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 الحالة في أفغانستان - ١٧

): بيــان ٣٣٣٠ (اجللســة ١٩٩٤كــانون الثاين/ينــاير   ٢٤املــؤرخ  المقــرر
 ـن الرئيس

، ١٩٩٤كــــانون الثاين/ينــــاير   ٢٤، املعقــــودة يف ٣٣٣٠يف اجللســــة 
يف جـــــدول “ احلالـــــة يف أفغانســـــتان”أدرا جملـــــس األــــــن البنـــــد املعنـــــون 

بنـاًء  أعمالـه. وبعـد إقـرار جـدول األعمـال، دعـا اللـس ممثـل أفغانسـتان،
طلبــــــه، إىل املاــــــاركة يف املناقاــــــة بــــــدون أن يكــــــون لــــــه احلــــــق يف علــــــى 

 التصويت.
قد أـذن  هلسة نفسها، أعلن الرئيس (اجلمهورية التايكية) أنَّ ويف اجل

يــديل  بــأن بــني أعضــاء اللــس، فيمــاـأجريــت  لــه، يف أعقــاب ـاــاورات
436Fبالبيان التايل نيابة عن اللس

١: 
 يفاســـع و طــاق نلــى علقتـــال اســتمرار الســتيائه ان عــــــن ألالــس جميعــرب 

 اجلهود للخطر ضويعرِّ  املدنيني السكان بنيبرية كعاناة  مما يسبب ـفغانستان، أ
 إليها. حاجة يف هم ملن اإلنسانية املساعدة إىل توفري الراـية

جلهـــود اعطــل يفغانســتان أ يفملتواصــل الصـــراع ا نَّ أقلــق بللــس احــظ اليو 
ــة ءإىل إناــاؤدي تــياســية سمليــة عقاـــة إلملبذولــة ا  ذات قاعــدة عريضــة، حكـو

إىل  الراـيــة اجلهــود ويضــعف واملاــردين، الالجئــني ـــن أخــرى ـوجــةويــؤدي إىل 
 اإلقليمي. االستقرار تعزيز

كــــــانون  ٢١املــــــؤرخ  ٤٨/٢٠٨لعاـــــــة اجلمعيــــــة ارار قــــــللــــــس احــــــظ اليو 
ن ألعـــام اـــني األ اجلمعيــة العاـــة إىليــه ف تلــذي طلبــ، ا١٩٩٣األول/ديســمرب 

 إىل أفغانســـتان املتحـــدة تابعـــة لألــــم خاصـــة بعثـــةكـــن ممقـــت و ســـرع أ يفوفـــد ي
 أفضـل حـول آلرائهـم التماسـاً  أفغانسـتان ءزعما ـن عريض قطاع ـع لالجتماع
 حتقيـــق تســـهيل يف أفغانســـتان تســـاعد أن املتحـــدة لألــــم بـــا ميكـــن الـــيت الطـــرق
 ١٢ يف العــام األـــني أصــدره مبــا اللــس ويرحــب وتعمــري البلــد. الــوطين التقــارب
 واعتزاـــه البعثــة هــذه ملثــل تأييــده تأكيــد إعــادة ـــن ١٩٩٤ الثــاين/ ينــاير كــانون
 .إيفادها
الاــروع و فغانســتان أ قتاليــة يفلاعمــال لألوري فــقــف إىل و للــس ايــدعو و 
ة حء نااإلملية ع يف قبولةقاعدة ذات كـو  .فغاينألا لدى الاعب عريضة ـو

 بتقـــــدميها يقـــــوم الـــــيت اإلنســـــانية للمســـــاعدة تقـــــديره عـــــن اللـــــس ويعـــــرب
 الالجئـــني ــــن خـــريةألا إىل املوجـــة ألفغانســـتان الـــاورة والبلـــدان الـــدويل التمـــع
 بدرجـــة ـســـاعدتما زيـــادة علـــى وياـــجعهما داخـــل أفغانســـتان، املاـــردين وإىل
 .أكرب

 ــــمألا ووكـــاالت اخلـــاص وممثلـــه العـــام األــــني جهـــود علـــى اللـــس ويثـــين
النـزاع  يسـببها اليت املعاناة ةحدَّ  ختفيف أجل ـن أفغانستان يف الناشطة املتحدة
 .اجلهود هذه استمرار على كبرية أمهية اللس ويعلق. البلد ذلك يف

________ 
١ S/PRST/1994/4. 

نظمــة العاـــة اجلمعيــة جهــود علــىأيضــاً  اللــس ويثــين  اإلســالـي املــؤمتر ـو
 ءإجــرا طريـق عــن أفغانسـتان يفالِســلم  إقـرار أجـل ـــن املعنيـة، الــدول ــن وعـدد
 .األفغانية األطراف بني سياسي حوار

): بيــــان ـــــن ٣٣٥٣(اجللســــة  ١٩٩٤آذار/ـــــارس  ٢٣املــــؤرخ  المقــــرر
 الرئيس

، اسـتأنف ١٩٩٤آذار/ــارس  ٢٣، املعقودة يف ٣٣٥٣يف اجللسة 
جملــس األـــن نظــره يف البنــد. وبعــد إقــرار جــدول األعمــال، دعــا اللــس 

طلبــــه، إىل املاــــاركة يف املناقاــــة بــــدون أن بنــــاًء علــــى  ممثــــل أفغانســــتان،
 يف التصويت.يكون له احلق 

ـ ه الــرئيس (فرنسـا) انتبـاه أعضـاء اللــس إىل ويف اجللسـة نفسـها، وجَّ
ـوجَّهــة إىل األــني العـام ــن ممثــل  ١٩٩٤شـباط/فرباير  ٧رسـالة ـؤرخـة 

437Fاليونان

، حييل با نص بالغ رئاسي صادر يف نفس التاريخ عن االحتـاد ٢
ط/فرباير شـــــبا ٩األوروأ باـــــأن احلالـــــة يف أفغانســـــتان؛ ورســـــالة ـؤرخـــــة 

ـوجَّهــــــــــة إىل األـــــــــــني العــــــــــام ـــــــــــن ممثلــــــــــي االحتــــــــــاد الروســــــــــي  ١٩٩٤
438Fوأوزباكســــتان

أوزباكســــتاين ـاــــرتك  -، حيــــيالن بــــا نــــص بيــــان روســــي ٣
باــأن أفغانســتان؛ ورســالة ـؤرخــة  ١٩٩٤شــباط/فرباير  ٨صــادر بتــاريخ 

439Fـوجَّهــة إىل األـــني العــام ـــن ممثــل باكســتان ١٩٩٤آذار/ـــارس  ١٤

٤ ،
ان اعتمدته جمموعة ـنظمة املـؤمتر اإلسـالـي يف نيويـورك حييل با نص بي

 باأن احلالة يف أفغانستان.
لـــــه، يف أعقـــــاب قـــــد أـذن  هويف اجللســـــة نفســـــها، أعلـــــن الـــــرئيس أنَّـــــ

يديل بالبيان التـايل نيابـة  بأن فيما بني أعضاء اللس،ـأجريت  ـااورات
440Fعن اللس

٥: 
لغـــــذائي احلظـــــر اســـــتمرار اء زاإلعميـــــق اســـــفه أن عـــــــــــن األ لـــــسجمعـــــرب ي

 يكابــدها الـيت املعانـاة إىل زيـادة احلالـة هـذهؤدي تـيـث حابول، كـلـى  عملفـروض ا
 نآلا حــىت قـدـت الـيت اإلنسـانية فاملعونـة العاصـمة. قطاعـات مجيـع يف السـكان

 املدينــــة الــــذين ســــكان ـــــن فآلالا ـئــــات ـعانــــاة ـلمــــوس إىل حــــد ختفــــف مل
 .جوعاً  يتضورون
تهـا برجـع تنسـانية اإلحلالة اطورة خ نَّ أرى يللس اال ز ـا و  سـتمرار إىل اـر

 أنَّ  باعتبــار الفــور علــى إىل وقفهــا اللــس ويــدعو أفغانســتان. يفلقتــال اعمــال أ
 املعونـة وصـول انقطاع وسبب األفغان السكان ـعاناة ـبعث برح ـا القتال هذا

 أخرى. بعد ـرة البلد إىل ذلك اإلنسانية

________ 
٢ S/1994/157. 
٣ S/1994/156. 
٤ S/1994/318. 
٥ S/PRST/1994/12. 



 ٥٨٩ النظر في المسائل المندرجة ضمن نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين – الفصل الثامن

 

ــــــس اطالــــــب يعليــــــه، و  ــــــيت العقبــــــات اإزالــــــة بلل ــــــة ابيل ســــــعــــــرتض تل ملعون
 أي دون املسـتقبل يف اإلــدادات الغذائيـة لتوزيـع ضـماناً لفـور، الى عنسانية، اإل

 تقـــديره عـــن الصـــدد هـــذا يف اللـــس ويعــرب قاطبـــة. الســـكان مجيـــع علـــى عــائق
 وســـائر إىل كـــابول اإلنســـانية املعونـــة توصـــيل تيســـري يف جلهودهـــا املنطقـــة لبلـــدان
 تقـــــدمي الـــــدويل إىل التمـــــع اللـــــس يطلـــــب ذلـــــك، عـــــن وفضـــــالً  البلـــــد. أقـــــاليم

 فغاين.ألا الاعب ـعاناة لتخفيف إىل أفغانستان العاجلة اإلنسانية املساعدات

نســــاين اإللقــــانون للكاـــــل اـتثــــال لالوليهــــا يلــــيت امهيــــة األللــــس ايؤكــــد و 
 اإلنسـاين الـدويل القـانون ينتهكـون الـذين ءهـؤال ـذكراً وانبه، جيع مجن الدويل ـ
 ذلك. عن فردية ـسؤولية يتحملون بأ�م

وفقـــاً  فغانســـتان،إىل أاصـــة خعثـــة لبلعـــام اــــني األتعيـــني بللـــس ايرحـــب و 
. ١٩٩٣كـــــانون األول/ديســـــمرب   ٢١املـــــؤرخ  ٤٨/٢٠٨لعاــــــة اجلمعيـــــة اقـــــرار ل

 التماساً  االجتماع بقطاع عريض ـن زعماء أفغانستان البعثة هذه تتوىل وسوف
 أفغانسـتان تسـاعد أن املتحـدة لألــم بـا ميكـن الطرق اليت حول أفضل آلرائهم

 والتعمري. الوطين حتقيق التقارب يف تسهيل

حيــث و ، اً بــينيــف قر جغــادر تن أملقــرر الــيت ـــن البعثــة اذه هــللــس ايؤيــد و 
 وقــف علــى ياــجع ممــا بواليتهــا، يف االضــطالع ـســاعدتالــى عفغــان األيــع مج
 أفغانستان. يفالِسلم  وإعادة اإلنسانية املعونة واستئناف احلربية عمالألا

): بيـان ــن ٣٤١٥(اجللسـة  ١٩٩٤/أغسـطس آب ١١املـؤرخ  ررـــالمق
 الرئيس 

١٩٩٤441Fمتوز/يوليـــــه  ١ـؤرخـــــة ذكرة ومبـــــ

إىل  لعـــــاماــــــني ، أحـــــال األ٦
 أفغانســتان،إىل  اخلاصــة املتحــدة ـــمألا لبعثــة ـرحليــاً تقريــراً  جملــس األـــن

 ٢١ املـــــؤرخ ٤٨/٢٠٨ العاــــــة اجلمعيـــــة قـــــرار ــــــن (أ) ٤ بـــــالفقرةعمـــــًال 
بـدأت . وقد أفادت البعثة يف تقريرها بأ�ا ١٩٩٣ ديسمرب/ولألا كانون

ت البرح، حبيث قاـت ١٩٩٤آذار/ـارس  ٢٧يف  عملها يف أفغانستان
نيســــــان/أبريل  ٢٩آذار/ـــــــارس إىل  ٢٧وباكســــــتان ـــــــن يف أفغانســــــتان 

ووجــدت البعثــة، ـــن البلــدان األخــرى. عــدداً  وبعــد ذلــك زارت ١٩٩٤
غالبيـــة  ه علــى الـــرغم ــــن أنَّ أفغانســـتان، أنَّـــء تنقلهـــا يف مجيـــع أرجــاء أـنــا
ـــار الميكـــن اه إنَّـــف ،لمتعـــيش يف حالـــة ِســـكانـــت   البلـــدء أحنـــا حســـاس بآـ

ســتقرار لياــمل ـنــاطق العــدم احبيــث ميتــد  البلــدء احلــرب يف مجيــع أحنــا
ف ـــن النــاس علــى تــرك بيــوتم،  آلالأجــرب القتــال ـئــات اعديــدة. وقــد 

ـــم املتحــدة ألف آخــرين وعرقلــة جهــود االكمــا أدى إىل ـقتــل وجــرح آ
. تقريبــاً متاــاً  وـدــرت اهلياكــل األساسـية االقتصـاديةنسـانية. إلالتعمرييـة وا

ض املؤسســات الوطنيــة الضــرورية القتــال قــد قــوّ  عــن ذلــك، فــإنً  الً وفضــ
ن الواضح أنَّ . البلدء دة بناوإعاالِسلم  لالحإل لقيام الوقت قد حان  ـو
فغـان علــى حنــو أكثــر ألــم املتحــدة والتمــع الـدويل بتقــدمي املســاعدة لألا

رغبـــة األفغـــان أيضـــاً  وهـــذه هـــيلبلـــدهم. الِســـلم  فعاليـــة يف جمـــال حتقيـــق
األـــم املتحــدة هــي املخــرا األخــري والوحيــد. ويتعــني أن  الــذين يــرون أنَّ 

بــــني املســــاعدة الدوليــــة الِســــلم  شــــاـلة وناجحــــة لتاــــجيعجهــــود تــــربط 
________ 

٦ S/1994/766. 

املقدـــة بغــرض التعمــري وبــني حــوار سياســي وطــين حــول وضــع ترتيبــات 
بــذل يســعى إىل ـــن أن أيضــاً  بــد ملثــل هــذا العمــل الانتقاليــة ـقبولــة، و

ــــ نسَّ ويف هــــذا  قليمــــي.إلشــــتباك االقة لتاــــجيع فــــض اجهــــود مجاعيــــة ـو
املرحلــــة األوىل ملاــــاركتها املتجــــددة: الصــــدد أوصــــت البعثــــة مبــــا يلــــي يف 

إعـــــادة األــــــم املتحـــــدة وجودهـــــا السياســـــي يف كـــــابول أو جـــــالل أبـــــاد، 
ــــات علــــى أن  وتاــــجيع الوكــــاالت املتخصصــــة والــــرباـج وكــــذلك احلكـو
 تفعـــل نفـــس الاـــيء؛ وإناـــاء فريـــق عاــــل ــــن البلـــدان املهتمـــة بـــإحالل

املتحـدة ويعـد لعقـد وبالتعمري يف أفغانستان ليساعد جهـود األــم الِسلم 
سلسلة ـن املاـاورات ـؤمتر دويل ـعين بأفغانستان، وبدء األـم املتحدة 

فغــان باــأن إقاـــة ســلطة انتقاليــة راســخة ألاملتعمقــة ـــع خمتلــف القــادة ا
، ومها أــران أساسـيان ـسـبقان النار القطإلوحتقيق وقف كاـل وشاـل 

استكااف إـكانيـة إلجراء انتخابات حرة ونزيهة. وقد يكون ـن املفيد 
إقاــــــة هياكـــــل حمليـــــة لصـــــنع القـــــرار، كجمعيـــــة كـــــربى أو جملـــــس أكـــــرب، 

ــة هلــذه لالنتخابــات، الــيت ســتكون الطريقــة  لتسـهيل إجيــاد الظــروف الالـز
املثلـــى لكفالـــة ـاـــاركة مجيـــع قطاعـــات التمـــع األفغـــاين يف تقريـــر ـصـــري 

 البلد.
درا ، أ١٩٩٤آب/أغسطس  ١١، املعقودة يف ٣٤١٥ويف اجللسة 

جملــس األـــن ـــذكرة األـــني العــام يف جــدول أعمالــه واســتأنف نظــره يف 
 البند.

ـــ ه الـــرئيس (االحتــاد الروســـي) انتبـــاه أعضـــاء ويف اجللســة نفســـها، وجَّ
ـوجَّهـــة إىل األــــني  ١٩٩٤آب/أغســـطس  ٨اللـــس إىل رســـالة ـؤرخـــة 
ـــــل أفغانســـــتان 442Fالعـــــام ــــــن ممث

ـــــرار اختـــــذه االجتمـــــاع ٧ ـــــل بـــــا نـــــص ق ، حيي
ائي للمجلـــــــس اإلســـــــالـي األعلـــــــى الـــــــذي عقـــــــد يف حـــــــريات االســـــــتثن

. وقـــد نـــص القـــرار يف مجلـــة أــــور ١٩٩٤متوز/يوليـــه  ٢٥بأفغانســـتان يف 
تاـــــــرين  ٢٣علـــــــى أن تـعقـــــــد مجعيـــــــة وطنيـــــــة كـــــــربى (لويـــــــا جريغـــــــا) يف 

ــــوبر  ــــد وانتخــــاب قيادتــــه  ١٩٩٤األول/أكت ــــى دســــتور البل للتصــــديق عل
أيضــاً  بتقريــر املصــري. وحــثالسياســية وكــذلك حلــل املســائل الــيت تتعلــق 

نظمة املؤمتر اإلسالـي على بذل كـل جهـد لوضـع حـد  األـم املتحدة ـو
للتدخالت األجنبية يف الاؤون الداخلية ألفغانستان، وعلى املسامهة ـع 

 مجيع البلدان الصديقة يف إعمار البلد بدون فرض أي شروط.
فيمـا ـأجريـت  لـه، يف أعقـاب ـاـاوراتقـد أـذن  همث أعلن الرئيس أنَّ 
443Fيديل بالبيان التايل نيابة عن اللس بأن بني أعضاء اللس،

٨: 
ــــــم ألاعثـــــة ببـــــذهلا تلـــــيت اجلهـــــود التقـــــدير، اع ــــــــــــن، ألالـــــس جمحـــــظ يال

املـــؤرخ  ٤٨/٢٠٨ العاـــة اجلمعيـــة بقــرارفغانســـتان، عمــًال إىل أخلاصــة ا ملتحــدةا
 ـســـــتريي، حممـــــود الســـــفري يرأســـــها والـــــيت ،١٩٩٣كـــــانون األول/ديســـــمرب   ٢١

 التوصـــــيات ، وخباصـــــة١٩٩٤ يوليــــه/متـــــوز ١ املـــــؤرخ املرحلــــي بتقريرهـــــا ويرحــــب
 .ـنه ٤٠ الفقرة يف الواردة

________ 
٧ S/1994/943. 
٨ S/PRST/1994/43. 
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ع وزعمائــــــه ـــــــفغــــــاين ألالاــــــعب اتعــــــاون لقــــــديره تن عــــــللــــــس ايعــــــرب و 
 اخلاصــة البعثــة ـــع العمــل ـواصــلة فغــانينيألايــع إىل مجيطلــب و خلاصــة. ا لبعثــةا
ـــــــملس ســــــعيها يف  ءإل�ــــــا لميةِســــــ سياســــــية عمليــــــة ءبــــــد علــــــى فغــــــانينيألا اعدةــ

 .خالفاتم
لــيت افغانســتان أ يفهليــة األحلــرب اســتمرار الســتيائه ان عــللــس ايعــرب و 
 وأـــن السـتقرار تديـداً  وأوجـدت أفغانسـتان شـعب علـى والـدـار املـوتلبـت ج

 عمــالألا ءإىل إ�ــا األطــراف مجيــع اللــس ويــدعو. املنطقــة يف األخــرى البلــدان
 .والتنمية والتعمري السياسية املصاحلة عملية ءوبد القتالية
 يفالِسـلم  تعزيـزللضـرورية اخلطـوات اختـاذ إىل الـدول ايـع مجللـس ايدعو و 

. املـدـر النـزاع هلـذا حد ووضع إىل األطراف، األسلحة تدفقوقف و فغانستان، أ
 بلــــدهم ءبنــــا إعــــادة يف فغــــانينيألا ـســــاعدة علــــىأيضــــاً  الــــدويل التمــــع وحيــــث
 .الظروف تسمح حسبما املمزق
ـــــم لأللتابعــــة انســــانية اإلت اللوكــــاابــــذهلا تلــــيت ااجلهود بــــللــــس اياــــيد و 

 يف املســامهة الــدول مجيــع تواصــل أن ضــرورة علــى ويؤكــدفغانســتان أ يفملتحــدة ا
 .اجلهود هذه

هــوده ج يففغـاين ألالاـعب اسـاعدة ملسـتعداده اديـد جن ــللـس ايؤكـد و 
 الـــاورة البلـــدان وياـــجع. بلـــده يف الطبيعيـــة واحليـــاةالِســـلم  ســـتعادةإىل الراـيـــة ا

 .نفسها للغايةحتقيقاً  جهودها ـواصلة على ألفغانستان
ـتها الســــــو فغانســــــتان أل الاســــــتقبلتزاـــــــه اديــــــد جن ـــــــللــــــس اد ــــــــيؤكو 
  قليمية.اإل

): ٣٤٧٤ (اجللســــة ١٩٩٤تاــــرين الثــــاين/نوفمرب  ٣٠املــــؤرخ  ررـــــــالمق
 بيان ـن الرئيس

، ١٩٩٤تاـرين الثـاين/نوفمرب  ٣٠، املعقـودة يف ٣٤٧٤اجللسة  يف
ه استأنف جملس األــن نظـره يف البنـد. وبعـد إقـرار جـدول األعمـال، وجَّـ

تاـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٩الــرئيس انتبـــاه أعضـــاء اللـــس إىل رســـالة ـؤرخـــة 
444Fـوجَّهــة إىل رئــيس جملــس األــــن ـــن ممثــل أفغانســتان ١٩٩٤

. وكانـــت ٩
ـــــــةالرســـــــالة تتضـــــــمن ـــــــق بعملي  ، يف ـرفقهـــــــا، آراء أفغانســـــــتان فيمـــــــا يتعل

ـــــة التابعـــــة للجمعيـــــة  الِســـــلم ـــــة الداعي ـــــد، وخباصـــــة تاـــــكيل اللجن يف البل
ــــــؤهالت  اإلســــــالـية العليــــــا (لويــــــا جريغــــــا) وواجباتــــــا واختصاصــــــاتا ـو

 أعضائها.

________ 
٩ S/1994/1277. 

لـــــه، يف أعقـــــاب قـــــد أـذن  هويف اجللســـــة نفســـــها، أعلـــــن الـــــرئيس أنَّـــــ
يديل بالبيان التـايل نيابـة بأنَّ  بني أعضاء اللس،فيما ـأجريت  ـااورات
445Fعن اللس

١٠:  
ــــع التقـــدير بالتقـــدم الـــذي أحرزتـــه بعثـــة األــــم علمـــاً  حيــيط جملـــس األــــن

املتحدة اخلاصة إىل أفغانستان، برئاسـة السـفري حممـود املسـتريي، وبتقريـر األــني 
 .١٩٩٤ تارين الثاين/نوفمرب ٢٢العام إىل اجلمعية العاـة املؤرخ 

ويعرب اللـس عـن تأييـده التـام للماـاورات العريضـة القاعـدة الـيت أجرتـا 
البعثــــة اخلاصــــة ـــــع املمثلــــني األفغــــان وملقرتحاتــــا الراـيــــة إىل إ�ــــاء القتــــال بــــني 
الفصــائل والاــروع يف عمليــة ـصــاحلة سياســية وبــدء ـهمــيت إنعــاش أفغانســتان 

 وتعمريها.
حاربـــة وغـــريهم ــــن املمثلـــني األفغـــان ويرحـــب اللـــس بقبـــول األطـــراف املت

لعملية ـصاحلة وطنية تدرجيية عن طريق إناـاء جملـس للسـلطة ذي متثيـل كاــل 
وعــــريض القاعـــــدة، يقـــــوم مبـــــا يلـــــي: (أ) التفـــــاوض علـــــى وقـــــف إلطـــــالق النـــــار 
واإلشــراف عليــه؛ (ب) إناــاء قــوة أـــن وطــين جلمــع األســلحة الثقيلــة ومحايتهــا 

ــــة انتقاليــــة  ع أرجــــاء البلــــد؛ (ا)والتكفــــل حبفــــظ األـــــن يف مجيــــ تاــــكيل حكـو
ة خمتارة دميقراطياً  ، رمبـا باسـتخدام اهلياكـل التقليديـة لصـنع ترسي األسس حلكـو

 “.ربىكمجعية وطنية  ”القرار ـثل 
اللس يالحظ بقلق شديد استمرار القتال بني األطراف املتحاربة  بيد أنً 

ــا ينطــوي عليــه ذلــك ـــن اســتمرار  ـعانــاة املــواطنني األبريــاء يف يف أفغانســتان ـو
وتم وفاقتهم، ويدعو إىل وقف فوري هلذه اهلجمات العبثية املدـرة.  البلد ـو

ــة لتعزيــز يف الِســلم  ويطلـب اللــس ـــن مجيـع الــدول اختــاذ اخلطـوات الالـز
ــــذخائر واللــــوازم العســــكرية إىل  ــــدفق األســــلحة وال ــــع اســــتمرار ت ن أفغانســــتان، ـو

 فغانستان، وإ�اء هذا النزاع املدـر.األطراف املتحاربة يف أ
إنعــــاش أفغانســــتان الــــيت ـزقتهــــا احلــــرب وتعمريهــــا  بــــأنَّ  اللــــسوإذ يســـلِّم 

حنـــو إقاــــة وقـــف إلطـــالق احملـــَرز  وتنميتهـــا ســـيتوقف إىل حـــد كبـــري علـــى التقـــدم
ه حيث مجيع الدول على النار يعول عليه وناوء عملية سياسية قابلة للبقاء، فإنَّ 

املقدـــــة ـــــن البعثــــة اخلاصــــة واالعــــرتاف بــــدورها الِســــلم  ت صــــنعدعــــم ـقرتحــــا
 الِسلم. األساسي يف عملية صنع

ويطلــــب اللــــس ـــــن مجيــــع الــــدول احــــرتام ســــيادة أفغانســــتان وســــالـتها 
اإلقليميـــة، واالـتنـــاع الكاــــل عـــن التـــدخل يف الاـــؤون الداخليـــة ألفغانســــتان، 

عيد تأكيـد اسـتعداده ملسـاعدة واحرتام حق الاعب األفغاين يف تقرير ـصريه، وي
 والسكينة يف بلده.الِسلم  الاعب األفغاين يف حتقيق رغبته يف إحالل
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