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 ،إن مجلس األمن 
القاضي بتمديد  (2018) 2405إىل قراراته السابقة بشأن أفغانستان، وال سيما قراره  إذ يشير 

 ،2019آذار/مارس  17والية بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان حىت 
 أمهية الدور الذي ســـــــــــــــتتؤ األمم املتحدة تساليه ا تعقيق الســـــــــــــــ   واالســـــــــــــــتقرار ا وإذ يؤكد 
 أفغانستان،
التقامه القوي بســــــياالة أفغانســــــتان واســــــتق ةا وســــــ مت ا ا ق يمية ووحد ا  ؤكد من جديدوإذ ي 

الوطنية، وكذلك العمه املســـــــــتمر انومة أفغانســـــــــتان وإـــــــــعب ا ا ســـــــــعي ما إىل إعاالة بنا  ب دمها وتعقيق 
 املسسسات الدميقراطية،

يقوالها األفغان وميســــنون األمهية البالغة ل ضــــب م بعم ية ســــياســــية إــــام ة و امعة  وإذ يؤكد 
بقما  األمور في ا هبدف التوصــؤ إىل حؤ ســ مي ل نقام وتســوية ســياســية إــام ة، وإذ يرححمل بالتقد   ا ر  

 ا هذا الصدال،
 إىل رغبة أفغانستان، حنومة وإعبا، ا تعقيق منانة الب د كمنص ة ل تعاون الدويل، وإذ يشير 
را  بني حنومة أفغانســــــتان والتميل الدويل بشــــــأن إطار بالتوافق االســــــ اتيلي ا اآ وإذ يرحب 

 ع يه ا مسمتر  نيف،ع ى النحو املتفق   نيف ل مسا لة املتبااللة
 (؛S/2019/193) 2019إباط/فرباير  28بتقرير األمني العا  املسرخ  يرحب - 1 
اللتقا  األمم املتحــدة البويــؤ األ ــؤ بــدعم حنومــة أفغــانســـــــــــــــتــان  يعرب عن تقددديره - 2 

وإـــــــــعب ا، ويعيد تأكيد العمه النامؤ لعمؤ بعثة األمم املتحدة لتقدمي املســـــــــاعدة إىل أفغانســـــــــتان واملمثؤ 
 اخلاص لألمني العا ، ويشدال ع ى ضرورة كفالة االستمرار ا تقويد البعثة باملوارال النافية ل وفا  بواليت ا؛

باجل وال املســـتمرة الب تبذةا بعثة األمم املتحدة لتقدمي املســـاعدة إىل أفغانســـتان  يرحب - 3 
 من أ ؤ تنفيذ نتائج االستعراض االس اتيلي ل م ا  املوكولة إىل البعثة وأولويا ا وموارالها ذات الص ة؛
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والية بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة  2019سبتمرب /أي ول 17أن ميدال حىت  يقرر - 4 
 1806، و (2007) 1746، و (2006) 1662إىل أفغــــانســـــــــــــــتــــان، ع ى النحو ا ــــدال ا قراراتــــه 

، (2012) 2041، و (2011) 1974، و (2010) 1917، و (2009) 1868، و (2008)
 2344، و (2016) 2274، و (2015) 2210، و (2014) 2145، و (2013) 2096 و
 من املنبوق؛ 7و  6، مبا ا ذلك الفقرتان (2018) 2405، و (2017)

بأن الوالية الدالة ل بعثة تدعم اضــــــــــب م أفغانســــــــــتان بصــــــــــورة تامة بدور القياالة  يقر - 5 
والســـــــــــــــيبرة ع ى  مــا  األمور ا  ــاالت األمن وااوكمــة والتنميــة، مبــا يتفق ومقت ـــــــــــــــيــات عقــد التحول 

 (؛2015-2024)
ــــة التنســـــــــــــــيق ميل  يهيدددب - 6  ــــدولي ــــة وال ــــذ واليت ــــا جبمييل األطراف األفغــــاني ــــة ا تنفي البعث

تعقيق أمن موظفي األمم املتحدة واألفراال املرتببني هبا وحرية تنق  م االضـــــــــــــــب م باجل وال الرامية إىل  وا
 مجييل أر ا  الب د؛ ا

ع ى األمهية ااامسة لو وال البعثة وغريها من وكاالت األمم املتحدة وصـــنااليق ا  يشددددد - 7 
وحــدة العمــؤ ”وبرا  ــا بشـــــــــــــــنــؤ مســـــــــــــــتمر وع ى النحو املنــاســــــــــــــــحمل ا الواليــات، اســـــــــــــــتنــاالا إىل  ج 

وبتشـــــــاور وتنســـــــيق و يقني ميل اانومة األفغانية والعماس ألولويا ا، ا ســـــــياق الســـــــعي “ املتحدة األمم ا
بية االحتيا ات وإرســــــــــــــا  األمن وكذلك ب و  اةدف املتمث ؤ ا إضــــــــــــــفا  الفعالية ع ى عمؤ األمم ت  إىل

 املتحدة عموماس؛
إىل األمني العـــا  أن يقـــد  إىل ال ال كـــؤ    ـــة أإـــــــــــــــ ر تقريراس عن التبورات  يطلددب - 8 

لنقاط املر عية لقياس وتتبيل أفغانســـــــــــتان، وأن يدر  ا تقاريره تقييماس ملا ،قق من تقد ، اســـــــــــتناالاس إىل ا ا
التقد  ا ر  ا تنفيذ والية البعثة، مبا ا ذلك ع ى الصـــــــــــــــعيد الون الوطا، وتنفيذ أولويا ا، ع ى النحو 

 ا دال ا هذا القرار؛
 أن يبقي املسألة قيد نتره الفع ي. يقرر - 9 
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