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  از طرف شورای امنيتدر افغانستان  ماموريت ملل متحد  تمديدو  امن با و يک رای دهی موثقفراخوانی 

هنگی تالش های بين  که جامعه جهانی در همابا درک نقش کليدی، شورای امنيت ٢٠٠٩ مارچ ٢٣ به تاريخ 

   .يگر تمديد نمود سال د يکرا برایحد  حضور ملل مت، ايفا مينمايد در اين کشور حمايت از انتخابات آينده والمللی

  

 ملل متحد هيئت معاونت ماموريت ، شورای عضوهيئت١۵  قطعنامه که به اتفاق آراء به تصويب رسيد، در

ماموريت و آقای کای ايده نماينده خاص سر اين   تافيصله نمود تمديد نمودند، و ٢٠١٠ مارچ ٢٣را الی ) يوناما(

  . دده ملکی را در اين کشور ادامه مللیمنشی رهبری تالش های بين ال

  

 نقش مرکزی و  از شورا مجدديوناما و به خصوص تائيد آقای بانکی مون سر منشی ملل متحد از تمديد ماموريت 

 . ثبات در افغانستان استقبال نمودبيطرف ملل در افزايش صلح و 

 

يده توسط شورای امنيت نيز به گرمی سرمنشی از تائيد رهبری آقای آ: "سخنگوی ايشان طی يک بيانيه گفت

او از نزديک با رهبران سياسی افغانستان کار می کند و فعاليت های شان منجر به مسير دهی . استقبال می کند

  ."مساعی جامعه جهانی بسوی وضع اولويت ها و تداوم کمک های به افغانستان شده است

  

بهبود حکومتداری و حاکميت قانون و مبارزه عليه فساد اين تالش ها شامل حمايت از فعاليت های حکومت جهت 

  .اداری و همچنان تسهيل فراهم نمودن کمک های بشر دوستانه ميگردد

  

به درخواست )  اسد29( اگست 20اين کمک ها شامل حمايت از آمادگی برای برگذاری انتخابات رياست جمهوری 

خابات برای توسعه ديموکراسی در اين کشور تاکيد ورزيده شورای امنيت بر اهميت انت. مقامات افغان نيز می شود

  ."تمام تالش ها برای مطمين شدن از اعتبار، مصؤنيت و امنيت انتخابات گرديد"و خواهان 

  

متاثر از در آخرين گزارش خود به ارتباط افغانستان، آقای بان کی مون گفت که حکومت و مردم اين کشور 

منازعات و درگيری ها و همچنان شرکای بين المللی شان با برگذاری انتخابات امسال با يک آزمون حساس و مهم 

  .مواجه هستند

  

 اگست توسط کميسيون مستقل انتخابات افغانستان سه ماه فراتر از تکميل مدت دوره فعلی رياست ٢٠تعين تاريخ 

در مورد " بال تکليفی قانونی"ه اين کار باعث بوجود آمدن يک او گفت ک.  می است٢٢جمهوری به تاريخ 

  . می ميباشد٢٢مشروعيت رئيس جمهور بعد از 
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انون                 " وی اظهار داشت که      سئله ق رای م ا ب د ت سيار مهمی دارن نسبت به هر بخش ديگر سه شاخه دولت مسئوليت ب

می الی زمان تحليف دوره رياست       ٢٢تاريخ  اساسی به روشی يک راه حل پيدا کنند که وجود يک دولت فعال را از                

  ". جمهوری جديد تضمين کند

  

 مارچ در 27انتخابات يکی از موضوعات برجسته در اجندای دو نشست آينده در مورد افغانستان است که به تاريخ              

  .  مارچ در هاگ برگزار می شوند31مسکو و به تاريخ 

  

رد گ              د ک ا يک                  آقای بان که در هر دو نشست اشتراک خواه د ت شار وارد نماي انی ف ه جه ر جامع ا ب ت، قصد دارد ت ف

  . مسير واضح و يکپارچه را جهت کمک به امنيت، ثبات و توسعه قويتر در افغانستان ارايه دهند

  

وی و                ه تقويت همکاری های منطق از ب آقای بان امروز در يک نشست غير رسمی در مجمع عمومی گفت که بر ني

  .اهد کردبين المللی نيز تأکيد خو

  

روه       ه مجمع عمومی       ) G-20(سرمنشی عمومی در مورد مشارکت خود در نشست گ دن بصورت خالصه ب در لن

  . گفت که سهمگيری در اين نشست بسيار گسترده بوده

  

روه                     ران گ ام رهب وانی تم ه عن شان دادن             ) G-20(سرمنشی ملل متحد گفت که يک نام ه ن ا را ب وده و آنه ارسال نم

از               :  چهار عرصه ذيل ترغيب نموده است       رهبری بهتر در   ه ني ه ب اری اساسی ک سته کامل و انگيخت ه يک ب ه اراي ب

ی                  ر حمايت گراي د، مقاومت جدی در براب ، حرکت  )پروتيکشنيزم  (های تمام کشور های در حال توسعه پاسخ ده

 .        و اصالح مقررات و نهاد های جهانی" زندهمعامله جديد  "درجهت

  


