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 احلالة يف أفغانستان - 72/7 
 

 ،إن اجلمعية العامة 
وإىل مجيــق قرارا ــا الســا  ة  2016تشــر ن الينــاف/رب  م   17املــخر   71/9إىل قرارهــا  إذ تشيير 

 املتخذة يف هذا الصدد،
وــــت صام الصــــوة   الــــة إىل مجيــــق قــــرارام  وــــت األمــــن و يــــا م رئــــيت اج وإذ تشيييير أي ييييا 

 2014كــــــــــارب ن األول/د ســــــــــم    12املــــــــــخر   (2014) 2189أ غاربســــــــــتان، ور رــــــــــيما ال ــــــــــرارام  يف
 2016آصار/مارس  15املخر   (2016) 2274 و 2015آصار/مارس  16املخر   (2015) 2210 و
 ،2017آصار/مارس  17املخر   (2017) 2344و 

ويميــة ووحــد ا  ســيادة أ غاربســتان وارــت الما ورــالمت ا اإلق وإذ تعيييد يديييد التااملييا الشييديد 
 ال طنية، وإص تعرب عن احرتام ا لرتاث أ غاربستان التارخيي املتعدد الين ا ام واألعراق،

أن من أجل  (2024-2015 جل  د اليت تبذما أ غاربستان يف إطار ع د التح ل ) وإذ ترحب 
خدمـة لشـعب ا  تـخد  كامـل م ام ـاو ت طد رياد ا من خالل تعز ـز إقامـة دولـة تتـ  ر مـا م  مـام الب ـا  

 هبدف أن تصبح دولة تعتمد عوى ربفس ا اعتمادا اتما،
ارــتنادا الشــراكة الي  وــة األجــل  ــأ حا مــة أ غاربســتان واجتمــق الــدو   وإذ تؤدييد ميين  ديييد 

التزاما ما اجددة املتبادلة املنص ص عوي ا يف إطار ارعتماد عوى الذام من خالل املسـا لة املتبادلـة،  إىل

https://undocs.org/ar/A/72/L.8
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 A/RES/72/10 احلالة يف أفغانستان

 

2/15 17-20698 

 

، 2016تشــر ن األول/أكتــ  ر  5  املتفــع عويــم يف مــخكر  روكســل املعــن ا غاربســتان املع ــ د يف عوــى النحــ
وإص تشـــىل إىل ارلتـــزاي الي  ـــل األمـــد الـــذ  أعونـــم اجتمـــق الـــدو  دـــاد أ غاربســـتان، والـــذ  أعيـــد  كيـــدد 

اليــا ق املتغــىل ل جــ د املــخكر، هبــدف تعز ــز تــ   ومــاي األمــ ر وال يــادة عوــى الصــعيد الــ طن، مــق أخــذ  يف
 اجتمق الدو  يف ارعتبار،

التزاي اجتمـق الـدو  ا اةـوة دعـم تـدر ت قـ ام الـد ا  واألمـن ال طنيـة  وإذ تؤدد من  ديد أي ا 
عويـم يف إعـالن مـخكر قمـة غـيااأ   شـ ن  اتفـع األ غاربية ود يزها وك  و ـا وتنميـة قـدرا ا،  يـرق تشـمل مـا

، 2014عـــاي  ، ويف اإلعـــالن الصـــادر عـــن مــخكر قمـــة و وـــز  شـــ ن أ غاربســـتان يف2012أ غاربســتان يف عـــاي 
، وتارميــا من ــا لــذكرد أ ـــراد 2016واإلعــالن الصــادر عــن مــخكر قمــة يف واررــ   شــ ن أ غاربســتان يف عــاي 

 ،ق ام األمن األ غاربية والدولية الذ ن جادوا ارواح م، رجار وربسا ، يف أثنا  أدا  واجب م
الضــرورة املوحــة لوتصــد  لوتحــدوم الــيت ت اجــم أ غاربســتان، و اةــة األربشــية  يديييد وإذ تكييرر 

 ضـال  ،املتير ة العنيفة اليت تتخـذ مـن اإلقوـيم قاعـدة مـا وت ـ ي هبـا حركـة طالبـان، اـا يف صلـ  غـباة ح ـاف
اإلرها يــــة وتنظــــيم الدولــــة اإلرــــالمية يف العــــراق والشــــاي )داعــــ ( و روعــــم واجلماعــــام  تنظــــيم ال اعــــدةعــــن 

اجلماعام املتير ة العنيفـة واجرمـ ن، اـا  شـمل الضـالعأ يف دـارة املخـدرام، وتيـ  ر املخرسـام األخرد و 
ا ا مية األ غاربية عوى عدة ةعد من ا الصعيد دون ال طن، وتعز ز رـيادة ال ـارب ن والعمويـام الدمي راطيـة، 

ق عمويــة الســالي، دون املســاس  تنفيــذ التــدا ىل ، وتشــ يةلــاوماا حــة الفســاد، وم اةــوة إةــالل قيــا  العد
ـــــــم ـــــــت األمـــــــن يف قرارات ـــــــم عوي ـــــــا  و ـــــــيت رب ـــــــ  ر  15املـــــــخر   (1999) 1267 ال  1999تشـــــــر ن األول/أكت

 (2012) 2082 و 2011حز ران/  ربيــــــــــــــــــــــــــــــــم  17املــــــــــــــــــــــــــــــــخرخأ  (2011) 1989و  (2011) 1988 و
 (2014) 2161و  (2014) 2160 و 2012ســــــــم  كــــــــارب ن األول/د   17املــــــــخرخأ  (2012) 2083 و

ــــــــــم  17املــــــــــخرخأ   2015رب ن األول/د ســــــــــم  كــــــــــا  17املــــــــــخر   (2015) 2253 و 2014حز ران/  ربي
وال ــرارام األخــرد املتخــذة يف هــذا الصــدد،  2015كــارب ن األول/د ســم    21املــخر   (2015) 2255 و

واملشـــرد ن وحت يـــع العدالـــة يف املرحوـــة ارربت اليـــة   يـــادة أ غاربيـــة، والعـــ دة المنـــة الي عيـــة ل  غـــان الالج ـــأ 
داخويـا  ير  ــة منظمـة تافــل كــرامت م، وتعز ـز ح ــ ق اإلربسـان واا ت ــا، وإررــا  التسـامح  يمــا  ــأ األدون 

 ،و أ ط ائف الد ن ال احد، والن  ض  لتنمية ارقتصاد ة وارجتماعية
رـيما ارتفـا   إوا  ارتمرار ارتفا  مست د العنف يف أ غاربستان، ور وإذ تعرب عن عميق قلقلا 

اخلسائر يف ةف ف املدربيأ، وإص تد ن اق د العبارام مجيـق األربشـية اإلرها يـة وكا ـة ام مـام العنيفـة، 
وتنظــــيم ال اعــــدة وتنظــــيم الدولــــة اإلرــــالمية )داعــــ ( و روعــــم واجلماعــــام وإص تــــذكر ان حركــــة طالبــــان 

حة أــــىل املشــــروعة تتحمــــل املســــخولية اجلماعــــام العنيفــــة واملتير ــــة واجلماعــــام املســــواإلرها يــــة األخــــرد و 
الغالبيــة العظمــى مــن اخلســائر يف ةــف ف املــدربيأ يف أ غاربســتان، وإص تــدع  إىل ارمتينــال إىل أحاــاي  عــن

وإىل اختـاص مجيـق التـدا ىل  ، حسـت املنيبـع من ـا،ال ارب ن الدو  اإلربسـاف وال ـارب ن الـدو    ـ ق اإلربسـان
  يف اجال اإلربساف، واا ة مرا ع املع ربة واملساعدة اإلربساربية،املالئمة  ما ة املدربيأ والعاموأ

السيارــــــية اإلةــــــالحام يف  إلجنــــــاوام الــــــيت ح  ت ـــــا حا مــــــة ال حــــــدة ال طنيـــــة  وإذ ترحيييييب 
 تشـــــدد عوـــــى ظـــــرورة ا فـــــا  عوـــــى ارربت ـــــال، وإص ةإدارة عمويـــــيف ارجتماعيـــــة و وارقتصـــــاد ة واإلدار ـــــة و 

اإلجنــاوام الســا  ة، وإص حتــإ عوــى إجــرا  مز ــد مــن التحســينام يف هــذا الصــدد، وخاةــة ملعاجلــة الف ــر، 

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/2083(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2160(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2161(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2255(2015)
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وت دمي اخلدمام، وتنشيط النم  ارقتصاد ، وإجياد  رص العمل، ووودة اإل رادام احملوية، وتعز ز ح  ق 
 وح  ق املنتمأ ل قويام،وح  ق اليفل اإلربسان، و اةة ح  ق املرأة 

ــــذ  تضــــيوق  ــــم األمــــم املتحــــدة يف تعز ــــز الســــالي  تشييييد وإذ   عوــــى الــــدور املركــــز  واحملا ــــد ال
واررت رار يف أ غاربستان، وإص تعرب عن ت د رها ودعم ا ال طيد جلميق اجل  د اليت  بذما يف هذا الصـدد 

عينــة األمــم األمــأ العــاي و ينوــم اخلــاص أل غاربســتان، وإص تعــرب عــن ت ــد رها أ ضــا لوعمــل الــذ  ت ــ ي  ــم  
، وإص تخكـد الـدور امـاي (2017) 2344املتحدة لت دمي املساعدة إىل أ غاربسـتان و  ـا ل ـرار  وـت األمـن 

الـــذ  تضـــيوق  ـــم  عينـــة ت ـــدمي املســـاعدة رـــعيا إىل م اةـــوة تعز ـــز اتســـاق اجل ـــ د املدربيـــة الدوليـــة املبذولـــة 
 ي  ا، مسرتغدة يف صل  ابدأ ت طيد ت   األ غان وماي األم ر وال يادة،وتنس

 واا ورد  ي ا من ت ةيام، (1) ت ار ر األمأ العاي وإذ ترحب 
أل غاربســــتان، حا مــــة وغـــعبا، يف الســــعي، كعضــــ  مســــخول  مبواصييييلة  عملييييا تتعليييد - 1 

صاتيـــــا مـــــن الناحيـــــة ارقتصـــــاد ة خاليـــــة اجتمـــــق الـــــدو ، إىل إعـــــادة  نـــــا  دولـــــة مســـــت رة آمنـــــة ماتفيـــــة  يف
 اإلرهاب واملخدرام، وإىل تعز ز أرت الدمي راطية الدرت ر ة؛ من

مجيـــق الشـــركا  عوـــى ت ـــدمي دعـــم  نـــا  لـــ  ما اإلةـــالل  ا مـــة أ غاربســـتان،  تشييي   - 2 
عوـى الـذام صل  كما ه  مت خى يف اإلطار ال طن لوسالي والتنميـة يف أ غاربسـتان وإطـار ارعتمـاد  يف اا

مـــن خـــالل املســـا لة املتبادلـــة، لافالـــة إحـــالل الرخـــا  والدمي راطيـــة يف أ غاربســـتان، مـــق الرتكيـــز عوـــى تعز ـــز 
الضـ ا ط واملــ او ن املنصــ ص عوي ـا يف الدرــت ر الــيت تافـل ح ــ ق املــ اطنأ وواجبـا م، وإجــرا  اإلةــالل 

 عوى إحراو ت دي موم س لصاحل غعب ا؛امياوي اا  تيح إقامة حا مة  عالة ختضق لومسا لة وقادرة 
م اةوة حا مة أ غاربستان ارظيال  جب  د التعمـىل والتنميـة وتزا ـد امتالك ـا ومـاي  تؤيد - 3 

تو  اجل  د، وتخكد الضرورة املارة لتـ   ومـاي األمـ ر واخلضـ   لومسـا لة يف مجيـق ميـاد ن ا  كمـة وحتسـأ 
ملخرســية عوــى الصــعيد دون الــ طن، مــن أجــل ارــتخداي املع ربــة ال ــدرام املخرســية، اــا يف صلــ  ال ــدرام ا

عوـــى أـــ  أكينـــر  عاليـــة، وتشـــدد يف هـــذا الصـــدد عوـــى أايـــة ارلتزامـــام امل دمـــة مـــن اجتمـــق الـــدو ، وأايـــة 
اجم عـــة اجلد ـــدة مـــن املخغـــرام اخلاةـــة ىطـــار ارعتمـــاد عوـــى الـــذام مـــن خـــالل املســـا لة املتبادلـــة، و ـــع 

 ؛2016يف البيان الصادر عن مخكر  روكسل  ش ن أ غاربستان يف تشر ن األول/أكت  ر  تارر  كيدد ما
 

 األمن  
 لتــزاي اجتمــق الــدو   ــدعم تــدر ت ود يــز وك  ــل وتنميــة قــدرام قــ ام الــد ا   تنييو  - 4 

النح  املتفـع  صل  عوى يف واألمن ال طنية األ غاربية  يما  عد اربت ا   رتة ارربت ال وط ال ع د التح ل، اا
 شــ ن  إعــالن مــخكر قمــة و وــزيف و  2012 عويــم يف إعــالن مــخكر قمــة غــيااأ   شــ ن أ غاربســتان يف عــاي

، 2016 يف عـاي  شـ ن أ غاربسـتاناإلعـالن الصـادر عـن مـخكر قمـة واررـ  يف و  2014يف عاي  أ غاربستان
 ؛(2014) 2189رارد اا يف صل  من خالل  عينة الدعم ال طيد، اليت رحت هبا  وت األمن يف ق

مخكر قمة وارر ، الذ  ع دتم منظمة حوف املعونة يف  لتع دام وارلتزامام  ترحب - 5 
قــ ام لتم  ــل  ،  شــ ن م اةــوة املســااام ال طنيــة امل دمــة2016ك و/  ليــم  9 و 8مشــال األطوســي يف 

، 2016 عينــة الــدعم ال طيــد  عــد عــاي ك  ــل ، و 2020 ال طنيــة األ غاربيــة حــ  اا ــة عــايالــد ا  واألمــن 
_________________ 

 (1) A/71/682-S/2016/1049  وA/71/826-S/2017/189 و A/71/932- S/2017/508  وA/72/392–S/2017/783. 

http://undocs.org/ar/S/RES/2274(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2189(2014)
https://undocs.org/ar/A/71/682-S/2016/1049
https://undocs.org/ar/A/71/826-S/2017/189
https://undocs.org/ar/A/71/932-%20S/2017/508
https://undocs.org/ar/A/72/392–S/2017/783
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اررـــــتمرار يف تـــــ  ىل التـــــدر ت وت ـــــدمي املشـــــ رة واملســـــاعدة إىل املخرســـــام األمنيـــــة األ غاربيـــــة، أجـــــل  مـــــن
 صل  ج او الشرطة وال  ام اجل  ة وق ام العمويام اخلاةة؛ يف اا

اجلد ـــدة أل غاربســــتان الـــ روم املتحــــدة األمر ايـــة ارــــرتاتي يت ا ىعـــالن  ي  علميييياتييي - 6 
 شـــــــــ ن أ غاربســـــــــتان ارـــــــــرتاتي يتم اجلد ـــــــــدة واعتمـــــــــاد ارحتـــــــــاد األورو   2017آب/أأســـــــــيت  21 يف
يف دعـــم اجتمـــق الـــدو  املت اةـــل ألمـــن عنصـــر ن هـــامأ ا م  ةـــف  2017تشـــر ن األول/أكتـــ  ر  16 يف

 ؛أ غاربستان وتنميت ا وارت رارها
إوا  ا الـــة األمنيـــة يف أ غاربســـتان، وتخكـــد  تكيييرر ميييرة أعيييرع اابعيييراب عييين  لييي  قلقليييا - 7 

ظـــرورة م اةـــوة التصـــد  لوخيـــر الـــذ    ـــدد أمـــن أ غاربســـتان وارـــت رارها عوـــى أ ـــد  اجلماعـــام املتير ـــة 
ة قاعـدة مـا، والعناةـر اإلجراميـة الـيت تتخـذ مـن املني ـاملشـروعة  العنيفة وأىلها مـن اجلماعـام املسـوحة أـىل

يف دـــارة املخـــدرام، وتعـــرب عـــن ال وـــع إوا  الت د ـــد اخليـــىل الـــذ   شـــاوم وجـــ د اـــا يف صلـــ  الضـــالع ن 
 واإلجـرا ام امل اتوأ اإلرها يأ األجاربت، وتاـرر يف هـذا الصـدد دع  ـا إىل التنفيـذ الاامـل واجلـاد لوتـدا ىل

 (1999) 1267 ال ــرارام رــيما لصــدد، وراملنصــ ص عوي ــا يف قــرارام  وــت األمــن املتخــذة يف هــذا ا
 (2014) 2160 و (2012) 2083 و (2012) 2082 و (2011) 1989 و (2011) 1988 و
ــــدول إىل تعز ــــز تعاواــــا  ،(2015) 2255 و (2015) 2253 و (2014) 2161 و وتــــدع  مجيــــق ال

دود وإربفــــاص ال ــــارب ن عوــــى الصــــعيد ن الــــدو  واإلقويمــــي مــــن أجــــل الن ــــ ض  تبــــادل املعو مــــام ومراقبــــة ا ــــ
والعدالـة اجلنائيـة، رـعيا إىل حتسـأ التصـد  لوخيــر الـذ   شـاوم امل ـاتو ن اإلرهـا ي ن األجاربـت والعائــدون 

 ؛من هخر  امل اتوأ يف أ غاربستان واملني ة
إوا  وجــــ د التنظيمــــام اإلرها يــــة، ور رــــيما تنظــــيم الدولــــة  تعييييرب عيييين  ليييي  قلقلييييا - 8 

وتشــيد ، ومــا ترتابــم مــن أعمــال وحشــية، مــن  ين ــا قتــل املــ اطنأ األ غــان، و روعــم اإلرــالمية )داعــ (
وتخكـــد دعم ـــا لو  ـــ د  ،حمار ـــة هـــذد الت د ـــدام يف البوـــديف حا مـــة أ غاربســـتان  لت ـــدي الـــذ  أحروتـــم 
 ؛املستمرة يف هذا الصدد

لتخ  ــــف مجيــــق األعمــــال أــــىل املشــــروعة املتمينوــــة يف العنــــف وا تييييدين الييييد العبييييارا  - 9 
اليدو ــة الصــنق وام مــام ارربتحار ــة وارأتيــارم،  لعبــ ام النارــفة وام مــام، اــا يف صلــ  ام مــام 

املــدربيأ وعمويــام ام مــام العشــ ائية ظــد  ي ــا اأتيــال الشخصــيام العامــة، وعمويــام ارختيــاف و  اــا
يف تعز ـز واا ـة ح ـ ق  ةخرطـال تل وام مام ظد األ راد ومجاعام ورـائط اإلعـالي وهي ـام اجتمـق املن

واملمتواام املدربيـة، اإلربسان املعرتف هبا دوليا وام مام ظد العاموأ يف  ال ت دمي املساعدة اإلربساربية 
 تســبت يف اإلظــرار  جل ــ د  وارــت داف ال ــ ام األ غاربيــة والدوليــة،  ــااــا  ي ــا املــدارس واملستشــفيام، 
 ،اـا  ي ـا غـباة ح ـاف ،يف أ غاربستان، وتد ن أ ضا جل   حركـة طالبـاناملبذولة إلررا  اررت رار والتنمية 

وتنظـيم ال اعــدة وأىلاــا مــن اجلماعــام العنيفــة واملتير ــة واجلماعــام املســوحة أــىل املشــروعة إىل ارــتخداي 
 املدربيأ دروعا  شر ة، وه مام حركة طالبان، وأ عال اإلرها يأ الدوليأ؛

يف ورـط كا ـل ربفـذ ام ـ ي اإلرهـا  البشـق واجلبـان الـذ   را العبياأي ا اليد دين ت - 10 
غخصــــــا وإةـــــــا ة مــــــا ر   ـــــــل  92، والــــــذ  أرـــــــفر عــــــن م تـــــــل أكينــــــر مـــــــن 2017أور/مــــــا    31يف 
اإلعــالي وعــامو ن يف ورــائط غخصــا، معظم ــم ت ر بــا مــن املــدربيأ، اــن  ــي م ربســا  وأطفــال  491 عــن
د و مارـــية  عينـــام  ، مـــن  ين ـــاامتواـــام عامـــة وخاةـــةوأ ـــع أظـــرارا جســـيمة   ن،د و مارـــي  نم ظفـــو 

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/2083(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2160(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2161(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2255(2015)
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تخكــد ا اجــة و ام مــام ظــد األقويــام الد نيــة، ومن ــا  ،أجنبيــة،  ضــال عــن ام مــام املن  يــة الالح ــة
 إىل العدالة؛مرتايب هذد األعمال اإلرها ية النارا  ومد ر  ا و  لي ا ورعا ا ت دمي  إىل

غاربســـتان واجتمـــق الـــدو  العمـــل معـــا  شـــال وثيـــع ظـــرورة أن ت اةـــل حا مـــة أ  تؤديييد - 11 
ــــة  ــــيت  ــــدد الســــالي واررــــت رار يف أ غاربســــتان والعموي وحتســــأ التنســــيع يف  ــــال التصــــد  مــــذد األ عــــال ال
ــــة  ــــة التنميــــة يف أ غاربســــتان وإمااربي ــــة وعموي الدمي راطيــــة، واإلجنــــاوام الــــيت حت  ــــمن  فضــــل املاارــــت اإلفائي

ملاارت وتنفيذ تو  العموية، وكـذل  تـدا ىل املع ربـة اإلربسـاربية، وتعـرتف ىجنـاوام اررتمرار يف تفعيل تو  ا
رــيما البوــدان  قــ ام الــد ا  واألمــن ال طنيــة األ غاربيــة يف هــذا اخلصــ ص، و يــت جبميــق الــدول األعضــا ، ور

والتحــر  اجــاورة، أن حتــري هــذد اجلماعــام مــن أ  غــال مــن أغــاال املــالص المــن وحر ــة ال يــاي  عمويــام، 
 اإلقويميأ؛ والت نيد والدعم املا  أو املاد  أو السياري، الذ    دد ربظاي الدولة والسالي واألمن

ـــــد ا  واألمـــــن ال طنيـــــة األ غاربيـــــة املســـــخولية الرئيســـــية الااموـــــة  ترحيييييب - 12   تـــــ   قـــــ ام ال
ق الــدو  ت ــدمي وغــ اعة يف هــذا اخلصــ ص، و يــت  جتمــةــال ة أ دتــم مــن  األمــن، وتينــن عوــى مــا عــن

الـــدعم الضـــرور  الافيـــل  تعز ـــز األمـــن، اـــا  شـــمل النظـــاي العـــاي وإربفـــاص ال ـــارب ن وأمـــن حـــدود أ غاربســـتان 
وا فا  عوى ا   ق الدرت ر ة لوم اطنأ األ غان وم اةوة ت دمي الدعم  ت  ىل التدر ت واملعدام ل ـ ام 

كــي تضــيوق ا مــة إحــالل األمــن يف  وــدها وحمار ــة الــد ا  واألمــن ال طنيــة األ غاربيــة واإلرــ اي يف ك  و ــا  
اإلرهـــاب الـــدو ، وتخكـــد أايـــة اإلعـــال م الصـــادرة عـــن مـــخكرام ال مـــة الـــيت ع ـــدم يف غـــيااأ  وو وـــز 
وواررــ   شــ ن أ غاربســتان وأىلهــا مــن ارتفاقــام امل مــة مــق الشــركا  اإلقويميــأ والــدوليأ يف هــذا الصــدد، 

 الن مخكر قمة وارر   ش ن أ غاربستان؛وحتيط عوما يف هذا الصدد ىع
ـــة الـــدعم ال طيـــد، الـــيت رـــب ت ا ال ـــ ة الدوليـــة  ترحيييب أي يييا - 13  يف هـــذا الصـــدد   جـــ د  عين

لومساعدة األمنيـة، وتعـرب عـن ت ـد رها لوـدول األعضـا  ملسـاات ا  أل ـراد واملعـدام وأـىل صلـ  مـن املـ ارد 
م الـد ا  واألمـن ال طنيـة األ غاربيـة مـن كا ـة الشـركا  الـدوليأ، يف البعينة، وعن ت د رها لودعم امل دي إىل ق ا

ور رــيما مــن منظمــة حوــف مشــال األطوســي مــن خــالل  عينت ــا ال تاليــة الســا  ة و عينت ــا أــىل ال تاليــة ا اليــة 
 ؛أ غاربستان، وكذل   راما التدر ت اليننائية األخرد، وتش ق عوى م اةوة التنسيع عند ارقتضا  يف

 رلتـــزاي امل ـــدي مـــن حا مـــة أ غاربســـتان ان تســـتمر، رـــعيا إىل كفالـــة  ديييذل   ترحيييب - 14 
اررت رار و ي ة الظروف الافيوـة ىررـا  رـيادة ال ـارب ن واحـرتاي ح ـ ق اإلربسـان  صـ رة  عالـة، ور رـيما 
ــــة واخلضــــ   لومســــا لة  ح ــــ ق النســــا  واألطفــــال، يف إةــــالح ا ل يــــا  األمــــن مــــن خــــالل وودة الفعالي

رحـــت يف هـــذا تام تـــ  ىل األمـــن وإدارة قـــ ام الـــد ا  واألمـــن ال طنيـــة األ غاربيـــة والرقا ـــة عوي ـــا، و عمويـــ يف
يف اجتما  كبار املعروض يف املخرسام األمنية ال طنية األ غاربية عوى النح  اجلار  إحراود الصدد  لت دي 

وتعـــرتف اايــــة م اةــــوة تنفيــــذ  ،2017تشــــر ن األول/أكتــــ  ر  5يف  يف كا ـــلاملع ــــ د املســـخولأ الينالــــإ 
ارـــــرتاتي ية الشـــــرطة ال طنيــــــة األ غاربيـــــة ور  ــــــة الســـــن ام العشــــــر الـــــيت طرحت ــــــا ووارة الداخويـــــة، وتعــــــرب 

 قدمتم من دعم إىل ق ام الد ا  واألمن ال طنية األ غاربية؛ ت د رها لودول األعضا  عوى ما عن
رئيســـيا يف ا فـــا  عوـــى اررـــت رار  إىل أن التعـــاون األمـــن اإلقويمـــي  ـــخد  دورا تشييير - 15 

أ غاربســـتان واملني ـــة، وترحـــت  لت ـــدي الـــذ  ح  تـــم أ غاربســـتان والشـــركا  اإلقويميـــ ن يف هـــذا الصـــدد،  يف
ــــة،  وتــــدع  إىل  ــــذل مز ــــد مــــن اجل ــــ د مــــن جاربــــت أ غاربســــتان والشــــركا  اإلقويميــــأ واملنظمــــام اإلقويمي

ز الشراكة والتعاون  يما  ين ا، اا  شمل تعز ز قدرام صل  منظمة غنغ ا  لوتعاون، من أجل تعز  يف اا
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املعــن ا غاربســتان وحتــيط عومــا  جتمــا   ر ــع ارتصــال ، قــ ام األمــن األ غاربيــة وتعز ــز األمــن يف املني ــة
 ؛2017تشر ن األول/أكت  ر  11يف يف م را   د التا ق ملنظمة غاربغ اد لوتعاون الذ  ع  

إوا  ارـتمرار املشـاوة النامجـة عـن وجـ د األلغـاي األرظـية  القليقال ياال يسياوراا  لي   - 16 
املضـــادة ل  ـــراد واملتف ـــرام مـــن ووفـــام ا ـــرب، وترحـــت  إلجنـــاوام الـــيت حت  ـــمن حـــ  الن يف تنفيـــذ 

األلغاي   ر ما اإلجرا ام املتعو ة  أللغاي يف أ غاربستان، الذ    دف إىل جعل أ غاربستان  ودا خاليا من
عوــى أن  ، وتخكــد أايــة م اةــوة ت ــدمي املســاعدة الدوليــة، وتشــ ق حا مــة أ غاربســتان2023ي حبوــ ل عــا
،  دعم من األمم املتحدة ومجيق اجل ام الفاعوة املعنية، ج  دها الرامية إىل ارظيال  اسخوليا ا ت اةل

تعرب ، و (2)تو  األلغايوتدمىل  ،وإربتاج ورب ل األلغاي املضادة ل  رادختز ن و  ارتعمالا جت اتفاقية حظر 
املدربيأ وقـ ام األمـن  اليدو ة الصنق ظدالعب ام النارفة إوا  جل   حركة طالبان إىل ارتخداي ال وع عن 

األ غاربيــة، وتالحــا ا اجــة إىل تعز ــز التنســيع وتبــادل املعو مــام، رــ ا   يمــا  ــأ الــدول األعضــا  أو مــق 
 اليدو ة الصنق إىل حركة طالبان؛العب ام النارفة ال يا  اخلاص، من أجل منق تد ع ما  م 

 
 السالم واملصاحلة  

 ـــــدعم قياد ـــــا واملســـــخولية عن ـــــا ان عمويـــــة رـــــالي غـــــامل تتـــــ ىل أ غاربســـــتان  متسيييييل   - 17 
ج ام  اعوة إقويمية، يف  كستان عوى وجم اخلص ص، و دعم من اجتمق الدو ، هي أمر ظـرور   من

عوــى املــدد البعيــد يف أ غاربســتان، وتعيــد  كيــد التزام ــا ال ــ    ــدعم حا مــة  لتح يـع الســالي واررــت رار
أ غاربســـتان يف اجل ـــ د الـــيت تبـــذما يف هـــذا الصـــدد مـــق كـــل مـــن  نبـــذ العنـــف، و  يـــق ةـــالتم  ملنظمـــام 
، اإلرها ية الدولية، اا  ي ا تنظيم ال اعدة، وحيرتي الدرـت ر، اـا يف صلـ  أحاامـم املتصـوة حب ـ ق اإلربسـان

،  ضــال عـــن ح ــ ق األغــخاص الـــذ ن  نتمــ ن إىل األقويــام، ولد ـــم اإلرادة الفتــاةو اةــة ح ــ ق املـــرأة و 
ــــذ التـــدا ىل  ــــاي تنفيــ ــــ  تـ لومشـــاركة يف العمـــل عوـــى إحـــالل الســـالي يف أ غاربســـتان، عوـــى أن  راعـــى عوـــى أـ

 (2011) 1988 و (1999) 1267واإلجــــــــــــــرا ام الــــــــــــــيت حــــــــــــــددها  وــــــــــــــت األمــــــــــــــن يف قراراتــــــــــــــم 
وقرارام اجوـت األخـرد املتخـذة يف هـذا  (2015) 2255 و (2014) 2160 و (2012) 2082 و

ريما البودان اجاورة واملنظمام الدولية، أن ت اةل ال ياي  دورها  الصدد، و يت جبميق الدول املعنية، ور
، وتسوم اا ختوفم ام مام اإلرها يـة ولية عن االيت تت ىل أ غاربستان قياد ا واملسخ عموية السالي اجلار ة  يف

 املست بل؛ تشاوم من خير   دد إمااربية الت ةل إىل تس  ة رومية يف من أثر يف الشعت األ غاف وما
، يف هــــــــذا الصــــــــدد،  خليــــــــة اررــــــــرتاتي ية لوســــــــالي واملصــــــــا ة الــــــــيت قــــــــدم ا رحييييييييبت - 18 

طالبان، ارعرتاف حركة ماعام املعارظة املسوحة، ور ريما  يت جباألعوى لوسالي يف أ غاربستان، و  اجوت
غــــرو   الســـالي يف أ غاربســــتان والـــدخ ل يف حمـــادحم مباغـــرة مــــق حا مـــة أ غاربســـتان دون اســـخوليت ا عـــن

 مسب ة؛
لوســالي األعوــى واجوــت  تفــاق الســالي الــذ  وقعتــم حا مــة أ غاربســتان  أي يياترحييب  - 19 

إحالل   مل اجل  د الرامية إىل عتبارد تي را هاما يف  2016و ل/ربتم  أ  22مق ا زب اإلرالمي يف 
  فعالية؛ا ا مة، وتدع  إىل تنفيذد اليت تضيوق هبا السالي 

_________________ 

 (2) 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/2255(2015)
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أ غاربســـــتان و كســـــتان عوـــــى تعز ـــــز العالقـــــة  ين مـــــا عوـــــى أـــــ  مياـــــن أن  ـــــخد   تشييييي   - 20 
واملسـخولية التعاون عوى ماا حـة اإلرهـاب  فعاليـة واملضـي قـدما  عمويـة السـالي الـيت تتـ ىل أ غاربسـتان قياد ـا  إىل
 ؛عن ا

 وــت  م  ــمرــو   إىل أن النســا   ــخد ن دورا حيــ و يف عمويــة الســالي، حســت مــا تشيير - 21 
ال ـرارام املتخـذة يف هـذا  ، ويف2000تشـر ن األول/أكتـ  ر  31املخر   (2000) 1325األمن يف قرارد 

، وترحت  خلي ام 2015تشر ن األول/أكت  ر  13املخر   (2015) 2242الصدد اا يف صل  ال رار 
عمو ا ال طنية  ش ن املـرأة والسـالي واألمـن، وتسـوم يف هـذا اليت اختذ ا حا مة أ غاربستان يف تنفيذ خية 

وسالي وجلاربم األعوى لوت اج ت وى من كينيو ا يف  الصدد  تزا د دور املرأة يف عموية السالي، عوى أ  ما
ان لوسالي واملصـا ة، عوـى توأما تم عوى ةعيد امل اطعام، وكذل  إر ام ا يف وظق اررتاتي ية أ غاربس

وتشـــ ق   ــذل مز ــد مــن اجل ــ د يف هــذا الصــدد،وتخ ـــد  ،(3)عاســم الت ر ــر األخــىل ل مــأ العــاي  أــ  مــا
 السالي؛ حا مة أ غاربستان عوى م اةوة دعم املشاركة النشية لومرأة يف عموية

وترحت  رتمرار   جد حل عسار  ةرف لضمان ارت رار أ غاربستان،  أربم ر تدرك - 22 
ا  أ غاربســـتان اإلقويميـــأ والـــدوليأ لــدعم الســـالي واملصـــا ة يف أ غاربســـتان، مجيـــق غــرك اجل ــ د الـــيت  بـــذما

كا ـل  يف 2017  ربيـم /حز ـران 6السالي واألمن، اليت  دأم يف لوتعاون يف  ا  خالل عموية كا ل  من
 املخلف من أ غاربستان و كستان والصأ وال روم التنسيع الر عي  ر ععمل و   يادة حا مة أ غاربستان 

و ر ــع ارتصــال الــدو  املعــن ا غاربســتان، واملعــن  عمويــة الســالي واملصــا ة األ غاربيــة،  املتحــدة األمر ايــة
ومشــاورام م رــا  وأىلهــا مــن املبــادرام الدوليــة واإلقويميــة صام الصــوة، مــن أجــل ع ــد حمــادحم رــالي 

أ غاربستان غركا  جبميق م، و يت و ينوي مجاعام طالبان امل صون م أ غاربستانمباغرة ومبارة  أ حا مة 
خــالل التنســيع  مــن أن الن ــال ر مياــن حت ي ــم إر، إدراكــا من ــا ج ــ دهم اإلقويميــأ والــدوليأ م اةــوة

 ؛ومسخوليت اامل حد وال ثيع لو   د املبذولة حتمن قيادة حا مة أ غاربستان 
 

 الدميقراطية  
ان  دا واحدة من أجل مست بل  نعم عوى أاية عمل مجيق األطراف يف أ غاربست تشد  - 23 

  ل حدة والسالي والدمي راطية وارودهار؛كوم يف ظوم غعت أ غاربستان  
إىل التـــــزاي حا مـــــة أ غاربســـــتان، الـــــذ  أعيـــــد  كيـــــدد يف مـــــخكر ط كيـــــ   شـــــ ن  تشييييير - 24 
ين ا، وترحــت ،  تعز ــز العمويــة ارربتخا يــة يف أ غاربســتان وحتســ2012ك و/  ليــم  8املع ــ د يف  أ غاربســتان

املســــت وة املف ظــــية عــــالن ىو 2016أ و ل/رــــبتم   28يف هــــذا الصــــدد  صــــدور ال ــــارب ن ارربتخــــا   يف
 7رـــــــــت ر  يف ارربتخـــــــــا م ال ملاربيـــــــــة واربتخـــــــــا م اجـــــــــالت احملويـــــــــة يف أ غاربســـــــــتان ان لالربتخـــــــــا م 

ــــم   يــــتو  ،مصــــداقيةجامعــــة وآمنــــة وصام   يــــدها إلجــــرا  اربتخــــا م وتاــــرر  كيــــد ، 2018 ك و/  لي
 ا مـــة م اةـــوة تنفيـــذ اإلةـــالحام ارربتخا يـــة الالومـــة والتحضـــىل لالربتخـــا م مل اةـــوة ارـــتعادة الين ـــة  

 ومخرسا ا؛ وارطم نان إوا  العموية ارربتخا ية

_________________ 

 (3) A/71/616-S/2016/768. 

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/ar/A/71/616-S/2016/768
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تعز ز وحـدة   تعز ز ا  ار الشامل وال ارق النياق  ش ن ارربت ال السياري أ  ترحب - 25 
 وتشدد عوى أايتم يف ت طيد الدمي راطية واررت رار السياري األ غاف؛الشعت األ غاف 

حا مــة أ غاربســتان إىل أن ت اةــل عوــى أــ   عــال إةــالل قيــا  اإلدارة العامــة  تييدعو - 26 
أخذ ا ا ا مة رلتزامام اليت  من أجل إعمال ريادة ال ارب ن وظمان ا ام الرغيد واملسا لة، وترحت 

 يف هذا الصدد؛ ذلتم من ج  د وأحروتم من ت دي  عوى عات  ا واا
 

 سيا ة القانون وحقوق اابنسان واحلكم الرليد  
ا  كمـــة الرغـــيدة تشـــال األرـــاس و عوـــى أن رـــيادة ال ـــارب ن وح ـــ ق اإلربســـان  تشيييد  - 27 

 الالوي لتح يع اررت رار وارودهار يف أ غاربستان؛
اإلربســــان وا ــــروم األرارــــية جلميــــق إىل أن الدرــــت ر  ضــــمن احــــرتاي ح ــــ ق  تشيييير - 28 

، وتخكد ظـرورة تنفيـذ أحاـاي الدرـت ر األ غـاف املتعو ـة حب ـ ق اإلربسـان من أ  رب   األ غاربيأ، دون كييز
، و اةــة ارلتزامــام املتعو ــة ال اجــت التيبيــعتنفيــذا اتمــا، و  ــا لاللتزامــام الــيت   تضــي ا ال ــارب ن الــدو  

إلربســــــان كتعــــــا كــــــامال، وت ــــــر  جل ــــــ د الــــــيت تبــــــذما حا مــــــة أ غاربســــــتان  تمتــــــق املــــــرأة واليفــــــل حب ــــــ ق ا
 الصدد؛ هذا يف

 وــــت ح ــــ ق اإلربســــان، وترحــــت لعضــــ  ة  ربتخــــاب أ غاربســــتان مــــخخرا  تييييي  علمييييا - 29 
كــل مــن الصــعيد ح ــ ق اإلربســان وتعز زهــا عوــى   رلتــزاي واملســخولية الــ اقعأ عوي ــا يف العمــل عوــى ةــ ن 

 والدو ، يف إطار الصا   الدولية    ق اإلربسان صام الصوة اليت هي طرف  ي ا؛ال طن واإلقويمي 
إوا  الحر املـدمرة ألعمــال العنـف واألربشــية اإلرها يـة الــيت  تكيرر اابعييراب عين قلقلييا - 30 

( داعــ ) اإلرــالمية الدولــة وتنظــيم ال اعــدة تنظــيمو  ،ت ــ ي هبــا حركــة طالبــان، اــا يف صلــ  غــباة ح ــاف
ــــة واجلماعــــام و روعــــم مــــن اجلماعــــام املســــوحة  أىلهــــااجلماعــــام العنيفــــة واملتير ــــة و و  األخــــرد اإلرها ي

، ظــد األغــخاص، اــن  ــي م املنتمــ ن إىل أقويــام عرقيــة ود نيــة، والــيت اإلجراميــة والعناةــراملشــروعة  أــىل
ية جلميـــق تعرقـــل التمتـــق حب ـــ ق اإلربســـان وقـــدرة ا ا مـــة عوـــى كفالـــة ح ـــ ق اإلربســـان وا ـــروم األرارـــ

األ غـان، وتخكـد ظـرورة م اةــوة تعز ـز التسـامح وا ر ــة الد نيـة وظـرورة كفالـة احــرتاي ا ـع يف حر ـة التعبــىل 
املعت د، عوى النح  املارس يف الدرت ر األ غاف وامل اثيع الدولية اليت  حر ة الفار أو الضمىل أو وا ع يف

 اردعــا ام   قــ   اربت اكــام يف ا اظــر واملاظــي، توتــزي هبــا أ غاربســتان، وتشــدد عوــى ظــرورة التح يــع يف
تــــ  ىل ورــــائل اربتصــــاف لوضــــحاو تتســــم  لافــــا ة والفعاليــــة، وت ــــدمي مــــرتايب هــــذد  تيســــىلوتخكــــد أايــــة 

ارربت اكام إىل العدالة و  ا لو ارب ن ال طن والدو ، وتدع  إىل تنفيذ ال ـارب ن املتعوـع   رـائط اإلعـالي عوـى 
ال وـع يف ال قـمن صاتـم ارـتمرار تعـرض الصـحفيأ األ غـان ألعمـال التخ  ـف والعنـف،  أ  اتي، وتالحا مـق

وقــتو م، عوــى  ــد مجاعــام إرها يــة ومتير ــة وإجراميــة، وتــد ن صلــ ،  مينــل حــارم اختيــاف ةــحفيأ،  ــل
وحتـــإ الســـويام األ غاربيـــة عوـــى التح يـــع يف املضـــا  ام وارعتـــدا ام الـــيت  تعـــرض مـــا الصـــحفي ن وت ـــدمي 

ـــة؛ وترحـــت يف هـــذا الصـــدد ىةـــدار املررـــ ي الر رـــي املـــخر  املســـخ  كـــارب ن  31ولأ عـــن ارتااهبـــا إىل العدال
 ، الذ   عرض تدا ىل حمددة لضمان رالمة الصحفيأ وأمن م واا ت م؛2016اليناف/ نا ر 
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 تفعيـل مشـاركة املـرأة  صـ رة   أالتزام ـا والتـزاي حا مـة أ غاربسـتان الرارـخ تكرر يدييد - 31 
موـة وعوــى قـدي املســاواة يف مجيـق  ــارم ا يــاة يف أ غاربسـتان، وتشــيد اـا حت  ــم ا ا مـة مــن إجنــاوام كا
ا  ــ ق  ــأ املــرأة والرجــل وتشــ يع ا  تبذلــم مــن ج ــ د رــعيا إىل ماا حــة التمييــز واا ــة املســاواة يف ومــا

، (4)ل التمييـز ظـد املـرأةتافوم مجوة أم ر من ا تصد   ا عوـى اتفاقيـة ال ضـا  عوـى مجيـق أغـاا حست ما
 والدرت ر األ غاف، وخية العمل ال طنية لومرأة يف أ غاربستان، وقارب ن ال ضا  عوى العنف ظد املرأة؛

ظرورة كفالة احرتاي ح  ق اإلربسان وا روم األرارية ل طفـال يف أ غاربسـتان،  تؤدد - 32 
، و روت ك مـــا (5)وتـــذكر   اجـــة إىل أن تنفـــذ مجيـــق الـــدول األطـــراف عوـــى أـــ  اتي اتفاقيـــة ح ـــ ق اليفـــل

ا ارختيـار  ، و روت ك مـ(6)ارختيار  املتعوع  بيق األطفال وارتغالل األطفال يف البغا  ويف امل اد اإل حيـة
ــــــع  غــــــرتا  األطفــــــال يف املناوعــــــام املســــــوحة املــــــخر   (2005) 1612، وقــــــرار  وــــــت األمــــــن (7)املتعو

ومجيق ال رارام الالح ة األخرد املتعو ة  ألطفال والنـــزا  املسـوح، وقـرار  اجوـت  2005ك و/  ليم  26
 شــ ن  2016أور/مــا    3املــخر   (2016) 2286 و 2011ك و/  ليــم  12املــخر   (2011) 1998

ة واملتير ـة واإلجراميـة، ام مام عوى املدارس واملستشفيام، و اةة تو  اليت تشن ا اجلماعام اإلرها يـ
وإلربشــا  وحــدام وتينــن عوــى حا مــة أ غاربســتان ررــتحداث تشــر ق حيظــر دنيــد األطفــال وارــتخدام م، 

عـــة وترحـــت  لت ـــدي احملـــرو يف تنفيـــذ خيـــة العمـــل مـــن أجـــل منـــق دنيـــد ال صـــر، امل ق  حمويـــة  ما ـــة اليفـــل 
رتبيأ    ام الد ا  واألمـن ال طنيـة األ غاربيـة، ومر   ا املتعوع  ألطفال امل 2011كارب ن اليناف/ نا ر  يف

 ويف تنفيذ خر ية الير ع أ  ارمتينال؛
حا مـة أ غاربسـتان أخذتـم الذ  ااا حة الفساد لاللتزاي تكرر اابعراب عن تقديراا  - 33 

، وماا حــة الفســاد والعدالـة، وترحـت يف هــذا الصــدد ىربشـا  اجوــت األعوـى املعــن    كمــة عوـى عات  ــا
 أل غاربســتان واعتمــاد اررــرتاتي ية ال طنيــةوالو نــة ال طنيــة لومشــرتوم،  ،ومركــز العدالــة ملاا حــة الفســاد

 عتبارهــــــا تــــــدا ىل اختــــــذ ا ا ا مــــــة لتنفيــــــذ  ر   ــــــا ، 2017أ و ل/رــــــبتم   28ملاا حــــــة الفســــــاد يف 
ا ية عوــى ةــعيد ا ا مـــة اإلةــالحي الشــامل، وتعز ــز ا  كمـــة وحت يــع إدارة أكينــر  عاليــة ومســـا لة وغــف

ال طنيــة وحا مــام امل اطعــام وا ا مــام احملويــة، وترحــت يف هــذا الصــدد  لت ــدي املوحــ   احملــرو حــ  
يف مــخكر  روكســل  شــ ن الــيت عرظــمن وأقــرم  قيارــا عوــى املعــاع املرجعيــة خليت ــا للةــالل الشــامل الن

 ق ا ا مـــة عوـــى م اةـــوة اختـــاص إجـــرا ام اجتمـــا  كبـــار املســـخولأ الينالـــإ، وتشـــوكـــذل  يف  أ غاربســـتان
الفعاليــة واملســا لة والشــفا ية يف اإلدارة، عوــى ةــعيد ا ا مــة ال طنيــة وحا مــام  أجــل وودة حامســة مــن

 امل اطعام وا ا مام احملوية؛
يف هذا الصدد من أجل حت يع  اليت تبذما أ غاربستان جتمق الدو  دعم اجل  د  هتيب - 34 

 املتعو ة    كمة؛هداف األ
 

_________________ 

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

 .27531، الرقم 1577املرجق ربفسم، اجود  (5) 

 .27531، الرقم 2171املرجق ربفسم، اجود  (6) 
 .27531، الرقم 2173املرجق ربفسم، اجود  (7) 
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 مكافحة املخدرا   
 جل ــــ د الــــيت تبــــذما حا مــــة أ غاربســــتان يف  ــــال ماا حــــة إربتــــاج املخــــدرام  ترحييييب - 35 

الدرارـــة ”أ غاربســـتان، وحتـــيط عومـــا  ت ر ـــر ماتـــت األمـــم املتحـــدة املعـــن  ملخـــدرام واجلرميـــة املعنـــ ن  يف
، والـذ   شـىل 2017الينـاف/رب  م  ادر يف تشـر ن الص “2017اررت صائية ل  ي ن يف أ غاربستان لعاي 

، و خكـد ظـرورة أن تبـذل ا ا مـة مز ـدا ووراعت ا يف إربتاج املخدرامكبىلة وودة  حدوث يف مجوة أم ر إىل 
من اجل  د املشرتكة واملنس ة وا اومة،  دعم من ماتت األمم املتحدة املعن  ملخدرام واجلرميـة واجل ـام 

د ن الـــدو  واإلقويمـــي، يف حـــدود املســـخوليام املناطـــة  اـــل من ـــا، وتشـــ ق التعـــاون الفاعوـــة عوـــى الصـــعي
 الدو  واإلقويمي مق أ غاربستان يف ج  دها املت اةوة من أجل التصد  إلربتاج املخدرام واردار هبا؛

وأربـم أاية اتبا  اا غامل ومت اون يف التصد  ملشـاوة املخـدرام يف أ غاربسـتان  تؤدد - 36 
إدماجــم يف الســياق األورــق ربياقــا لو  ــ د املبذولــة يف  ــارم اــ ن هــذا الــن ا  عــار  ــال  ــد مــن لاــي  

األمن وا  كمة وريادة ال ارب ن وح ـ ق اإلربسـان والتنميـة ارقتصـاد ة وارجتماعيـة، وخص ةـا يف املنـاطع 
 الر فية، اا يف صل  وظق  راما  د وة حمس نة لاست الروق؛

الرتا ط ال    ال ائم  ـأ دـارة املخـدرام واألربشـية اإلرها يـة الـيت  قلقتالحظ ببال  ال - 37 
تنظــيم الدولــة اإلرــالمية )داعــ ( و وتنظــيم ال اعــدة  ،ت ــ ي هبــا حركــة طالبــان، اــا يف صلــ  غــباة ح ــاف

، الـيت تشـال خيـرا جسـيما األخـردواجلماعـام اإلجراميـة اإلرها ية والعنيفة واملتير ـة اجلماعام و روعم و 
دد األمن وريادة ال ارب ن والتنمية يف أ غاربستان واملني ة، وتخكـد أايـة تنفيـذ مجيـق قـرارام  وـت األمـن   

 ؛(2015) 2255 و (2015) 2253املتخذة يف هذا الصدد عوى أ  اتي، اا يف صل  ال راران 
 جتمــق الــدو  أن   اةــل مســاعدة حا مــة أ غاربســتان يف تنفيــذ ارــرتاتي يت ا  هتيييب - 38 

أ إىل ال ضــا  عوــى وراعــة تال طنيــة ملاا حــة املخــدرام وخيــة العمــل ال طنيــة ملاا حــة املخــدرام، الــرامي
وإربتاج ا واردـار هبـا وارـت الك ا،  يـرق من ـا وودة دعـم وكـارم إربفـاص ال ـارب ن  املخدرام أىل املشروعة

والعدالـــة اجلنائيـــة يف أ غاربســـتان، والتنميـــة الزراعيـــة والر فيـــة، مـــن أجـــل إجيـــاد رـــبل  د وـــة وحمســـنة  ســـتعأ 
ي العاي، و نا  املزارع ن لاست الروق، وا د من اليوت، وإتالف احملاةيل أىل املشروعة، ووودة ال ع هبا

قـدرام مخرســام ماا حـة املخــدرام ومراكـز رعا ــة مــدمن املخـدرام ومعــاجلت م، وتاـرر دع  ــا اجتمــق 
الــدو  إىل أن  عمـــل عوــى ك  ـــل ماا حـــة املخــدرام مـــن خــالل ا ا مـــة وماتـــت األمــم املتحـــدة املعـــن 

مشـاوة إربتـاج املخـدرام ووراعت ـا   ملخدرام واجلرميـة ورـائر الليـام املعنيـة، قـدر اإلماـان، وتالحـا أن
واردار هبا وارت الك ا  نبغي أن تعاجل عوى أراس مبدأ املسخولية العامة واملشرتكة  أ حا مة أ غاربستان 

واألربشــية  املشــار قملشــار ق واألربشــية الدوليــة واإلقويميـة صام الصــوة، اــا  ي ــا ترحــت  واجتمـق الــدو ، و 
مج  ر ــــة إ ـــران اإلرـــالمية يف إطـــار املبـــادرة الينالثيـــة اماد ــــة إىل  كســـتان و الـــيت تضـــيوق هبـــا أ غاربســـتان و 

 األربشية؛املشار ق و تو  وتخ د ماا حة املخدرام، 
 

 التنمية اال تماعية واالقتصا ية  
 إلطــار الــ طن اجلد ــد لوســالي والتنميــة يف أ غاربســتان الــذ  حيــدد األولــ وم  ترحييب - 39 

أل غاربستان الرامية إىل حت يـع ارعتمـاد عوـى الـذام، و عـرض رسـة  ـراما وطنيـة  السياراتية ارررتاتي ية
جد دة صام أول  ة تتعوع ايينـاق لومـ اطنأ، وكاـأ املـرأة اقتصـادو، والتنميـة ا ضـر ة، والزراعـة الشـاموة، 

 اررت رار؛وامياكل األرارية ال طنية، وتست دف حتسأ الظروف من أجل الن  ض  لتنمية املستدامة و 

http://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/2255 (2015)
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 ت ـدمي الـدعم عوـى املـدد الي  ـل ألجـل التنميـة ارقتصـاد ة أل غاربسـتان  جتد  التااملا - 40 
 ــرد يف إطــار ارعتمــاد عوــى الــذام مــن خــالل املســا لة  عوــى أرــاس مبــدأ املســا لة املتبادلــة عوــى أــ  مــا

واملنظمام الدولية واملنظمـام  املتبادلة، وتناغد عوى وجم اررتع ال مجيق الدول ومنظ مة األمم املتحدة
مياــن  أــىل ا ا ميــة، اــا  ي ــا املخرســام املاليــة الدوليــة واإلقويميــة، أن ت اةــل تزو ــد أ غاربســتان  اــل مــا

و وزي من املساعدة اإلربساربية واملالية والت نية واملاد ة، واملساعدة الالومة للربعاش والتعمىل والتنمية والتعويم، 
ا مة أ غاربستان وو  ا للطار ال طن لوسالي والتنمية يف أ غاربستان وال اما ال طنية  لتنسيع ال ثيع مق ح

  ما اإلةــالل لوتنفيــذ املسـتمر واملتتــا  املراحــل لــصام األول  ـة الــ اردة  يــم، وتشــدد عوـى األايــة البالغــة 
ر ارعتمـاد عوـى الـذام مـن األول  ـة وأهـداف التنميـة وا  كمـة املتفـع عوي ـا يف إطـا وال اما ال طنيـة صام

 خالل املسا لة املتبادلة؛
 لتي ر الابىل والت دي املوح   الوذ ن ح  ت ما أ غاربستان يف ظل اطراد الدعم  متسل   - 41 

امل ــــدي مــــن اجتمــــق الــــدو  يف الســــن ام املاظــــية، وتعــــرب عــــن   يــــدها إلعــــادة  كيــــد وت طيــــد الشــــراكة 
مـق  ـد  ع ـد  2014 يف عـاياملع ـ د أ غاربسـتان واجتمـق الـدو  خـالل مـخكر لنـدن  شـ ن أ غاربسـتان   أ

( الــذ  رــت طد خاللــم أ غاربســتان رــياد ا مــن خــالل تعز ــز إقامــة دولــة تتــ  ر 2024-2015التحــ ل )
ق م  مــام الب ــا  وتــخد  كامــل م ام ــا خدمــة لشــعب ا، وحتــإ حا مــة أ غاربســتان عوــى إغــرا  مجيــ مــا

عناةـــر اجتمـــق األ غـــاف، و اةـــة املـــرأة، يف وظـــق  ـــراما اإلأاثـــة والت هيـــل واإلربعـــاش والتعمـــىل وتنفيـــذها، 
وترحـت ىطـالق ، وترحت  عرض حا مة أ غاربستان لو  ما ال طن ص  األول  ـة لتماـأ املـرأة اقتصـادو

 ما الـ طن ص  األول  ـة يف الـ  وإربشـا  وحـدة تنسـيع  2017يف آصار/مـارس اقتصـادو رأة كاأ املـخية 
الشـ دا  واملعــ قأ   ةــف ا تـدا ىل هامــة لتنفيـذ الــ  ما الــ طن غــخون ارجتماعيـة و العمـل والشــخون ووارة 

 ؛لتماأ املرأة اقتصادوص  األول  ة 
 لت ـــدي امليـــرد احملـــرو يف تنفيـــذ إطـــار ارعتمـــاد عوـــى الـــذام مـــن خـــالل املســـا لة  ترحيييب - 42 
لية الرةد املنص ص عوي ا  يم، الذ  أعادم  يم حا مة أ غاربستان  كيد التزام ا  تعز ـز ا  كمـة املتبادلة وآ

يف ظــل احــرتاي ح ــ ق اإلربســان ورــيادة ال ــارب ن والت يــد  لدرــت ر األ غــاف، واعتــ م أن صلــ  ارلتــزاي جــز  
  تحســأ الافــا ة يف ت ــدمي املع ربــة  ت ــزأ مــن النمــ  امليــرد والتنميــة ارقتصــاد ة، والتــزي  يــم اجتمــق الــدو  ر

طر ــع  اإلفائيـة عـن طر ــع م ا مـة املســاعدة مـق الــ اما األ غاربيـة ال طنيـة صام األول  ــة، وت ـدمي املســاعدة عـن
امليزاربيــــة ال طنيــــة لوحا مــــة، حســــبما  ــــرد يف إعــــالن ط كيــــ   الشــــراكة مــــن أجــــل ارعتمــــاد عوــــى الــــذام يف 

أعيــد  كيــدد يف البيــان الصــادر عــن مــخكر  ، وعوــى أــ  مــا(8)ىل التحــ لمــن مرحوــة ارربت ــال إ -أ غاربســتان 
  روكسل  ش ن أ غاربستان ومخغرام إطار ارعتماد عوى الذام من خالل املسا لة املتبادلة؛

عوــى حا مــة أ غاربســتان ل يام ــا  ت  يــع ارــرتاتي يت ا اإلفائيــة اجلد ــدة مــق خيــة  تثييي - 43 
، وتعرتف اا أحروتم ا ا مة من ت دي كبىل أ  حت يع األهداف اإلفائية (9)2030التنمية املستدامة لعاي 
إجنـــاود ع تامـــل  ، وحتــإ اجتمـــق الـــدو  عوــى مســـاعدة ا ا مـــة يف إجنــاو مـــا2020ل لفيــة حبوـــ ل عـــاي 

 األهداف اإلفائية ل لفية ويف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة؛ من
_________________ 

 (8) A/66/867-S/2012/532.املر ع األول ، 

 .70/1ال رار  (9) 
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عوى حا مة أ غاربستان ل يام ـا  تحسـأ غـفا ية امليزاربيـة وجل  دهـا املبذولـة  تثي أي ا - 44 
حيموــــم املســــت بل مــــن حتــــدوم، وحتــــإ عوــــى م اةــــوة  مــــن أجــــل حت يــــع اررــــتدامة املاليــــة، وتالحــــا مــــا

 يوة  بو غ األهداف احملددة  يما  تعوع  إل رادام؛اجل  د الاف  ذل
حتسأ ظروف معيشة الشعت األ غاف، وتشدد عوى ظرورة تعز ز وودة  ضرورة  متسل   - 45 

ودعم تنمية قدرة حا مة أ غاربستان عوى ت  ىل اخلدمام ارجتماعية األرارية عوى الصعيد ال طن وعوى 
 و اةة خدمام التعويم والصحة العامة؛ ةعيد امل اطعام وعوى الصعيد احملوي،

ظـــرورة تـــ  ىل املرا ـــع التعويميـــة والصـــحية يف مجيـــق أأـــا  البوـــد ل طفـــال  تكيييرر يدييييد - 46 
 العاي؛ األ غان، وخص ةا لوفتيام األ غاربيام، وترحت  لت دي احملرو يف قيا  التعويم

 
 الال ئون  

، وخص ةـــا تستضـــيف رج ـــأ أ غـــا تـــزال  لوحا مـــام الـــيت ر تعيييرب عييين تقيييديراا - 47 
 لعـــت  الضـــخم الـــذ  حتموتـــم حـــ  الن وتعـــرتف يف ال قـــمن صاتـــم  كســـتان ومج  ر ـــة إ ـــران اإلرـــالمية، 

املنظمــام الدوليــة  هـذا الصــدد، وتيوــت إىل اجتمـق الــدو  م اةــوة ت ـدمي الــدعم  ســخا ، وتيوـت إىل يف
لالج أ واملنظمة الدولية لو  رة، م اةوة العمـل  شـال ، ور ريما مف ظية األمم املتحدة لشخون ااملعنية

هبـدف تيسـىل عـ د م الي عيـة والمنـة والارميـة  وثيع مق أ غاربستان والبودان اليت تستضيف رج ـأ أ غـا 
 إدماج م؛ واملستدامة وإعادة  هيو م وإعادة

 نتــــائا اجلـــز  الر يـــق املســــت د املخصـــم ملشــــاوة الالج ـــأ األ غــــان مـــن الــــدورة  ترحيييب - 48 
السادرـــة والســـتأ لو نـــة التنفيذ ـــة لـــ  ما مفـــ ض األمـــم املتحـــدة الســـامي لشـــخون الالج ـــأ الـــيت ع ـــدم 

، وترحـــــت أ ضـــــا  نتـــــائا املـــــخكر الـــــدو  املعـــــن (10)2015تشـــــر ن األول/أكتـــــ  ر  7 و 6جنيـــــف  ـــــ مي  يف
 ية ا وـــ ل املتعو ـــة  لالج ـــأ األ غـــان الراميـــة إىل دعـــم العـــ دة الي عيـــة وإعـــادة اإلدمـــاج عوـــى أـــ   رـــرتاتي

، وتتيوـق 2012أور/ما    3 و 2مستداي وت دمي املساعدة إىل البودان املضيفة الذ  ع د يف جنيف   مي 
تدامة العـ دة وم اةـوة ت ـدمي الــدعم ارـوودة تنفيـذ البيـان املشـرت  الصـادر عـن املــخكر والرامـي إىل م اةـوة إىل 

   دمم اجتمق الدو  من دعم ميرد وما  بذلم من ج  د حمددة امدف؛ إىل البودان املضيفة من خالل ما
ـــــــا والالج ـــــــأ  عييييييين قلقلييييييياتعيييييييرب  - 49  ـــــــزودة األخـــــــىلة يف عـــــــدد املشـــــــرد ن داخوي إوا  ال

مم  ي  ما يف أ غاربستان إصا ملت امل اطن ن انأ غاربستان، وتشدد عوى أن اررت رار والتنمية ميان حت  من
يف  وــدهم، وتاــرر لوبوــدان املضــيفة واجتمــق الــدو   كيــد ارلتزامــام الــيت  ــنم عوي ــا ال ــارب ن  مســت بال

الــدو  لالج ــأ  يمــا  تعوــع حبما ــة الالج ــأ، ومبــدأ العــ دة الي عيــة، وا ــع يف التمــاس الو ــ  ، وكفالــة 
عــائع   ير  ــة آمنــة دوناملشــرد ن داخويــا والالج ــأ اإلأاثــة اإلربســاربية إىل مجيــق  الســمال   ةــ ل وكــارم

الالج ــأ   غــرض اــا ت م وت ــدمي املســاعدة إلــي م، و يــت  لبوــدان اررــتمرار يف قبــ ل عــدد منارــت مــن
 األ غان من أجل إعادة ت طين م، تعبىلا عن التضامن واملشاركة يف حتمل املسخولية؛

_________________ 

 اليناف. (، املر عA/70/12/Add.1) ألف 12الدورة السبع ن، املوحع رقم ، ال حئع الرمسية لو معية العامة  اربظر (10) 
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ىطـــار التعـــاون امل قـــق  ـــأ حا مـــة أ غاربســـتان وارحتـــاد األورو  واملعنـــ ن  مييياتيييي  عل - 50 
، وتخكــد، يف هــذا الســياق، أايــة التعــاون ال ثيــع والفعــال “الير ــع املشــرت  لومضــي قــدما اســائل ام ــرة”
ة ربيل معاجلة مشاوة ام رة أىل النظامية  ير  ة غاموة، مـق الرتكيـز عوـى النحـ  ال اجـت عوـى معاجلـ يف

األرــباب اجلذر ــة لو  ــرة والنظــر  ي ــا،  ســبل من ـــا إجيــاد  ــرص العمــل وتــ  ىل أرــباب العــي  لوعائـــد ن 
أ غاربستان، وو  ا لاللتزامام وال اجبام الدولية، اا يف صل  ح  ق اإلربسان وا   ق ال ارب ربية ال اجبة  يف

املتعو ـة  1951حاـاي اتفاقيـة عـاي جلميق امل اجر ن وح  ق األغخاص احملتاجأ لوحما ة الدولية و  ـا أل
 ؛(12)املوحع هبا، حست ارقتضا  1967و روت ك ل عاي  (11)الالج أ  ظق 

 لتـــزاي حا مـــة أ غاربســـتان جبعـــل إعـــادة الالج ـــأ األ غـــان إىل الـــ طن وإعـــادة  ترحيييب - 51 
إدمــاج م إحــدد أوىل أول و ــا ال طنيــة، اــا يف صلــ  عــ د م الي عيــة والمنــة والارميــة وإعــادة إدمــاج م 

ذا حتيط عوما يف هو  ص رة مستدامة يف عموييت التخييط لوتنمية وحتد د األول وم عوى الصعيد ال طن، 
الصـدد  ربضـماي أ غاربسـتان إىل  روت كـ ل ماا حـة  ر ـت امل ـاجر ن عـن طر ـع الـ  والبحـر واجلـ  املامـل 

وتشـ ق وتخ ـد  ،2017غبا /  ا ر  2يف  (13)رتفاقية األمم املتحدة ملاا حة اجلرمية املنظمة ع  ال طنية
 مجيق اجل  د اليت تبذما ا ا مة من أجل تنفيذ هذا ارلتزاي؛

لتنفيـذ ارـرتاتي ية ا وـ ل اخلاةـة  لالج ـأ األ غـان لـدعم  تعيد يديد  عملا القيو  - 52 
العــ دة الي عيــة إىل الــ طن وإعــادة اإلدمــاج املســتداي ومســاعدة البوــدان املضــيفة الــيت أقرهــا اجتمــق الــدو  

  ةف ا طر  ة مبتارة ، وتن د حبزمة تعز ز الع دة الي عية وإعادة اإلدماج لالج أ األ غان 2012عاي  يف
 لتعز ز الع دة املستدامة وإعادة اإلدماج؛

 رــتمرار عــ دة األ غــان الالج ــأ واملشــرد ن داخويــا عــ دة ط عيــة وآمنــة وكرميــة  ترحييب - 53 
 ومستدامة، وتالحا يف ال قمن ربفسم التحدوم األمنية اليت ت اجم أ غاربستان؛

 
 التعاون اابقليمي  

ا    ةـفم ورـيوة  عالـة لتعز ـز السـالي األاية البالغـة لون ـ ض  لتعـاون اإلقويمـي البن ـ تؤدد - 54 
 ،يف هــذا الصــدد يف ال قــمن صاتــم، واألمــن واررــت رار والتنميــة ارقتصــاد ة وارجتماعيــة يف أ غاربســتان، وتســوم
إىل أايـة إعـالن   يف ال قـمن صاتـم ااية مسااة  ودان اجل ار والشركا  اإلقويميأ واملنظمـام اإلقويميـة، وتشـىل

، يف ال قــمن صاتــم ، وترحــت(14)2002كــارب ن األول/د ســم    22كا ــل  شــ ن عالقــام حســن اجلــ ار املــخر  
يف هذا الصدد،  رتمرار التزاي اجتمق الدو   ـدعم اررـت رار والتنميـة يف أ غاربسـتان، وتشـ ق عوـى م اةـوة 

غاربستان وجىلااا، وتدع  إىل  ذل مز ـد مـن اجل ـ د يف هـذا الصـدد، والن  ض  لتعاون  أ أ  حتسأ العالقام
إرينب ل ل من والتعاون اإلقويميأ من أجـل حت يـع األمـن واررـت رار  - اا يف صل  يف إطار عموية قوت آريا

الراميـة  يف أ غاربستان، ومن قبل املنظمام اإلقويمية والشراكام ارررتاتي ية الي  وـة األجـل وارتفاقـام األخـرد
_________________ 

 (11) United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545. 

 .8791، الرقم 606املرجق ربفسم، اجود  (12) 

 .39574، الرقم 2241املرجق ربفسم، اجود  (13) 

 (14) S/2002/1416.املر ع ، 

http://undocs.org/ar/S/2002/1416
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إىل إررــا  الســـالي واررـــت رار وارودهـــار يف أ غاربســـتان، وترحــت  ملبـــادرام الدوليـــة واإلقويميـــة املتخـــذة يف هـــذا 
الصدد، مينل مبادرام منظمة معاهدة األمن اجلماعي، ورا يـة جنـ ب آرـيا لوتعـاون اإلقويمـي، ومنظمـة التعـاون 

يمــي  شــ ن أ غاربســتان، وارحتــاد األورو ، ومنظمــة األمــن ارقتصــاد ، وعمويــة مــخكر التعــاون ارقتصــاد  اإلقو
تشــــايل ال ــــ ام املســــوحة أل غاربســــتان و كســــتان والصــــأ وطاجياســــتان لليــــة التعــــاون و والتعــــاون يف أورو ، 

 ملاا حة اإلرهاب واملخكر املعن  لتفاعل وتدا ىل  نا  الين ة يف آريا؛ ةوالتنسيع الر عي
اختـذ من ـا يف إطـار  مـخكر التعـاون   ط اإلقويمـي امامـة، ور رـيما مـاابـادرام الـر  ترحب - 55 

ارقتصاد  اإلقويمي  ش ن أ غاربستان وتـدا ىل  نـا  الين ـة لتيسـىل تعز ـز الت ـارة يف مجيـق أأـا  املني ـة املتخـذة 
 ن شـــيد  ع ـــد مـــخكر التعـــاون ارقتصـــاد  اإلقويمـــي الســـا ق  شـــوتإرـــينب ل،  -يف إطـــار عمويـــة قوـــت آرـــيا 
قوــت آرــيا  مــخكروتتيوــق إىل  ،2017/رب  م  الينــاف تشــر ن 15 و 14  ــ مي يفأ غاربســتان يف عشــع أ د، 

 ؛2017كارب ن األول/د سم    1، يف  ك امل رر ع دد يف  املرت تال وار  
، يف هذا الصدد، عوى أاية تعز ز غباام الن ل احملوية واإلقويمية الافيوة  تس يل تشد  - 56 
 ـــأ املنـــاطع مـــن أجـــل حت يـــع التنميـــة ارقتصـــاد ة واررـــت رار واركتفـــا  الـــذا ، و اةـــة إكمـــال مـــد الـــر ط 

خي   السا  ا د د ة وغـع اليـرق ال  ـة احملويـة وةـياربت ا، وإقامـة مشـار ق إقويميـة لومسـاعدة عوـى وودة 
أ ضـا أايـة تعز ـز امياكـل األرارـية تخكد ، و الر ط  أ املناطع، وتعز ز ال درام يف  ال اليىلان املدف الدو 

حتــــرتي رـــيادة الــــدول ورــــالمت ا  تعـــأ أن وت ــــر ان مبـــادرام ومشــــار ق التعـــاون والــــر ط اإلقويميــــأ  ،اجليـــدة
 اإلقويمية؛
 جل  د الرامية إىل تعز ز عمويـة التعـاون ارقتصـاد  اإلقويمـي، اـا يف صلـ  تـدا ىل  ترحب - 57 

صلـ   يف عوى م اةوة  ـذل املز ـد من ـا، اـا وحتإر العا ر عوى الصعيد اإلقويمي، تيسىل الر ط والت ارة واملرو 
ا ــزاي ارقتصــاد  لير ــع ا ر ــر وطر ــع ا ر ــر البحــر  ”مــن خــالل مبــادرام لوتنميــة اإلقويميــة مينــل مبــادرة 

ر لرتكماربســتان ، واملشــار ق اإلفائيــة اإلقويميــة، مينـل مشــرو  خــط أ  يــت الغــاو العــا “لو ـرن ا ــاد  والعشــر ن
، واتفاق (CASA-1000) وأ غاربستان و كستان وامند، ومشرو  رب ل ودارة الا ر   يف ورط وجن ب آريا

غــاهبار  ــأ أ غاربســتان ومج  ر ــة إ ــران اإلرــالمية وامنــد، واتفــاق طر ــع املــرور العــا ر لــالوورد ودارتــم ورب وــم، 
ن وأكينــا، وارتفاقــام الت ار ــة اليننائيــة لومــرور العــا ر، ومشــرو  جــز  الســا  ا د د ــة الــرا ط  ــأ تركماربســتا

وت ريق ربياق التعاون ال نصوي إلةدار الت غىلام وتيسـىل أرـفار أةـحاب األعمـال هبـدف ت رـيق النشـا  
الت ار  ووودة اررتينمارام األجنبية وتيـ  ر امياكـل األرارـية، اـا يف صلـ  يف  ـارم الـر ط  ـأ امياكـل 

دادام الياقــة والن ــل واإلدارة املتااموــة لوحــدود،  غيــة تعز ــز النمــ  ارقتصــاد  املســتداي وإجيــاد األرارــية وإمــ
الدور التارخيي أل غاربسـتان  عتبارهـا معـ ا  ـرو يف ال قمن ربفسم  رص العمل يف أ غاربستان واملني ة، وتالحا 

حت يــــع اررــــت رار والتنميــــة يف  يف آرــــيا، وتشــــىل إىل أن هــــذا التعــــاون ارقتصــــاد  اإلقويمــــي لــــم دور هــــاي يف
أ غاربســـتان، وحتـــإ يف هـــذا الصـــدد مجيـــق أةـــحاب املصـــوحة صو  الصـــوة عوـــى كفالـــة تـــ  ىل  ي ـــة آمنـــة مـــذد 

الــذ  ح  تــم هــذد رحــت  لت ــدي تو ، املبــادرام اإلفائيــة وارتفاقــام الت ار ــة حــ   تســك تنفيــذها  لاامــل
الشـحنة األوىل مـن امنـد رب ل يف صل   اإلقويمي والت ارة والن ل العا ر، ااتعز ز الر ط يف املبادرام واملشار ق 

 ؛ أ أ غاربستان وامند إىل أ غاربستان ع  مينا  تشاهبار وإربشا   ر الشحن اجل   املباغر
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 بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة يف أفغانستان واجمللس املشرتك للتنسيق والرصد  
لبعينـــة األمـــم املتحـــدة لت ـــدمي املســـاعدة إىل أ غاربســـتان ملـــا تن ـــزد  رااعييين تقيييدي تعيييرب - 58 

، وتخكــد ارــتمرار أايــة (2017) 2344عمــل و  ــا لو ر ــة الــيت أرــندها إلي ــا  وــت األمــن يف قــرارد  مــن
 ــم األمـم املتحــدة يف الن ـ ض اشــاركة دوليـة أكينــر اتســاقا، الـدور التنســي ي احملـ ر  واحملا ــد الـذ  تضــيوق 

 وتن د  لدور احمل ر  الذ     ي  م اجوت املشرت  لوتنسيع والرةد يف هذا الصدد؛
واألولـــ وم واملـــ ارد صام امل ـــررة  نتـــائا اررـــتعراض اررـــرتاتي ي لوم ــاي  ي  علمييياتيي - 59 

 غية وتدع  إىل تنفيذ ت ةيام األمأ العاي،  (15)ة إىل أ غاربستاناألمم املتحدة لت دمي املساعدالصوة لبعينة 
، املعنيـةظمان قدر أك  من التنسيع وارتساق والافـا ة  ـأ وكـارم األمـم املتحـدة وةـناد   ا و را  ـا 

خية اإلةالل و ر ما األولـ وم ال طنيـة ، وكشيا مق “األمم املتحدةوحدة العمل يف ”اا ارتنادا إىل 
 ؛ ا مة أ غاربستان

إىل األمـــــأ العــــاي أن   اةـــــل ت ــــدمي ت ر ـــــر كــــل ثالثـــــة أغــــ ر عـــــن التيـــــ رام  تطلييييب - 60 
 أ غاربستان وعن الت دي احملرو يف تنفيذ هذا ال رار؛ يف

ـــدور ا  تقيييرر - 61  ــــدول األعمـــال املخقــــمن ل ــــي جـ والســـبعأ البنـــد املعنـــ ن الينالينـــة أن تـــدرج  ـ
 .“ا الة يف أ غاربستان”
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