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 الدورة الثانية والسبعون

 من جدول األعمال 39البند 

    يف أفغانستاناحلالة 
 ،واتيلنبببببد ،وبولنبببببدا ،وبلجيكبببببا ،والربتغبببببا  ،وإيطاليبببببا ،وأملانيبببببا ،وأفغانسبببببتان ،وأسببببب اليا ،إسببببببانيا  

 ،ولكسبمرب  ،وكنبدا ،وكازاخسبتان ،وفكنسبا ،وسويسبكا ،والسبويد ،وسبلوفينيا ،ورومانيبا ،والبدارك 
   والياابن: مشكوع قكار ،وهولندا ،وهنغاراي ،ونيوزيلندا ،وموانكو

  احلالة يف أفغانستان  
 ،إن اجلمعية العامة 
وإىل مجيــق قرارا ــا الةــا     2016تشــر ن الينــاف/رب  م   17املــخر   71/9إىل قرارهــا  إذ تشببر 

 املتخذة يف هذا الصدد،
ت اجملوــــت اام الصــــو    الــــ  ئــــيإىل مجيــــق قــــرارام  وــــت األمــــن و يــــا م ر  وإذ تشببببر أي ببببا 

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

اإلقويميــ  ووهتــد ا  ةــيادة أ غاربةــتا  وارــت الما ورــالمت ا  وإذ تعيببد يكيببد التااملببا الشببديد 
 ال طني ، وإا تعرب عن اهترتام ا لرتاث أ غاربةتا  التارخيي املتعدد الين ا ام واألعراق،

أ  من أجل  (2024-2015 جل  د اليت تبذما أ غاربةتا  يف إطار ع د التح ل ) وإذ تكحب 
ام ـا خدمـ  لشـعب ا تـخد  كامـل م و ت طد رياد ا من خـالل تعي ـي إقامـ  دولـ  تتـ  ر مـا م  مـام الب ـا  

 هبدف أ  تصبح دول  تعتمد عوى ربفة ا اعتمادا اتما،
ارــتنادا الشــراك  الي  وــ  األجــل  ــأ هتا مــ  أ غاربةــتا  واجملتمــق الــدو   وإذ تؤكببد مببي  ديببد 

التياما ما اجملددة املتبادل  املنص ص عوي ا يف إطار ارعتماد عوى الذام من خالل املةـا ل  املتبادلـ ،  إىل
، 2016تشــر ن األول/أكتــ  ر  5النحــ  املتفــي عويــمت يف مــخلر  روكةــل املعــا ع غاربةــتا  املع ــ د يف عوــى 

وإا تشـــىل إىل ارلتـــياي الي  ـــل األمـــد الـــذ  أعونـــمت اجملتمـــق الـــدو  دـــاد أ غاربةـــتا ، والـــذ  أعيـــد  كيـــدد 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/9
http://undocs.org/ar/S/RES/2189(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2210(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2274(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2344%20(2017)
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أخــذ اليــا ق املتغــىل ل جــ د املــخلر، هبــدف تعي ــي تــ   ومــاي األمــ ر وال يــادة عوــى الصــعيد الــ طا، مــق  يف
 اجملتمق الدو  يف ارعتبار،

التياي اجملتمـق الـدو  ا اةـو  دعـم تـدر ت قـ ام الـد ا  واألمـن ال طنيـ   وإذ تؤكد مي  ديد أي ا 
عويـمت يف إعـال  مـخلر قمـ  غـيااأ   شـ    اتفـي األ غاربي  ود ييها ول  و ـا وتنميـ  قـدرا ا،  يـرق تشـمل مـا

، 2014عـــاي  ، ويف اإلعـــال  الصـــادر عـــن مــخلر قمـــ  و وـــي  شـــ   أ غاربةـــتا  يف2012عـــاي أ غاربةــتا  يف 
، وتارميــا من ــا لــذكرد أ ـــراد 2016واإلعــال  الصــادر عــن مــخلر قمــ  يف واررــ   شــ   أ غاربةــتا  يف عــاي 

 ،ق ام األمن األ غاربي  والدولي  الذ ن جادوا عرواهت م، رجار وربةا ، يف أثنا  أدا  واجب م
الضــرورة املوحــ  لوتصــد  لوتحــدوم الــيت ت اجــمت أ غاربةــتا ، و اةــ  األربشــي   ذ تكببكر يكيببدوإ 

 ضـال  ،املتير   العنيف  اليت تتخـذ مـن اإلقوـيم قاعـدة مـا وت ـ ي هبـا هتركـ  طالبـا ، اـا يف الـ  غـبا  هت ـاف
ماعــــام اإلرها يــــ  وتنظــــيم الدولــــ  اإلرــــالمي  يف العــــراق والشــــاي )داعــــ ( و روعــــمت واجل تنظــــيم ال اعــــدةعــــن 

اجلماعام املتير   العنيفـ  واجملرمـ  ، اـا  شـمل الضـالعأ يف دـارة املخـدرام، وتيـ  ر املخرةـام األخرد و 
ا ا مي  األ غاربي  عوى عدة ةعد من ا الصعيد دو  ال طا، وتعي ي رـيادة ال ـارب   والعمويـام الدمي راطيـ ، 

وتشــعيق عمويــ  الةــالي، دو  املةــاس  تنفيــذ التــدا ىل  ، لــاوماا حــ  الفةــاد، وم اةــو  إةــالل قيــا  العد
ـــــــمت ـــــــت األمـــــــن يف قرارات ـــــــم عوي ـــــــا  و ـــــــيت رب ـــــــ  ر  15املـــــــخر   (1999) 1267 ال  1999تشـــــــر ن األول/أكت

 (2012) 2082 و 2011هتي را /  ربيــــــــــــــــــــــــــــــــمت  17املــــــــــــــــــــــــــــــــخرخأ  (2011) 1989 و (2011) 1988 و
 (2014) 2161 و (2014) 2160 و 2012 ةــــــــم  كــــــــارب   األول/د  17املــــــــخرخأ  (2012) 2083 و

ــــــــــمت  17املــــــــــخرخأ   2015ارب   األول/د ةــــــــــم  كــــــــــ  17املــــــــــخر   (2015) 2253 و 2014هتي را /  ربي
وال ــرارام األخــرد املتخــذة يف هــذا الصــدد،  2015كــارب   األول/د ةــم    21املــخر   (2015) 2255 و

وحت يـــي العدالـــ  يف املرهتوـــ  ارربت اليـــ    يـــادة أ غاربيـــ ، والعـــ دة المنـــ  الي عيـــ  ل  غـــا  الالج ـــأ واملشـــرد ن 
 يمــا  ــأ األدو  داخويـا  ير  ــ  منظمـ  تافــل كــرامت م، وتعي ـي هت ــ ق اإلربةـا  واا ت ــا، وإررــا  التةـامح 

 ،و أ ط ائف الد ن ال اهتد، والن  ض  لتنمي  ارقتصاد   وارجتماعي 
رـيما ارتفـا   إوا  ارتمرار ارتفا  مةت د العنف يف أ غاربةتا ، ور وإذ تعكب عي عميق قلقلا 

العنيفـ ، اخلةائر يف ةف ف املدربيأ، وإا تد ن عق د العبارام مجيـق األربشـي  اإلرها يـ  وكا ـ  امعمـام 
وتنظــــيم ال اعــــدة وتنظــــيم الدولــــ  اإلرــــالمي  )داعــــ ( و روعــــمت واجلماعــــام وإا تــــذكر ع  هتركــــ  طالبــــا  

أــــىل املشــــروع  تتحمــــل املةــــخولي  اجلماعــــام العنيفــــ  واملتير ــــ  واجلماعــــام املةــــوح  اإلرها يــــ  األخــــرد و 
ع  إىل ارمتينــال إىل أهتاــاي الغالبيــ  العظمــى مــن اخلةــائر يف ةــف ف املــدربيأ يف أ غاربةــتا ، وإا تــد عــن

وإىل اختـاا مجيـق التـدا ىل  ، هتةـت املنيبـي من ـا،ال ارب   الدو  اإلربةـاف وال ـارب   الـدو    ـ ق اإلربةـا 
 املالئم   ما   املدربيأ والعاموأ يف اجملال اإلربةاف، واا   مرا ي املع رب  واملةاعدة اإلربةاربي ،

الةيارــــــي  اإلةــــــالهتام يف  مــــــ  ال هتــــــدة ال طنيـــــ   إلجنــــــاوام الــــــيت هت  ت ـــــا هتا وإذ تكحبببببب 
 تشـــــدد عوـــــى ظـــــرورة ا فـــــا  عوـــــى ارربت ـــــال، وإا  إدارة عمويـــــيف ارجتماعيـــــ  و وارقتصـــــاد   واإلدار ـــــ  و 

اإلجنــاوام الةــا   ، وإا حتــإ عوــى إجــرا  مي ــد مــن التحةــينام يف هــذا الصــدد، وخاةــ  ملعاجلــ  الف ــر، 
اد ، وإجياد  رص العمل، ووودة اإل رادام احملوي ، وتعي ي هت  ق وت دمي اخلدمام، وتنشيط النم  ارقتص

 وهت  ق املنتمأ ل قويام،وهت  ق اليفل اإلربةا ، و اة  هت  ق املرأة 

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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ــــذ  تضــــيوق  ــــمت األمــــم املتحــــدة يف تعي ــــي الةــــالي  وإذ تشببببد   عوــــى الــــدور املركــــي  واحملا ــــد ال
 ا ال طيد جلميق اجل  د اليت  بذما يف هذا الصـدد واررت رار يف أ غاربةتا ، وإا تعرب عن ت د رها ودعم

األمــأ العــاي و ينوــمت اخلــاص أل غاربةــتا ، وإا تعــرب عــن ت ــد رها أ ضــا لوعمــل الــذ  ت ــ ي  ــمت  عينــ  األمــم 
، وإا تخكـد الـدور امـاي (2017) 2344املتحدة لت دمي املةاعدة إىل أ غاربةـتا  و  ـا ل ـرار  وـت األمـن 

الـــذ  تضـــيوق  ـــمت  عينـــ  ت ـــدمي املةـــاعدة رـــعيا إىل م اةـــو  تعي ـــي اتةـــاق اجل ـــ د املدربيـــ  الدوليـــ  املبذولـــ  
 وتنةي  ا، مةرتغدة يف ال  ابدأ ت طيد ت   األ غا  وماي األم ر وال يادة،

 واا ورد  ي ا من ت ةيام، (1) ت ار ر األمأ العاي وإذ تكحب 
وغـــعبا، يف الةــــعي، كعضــــ  مةــــخول  أل غاربةــــتا ، هتا مــــ  مبواصببببلة  عملببببا تتعلبببد - 1 

مـــــن الناهتيـــــ  ارقتصـــــاد   خاليـــــ   اجملتمـــــق الـــــدو ، إىل إعـــــادة  نـــــا  دولـــــ  مةـــــت رة آمنـــــ  ماتفيـــــ  ااتيـــــا يف
 اإلرهاب واملخدرام، وإىل تعي ي أرت الدمي راطي  الدرت ر  ؛ من

ج اإلةـــالل  ا مـــ  أ غاربةـــتا ، مجيـــق الشـــركا  عوـــى ت ـــدمي دعـــم  نـــا  لـــ  م جعتشببب - 2 
ال  كما ه  مت خى يف اإلطار ال طا لوةالي والتنميـ  يف أ غاربةـتا  وإطـار ارعتمـاد عوـى الـذام  يف اا

ي ـــي مـــن خـــالل املةـــا ل  املتبادلـــ ، لافالـــ  إهتـــالل الرخـــا  والدمي راطيـــ  يف أ غاربةـــتا ، مـــق الرتكيـــي عوـــى تع
الضـ ا ط واملــ او ن املنصــ ص عوي ـا يف الدرــت ر الــيت تافـل هت ــ ق املــ اطنأ وواجبـا م، وإجــرا  اإلةــالل 

 امياوي اا  تيح إقام  هتا م   عال  ختضق لومةا ل  وقادرة عوى إهتراو ت دي موم س لصاحل غعب ا؛
ا ـد امتالك ـا ومـاي م اةو  هتا م  أ غاربةتا  ارظيال  جب  د التعمـىل والتنميـ  وتي  تؤيد - 3 

تو  اجل  د، وتخكد الضرورة املار  لتـ   ومـاي األمـ ر واخلضـ   لومةـا ل  يف مجيـق ميـاد ن ا  كمـ  وحتةـأ 
ال ــدرام املخرةــي ، اــا يف الــ  ال ــدرام املخرةــي  عوــى الصــعيد دو  الــ طا، مــن أجــل ارــتخداي املع ربــ  

  ارلتيامـــام امل دمـــ  مـــن اجملتمـــق الـــدو ، وأ يـــ  عوـــى أـــ  أكينـــر  عاليـــ ، وتشـــدد يف هـــذا الصـــدد عوـــى أ يـــ
اجملم عـــ  اجلد ـــدة مـــن املخغـــرام اخلاةـــ  ىطـــار ارعتمـــاد عوـــى الـــذام مـــن خـــالل املةـــا ل  املتبادلـــ ، و ـــي 

 ؛2016تارر  كيدد يف البيا  الصادر عن مخلر  روكةل  ش   أ غاربةتا  يف تشر ن األول/أكت  ر  ما
 

 األمي  
 لتــياي اجملتمــق الــدو   ــدعم تــدر ت ود يــي ول  ــل وتنميــ  قــدرام قــ ام الــد ا   تنببو  - 4 

ال  عوى النحـ  املتفـي  يف واألمن ال طني  األ غاربي   يما  عد اربت ا   رتة ارربت ال وط ال ع د التح ل، اا
 شــ    يإعــال  مــخلر قمــ  و وــيف و  2012 عويــمت يف إعــال  مــخلر قمــ  غــيااأ   شــ   أ غاربةــتا  يف عــاي

، 2016 يف عـاي  شـ   أ غاربةـتا اإلعـال  الصـادر عـن مـخلر قمـ  واررـ  يف و  2014يف عاي  أ غاربةتا 
 ؛(2014) 2189اا يف ال  من خالل  عين  الدعم ال طيد، اليت رهتت هبا  وت األمن يف قرارد 

مخلر قم  وارر ، الذ  ع دتمت منظم  هتوـف املعون  يف  لتع دام وارلتيامام  تكحب - 5 
قــ ام لتم  ــل  ،  شــ   م اةــو  املةــا ام ال طنيــ  امل دمــ 2016ل و/  ليــمت  9 و 8مشــال األطوةــي يف 

، 2016 عينــ  الــدعم ال طيــد  عــد عـــاي ل  ــل ، و 2020 الــد ا  واألمــن ال طنيــ  األ غاربيــ  هتــ   ا ــ  عـــاي
خرةـــــام األمنيـــــ  األ غاربيـــــ ، اررـــــتمرار يف تـــــ  ىل التـــــدر ت وت ـــــدمي املشـــــ رة واملةـــــاعدة إىل املجـــــل أ مـــــن
 ال  ج او الشرط  وال  ام اجل    وق ام العمويام اخلاة ؛ يف اا

_________________ 

 (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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اجلد ـــدة أل غاربةــــتا  الـــ روم املتحــــدة األمر ايـــ  ارــــرتاتيعيت ا ىعـــال   ي  علمبببباتببب - 6 
 شـــــــــ   أ غاربةـــــــــتا  ارـــــــــرتاتيعيتمت اجلد ـــــــــدة ارحتـــــــــاد األورو   واعتمـــــــــاد 2017آب/أأةـــــــــيت  21 يف
يف دعـــم اجملتمـــق الـــدو  املت اةـــل ألمـــن عنصـــر ن هـــامأ ا م  ةـــف  2017تشـــر ن األول/أكتـــ  ر  16 يف

 ؛أ غاربةتا  وتنميت ا وارت رارها
إوا  ا الـــ  األمنيـــ  يف أ غاربةـــتا ، وتخكـــد  تكبببكر مبببكة أخبببكع اابعبببكاب عبببي ابلببب  قلقلبببا - 7 

ة م اةـــو  التصـــد  لوخيـــر الـــذ    ـــدد أمـــن أ غاربةـــتا  وارـــت رارها عوـــى أ ـــد  اجلماعـــام املتير ـــ  ظـــرور 
والعناةـر اإلجراميـ  الـيت تتخـذ مـن املني ـ  قاعـدة مـا، املشـروع   العنيف  وأىلها مـن اجلماعـام املةـوح  أـىل

الـــذ   شـــاومت وجـــ د  يف دـــارة املخـــدرام، وتعـــرب عـــن ال وـــي إوا  الت د ـــد اخليـــىلاـــا يف الـــ  الضـــالع   
 واإلجـرا ام امل اتوأ اإلرها يأ األجاربت، وتاـرر يف هـذا الصـدد دع  ـا إىل التنفيـذ الاامـل واجلـاد لوتـدا ىل

 (1999) 1267 ال ــرارام رــيما املنصــ ص عوي ــا يف قــرارام  وــت األمــن املتخــذة يف هــذا الصــدد، ور
 (2014) 2160 و (2012) 2083 و (2012) 2082 و (2011) 1989 و (2011) 1988 و
ــــدول إىل تعي ــــي تعاو ــــا  ،(2015) 2255 و (2015) 2253 و (2014) 2161 و وتــــدع  مجيــــق ال

عوــــى الصــــعيد ن الــــدو  واإلقويمــــي مــــن أجــــل الن ــــ ض  تبــــادل املعو مــــام ومراقبــــ  ا ــــدود وإربفــــاا ال ــــارب   
   اإلرهـا ي   األجاربـت والعائــدو  والعدالـ  اجلنائيـ ، رـعيا إىل حتةـأ التصـد  لوخيــر الـذ   شـاومت امل ـاتو

 ؛من هخر  امل اتوأ يف أ غاربةتا  واملني  
إوا  وجــــ د التنظيمــــام اإلرها يــــ ، ور رــــيما تنظــــيم الدولــــ   تعببببكب عببببي ابلبببب  قلقلببببا - 8 

وتشــيد ، ومــا ترتابــمت مــن أعمــال وهتشــي ، مــن  ين ــا قتــل املــ اطنأ األ غــا ، و روعــمت اإلرــالمي  )داعــ (
وتخكــــد دعم ــــا لوع ــــ د  حمار ــــ  هـــذد الت د ــــدام يف البوــــديف هتا مــــ  أ غاربةــــتا  روتــــمت  لت ـــدي الــــذ  أهت

 ؛املةتمرة يف هذا الصدد
مجيــــق األعمــــال أــــىل املشــــروع  املتمينوــــ  يف العنــــف والتخ  ــــف  تببببديي الببببد العبببببارا  - 9 

أتيــارم، اليدو ــ  الصــنق وامعمــام ارربتحار ــ  وار لعبــ ام النارــف  وامعمــام، اــا يف الــ  امعمــام 
املــدربيأ وعمويــام امعمــام العشــ ائي  ظــد  ي ــا اأتيــال الشخصــيام العامــ ، وعمويــام ارختيــاف و  اــا

يف تعي ـي واا ـ  هت ـ ق   ال تل وامعمام ظد األ راد ومجاعام ورـائط اإلعـالي وهي ـام اجملتمـق املنخرطـ
واملمتواام املدربيـ ، اإلربةا  املعرتف هبا دوليا وامعمام ظد العاموأ يف  ال ت دمي املةاعدة اإلربةاربي  

 تةــبت يف اإلظــرار  جل ــ د  وارــت داف ال ــ ام األ غاربيــ  والدوليــ ،  ــااــا  ي ــا املــدارس واملةتشــفيام، 
 ،اـا  ي ـا غـبا  هت ـاف ، غاربةتا ، وتد ن أ ضا جل   هتركـ  طالبـا املبذول  إلررا  اررت رار والتنمي  يف أ

وتنظـيم ال اعــدة وأىل ــا مــن اجلماعــام العنيفــ  واملتير ــ  واجلماعــام املةــوح  أــىل املشــروع  إىل ارــتخداي 
 املدربيأ دروعا  شر  ، وهعمام هترك  طالبا ، وأ عال اإلرها يأ الدوليأ؛

 كا ـليف ورـط  ربفـذ امعـ ي اإلرهـا  البشـق واجلبـا  الـذ   العببارا أي ا البد ديي ت - 10 
غخصــــــا وإةـــــــا   مــــــا ر   ـــــــل  92، والــــــذ  أرـــــــفر عــــــن م تـــــــل أكينــــــر مـــــــن 2017أور/مــــــا    31يف 
اإلعــالي وعــامو   يف ورــائط غخصــا، معظم ــم ت ر بــا مــن املــدربيأ، اــن  ــي م ربةــا  وأطفــال  491 عــن
د و مارـــي   عينـــام  ، مـــن  ين ـــاام عامـــ  وخاةـــ امتواـــوأ ـــي أظـــرارا جةـــيم     ،مارـــيد و     م ظفـــو 

تخكــد ا اجــ  و امعمــام ظــد األقويــام الد نيــ ، ومن ــا  ،أجنبيــ ،  ضــال عــن امعمــام املن عيــ  الالهت ــ 
 إىل العدال ؛مرتايب هذد األعمال اإلرها ي  النارا  ومد ر  ا و  لي ا ورعا ا ت دمي  إىل

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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  واجملتمــق الــدو  العمــل معــا  شــال وثيــي ظــرورة أ  ت اةــل هتا مــ  أ غاربةــتا تؤكببد - 11 
وحتةـــأ التنةـــيي يف  ـــال التصـــد  مـــذد األ عـــال الـــيت  ـــدد الةـــالي واررـــت رار يف أ غاربةـــتا  والعمويـــ  
الدمي راطيـــ ، واإلجنـــاوام الـــيت حت  ـــب  فضـــل املاارـــت اإليائيـــ  وعمويـــ  التنميـــ  يف أ غاربةـــتا  وإمااربيـــ  

وتنفيــــذ توــــ  العمويــــ ، وكــــذل  تــــدا ىل املع ربــــ  اإلربةــــاربي ، وتعــــرتف  اررــــتمرار يف تفعيــــل توــــ  املاارــــت
و يــــت جبميــــق الــــدول األعضــــا ،  ىجنــــاوام قــــ ام الــــد ا  واألمــــن ال طنيــــ  األ غاربيــــ  يف هــــذا اخلصــــ ص،

رــيما البوــدا  اجملــاورة، أ  حتــري هــذد اجلماعــام مــن أ  غــال مــن أغــاال املــالا المــن وهتر ــ  ال يــاي  ور
والتحـــرا والتعنيـــد والـــدعم املـــا  أو املـــاد  أو الةيارـــي، الـــذ    ـــدد ربظـــاي الدولـــ  والةـــالي  عمويـــام، 

 اإلقويميأ؛ واألمن
ـــــد ا  واألمـــــن ال طنيـــــ  األ غاربيـــــ تكحبببببب - 12    املةـــــخولي  الرئيةـــــي  الااموـــــ   تـــــ   قـــــ ام ال

ق الــدو  ت ــدمي وغــعاع  يف هــذا اخلصــ ص، و يــت  جملتمــةــال   أ دتــمت مــن  األمــن، وتينــا عوــى مــا عــن
الـــدعم الضـــرور  الافيـــل  تعي ـــي األمـــن، اـــا  شـــمل النظـــاي العـــاي وإربفـــاا ال ـــارب   وأمـــن هتـــدود أ غاربةـــتا  
وا فا  عوى ا   ق الدرت ر   لوم اطنأ األ غا  وم اةو  ت دمي الدعم  ت  ىل التدر ت واملعدام ل ـ ام 

كــي تضــيوق ا مــ  إهتــالل األمــن يف  وــدها وحمار ــ  الــد ا  واألمــن ال طنيــ  األ غاربيــ  واإلرــ اي يف ل  و ــا  
اإلرهـــاب الـــدو ، وتخكـــد أ يـــ  اإلعـــال م الصـــادرة عـــن مـــخلرام ال مـــ  الـــيت ع ـــدم يف غـــيااأ  وو وـــي 
وواررــ   شــ   أ غاربةــتا  وأىلهــا مــن ارتفاقــام امل مــ  مــق الشــركا  اإلقويميــأ والــدوليأ يف هــذا الصــدد، 

 ال  مخلر قم  وارر   ش   أ غاربةتا ؛وحتيط عوما يف هذا الصدد ىع
ـــ  الـــدعم ال طيـــد، الـــيت رـــب ت ا ال ـــ ة الدوليـــ   تكحبببب أي بببا - 13  يف هـــذا الصـــدد   جـــ د  عين

لومةاعدة األمنيـ ، وتعـرب عـن ت ـد رها لوـدول األعضـا  ملةـا ت ا  أل ـراد واملعـدام وأـىل الـ  مـن املـ ارد 
م الـد ا  واألمـن ال طنيـ  األ غاربيـ  مـن كا ـ  الشـركا  الـدوليأ، يف البعين ، وعن ت د رها لودعم امل دي إىل ق ا

و عينت ــا أــىل ال تاليــ  ا اليــ  ور رــيما مــن منظمــ  هتوــف مشــال األطوةــي مــن خــالل  عينت ــا ال تاليــ  الةــا    
 ؛أ غاربةتا ، وكذل   رامج التدر ت اليننائي  األخرد، وتشعق عوى م اةو  التنةيي عند ارقتضا  يف

 رلتـــياي امل ـــدي مـــن هتا مـــ  أ غاربةـــتا  ع  تةـــتمر، رـــعيا إىل كفالـــ   كببب ل   تكحبببب - 14 
اررت رار و ي   الظروف الافيوـ  ىررـا  رـيادة ال ـارب   واهتـرتاي هت ـ ق اإلربةـا   صـ رة  عالـ ، ور رـيما 

ــــ  واخلضــــ   لومةــــا ل  هت ــــ ق النةــــا  واألطفــــال، يف إةــــالهت ا ل يــــا  األمــــن مــــن خــــالل وو دة الفعالي
رهتـــت يف هـــذا تام تـــ  ىل األمـــن وإدارة قـــ ام الـــد ا  واألمـــن ال طنيـــ  األ غاربيـــ  والرقا ـــ  عوي ـــا، و عمويـــ يف

يف اجتما  كبار املعروض يف املخرةام األمني  ال طني  األ غاربي  عوى النح  اجلار  إهتراود الصدد  لت دي 
ع يــــ  م اةــــو  تنفيــــذ  وتعـــرتف ،2017تشــــر ن األول/أكتــــ  ر  5يف  كا ـــليف  املع ــــ د املةـــخولأ الينالــــإ 

طرهتت ــــــا ووارة الداخويـــــ ، وتعــــــرب ارـــــرتاتيعي  الشـــــرط  ال طنيــــــ  األ غاربيـــــ  ور  ــــــ  الةـــــن ام العشــــــر الـــــيت 
 قدمتمت من دعم إىل ق ام الد ا  واألمن ال طني  األ غاربي ؛ ت د رها لودول األعضا  عوى ما عن

رـــت رار يف ا فـــا  عوـــى ار إىل أ  التعـــاو  األمـــا اإلقويمـــي  ـــخد  دورا رئيةـــيا تشبببر - 15 
أ غاربةـــتا  واملني ـــ ، وترهتـــت  لت ـــدي الـــذ  هت  تـــمت أ غاربةـــتا  والشـــركا  اإلقويميـــ   يف هـــذا الصـــدد،  يف

ــــ ، وتــــدع  إىل  ــــذل مي ــــد مــــن اجل ــــ د مــــن جاربــــت أ غاربةــــتا  والشــــركا  اإلقويم يــــأ واملنظمــــام اإلقويمي
ك  والتعاو   يما  ين ا، اا  شمل تعي ي قدرام ال  منظم  غنغ ا  لوتعاو ، من أجل تعي ي الشرا  يف اا

املعــا ع غاربةــتا  وحتــيط عومــا  جتمــا   ر ــي ارتصــال ، قــ ام األمــن األ غاربيــ  وتعي ــي األمــن يف املني ــ 
 ؛يف م را  2017تشر ن األول/أكت  ر  11 د يف التا ق ملنظم  غاربغ اد لوتعاو  الذ  ع  
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إوا  ارـتمرار املشـاو  النامجـ  عـن وجـ د األلغـاي األرظـي   ال ياا  يسباورها ابلب  القلبق - 16 
املضـــادة ل  ـــراد واملتفعـــرام مـــن ووفـــام ا ـــرب، وترهتـــت  إلجنـــاوام الـــيت حت  ـــب هتـــ  ال  يف تنفيـــذ 

األلغاي  إىل جعل أ غاربةتا   ودا خاليا من ر مج اإلجرا ام املتعو    أللغاي يف أ غاربةتا ، الذ    دف 
عوــى أ   ، وتخكــد أ يــ  م اةــو  ت ــدمي املةــاعدة الدوليــ ، وتشــعق هتا مــ  أ غاربةــتا 2023حبوــ ل عــاي 

،  دعم من األمم املتحدة ومجيق اجل ام الفاعو  املعني ، ج  دها الرامي  إىل ارظيال  اةخوليا ا ت اةل
تعرب ، و (2)أللغايوتدمىل تو  ا ،وإربتاج ورب ل األلغاي املضادة ل  رادختي ن ا جت اتفاقي  هتظر ارتخداي و 

املدربيأ وق ام  اليدو   الصنق ظدالعب ام النارف  إوا  جل   هترك  طالبا  إىل ارتخداي ال وي تعرب عن و 
األمن األ غاربي ، وتالهتظ ا اج  إىل تعي ي التنةيي وتبادل املعو مام، ر ا   يمـا  ـأ الـدول األعضـا  أو 

 اليدو   الصنق إىل هترك  طالبا ؛نارف  العب ام المق ال يا  اخلاص، من أجل منق تد ي ما  م 
 

 السالم واملصاحلة  
ـــــ ىل أ غاربةـــــتا   متسبببببل   - 17   ـــــدعم قياد ـــــا واملةـــــخولي  عن ـــــا ع  عمويـــــ  رـــــالي غـــــامل تت

ج ام  اعو  إقويمي ، يف  كةتا  عوى وجمت اخلص ص، و دعم من اجملتمق الدو ، هي أمـر ظـرور   من
البعيــد يف أ غاربةــتا ، وتعيــد  كيــد التيام ــا ال ــ    ــدعم هتا مــ   لتح يــي الةــالي واررــت رار عوــى املــدد

أ غاربةـــتا  يف اجل ـــ د الـــيت تبـــذما يف هـــذا الصـــدد مـــق كـــل مـــن  نبـــذ العنـــف، و  يـــق ةـــالتمت  ملنظمـــام 
اإلرها ي  الدولي ، اا  ي ا تنظيم ال اعدة، وحيـرتي الدرـت ر، اـا يف الـ  أهتاامـمت املتصـو  حب ـ ق اإلربةـا ، 

،  ضــال عـــن هت ــ ق األغـــخاص الــذ ن  نتمـــ   إىل األقويــام، ولد ـــمت اإلرادة الفتـــاة ـــ ق املــرأة و و اةــ  هت
ــــذ التـــدا ىل  ــــاي تنفيــ ــــ  تـ لومشـــارك  يف العمـــل عوـــى إهتـــالل الةـــالي يف أ غاربةـــتا ، عوـــى أ   راعـــى عوـــى أـ

 (2011) 1988 و (1999) 1267واإلجــــــــــــــرا ام الــــــــــــــيت هتــــــــــــــددها  وــــــــــــــت األمــــــــــــــن يف قراراتـــــــــــــــمت 
وقرارام اجملوـت األخـرد املتخـذة يف هـذا  (2015) 2255 و (2014) 2160 و (2012) 2082 و

ولي ، أ  ت اةل ال ياي  دورها ريما البودا  اجملاورة واملنظمام الد و يت جبميق الدول املعني ، ور الصدد،
يـ  وتةوم اا ختوفمت امعمام اإلرها  ،اليت تت ىل أ غاربةتا  قياد ا واملةخولي  عن اعموي  الةالي اجلار    يف

 ؛املةت بل ةل إىل تة    رومي  يفتشاومت من خير   دد إمااربي  الت   من أثر يف الشعت األ غاف وما
الي واملصـــــــا   الـــــــيت قـــــــدم ا ، يف هـــــــذا الصـــــــدد،  خليـــــــ  اررـــــــرتاتيعي  لوةـــــــكحببببببببت - 18 
طالبــــا ، هتركــــ  ماعـــام املعارظــــ  املةــــوح ، ور رـــيما  يــــت جباألعوــــى لوةـــالي يف أ غاربةــــتا ، و  اجملوـــت

م مباغـــرة مـــق هتا مـــ  أ غاربةـــتا  الةـــالي يف أ غاربةـــتا  والـــدخ ل يف حمـــادا ارعـــرتاف اةـــخوليت ا عـــن
 غروط مةب  ؛ دو 

لوةــالي األعوــى واجملوــت  تفــاق الةــالي الــذ  وقعتــمت هتا مــ  أ غاربةــتا   أي بباتكحببب  - 19 
إهتالل   مل اجل  د الرامي  إىل عتبارد تي را هاما يف  2016و ل/ربتم  أ  22مق ا يب اإلرالمي يف 

  فعالي ؛ا ا م ، وتدع  إىل تنفيذد اليت تضيوق هبا الةالي 
 ين مـــا عوـــى أـــ  مياـــن أ   ـــخد  أ غاربةـــتا  و كةـــتا  عوـــى تعي ـــي العالقـــ   تشبببجع - 20 

ويـــ  الةـــالي الـــيت تتـــ ىل أ غاربةـــتا  قياد ـــا التعـــاو  عوـــى ماا حـــ  اإلرهـــاب  فعاليـــ  واملضـــي قـــدما  عم إىل
 ؛واملةخولي  عن ا

_________________ 

 (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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 وــت  م  ــمترــو   إىل أ  النةــا   ــخد ن دورا هتيــ و يف عمويــ  الةــالي، هتةــت مــا تشببر - 21 
ال ـرارام املتخـذة يف هـذا  ، ويف2000تشـر ن األول/أكتـ  ر  31املخر   (2000) 1325األمن يف قرارد 

، وترهتت  خلي ام 2015تشر ن األول/أكت  ر  13املخر   (2015) 2242الصدد اا يف ال  ال رار 
هـذا  اليت اختذ ا هتا م  أ غاربةتا  يف تنفيذ خي  عمو ا ال طني   ش   املـرأة والةـالي واألمـن، وتةـوم يف

وةالي وجلاربمت األعوى لوت اجمل تعوى من لينيو ا يف  الصدد  تيا د دور املرأة يف عموي  الةالي، عوى أ  ما
ا  لوةالي واملصـا  ، عوـى توأما تمت عوى ةعيد امل اطعام، وكذل  إر ام ا يف وظق اررتاتيعي  أ غاربة

وتشـــعق  د مــن اجل ــ د يف هــذا الصــدد، ــذل مي ــوتخ ـــد  ،(3) عاةــمت الت ر ــر األخــىل ل مــأ العــاي أــ  مــا
 الةالي؛ هتا م  أ غاربةتا  عوى م اةو  دعم املشارك  النشي  لومرأة يف عموي 

وترهتت  رتمرار   جد هتل عةار  ةرف لضما  ارت رار أ غاربةتا ،  ر أربمت تدر  - 22 
صـــا   يف أ غاربةـــتا ، مجيـــق غـــركا  أ غاربةـــتا  اإلقويميـــأ والـــدوليأ لـــدعم الةـــالي وامل اجل ــ د الـــيت  بـــذما

 كا ـل يف 2017  ربيـمت /هتي ـرا  6دأم يف الةالي واألمن، اليت  لوتعاو  يف  ا   كا لخالل عموي    من
املخلف من أ غاربةتا  و كةتا  والصأ وال روم  التنةيي الر عي  ر يعمل و   يادة هتا م  أ غاربةتا  

و ر ــي ارتصــال الــدو  املعــا ع غاربةــتا ،  ،األ غاربيــ  املعــا  عمويــ  الةــالي واملصــا  و  املتحــدة األمر ايــ 
، مــن أجــل ع ــد حمــادام رــالي ومشــاورام م رــا  وأىلهــا مــن املبــادرام الدوليــ  واإلقويميــ  اام الصــو 

أ غاربةتا  غركا  جبميق و ينوي مجاعام طالبا  امل او  مم، و يت  أ غاربةتا مباغرة ومبارة  أ هتا م  
خــالل التنةــيي  مــن النعــال ر مياــن حت ي ــمت إر أ ، إدراكــا من ــا ج ــ دهم  م اةــو اإلقويميــأ والــدوليأ

 ؛ومةخوليت اامل هتد وال ثيي لوع  د املبذول  حتب قيادة هتا م  أ غاربةتا  
 

 الدميقكاطية  
عوى أ ي  عمل مجيق األطراف يف أ غاربةتا   دا واهتدة من أجل مةت بل  نعم  تشد  - 23 

 اطي  وارودهار؛ ل هتدة والةالي والدمي ر كومت ا   يف ظومت غعت أ غاربةت
إىل التـــــياي هتا مـــــ  أ غاربةـــــتا ، الـــــذ  أعيـــــد  كيـــــدد يف مـــــخلر ط كيـــــ   شـــــ    تشبببببر - 24 
يف أ غاربةــتا  وحتةــين ا، وترهتـــت ،  تعي ــي العمويـــ  ارربتخا يــ  2012ل و/  ليــمت  8املع ــ د يف  أ غاربةــتا 

املةــــت و  املف ظــــي  عــــال  ىو 2016أ و ل/رــــبتم   28 يفهــــذا الصــــدد  صــــدور ال ــــارب   ارربتخــــا   يف
 لـــــ و/ 7رـــــتعر  يف ارربتخـــــا م ال ملاربيـــــ  واربتخـــــا م اجملـــــالت احملويـــــ  يف أ غاربةـــــتا  ع  لالربتخـــــا م 

 ا مــ     يــتو جامعــ  وآمنــ  واام مصــداقي    يــدها إلجــرا  اربتخــا م وتاــرر  كيــد ، 2018   ليــمت
والتحضــىل لالربتخــا م مل اةــو  ارــتعادة الين ــ  وارطم نــا  م اةــو  تنفيــذ اإلةــالهتام ارربتخا يــ  الالومــ  

 ومخرةا ا؛ إوا  العموي  ارربتخا ي 
تعي ي وهتـدة   تعي ي ا  ار الشامل وال ارق النياق  ش   ارربت ال الةياري أ  تكحب - 25 

 ي  واررت رار الةياري األ غاف؛ت طيد الدمي راط الشعت األ غاف وتشدد عوى أ يتمت يف
هتا مــ  أ غاربةــتا  إىل أ  ت اةــل عوــى أــ   عــال إةــالل قيــا  اإلدارة العامــ   تببدعو - 26 

أخذ ا ا ا م  رلتيامام اليت  من أجل إعمال ريادة ال ارب   وظما  ا ام الرغيد واملةا ل ، وترهتت 
 يف هذا الصدد؛وتمت من ت دي عوى عات  ا واا  ذلتمت من ج  د وأهتر 

_________________ 

 (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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 م الكليدسيا ة القانون وحقوق اابنسان واحلك  

ا  كمـــ  الرغـــيدة تشـــال األرـــاس و عوـــى أ  رـــيادة ال ـــارب   وهت ـــ ق اإلربةـــا   تشبببد  - 27 
 الالوي لتح يي اررت رار وارودهار يف أ غاربةتا ؛

إىل أ  الدرــــت ر  ضــــمن اهتــــرتاي هت ــــ ق اإلربةــــا  وا ــــروم األرارــــي  جلميــــق  تشببببر - 28 
، وتخكـد ظـرورة تنفيـذ أهتاـاي الدرـت ر األ غـاف املتعو ـ  حب ـ ق اإلربةـا  من أ  رب   األ غاربيأ، دو  لييي

املتعو ــ  ، و اةــ  ارلتيامــام ال اجــت التيبيــيتنفيــذا اتمــا، و  ــا لاللتيامــام الــيت   تضــي ا ال ــارب   الــدو  
 تبــــــذما هتا مــــــ  أ غاربةــــــتا   تمتــــــق املــــــرأة واليفــــــل حب ــــــ ق اإلربةــــــا  لتعــــــا كــــــامال، وت ــــــر  جل ــــــ د الــــــيت

 ؛الصدد هذا يف
 وــــت هت ــــ ق اإلربةــــا ، وترهتــــت لعضــــ     ربتخــــاب أ غاربةــــتا  مــــخخرا  تببببي  علمببببا - 29 

كــل مــن الصــعيد ا عوــى  هت ــ ق اإلربةــا  وتعي يهــ رلتــياي واملةــخولي  الــ اقعأ عوي ــا يف العمــل عوــى ةــ   
 ال طا واإلقويمي والدو ، يف إطار الصا ا الدولي     ق اإلربةا  اام الصو  اليت هي طرف  ي ا؛

إوا  الار املــدمرة ألعمـال العنــف واألربشـي  اإلرها يــ  الــيت  تكبكر اابعببكاب عببي قلقلبا - 30 
( داعــ ) اإلرــالمي  الدولــ  تنظــيمو  ال اعــدة تنظــيمو  ،ت ــ ي هبــا هتركــ  طالبــا ، اــا يف الــ  غــبا  هت ــاف

ح  مــــن اجلماعــــام املةــــو أىلهــــااجلماعــــام العنيفــــ  واملتير ــــ  و و  األخــــرد اإلرها يــــ  واجلماعــــام و روعــــمت
، ظــد األغــخاص، اــن  ــي م املنتمــ   إىل أقويــام عرقيــ  ود نيــ ، والــيت اإلجراميــ  والعناةــراملشــروع   أــىل

عوـــى كفالـــ  هت ـــ ق اإلربةـــا  وا ـــروم األرارـــي  جلميـــق تعرقـــل التمتـــق حب ـــ ق اإلربةـــا  وقـــدرة ا ا مـــ  
ي ا ــي يف هتر ـ  التعبــىل األ غـا ، وتخكـد ظــرورة م اةـو  تعي ــي التةـامح وا ر ــ  الد نيـ  وظـرورة كفالــ  اهتـرتا

املعت د، عوى النح  املارس يف الدرت ر األ غاف وامل اثيي الدولي  اليت  أوهتر   الفار أو الضمىل  وا ي يف
ا أ غاربةــتا ، وتشــدد عوــى ظــرورة التح يــي يف اردعــا ام   قــ   اربت اكــام يف ا اظــر واملاظــي، توتــيي هبــ

تــــ  ىل ورــــائل اربتصــــاف لوضــــحاو تتةــــم  لافــــا ة والفعاليــــ ، وت ــــدمي مــــرتايب هــــذد  تيةــــىلوتخكــــد أ يــــ  
اإلعــالي    رــائطارربت اكــام إىل العدالــ  و  ــا لو ــارب   الــ طا والــدو ، وتــدع  إىل تنفيــذ ال ــارب   املتعوــي 

ال وــي يف ال قــب ااتــمت ارــتمرار تعــرض الصــحفيأ األ غــا  ألعمــال التخ  ــف  عوــى أــ  اتي، وتالهتــظ مــق
وقـــتو م، عوـــى  ـــد مجاعـــام إرها يـــ  ومتير ـــ  وإجراميـــ ،  والعنـــف، مينـــل هتـــارم اختيـــاف ةـــحفيأ،  ـــل

م الــــيت  تعــــرض مــــا   ام وارعتــــدا اوتــــد ن الــــ ، وحتــــإ الةــــويام األ غاربيــــ  عوــــى التح يــــي يف املضــــا
الصــحفي   وت ــدمي املةــخولأ عــن ارتااهبــا إىل العدالــ ؛ وترهتــت يف هــذا الصــدد ىةــدار املررــ ي الر رــي 

، الـــذ   عـــرض تـــدا ىل حمـــددة لضـــما  رـــالم  الصـــحفيأ وأمـــن م 2016 كـــارب   اليناف/ نـــا ر 31 املـــخر 
 واا ت م؛
 تفعيـل مشـارك  املـرأة  صـ رة   أالرارـخالتيام ـا والتـياي هتا مـ  أ غاربةـتا   يكيبدتككر  - 31 

كاموـ  وعوــى قــدي املةـاواة يف مجيــق  ــارم ا يــاة يف أ غاربةـتا ، وتشــيد اــا حت  ـمت ا ا مــ  مــن إجنــاوام 
ا  ــ ق  ــأ املــرأة والرجــل وتشــعيع ا  تبذلــمت مــن ج ــ د رــعيا إىل ماا حــ  التمييــي واا ــ  املةــاواة يف ومــا

، (4)د   ا عوـى اتفاقيـ  ال ضـا  عوـى مجيـق أغـاال التمييـي ظـد املـرأةتافومت مجو  أم ر من ا تص هتةت ما
 رب   ال ضا  عوى العنف ظد املرأة؛والدرت ر األ غاف، وخي  العمل ال طني  لومرأة يف أ غاربةتا ، وقا

_________________ 

 (4) United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 
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ظرورة كفال  اهترتاي هت  ق اإلربةا  وا روم األراري  ل طفـال يف أ غاربةـتا ،  تؤكد - 32 
، و روت ك مـــا (5)وتـــذكر   اجـــ  إىل أ  تنفـــذ مجيـــق الـــدول األطـــراف عوـــى أـــ  اتي اتفاقيـــ  هت ـــ ق اليفـــل

ا ارختيـار  ، و روت ك مـ(6)ارختيار  املتعوي  بيق األطفال وارتغالل األطفال يف البغا  ويف امل اد اإل هتيـ 
ــــــي  غــــــرتاا األطفــــــال يف املناوعــــــام املةــــــوح  املــــــخر   (2005) 1612، وقــــــرار  وــــــت األمــــــن (7)املتعو

ومجيق ال رارام الالهت   األخرد املتعو    ألطفال والنـــيا  املةـوح، وقـرار  اجملوـت  2005ل و/  ليمت  26
 شــ    2016أور/مــا    3املــخر   (2016) 2286 و 2011ل و/  ليــمت  12املــخر   (2011) 1998

  واملتير ـ  واإلجراميـ ، امعمام عوى املدارس واملةتشفيام، و اة  تو  اليت تشن ا اجلماعام اإلرها يـ
وإلربشــا  وهتــدام وتينــا عوــى هتا مــ  أ غاربةــتا  ررــتحداث تشــر ق حيظــر دنيــد األطفــال وارــتخدام م، 

عـــ  أجـــل منـــق دنيـــد ال صـــر، امل ق  وترهتـــت  لت ـــدي احملـــرو يف تنفيـــذ خيـــ  العمـــل مـــن حمويـــ   ما ـــ  اليفـــل 
رتبيأ    ام الد ا  واألمـن ال طنيـ  األ غاربيـ ، ومر   ا املتعوي  ألطفال امل 2011كارب   اليناف/ نا ر  يف

 نفيذ خر ي  الير ي أ  ارمتينال؛ويف ت
هتا مـ  أ غاربةـتا  أخذتـمت الذ  ااا ح  الفةاد لاللتياي عي تقديكها  تككر اابعكاب - 33 

، وماا حــ  الفةــاد والعدالــ ، وترهتــت يف هــذا الصـدد ىربشــا  اجملوــت األعوــى املعـا    كمــ  عوـى عات  ــا
واعتماد ارررتاتيعي  ال طني  ملاا ح  الفةاد والوعن  ال طني  لومشرتوم،  ،ومركي العدال  ملاا ح  الفةاد

 عتبارهــــا تــــدا ىل اختـــذ ا ا ا مــــ  لتنفيــــذ  ر   ـــا اإلةــــالهتي الشــــامل، ، 2017أ و ل/رـــبتم   28يف 
وحت يـــي إدارة أكينـــر  عاليـــ  ومةـــا ل  وغـــفا ي  عوـــى ةـــعيد ا ا مـــ  ال طنيـــ  وهتا مـــام  وتعي ـــي ا  كمـــ 

قيارـا عوـى املعـا   امل اطعام وا ا مام احملوي ، وترهتت يف هذا الصدد  لت دي املوح   احملرو هت  ال 
يف  وكــذل  يف مــخلر  روكةــل  شــ   أ غاربةــتا الــيت عرظــب وأقــرم  املرجعيــ  خليت ــا ل ةــالل الشــامل
أجـــــل  ى م اةـــــو  اختـــــاا إجـــــرا ام هتا ـــــ  مـــــنوتشـــــعق ا ا مـــــ  عوـــــاجتمـــــا  كبـــــار املةـــــخولأ الينالـــــإ، 

ـــــ  وهتا مـــــام امل اطعـــــام  وودة ـــــى ةـــــعيد ا ا مـــــ  ال طني ـــــ  واملةـــــا ل  والشـــــفا ي  يف اإلدارة، عو الفعالي
 وا ا مام احملوي ؛

 هذا الصدد من أجل حت يي يف اليت تبذما أ غاربةتا  جملتمق الدو  دعم اجل  د  هتيب - 34 
 هداف املتعو      كم ؛األ
 

 مكافحة املخدرا   
  ــــال ماا حــــ  إربتــــاج املخــــدرام  جل ــــ د الــــيت تبــــذما هتا مــــ  أ غاربةــــتا  يف تكحببببب - 35 

الدرارـــ  ”ا  ملخـــدرام واجلرميـــ  املعنـــ   أ غاربةـــتا ، وحتـــيط عومـــا  ت ر ـــر ماتـــت األمـــم املتحـــدة املعـــ يف
، والـذ   شـىل 2017الينـاف/رب  م  الصادر يف تشـر ن  “2017 ي   يف أ غاربةتا  لعاي اررت صائي  ل 

، و خكـد ظـرورة أ  تبـذل ا ا مـ  مي ـدا ووراعت ا يف إربتاج املخدرامكبىلة وودة  هتدوث يف مجو  أم ر إىل 
اجلرميـ  واجل ـام من اجل  د املشرتك  واملنة   وا اوم ،  دعم من ماتت األمم املتحدة املعا  ملخدرام و 

الفاعوـــ  عوـــى الصـــعيد ن الـــدو  واإلقويمـــي، يف هتـــدود املةـــخوليام املناطـــ   اـــل من ـــا، وتشـــعق التعـــاو  
 الدو  واإلقويمي مق أ غاربةتا  يف ج  دها املت اةو  من أجل التصد  إلربتاج املخدرام واردار هبا؛

_________________ 

 .27531، الرقم 1577املرجق ربفةمت، اجملود  (5) 

 .27531، الرقم 2171املرجق ربفةمت، اجملود  (6) 
 .27531الرقم ، 2173املرجق ربفةمت، اجملود  (7) 

http://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2286(2016)


 A/72/L.8 

 

10/15 17-20279 

 

وأربـمت أ ي  اتبا   ج غامل ومت او  يف التصد  ملشـاو  املخـدرام يف أ غاربةـتا   تؤكد - 36 
إدماجــمت يف الةــياق األورــق ربياقــا لوع ــ د املبذولــ  يف  ــارم لاــي  اــ   هــذا الــن ج  عــار  ــال  ــد مــن 

اطي األمن وا  كم  وريادة ال ارب   وهت ـ ق اإلربةـا  والتنميـ  ارقتصـاد   وارجتماعيـ ، وخص ةـا يف املنـ
 ن  لاةت الروق؛الر في ، اا يف ال  وظق  رامج  د و  حمة  

الرتا ط ال    ال ائم  ـأ دـارة املخـدرام واألربشـي  اإلرها يـ  الـيت  تالحظ ببال  القلق - 37 
تنظــيم الدولــ  اإلرــالمي  )داعــ ( و وتنظــيم ال اعــدة  ،ت ــ ي هبــا هتركــ  طالبــا ، اــا يف الــ  غــبا  هت ــاف

، الــيت تشــال خيــرا جةــيما   ــدد األمــن ورــيادة إلرها يــ  والعنيفــ  واملتير ــ  األخــردااجلماعــام و روعــمت و 
ال ـــارب   والتنميـــ  يف أ غاربةـــتا  واملني ـــ ، وتخكـــد أ يـــ  تنفيـــذ مجيـــق قـــرارام  وـــت األمـــن املتخـــذة يف هـــذا 

 ؛(2015) 2255 و (2015) 2253الصدد عوى أ  اتي، اا يف ال  ال رارا  
 جملتمــق الــدو  أ    اةــل مةــاعدة هتا مــ  أ غاربةــتا  يف تنفيــذ ارــرتاتيعيت ا  هتيببب - 38 

عــ  أ إىل ال ضــا  عوــى وراتال طنيــ  ملاا حــ  املخــدرام وخيــ  العمــل ال طنيــ  ملاا حــ  املخــدرام، الــرامي
املخدرام أىل املشروع  وإربتاج ا واردـار هبـا وارـت الك ا،  يـرق من ـا وودة دعـم وكـارم إربفـاا ال ـارب   

اد رـــبل  د وـــ  وحمةـــن   ةـــتعأ والعدالـــ  اجلنائيـــ  يف أ غاربةـــتا ، والتنميـــ  اليراعيـــ  والر فيـــ ، مـــن أجـــل إجيـــ
ىل املشروع ، ووودة ال عي العاي، و نا  امليارع   لاةت الروق، وا د من اليوت، وإتالف احملاةيل أ هبا

قـدرام مخرةــام ماا حـ  املخــدرام ومراكـي رعا ــ  مــدما املخـدرام ومعــاجلت م، وتاـرر دع  ــا اجملتمــق 
الــدو  إىل أ   عمـــل عوــى ل  ـــل ماا حـــ  املخــدرام مـــن خــالل ا ا مـــ  وماتـــت األمــم املتحـــدة املعـــا 

، قـدر اإلماـا ، وتالهتـظ أ  مشـاو  إربتـاج املخـدرام ووراعت ـا  ملخدرام واجلرميـ  ورـائر الليـام املعنيـ 
واردار هبا وارت الك ا  نبغي أ  تعاجل عوى أراس مبدأ املةخولي  العام  واملشرتك   أ هتا م  أ غاربةتا  

ملشـار ق واألربشـي  الدوليـ  واإلقويميـ  اام الصـو ، اـا  ي ـا األربشـي  واألربشـي  ترهتـت  و واجملتمق الـدو ، 
مج  ر ــــ  إ ـــرا  اإلرـــالمي  يف إطـــار املبـــادرة الينالثيـــ  اماد ــــ  إىل  كةـــتا  و و  تضـــيوق هبـــا أ غاربةـــتا  الـــيت

 األربشي ؛املشار ق و تو  وتخ د ماا ح  املخدرام، 
 

 التنمية اال تماعية واالقتصا ية  
 إلطــار الــ طا اجلد ــد لوةــالي والتنميــ  يف أ غاربةــتا  الــذ  حيــدد األولــ وم  تكحببب - 39 

الةياراتي  ارررتاتيعي  أل غاربةتا  الراميـ  إىل حت يـي ارعتمـاد عوـى الـذام، و عـرض اةـ   ـرامج وطنيـ  
جد دة اام أول    تتعوي ايينـاق لومـ اطنأ، ولاـأ املـرأة اقتصـادو، والتنميـ  ا ضـر  ، واليراعـ  الشـامو ، 

  ض  لتنمي  املةتدام  واررت رار؛وامياكل األراري  ال طني ، وتةت دف حتةأ الظروف من أجل الن 
 ت ـدمي الـدعم عوـى املـدد الي  ـل ألجـل التنميـ  ارقتصـاد   أل غاربةـتا   جتد  التااملبا - 40 

 ــرد يف إطــار ارعتمــاد عوــى الــذام مــن خــالل املةــا ل   عوــى أرــاس مبــدأ املةــا ل  املتبادلــ  عوــى أــ  مــا
ل ومنظ م  األمم املتحدة واملنظمام الدولي  واملنظمـام املتبادل ، وتناغد عوى وجمت اررتععال مجيق الدو 

مياــن  أــىل ا ا ميــ ، اــا  ي ــا املخرةــام املاليــ  الدوليــ  واإلقويميــ ، أ  ت اةــل تيو ــد أ غاربةــتا   اــل مــا
م، و ويي من املةاعدة اإلربةاربي  واملالي  والت ني  واملاد  ، واملةاعدة الالوم  ل ربعاش والتعمىل والتنمي  والتعوي

 لتنةيي ال ثيي مق هتا م  أ غاربةتا  وو  ا ل طار ال طا لوةالي والتنمي  يف أ غاربةتا  وال امج ال طني  
  مج اإلةــالل لوتنفيــذ املةــتمر واملتتــا  املراهتــل لــاام األول  ـ  الــ اردة  يــمت، وتشــدد عوــى األ يــ  البالغــ  

http://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/2255 (2015)
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كمـ  املتفـي عوي ـا يف إطـار ارعتمـاد عوـى الـذام مـن األول  ـ  وأهـداف التنميـ  وا    وال امج ال طنيـ  اام
 خالل املةا ل  املتبادل ؛

 لتي ر الابىل والت دي املوح   الوذ ن هت  ت ما أ غاربةتا  يف ظل اطراد الدعم  متسل   - 41 
إلعــــادة  كيــــد وت طيــــد الشــــراك  امل ــــدي مــــن اجملتمــــق الــــدو  يف الةــــن ام املاظــــي ، وتعــــرب عــــن   يــــدها 

مـق  ـد  ع ـد  2014 يف عـاياملع ـ د ربةـتا  واجملتمـق الـدو  خـالل مـخلر لنـد   شـ   أ غاربةـتا  أ غا  أ
خــالل تعي ــي إقامــ  دولــ  تتــ  ر ( الــذ  رــت طد خاللــمت أ غاربةــتا  رــياد ا مــن 2024-2015التحــ ل )

م  مــام الب ــا  وتــخد  كامــل م ام ــا خدمــ  لشــعب ا، وحتــإ هتا مــ  أ غاربةــتا  عوــى إغــراا مجيــق  مــا
اةـــر اجملتمـــق األ غـــاف، و اةـــ  املـــرأة، يف وظـــق  ـــرامج اإلأاثـــ  والت هيـــل واإلربعـــاش والتعمـــىل وتنفيـــذها، عن

وترهتـت ىطـالق ، وترهتت  عرض هتا م  أ غاربةتا  لو  مج ال طا ا  األول  ـ  لتماـأ املـرأة اقتصـادو
ج الـــ طا ا  األول  ـــ  الـــ  موإربشـــا  وهتـــدة تنةـــيي  2017يف آاار/مـــارس اقتصـــادو رأة لاـــأ املـــخيـــ  

ارجتماعي  والش دا  واملع قأ   ةف ا تدا ىل هام  لتنفيذ العمل والشخو  ووارة لتماأ املرأة اقتصادو يف 
 ؛لتماأ املرأة اقتصادوال  مج ال طا ا  األول    

   لت ـــدي امليـــرد احملـــرو يف تنفيـــذ إطـــار ارعتمـــاد عوـــى الـــذام مـــن خـــالل املةـــا ل تكحبببب - 42 
املتبادل  وآلي  الرةد املنص ص عوي ا  يمت، الذ  أعادم  يمت هتا م  أ غاربةتا   كيد التيام ا  تعي ـي ا  كمـ  
يف ظــل اهتــرتاي هت ــ ق اإلربةــا  ورــيادة ال ــارب   والت يــد  لدرــت ر األ غــاف، واعتــ م أ  الــ  ارلتــياي جــي  

ت ــدمي املع ربــ  جملتمــق الــدو   تحةــأ الافــا ة يف ا  تعــيأ مــن النمــ  امليــرد والتنميــ  ارقتصــاد  ، والتــيي  يــمت ر
طر ــي  ام األول  ـ ، وت ــدمي املةـاعدة عــناإليائيـ  عــن طر ـي م ا مــ  املةـاعدة مــق الــ امج األ غاربيـ  ال طنيــ  ا

امليياربيــــ  ال طنيــــ  لوحا مــــ ، هتةــــبما  ــــرد يف إعــــال  ط كيــــ   الشــــراك  مــــن أجــــل ارعتمــــاد عوــــى الــــذام يف 
أعيــد  كيــدد يف البيــا  الصــادر عــن مــخلر  ، وعوــى أــ  مــا(8)مرهتوــ  ارربت ــال إىل التحــ لمــن  -أ غاربةــتا  

  روكةل  ش   أ غاربةتا  ومخغرام إطار ارعتماد عوى الذام من خالل املةا ل  املتبادل ؛
عوــى هتا مــ  أ غاربةــتا  ل يام ــا  ت  يــي ارــرتاتيعيت ا اإليائيــ  اجلد ــدة مــق خيــ   تثببي - 43 

، وتعرتف اا أهتروتمت ا ا م  من ت دي كبىل أ  حت يي األهداف اإليائي  (9)2030التنمي  املةتدام  لعاي 
إجنـــاود   تامـــل    يف إجنـــاو مـــا، وحتـــإ اجملتمـــق الـــدو  عوــى مةـــاعدة ا ا مـــ2020ل لفيــ  حبوـــ ل عـــاي 

 األهداف اإليائي  ل لفي  ويف تنفيذ أهداف التنمي  املةتدام ؛ من
عوى هتا م  أ غاربةتا  ل يام ـا  تحةـأ غـفا ي  امليياربيـ  وجل  دهـا املبذولـ   تثي أي ا - 44 

مــــن حتــــدوم، وحتــــإ عوــــى م اةــــو   حيموــــمت املةــــت بل مــــن أجــــل حت يــــي اررــــتدام  املاليــــ ، وتالهتــــظ مــــا
 يو   بو غ األهداف احملددة  يما  تعوي  إل رادام؛اجل  د الاف  ذل

حتةأ ظروف معيش  الشعت األ غاف، وتشدد عوى ظرورة تعي ي وودة  ضرورة  متسل   - 45 
ودعم تنمي  قدرة هتا م  أ غاربةتا  عوى ت  ىل اخلدمام ارجتماعي  األراري  عوى الصعيد ال طا وعوى 

 و اة  خدمام التعويم والصح  العام ؛ ةعيد امل اطعام وعوى الصعيد احملوي،

_________________ 

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

 .70/1ال رار  (9) 

http://undocs.org/ar/A/66/867
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ظـــرورة تـــ  ىل املرا ـــي التعويميـــ  والصـــحي  يف مجيـــق أأـــا  البوـــد ل طفـــال  تكبببكر يكيبببد - 46 
 العاي؛ األ غا ، وخص ةا لوفتيام األ غاربيام، وترهتت  لت دي احملرو يف قيا  التعويم

 
 الال ئون  

، وخص ةـــا تـــيال تةتضـــيف رج ـــأ أ غـــا  لوحا مـــام الـــيت ر تعبببكب عبببي تقبببديكها - 47 
  الضـــخم الـــذ  حتموتـــمت هتـــ  ال   لعـــتوتعـــرتف يف ال قـــب ااتـــمت  كةـــتا  ومج  ر ـــ  إ ـــرا  اإلرـــالمي ، 

املنظمــام الدوليــ   هـذا الصــدد، وتيوــت إىل اجملتمـق الــدو  م اةــو  ت ـدمي الــدعم  ةــخا ، وتيوـت إىل يف
  األمم املتحدة لشخو  الالج أ واملنظم  الدولي  لو عرة، م اةو  العمـل  شـال ، ور ريما مف ظياملعني 

هبـدف تيةـىل عـ د م الي عيـ  والمنـ  والارميـ   وثيي مق أ غاربةتا  والبودا  اليت تةتضيف رج ـأ أ غـا 
 إدماج م؛ واملةتدام  وإعادة  هيو م وإعادة

م ملشـــاو  الالج ــأ األ غـــا  مـــن الـــدورة  نتـــائج اجلـــي  الر يـــق املةــت د املخصـــ تكحببب - 48 
امي لشــخو  الالج ــأ الــيت ع ــدم الةادرــ  والةــتأ لوعنــ  التنفيذ ــ  لــ  مج مفــ ض األمــم املتحــدة الةــ

، وترهتــــت أ ضــــا  نتـــائج املــــخلر الــــدو  املعــــا (10)2015تشــــر ن األول/أكتـــ  ر  7 و 6جنيـــف  ــــ مي  يف
غــا  الراميــ  إىل دعــم العــ دة الي عيــ  وإعــادة اإلدمــاج عوــى أــ   رــرتاتيعي  ا وــ ل املتعو ــ   لالج ــأ األ 

، 2012أور/مـــا    3 و 2مةـــتداي وت ـــدمي املةـــاعدة إىل البوـــدا  املضـــيف  الـــذ  ع ـــد يف جنيـــف  ـــ مي 
ارــتدام  العــ دة وم اةــو  وودة تنفيــذ البيــا  املشــرتا الصــادر عــن املــخلر والرامــي إىل م اةــو  وتتيوــق إىل 
  دمـمت اجملتمـق الـدو  مـن دعـم ميـرد ومـا  بذلـمت مـن ج ـ د  ىل البودا  املضيف  من خالل مات دمي الدعم إ
 حمددة امدف؛

ـــــــا والالج ـــــــأ إوا  الـــــــيودة األخـــــــىلة يف عـــــــ عبببببببي قلقلببببببباتعبببببببكب  - 49  دد املشـــــــرد ن داخوي
مم     ع أ غاربةتا  إاا ملت امل اطنأ غاربةتا ، وتشدد عوى أ  اررت رار والتنمي  ميان حت ي  ما يف  من

يف  وــدهم، وتاــرر لوبوــدا  املضــيف  واجملتمــق الــدو   كيــد ارلتيامــام الــيت  ــنم عوي ــا ال ــارب    مةــت بال
الــدو  لالج ــأ  يمــا  تعوــي حبما ــ  الالج ــأ، ومبــدأ العــ دة الي عيــ ، وا ــي يف التمــاس الوعــ  ، وكفالــ  

عــائي   ير  ــ  آمنــ  دو  ن داخويــا والالج ــأ املشــردالةــمال   ةــ ل وكــارم اإلأاثــ  اإلربةــاربي  إىل مجيــق 
الالج ــأ  اررــتمرار يف قبــ ل عــدد منارــت مــن  غــرض اــا ت م وت ــدمي املةــاعدة إلــي م، و يــت  لبوــدا 

 األ غا  من أجل إعادة ت طين م، تعبىلا عن التضامن واملشارك  يف حتمل املةخولي ؛
ىطـــار التعـــاو  امل قـــق  ـــأ هتا مـــ  أ غاربةـــتا  وارحتـــاد األورو  واملعنـــ    تبببي  علمبببا - 50 

أ يــ  التعــاو  ال ثيــي والفعــال ، وتخكــد، يف هــذا الةــياق، “الير ــي املشــرتا لومضــي قــدما اةــائل امعــرة”
 ربيل معاجل  مشاو  امعرة أىل النظامي   ير    غامو ، مـق الرتكيـي عوـى النحـ  ال اجـت عوـى معاجلـ  يف

وتـــ  ىل أرــباب العــي  لوعائـــد ن  األرــباب اجلذر ــ  لو عــرة والنظـــر  ي ــا،  ةــبل من ـــا إجيــاد  ــرص العمــل
أ غاربةتا ، وو  ا لاللتيامام وال اجبام الدولي ، اا يف ال  هت  ق اإلربةا  وا   ق ال ارب ربي  ال اجب   يف

املتعو ـ   1951اي اتفاقيـ  عـاي جلميق امل اجر ن وهت  ق األغخاص احملتاجأ لوحما   الدولي  و  ـا ألهتاـ
 ؛(12)املوحي هبا، هتةت ارقتضا  1967و روت ك ل عاي  (11)الالج أ  ظق 

_________________ 

 اليناف. (، املر يA/70/12/Add.1) ألف 12الدورة الةبع  ، املوحي رقم ، ال ائي الر ي  لوعمعي  العام   اربظر (10) 

 (11) United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545. 
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 لتـــياي هتا مـــ  أ غاربةـــتا  جبعـــل إعـــادة الالج ـــأ األ غـــا  إىل الـــ طن وإعـــادة  تكحبببب - 51 
عــادة إدمــاج م إدمــاج م إهتــدد أوىل أول و ــا ال طنيــ ، اــا يف الــ  عــ د م الي عيــ  والمنــ  والارميــ  وإ

حتيط عوما يف هذا و  ص رة مةتدام  يف عموييت التخييط لوتنمي  وحتد د األول وم عوى الصعيد ال طا، 
الصـدد  ربضـماي أ غاربةـتا  إىل  روت كـ ل ماا حـ   ر ـت امل ـاجر ن عـن طر ـي الـ  والبحـر واجلـ  املامـل 

وتشـعق وتخ ـد  ،2017غباط/  ا ر  2يف  (13)ي رتفاقي  األمم املتحدة ملاا ح  اجلرمي  املنظم  ع  ال طن
 مجيق اجل  د اليت تبذما ا ا م  من أجل تنفيذ هذا ارلتياي؛

لتنفيـذ ارـرتاتيعي  ا وـ ل اخلاةـ   لالج ـأ األ غـا  لـدعم  تعيد يكيد  عملا القبو  - 52 
الــيت أقرهــا اجملتمــق الــدو   ف العــ دة الي عيــ  إىل الــ طن وإعــادة اإلدمــاج املةــتداي ومةــاعدة البوــدا  املضــي

، وتن د حبيم  تعي ي الع دة الي عي  وإعادة اإلدماج لالج أ األ غا    ةف ا طر    مبتارة 2012عاي  يف
 لتعي ي الع دة املةتدام  وإعادة اإلدماج؛

 رــتمرار عــ دة األ غــا  الالج ــأ واملشــرد ن داخويــا عــ دة ط عيــ  وآمنــ  وكرميــ   تكحببب - 53 
 وتالهتظ يف ال قب ربفةمت التحدوم األمني  اليت ت اجمت أ غاربةتا ؛ ومةتدام ،

 
 التعاون اابقليمي  

ا    ةفمت وريو   عال  لتعي ي الةالي األ ي  البالغ  لون  ض  لتعاو  اإلقويمي البن   تؤكد - 54 
 ،يف هذا الصدد يف ال قب ااتمت، واألمن واررت رار والتنمي  ارقتصاد   وارجتماعي  يف أ غاربةتا ، وتةوم

إىل أ يـ  إعـال  كا ـل  شـ    ع ي  مةا    ودا  اجل ار والشركا  اإلقويميأ واملنظمـام اإلقويميـ ، وتشـىل
، وترهتـت، يف هـذا الصـدد،  رـتمرار (14)2002كـارب   األول/د ةـم    22عالقام هتةـن اجلـ ار املـخر  

تنميـــ  يف أ غاربةـــتا ، وتشـــعق عوـــى م اةـــو  حتةـــأ العالقـــام التـــياي اجملتمـــق الـــدو   ـــدعم اررـــت رار وال
والن  ض  لتعاو   أ أ غاربةتا  وجىلا ا، وتدع  إىل  ذل مي د من اجل ـ د يف هـذا الصـدد، اـا يف الـ  

إرــينب ل ل مــن والتعــاو  اإلقويميــأ مــن أجــل حت يــي األمــن واررــت رار يف  - آرــيايف إطــار عمويــ  قوــت 
ل املنظمــام اإلقويميــ  والشــراكام اررــرتاتيعي  الي  وــ  األجــل وارتفاقــام األخــرد أ غاربةــتا ، ومــن قبــ

الرامي  إىل إررا  الةالي واررت رار وارودهار يف أ غاربةتا ، وترهتت  ملبادرام الدولي  واإلقويمي  املتخذة 
و  اإلقويمــي، يف هــذا الصــدد، مينــل مبــادرام منظمــ  معاهــدة األمــن اجلمــاعي، ورا يــ  جنــ ب آرــيا لوتعــا

ومنظمـــ  التعـــاو  ارقتصـــاد ، وعمويـــ  مـــخلر التعـــاو  ارقتصـــاد  اإلقويمـــي  شـــ   أ غاربةـــتا ، وارحتـــاد 
تشـــايل ال ـــ ام املةـــوح  أل غاربةـــتا  و كةـــتا  والصـــأ و األورو ، ومنظمـــ  األمـــن والتعـــاو  يف أورو ، 
املـخلر املعـا  لتفاعـل وتـدا ىل  نـا  الين ـ  و ملاا حـ  اإلرهـاب   وطاجياةتا  للي  التعاو  والتنةيي الر عي

 ؛يف آريا
اختـذ من ـا يف إطـار  مـخلر التعـاو   ابـادرام الـر ط اإلقويمـي امامـ ، ور رـيما مـا تكحب - 55 

ارقتصاد  اإلقويمي  ش   أ غاربةتا  وتـدا ىل  نـا  الين ـ  لتيةـىل تعي ـي التعـارة يف مجيـق أأـا  املني ـ  املتخـذة 
شـــيد  ع ـــد مـــخلر التعـــاو  ارقتصـــاد  اإلقويمـــي الةـــا ق  شـــ   وتإرـــينب ل،  -  قوـــت آرـــيا يف إطـــار عمويـــ

_________________ 
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 املـخلروتتيوـق إىل  ،2017/رب  م  الينـاف تشر ن 15 و 14   مي يفأ غاربةتا  يف عشي أ د، تركماربةتا ، 
 ؛2017 كارب   األول/د ةم   1، يف  ك لدول قوت آريا امل رر ع دد يف  املرت تال وار  

، يف هـــذا الصـــدد، عوـــى أ يـــ  تعي ـــي غـــباام الن ـــل احملويـــ  واإلقويميـــ  الافيوـــ  تشبببد  - 56 
 تة يل الر ط  أ املناطي من أجل حت يي التنمي  ارقتصاد   واررت رار واركتفا  الذايت، و اة  إكمال 

إقويميـ  لومةـاعدة عوـى مد خي ط الةا  ا د د   وغي اليرق ال    احملوي  وةياربت ا، وإقام  مشـار ق 
تخكـد أ ضـا أ يـ  تعي ـي امياكـل ، و وودة الر ط  أ املناطي، وتعي ي ال ـدرام يف  ـال اليـىلا  املـدف الـدو 

حتـــرتي رـــيادة الـــدول  تعـــأ أ  األرارـــي  اجليـــدة وت ـــر ع  مبـــادرام ومشـــار ق التعـــاو  والـــر ط اإلقويميـــأ 
 ؛ورالمت ا اإلقويمي 

الراميـــ  إىل تعي ـــي عمويـــ  التعـــاو  ارقتصـــاد  اإلقويمـــي، اـــا يف الـــ   جل ـــ د  تكحبببب - 57 
عوــى م اةــو   ـذل املي ــد من ــا،  وحتـإتـدا ىل تيةــىل الــر ط والتعـارة واملــرور العــا ر عوـى الصــعيد اإلقويمــي، 

ا ــياي ارقتصــاد  لير ــي ا ر ــر وطر ــي ”الــ  مــن خــالل مبــادرام لوتنميــ  اإلقويميــ  مينــل مبــادرة  يف اــا
، واملشــار ق اإليائيــ  اإلقويميــ ، مينــل مشــرو  خــط أ  يــت الغــاو “ر ــر البحــر  لو ــر  ا ــاد  والعشــر نا 

 العــا ر لرتكماربةــتا  وأ غاربةــتا  و كةــتا  وامنــد، ومشــرو  رب ــل ودــارة الا ــر   يف ورــط وجنــ ب آرــيا
(CASA-1000)واتفـــاق طر ـــي املـــرور ، واتفـــاق غـــاهبار  ـــأ أ غاربةـــتا  ومج  ر ـــ  إ ـــرا  اإلرـــالمي  وامنـــد ،

العا ر لالوورد ودارتمت ورب ومت، ومشرو  جـي  الةـا  ا د د ـ  الـرا ط  ـأ تركماربةـتا  وأكينـا، وارتفاقـام 
التعار   اليننائي  لومرور العا ر، وت ريق ربياق التعاو  ال نصوي إلةدار الت غىلام وتيةىل أرفار أةحاب 

اررــتينمارام األجنبيــ  وتيــ  ر امياكــل األرارــي ، اــا يف األعمــال هبــدف ت رــيق النشــاط التعــار  ووودة 
الــ  يف  ــارم الــر ط  ــأ امياكــل األرارــي  وإمــدادام الياقــ  والن ــل واإلدارة املتااموــ  لوحــدود،  غيــ  

يف ال قــب ربفةــمت تعي ــي النمــ  ارقتصــاد  املةــتداي وإجيــاد  ــرص العمــل يف أ غاربةــتا  واملني ــ ، وتالهتــظ 
رقتصاد  اإلقويمي لمت أل غاربةتا   عتبارها مع ا  رو يف آريا، وتشىل إىل أ  هذا التعاو  االدور التارخيي 

حت يي اررت رار والتنمي  يف أ غاربةتا ، وحتـإ يف هـذا الصـدد مجيـق أةـحاب املصـوح  او   دور هاي يف
هتــــ   تةــــا تنفيــــذها الصــــو  عوــــى كفالــــ  تــــ  ىل  ي ــــ  آمنــــ  مــــذد املبــــادرام اإليائيــــ  وارتفاقــــام التعار ــــ  

يمـي والتعـارة والن ـل تعي ي الـر ط اإلقويف املبادرام واملشار ق الذ  هت  تمت هذد رهتت  لت دي تو ،  لاامل
الشــحن  األوىل مــن امنــد إىل أ غاربةــتا  عــ  مينــا  تشــاهبار وإربشــا   ــر الشــحن رب ــل يف الــ   العــا ر، اــا

 ؛ أ أ غاربةتا  وامند اجل   املباغر
 

 األمم املتحدة لتقدمي املساعدة يف أفغانستان واجمللس املش   للتنسيق والكصدبعثة   
اعدة إىل أ غاربةـــتا  ملـــا تنعـــيد لبعينـــ  األمـــم املتحـــدة لت ـــدمي املةـــ عبببي تقبببديكها تعبببكب - 58 

، وتخكــد ارــتمرار أ يــ  (2017) 2344عمــل و  ــا لو ر ــ  الــيت أرــندها إلي ــا  وــت األمــن يف قــرارد  مــن
الـدور التنةــي ي احملـ ر  واحملا ــد الـذ  تضــيوق  ــمت األمـم املتحــدة يف الن ـ ض اشــارك  دوليـ  أكينــر اتةــاقا، 

 الصدد؛ وتن د  لدور احمل ر  الذ     ي  مت اجملوت املشرتا لوتنةيي والرةد يف هذا
 نتــائج اررـــتعراض اررــرتاتيعي لوم ـــاي واألولــ وم واملـــ ارد اام الصـــو   ي  علمببباتبب - 59 

 غيـــ  وتـــدع  إىل تنفيـــذ ت ةـــيام األمـــأ العـــاي،  (15)األمـــم املتحـــدة لت ـــدمي املةـــاعدة إىل أ غاربةـــتا لبعينـــ  
، املعنيـ اد   ا و را  ـا ظما  قدر أك  من التنةيي وارتةاق والافـا ة  ـأ وكـارم األمـم املتحـدة وةـن

_________________ 
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خي  اإلةالل و ر مج األولـ وم ال طنيـ  ، ولشيا مق “األمم املتحدةوهتدة العمل يف ” ج ارتنادا إىل 
 ؛ ا م  أ غاربةتا 

 ـــــر كــــل ثالثـــــ  أغــــ ر عـــــن التيـــــ رام إىل األمـــــأ العــــاي أ    اةـــــل ت ــــدمي ت ر  تطلببببب - 60 
 ال رار؛ أ غاربةتا  وعن الت دي احملرو يف تنفيذ هذا يف

ـــدور ا  تقبببكر - 61  ــــدول األعمـــال املخقــــب ل ــــي جـ والةـــبعأ البنـــد املعنـــ   الينالينـــ  أ  تـــدرج  ـ
 .“ا ال  يف أ غاربةتا ”
 


