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 امنیت یشورا  

   

     

 ( ۲۰۱۹ سال) ۲۴۶۰ شماره قطعنامه
 

  شد تصویب ۲۰۱۹ مارچ ۱۵ تاریخ به امنیت شورای ۸۴۸۵ شماره نشست طی

 امنیت، شورای

 ماموریت که (۲۰۱۸) ۲۴۰۵ شماره قطعنامه ویژه به افغانستان مورد در قبلی های قطعنامه یادآوری با

 کند؛ می تمدید ۲۰۱۹ مارچ ۱۷ الی را( یوناما) افغانستان در متحد ملل معاونت هیئت

 کرد؛ خواهد ایفا افغانستان در ثبات و صلح ترویج راستای در متحد ملل که مهمی نقش رب تاکید با

 همچنان و افغانستان ملی وحدت و ارضی تمامیت استقالل، حاکمیت، برای قوی تعهد مجدد تائید با
 های نهاد تقویت و شان کشور بازسازی حال در آنها که چنانچه افغانستان مردم و دولت از دوامدار حمایت

 هستند؛ دیموکراتیک

 راه خصوص در ها افغان مالکیت و رهبری به فراگیر و جامع سیاسی روند حیاتی اهمیت روی تاکید با
 ؛زمینه این در ها پیشرفت از استقبال و جامعه سیاسی تفاهم و جنگ برای آمیز صلح حل

 کشور یک عنوان به شان کشور جایگاه مجدد تقویت برای افغانستان مردم و دولت تمایل یادآوری با
 المللی؛ بین سطح در همکار

 پاسخگوئی چارچوب مورد در جهانی جامعه و افغانستان دولت میان استراتیژیک توافق از استقبال با
 گرفت؛ صورت فقتوا آن روی ژنیو کنفرانس در که طوری ژنیو متقابل

 کند؛ می استقبال  ۲۰۱۹ فبروری ۲۸ تاریخ به (S/2019/193) متحد ملل سرمنشی گزارش از. ۱

 یک و کند می قدردانی ابراز افغانستان مردم و دولت از حمایت امر در متحد ملل مدت دراز تعهد از. ۲

 حصول به نیاز روی و کند می اعالن سرمنشی ویژه نماینده و یوناما های فعالیت از را خود کامل حمایت دیگر بار
 ورزد؛ می تاکید اشماموریت اجرای جهت یوناما برای کافی منابع تامین از اطمینان

 و ها اولویت وظایف، از استراتیژیک بررسی های یافته تطبیق امر در یوناما جاری های تالش از. ۳

 ؛کند می استقبال ماموریت، به مربوط منابع

 شماره های قطعنامه در که طوری را ۲۰۱۹ سپتامبر ۱۷ الی یوناما ماموریت تمدید بر مبنی تصمیم. ۴

۱۶۶۲ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۶ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۶ (۲۰۰۸)، ۱۸۶۸ (۲۰۰۹)، ۱۹۱۷ (۲۰۱۰)، ۱۹۷۴ (۲۰۱۱)، 

 و (۲۰۱۷) ۲۳۴۴ ،(۲۰۱۶) ۷۴۲۲ ،(۲۰۱۵) ۲۲۱۰ ،(۲۰۱۴) ۲۱۴۵ ،(۲۰۱۳) ۲۰۹۶ ،(۲۰۱۲) ۲۰۴۱

 ؛نماید می اتخاذ  اند، شده تعریف ۷ و ۶ عملیاتی های فقره شمول به (۲۰۱۸) ۲۴۰۵

 کامل گرفتن عهده به راستای در افغانستان دولت از حمایت در یوناما ماموریت این که کند می درک. ۵

 باشد؛ می( ۲۰۲۴ – ۲۰۱۵) تحول دهه در انکشاف و حکومتداری امنیت، مالکیت و رهبری

 تالش پی در و یوناما ماموریت تطبیق امر در که خواهد می المللی بین های طرف و ها افغان تمام از. ۶

 هنگیهما ماموریت این با کشور، سراسر در آن کارمندان و متحد ملل سفر و سیر آزادی و امنیت ترویج برای

 نمایند؛

 ي: عمومنشر

  ۲۰۱۹مارچ  ۱۵
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 برنامه و وجهی های صندوق نهادها، سایر و یوناما مناسب و دوامدار حضور حیاتی اهمیت روی. ۷

 افغانستان دولت با نزدیک هنگیهما و مشوره در و" واحد متحد ملل" رویکرد مبنای رب والیات در متحد ملل های

 متحد، ملل کلی موثریت بر مبنی هدف ساختن شامل و امنیت هدف با و نیازمندی به پاسخ در و آن، از حمایت و
 ورزد؛ می تاکید

 و دهد، گزارش افغانستان در انکشافات مورد در شورا به ماه سه هر سرمنشی که کند می تقاضا .۸

 ماموریت تطبیق امر در ها پیشرفت پیگیری نیز و پیمایش یمعیارها برابر در شده کسب های پیشرفت ارزیابی

 گزارش این شامل را قطعنامه، این در شده تعیین های اولویت و محلی سطح در[ ماموریت تطبیق] شمول به یوناما

 سازد؛ ها

 . باشد داشته قرار موضوع جریان در فعال گونه به تا است مصمم. ۹

 


