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 پاڼهد یوناما د ماموریت وینا

د یوه سوکاله او با ثباته افغانستان لپاره د یوناما لید لوری دا دی چې په سوله کې له ځان او ګاونډیو سره ژوند وکړي، د افغان  لیدلوری:

 وګړو بشري حقونو تامین وي او بسنټیز خدمتونه ټولو ته د الس رسي وړ وي.

قونو او مکلفیتونو سره په سمون کې، د سولې او ثبات ترالسه د یوناما ماموریت، د افغانستان په اساسي قانون کې له راغلو ح ماموریت:

کولو په برخه کې د افغانستان د خلکو او حکومت مالتړ دی. یوناما د خپل نسبي ښیګڼې پر بنسټ خپل ماموریت په الندې برخو کې 

 تعقیبوي:

 د ودې، د سولې او ثبات په مالتړ کې  د شخړو د مخنیوي او حل د مالتړ، همدارنګه د سولې بهیر، د ټولنیز ګډون او شمولیت
د سیمه ییزې همکارۍ پیاوړي کولو، د جنسیت د حساسیتونو په پام کې نیولو سره د سولې رامنځ ته کول، او د انتقالي عدالت 

 د پلي کولو په ګډون د سولې کلتور جوړول.

 ه الرې، چې د قانون پر حاکمیت، ښې د افغان دولت پیاوړي کول، د ملي حاکمیت او حساب ورکوونکو بنسټونو د ودې ل
 حکومتوالۍ، د بشري حقونو په درناوي او په هیواد کې خلکو ته د لومړنیو خدمتونو په رسولو والړ وي.

   او د سولې، حکومتوالۍ او پرمختیک په برخو کې د افغان حکومت د لومړیتوبونو او نړیوالې ټولنې د ملکي هڅو تر منځ د
 ترالسه کول. ښې همغږۍ او همغاړیتوب

 
 په افغانستان کې د سولې او ثبات د هڅو مالتړ

 د حکومت او وسله والو ډلو تر منځ د سولې د بهیر چمتوالی او مالتړ 

  د اجماع جوړولو د ودې، د قرباني محوره انتقالي عدالت د بهیر او په ملي او سیمه ییزه کچه د سولې او روغې جوړې د همه
 ه وړلو له الرې، د ټولنیز انسجام او د سولې د کلتور جوړولو لپاره د افغانانو مالتړ.شموله میکانیزمونو د مخې ت

 .په افغانستان کې د امنیت د عادي کیدو، ثبات، د پرمختګ او اقتصاد د مدغم کولو لپاره د سیمه ییزې همکارۍ پرمختیا 

 دیتوب پیاوړي کول.او د ملکي وګړو په ځانګړې توګه ښځو، ماشومانو او اغیزمنونکو ډلو د خون 

 

 د قانون د حاکمیت د تضمین، حساب ورکوونکي حکومت او بشري حقونو د درناوي لپاره د هڅو مالتړ

 له فساد سره د مبارزې او حساب ورکوونکي حکومت په ګډون د دولت په اصالحاتو کې ښه والی او د قانون حاکمیت 

 اعتبار وده. د ټاکنیزو پروسو د پاییدو، هراړخیزوالي، ډاډمنیدو او 

 .د بشري حقونو او نړیوالو تړونونو چې افغان دولت یې غړیتوب لري او د اساسي قانون د حکمونو په پلي کولو کې مرسته 
 

د ټولو افغانانو د ګټې لپاره د سولې، حکومتوالۍ او پرمختګ په برخه کې د افغان حکومت د لومړیتوبونو په تړاو د نړیوالې ټولنې 

 همغږي او مشري

 پالیسو، تګالرو او پروګرامونو په ګډون د نړیوالې ټولنې د ښکیلتیا په تړاو د همغږۍ پیاوړي کول او د حکومت د سولې،  د
حکومتوالۍ او پرمختیایي لومړیتوبونو سره د هغې د همغاړي کولو وده. همدارنګه انکشافي لومړیتونه په ځانګړې توګه هغه 

 ته کولو سره تړاو لري. چې له اقتصاډي ودې او د دندو له رامنځ

  په سمون کې او د هغوی د ګټورتیا د زیاتیدو په موخه د ملګرو ملتونو د ټولو بنسټونو تر منځ د " سره یوه ملګرو ملتونو"د
 همغږۍ وده.

 د کورنیو بې ځایه شوو او بیرته راستنیدونکو د پاییدونکې راستنیدنې مالتړ. 

 

* * * 

 نورو د توګه په ماموریت سیاسي یوه د او دی مالتړ افغانانو او حکومت افغان د ماموریت،( یوناما) پالوي مرستندویه د ملتونو ملګرو د کې افغانستان په

 دخپل ډول شخصي او عام په یې ملتونه ملګري چې دي، ګامونه ډیپلماتیک هغه" چارې نیت ښه د. "کوي وړاندې چارې نیت ښه د ترڅنګ خدمتونو مهمو

 او سولې د یوناما. ونیسي مخه اوزیاتیدا خپریدا پراختیا، د شخړو نړیوالو د چې کوي، پورته لپاره ترسیمولو د دارۍ امانت او توب پرې بې استقاللیت،

 ته حکومتوالۍ ښې  کوي؛ مالتړ او څارنه حقونو بشري د ګډون په خوندیتوب د وګړو ولسي د کې شخړو والو وسله په کوي؛ مرسته سره بهیرونو له پخالینې
 .کیږي مالتړ یې لخوا ټولنې نړیوالې د چې کوي، مالتړ پرمختیا همغږې د همدارنګه یوناما. راجلبوي همکاري ییزه سیمه او ورکوي وده
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