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 (2018) 2405القرار   
 2018آذار/مارس  8المعقودة في  8199جلسته الذي اتخذه مجلس األمن في   

 إن مجلس األمن، 
القاضي بتمديد  (2017) 2344إىل قراراته السابقة بشأن أفغانستان، وال سيما قراره  إذ يشير 

 ، 201٨آذار/مارس  17والية بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان حىت 
 ذي ستظل األمم املتحدة تؤديه يف تعزيــز السالم واالستقرار يف أفغانستان، أمهية الدور الوإذ يؤكد  
كانون الثاين/يناير   15إىل  13إىل الزيارة اليت قام هبا مؤخرا إىل كابل يف الفرتة من وإذ يشيييييييييييير  

 ستان،بوصفها تأكيدا لدعم اجملتمع الدويل املتواصل والثابت للسالم واألمن واالستقرار والرخاء يف أفغان
التزامه القوي بســــــيادة أفغانســــــتان واســــــتقالةا وســــــالمتها ا قليمية ووحد ا وإذ يؤكد من جديد  

الوطنية، وكذلك دعمه املســـــــــتمر انومة أفغانســـــــــتان وإـــــــــعبها يف ســـــــــعيهما إىل إعادة بناء بلدمها وتعزيز 
 املؤسسات الدميقراطية، 

إــــاملة وةامعة يقودألا األفغان وميســــنون األمهية البالغة لالضــــبالم بعملية ســــياســــية وإذ يؤكد  
بزمام األمور فيها هبدف دعم املصــــــااة بم  يع من ألم علد اســــــتعداد للمصــــــااة، علد النحو املبم  يف 

مؤ ر بون،  دف إىل  يئة  اســتنتاةاتالبيان الصــادر عن مؤ ر كابل وحســبما ورد  زيد من التفصــيل يف 
اطبة بالســالم واالهدألار، وإذ يرحغ باوهود الرامية إىل امل ــي قدما مســتقبل ينعم فيه إــعغ أفغانســتان ق

 بعملية السالم،  ا يف ذلك من خالل اجمللس األعلد للسالم، 
علد الدور اايوي لعملية كابل، ويرحغ بالتوافق االســرتاتي ي يف ااراء بم حنومة وإذ يشييدد  

 الذات من خالل املساءلة املتبادلة، أفغانستان واجملتمع الدويل بشأن إطار االعتماد علد
باســـــــتهالل حنومة الوحدة الوطنية عامها الرابع، ويشـــــــدد علد أمهية أن يعمل  يع وإذ يرحب  

األطراف يف أفغانســــتان يف إطار ألذه اانومة من أةل  قيق مســــتقبل ينعم فيه إــــعغ أفغانســــتان قاطبة 
 بالسالم واالهدألار،

خابية املســــــــتقلة يف أفغانســــــــتان أن االنتخابات ال ملانية وانتخابات بإعالن الل نة االنتوإذ يذكر  
، وإذ يشـــــــــدد علد أمهية التع يل بإحراه تقدم يف ا صـــــــــال  201٨جمالس املقاطعات ســـــــــت ري يف عام 
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 201٨االنتخــايف يف أفغــانســـــــــــــــتــان او إةراء انتخــابــات برملــانيــة وانتخــابــات جمــالس املقــاطعــات يف عــام 
علد او يتســـــم باملصـــــداقية ويشـــــمل اوميع، وإذ يشـــــدد علد ضـــــرورة  201٩عام  وانتخابات رئاســـــية يف

 مواصلة الدعم الذي تقدمه البعثة يف ألذا الصدد، بناء علد طلغ السلبات األفغانية،
أمهية ات بام هنج إـــــامل يف التصـــــدي للتحديات املرتاببة اليت ناهبها أفغانســـــتان يف جماالت وإذ يؤكد  

 اوكمة والتنمية، ويدرك أنه ال وةود ال عسنري ِصْرٍف ل مان استقرار أفغانستان،األمن واالقتصاد وا
جمتمع تنعم بنــاء أمهيــة النهوب بــالتعــاون ا قليمي واألقــاليمي والــدويل، دعمــا لوإذ يكرر تأكيد  

فيه البشــرية  ســتقبل مشــرتك، من أةل تعزيز الســالم واألمن واالهدألار والتنمية املســتدامة وحقو  ا نســان 
وإذ يرحغ باوهود املشـــرتكة لتعزيز ااوار والتعاون والنهوب باألألداف علد املدى البويل يف أفغانســـتان، 

 نبقة بأسرألا،املشرتكة املتمثلة يف  قيق التنمية االقتصادية يف امل
باألثر ا جيايف واألمهية املستمرة لاللتزامات الدولية اليت مت التعهد هبا وإذ يسلم في هذا الصدد  

، علد او ما تنرر تأكيده يف 2016يف مؤ ر قمة منظمة حلف مشال األطلســـــــــــــــي يف وارســـــــــــــــو يف عام 
بإعالن اسرتاتي ية الواليات  ، وإذ يرحغ2016، ويف مؤ ر بروكسل بشأن أفغانستان يف عام 2017 عام

، واســـرتاتي ية اال اد األورويف بشـــأن أفغانســـتان، اليت 2017آب/أغســـبس  21املتحدة ألفغانســـتان يف 
، بوصـــفها تبورات ألامة يف ســـيا  الدعم الدويل املتواصـــل 2017تشـــرين األول/أكتوبر  16اعُتمدت يف 

 ،لألمن والتنمية واالستقرار يف أفغانستان
 ســــامهة فريق االتصــــال الدويل املعس بأفغانســــتان يف اوهود اليت تبذةا األمم املتحدة وإذ يرحب  

 يف جمال تنسيق الدعم الدويل ألفغانستان وتوسيع نباقه،
ؤ ر التعاون االقتصـــــادي ا قليمي الســـــابع املعس بأفغانســـــتان يف عشـــــق أباد،   يحيط علماوإذ  

، وباالةتمام الوهاري لعملية قلغ 2017تشــــــــــرين الثاين/نوفم   15 و 14تركمانســــــــــتان، الذي ُعقد يف 
 2017كانون األول/ديسم    1إسبنبول الذي ُعقد يف باكو، أذربي ان، يف  -آسيا 

أمهية أن تنون قوات الدفام واألمن الوطنية األفغانية قادرة علد أداء املهام املنوطة هبا، وإذ يؤكد  
علد اوميع، ومالنة ملقومات االســتمرار، حىت تلا االحتياةات األمنية  متحلية بالنفاءة املهنية، منفتحة

ألفغانســـــــــــــتان، وإذ يؤكد التزام اجملتمع الدويل بتقدمي الدعم الالهم لزيادة تبوير ألذه القوات، وإذ يثس علد 
ي يف ألذه القوات ملا أبدته من قدرة علد التحمل والتبور ومن إـــــــ اعة اســـــــتثنائية، وكذلك لدورألا الرياد

تعزيز ب بااللتزامات املتواصــــــــــلةحفظ األمن ببلدألا ومنافحة ا رألاب الدويل، وإذ يرحغ يف ألذا الصــــــــــدد 
 فعالية املؤسسات األمنية الوطنية األفغانية وخ وعها للمساءلة، 

عن عميق قلقه إهاء اســــتمرار ارتفام مســــتوى العنف يف أفغانســــتان، وال ســــيما ارتفام وإذ يعرب  
وف املدنيم، وإذ يدين بأقوى العبارات  يع األنشــــبة ا رألابية وكافة اة مات العنيفة، اخلســــائر يف صــــف

وإذ ينرر التأكيد علد أن اة مات اليت تتعمد استهداف املدنيم حمظورة  وةغ القانون الدويل ا نساين 
 والقانون الدويل ، وإذ يدعو إىل االمتثال ألحنام القانون الدويل ا نســــــاينومينن أن تشــــــنل ةرائم حرب

 اقو  ا نسان، حسغ املنببق منها،
بالتهديدات اليت ما فتئت تثري اوزم واليت  ثلها حركة طالبان،  ا يشمل إبنة حقاين، وإذ يقر  

وكذلك تنظيم القاعدة وأتبام تنظيم الدولة ا ســــــــالمية )داع ( وســــــــائر اوماعات ا رألابية، واوماعات 
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ماعات املســـــــلحة غري القانونية، وكذلك بالتحديات اليت تنتنف املســـــــاعي الرامية إىل العنيفة واملتبرفة واو
التصـــدي لتلك التهديدات، وإذ يعرب عن قلقه البالن من ما ين م عن أعمال العنف واألنشـــبة ا رألابية 

جمـاالت  اليت تقوم هبـا كـافـة اومـاعـات املـذكورة أعاله من عواقـغ وخيمـة علد قـدرة اانومـة األفغـانيـة يف
ضــــمان ســــيادة القانون وتوفري األمن واخلدمات األســــاســــية للشــــعغ األفغاين وكفالة  ســــم و اية حقو  

 ا نسان وااريات األساسية اخلاصة به، 
ممــا  ثلــه األلغــام امل ــــــــــــــــادة لألفراد واملتف رات من  لفــات اارب وأةهزة وإذ يعرب عن قلقه  

نان املدنيم، وإذ يشــــري إىل ضــــرورة تعزيز التنســــيق وتبادل املعلومات التف ري املرنلة من  ديد خبري للســــ
 سواء بم الدول األع اء أو مع القبام اخلاص، 

من وةود أتبام لتنظيم الدولة ا ســــــــــــــالمية )داع ( يف أفغانســــــــــــــتان وإذ يعرب عن بالغ القلق  
،  ا يف ذلك وســـس آســـيا، ان وبلدان املنبقةتوتعاظم صـــفوفهم، ما يشـــنل  ديدات خبرية ألمن أفغانســـ

وإذ يؤكد دعمه لل هود اليت تبذةا قوات الدفام واألمن األفغانية يف ســـــــــــــــبيل حماربة أتبام التنظيم، وتأييده 
 للمساعدة اليت يقدمها إركاء أفغانستان الدوليون يف ألذا الصدد، 

ــــــــــــــــزام املســل  با اذ كل اخلوإذ يؤكد من جديد   بوات املمننة ضــرورة قيام  يع األطراف يف النـ
ل ــــــمان  اية املدنيم، وال ســــــيما النســــــاء واألطفال واملشــــــردين،  ا يف ذلك ااماية من العنف اونســـــي 

 واونساين، وضرورة حماسبة مرتنا ألذا العنف، 
العمــل املســـــــــــــــتمر الــذي ت ـــــــــــــــبلع بــه الل نــة املنشـــــــــــــــــأة عمال بقرار جملس األمن وإذ يالحظ  
نومة األفغانية واجمللس األعلد للسالم والبعثة مع الل نة،  ا يشمل ومواصلة تعاون اا (2011) 1٩٨٨

فريق الدعم التحليلي ورصـــــــد اوزاءات التابع ةا، وإذ يعرب عن قلقه إهاء التعاون املتزايد بم حركة طالبان 
 ومنظمات أخرى ضالعة يف األنشبة ا ةرامية، 

 صـــابات يف صـــفوف املدنيم، علد او من اســـتمرار ارتفام عدد ا وإذ يعرب عن قلقه العميق 
عن  اية املدنيم يف النزام املسل ، وإذ يدين اة مات  201٨ما ورد يف تقرير البعثة املؤرخ إباط/ف اير 

االنتحارية اليت كثرياً ما تســتهدف املناطق ااأللة بالســنان املدنيم، وأعمال القتل العمد اادد األألداف، 
هدف النســــاء والفتيات،  ن فيهن كبار املوظفات والنســــاء املدافعات عن حقو  وال ســــيما تلك اليت تســــت

 املرأة، وكذلك الصحفيم، 
إهاء الزيادة النبرية يف هراعة املخدرات غري املشروعة وإنتاةها واالنار  وإذ يعرب عن بالغ القلق 

عن األفيون يف أفغانســـتان الصـــادرة هبا و ريبها يف أفغانســـتان، علد النحو املبم يف الدراســـة االســـتقصـــائية 
، وإذ يشـــــــــــــ ع 2017تشـــــــــــــرين الثاين/نوفم   15عن منتغ األمم املتحدة املعس باملخدرات واورمية يف 

حنومة أفغانستان، بدعم من اجملتمع الدويل والشركاء ا قليميم، علد تنثيف اوهود الرامية إىل التصدي 
تواهن ومتنامل، وفقا ملبدأ املســؤولية العامة واملشــرتكة يف التصــدي  نتاج املخدرات واالنار هبا علد او م

 ملشنلة املخدرات يف أفغانستان، وإذ يسلم بالدور اةام الذي يؤديه املنتغ يف ألذا الصدد،
وكفالة حصـــوةن علد  نم النســـاء والفتيات املســـاواة بم اونســـم و علد أن  وإذ يعيد التأكيد 

ا نســان ومشــاركتهن واهراطهن بشــنل كامل يف  يع مســتويات صــنع القرار أمور التعليم و تعهن حبقو  
تان، وإذ  ةا بة وهود صـــــــــــــــون الســـــــــــــــالم واألمن يف أفغانســـــــــــــــ تنفيذ القرار  حيث علدأمهية بالغة بالنســـــــــــــــ

 وإذ يشدد علد ضرورة  اية النشباء يف جمال حقو  املرأة، ، تنفيذا تاما (2000) 1325

https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
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إهاء ااالة ا نســانية يف أفغانســتان، ويؤيد الدور األســاســي للحنومة  وإذ يعرب عن بالغ القلق 
األفغانية يف تقدمي املســــاعدة ا نســــانية إىل مواطنيها ويف تنســــيق إيصــــاةا علد او كفؤ وفعال مع وكاالت 

 ناديقها وبراجمها،  شيا مع هنج وحدة العمل يف األمم املتحدة،األمم املتحدة وص
 (؛S/2018/165) 201٨إباط/ف اير  27بتقرير األمم العام املؤرخ يرحب  - 1 
قـد اللتزام األمم املتحــدة البويــل األةــل،  ــا يف ذلــك علد مــدى ع يعرب عن تقديره - 2 

التحول، بدعم حنومة أفغانســـــــتان وإـــــــعبها، ويعيد تأكيد دعمه النامل لعمل بعثة األمم املتحدة لتقدمي 
املسـاعدة إىل أفغانسـتان واملمثل اخلاص لألمم العام، ويشـدد علد ضـرورة كفالة االسـتمرار يف تزويد البعثة 

 باملوارد النافية للوفاء بواليتها؛ 
ل إليها االســــــــــتعراب االســــــــــرتاتي ي للمهام املوكولة إىل بعثة بالنتائج اليت توصــــــــــيرحب  - 3 

األمم املتحدة لتقدمي املســــاعدة يف أفغانســــتان وأولويا ا ومواردألا ذات الصــــلة، ويدعو إىل تنفيذ توصــــيات 
األمم العام، ألغراب منها املواءمة بم املهام الفنية للبعثة دعما وهود الســـــــــــــــالم مع تأكيد األمم العام 

إدماج منع نشوب النزاعات وتسوية النزاعات وبناء السالم يف الركائز الثالث لعمل األمم املتحدة يف علد 
أفغانســــــــــــــتان،  ا يف ذلك دعما اوار بم الفصــــــــــــــائل األفغانية يف ــــــــــــــي إىل بيئة ســــــــــــــياســــــــــــــية مســــــــــــــتقرة 

  ؛لل ميع وإاملة
لتقدمي املســــــــــاعدة  والية بعثة األمم املتحدة 201٩آذار/مارس  17أن ميدد حىت يقرر  - 4 

، (2007) 1746، و (2006) 1662إىل أفــــغــــــــانســــــــــــــــــتــــــــان، عــــلــــد الــــنــــحــــو ااــــــــدد يف قــــراراتــــــــه 
 2041، و (2011) 1٩74، و (2010) 1٩17، و (200٩) 1٨6٨ ، و(200٨) 1٨06 و
، (2016) 2274، و (2015) 2210، و (2014) 2145 ، و(2013) 20٩6 ، و(2012)
 أدناه؛  7 و 6ويف الفقرتم  (2017) 2344 و

انســــتان بصــــورة تامة بدور القيادة بأن الوالية اجملددة للبعثة تدعم اضــــبالم أفغيقييييييييييييييير  - 5 
والســـــــــــــــيبرة علد همــام األمور يف جمــاالت األمن وااوكمــة والتنميــة،  ــا يتفق ومقت ـــــــــــــــيــات عقــد التحول 

( ومع التفامهات اليت ةرى التوصـــــــــــل إليها بم أفغانســـــــــــتان واجملتمع الدويل يف املؤ رات 2024-2015)
( 2012( وطوكيو )2011( وبون )2014و  2010( ولنــدن )2010الــدوليــة اليت ُعقــدت يف كــابــُل )

( وإــيناغو 2010( ومؤ رات قمة منظمة حلف مشال األطلســي املعقودة يف لشــبونة )2016وبروكســل )
 (؛ 2017( وبروكسل )2016( ووارسو )2014( وويلز )2012)

أن تواصـــــــــــــــــل البعثـــة واملمثـــل اخلـــاص لألمم العـــام، يف حـــدود واليتهمـــا يقرر كييذليي   - 6 
ســــ م مع ممارســــة أفغانســــتان لســــياد ا واضــــبالعها بالقيادة وإمســــاكها بزمام األمور، قيادة اوهود ين و ا

املدنية الدولية وتنســـــــــــيقها، بالتعاون التام مع حنومة أفغانســـــــــــتان ووفقا ملا ورد يف البيانات الصـــــــــــادرة عن 
خاصـــة علد األولويات  مؤ ر بون، مع الرتكيز بصـــفةاســـتنتاةات مؤ رات لندن وكابل وطوكيو وبروكســـل و 

 املبينة أدناه: 
القيام بالتوعية وبذل املســـــــــاعي ااميدة لدعم عملية الســـــــــالم اليت تقودألا أفغانســـــــــتان  )أ( 

بوســـــــــــــــائل منها توفري الدعم  ،و لك همامها، إذا طلبت حنومة أفغانســـــــــــــــتان ذلك وبتشـــــــــــــــاور وثيق معها
للم لس األعلد للســـالم وملا يقوم به من أنشـــبة، واقرتا  ودعم تدابري لبناء الثقة، أي ـــا بتشـــاور وثيق مع 

تنفيذ التدابري وتببيق ا ةراءات اليت بتام ال مع التقيدحنومة أفغانســـــتان ضـــــمن إطار الدســـــتور األفغاين و 
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 (2011) 1٩٨٩و  (2011) 1٩٨٨و  (1٩٩٩) 1267وضــــــــــــــــعــهــــــــا جمــلــس األمــن يف قــراراتــــــــه 
 ، وقرارات اجمللس األخرى ذات الصلة؛ (2015) 2255و  (2012) 20٨3و  (2012) 20٨2 و

بــات األفغــانيــة توفري الــدعم، بنــاء علد طلــغ الســـــــــــــــلبــات األفغــانيــة، لتنظيم االنتخــا )ب( 
 201٨مســـــــــــــتقباًل،  ا يف ذلك االنتخابات ال ملانية وانتخابات جمالس املقاطعات علد النحو املقرر لعام 

، والقيام، دعماً لل هود اليت تبذةا حنومة أفغانســــــتان،  ا يشــــــمل 201٩واالنتخابات الرئاســــــية يف عام 
ابية ونزاألتها ومشوةا لل ميع، علد النحو املتفق ةهود إصــال  االنتخابات، بتعزيز اســتدامة العملية االنتخ

عليه يف مؤ رات لندن وكابُل وبون وطوكيو وبروكســـــل ومؤ ر قمة إـــــيناغو؛ وتزويد املؤســـــســـــات األفغانية 
املشــاركة يف ألذه العملية باملســاعدة يف بناء القدرات واملســاعدة التقنية يف إطار التشــاور والتنســيق الوثيقم 

 ستان؛مع حنومة أفغان
اجملتمع التشـــــــ يع، كرئيس مشـــــــارك للم لس املشـــــــرتك للتنســـــــيق والرصـــــــد، علد تقدمي  )ج( 

الدويل دعماً أكثر اتسـاقاً ألولويات اانومة األفغانية يف جمايل التنمية وااوكمة، بوسـائل منها دعم ما ألو 
بم اوهات املااة الدولية  ةار حالياً من وضع وترتيغ خلبة ا صال  اانومية، وتعبئة املوارد، والتنسيق

ر ملنتديات الســـــــياســـــــات ا اائية ومشـــــــارك يف تنظيمها،  ا يشـــــــمل وضـــــــع أطر  واملنظمات الدولية كميســـــــ 
املساءلة املتبادلة ورصدألا، والنهوب بتبادل املعلومات و ليلها بشنل متسق، وتصميم املساعدة ا اائية 

سياد ا واضبالعها بالقيادة وإمساكها بزمام األمور، وتوةيه وإيصاةا،  ا ينس م مع ممارسة أفغانستان ل
وحدة العمل يف األمم ’’املتحدة وصــناديقها وبراجمها، بناء علد هنج املســامهات املقدمة من وكاالت األمم 

والتنمية؛ ويف الوقت نفســـــه، التنســــيق، ، وال ســـــيما ألنشـــــبة منافحة املخدرات وإعادة ا عمار ‘‘املتحدة
ا ينس م مع اضبالم أفغانستان بالقيادة وإمساكها بزمام األمور وممارستها لسياد ا، بم الشركاء أي ا  

الدوليم ألغراب املتابعة، وال ســـــــــــيما عن طريق تبادل املعلومات، وإيالء األولوية لل هود الرامية إىل هيادة 
ســـــــــــــق وااللتزامات املتعهد هبا يف مؤ ري نســـــــــــــبة املعونة ا اائية املقدمة من خالل اانومة األفغانية،  ا يت

كابل وطوكيو، ودعم اوهود الرامية إىل هيادة املســــاءلة والشــــفافية املتبادلتم، والفعالية يف اســــتخدام املعونة 
 ا يتســق وااللتزامات املقبوعة يف مؤ رات كابل وطوكيو وبروكســل،  ا يف ذلك الفعالية من حيث التنلفة 

 يف ألذا الصدد؛ 
دورألا يف قلغ  االســـــتفادة مندعم التعاون ا قليمي هبدف مســـــاعدة أفغانســـــتان علد  ()د 

، باالعتماد علد ا جناهات ألاآسيا لتش يع التعاون ا قليمي، وللعمل من أةل استقرار أفغانستان واهدألار 
  ق قت؛ اليت

مع الل نة االســــــتمرار، بدعم من مفوضــــــية األمم املتحدة اقو  ا نســــــان، يف التعاون  )ه( 
األفغانية املســـــــــــــــتقلة املعنية حبقو  ا نســـــــــــــــان وتعزيز قدرا ا، وكذلك يف التعاون مع حنومة أفغانســـــــــــــــتان 
واملنظمات غري اانومية الدولية واالية املعنية من أةل رصـــــــــد حالة املدنيم، وتنســـــــــيق اوهود الرامية إىل 

ة، واملســــــــــاعدة يف التنفيذ التام لألحنام املتعلقة كفالة  ايتهم، ومراقبة أماكن االحت اه، وتعزيز املســــــــــاءل
أفغانستان  واملعاألدات الدولية اليت تنخرط بااريات األساسية وحقو  ا نسان الواردة يف الدستور األفغاين

ضــــــــــمن الدول األطراف فيها، وال ســــــــــيما األحنام املتعلقة بتمتع املرأة التام حبقو  ا نســــــــــان الواةبة ةا، 
 اتفاقية الق اء علد  يع أإنال التمييز ضد املرأة؛ يف ذلك   ا
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التنســـيق والتعاون الوثيقان، حســـغ االقت ـــاء، مع بعثة الدعم اااهم غري القتالية املتفق  )و( 
 عليها بم الناتو وأفغانستان، وكذلك مع كبري املمثلم املدنيم للناتو؛ 

هود من أةل هيادة االتسا  والتنسيق البعثة واملمثل اخلاص إىل بذل مزيد من او يدعو - 7 
والنفاءة يف ما بم وكاالت األمم املتحدة وصـــــــــناديقها وبراجمها املعنية يف أفغانســـــــــتان، علد أســـــــــاس هنج 

وبالتعاون الوثيق مع حنومة أفغانســـــــــتان هبدف تعزيز فعاليتها اوماعية “ وحدة العمل يف األمم املتحدة”
ع خبة ا صـــال  اليت تعتمدألا حنومة أفغانســـتان، وإىل االســـتمرار، إىل أقصـــد حد،  ا يتماإـــد  اماً م

ينســــ م  اماً مع اضــــبالم أفغانســــتان بالقيادة وإمســــاكها بزمام األمور وممارســــتها لســــياد ا، يف قيادة   ا
 اوهود املدنية الدولية اةادفة إىل تعزيز دور املؤســــــســــــات األفغانية يف االضــــــبالم  ســــــؤوليا ا يف اجملاالت
ذات األولوية التالية، مع هيادة الرتكيز علد بناء القدرات يف اجملاالت األســـــــــــــــاســـــــــــــــية اليت  ددألا حنومة 
أفغانستان، وذلك بغية االنتقال، يف  يع برامج األمم املتحدة وأنشبتها، إىل اوذج وطس للتنفيذ يت من 

ا، االنتقال إىل اضــــــــبالم اســــــــرتاتي ية واضــــــــحة عملية املنحد  ق ق، علد أســــــــس مشــــــــروطة ومتفق عليه
أفغانســـــــتان بالقيادة وا مســـــــاك بزمام األمور،  ا يشـــــــمل تعزيز االســـــــتفادة من النظم الُقبرية، يف اجملاالت 

 ذات األولوية التالية: 
دتد من خالل التشـــــــــــــــــاور والتعـــاون  )أ(  تقـــدمي الـــدعم، من خالل وةود مالئم للبعثـــة، حيـــُ

الناملم مع حنومة أفغانســـــتان، والقيام، دعماً وهود حنومة أفغانســـــتان، بتنفيذ عملية كابُل يف  تلف 
و ا ينســـــــ م أااء البلد، بوســـــــائل منها تقوية التعاون مع منتغ األمم املتحدة املعس باملخدرات واورمية، 

 وسياسات اانومة؛ 
دعم اوهود اليت تبــذةــا حنومــة أفغــانســـــــــــــــتــان، يف إطــار وفــائهــا بــالتزامــا ــا علد النحو  )ب( 

املتعه د به يف مؤ رات لندن وكابل وبون وطوكيو، لتحســــــــم ااوكمة وســــــــيادة القانون،  ا يف ذلك العدالة 
يع أااء البلد وفقا لعملية كابل وإطار االعتماد علد االنتقالية وتنفيذ امليزانية ومنافحة الفســـــــــــــــاد يف  

الذات من خالل املســــــــــاءلة املتبادلة، هبدف املســــــــــاعدة يف ةس اار الســــــــــالم وتقدمي اخلدمات يف الوقت 
 املناسغ وببريقة مستدامة؛ 

تنســــيق وتيســــري إيصــــال املســــاعدات ا نســــانية، ألغراب منها دعم حنومة أفغانســـتان  )ج( 
والعمل  قت ــد املبادا ا نســانية، من أةل تعزيز قدرات اانومة، بوســائل منها تقدمي الدعم الفعال إىل 

الالةئم من الســــلبات الوطنية واالية يف مســــاعدة و اية املشــــردين داخليا، و يئة الظروف املؤاتية لعودة 
البلدان اجملاورة ومن البلدان األخرى، واملشــــــردين داخلياً، عودًة طوعية وآمنة وكرمية ومســــــتدامة، مع الرتكيز 

 بوةه خاص علد اعتماد االول ا اائية يف املناطق اليت تشهد عودة منثفة؛ 
اليتهــا ويف جبميع األطراف األفغــانيــة والــدوليــة التنســـــــــــــــيق مع البعثــة يف تنفيــذ و  يهيييب - ٨ 

يف تعزيز أمن موظفي األمم املتحــدة واألفراد املرتببم هبــا وحريــة تنقلهم االضـــــــــــــــبالم بــاوهود الراميــة إىل 
  يع أرةاء البلد؛ 

علد األمهية ااامسة لوةود البعثة وغريألا من وكاالت األمم املتحدة وصــــــــناديقها  يشييييييدد - ٩ 
وحدة العمل يف األمم ’’خل الواليات، اســـــــتنادا إىل هنج وبراجمها بشـــــــنل مســـــــتمر وعلد النحو املناســـــــغ دا

وبتشــــــــــاور وتنســــــــــيق وثيقم مع اانومة األفغانية ودعماً ألولويا ا، يف ســــــــــيا  الســــــــــعي إىل تلبية ‘‘ املتحدة
 االحتياةات وإرساء األمن وكذلك بلوغ اةدف املتمث ل يف إضفاء الفعالية علد عمل األمم املتحدة عموماً؛ 
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 ا تبـذله اانومة األفغـانيـة من ةهود متواصـــــــــــــــلـة للنهوب بعمليـة الســـــــــــــــالم،  يرحب - 10 
ذلك من خالل اجمللس األعلد للســـــالم ووان الســـــالم بالواليات، وبتنفيذ ال نامج األفغاين لتحقيق  يف  ا

لتشـــــ ع علد إةراء حوار إـــــامل لل ميع بشـــــأن املصـــــااة واملشـــــاركة من أةل االســـــالم وإعادة ا دماج، 
اسية تتوىل أفغانستان قيادته وا مساك بزمامه،  ا يف ذلك مشاركة املرأة و اعات حقو  املرأة بصورة السي

فعالة ذات مغزى، وذلك علد النحو الوارد يف إعالن مؤ ر كابل بشــأن ااوار مع كل األطراف اليت تقوم، 
نظمات ا رألابية الدولية واحرتام بصــــفتها أطرافاً يف  رةات تلك العملية، بنبذ العنف وقبع الصــــالت بامل

أفغانســــــــتان، وعلد النحو الوارد  زيد من  إحالل الســــــــالم يفالدســــــــتور وإبداء االســــــــتعداد للمشــــــــاركة يف 
مؤ ر بون، ويشــــــ ع حنومة أفغانســــــتان علد االســــــتفادة من حصــــــيلة اســــــتنتاةات التفصــــــيل يف مبادا و 

ت ـــــــــــــاء، يف ظل االحرتام التام لتنفيذ التدابري املســـــــــــــاعي ااميدة للبعثة لدعم ألذه العملية، حســـــــــــــغ االق
 ذات الصلة؛ جملس األمنوا ةراءات الواردة يف قرارات 

علد دور البعثة يف تقدمي الدعم، مىت طلبته حنومة أفغانستان وبالتشاور الوثيق  يشدد - 11 
يها، مع مواصــــــــلة معها، يف عملية للســــــــالم تنون إــــــــاملة لل ميع ويقودألا األفغان ويتولون همام األمور ف

تقييم آثار عملية الســــالم ألذه،  ا يف ذلك بالتعاون مع الل نة األفغانية املســــتقلة املعنية حبقو  ا نســــان، 
مؤ ر بون، ويشـــــ ع اجملتمع الدويل  اســـــتنتاةاتيف ضـــــوء املعايري ذات الصـــــلة الواردة يف بيان مؤ ر كابل و 

 ن يف ألذا الصدد؛ علد مساندة اوهود اليت تبذةا حنومة أفغانستا
فغانســــــــتان إىل مواصــــــــلة اوهود الرامية إىل أل يع الشــــــــركاء ا قليميم والدوليم  يدعو - 12 

دعم الســـــــــــــــالم واملصــــــــــــــــااـة يف أفغــانســـــــــــــــتــان، من خالل عمليــة كـابـل للســـــــــــــــالم واألمن، اليت بـدأت يف 
ع يل بإةراء حمادثات يف كابل  ت قيادة حنومة أفغانستان والعمل من أةل الت 2017حزيران/يونيه  6

، ويرحغ باوهود الدولية املتواصــلة مباإــرة بم حنومة أفغانســتان واملمثلم املفوضــم من  اعات طالبان
 ؛للنهوب بالسالم واالستقرار يف أفغانستان

باعتماد اخلبة االسرتاتي ية للسالم واملصااة اليت قدمها اجمللس األعلد للسالم  يرحب - 13 
ويدعو إىل تنفيذألا بفعالية، ويؤكد علد أن اتفا  الســــــــــــــالم املوقع بم اانومة األفغانية  يف أفغانســــــــــــــتان،

ميثل تبورا ألاما يف ةهود  2016أيلول/ســــــــبتم   2٩واجمللس األعلد للســــــــالم مع اازب ا ســــــــالمي يف 
 السالم الشاملة اليت تبذةا اانومة، ويدعو إىل تنفيذه تنفيذا فعاال؛

ية  قيق تنمية دميقراطية مســـــــتدامة يف أفغانســـــــتان علد أســـــــاس إةراء علد أمه يشيييييدد - 14 
انتخابات إــــــــاملة وإــــــــفافة وذات مصــــــــداقية، ويرح غ يف ألذا الصــــــــدد بتنظيم االنتخابات املقبلة يف عام 

،  شــــــــيا 201٩، ال ملانية منها وتلك املتعلقة   الس املقاطعات، واالنتخابات الرئاســــــــية يف عام 201٨
العملية  ات علد ســـــــــــينإدخال   واصـــــــــــلةالدولية ذات الصـــــــــــلة، والتزام حنومة أفغانســـــــــــتان  مع املؤ رات

االنتخابية ويشدد علد أمهية التع يل بتحقيق تقدم يف ألذا الصدد، ويبلغ إىل البعثة تقدمي املساعدة إىل 
ة االنتخابية املؤســــــســــــات األفغانية املعنية، بناء علد طلغ حنومة أفغانســــــتان، من أةل دعم نزاألة العملي

وانفتاحها علد اوميع،  ا يف ذلك وضـــــــــــــــع تدابري لتمنم املرأة من املشـــــــــــــــاركة الناملة واامنة، ســـــــــــــــواء 
 كناخبات أو مرإحات؛

با طار الوطس اوديد للســـــــــــالم والتنمية يف أفغانســـــــــــتان الذي حيدد األولويات  يرحب - 15 
يق االعتماد علد الذات، وبعرب مخســـة برامج وطنية الســـياســـاتية االســـرتاتي ية ألفغانســـتان الرامية إىل  ق
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ةديدة ذات أولوية تتعلق  يثا  للمواطنم، و نم املرأة اقتصـــــاديا، والتنمية اا ـــــرية، والزراعة الشـــــاملة، 
واةياكل األســاســية الوطنية، وتســتهدف  ســم الظروف من أةل النهوب بالتنمية املســتدامة واالســتقرار، 

ويل األةل الذي يقدمه اجملتمع الدويل ألفغانســــتان علد أســــاس املســــاءلة املتبادلة علد ويرحغ بالدعم الب
النحو املنصـــــــــوص عليه يف إطار االعتماد علد الذات من خالل املســـــــــاءلة املتبادلة، ويشـــــــــدد علد األمهية 

ية وأألداف التنمية البالغة للتنفيذ املســــــــتمر واملتتايل املراحل ل نامج ا صــــــــال  وال امج الوطنية ذات األولو 
 وااوكمة املتفق عليها يف ا طار املذكور؛ 

بــاوهــات املــااــة الــدوليــة واملنظمــات الــدوليــة وحنومــة أفغــانســـــــــــــــتــان أن تتقيــد  يهيييب - 16 
 قبعته علد نفسها من التزامات يف مؤ رات كابل وبون وطوكيو ولندن وبروكسل؛   ا

علد نبا  أوسع إىل مواصلة دعم خبة ا صال  األمم املتحدة واجملتمع الدويل  يدعو - 17 
 اليت تعتمدألا حنومة أفغانستان؛ 

من ةديد ما يقوم به اجمللس املشـــرتك للتنســـيق والرصـــد من دور حموري، منســـ م  يؤكد - 1٨ 
مع اضبالم أفغانستان بالقيادة وإمساكها بزمام األمور وممارستها لسياد ا، يف تيسري تنسيق عملية تنفيذ 

ومة أفغانســـــتان ا صـــــالحية ورصـــــدألا، ويهيغ جبميع اوهات الفاعلة املعنية أن تعز ه تعاوهنا مع خبة حن
 اجمللس يف ألذا الصدد؛ 

علد أمهية القيام، ضـــــمن إطار إـــــامل، بتعزيز القدرات الوظيفية والبابع  يكرر التأكيد - 1٩ 
والقرارات الالحقة بشـــأن املرأة  (2000) 1325املهس واملســـاءلة يف قبام األمن األفغاين  شـــيا مع القرار 

، وذلك عن طريق األخذ بإةراءات الفره املالئمة (2015) 2242والســــــــــــالم واألمن،  ا يف ذلك القرار 
وكفالة املشـــــــاركة املتســـــــاوية والفعالة للمرأة واهراطها النامل يف  يع مراحل عملية إصـــــــال  قبام األمن، 

ذلك التدريغ يف جمال حقو  املرأة والبفل و اية ألذه ااقو ، واالضـــــــــــــــبالم جبهود التدريغ،  ا يف 
، ويشـــــــــــــــــد د علد أمهيــة التزام حنومــة 1325دعمــًا لتنفيــذ خبــة العمــل الوطنيــة األفغــانيــة لتنفيــذ القرار 

أفغــانســـــــــــــــتــان واجملتمع الـدويل بنفــالـة وةود قوة وطنيــة أفغــانيــة للــدفـام واألمن تســـــــــــــــتويف إـــــــــــــــروط القــدرة 
 ة؛ واالستدام واملهنية

يف ألذا السيا  بالتقدم املتواصل يف جمال تبوير اوي  الوطس األفغاين و سم  يرحب - 20 
قدرته علد  بيس العمليات وتنفيذألا، ويشــــ ع علد االســــتمرار يف ةهود التدريغ واملســــاعدة، بوســــائل 

بوضـــع عملية مســـتدامة  منها املســـامهة باملدربم واملوارد واألفرقة االســـتشـــارية وبإســـداء املشـــورة فيما يتصـــل
 لتخبيس الدفام وتقدمي املساعدة يف مبادرات إصال  الدفام؛ 

باوهود املتواصــــلة اليت تبذةا الســــلبات األفغانية لتعزيز قدرات الشــــرطة الوطنية  يرحب - 21 
والشـــرطة األفغانية، ويدعو إىل بذل املزيد من اوهود لتحقيق ألذا اةدف،  ا يف ذلك التزام وهارة الداخلية 

الوطنية األفغانية بوضـــــــع اســـــــرتاتي ية فعالة للتنســـــــيق بم هيادة ننيد النســـــــاء وا بقاء عليهن يف صـــــــفوف 
الشــــــــــرطة الوطنية األفغانية وتدريبهن وتنمية قدرا ن، وبالتنفيذ النامل خلبة العمل الوطنية األفغانية لتنفيذ 

عميم مراعاة االعتبارات اونسانية، وُيشد د علد أمهية ، وتعزيز تنفيذ اسرتاتي يتهما املتعلقة بت1325القرار 
تقدمي املســـاعدة الدولية عن طريق تقدمي الدعم املايل وتوفري املدربم واملوةهم، ويشـــري إىل أمهية وةود قوة 

 إرطة كافية ومقتدرة لتوفري أمن أفغانستان علد املدى البويل؛ 
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ة يف أفغانســـــــــــــــتان، وال ســـــــــــــــيما أعمال العنف ا عراب عن قلقه من ااالة األمني يكرر - 22 
واة مات املتواصـــــــــــــــلة اليت تتخذ من ا قليم قاعدة ةا واليت تقوم هبا حركة طالبان،  ا يف ذلك إـــــــــــــــبنة 
حقاين، وكذلك تنظيم القاعدة وأتبام تنظيم الدولة ا ســـــــــــــــالمية )داع ( وســـــــــــــــائر اوماعات ا رألابية 

ت املســـــــــــــــلحة غري القانونية واجملرمم واملقاتلم ا رألابيم األةانغ، واوماعات العنيفة واملتبرفة واوماعا
ويدعو  يع الدول يف ألذا الصـــــــــــدد إىل تعزيز التعاون األمس علد الصـــــــــــعيدين الدويل وا قليمي من أةل 
ر تعزيز تبادل املعلومات، ومراقبة اادود، وإنفاذ القوانم والعدالة اونائية ســـعيا إىل  ســـم التصـــدي للخب

 القائم،  ا يف ذلك اخلبر الذي يشنله العائدون من املقاتلم ا رألابيم األةانغ؛ 
بأإــــــــــــــد العبارات  يع االعتداءات،  ا فيها اة مات باألةهزة املتف رة اليدوية  يدين - 23 

نية الصــــنع واة مات االنتحارية واالغتياالت وعمليات االختباف اليت تســــتهدف املدنيم والقوات األفغا
والدولية وأثرألا ال ــــــــار علد ةهود  قيق االســــــــتقرار والتعمري والتنمية يف أفغانســــــــتان، ويدين كذلك ووء 
حركة طالبان،  ا يف ذلك إـــــبنة حقاين، وكذلك تنظيم القاعدة وأتبام تنظيم الدولة ا ســـــالمية )داع ( 

ملســــــلحة غري القانونية إىل اســــــتخدام وســــــائر اوماعات ا رألابية واوماعات العنيفة واملتبرفة واوماعات ا
املدنيم كدروم بشرية، ويشدد علد ضرورة مساءلة مرتنا ومنظمي وممويل ورعاة ألذه األعمال وتقدميهم 
إىل العدالة.، وحيث  يع الدول، وفقا اللتزاما ا  وةغ القانون الدويل وقرارات جملس األمن ذات الصلة، 

 ة األفغانية و يع السلبات األخرى ذات الصلة يف ألذا الصدد؛علد التعاون بشنل فعال مع اانوم
اســـــــتمرار تدفق األســـــــلحة،  ا فيها األســـــــلحة الصـــــــغرية واألســـــــلحة اخلفيفة  بقوة يدين - 24 

والعتاد العســــــــــنري ومنونات أةهزة التف ري اليدوية الصــــــــــنع، إىل حركة طالبان،  ا فيها إــــــــــبنة حقاين، 
نظيم الدولة ا ســـــــــــالمية )داع ( وســـــــــــائر اوماعات ا رألابية واوماعات وكذلك تنظيم القاعدة وأتبام ت

العنيفة واملتبرفة واوماعات املســـــــــــــــلحة غري القانونية واجملرمم، ويشـــــــــــــــ ع الدول األع ـــــــــــــــاء علد تبادل 
املعلومات وإنشـــــــــاء الشـــــــــراكات ووضـــــــــع االســـــــــرتاتي يات وتنمية القدرات علد الصـــــــــعيد الوطس من أةل 

 ف ري اليدوية الصنع؛ منافحة أةهزة الت
كذلك بأإــــــــــــد العبارات  يع أعمال العنف ضــــــــــــد املســــــــــــؤولم الدبلوماســــــــــــيم   يدين - 25 

 ؛والقنصليم وسائر ممثلي اجملتمع الدويل يف أفغانستان
بشــــــدة اســــــتمرار اة مات ضــــــد العاملم يف جمايل املســــــاعدة ا نســــــانية والتنمية  يدين - 26 

 تثل امتثاال تاما ألحنام القانون الدويل ا نســــــــــــاين، وأن تتعاون تعاونا  وحيث  يع أطراف النزام علد أن
كامال مع األمم املتحدة والوكاالت واملنظمات ا نســــــــــانية األخرى، وأن تنفل وصــــــــــول العاملم يف جمال 
تقدمي املساعدة ا نسانية إىل مقاصدألم بأمان وبسرعة وبدون عوائق وكذلك إيصال ا مدادات واملعدات 

يث يتسىن ةؤالء العاملم أن يؤدوا بنفاءة مهمتهم املتمثلة يف مساعدة السنان املدنيم املت ررين،  ن حب
 فيهم الالةئون واملشردون داخليا؛

علد أن علد  يع األطراف يف النزاعات املســـــــــــــلحة أن تتقيد تقيدا تاما  التأكيد يكرر - 27 
لك القانون الدويل ا نســــــــــــــاين من أةل ضــــــــــــــمان احرتام و اية بالتزاما ا  وةغ القانون الدويل،  ا يف ذ

العاملم يف اجملال ا نســــــاين واملوظفم الببيم، ووســــــائل نقلهم ومعدا م، وكذلك املســــــتشــــــفيات وســــــائر 
 ؛املرافق الببية
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دعمه انومة أفغانســـتان، وةاصـــة قوات الدفام واألمن الوطنية األفغانية،  تأكيد يكرر - 2٨ 
ه من ةهود لبســــــــــس األمن يف ربوم بالدألا ويف منافحة ا رألاب،  ا يف ذلك ما يتعلق بصـــــــــلته فيما تبذل

باورمية املنظمة ع  الوطنية، والتصـــــــــــدي للتبرف العنيف عندما يف ـــــــــــي إىل ا رألاب، ويهيغ باانومة 
رارألا من ةانغ األفغانية أن تستمر،  ساندة من اجملتمع الدويل، يف التصدي لتهديد أمن أفغانستان واستق

حركة طالبان،  ا فيها إــــــــــــــبنة حقاين، وكذلك تنظيم القاعدة وأتبام تنظيم الدولة ا ســــــــــــــالمية )داع ( 
وســـــــــــــــائر اوماعات ا رألابية واوماعات العنيفة واملتبرفة واوماعات املســـــــــــــــلحة غري القانونية واجملرمم 

 ا أو نار ا؛ وال العم يف إنتاج املخدرات غري املشروعة أو يف االنار هب
أن التعــاون الفعــال داخــل وكــاالت إنفــاذ القــانون والوكــاالت األمنيــة وفيمــا بينهــا  يؤكييد - 2٩ 

عنصـــر حاســـم يف فعالية اســـرتاتي ية منافحة ا رألاب، ويشـــ ع أفغانســـتان علد مواصـــلة تعزيز التنســـيق، 
األخرى، وينوه باوهود اليت تبذةا ســـــــــــــــواء فيما بم أليئات إنفاذ القانون الوطنية أو مع نظريا ا يف الدول 

أفغانســـتان يف وضـــع اســـرتاتي ية وطنية إـــاملة ومتناملة ملنافحة ا رألاب والتبرف العنيف عندما يف ــي 
إىل ا رألاب، ويش ع أفغانستان، بدعم من اجملتمع الدويل، علد مواصلة تبوير ألذه اسرتاتي ية، وكذلك 

وفقا اللتزامات أفغانستان  ألتمام للظروف املؤدية إىل ا رألاب،تشمل إيالء اال وضع آليات فعالة لتنفيذألا
يتصــــــل هبا من االحتياةات من املســــــاعدة التقنية اليت   وةغ القانون الدويل، ويشــــــري إىل التوصــــــيات وما

  ؛حددت يف التقرير عن الزيارة ااددة اةدف اليت قامت هبا ونة منافحة ا رألاب إىل أفغانستان
لد إإـــــــــــــــراك اجملتمعات االية واوهات الفاعلة غري اانومية املعنية وعلد ع يشيييييييييييج  - 30 

مشــاركة النســاء واملنظمات النســائية وتوليها دورا قياديا يف وضــع اســرتاتي يات ملنافحة ا رألاب والتبرف 
العنيف عندما يف ــــــــــــي إىل ا رألاب،  ا يف ذلك من خالل التصــــــــــــدي للتحري  علد ارتناب األعمال 

ية، وصـــــــوغ اخلباب امل ـــــــاد وغريمها من أنوام التدخل املناســـــــبة يف ألذا الصـــــــدد وبناء قدر ن علد ا رألاب
 القيام بذلك بفعالية؛

علد أمهية االســــــــــرتاتي يات الوطنية ذات الصــــــــــلة من أةل مقاضــــــــــاة املقاتلم  يشيييييييدد - 31 
 ا رألابيم األةانغ وإعادة تأأليلهم وإعادة إدماةهم؛

با جناهات اليت  ققت حىت اان يف تنفيذ برنامج أفغانســـــتان ملنافحة األلغام،  يرحب - 32 
وال ســـــــــــــــيما التصـــــــــــــــديق علد ال وتوكول اخلامس املتعلق  خلفات اارب من املتف رات، امللحق باتفاقية 

ثر، اظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة مينن اعتبارألا مفرطة ال رر أو عشوائية األ 1٩٨0 عام
ويش ع حنومة أفغانستان علد أن تقوم، بدعم من األمم املتحدة و يع اوهات الفاعلة املعنية، باعتماد 
خبة عمل لتنفيذه بفعالية وعلد مواصـــــلة ةهودألا من أةل إهالة وتدمري األلغام األرضـــــية امل ـــــادة لألفراد 

وتقدمي املســاعدة من أةل توفري الرعاية واأللغام األرضــية امل ــادة للدبابات و لفات اارب من املتف رات 
 لل حايا وإعادة تأأليلهم وإعادة إدماةهم علد الصعيدين االقتصادي واالةتماعي؛ 

من استمرار ارتفام عدد ال حايا يف صفوف األطفال ومن استفحال  إلى القلق يشير - 33 
اوماعات ا رألابية واوماعات ، وةاصــــــة من ةانغ يف أفغانســــــتان أعمال ننيد األطفال واســــــتخدامهم

املتبرفة، ويثس علد حنومة أفغانســــتان العتمادألا تشــــريعات  ظر ننيد األطفال واســــتخدامهم يف قوا ا 
املسلحة ولقيامها بإنشاء وحدات  اية البفل، ويرحغ بالتقدم ااره يف تنفيذ خبة العمل من أةل منع 

ارس واملســــتشــــفيات، وينرر إدانته القوية وميع االنتهاكات ننيد القصــــر، ويشــــدد علد ضــــرورة  اية املد
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والت اوهات اليت تُرتنغ يف حق األطفال يف ظروف النزام املســـــــل ، ويدعو إىل تقدمي املســـــــؤولم عن ألذه 
االنتهاكات والت اوهات إىل العدالة، ويبلغ يف ألذا الســــيا  إىل البعثة أن تواصــــل دعم اوهود الرامية إىل 

األطفال املت ـــــــررين من النزام املســـــــل ،  ا يف ذلك التباحث مع اانومة األفغانية للتوصـــــــل إىل  يز  ايةتعز
التنفيذ النامل خلبة العمل وخريبة البريق، وإىل ا اذ ا ةراءات الالهمة للنهوب باملســــــــــــــاءلة والتصــــــــــــــدي 

ىل األمم العام أن لالنتهاكات والت اوهات األخرى،  ا يف ذلك العنف اونســـــــــي ضـــــــــد األطفال، ويبلغ إ
يواصــــل إعباء األولوية ألنشــــبة البعثة وقدرا ا يف جمال  اية األطفال، وأن يدرج يف التقارير اليت يقدمها يف 
 املستقبل مسألة األطفال يف ظل النزام املسل  الدائر يف البلد،  شيا مع قرارات جملس األمن ذات الصلة؛ 

ذلك التعاون الدويل وا قليمي ملواةهة اخلبر الذي بالدول أن تعزه ةهودألا وك يهيب - 34 
يتعرب له اجملتمع الدويل من ةراء إنتاج املخدرات غري املشروعة األفغانية املصدر واالنار هبا واستهالكها، 
وألي أنشــــــبة تســــــهم إســــــهاما كبريا يف توفري املوارد املالية اركة طالبان ومن يرتبس هبا، ومينن أن يســــــتفيد 

تنظيم القاعدة وأتبام تنظيم الدولة ا ســــــــــــــالمية )داع ( واوماعات ا رألابية األخرى، وأن  منها أي ــــــــــــــا
تتصـــرف وفقا ملبدأ املســـؤولية العامة واملشـــرتكة عن التصـــدي ملشـــنلة املخدرات يف أفغانســـتان،  ا يف ذلك 

ة، ويشـــدد أي ـــا علد عن طريق التعاون يف جماهبة االنار يف املخدرات غري املشـــروعة والســـالئف النيميائي
أمهيــة التعــاون يف إدارة ااــدود وااــاةــة إىل تعزيز الــدعم ا قليمي والــدويل خلبــة العمــل الوطنيــة ملنــافحــة 
املخدرات يف أفغانســــــــــــتان، ويرحغ باوهود املتواصــــــــــــلة اليت يبذةا منتغ األمم املتحدة املعس باملخدرات 

 أفغانســـــــــــــــتان بالقدرات الالهمة لتنفيذألا، ويعرب عن واورمية من أةل تزويد وهارة منافحة املخدرات يف
وإركائها،  ا يف  “موسنو -باريس ”التقدير لألعمال امل بلع هبا يف إطار مبادرة ميثا  باريس وعملية 

ذلك اال اد األورويف ومنظمة حلف مشال األطلســـــــــــــــي ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومنظمة معاألدة 
وكذلك العمل الذي ي ــــــــبلع به املركز ا قليمي للمعلومات  نغهاي للتعاون، األمن اوماعي ومنظمة إــــــــ

والتنســـيق يف وســـس آســـيا ملنافحة االنار غري املشـــروم باملخدرات واملؤثرات العقلية وســـالئفهما، ويشـــ ع 
 (1٩٩٩) 1267لقرارات والل نــة املنشــــــــــــــــأة عمال بــا (2011) 1٩٨٨بــالقرار  املنشــــــــــــــــأة عمالالل نــة 

العائدات املتأتية من إيالء االألتمام للروابس بم علد مواصــــــــــلة  (2015) 2253و  (2011) 1٩٨٩ و
إنتاج املخدرات وســـــــــــــــالئفها النيميائية واالنار هبا علد او غري و  يف  لة أمور أخرى، اورمية املنظمة،

البان،  ا يف ذلك إـــــــــــبنة حقاين، وتنظيم الدولة ا ســـــــــــالمية )داع (، و ويل كل من حركة ط مشـــــــــــروم
 وتنظيم القاعدة وما يرتبس هبما من أفراد و اعات ومؤسسات وكيانات؛

علد أمهية التع يل بإقامة نظام للعدالة يتســــــــم بالنـــــــــــــــــــــــزاألة والشــــــــفافية،  التأكيد يكرر - 35 
انون يف  يع أرةاء البلد، ويشدد علد أمهية مواصلة والق اء علد ا فالت من العقاب، وتعزيز سيادة الق

التقدم يف إعادة بناء وإصال  قبام الس ون يف أفغانستان، وذلك من أةل  سم احرتام سيادة القانون 
وحقو  ا نسان يف ذلك القبام، ويؤكد علد أمهية كفالة وصول املنظمات املعنية، حسغ االقت اء، إىل 

حت اه يف أفغانســــــــتان، ويرحغ باخلبة الوطنية املعنية بالق ــــــــاء علد التعذيغ  يع الســــــــ ون وأماكن اال
وكذلك قانون العقوبات املنق  واوهود اليت تبذةا حنومة أفغانســـــــــــــــتان يف ا اذ اخلبوات الالهمة لنفالة 

ذي االتســـــــــــا  مع واةبات أفغانســـــــــــتان والتزاما ا الدولية، ويهيغ حبنومة أفغانســـــــــــتان أن تنفذ االلتزام ال
قبعته بالتصـــــــديق علد ال وتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناأل ـــــــة التعذيغ، ويدعو إىل االحرتام التام 

 للقانون الدويل ذي الصلة،  ا يف ذلك القانون ا نساين وقانون حقو  ا نسان؛ 

https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)


 S/RES/2405 (2018) 

 

12/13 18-03627 

 

س بالتزام حنومة أفغانســتان  نافحة الفســاد ويرحغ يف ألذا الصــدد بإنشــاء اجملل ينوه - 36 
ااوكمة والعدالة ومنافحة الفسـاد، ومركز العدالة ملنافحة الفسـاد، والل نة و  بسـيادة القانون األعلد املعس

أيلول/ســــــبتم ، ويدعو إىل  2٨وباعتماد االســــــرتاتي ية الوطنية ملنافحة الفســــــاد يف  ،الوطنية للمشــــــرتيات
ها اوهاهان التنفيذي والتشـــــــريعي، علد تنفيذألا تنفيذا فعاال، ويشـــــــ ع  يع املؤســـــــســـــــات األفغانية،  ا في

التصدي للفساد وكفالة اانم الرإيد، ويرحغ بالتقدم ااره يف ألذا الصدد، ويؤكد اااةة إىل املزيد من 
اوهود الوطنية من أةل تنفيذ اخلبس الرامية إىل التصــــــدي للفســــــاد، ف ــــــال عن اوهود الدولية الرامية إىل 

 ذا اجملال؛ تقدمي املساعدة التقنية يف أل
إىل االحرتام التام وميع حقو  ا نســـــان وااريات األســـــاســـــية و ايتها يف  يع  يدعو - 37 

أرةاء أفغانســــــــــتان، وفقا للقانون الدويل،  ا يف ذلك القانون الدويل ا نســــــــــاين، ويالحظ بقلق اســــــــــتمرار 
صــــحافيم علد يد اوماعات إةراءات الت ــــييق علد حرية وســــائس ا عالم،  ا يف ذلك االعتداء علد ال

ا رألابية واوماعات املتبرفة وا ةرامية، وكذلك اســـــــــــــــتمرار ورود تقارير عن التهديدات املوةهة ضـــــــــــــــد 
املدافعم عن حقو  ا نســـــــان والل نة األفغانية املســـــــتقلة املعنية حبقو  ا نســـــــان والشـــــــخصـــــــيات الدينية 

 ااققم والق اة واملدعم العامم؛كذلك و 
إىل تعزيز اوهود املبذولة ل ــــــــــمان حقو  النســــــــــاء والفتيات وكفالة  ايتهن من  يدعو - 3٨ 

العنف واالعتداء،  ا يف ذلك العنف اونســـــــــــــــي والعنف القائم علد نوم اونس، وحماســـــــــــــــبة مرتنا ألذا 
كم وفقا العنف واالعتداء، ويشــدد علد أمهية ضــمان ااماية املتســاوية  وةغ القانون، واملســاواة أمام ااا 

للقانون الدويل، وتنافؤ فرص الوصـــول إىل العدالة، بســـبل منها وضـــع أألداف عملية قابلة للقياس وتعميم 
 اخل ات واملعارف والقدرات اونسانية؛

بالتزام حنومة أفغانســـــتان بتمنم املرأة ســـــياســـــيا واقتصـــــاديا، ويعيد التأكيد يف  يرحب - 3٩ 
رأة علد املشـــاركة والقيادة بصـــورة كاملة وفعالة يف عملية صـــنع القرار، ألذا الصـــدد علد أمهية تعزيز قدرة امل

 ا يف ذلك يف حمادثات الســالم واســرتاتي يات بناء الســالم الشــاملة علد الصــعيدين الوطس ودون الوطس، 
و ويلها بشــــــــــــــنل كامل،  1325ويدعو حنومة أفغانســــــــــــــتان إىل تنفيذ خبة العمل الوطنية لتنفيذ القرار 

حنومة أفغانســــــــتان علد  ديد املزيد من الفرص لدعم مشــــــــاركة املرأة يف عملية ســــــــالم يقودألا ويشــــــــ ع 
، ويبلغ إىل األمم العام أن يواصل ويتوىل همامها األفغان، ويبلغ إىل البعثة تقدمي الدعم يف ألذا الصدد

االةتماعية ألفغانســــتان يف إدراج املعلومات املتصــــلة بعملية إدماج املرأة يف ااياة الســــياســــية واالقتصــــادية و 
 تقاريره املقدمة إىل جملس األمن، ويهيغ كذلك بأع اء اجملتمع الدويل تقدمي املساعدة حسغ االقت اء؛

عمليـــة قلــغ ”جمـــددا دعمـــه لل هود ا قليميـــة اوـــاريـــة بقيـــادة أفغـــانيـــة يف إطـــار  يؤكييد - 40 
ومؤ رات “ من واالســــتقرار يف أفغانســــتانإســــبنبول لألمن والتعاون ا قليميم من أةل  قيق األ - آســــيا

قمة التعاون االقتصـــادي ا قليمي بشـــأن أفغانســـتان، ويرحغ باوهود اوارية من أةل بناء الثقة والتعاون، 
 ا يف ذلك فريق  يف ذلك اوهود اليت تبذةا منظمة التعاون ا ســـــــــــــالمي، ومنظمة إـــــــــــــنغهاي للتعاون،  ا

 ،2017تشـــــــرين األول/أكتوبر  11فغانســـــــتان، الذي اةتمع يف موســـــــنو يف االتصـــــــال التابع ةا املعس بأ
ومنظمة معاألدة األمن اوماعي، وراببة ةنوب آســـــــــــــــيا للتعاون ا قليمي، واملؤ ر املعس بالتفاعل وتدابري 

من خالل مشــــاورات موســــنو وفريق التنســــيق الرباعي املؤلف من أفغانســــتان  بناء الثقة يف آســــيا، وكذلك
مؤ ر القمة الثالثي بم أفغانســــــتان وإيران وباكســــــتان، و  والصــــــم والواليات املتحدة األمرينية وباكســــــتان

ومؤ ر القمة الثالثي بم أفغانســــــــتان وباكســــــــتان وتركيا، ومؤ ر القمة الثالثي بم أفغانســــــــتان وباكســــــــتان 
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 ةالتنســـــــيق الرباعيو  تعاونآلية الواململنة املتحدة، وحوار وهراء خارةية الصـــــــم وأفغانســـــــتان وباكســـــــتان، و 
 ؛  وطاةينستانأفغانستان وباكستان والصم ملنافحة ا رألاب املشنلة من 

باوهود الرامية إىل تعزيز عملية التعاون االقتصادي ا قليمي،  ا يف ذلك تدابري  يرحب - 41 
املزيد منها،  علد مواصـــــــــــــــلة بذل ويحثتيســـــــــــــــري الربس والت ارة واملرور العابر علد الصـــــــــــــــعيد ا قليمي، 

اازام االقتصــــــــــــــــادي لبريق اارير وطريق ”ذلــك من خالل مبــادرات للتنميــة ا قليميــة مثــل مبــادرة  يف  ــا
، واملشـــــــــاريع ا اائية ا قليمية، مثل مشـــــــــروم خس أنابيغ الغاه “اارير البحري للقرن ااادي والعشـــــــــرين

نقل ونارة النهرباء يف وســـس وةنوب آســـيا، العابر لرتكمانســـتان وأفغانســـتان وباكســـتان واةند، ومشـــروم 
ومشـــروم ميناء إـــاهبار، باتفا  بم أفغانســـتان و هورية إيران ا ســـالمية واةند، واتفا  طريق املرور العابر 
لالهورد ونارته ونقله، ومشروم السنك ااديدية بشبره الرابس بم تركمانستان وأكينا وإبره الرابس بم 

اقات الت ارية الثنائية للمرور العابر، وتوســـــــــــيع نبا  التعاون القنصـــــــــــلي  صـــــــــــدار ألريات وخواف، واالتف
التأإــريات وتيســري أســفار أصــحاب األعمال هبدف توســيع النشــاط الت اري وهيادة االســتثمارات األةنبية 

نقل وتبوير اةياكل األســــاســــية،  ا يف ذلك يف جماالت الربس بم اةياكل األســــاســــية وإمدادات الباقة وال
وا دارة املتناملة للحدود، بغية تعزيز النمو االقتصــــــــــــــادي املســــــــــــــتدام وإجياد فرص العمل يف أفغانســــــــــــــتان 
واملنبقة، وحيث يف ألذا الصـــــدد  يع أصـــــحاب املصـــــلحة ذوي الصـــــلة علد كفالة توفري بيئة آمنة والعمل 

إقامة الروابس حىت يتســىن تنفيذ  علد تنامل ســياســا م واســرتاتي يا م ا اائية وتعزيز التعاون العملي علد
 ألذه املبادرات ا اائية واالتفاقات الت ارية بالنامل؛

إىل أن التعاون األمس ا قليمي يؤدي دورا رئيســــيا يف اافاى علد االســــتقرار يف  يشيييير - 42 
د، ويدعو أفغانســتان واملنبقة، ويرحغ بالتقدم الذي حققته أفغانســتان والشــركاء ا قليميون يف ألذا الصــد

إىل بذل مزيد من اوهود من ةانغ أفغانســــــــتان والشــــــــركاء ا قليميم واملنظمات ا قليمية من أةل تعزيز 
 الشراكة والتعاون فيما بينها،  ا يشمل تعزيز قدرات قوات األمن األفغانية وتعزيز األمن يف املنبقة؛

غانستان والالةئم الناهحم من استمرار ارتفام عدد املشردين داخل أف قلقه عن يعرب - 43 
منه، ويش ع بقوة حنومة أفغانستان علد تنثيف اوهود من أةل  اية  يع املشردين داخليا  شيا مع 
الســــــــياســــــــة الوطنية األفغانية بشــــــــأن املشــــــــردين داخليا ولني نعل عودة الالةئم األفغان طوعا إىل وطنهم 

من بم أعلد أولويا ا الوطنية، ويؤيد بقوة  ،صــــــــان كرامتهميف ظروف حُيفظ فيها أمنهم وتُ ، وإعادة إدماةهم
اوهود اليت تبذةا حنومة أفغانســــــــــــــتان من أةل  يئة الظروف الالهمة لعودة الالةئم األفغان طوعا وإعادة 
  إدماةهم يف البلد علد او مستدام، ويدعو إىل مواصلة املساعدة الدولية املقدمة يف ألذا الصدد وتعزيزألا؛

إىل األمم العام أن يقدم إىل اجمللس كل ثالثة أإـــــــــــــــهر تقريراً عن التبورات يف  يطلب - 44 
أفغانســتان، وأن يدرج يف تقاريره تقييماً ملا  قق من تقدم، اســتناداً إىل النقاط املرةعية لقياس وتتبع التقدم 

أولويا ا، علد النحو اادد يف  ااره يف تنفيذ والية البعثة،  ا يف ذلك علد الصـــــــــعيد دون الوطس، وتنفيذ
 ألذا القرار؛
 أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر - 45 

 

 


