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 (2021)  2615قرار  ال  
 2021كانون األول/ديسمبر    22، المعقودة في  8941الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته    

  
 ،إن مجلس األمن 

 إلى قراراته السابقة بشأن أفغانستان، إذ يشير 

 ه في تعزيــز السالم واالستقرار في أفغانستان،أهمية الدور الذي ستظل األمم المتحدة تؤدي  وإذ يؤكد 

من جديد التزامه القوي بســيادة أفغانســتان واســتقاللما وســالمتما اوقحيمية ووودتما الو  ية،  وإذ يؤكد 
 وكذلك دعمه المستمر لشعب أفغانستان،

ــتان، بما في أللك انعدام األمن الغذا ي،  وإذ يعرب عن بالغ القلق  ــانية في أفغانســــ إزاء الحالة اونســــ
  ،وإأل يشير إلى أن ال ساء واأل فال واألقحيات قد تضرروا بشكل غير مت اسب

لحجمود المعززة التي يبذلما المجتمع الدولي لتقديم المســــــــــاعدة اونســــــــــانية إلى   وإذ يعرب عن تقديره 
ــتان باألمم المتحدة إلى أن تضـــــ حع ندور نشـــــ  في  وإذ يهيب  ،  2021أغســـــ    آب/ 15م ذ  شـــــعب أفغانســـ

بما ي  وي عحيه هذا القرار من اعتزام نتوفير الوضـو  لففالة اسـتمرار    وإذ ينوهت سـي  هذ  المسـاعدة مسـتقب ال، 
 تقديم المساعدة في المستقبل،

ــول    وإذ يشييير   إلى التوقعات بأن تفي  البان بااللتزامات المتعّمد نما، بما في أللك ما يتعح  م ما نوصـ
 المساعدات اونسانية، والمرور اآلمن، ومكافحة اورهاب، واألمن، ووقوق اونسان، ومكافحة المخدرات،  

اعـات اـلذين من جـدـيد أهمـية مكـافحـة اورهـاب في أفغـانســـــــــــــــتان، بمـا يشــــــــــــــمـل األفراد والجمـ   وإذ يؤكيد 
،  (2015) 2253و   (2011) 1989و   (1999) 1267تحددهم لج ة مجح  األمن العامحة بموجب القرارات  

وضـــــــــــمان أال يمســـــــــــتخدم إقحيم أفغانســـــــــــتان لتمديد أي نحد أو مماجمته أو لحتخ ي  ألعمال إرهانية أو تمويحما  
 ويواء إرهانيين وتدريبمم وأال تدعم أي جماعة أفغانية أو فرد أفغاني اورهانيين ال اش ين في إقحيم أي نحد، أو

  را يمدد السالم واألمن الدوليين،أن الحالة في أفغانستان ال تزال تشكل خ وإذ يقرر 

 بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، وإذ يتصرف 
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أن المســـــــــاعدة اونســـــــــانية وغيرها من األنشـــــــــ ة التي تدعم االوتياجات اونســـــــــانية  يقرر - 1 
، وأن تجميز ودفع األموال  (2015) 2255)أ( من القرار  1األســـاســـية في أفغانســـتان ال تشـــّكل انتما ا لحفقرة  

أو األصــــــول المالية أو الموارد االقتصــــــادية األخرس، وتوفير الســــــحع والخدمات الالزمة لضــــــمان إيصــــــال هذ  
بقوة مقدمي الخدمات   ويشيج المسـاعدة في الوق  الم اسـب أو لدعم هذ  األنشـ ة هي إجراءات مسـمو  نما، 

الـذين يســــــــــــــت ــدون إلى هـذ  الفقرة عحى نـذل جمود معقولـة لحتقحيــل إلى أدنى وـد ممكن من وصــــــــــــــول األفراد  
عحى أي فوا د، سـواء كان  1988الفيانات المدرجة أسـماههم في قا مة الجزاءات المفروضـة بموجب القرار   أو

 ستعراض ت فيذ هذا الحكم بعد فترة س ة واودة؛ا ويقرر كذلكأللك نتيجة عمحية توفير مباشر أو تحويل، 

إلى م ســـ  اوغافة في واالت ال وارن أن يقدم إوا ة إلى مجح  األمن كل ســـتة  يطلب   - 2 
أشـمر من تاري  اتخاأل هذا القرار اسـت ادا إلى إيصـال المسـاعدة اونسـانية إلى أفغانسـتان، بما في أللك عن أي 

ل المقدمة إلى األشــــــــخاي أو الفيانات المدرجة أســــــــماههم في قا مة  معحومات متاوة بشــــــــأن مدفوعات األموا
الجزاءات أو لصالحمم، وبشأن أي تحويل لألموال من جانبمم، وبشأن عمحيات إدارة المخا ر والع اية الواجبة  

ن  المع يي   الخدمات  مقدمي إلى  كذلك ويطلبالقا مة، وبشـــــــــــــأن أي ع بات تحول دون تقديم هذ  المســـــــــــــاعدة، 
م ســــــ  اوغافة في واالت ال وارن في إعداد هذ  اووا ات من خالل تقديم معحومات ألات صــــــحة  مســــــاعدة 

 يوما من تقديم أي خدمات من هذا القبيل؛  60أعال  في غضون  1بالفقرة 

ــان لجميع األفراد،    يدعو - 3  جميع األ راف إلى أن تحترم، في جميع الظروف، وقوق اونســــــ
ألشــخاي الم تمون إلى األقحيات، وأن تمتثل اللتزاماتما الم  بقة بموجب القانون  بمن فيمم ال ســاء واأل فال وا

ــاعـدة   ــاني، بمـا فيمـا تـحك المتعحقـة بحمـاـية المـدنيين، بمن فيمم العـامحون في مجـال تقـديم المســــــــــــ اـلدولي اونســــــــــــ
ســــــاعدة اونســــــانية اونســــــانية، وتحك المتعحقة بحماية العامحين في المجال ال بي والعامحين في مجال تقديم الم

جميع األ راف بأن تتيح لموظفي وكاالت األمم  ويطيالبالذين يشــــــــــــــاركون وصــــــــــــــرا في أداء واجـبات  بـية، 
المتحـدة المشــــــــــــــتغحـة ـبالعمـل اونســــــــــــــاني وغيرهـا من الجمـات الفـاعحـة في هـذا المجـال، بغ  ال ظر عن نو  

 ن إلى المساعدة اونسانية؛الج  ، إمكانية  الوصول الفامل واآلمن دون أية عوا   لمن يحتاجو 

 .أن يبقي المسألة قيد نظر  الفعحي يقرر - 4 
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