
 شمیرې پریکړه لیک ( ۲۰۲۳)  ۲۶۷۹د 

 مه ڼیټه تصویب شو ۱۶کال د مارچ په   ۲۰۲۳مه غونډه کې د  ۹۲۸۳د امنیت شورا په 

د افغانستان د ملي حاکمیت، خپلواکۍ، ارضي تمامیت، او ملي یووالي په   امنیت شورا  ملګرو ملتونو د   د 

د افغانستان  او    د یو سوله اییز، باثباته او سوکاله افغانستان او همدارنګه  څرګندوي  برخه کې خپله کلکه ژمنه  

 څرګندوي.  مالتړه له خلکو سره خپل دوامدار

پوره،  پر      د ښځو  همدارنګه  او،  ښیيپه اړه خپله اندیښنه  د طالبانو له خوا د امنیت شورا د تمو نه پوره کیدو  

د ټینګار کولو ترڅنګ د بشري حقونو باندې  څخه، چې د ښځو، ماشومانو،   برابر، او معنادار ارزښت 

   .  پکې شامل دي، مالتړ کوي  ه او زیانمنونکو خلکو حقون اقلیتونو 

چې په افغانستان کې د سولې رامنځته کولو او د هغې دوام لپاره د ملګرو ملتونو په سیستم کې او د   دا مني 

سیستم څخه بهر د اړوندو سیاسي، بشري او پرمختیایي فعالینو ترمنځ، د هغوی اړوندو دندو سره سم، یو  

 همغږي او منسجم چلند ډیر اړین دی.  

ستندویه پالوي )یوناما( ماموریت د تطبیق څخه لکه څرنګه چې د  د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مر 

 ( شمیرې پریکړه لیک کې راغلي، پر خپل بشپړ مالتړ باندې ټینګار کوي،  ۲۰۲۲)  ۲۶۲۶

د امنیت    ې ڼیتې  م۱۷تر  کال د نومبر    ۲۰۲۳  د   سر منشي څخه غوښتنه کوي، چې  ملګرو ملتونو له  د .  ۱

د افغانستان اړوند  ،  خپلواکه ارزونه  او   ه بشپړ  ه پاراګراف سره سم یو  له دویم   شورا ته د دغه پریکړه لیک  

او همدارانګه د منطقې او نړیوالې ټولنې    و ، مدني ټولنو، افغان ښځښکیلو اړخونوټولو سیاسي فعالینو او  

 پاري.  او د امنیت شورا ته یې وس چمتو کړي ،  ې وروستهمشور تر سره 

د ملګرو ملتونو د سیسټم دننه او بهر د  ترسره شي چې  خپلواکه ارزونه  داسې یوه  غوښتنه کوي چې  .  ۲

تګالرې لپاره د پام وړ سپارښتنې وړاندې    ېاړوندو سیاسي، بشردوستانه او پرمختیایي فعالینو ترمنځ د همغږ 

ي، ترڅو د افغانستان اوسنیو ستونزو ته رسیدنه وشي، چې د بشردوستانه، بشري حقونو او په ځانګړې  ړک

توګه د ښځو او نجونو حقونه، د مذهبي او توکمیزو اقلیتونو، امنیت او تروریزم، مخدره توکو، پراختیا،  

ي  و ستونزې پکې شاملې  اقتصادي او ټولنیزو ننګونو، خبرو اترو، حکومتدارۍ او د قانون حاکمیت اړوند 

ي؛ او د امنیت شورا په پریکړو کې د هغو عناصرو سره سم د  و نه    ه خو یواځې دغو ستونزو ته محدود 

   ړل شي.  یوامنه، باثباته، سوکاله او ټول شموله افغانستان موخې ته وده ورک

 .  کوي رسیدګي په فعاله توګه ته  پریکړه کوي چې موضوع . ۳

 

 


