن مخ ر كابل و
ــ  األمــن يف قراراتــه          ــ  حــددها األ ــاف وتطبيــم ا جــراءاس ال ــار الدســتور األفغ  1988إط

وقراراس اةأل  األ ـرى املتخـذة يف هـذا     (2014) 2160 و (2012) 2082 و (2011)
سـألم بـه اةألـ      مـا  الصدد، وتشري إىل أن النساء يخدين دورا حيويا يف عمألية السـالم، حسـب  

_______________ 

(8) United Nations, Treaty Series, vol. 2056, No. 35597. 

http://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2082(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2160(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2160(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2082(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2160(2014)
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 (2015) 2242 و ،2000تشــرين األول/أكتــوبر  31املــخر   (2000) 1325 يف قراريــه
مبـا يف  لـ     هـذا الصـدد،   ويف القـراراس املتخـذة يف   2015تشرين األول/أكتـوبر   13املخر  

 ؛2013 تشرين األول/أكتوبر 18املخر   (2013) 2122قرار اةأل  
بـك   2015، يف هذا الصدد، باحملاداـاس املبا ـرة الـ  جـرس يف عـام      ترح  - 21 

حةومــة أفغانســتان وممينألــي حركــة طالبــان، بتيســري مــن باكســتان ومبراقبــة الصــك والواليــاس    
 مممة، وتشج  عألى مواصألة احملادااس؛املتحدة األمريةية، بوصقما  طوة أوىل 

أفغانستان وباكستان عألـى تعزيـز العالقـة بينـمما الـ  طةـن أن تـخدي         تش   - 22 
 إىل التعاون عألى مةافحة ا رهاب بقعالية وامل ي قدما بعمألية السالم ال  تقودها أفغانستان؛

أن تــتم عألــى تــرورة أن ألظــى عمأليــة الســالم بــدعم مجيــ  األفغــان و تشييتد  - 23 
مبشاركتمم، مبـا يشـمل اةتمـ  املـدف، وصاصـة اةموعـاس النسـااية، واألقأليـاس، عألـى النحـو           
الذي جرى التشديد عأليه مخ را يف نتااج مخ ر بون ويف إعالن طوكيـو، وترحـب بـاخلطواس    

واةتمــ  املــدف، وتشــج  عألــى   املتخــذة مــن أجــل زيــادة التعــاون بــك اةألــ  األعألــى لألســالم  
 ة التعاون يف املستقبل؛مواصأل

 
 احلوكمة وسيادة القانون وحقوق ا نسان  

عألى أن احلوكمـة الر ـيدة وسـيادة القـانون وحقـوق ا نسـان تشـةل        تشتد  - 24 
األساس الالزم لتحقيم االستقرار واالزدهار يف أفغانستان، وتالحـظ أمهيـة بنـاء قـدرة حةومـة      

وإرساء سيادة القانون واحلوكمة الر يدة عألـى   أفغانستان عألى تعزيز حقوق ا نسان ومحايتما
اةتم  الدوجت دعم أهدا  أفغانستان املتعألقـة باحلوكمـة يف   ب وهتيبحنو فعال يف  ل املساءلة، 

ــ     ــا يف  لـ ــدد، مبـ ــذا الصـ ــا هـ ــرف يف  مـ ــار ورد  كـ ــاد إطـ ــذاس االعتمـ ــى الـ ــالل   عألـ ــن  ـ مـ
 املتبادلة؛ املساءلة
إلصال  الشـامل، الـذي أدى، يف   ل ماربناابالتزام حةومة أفغانستان ب ترح  - 25 

مجألة أمور، إىل إنشاء سألسألة من اـال  صـن  السياسـاس برااسـة الـراي ، ممـا يعـزز عمأليـاس         
يـوم   100صن  القرار واملتابعة حلةومة الوحدة الوطنية، واعتماد الوزاراس خلط  عمل مـدهتا  

 ألمواطنك؛لرصد تقدم اخلدماس وتعزيز املساءلة والشقافية بالنسبة ل
 

 الدطقراطية -أل    
وطنيــة، وتشــدد عألــى أمهيــة عمــل مجيــ   الوحــدة البتشــةيل حةومــة  ترحيي  - 26 

األطــرا  يف أفغانســتان يــدا واحــدة مــن أجــل مســتقبل يــنعم يف  ألــه  ــعب أفغانســتان قاطبــة  

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
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ــة واالزدهــار، وترحــب بال ــازاس حةومــة أفغانســتان يف اــال     بالوحــدة والســالم والدطقراطي
 تعزيز املخسساس الدطقراطية؛

ــو     تشيير - 27  ــد ت كيــدف يف مــخ ر طوكي ــزام حةومــة أفغانســتان، الــذي أعي إىل الت
بش ن أفغانستان، بتعزيز العمألية االنتخابية يف أفغانستان وألسينما، بالجراء إصالحاس انتخابيـة  

الســابقة،  طويألــة األجــل مبــا يف  لــ  عــن طريــم مراعــاة الــدروس املســتقادة مــن االنتخابــاس    
ــة      وتشــجي  مشــاركة املــرأة، ل ــمان إجــراء االنتخابــاس يف املســتقبل بطريقــة  ــقافة دطقراطي
مواــوق  ــا تشــمل اجلميــ ، وتخكــد مــن جديــد أن إحــالل الســالم يف أفغانســتان يف املســتقبل   
ــك الســألطاس        ــرام القصــل ب ــا بالشــقافية واحت ــة و تعم ــز املخسســاس الدطقراطي يةمــن يف تعزي

 ـــواب  واملـــوازين الدســـتورية وتـــمان حقـــوق املـــواطنك وواجبـــاهتم وإعمامـــا،  وترســـي  ال
ا تقـوم بـه مـن    مبـ وترحب يف هذا الصـدد بالنشـاء الألجنـة اخلاصـة املعنيـة با صـال  االنتخـايب و       

عــزم حةومــة أفغانســتان عألــى إجــراء انتخابــاس برملانيــة وانتخابــاس اــال  األيــة يف  بعمــل، و
 أقرب وقت ممةن؛

 
 عدلال -باء   

ــا         ترحيي  - 28  ــتان بشــ ن إصــال  قط ــذهتا حةومــة أفغانس ــ  اخت ــاخلطواس ال ب
العــدل، والتزاممــا بتحســك ســبل االســتقادة مــن إقامــة العــدل يف مجيــ  أحنــاء أفغانســتان الــذي  

ــدن بشــ ن أفغانســتان املعقــود يف      ــه احلةومــة يف مــخ ر لن كــانون األول/ديســمرب   4تعمــدس ب
ــى تنقيــ  2014 ــة عأل ــم ، وألــه احلةوم ــا لإلصــال ، وف ــا ذ برناام ــة  ورد يف م ــما املعنون  ورقت

، يف حــك وقتـــه،  “ألقيــم االعتمــاد عألــى الــذاسش التزامــاس با صــال  وهديــد الشــراكة        ”
بالتنسيم م  املنظماس وا داراس احلةومية املعنيـة، وألـه اةتمـ  الـدوجت عألـى مواصـألة دعـم        

لق ـاة والتصـديم عألـى تعيينـه والـذي      وترحب با تيـار كـبري ا  جمود احلةومة يف هذا الصدد، 
قد اختذ بالقعل اخلطواس األوىل لإلصال  مـن قبيـل كقالـة كشـ  أع ـاء احملةمـة العأليـا عـن         

 ممتألةاهتم وإطالق استعرال منمجي لعداء وزيادة عدد الق اة من النساء؛
بالتقـدم الـذي أحرزتـه حةومـة أفغانسـتان بـدعم مـن اةتمـ  الـدوجت يف           تن ه - 29 

ختصي  موارد كافية  عادة بناء قطا  السجون وإصالحه من أجـل النـمول بـاحترام سـيادة     
القانون وحقوق ا نسان يف هذا القطا ، واحلد يف الوقت نقسه من املخـاطر الـ  يتعـرل مـا     

ة والعقأليـة، وتـدعو إىل إنشـاء آليـة فعالـة ملنـ  فـرار السـجناء         السجناء فيما يتعألم بالصحة البدني
 من السجون وإلقاء القبض عألى القارين منمم؛
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مبواصألة حةومة أفغانستان بذل اجلمود، بدعم من بعينة تقدم املسـاعدة   ترح  - 30 
واةتم  الدوجت والشركاء امت رين، مبا يف  ل  الألجنة األفغانية املستقألة املعنية حبقـوق ا نسـان،   
من أجل محاية حقوق ا نسان جلمي  احملتجـزين يف مجيـ  السـجون ومراكـز االحتجـاز األفغانيـة       

نـ  انتـماكما، وفقـا لألدسـتور األفغـاف والقـوانك األفغانيـة وااللتزامـاس الدوليـة،          والنمول  ا وم
احلةومــة عألــى القيــام بــذل ، وترحــب بتعــاون احلةومــة وبــاجلمود الــ  يبــذما اةتمــ    وتشــج 

الدوجت  د  توفري الدعم يف هذا الصدد، وألي  عألما بالتوصياس الواردة يف تقريري بعينة تقدم 
ــاعدة املـــ  ــوبر   10خر ك املسـ ــرين األول/أكتـ ــانون 20 و 2011تشـ ، 2013/ينـــاير اليناف كـ

 إىل ترمــي الــ  الوطنيــة العمــل  طــة باعتمــاد وترحــب الصــدد، هــذا يف احملــرز التقــدم وتالحــظ
 مـن  املزيـد  إحـراز  عألـى  وتشج  وتخيدف، األفغانية االحتجاز مرافم يف التعذيب عألى  اما الق اء
 أمهية ت كيد وتةرر لألمحتجزين، ا نسان حقوق بانتماكاس املتعألقة اساالدعاء معاجلة يف التقدم
 املرعية؛ القانونية وا جراءاس والعمألياس القانون سيادة احترام

بالتزام حةومـة أفغانسـتان بةقالـة وصـول املنظمـاس املعنيـة إىل مجيـ          ترح  - 31 
السجون يف أفغانستان دون عاام، وتشدد عألى أمهية تمان وصول املنظمـاس املعنيـة، وتـدعو    
إىل االحترام التام لألقانون الدوجت يف هذا الصدد، مبا يف  ل  القـانون ا نسـاف وقـانون حقـوق     

 احتجازهم؛ ا يشمل القصر يف حالا نسان، حسب االقت اء، ومب
 

 ا دارة العامة -جيم   
حةومة أفغانسـتان عألـى أن تواصـل إصـال  قطـا  ا دارة العامـة عألـى         حتث - 32 

حنو فعال من أجل إرساء سيادة القانون وتمان احلوكمة الر ـيدة واملسـاءلة، وترحـب بـاجلمود     
لإلصال ، املتو ى يف إطـار االعتمـاد عألـى الـذاس     ال  تبذما احلةومة وبالتزاماهتا بتنقيذ برنااما 

، وترحـب  (2)من  الل املسـاءلة املتبادلـة، وعمأليـة كابـل وإطـار عمـل طوكيـو لألمسـاءلة املتبادلـة         
أي ــا بــاجلمود الــ  تبــذما احلةومــة وااللتزامــاس الــ  أعألنتــما يف هــذا الصــدد يف مناســباس كــان  

يف اةأل  املشترت لألتنسيم والرصد التـاب   طـار عمـل    آ رها االجتما  اليناف لةبار املسخولك 
 ؛2015 عام الذي عدقد يف ساءلة املتبادلةطوكيو لألم
ــاس       تشييي   - 33  ــة واملخسسـ ــدول املاحنـ ــ  الـ ــ  مجيـ ــا يف  لـ ــدوجت، مبـ ــ  الـ اةتمـ

واملنظماس الدولية، احلةومية منما و ري احلةومية، عألى مساعدة حةومـة أفغانسـتان يف إيـالء    
قطاعـاس، وعألـى    وتنميـة املـوارد البشـرية أولويـة تشـمل عـدة      عألـى حنـو مسـتدام    بناء القدراس 

تنسيم جمودف مـ  اجلمـود الـ  تبـذما احلةومـة، مبـا يف  لـ  عمـل الألجنـة املسـتقألة لإلصـال             
ــوطين ودون          ــى الصــعيدين ال ــة عأل ــدراس ا داري ــاء الق ــن أجــل بن ــة، م ــة املدني ا داري واخلدم

ــوطين،  ــتان       ترحــب وال ــة أفغانس ــك حةوم ــه ب ــذي   التوصــل إلي ــاق ال ــذا الصــدد باالتق يف ه
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ظماس الدولية والبألدان الشريةة عألى املرتباس عألى أساس بنـاء القـدراس مـن أجـل ألقيـم      واملن
 النتااج، والتركيز عألى التدريب يف الو اا  امامة يف اخلدمة املدنية؛

أمهيــة بنــاء املخسســاس يف اســتةمال إرســاء اقتصــاد يســتند إىل    تكييرر تيديييت - 34 
الققر و ألم فرص عمـل، وبنـاء قطـا  مـاجت     سياساس اقتصاد كألي سأليمة، يستمد  احلد من 

يوفر اخلدماس إىل جماس عدة منما املخسساس البالغة الصغر واملخسساس الصـغرية واملتوسـطة   
احلجم واألسر املعيشية ووتـ  قواعـد  ـقافة لتنظـيم األعمـال التجاريـة وإعمـال املسـاءلة ويف         

ــم النمــو االقتصــ    ــما مشــاري   املســامهة يف  لــ ، وتشــدد عألــى الصــألة بــك ألقي ادي، بســبل من
 أفغانستان؛ امياكل األساسية، وإتاحة فرص العمل يف

ــة األمــم املتحــدة ملةافحــة      تشيير - 35  ــى اتقاقي إىل تصــديم حةومــة أفغانســتان عأل
، وتةرر ا عراب عـن تقـديرها اللتزامـاس حةومـة أفغانسـتان مبةافحـة القسـاد الـ          (9)القساد

، وتـدعو احلةومـة إىل اختـا  إجـراءاس حالـة لألوفـاء بتألـ         لنـدن و أعألنتما يف مـخ ري طوكيـو  
ــة        ــى صــعيد احلةوم ــة واملســاءلة والشــقافية يف ا دارة، عأل ــادة القعالي ــن أجــل زي ــاس م االلتزام
الوطنيــة وحةومــاس املقاطعــاس واحلةومــاس احملأليــة، وترحــب بــاجلمود الــ  تبــذما احلةومــة    

مبةافحـة القسـاد، مبـا يف  لـ  قـرار متابعـة ق ـية        وبااللتزام الراس  لقيـادة أفغانسـتان اجلديـدة    
اةتم  بـ  وهتيـب مصر  كابـل، وإصـال  عمأليـة الشـراء والتصـدي لعوامـل القسـاد األ ـرى،         

الــدوجت دعــم جمــود احلةومــة يف هــذا الصــدد، وترحــب مبواصــألة تقــدم الــدعم عألــى الصــعيد    
يف الوقـت  اتـه مـ  بـال       الدوجت من أجل ألقيم أهدا  أفغانستان املتعألقة باحلوكمة، وتالحظ

 داــه القســاد مــن آاــار فيمــا يتعألــم بــاألمن واحلوكمــة الر ــيدة ومةافحــة صــناعة     مــا القألــم
 املخدراس والتنمية االقتصادية؛

 بسياسـة احلوكمـة عألـى الصـعيد دون الـوطين، وإطـالق  طـ  عمـل        ترح   - 36 
يـادة إبـراز جمـود املخسسـاس     يوم حلةام املقاطعاس األربعة والينالاك، وتخكد أمهيـة ز  100 الـ

واجلماس القاعألة عألى الصعيد دون الوطين وزيادة قدراهتا ومساءلتما يف تقأليـل احليـز السياسـي    
ــة       ــما بطريقــة تدرجيي ــة و ةين ــاء قــدراس املخسســاس احملألي املتــا  لألمتمــردين، وتشــج  عألــى بن

بصـورة منتظمـة   ومستدامة ماليـا، وتـدعو إىل ختصـي  مزيـد مـن املـوارد لسـألطاس املقاطعـاس         
ــدعم          ــدوجت تقــدم ال ــدم املســاعدة واةتمــ  ال ــة تق ــ  مواصــألة بعين ــا يف  ل ــا، مب ــخ   طةــن التنب

 األمهية؛ البال 

_______________ 

 .42146، الرقم 2349املرج  نقسه، اةألد  (9)
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بالنشـــاء اةألــ  األعألـــى لعراتـــي وامليــاف، برااســـة الـــراي ،    ضا يييا ترحيي   - 37 
مان حقـوق  وباجلمود املنتظمة ال  تقوم  ا هيئة األراتي املسـتقألة يف أفغانسـتان مـن أجـل تـ     

حةومـة أفغانسـتان عألـى أن تعـا ،      ألـه واملألةية الينابتـة ومحايـة األراتـي العامـة واملشـتركة،      
ـــالل برنــامج     ـــن  ــ ـــة األراتــي مـ ـــة مبألةيـ مبســاعدة اةتمــ  الــدوجت، مســ لة املطالبــاس املتعألقـ
 امــل يتيح إصـدار سـنداس املألةيـة، مبـا يشـمل تسـجيل مجيـ  املمتألةـاس رليـا وتعزيـز أمـن            

واس الـ  اختـذهتا احلةومـة    حقوق املألةية، مبا يف  ل  حقـوق املألةيـة لألنسـاء، وترحـب بـاخلط     
 الصدد؛ هذا بالقعل يف

 
 حقوق ا نسان -دال   

إىل أن تمان احترام حقـوق ا نسـان واحلريـاس األساسـية لألجميـ  يف       تشر - 38 
الدســتور األفغــاف يعــد إ ــازا سياســيا كــبريا، وتــدعو إىل احتــرام حقــوق ا نســان واحلريــاس     

من أنوا  التمييـز، وتخكـد تـرورة تنقيـذ أحةـام       األساسية لألجمي  بشةل تام، دون أي نو 
الدستور األفغاف املتعألقة حبقوق ا نسان عألى حنو تام، وفقا لاللتزامـاس الـ  يقت ـيما القـانون     

كـامال،   الدوجت الساري، وصاصة االلتزاماس املتعألقة بتمت  املرأة والطقل حبقـوق ا نسـان  تعـا   
بـاجلمود الـ  تبـذما     وتنـوف العنيـ  بطريقـة  ـامألة،     عألى أمهية مةافحـة التطـر   أي ا شدد تو

 ؛حةومة أفغانستان يف هذا الصدد
باجلمود ال  تبذما حةومة أفغانستان يف إ اعة احتـرام حقـوق ا نسـان     تن ه - 39 

ــا إزاء امتاــار املــدمرة ألعمــال العنــ  واألنشــطة           وتشــج  تألــ  اجلمــود، وتعــرب عــن قألقم
ة طالبان، مبا يف  ل   بةة حقـاف، وتنظـيم القاعـدة و ريمهـا مـن      ا رهابية ال  تقوم  ا حرك

اجلماعــاس العنيقــة واجلماعــاس املتطرفــة واجلماعــاس املســألحة  ــري املشــروعة واةرمــون تــد    
األ خاص املنتمك إىل أقألياس عرقية ودينية، بالنسـبة لألتمتـ  حبقـوق ا نسـان وقـدرة احلةومـة       

األساسـية جلميـ  األفغـان، وتالحـظ مـ  القألـم التقـارير        عألى كقالة حقوق ا نسان واحلريـاس  
ال  تقيد بوقو  انتـماكاس وإسـاءاس حلقـوق ا نسـان وانتـماكاس لألقـانون ا نسـاف الـدوجت،         

يف  ل  االنتماكاس وا ساءاس املرتةبة تد النسـاء واألطقـال، وصاصـة القتيـاس، وتخكـد       مبا
وتـرورة كقالـة احتـرام احلـم يف حريـة التعـبري        ترورة مواصألة تعزيز التسامح واحلريـة الدينيـة  

واحلم يف حرية القةر أو ال مري أو املعتقد، وفقا ألحةـام الدسـتور األفغـاف واملواايـم الدوليـة      
ــماكاس       ــو  انت ــم يف االدعــاءاس بوق ــزم  ــا أفغانســتان، وتشــدد عألــى تــرورة التحقي ــ  تألت ال

اال انتصـا  لأل ـحايا تتسـم بالةقـاءة     وإساءاس يف احلاتر واملاتي، وتخكـد أمهيـة تـوفري وسـ    
والقعالية، وتقدم مرتةيب هذف االنتماكاس إىل العدالـة وفقـا لألقـانون الـوطين والـدوجت، وتـدعو       
إىل تنقيذ القانون املتعألـم بوسـاا  ا عـالم عألـى حنـو تـام، وتالحـظ مـ  القألـم يف الوقـت  اتـه            
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ان ألعمال التخوي  والعنـ ، مينـل   استمرار تعرل وساا  ا عالم األفغانية والصحقيك األفغ
التحـــذيراس الـــ  وجمتـــما حركـــة طالبـــان مـــخ را إىل اطـــ  تألقزيـــون وحـــاالس ا تطـــا  
صـحقيك، بــل وقتألــمم، عألـى يــد مجاعــاس إرهابيـة ومتطرفــة وإجراميــة، وتـدين  لــ ، وألــه     
ــ  يتعــرل مــا الصــحقيون       ــداءاس ال ــم يف امل ــايقاس واالعت ــى التحقي ــة عأل الســألطاس األفغاني

 وتقدم املسخولك عن ارتةا ا إىل العدالة؛
عألى حةومة أفغانسـتان  سـمامما  مـة يف عمأليـة االسـتعرال الـدوري        تثين - 40 

الشامل، وتدعو إىل استمرار مشاركة اةتم  املدف األفغـاف عألـى حنـو نشـ  يف هـذف العمأليـة،       
 لصدد يف حك وقتما؛وتشج  عألى تنقيذ التوصياس الواردة يف التقرير املعد يف هذا ا

أمهيــة الــدور الــذي ت ــطأل  بــه الألجنــة األفغانيــة املســتقألة املعنيــة  تيديييت تكييرر - 41 
حبقوق ا نسان يف تعزيـز حقـوق ا نسـان واحلريـاس األساسـية ومحايتـما، وتخكـد احلاجـة إىل         
ــاس احملأليــة يف مجيــ  أحنــا          ــذ واليتــما بــالتركيز عألــى اةتمع ء تــمان صــقتما الدســتورية وتنقي

أفغانستان  د  تشجي  رف  مستوى وعي عموم الناس وزيـادة إ  ـا  احلةومـة لألمسـاءلة،     
وتشــدد عألــى أمهيــة أن تعيــد حةومــة أفغانســتان ت كيــد التزاممــا باســتيقاء املعــايري املطألوبــة يف    

، بغـرل إبقـاء   (10)من قانون الألجنـة ومبـادب بـاري     11مقوتي حقوق ا نسان وفقا لألمادة 
، وترحـب بقـرار احلةومـة أن تتحمـل املسـخولية بالةامـل عـن        “أل ”د القئة مركز الألجنة عن

 ويـل األنشطــة األساسية ال  تقوم  ا الألجنة، وأله احلةومة عألى تنقيذ هـذا القـرار، وألـه    
الألجنة عألى التعاون بشةل وايـم مـ  اةتمـ  املـدف األفغـاف، وهتيـب بـاةتم  الـدوجت مواصـألة          

 ا الصدد؛تقدم الدعم يف هذ
نيســان/أبريل  28املــخر   (2006) 1674إىل قــراراس األــ  األمــن  تشيير - 42 
 (2009) 1894 و 2006كــانون األول/ديســمرب   23املــخر   (2006) 1738 و 2006
، وإىل تقريـر منتصـ  السـنة الـذي أعدتـه بعينـة تقـدم        2009تشرين اليناف/نوفمرب  11املخر  

زا  املسـألح، وتعـرب عـن قألقمـا البـال       ـعن محاية املدنيك يف الن 2015املساعدة يف  وز/يوليه 
اخلساار البشرية يف صقو  املدنيك، ومن بينمم بوجـه  ـاص نسـاء    إزاء استمرار ارتقا  عدد 

ــان،       ــة، وتالحــظ أن حركــة طالب ــ  يف اةتمعــاس احملألي ــار النا ــئة عــن  ل وأطقــال، وإزاء امتا
ــة     يف مبـــا ــة واملتطرفـ ــا مـــن اجلماعـــاس العنيقـ ــيم القاعـــدة و ريمهـ ــبةة حقـــاف، وتنظـ  لـــ   ـ

حمل املسخولية عن الغالبيـة العظمـى مـن اخلسـاار     تزال تت ال واجلماعاس املسألحة  ري املشروعة
البشرية بك املدنيك، وتةرر نداءها الداعي إىل اختا  مجيـ  اخلطـواس املمةنـة حلمايـة املـدنيك،      

_______________ 

 ، املرفم.48/134القرار  (10)

http://undocs.org/ar/S/RES/1674(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1738(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1894(2009)
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وتــدعو إىل اختــا  مزيــد مــن اخلطــواس املناســبة يف هــــذا الصــدد، وإىل التقيــــد التــــام بالقانــــون  
  حلقوق ا نسان؛ا نسانــي الدوجت والقانون الدوجت

باجلمود املبذولة حلماية السةان املدنيك واحلـد مــن اخلسـاار البشـرية يف      تن ه - 43 
أن تواصـل   والقـواس الدوليـة   صقو  املدنيك، وهتيب بقواس الدفا  واألمن الوطنيـة األفغانيـة  

ــة يف هــذا الصــدد، وصاصــة عــن طريــم مواصــألة اســتعرال أســاليب العمــل      بــذل جمــود حينيين
جـراءاس املتبعـة والقيـام باسـتعرال احلـاالس الـ  يبألـ  فيمـا عـن وقـو   سـاار بشـرية يف             وا 

صقو  املدنيك والتحقيم فيما عندما ترى حةومة أفغانستان أن من املناسب إجـراء ألقيقـاس   
 مشتركة فيما؛

أمهيـة الوفــاء بااللتزامـاس الدوليـة الــ  تقت ـي النـمول حبقــوق       تيدييت  تكيرر  - 44 
ملنصوص عأليمـا يف الدسـتور األفغـاف، وتةـرر يف هـذا السـياق أي ـا ت كيـد أمهيـة تنقيـذ           املرأة ا

، وترحــب باعتمــاد حةومــة أفغانســتان يف حزيران/يونيــه (2000) 1325قـرار األــ  األمــن  
ألمـن، وتخيـد اجلمـود املبذولـة مـن أجـل        طة عمألما الوطنية املتعألقة باملرأة والسالم وا 2015

ــه  19املـــخر   (2008) 1820تنقيـــذها، وتشـــري إىل قـــراراس اةألـــ     2008حزيران/يونيـ
تشـرين   5املـخر    (2009) 1889 و 2009أيألول/سبتمرب  30املخر   (2009) 1888 و

ــوبر  ــخر   (2010) 1960 و 2009األول/أكتـــ ــمرب   16املـــ ــانون األول/ديســـ  2010كـــ
 (2015) 2242 و (2013) 2122 و 2013/يونيــــه حزيران 24 املــــخر  (2013) 2106 و

 من؛املتعألقة باملرأة والسالم واأل
عألى التزامما والتـزام حةومـة أفغانسـتان التزامـا راسـخا واابتـا بتقعيـل         تشتد - 45 

مشــاركة املــرأة بصــورة كامألــة وعألــى قــدم املســاواة يف مجيــ  اــاالس احليــاة يف أفغانســتان          
وتـــرورة مســـاواة املـــرأة  امـــا بالرجـــل أمـــام القـــانون ومســـاواهتا يف فـــرص التعألـــيم والعمـــل 

ةينــما يف احليــــاة السياسيــــة واحليــــاة العامـــــة وا دارة احلةوميــــة وقطــا   ومشــاركة املــرأة و 
 األمــن عألـى مجي  املستوياس يف أفغانستان، وصاصة يف املناصب القيادية؛

مبا ألققه حةومـة أفغانسـتان مـن إ ـازاس ومـا تبذلـه مـن جمـود سـعيا           تشيت - 46 
ل اجلنســـانية، مبـــا يف  لـــ  يف الـــربامج الوطنيـــة  مةافحـــة التمييـــز وتعمـــيم مراعـــاة املســـاا  إىل
تةقألـه   مـا  األولوية، وإىل محاية املساواة يف احلقوق بك املرأة والرجل وتشـجيعما حسـب    اس

ــرأة        ــز تــد امل ــ  أ ــةال التميي ــى مجي ــة الق ــاء عأل ــى اتقاقي ــما تصــديقما عأل ــور من ــة أم  (11)مجأل
نستان وقانون الق ـاء عألـى العنـ  تـد     والدستور األفغاف و طة العمل الوطنية لألمرأة يف أفغا

_______________ 

(11) United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
http://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1889(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
http://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
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أبألغت عنه بعينة تقـدم املسـاعدة مـن تقـدم يف تنقيـذ القـانون، وتخكـد أمهيـة          ما املرأة، وتالحظ
تنقيذف بشةل كامل بوصقه أحد االلتزاماس الرايسية يف إطار عمل طوكيو لألمساءلة املتبادلـة،  

اجلنسـانية وفقـا اللتزامـاس أفغانسـتان      وتخكد احلاجة إىل إحراز املزيد من التقدم بش ن املساال
 مبوجب القانون الدوجت؛

مجي  حوادث التمييز والعن  تد النساء والقتيـاس، و ـري  لـ      تتان لشتة - 47 
، وتشـدد عألـى أمهيـة    ‘‘جـراام الشـر   ’’من أ ـةال العنـ  اجلنسـاف واجلنسـي، مبـا يف  لـ        

احلوادث الـ  تتعـرل مـا     ال سيمامةافحة إفالس املسخولك عن هذف احلوادث من العقاب، و
النساء النا طاس والنساء البارزاس يف احلياة العامـة، وألـي  عألمـا بالتقـدم امـام الـذي أحرزتـه        
حةومـة أفغانسـتان يف هـذا الصــدد، وتةـرر التزاممـا القـوي بــدعم جمـود حةومـة أفغانســتان         

ميــ  التــدابري املتخــذة ملواصــألة التصــدي مــذف املســ لة، وتةــرر أي ــا ا عــراب عــن تقــديرها جل  
 د  التصدي لألعن  تد املرأة، مبا يف  ل  من  الزواج با كراف، ف ال عـن ا سـمام املقـدم    

 من هيئة األمم املتحدة لألمساواة بك اجلنسك و ةك املرأة )هيئة األمم املتحدة لألمرأة(؛
طقـال يف  ترورة كقالة احترام حقوق ا نسان واحلرياس األساسـية لع  تؤدت - 48 

أفغانستان، وتـذكر باحلاجـة إىل أن تنقـذ مجيـ  الـدول األطـرا  عألـى حنـو تـام اتقاقيـة حقـوق            
وبروتوكوما اال تياري املتعألم ببي  األطقال واستغالل األطقال يف البغـاء ويف املـواد    (12)الطقل

وقـرار   (14)ةوبروتوكوما اال تياري املتعألم با ترات األطقال يف املنازعـاس املسـألح   (13)ا باحية
ومجيـــ  القـــراراس الالحقـــة  2005 وز/يوليـــه  26املـــخر   (2005) 1612األـــ  األمـــن 

والنــزا  املسألح، وأليــ  عألما بتقريــر األميــن العــام عــــن األطقـال    األ رى املتعألقة باألطقال
واستنتاجــاس القريــم العامــل التابـــ  ةألـــ  األمـــن املعنـــي      (15)نستانوالنـزا  املسألح يف أفغا

 ؛(16)املسألح بش ن أفغانستان باألطقال والنـزا 
، يف هــذا الصــدد، إزاء اســتمرار حركــة طالبــان،  تعيير  عيين قلقلييا الشييتات  - 49 

عـاس ا رهابيـة   يف  ل   بةة حقاف، و ريمها من اجلماعاس املسألحة  ري املشروعة واجلما مبا
يف أفغانستان يف هنيد األطقال واالستعانة  م، وإزاء قتل األطقـال وتشـويممم نتيجـة لألنــزا ،     
وتخكد، يف هذا الصدد، أمهية وتـ  حـد لتجنيـد األطقـال واالسـتعانة  ـم مبـا خيـال  القـانون          

_______________ 

 .27531، الرقم 1577املرج  نقسه، اةألد  (12)

 .27531، الرقم 2171املرج  نقسه، اةألد  (13)

 .27531، الرقم 2173ملرج  نقسه، اةألد ا (14)

(15) A/68/878-S/2014/339 و  32إىل  23، الققراسS/2015/336. 

(16) S/AC.51/2011/3. 

http://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
http://undocs.org/ar/A/68/878-S/2014/339
http://undocs.org/ar/S/2015/336
http://undocs.org/ar/.51/2011/3
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ــ  ترتةــب حبــم األطقــ        ــداءاس األ ــرى ال ــماكاس واالعت ــ  االنت ــدوجت الســاري، وجلمي ال، ال
وتعرب عن تقديرها ملـا أحرزتـه حةومـة أفغانسـتان مـن تقـدم يف محايـــة األطقـال واللتــزامما          
الراس  بتوفري تأل  احلماية، مبا يف  لــ  ا دانـة الشـديدة ألي اسـتغالل يتعـرل لـه األطقـال،        

يتجألـى يف إنشــاء الألجنـة التوجيميــة املشــتركة بـك الــوزاراس املعنيـة حبمايــة حقــوق      مــا حسـب 
ــانون     الط ــة يف كــ ــ  احلةومــ ــال، وتوقيــ ــة األطقــ ــة حبمايــ ــال معنيــ ــة اتصــ ــيك جمــ ــل، وتعــ قــ

ــاف ــاير/الين ــة يف       2011 ين ــن الوطني ــواس األم ــرتبطك بق ــال امل ــم باألطق ــل تتعأل ــى  طــة عم عأل
أفغانستان، مبا يف  ل  مرفقاس تأل  اخلطة، واعتماد احلةومة  ريطة طريم يف آب/أ سـط   

العمل، وترحب بالتقدم احملرز يف تنقيـذ  طـة العمـل،    تستمد  تعجيل االمتينال خلطة  2014
 وتةرر دعوهتا إىل تنقيذ أحةامما عألى حنو تام بالتعاون الوايم م  بعينة تقدم املساعدة؛

مبــا لــدى القتيــاس مــن احتياجــاس  اصــة، وتــدين بشــدة اســتمرار          تسييلم - 50 
املرافـم   ال سـيما هذف املرافم، وامجماس ا رهابية عألى املرافم التعأليمية والتمديد بامجوم عألى 

املستشـقياس واأل ـخاص املتمـتعك باحلمايـة ممـن مـم صـألة         اخلاصة بالقتيـاس األفغانيـاس و/أو  
بتأل  املرافم يف أفغانسـتان، يف انتـمات لألقـانون الـدوجت السـاري، وتعـرب عـن بـال  قألقمـا إزاء          

 يد بشن امجماس عأليما؛التمد ازدياد حاالس إ الق املدارس بسبب امجماس ا رهابية أو
أمهية  طـة العمـل الوطنيـة األفغانيـة ملةافحـة االهـار باألطقـال،         تكرر تيديت - 51 

وتةرر أي ا دعـــوهتا إىل تنقيـــذ  طة العمل عألى حنـــو  امـــل، وترحب بان ـمام أفغانسـتان   
اقبة عأليه املةمـل  إىل بروتوكول من  وقم  االهار باأل خاص، وصاصة النساء واألطقال، واملع

 ؛(17)التقاقية األمم املتحدة ملةافحة اجلرطة املنظمة عرب الوطنية
 

 التنمية االجتماعية واالقتصادية  
حنـو االعتمـاد عألـى    ”بالوايقة االستراتيجية حلةومة أفغانستان املعنونة  ترح  - 52 

وبـالربامج الوطنيـة  اس األولويـة الـواردة يف الوايقـة،       “الذاسش رإلية استراتيجية لعقد التحـول 
مبــا تنطــوي عأليــه مــن تركيــز عألــى النمــو االقتصــادي وإدرار الــد ل وتــوفري فــرص العمــل           

 البشرية؛ واحلوكمة والتنمية
بــدعم التنميــة االقتصــادية عألــى املــدى الطويــل يف أفغانســتان   الهااملييا جتييتد  - 53 

ووفقـا لربنـامج ا صـال  لألحةومـة عألـى النحـو املتقـم عأليـه يف          عألى أسـاس املسـاءلة املتبادلـة،   
 إطار االعتماد عألى الذاس من  الل املساءلة املتبادلة؛

_______________ 

(17) United Nations, Treaty Series, vol. 2237, No. 39574. 
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إطـار   هـو و ،بالصيغة اةـددة  طـار عمـل طوكيـو لألمسـاءلة املتبادلـة       ترح   - 54 
سـتوجه أنشـطة    وآلية الرصد الواردة فيـه الـ    ،االعتماد عألى الذاس من  الل املساءلة املتبادلة

حةومــة الوحــدة الوطنيــة ألفغانســتان واةتمــ  الــدوجت عألــى األقــل حــ  ةايــة فتــرة احلةومــة     
ــة،  ــه  واحلالي ــد التزاممــا بتحســك األمــن واالســتقرار السياســي    احلالــذي أعــادس في ةومــة ت كي

 ومةافحة القساد وألسك إدارة احلةم وسيادة القانون وحقوق ا نسان، واسـتعادة االسـتدامة  
املالية ونزاهة املالية العامـة واألعمـال املصـرفية التجاريـة، وإصـال  التخطـي  وا دارة يف اـال        
التنمية وكقالـة حقـوق املـواطنك يف التنميـة، وهتيئـة بيئـة مخاتيـة لتنميـة القطـا  اخلـاص والنمـو            

تمـ  الـدوجت   الشامل، وهديد الشراكة من أجل التنمية وألسك فعالية املعونـة، والـذي التـزم اة   
فيه بتعزيز الةقاءة يف تقدم املعونة ا منااية ومواءمة جزء من املساعدة مـ  األولويـاس األفغانيـة    

 وألويل جزء من املساعداس ال  يقدمما عن طريم امليزانية الوطنية لألحةومة؛
ــدة     تناايييت عليييا وجيييل االسيييهع ال   - 55  ــم املتحـ ــة األمـ ــدول ومنظومـ ــ  الـ مجيـ

واملنظماس  ري احلةومية، مبا فيما املخسساس املاليـة الدوليـة وا قأليميـة، أن    واملنظماس الدولية 
طةن ويألزم من املسـاعدة ا نسـانية واملاليـة والتقنيـة واملاديـة،       ما تواصل تزويد أفغانستان بةل

واملساعدة الالزمة لإلنعار والتعمري والتنمية والتعأليم، بالتنسيم الوايـم مـ  حةومـة أفغانسـتان     
ــ ــتراتيجية املعنونــة   ووفق ــة اســتراتيجية لعقــد       ”ا لوايقــة االس ــاد عألــى الــذاسش رإلي حنــو االعتم

ــة       “التحــول ــة البالغ ــى األمهي ــة، وتشــدد عأل ــواردة يف الوايق ــة ال ــة  اس األولوي ــربامج الوطني وال
مواصــألة وتعاقــب تنقيــذ برنــامج ا صــال  والــربامج الوطنيــة  اس األولويــة، وأهــدا  التنميــة   

 املتقم عأليما يف إطار االعتماد عألى الذاس من  الل املساءلة املتبادلة؛ واحلوكمة
بالتطور الةبري والتقدم املألحوظ الذي أحرزته أفغانستان يف  ـل اطـراد    تسلم - 56 

الــدعم املقــدم مــن اةتمــ  الــدوجت يف الســنواس املاتــية، وتعــرب عــن ت ييــدها  عــادة ت كيــد     
ــك أفغانســتان و   ــد الشــراكة ب ــدن بشــ ن أفغانســتان يف      وتوطي ــخ ر لن ــدوجت  ــالل م اةتمــ  ال

( الـذي سـتوطد  اللـه أفغانسـتان سـيادهتا      2024-2015م  بدء عقد التحول ) 2014 عام
من  الل تعزيز إقامة دولـة تتـوفر مـا مقومـاس البقـاء وتـخدي كامـل مماممـا  دمـة لشـعبما،           

فغـاف، وصاصـة املـرأة، يف وتـ      وأله حةومة أفغانستان عألى إ رات مجي  عناصـر اةتمـ  األ  
برامج ا  ااة والت هيـل وا نعـار والـتعمري وتنقيـذها، وترحـب بـالتزام احلةومـة بوتـ   طـة          

  ةك اقتصادي وطنية لألمرأة؛
بالتحدياس ال  ستجا ما أفغانستان يف املراحـل املقبألـة، وترحـب    تسلم ضا ا  - 57 

يـون دوالر مـن دوالراس الواليـاس املتحـدة الـ       بأل 16بالتربعاس السخية ال  هاوز اموعمـا  
، وبـالتزام اةتمـ  الـدوجت    2015تعمد اةتم  الدوجت يف مخ ر طوكيو بتقدطما ح  ةايـة عـام   
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بنق  املستوى الـذي كـان عأليـه يف العقـد املاتـي       2017مبواصألة تقدم الدعم ح  ةاية عام 
التنميـة االقتصـادية يف أفغانسـتان يف األجـل      أو مبستوى قريب منه، اـددا بـذل  التزامـه بـدعم    

الطويل عألى أساس املساءلة املتبادلة، وترحب بتمس  حةومـة أفغانسـتان بعزممـا عألـى الوفـاء      
بااللتزامــاس الــ  تعمــدس  ــا احلةومــة يف إطــار عمــل طوكيــو لألمســاءلة املتبادلــة، وتخكــد أن  

 بعزم؛ واحلةومة أن يعمال اةتم  الدوجتاستمرار الدعم الدوجت يف األعوام املقبألة يستألزم من 
بالتقدم املطـرد احملـرز يف تنقيـذ إطـار عمـل طوكيـو لألمسـاءلة املتبادلـة          ترح  - 58 

ــز       ــه، الــذي أعــادس فيــه حةومــة أفغانســتان ت كيــد التزاممــا بتعزي وآليــة الرصــد املنشــ ة مبوجب
دسـتور األفغـاف، وتـرى أن    احلوكمة يف  ل احترام حقوق ا نسان وسيادة القانون والتقيد بال

يتجـزأ مـن النمـو املطـرد والتنميـة االقتصـادية ويألتـزم فيـه اةتمـ  الـدوجت            ال  ل  االلتـزام جـزء  
بتحسـك الةقــاءة يف تقــدم املعونــة ا مناايــة عــن طريــم مواءمــة املســاعدة مــ  الــربامج األفغانيــة  

لوطنيـة املعـدة لألحةومـة، حسـبما     الوطنية  اس األولوية، وتقدم املساعدة عـن طريـم امليزانيـة ا   
 هو منصوص عأليه يف إعالن طوكيو؛

ــار املســخولك لألمجألــ  املشــترت     ترحيي  ضا ييا - 59  ــاف لةب ــااج االجتمــا  الين بنت
وبالبيـان   2015 عـام لألتنسيم والرصـد  طـار عمـل طوكيـو لألمسـاءلة املتبادلـة الـذي عقـد يف         

والــذي أقــروا فيــه با  ــازاس الــ   الــذي أصــدرف الرإلســاء املشــاركون بشــ ن هــذا االجتمــا   
حققتما حةومة أفغانستان واةتم  الدوجت عألى السواء يف سياق تنقيذ االلتزامـاس الـ  قطعمـا    

 طــار بنــاء عألــى مبــادب املســاءلة املتبادلــة والشــمول، وتخكــد أن الــدعم  امبوجــب كــل منــمما 
ل اةتمـ  الـدوجت واحلةومـة،    الدوجت املستمر يف عقد التحول يتطألب عمال يتحألى بالعزم من قب

، الـذي  ـاركت يف رااسـته حةومتـا أفغانسـتان      2014 وترحب باالجتما  الوزاري يف عـام 
الشـمالية، وتتطألــ  إىل عقـد االجتمـا  املقبــل يف    يرلنـدا  آوواملمألةـة املتحـدة لربيطانيـا العظمــى    

 ؛2016بروكسل عام 
بــالتزام حةومــة أفغانســتان بــالتوفيم بــك براامــا ا مناايــة يف   ترحيي  دييذلك - 60 

وتسألم مبا أحرزته احلةومـة مـن تقـدم كـبري      ،(18)2030املستقبل و طة التنمية املستدامة لعام 
، وألـه اةتمـ  الـدوجت عألـى مسـاعدة      2020حنو ألقيم األهدا  ا منااية لعلقية حبألـول عـام   

 من أهدا ؛مل تنجزف  ما احلةومة يف إ از
لألمجتم  الدوجت لألعمل الـذي ي ـطأل  بـه يف اـال تقـدم       تعر  عن تقتار ا - 61 

املساعدة ا نسانية وا مناايـة ألقيقـا لالسـتقرار والتنميـة يف أفغانسـتان وملنظومـة األمـم املتحـدة         
_______________ 

 .70/1القرار  (18)
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ومجي  الـدول واملنظمـاس الدوليـة واملنظمـاس  ـري احلةوميـة الـ  يواصـل مو قوهـا الـدوليون           
حملأليون تألبية االحتياجاس ا نسانية واالحتياجاس يف القتـرة االنتقاليـة واالحتياجـاس ا مناايـة     وا

 ألفغانستان، عألى الر م من الشوا ل األمنية والصعوباس يف الوصول إىل بعض املناطم؛
ب رورة امل ي قدما يف ألسك األوتا  املعيشية الـ  يعيشـما الشـعب     تسلم - 62 

عألــى تــرورة تعزيــز ودعــم تنميــة قــدراس حةومــة أفغانســتان عألــى تــوفري      األفغــاف، وتشــدد
اخلدماس االجتماعية األساسـية عألـى الصـعيد الـوطين وعألـى صـعيد املقاطعـاس وعألـى الصـعيد          

 احملألي، وصاصة  دماس التعأليم والصحة العامة، وقدراهتا عألى النمول بالتنمية؛
ملبذولــة مــن أجــل إصــال     حةومــة أفغانســتان عألــى تعزيــز اجلمــود ا     حتييث - 63 

القطاعاس الرايسية لتقدم اخلدماس، مينل توفري الطاقة ومياف الشرب، باعتبـارف  ـرطا تـروريا    
 من  روط إحراز تقدم يف التنمية االجتماعية واالقتصادية؛

عألى حةومة أفغانستان لقياممـا بتحسـك  ـقافية امليزانيـة وملـا بذلتـه مـن         تثين - 64 
االسـتدامة املاليــة، ومــا بذلتـه مــن جمــود حـ  امتن لتنقيــذ اتقاقمــا مــ      جمـود ســعيا إىل ألقيــم 

 مألـه املسـتقبل مـن ألـدياس، وألـه عألـى مواصـألة بـذل          مـا  صندوق النقـد الـدوجت، وتالحـظ   
 اجلمود لبألوغ األرقام املستمدفة لإليراداس؛

اةتم  الدوجت وقطا  الشركاس عألى دعم االقتصـاد األفغـاف كتـدبري     تش   - 65 
ــارة     ــة إمةانيـــاس زيـــادة التجـ كقيـــل بتحقيـــم االســـتقرار عألـــى املـــدى الطويـــل وعألـــى دراسـ
واالســتينماراس وتوســي  حجــم املشــترياس احملأليــة، وتشــج  كــذل  حةومــة أفغانســتان عألــى    
مواصــألة هتيئــة بيئــة اقتصــادية وإطــار قـــانوف مالامــك الســتينماراس القطــا  اخلــاص، عألـــى          

برحــوا يعيشــون  مــا يف املااــة مــن الســةان 36ا إىل أن نظــرالصــعيدين الــوطين ودون الــوطين، 
يف املااة مـن الشـباب عـاطألون عـن      50يقرب من  ما ألت    الققر منذ سنواس عديدة وأن

وت  وتنقيذ اموعة مـن احلـوافز الـ  مـن  ـ ةا أن تـخدي إىل       بةومة احلالعمل، وتدعم التزام 
 ؛من أصحاب املصألحة يف بألدهم نو  من النمو املستدام الذي جيعل الشباب والققراء

، يف هــذا الصــدد، عألــى أمهيــة تعزيــز  ــبةاس النقــل احملأليــة وا قأليميــة   تشييتد - 66 
الةقيألة بتسميل الرب  بـك املنـاطم مـن أجـل ألقيـم التنميـة االقتصـادية واالسـتقرار واالكتقـاء          

وصـيانتما،  الذاك، وصاصـة إكمـال مـد  طـوط السـة  احلديديـة و ـم الطـرق الربيـة احملأليـة           
وإقامة مشـاري  إقأليميـة لألمسـاعدة عألـى زيـادة الـرب  بـك املنـاطم، وتعزيـز القـدراس يف اـال            

 الطريان املدف الدوجت؛
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مجيــ  الــدول واملنظمــاس احلةوميــة الدوليــة   تشيي   علييا وجييل االسييهع ال  - 67 
تان عألـى  واملنظماس  ري احلةوميـة عألـى توسـي  نطـاق التعـاون الزراعـي واحليـواف مـ  أفغانسـ         

ــوطين       ــامج الـ ــة، والربنـ ــدة الوطنيـ ــة الوحـ ــال  حلةومـ ــامج ا صـ ــا لربنـ ــوطين، طبقـ ــعيد الـ الصـ
األولوية يف هذا اةال،  د  املساعدة عألى الق اء عألى الققر وألقيم التنمية االجتماعيـة    ي

 واالقتصادية يف كل اةتمعاس، مبا فيما اةتمعاس الريقية؛
 املرافــم التعأليميــة والصــحية يف مجيــ  أحنــاء البألــد  تــرورة تــوفري تكييرر تيديييت - 68 

لعطقــال األفغــان، و صوصــا لألقتيــاس األفغانيــاس، وترحــب بالتقــدم احملــرز يف قطــا  التعألــيم  
العام، وتشري إىل اخلطة الوطنية االستراتيجية لألتعأليم باعتبارها أساسـا يبشـر بتحقيـم مزيـد مـن      

قيــام، مبســاعدة اةتمــ  الــدوجت، بتوســي  تألــ  ا  ــازاس، وتشــج  حةومــة أفغانســتان عألــى ال
املرافــم وتوفيــر التدريب لألمو قيــن القنيــك وتشجيـــ  اسـتقادة مجيـ  أفـراد اةتمـ  األفغـاف،       
مبن فيمم سـةان املنـاطم الناايـة، مـن تألـ  املرافـم اسـتقادة تامـة وعألـى قـدم املسـاواة، وتةـرر             

 لألمراهقك؛ كذل  ت كيد ترورة توفري التدريب املمين
  مود ا  ااــة ال  تبذمــا حةومة أفغانسـتان واجلمـاس املاحنـة، ولةـن     تشيت - 69 

يزال يسـاورها القألـم إزاء احلالـة ا نسـانية بوجـه عـام، وتخكـد اسـتمرار احلاجـة إىل بـرامج            ال
غذاايـة،  املال النقدي مقابل العمل من قبل اجلماس القاعألة املعنيـة ومواصـألة ألسـك املسـاعدة ال    

وكقالة تألبية االحتياجاس األساسـية لألمشـردين دا أليـا، وتـدعو إىل مواصـألة الـدعم الـدوجت يف        
ــواردة يف  طــــة العمــل          ــانية املألحــة ال ــل بتألبيــة االحتياجــاس ا نس ــذا الصــدد، وإىل التعجي ه

 الشتاء؛ قبل حألول فصل 2015املشتركـة يف اةال ا نساف مــن أجل أفغانستان لعام 
بــ ن ختألــ  النمــو وانعــدام القــدراس يزيــدان مــن تــع  أفغانســتان يف  تسييلم - 70 

مواجمــة الةــوارث الطبيعيــة والظــرو  املنا يــة القاســية، وألــه حةومــة أفغانســتان يف هــذا    
الصدد عألى القيام، بدعم من اةتم  الدوجت، ببذل مزيد من اجلمود من أجل احلـد بقـدر أكـرب    

 ودون الـوطين، وألـديه القطـا  الزراعـي وتعزيـز      من خماطر الةوارث عألى الصعيدين الـوطين 
ا نتاج الزراعـي، ممـا يقألـل مـن تـع  أفغانسـتان يف مواجمـة العوامـل اخلارجيـة السـألبية مينـل            

 اجلقا  والقي اناس و ريها من الةوارث الطبيعية؛
تـزال تست ـي  الالجـئك األفغـان،      ال لألحةومـاس الـ    تعر  عين تقيتار ا   - 71 

ومجمورية إيـران ا سـالمية، يف الوقـت الـذي تسـألم فيـه بالعـبء ال ـخم         و صوصا باكستان 
الــذي ألمألتــه حــ  امتن يف هــذا الصــدد، وتطألــب إىل اةتمــ  الــدوجت أن يواصــل تقــدم دعمــه  
السخي  د  تيسري عودة الالجئك وت هيألمم وإعادة إدماجمم بصـورة طوعيـة آمنـة مسـتدامة     

 ألقظ مم كرامتمم؛
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ــاا ترحيي  - 72  ــ  املســتوى  بنت ــان،    ،ج اجلــزء الرفي ــم مبشــةألة الالجــئك األفغ املتعأل
مقوتية األمم املتحـدة لشـخون الالجـئك    ربنامج لألدورة السادسة والستك لألمجأل  التنقيذي ل

ــااج  (19)2015تشــرين األول/أكتــوبر  7 و 6املنعقــد يف جنيــ  يــومي   ، وترحــب كــذل  بنت
تعألقــة بــالالجئك األفغــان الراميــة إىل دعــم العــودة  املــخ ر الــدوجت املعــين باســتراتيجية احلألــول امل 

الطوعية وإعادة ا دماج عألـى حنـو مسـتدام وتقـدم املسـاعدة إىل البألـدان امل ـيقة، الـذي عقـد          
، وتتطأل  إىل امل ي يف تنقيذ البيـان املشـترت الصـادر    2012أيار/مايو  3 و 2يف جني  يومي 

العــودة ومواصــألة تقــدم الــدعم إىل البألــدان   عــن املــخ ر والــذي يطالــب بالعمــل عألــى اســتدامة 
ــود          ــذل اجلمـ ــه ببـ ــدوجت وقيامـ ــ  الـ ــن اةتمـ ــدم مـ ــدعم املقـ ــتدامة الـ ــالل اسـ ــن  ـ ــيقة مـ امل ـ

 امد ؛ احملددة
إزاء الزيادة األ رية يف عدد املشردين دا أليا والالجئك مـن  عن قلقلا  تعر  - 73 

ــة طةــن أل     ةــن  مــا ا يف أفغانســتان إ امــقيقمأفغانســتان، وتشــدد عألــى أن االســتقرار والتنمي
لألبألــدان امل ــيقة واةتمــ  الــدوجت   تةــررو ن مــن أن يــروا أن مــم مســتقبال يف بألــدهم، واملواطنــ

ت كيد االلتزاماس ال  ين  عأليما القانون الدوجت لالجئك فيما يتعألـم حبمايـة الالجـئك، ومبـدأ     
حم العـودة الطوعيـة، واحلـم يف التمـاس الألجـوء، وكقالـة السـما  بوصـول وكـاالس ا  ااـة           

ايتـمم وتقـدم املسـاعدة إلـيمم،     ا نسانية إىل مجي  الالجئك بطريقة آمنـة دون عـاام بغـرل مح   
ــادة          ــن أجــل إع ــان م ــول عــدد مناســب مــن الالجــئك األفغ ــدان االســتمرار يف قب ــب بالبأل وهتي

 توطينمم، تعبريا عن الت امن واملشاركة يف ألمل املسخولية؛
بالتزام حةومة أفغانستان يف جعل ا عادة إىل الوطن وإعادة ا دمـاج   ترح  - 74 

ــان  ــئك األفغــ ــة     إحــــدىلالجــ ــودهتم الطوعيــ ــا يف  لــــ  عــ ــة، مبــ ــاس الوطنيــ ــى األولويــ أعألــ
ــة ــد        وامتمن ــة وألدي ــي  التخطــي  لألتنمي ــاجمم بصــورة مســتدامة يف عمأل ــادة إدم ــة وإع والةرط

مجيـ  اجلمـود الـ  تبـذما احلةومـة مـن أجـل         وتخيـد األولوياس عألى الصعيد الـوطين، وتشـج    
 تنقيذ هذا االلتزام؛  

ــالالجئك   قيي   دعملييا ال تؤدييت دييتدا - 75  ــول اخلاصــة ب ــذ اســتراتيجية احلأل لتنقي
األفغان لدعم العودة الطوعية إىل الوطن، وإعـادة ا دمـاج املسـتدام ومسـاعدة البألـدان امل ـيقة       

، وتقـر حبزمـة تعزيـز العـودة الطوعيـة وإعـادة ا دمـاج        2012ال  أيدها اةتم  الدوجت يف عام 
 تعزيز العودة املستدامة وإعادة ا دماج؛لالجئك األفغان بوصقما طريقة مبتةرة ل

_______________ 

(، A/70/12/Add.1) ضليي  12ال ثييائ  الر يية لل معييية العاميية  الييتورة السيي ع ن  ا ل يي  رقييم      انظــرش  (19)
 اليناف. املرفم

http://undocs.org/ar/A/70/12/Add.1
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الالجـئك  حةومة أفغانستان بتميئة الظرو  الالزمـة لعـودة   التزام  تؤات لق ة  - 76 
املسـتدام يف البألـد، مـ  التركيـز عألـى  ةـك الشـباب والتعألـيم وتـوفري           مموإعادة إدماج األفغان

 هذا الصدد األمهيـة البالغـة لتحقيـم    وتخكد يف ،سبل العي  واحلماية االجتماعية والبنية التحتية
الســالم واالســتقرار مــن أجــل حــل أزمــة الالجــئك، ف ــال عــن التقــدم احملــرز يف اــال الرعايــة  
االجتماعية واالقتصادية ال  تخدي إىل ألسـك الظـرو  املعيشـية دا ـل أفغانسـتان عـن طريـم        

 تنسيم اجلمود ال  تبذما احلةومة بدعم من اةتم  الدوجت؛
باســتمرار عــودة األفغــان الالجــئك واملشــردين دا أليــا طوعــا بصــورة   ترحيي  - 77 

آمنة مستدامة ألقظ مم كرامتمم، يف حك تالحظ م  القألم أن الظرو  الساادة يف أحنـاء مـن   
 أفغانستان ليست مخاتية بعد لألعودة امتمنة املستدامة إىل بعض األماكن ال   رجوا منما؛

تبذلـه مـن جمـود، بـدعم مـن       مـا  ستان عألى مواصألة تعزيزحةومة أفغان حتث - 78 
اةتمــ  الــدوجت، مــن أجــل هتيئــة الظــرو  املخاتيــة لألعــودة املســتدامة عــن طريــم مواصــألة تعزيــز 
قــدرهتا عألــى االســتيعاب وا دمــاج  ــد  ت هيــل مــن تبقــى مــن األفغــان الالجــئك واملشــردين  

 ألة؛دا أليا وإعادة إدماجمم إدماجا مستداما بصورة كام
يف هـذا الصـدد اسـتمرار العمـل البنـاء بـك بألـدان املنطقـة واالتقاقـاس           تالحظ - 79 

الينالايــة والرباعيــة األطــرا  املربمــة بــك مقوتــية األمــم املتحــدة لشــخون الالجــئك وحةومــة    
أفغانستان وحةوماس البألدان امل يقة لالجئك من أفغانستان، و صوصا باكسـتان ومجموريـة   

 ؛ا سالمية إيران
 

 التعاون ا قأليمي  
عألى األمهية القصوى لألنـمول بالتعـاون ا قأليمـي البنـاء بوصـقه سـبيال        تؤدت - 80 

ــة يف     ــة االقتصـــادية واالجتماعيـ ــبل تعزيـــز الســـالم واألمـــن واالســـتقرار والتنميـ فعـــاال مـــن سـ
أفغانســتان، وتشــج  عألــى مواصــألة ألســك العالقــاس بــك أفغانســتان ودول اجلــوار والنــمول   

 يمبــا يف  لــ  يف إطــار جلمــود يف هــذا اخلصــوص،  بالتعــاون بينــما، وتــدعو لبــذل مزيــد مــن ا  
لعمـن والتعـاون   اسطنبول  - العمأليتك ا قأليميتك الألتك يقودمها األفغان، أي عمألية قألب آسيا
ــن واالســتقرار يف أفغانســتان     ــم األم ــن أجــل ألقي ــاون االقتصــادي   (3)ا قأليمــيك م ــخ ر التع وم

ــة والشــراكاس  اجلمــود الــ  تبــذما  ا قأليمــي بشــ ن أفغانســتان، ف ــال عــن    املنظمــاس ا قأليمي
االستراتيجية الطويألة األجل واتقاقـاس أ ـرى ترمـي إىل ألقيـم السـالم واالسـتقرار واالزدهـار        

دراس الدوليــة وا قأليميــة يف هــذا الصــدد، مينــل منظمــة التعــاون   يف أفغانســتان، وترحــب باملبــا 
االقتصادي ومنظمة  نغماي لألتعاون وبرنـامج التعـاون االقتصـادي ا قأليمـي متسـيا الوسـطى،       
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ورابطــة جنــوب آســيا لألتعــاون ا قأليمــي، ومنظمــة معاهــدة األمــن اجلمــاعي واالألــاد األورويب 
 ؛أوروبا ومنظمة األمن والتعاون يف

قألـب  ”بدور أفغانستان البال  األمهيـة كمركـز هـاري وجسـر بـري يف       تسلم - 81 
أوروبــا والشــرق /يــرب  بــك جنــوب آســيا ووســ  آســيا، واملنطقــة األوروبيــة امتســيوية“ آسـيا 

ألقيم طاقاهتـا كمركـز عمألـي لألتجـارة واملـرور       يفاألوس ، وتخكد دعمما حلةومة أفغانستان 
قيام بدورها بوصقما  ريةا بنـاء يف تعزيـز األمـن واالسـتقرار     العابر من أجل تنمية املنطقة، وال

ــك أفغانســتان واملنطقــة مــن  ــالل املــرور العــابر       ا قأليمــيك والتعــاون االقتصــادي ا قأليمــي ب
ــة واالســتينمار   يف االزدهــار واالســتقرار يف أفغانســتان و  إ ــاعة ســمم يفممــا يوالتجــارة والطاق

 ؛عامًة املنطقة
 (4)طرا  املوقعة عألى إعالن كابل املتعألم بعالقاس حسن اجلـوار عألى األ تثين - 82 

ملواصـألتما بــذل اجلمــود مــن أجــل الوفــاء بااللتزامـاس املترتبــة عأليمــا مبوجــب ا عــالن، وهتيــب   
الدول أن ألترم تأل  األحةام وتدعم تنقيذها، وترحب بالعادة ت كيد بيـان مـخ ر كابـل     بساار

 لألمبادب الواردة يف ا عالن؛
مبواصألة حةومة أفغانسـتان و ـركااما مـن دول اجلـوار بـذل اجلمـود        ترح  - 83 

 الةقيألة بتوطيـد الينقـة والتعـاون فيمـا بينـما وتشـج  هـذف اجلمـود، وتتطألـ  إىل القيـام، حسـب           
االقت اء، بزيادة التعاون بك أفغانستان ومجيـ  دول اجلـوار و ـركااما عألـى الصـعيد ا قأليمـي       
واملنظماس ا قأليمية عألى مناه ة حركة طالبان، مبـا يف  لـ   ـبةة حقـاف، وتنظـيم القاعـدة       
و ريمها من اجلماعاس املتطرفـة وا جراميـة واجلماعـاس املسـألحة  ـري املشـروعة وعألـى ألقيـم         

 واالزدهار يف أفغانستان ويف املنطقة و ارجما؛ السالم
باجلمود اجلاريـة الـ  تبـذما حةومـة أفغانسـتان و ـركاإلها مـن دول         ترح  - 84 

اجلوار و ركاإلها ا قأليميون واملنظماس الدولية، مبـا يف  لـ  منظمـة التعـاون ا سـالمي، مـن       
ل  اتـطألعت  ـا يف امتونـة األ ـرية     أجل توطيد الينقة والتعاون فيما بينما، ومببادراس التعاون ا

البألدان املعنية واملنظماس ا قأليمية، مبا يف  ل  مخ ر القمـة الينالاـي بـك أفغانسـتان وباكسـتان      
وتركيا، ومخ ر القمـة الينالاـي بـك أفغانسـتان وباكسـتان ومجموريـة إيـران ا سـالمية، ومـخ ر          

، الشـمالية  لربيطانيـا العظمـى وآيرلنـدا    ملتحدةالقمة الينالاي بك أفغانستان وباكستان واملمألةة ا
والصــك واالجتمــا  الينالاــي الرفيــ   وباكســتان واحلــوار االســتراتيجي الينالاــي بــك أفغانســتان  

 املستوى بك أفغانستان والصك والوالياس املتحدة األمريةية؛
دعم اجلمود ا قأليمية اجلارية بقيادة أفغانستان تمن إطـار عمأليـة    تعيت تيديت - 85 
اسطنبول، وترحب بنتااج مخ راس قألب آسيا الوزاريـة الـ  عقـدس يف كابـل يف      - قألب آسيا
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، كمتابعــة ملــخ ر األمــن   2014ويف بــيجك يف عــام   2013 ويف أملــاك يف عــام  2012 عــام
، واجتمـا  كبـار املسـخولك يف    2011ول يف عـام  والتعاون يف قألب آسيا الذي عقد يف اسطنب

وعقـد يف   2015أيار/مـايو   25اسـطنبول الـذي عقـد يف إسـالم آبـاد يف       - قألـب آسـيا  عمألية 
، وترحب باعتماد  ط  تنقيـذ تـدابري بنـاء الينقـة السـتة      2015أيألول/سبتمرب  27نيويورت يف 

وامياكــل األساســـية   يف اــاالس إدارة الةــوارث ومةافحـــة ا رهــاب ومةافحــة املخـــدراس    
ا قأليمية والتجارة وفرص التجـارة واالسـتينمار، وكـذل  التعألـيم، الـ  أوليـت إليمـا أولويـة يف         
التنقيذ، وتشـيد بتقـدم عمأليـة اسـطنبول منـذ إنشـااما، وتتطألـ  إىل الـدورة اخلامسـة مـن مـخ ر            

وتالحـظ مـ     ،2015 كانون األول/ديسمربقألب آسيا الوزاري املقرر عقدها يف باكستان يف 
التقدير اجلمود املبذولة لتعزيز احلوار ا قأليمي والينقة من  ـالل عمأليـة اسـطنبول، وتـذكر بـ ن      
الغرل من عمألية اسطنبول هو أن تةون مبينابة تةمألة لألجمـود الـ  تبـذما املنظمـاس ا قأليميـة      

 أن ألل األما، و صوصا فيما يتعألم ب فغانستان؛ ال بالقعل وتخازرها
ــاون      عييين تقيييتار ا  تعييير  - 86  ــادة التعـ ــعيا إىل زيـ ــة سـ ــود املبذولـ ــ  اجلمـ جلميـ

ــى         ــك أفغانســتان ودول اجلــوار عأل ــاون االقتصــادي ب ــز التع االقتصــادي ا قأليمــي  ــد  تعزي
الصعيد ا قأليمي والشركاء الدوليك واملخسساس املاليـة، وتسـألم، يف مجألـة أمـور، بالـدور امـام       

ادي ا قأليمــي املعــين ب فغانســتان، ومــخ ر قمــة دمــي   الــذي ي ــطأل  بــه مــخ ر التعــاون االقتصــ 
لالستينمار املعين ب فغانستان وما أصدرف من توصياس بش ن تشجي  االسـتينمار األجـنيب وتنميـة    
القطــا  اخلــاص والشــراكاس يف أفغانســتان، ومنظمــة التعــاون االقتصــادي، وبرنــامج التعــاون    

ــو    ب آســيا لألتعــاون ا قأليمــي، ومنظمــة   االقتصــادي ا قأليمــي يف آســيا الوســطى، ورابطــة جن
ــة     ــا يف ألقيــم التنمي  ــنغماي لألتعــاون، واالألــاد األورويب، ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب

 أفغانستان؛ يف
دعممـا لألجمـود االقتصـادية ا قأليميـة اجلاريـة الـ  يقودهــا        تؤديت مين جتايت    - 87 

ــاون االقتصــا       ــخ ر التع ــة م ــار عمألي ــذل يف إط ــ  تب ــان ال ــتان،   األفغ ــي بشــ ن أفغانس دي ا قأليم
وترحب بال ازاس العمألية ال  يبأل  عمرها عقدا من الزمن، وتتوق  ترابطـا وتةـامال أواـم بـك     
املشاري   اس األولوية لألمخ ر السادس لألتعاون االقتصادي ا قأليمي بشـ ن أفغانسـتان وعمأليـة    

نميـة االقتصـادية ا قأليميـة    اسطنبول، وتخكد من جديد أي ا أن اسـتراتيجياس الت  - قألب آسيا
ــة       ــة العامــة لألتةامــل االقتصــادي ا قأليمــي، وتخكــد عألــى املألةي املنســقة ينبغــي أن تــدعم الرإلي
املشتركة لألعمل اماد  إىل إقامة تراب  إقأليمي  امل وأمهيتـه يف تشـجي  التةامـل االقتصـادي     

 عألى الصعيد ا قأليمي، والينقة، واالزدهار؛
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ذولة سعيا إىل تعزيز عمألية التعـاون االقتصـادي ا قأليمـي،    باجلمود املب ترح  - 88 
وأله عألى بذل املزيد من هذف اجلمود، مبا يف  لـ  تـدابري تيسـري التجـارة والنقـل العـابر عألـى        
الصعيد ا قأليمي، بسبل منما إ ام االتقاقاس ا قأليمية واليننااية لألتجارة العابرة، وتوسـي  نطـاق   

ت  رياس وتسميل سقر رجال األعمال  د  زيادة حجـم التجـارة   التعاون القنصألي  صدار ال
ــرب  بــك امياكــل       ــة وتطــوير امياكــل األساســية، مبــا يف  لــ  ال ــادة االســتينماراس األجنبي وزي
األساسية، وتوفري إمداداس الطاقة والنقل وتب  احلدود بشـةل متةامـل،  ـد  تعزيـز النمـو      

فغانستان، آ ذة بعك االعتبار الدور التـارخيي الـذي   االقتصادي املطرد وإجياد فرص العمل يف أ
ت طأل  بـه أفغانسـتان باعتبارهـا جسـرا بريـا يف آسـيا، وترحـب يف هـذا الصـدد بـالتوقي  عألـى            
اتقاق بك أفغانستان وباكستان بش ن رسوم عبور الةمرباء باعتبارف  طوة هامـة حنـو التجـارة    

 ن وطاجيةستان وأفغانستان وباكستان؛بالةمرباء عألى الصعيد ا قأليمي بك قري يزستا
 

 املخدراس مةافحة  
بــاجلمود الـــ  تبــذما حةومـــة أفغانســتان يف اـــال مةافحــة إنتـــاج      ترحيي   - 89 

املخدراس يف أفغانستان، وترحب باعتمـاد  طـة العمـل الوطنيـة األفغانيـة ملةافحـة املخـدراس        
الدراسـة االستقصـااية املتعألقـة    ” وتخيدها، وألي  عألما بالتقرير املعنون 2019-2015لألقترة 

الـذي أصـدرف مةتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخــدراس       “ 2015بـاألفيون يف أفغانسـتان لعـام    
ــوبر    ــة يف تشــرين األول/أكت ــاج املخــدراس    2015واجلرط ــال األ ــري  نت ، وترحــب باالاق

دة زراعـة املخـدراس   وزراعتما املشار إليه يف التقرير، وتةرر ا عراب عـن بـال  قألقمـا إزاء زيـا    
املشروعة وإنتاجما يف أفغانستان بشـةل يتركـز أساسـا يف املنـاطم الـ  تنشـ  فيمـا بصـقة           ري

 اصــة حركــة طالبــان وتنظــيم القاعــدة و ريمهــا مــن اجلماعــاس العنيقــة واملتطرفــة واةــرمك،   
نسـقة  واستمرار االهـار باملخـدراس، وتخكـد تـرورة أن تبـذل احلةومـة مزيـدا مـن اجلمـود امل         

احلازمـة حملاربـة هـذا اخلطـر، اسـتنادا إىل مبـدأ املسـخولية العامـة واملشـتركة، بـدعم مـن مةتــب            
األمم املتحدة املعين باملخدراس واجلرطة واجلمـاس القاعألـة عألـى الصـعيدين الـدوجت وا قأليمـي،       

ان يف يف حدود املسخولياس املناطة بةل منما، وتشج  التعـاون الـدوجت وا قأليمـي مـ  أفغانسـت     
 اجلمود املتواصألة ال  تبذما لألتصدي  نتاج املخدراس واالهار  ا؛

ــوازن يف التصــدي ملشــةألة املخــدراس يف       تؤدييت - 90  ــج  ــامل مت ــا  ة ــة اتب أمهي
أفغانستان يتعك، ل مان فعاليته، إدماجه يف السياق األوس  نطاقا لألجمود املبذولـة يف اـاالس   

ــانو  ــيادة القـ ــة وسـ ــة،   األمـــن واحلوكمـ ــادية واالجتماعيـ ــة االقتصـ ــان والتنميـ ــوق ا نسـ ن وحقـ
اةتم  الـدوجت إىل مواصـألة تقـدم املسـاعدة إىل حةومـة      ب وهتيبو صوصا يف املناطم الريقية، 
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و طـــة عمألـــما الوطنيـــة  (20)أفغانســـتان يف تنقيـــذ اســـتراتيجيتما الوطنيـــة ملةافحـــة املخـــدراس
 املخدراس؛ ملةافحة
صدد أن وت  برامج بديألة لةسب الرزق أمر  و أمهيـة  يف هذا ال تؤدت ضا ا - 91 

بالغة يف  ا  اجلمـود املبذولـة يف اـال مةافحـة املخـدراس يف أفغانسـتان وأن االسـتراتيجياس        
املستدامة تتطألب التعاون عألى الصعيد الدوجت، وأله حةومة أفغانستان عألى القيـام، مبسـاعدة   

دامة يف قطــا  ا نتــاج الرلــي ويف  ــريف مــن  اةتمــ  الــدوجت، بتشــجي  تنميــة ســبل رزق مســت 
القطاعاس، وعألى تيسري احلصول عألى قرول و ويالس معقولة ومستدامة يف املناطم الريقيـة،  
 وبالتاجت ألسك نوعية حياة الناس وصحتمم وأمنمم إىل حد كبري، وصاصة يف املناطم الريقية؛

هــارة املخــدراس واألنشــطة  التــراب  القــوي القــاام بــك تالحييظ ل ييالق القليي  - 92 
ا رهابية ال  تقوم  ا حركة طالبان، مبا يف  ل   بةة حقـاف، وتنظـيم القاعـدة و ريمهـا مـن      
اجلماعــاس العنيقــة واملتطرفــة واجلماعــاس ا جراميــة الــ  تشــةل  طــرا جســيما يمــدد األمــن   

س األـ  األمـن املتخـذة    وسيادة القانون والتنمية يف أفغانستان، وتخكد أمهية تنقيذ مجي  قـرارا 
 ؛(2014) 2161 و (2014) 2160يف هذا الصدد عألى حنو تام، مبا يف  ل  القراران 

يـ  جمودهـا الراميـة     مي  الدول األع اء يف هذا الصدد مواصـألة تةين  هتي  - 93 
إىل احلــد مــن الطألــب عألــى املخــدراس يف بألــداةا وعألــى الصــعيد العــاملي مــن أجــل املســامهة يف  

 الق اء عألى الزراعة  ري املشروعة لألمخدراس يف أفغانستان عألى حنو مستدام؛
ترورة منـ  االهـار بالسـالا  الةيمياايـة املسـتخدمة يف التصـني   ـري         تؤدت - 94 

املشرو  لألمخدراس يف أفغانستان ومن  تسريبما، وتدعو يف هذا الصدد إىل تنقيذ قـرار األـ    
 ام؛عألى حنو ت 2008حزيران/يونيه  11املخر   (2008) 1817األمن 

ــتان     تؤايييت - 95  ــن أفغانسـ ــة مـ ــدراس امتتيـ ــرو  باملخـ ــري املشـ ــار  ـ ــة االهـ مةافحـ
وبالسالا  املرسألة إىل أفغانستان والدول اةاورة والبألدان الواقعـة عألـى امتـداد طـرق االهـار،      
مبا يف  ل  زيـادة التعـاون فيمـا بينـما  ـد  تعزيـز سـبل مةافحـة املخـدراس ورصـد التجـارة            

، وتشـدد عألـى أمهيـة تقـدم املسـاعدة التقنيـة والـدعم إىل أكينـر         الدولية يف السـالا  الةيمياايـة  
 دول العبور ت ررا بغية دعم قدراهتا يف هذا الصدد؛

حةومة أفغانستان عألى العمل، بـدعم مـن اةتمـ  الـدوجت، عألـى تعمـيم        حتث - 96 
مراعـــاة مةافحـــة املخـــدراس يف مجيـــ  الـــربامج الوطنيـــة، وعألـــى كقالـــة أن تشـــةل مةافحـــة 

_______________ 

(20) S/2006/106.املرفم ، 

http://undocs.org/ar/S/RES/2160(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2161(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/1817(2008)
http://undocs.org/ar/S/2006/106


A/RES/70/77 احلالة يف أفغانستان 
 

31/33 

اس جــزءا أساســيا مــن النــمج الشــامل املتبــ  يف هــذا الصــدد، وعألــى زيــادة جمودهــا يف املخــدر
مةافحــة زراعــة األفيــون واالهــار باملخــدراس وفقــا لألخطــة املتوازنــة الــواردة يف االســتراتيجية   

 الوطنية األفغانية احملداة ملةافحة املخدراس؛
ذا الصــدد، مــن أجــل عألــى اجلمــود الــ  تبــذما حةومــة أفغانســتان يف هــ تييثين - 97 

وت  واعتماد  طة عمل وطنية ملةافحة املخدراس ألدد ا جـراءاس الالزمـة ملةافحـة زراعـة     
ــيم       ــايي  لتقي ــزمين واألهــدا  واملق ــاج املخــدراس واالهــار  ــا واســتخدامما، وا طــار ال وإنت

وألـه  طـة،  هـذف اخل التقدم الذي أحرزته اخلطة، والسبل ال  طةن  ـا لألمجتمـ  الـدوجت دعـم     
احلةومــة واةتمــ  الــدوجت عألــى اختــا  إجــراءاس حالــة عــن طريــم انتــماج اخلطــواس العمأليــة    

 ؛احملددة يف اخلطة
ــذ      هتييي  - 98  ــدوجت أن يواصــل مســاعدة حةومــة أفغانســتان عألــى تنقي ــاةتم  ال ب

 استراتيجيتما الوطنية ملةافحة املخدراس و طة العمل الوطنية ملةافحـة املخـدراس، الراميـة إىل   
الق اء عألى زراعة املخدراس  ري املشـروعة وإنتاجمـا واالهـار  ـا واسـتمالكما، بطـرق منـما        
زيادة دعم إنقا  القـوانك األفغانيـة ووكـاالس العدالـة اجلناايـة والتنميـة الزراعيـة والريقيـة، مـن          

عة، أجل إجياد سبل رزق بديألة أمـام املـزارعك واحلـد مـن الطألـب وإزالـة احملاصـيل  ـري املشـرو         
وزيادة الوعي العام، وبناء قدراس مخسساس مةافحة املخدراس وإقامـة مراكـز لرعايـة مـدمين     
ــل مةافحــة        ــى  وي ــ ن يعمــل عأل ــدوجت ب ــمم، وتةــرر دعوهتــا إىل اةتمــ  ال املخــدراس ومعاجلت

 ا مةان؛ املخدراس من  الل احلةومة قدر
تبذلـه مـن    ما انستان يفب رورة تعزيز التعاون الدوجت وا قأليمي م  أفغ تذدر - 99 

جمود مطردة ملةافحة إنتاج املخدراس وهارة املخـدراس واالهـار  ـا، وتسـألم بـاخلطر الـذي       
تشةأله، وتشج  حةومة أفغانستان عألى بذل مزيد من اجلمود املطردة يف هذا الصـدد، وعألـى   

رحـب بالتقـدم   تعتـزم القيـام بـه لتعزيـز التعـاون الـدوجت وا قأليمـي يف هـذا الصـدد، وت          مـا  تنقيذ
 احملرز يف عمألية قألب آسيا يف هذا الصدد؛

ــك     ترحييي  - 100  ــدود بـ ــب  احلـ ــاون عألـــى تـ ــز التعـ ــة إىل تعزيـ ــادراس الراميـ باملبـ
أفغانستان ودول اجلوار لةقالـة اختـا  تـدابري  ـامألة يف اـال مةافحـة املخـدراس، مبـا يف  لـ           

اصـة مـن  ـالل الترتيبـاس الينناايـة،      البعد املاجت، وتشـدد عألـى أمهيـة مواصـألة هـذا التعـاون، وص      
واملبادراس ال  اتطألعت  ا منظمة معاهدة األمن اجلماعي ومخ ر التقاعـل وتـدابري بنـاء الينقـة     
يف آسيا، ومنظمة التعاون االقتصادي، ومنظمة  نغماي لألتعاون، واةموعـة الرباعيـة ملةافحـة    

ــاعتزام ح    ــز  املخــدراس يف آســيا الوســطى وجمــاس أ ــرى، وترحــب ب ــة أفغانســتان تعزي ةوم
 التعاون الدوجت وا قأليمي يف اال مراقبة احلدود م  الشركاء املعنيك؛
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أمهية أن تواصل اجلماس القاعألة الدولية وا قأليمية املعنية، مبـا يف  لـ     تؤدت - 101 
مـود  األمم املتحدة، يف إطار املسخولياس املسندة إليما، التعاون عألى تقدم الدعم القعال إىل اجل

املتواصــألة املبذولــة بقيــادة أفغانيــة لألتصــدي لألخطــر الــذي طينألــه إنتــاج املخــدراس واالهــار  ــا    
بشةل  ري مشرو ، وترحب يف هذا الصدد بالربنامج ا قأليمـي ألفغانسـتان والبألـدان اةـاورة     

اصـألة  التاب  ملةتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدراس واجلرطـة، وتشـج  البألـدان املعنيـة عألـى مو        
 املشاركة يف هذا الصدد؛

ــران       ترحيي  - 102  ــة إي ــا أفغانســتان ومجموري ــ  ت ــطأل    باألنشــطة املشــتركة ال
ــة إىل مةافحــة        ــة امادف ــادرة الينالاي ــى الصــعيد ا قأليمــي يف إطــار املب ا ســالمية وباكســتان عأل

 املخدراس ال  أعدهتا تأل  البألدان، وتدعم تأل  األنشطة؛
أل خاص األبرياء الذين جادوا ب رواحمم يف احلـرب تـد    كرى كل ا حتيي - 103 

 هار املخدراس، وصاصة أفراد قواس األمن يف أفغانستان ودول اجلوار؛
 

 التنسيم  
لبعينـة تقـدم املسـاعدة ملـا أ زتـه مـن عمـل وفقـا لألواليـة           تعر  عن تقتار ا - 104 

ــرارف     ــ  أســندها إليمــا األــ  األمــن يف ق ــدور   (2015) 2210ال ــة ال ، وتخكــد اســتمرار أمهي
التنسيقي احملوري احملايـد الـذي ت ـطأل  بـه األمـم املتحـدة يف تعزيـز اتسـاق املشـاركة الدوليـة،           

ألـ   وتتط ،يف هـذا اخلصـوص   اةأل  املشـترت لألتنسـيم والرصـد   يف  ل  الدور الذي يقوم به  مبا
 ؛2016إىل االجتما  املقبل الذي سيعقدف اةأل  يف مطأل  عام 

بتطـور وجـود بعينـة تقـدم املسـاعدة يف أفغانسـتان، ممـا ي ـمن قـدرة           ترح  - 105 
ــه حةومــة       ــاء بــدورها األساســي يف التنســيم والــدعم، وفقــا ملــا تطألب األمــم املتحــدة عألــى الوف

 تسمح به الظرو  األمنية؛ ما أفغانستان، وحسب
بنتااج جلنة االستعرال الينالاية املعنية ب نشطة األمم املتحـدة يف   ترح  ضا ا - 106 

،  ـد  النظـر بشـةل تـام     (2015) 2210أفغانستان، ال  أنشئت وفقـا لقـرار األـ  األمـن     
املتحــدة يف أفغانســتان، ووفقــا ملبــادب  يف دور وهيةــل وأنشــطة مجيــ  الةيانــاس التابعــة لعمــم

الســيادة الوطنيــة األفغانيــة والقيــادة الوطنيــة واملألةيــة الوطنيــة، يف تــوء إ ــاز عمأليــة االنتقــال    
األمنية وابتداء عقد التحول، وتخيد اجلمود الرامية إىل تعزيز قدر أكرب من املسـاءلة والشـقافية،   

 والقعالية، وبناء القدراس؛

http://undocs.org/ar/S/RES/2210(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2210(2015)
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ورة كقالة أن تزود بعينة تقدم املساعدة مبا يةقـي مـن املـوارد وأن    تر تؤدت - 107 
توفر ما السألطاس األفغانيـة احلمايــة الةافيــة، بدعم دوجت حسب االقت ــاء، لةـــي يتسـهل مـا    

 الوفاء بواليتما؛
إىل األمك العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة كـل االاـة أ ـمر تقريـرا          تطل  - 108 

 اس يف أفغانستان وعن التقدم احملرز يف تنقيذ هذا القرار؛عن التطور
أن تدرج فــي جــدول األعمال املخقـت لدورهتا احلادية والسبعك البنـد   تقرر - 109 
 “.احلالة يف أفغانستان”املعنون 
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