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دیوناما د ماموریت بیانیه

د یوناما دماموریت بیانیه
د یوه سوکاله او ارام افغانستان لپاره د یوناما لید لوری دا دی ،چې خلک یې په خپله او له ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي ،د
افغانانو بشري حقونه پکې خوندي وي او ټول افغانان بنسټیزیو خدماتو ته الس رسی ولري.
د یوناما ماموریت د افغانستان په اساسي قانون کې له درج شویو حقونو او مکلفیتونو سره سم د سولې او ټیکاو ترالسه کولو په برخه کې
دافغانستان د خلکو او بنسټونو مالتړی دي.
یوناما خپل ماموریت په الندې برخو کې تعقیبوي:
•
•
•

د شخړې د مخنیوي او حل په ګډون دسولې کلتور ته وده ورکول ،د سولې د سیمه ییزو او ملي هڅو مالتړ ،ټولنیز یووالی
رامنځ ته کول ،د سولې او ثبات په برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ پیاوړي کول ،د جنسیت حساسیت ته په کتو د سولې رامنځ
ته کول او د انتقالي عدالت پلي کول.
د ملي حاکمیت او حساب ورکونکو بنسټونو پر مټ د افغان دولت پیاوړي کول ،چې د قانون پرحاکمیت ،ښې حکومتولۍ ،د
بشري حقونو پر درناوي او په ټول هېواد کې خلکو ته د لومړنیو خدماتو په وړاندې کولو والړ وي.
او د سولې ،حکومتولۍ او پرمختیایي چارو په برخو کې د افغان دولت د لومړیتوبونو او د نړیوالې ټولنې دملکي هڅو ترمنځ
همغږي او همغاړیتوب رامنځ ته کول .

په افغانستان کې د سولې او ثبات د هڅو مالتړ
•
•
•
•

د حکومت او وسله والو ډلو ترمنځ د سولې د هڅو لپاره تیاری او مالتړ
په سیمه ییزه او ملي کچه د ټول شموله سولې او پخالینې د بهیرونو او میکانیزمونو په مټ د سولې د کلتور او ټولنیز یووالي
د رامنځ ته کیدو په برخه کې د افغانانو مالتړ چې د جګړې قربانیان پکې د انتقالي عدالت په زړه کې ځای ولري.
د امنیت ښه کیدا ،اقتصادي ټیکاو ،اقتصادي ادغام او په افغانستان کې د پرمختیا لپاره د سیمه ییزې همکارۍ ښه کول
د ملکیانو په خاص ډول د ښځو ،ماشومانو او اغیزمنونکو ډلو د خوندیتوب پیاوړي کول

د هغو هڅو مالتړ چې بشري حقونه ،دقانون حاکمیت او حساب ورکوونکې حکومتولۍ ډاډمنه شي
•
•
•

•

د بشري حقونو او بنسټیزو آزادیو دساتنې او درناوي په برخه کې د افغانستان د ادارو دظرفیتونو پیاوړي کول ،چې دښځو او
ماشومانو د خوندیتوب په ګډون د بشري حقونو له نړیوالو چوکاټونو سره سمون ولري.
د فساد پر وړاندې د مبارزې ،د حکومت حساب ورکوونې او معلوماتو ته د السرسي په ګډون ،په افغانستان کې د حکومتولۍ
او د قانون حاکمیت په برخو کې د اصالحاتو د پرمختګ مالتړ.
د ټاکنیزو بهیرونو د پاییدو ،هر اړخیز والي ،ډاډمنیدو او اعتباري کیدو ته وده ورکول
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له هیوادنۍ ډلې سره په ګډه ،د قانون حاکمیت ،له اداري فساد سره د مبارزې ،حکومتولۍ ،د
بشري حقونو او جنسیتي برابرۍ اړونده برخو کې همکاري کول ،همدا ډول د پالیسۍ پر مسلو اود ښه نیت په کوښښونو تمرکز
کول تر څو اړونده چارې په ښه توګه ترسره شي.

د ټولو افغانانو په ګټه د سولې ،حکومتولۍ او پرمختګ په پار د افغانستان د لومړیتوبونو د مالتړ لپاره د نړیوالې ټولنې رهبري او
همغږي
•
•
•

د افغانستان د سولې ،حکومتولۍ او پراختیایي لومړیتوبونو مطابق ،د پالیسۍ ،ستراتیژۍ او پروګرام جوړونې په ګډون ،د
نړیوالې ټولنې د ښکېلتیا د همغږۍ او یووالي پیاوړي کول ،په ځانګړې توګه هغه چې له اقتصادي ودې او دندو رامینځته کولو
پورې تړاو لري.
د "یو ملګري ملتونه" مفکورې سره سم ،د ملګرو ملتونو د ټولو سازمانونو تر منځ یووالی او همغږي ښه کول تر څو د دوی
اغیزمنتوب ډیر او دوام ومومي.
د راستنیدونکو او داخلي بېځایه شویو خلکو د دوامدار راستنیدو مالتړ کول
***

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پالوي (یوناما) ماموریت ،د افغان حکومت او افغانانو مالتړ دی او د یوه سیاسي ماموریت په توګه د نورو مهمو
خدمتونو ترڅنګ د ښه نیت چارې وړاندې کوي" .د ښه نیت چارې" هغه ډیپلماتیک ګامونه دي ،چې ملګري ملتونه یې په عام او شخصي ډول دخپل استقاللیت،
بې پرې توب او امان ت دارۍ د ترسیمولو لپاره پورته کوي ،چې د نړیوالو شخړو د پراختیا ،خپریدا اوزیاتیدا مخه ونیسي .یوناما د سولې او پخالینې له بهیرونو
سره مرسته کوي؛ په وسله والو شخړو کې د ولسي وګړو د خوندیتوب په ګډون د بشري حقونو څارنه او مالتړ کوي؛ ښې حکومتوالۍ ته وده ورکوي او سیمه
ییزه همکاري راجلبوي .یوناما همدارنګه د همغږې پرمختیا مالتړ کوي ،چې د نړیوالې ټولنې لخوا یې مالتړ کیږي.
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