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بیانیه ماموریت یوناما

بیانیه ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد
دیدگاه یوناما در قبال افغانستان کشوری با ثبات و مرفه می باشد که شهروندان آن با یکدیگر و با کشورهای همسایه با هم در صلح زندگی کنند،
از حقوق بشری مردم افغانستان حمایت صورت گیرد و خدمات اساسی برایشان مهیا باشد.
ماموریت یوناما ،مردم و نهادهای افغانستان را جهت رسیدن به صلح و ثبات در مطابقت با حقوق و مکلفیت هایی که در قانون اساسی افغانستان
آمده است ،پشتیبانی می نماید.
یوناما ماموریت خود را برای اهداف ذیل دنبال می کند:
•
•
•

ایجاد فرهنگ صلح به شمول پشتیب انی از اقدامات برای جلوگیری و حل و فصل منازعات ،حمایت از تالش های محلی و ملی برای
تامین صلح ،ترویج بسیج اجتماعی ،تقویت همکاری های منطقوی در حمایت از تامین صلح و ثبات ،حمایت از تالش ها برای برقراری
صلح با در نظرداشت حساسیت های جنسیتی و برداشتن گام ها برای تطبیق عدالت انتقالی.
تقویت دولت افغانستان با ارتقاء مالکیت ملی و پشتیبانی از ادارات مسئولیت پذیری که بر اساس اصول حاکمیت قانون ،حکومتداری
خوب و احترام به حقوق بشر ایجاد شده اند و خدمات اساسی را به مردم در سراسر کشور ارائه می کنند.
برقراری ارتباط بهتر میان اولویت های دولت افغانستان و تالش های ملکی جامعه بین المللی در بخش های صلح ،حکومتداری و
انکشاف.

حمایت از تالشها برای دستیابی به صلح و ثبات در افغانستان
•
•
•
•

آمادگی برای صلح و پشتیبانی از تالش های صلح میان دولت و گروه های مسلح
حمایت از افغان ها برای ایجاد ف رهنگ صلح و بسیج اجتماعی با پیشبرد پروسه های فراگیر صلح و مصالحه و مکانیزم ها در سطح
محلی و ملی ،همچنان پروسه های عدالت انتقالی با توجه اساسی باالی قربانیان
افزایش همکاری های منطقوی برای عادی ساختن وضعیت امنیتی ،ثبات ،ادغام اقتصادی و انکشاف در افغانستان
تقویت حفاظت از افراد ملکی به ویژه زنان ،اطفال و گروه های آسیب پذیر

حمایت از تالش ها به منظور حصول اطمینان از احترام به حقوق بشر ،حاکمیت قانون و حکومتداری پاسخگو
•
•
•
•

تقویت ظرفیت نهادهای افغانستان در ترویج احترام و حفاظت حقوق بشر و آزادی های اساسی در مطابقت با چارچوب های بین المللی
حقوق بشر به شمول حفاظت از زنان و اطفال
حمایت از تالش های اصالحی افغانستان در عرصه حکومتداری و حاکمیت قانون ،به شمول مبارزه با فساد اداری ،پاسخگویی حکومت
و دسترسی به اطالعات
بهبود اعتبار ،شفافیت ،همه شمول بودن و پایدارای پروسه های انتخابات
همکاری نزدیک با تیم ملل متحد در افغانستان به ویژه در بخش های مرتبط به حاکمیت قانون ،مبارزه با فساد اداری ،حکومتداری،
حقوق بشر و جندر با تمرکز بر مسائل پالیسی و مساعی جمیله جهت ارائه فعالیت های مربوط به برنامه ها

رهبری و هماهنگی جام عه بین المللی در حمایت از اولویت های افغانستان به منظور پیشبرد صلح ،حکومتداری و انکشاف برای منفعت تمام
افغان ها
•
•

•

تقویت هماهنگی و انسجام در تعهدات جامعه بین المللی به شمول پالیسی ها ،استراتیژی ها و برنامه ها بر اساس تالش های افغانستان
برای تامین صلح ،حکومتداری و اولویت های انکشافی به ویژه برنامه های مرتبط با انکشاف اقتصادی و اشتغال زایی
دوام فعالیت ها برای بهبود هماهنگی میان تمام نهادهای ملل متحد با در نظر داشت اصل "ملل متحد واحد" به منظور به حداکثر رساندن
موثریت فعالیت شان و
حمایت از برگشت عودت کنندگان و یبجا شدگان داخلی.

***
ه یئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) که به عنوان یک ماموریت سیاسی در کنار دیگر فعالیت های عمده اش ،مساعی جمیله را تامین کند،
ماموریت دارد تا از حکومت و مردم افغانستان حمایت کند" .مساعی جمیله" در واقع گام های دیپلوماتیکی اند که سازمان ملل متحد با هدف تامین اصول استقالل،
بی طرفی و یکپارچگی در عرصه عمومی و فعالیت های خصوصی و برای جلوگیری از گسترش ،تشدید و افزایش منازعات بین المللی بر می دارد .یوناما در
بخش پروسه صلح و آشتی ملی ،بررسی و بهبود وض عیت حقوق بشر و همچنین حفاظت از غیر نظامیان در منازعات مسلحانه ،ترویج حکومتداری خوب و تشویق
همکاری های منطقوی همکاری می کند .همچنین این ماموریت در عرصه کمک های منسجم بین المللی همکاری می نماید.
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