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  شورا امنیت  

   

     

 لیک پریکړه( ۲۰۱۹) ۲۴۶۰
 

 شو تایید ۱۵ پر مارچ د کال ۲۰۱۹ د کې غونډه ۸۴۸۵ په هغې د خوا له شورا امنیت د

  شورا، امنیت د

 په هغه (۲۰۱۸) ۲۴۰۵ د لډو ځانګړي په لیکونو پریکړه پخوانیو خپلو د اړه په افغانستان د 

 د ملتونو ملګرو د کې افغانستان په پورې نېټې ۱۷ تر مارچ د کال ۲۰۱۹ د چې کوم سره، یادولو

  غځوي، ماموریت( یوناما) پالوي مرستندویه

 سولې د کې افغانستان په یې به ملتونه ملګري چې سره کولو ټینګار په باندې رول مهم هغه پر 
  ولوبوي، لپاره ودې د ثبات او

 د ثبات او سولې د کې افغانستان به یې به ملتونه ملګري چې سره کولو ټینګار په باندې رول مهم هغه پر

 . ولوبوي لپاره ودې

 او ژمنې پیاوړې خپلې د ته والي یو ملي او بشپړتیا ځمکنۍ ارادیت، خود خپلواکۍ، افغانستان د 
 دولت افغان د کوي پیاوړې ادارې ډیموکراتیکې او جوړوي بیا هیواد خپل هغوي چې څرنګه راز دغه

  سره، تاییدولو بیا په مالتړ دوامدار خپل د سره وګړو او

 ټول او اړخیزې هر یوې د مالکیت او مشرۍ په افغانانو د لور په حل ییز سوله یوه د جګړې د 

 برخه دې په او کولو ټینګار په اهمیت مرکزي پر حل سیاسي اړخیز هر یوه د او پروسې سیاسي شموله
  سره، کولو هرکلي په پرمختګ د کې

 افغان د لپاره کولو پیاوړې بیا د دریځ د دهیوا خپل د څیر په فورم پالټ یوه د همکارۍ نړیوالې د 

  سره، یادولو بیا په هیلې او غوښتنې د وګړو او دولت

 په چوکاټ د ورکونې حساب اړخیزې دوه د جینوا د ترمنځ ټولنې نړیوالې او حکومت افغان د

 کړههو کې کنفرانس په جینوا د باندې ور چې څرنګه سره، کولو هرکلي په اجماع ستراتیژیکې د اړه
  وشوه،

  کوي؛ هرکلی )S/2019/193( راپور ۲۸ د فبروري د منشي عمومي د .۱ 

 قدردانۍ د ژمنې مهاله اوږد د ملتونو ملګرو د لپاره مالتړ د وګړو او دولت افغان د . ۲ 

 یادونه بیا مالتړ بشپړ خپل د سره کار له استازي ځانګړي د منشي عمومي د او یوناما د او کوي څرګندونه

 وکوالی څو شي یقیني تمویل مناسب او دوامدار لپاره یوناما د چې ،کوي ټینګار اړتیا دې پر او کوي،
 کړي؛ ترسره ماموریت خپل شي

 موندنو د کتنې بیا ستراتیژیکې د سرچینو اړوندو او لومړیتوبونو دندو، شویو سپارل د . ۳ 

 ؛کوي هرکلی هڅو روانو د یوناما د کې کولو پلي په

 ماموریت یوناما د پورې نېټې ۱۷ تر سپتمبر د کال ۲۰۱۹ د چې کوي پریکړه .۴ 

 ،(۲۰۰۷) ۱۷۴۶ ،(۲۰۰۶) ۱۶۶۲ په ګډون په پراګرافونو عملیاتي ۷ او ۶ د یې چې څرنګه وغځوي،

 يریدل: عمومخپ

  ۲۰۱۹مارچ  ۱۵
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۱۸۰۶ (۲۰۰۸)، ۱۸۶۸ (۲۰۰۹)، ۱۹۱۷ (۲۰۱۰)، ۱۹۷۴ (۲۰۱۱)، ۲۰۴۱ (۲۰۱۲)، ۲۰۹۶ 

 (۲۰۱۸) ۲۴۰۵ او (۲۰۱۷) ۲۳۴۴ ،(۲۰۱۶) ۲۲۷۴ ،(۲۰۱۵) ۲۲۱۰ ،(۲۰۱۴) ۲۱۴۵ ،(۲۰۱۳)

  شوی؛ تعریف کې لیکونو پریکړه

 کې برخو په پرمختیا او حکومتولۍ امنیت، د ماموریت شوي نوي یوناما د چې مني دا .۵ 

 په سره( ۲۰۲۴-۲۰۱۵) لسیزې لیږد د او مالتړ په سره کولو ترالسه د مسوولیت بشپړ د افغانستان د

  دی؛ کې سمون

 هڅو او ماموریت د هغې د سره یوناما له چې کوي غږ خواوو نړیوالو او افغان ټولو پر . ۶ 

 پرسونلو تړلو د سره هغوي له او ملتونو ملګرو د کې هیواد ټول په څو وکړي همکاري کې تطبیق په

 شي؛ ورکړل وده ته ازادي خوځښت د او امنیت

 امنیت د او غبرګون د ته اړتیاوو ګډون، په هدف د موثریت عمومي د ملتونو ملګرو د .۷ 

 نږدې په سره حکومت افغان له او بنسټ پر تګالرې د" ملتونو ملګرو واحدو" د سره، نیولو کې پام په

 نامایو د کې والیتونو په کې مالتړ په پروګرامونو لرونکو لومړیتوب د هغه د او همکارۍ او مشوره سال
 اهمیت حیاتي پر شتون مناسب او دوامدار د پروګرامونو او بسپنو ادارو، نورو د ملتونو ملګرو د او

  کوي؛ ټینګار

 هرو په اړه په پرمختګونو د کې افغانستان په منشي عمومي چې کوي غوښتنه دې د .۸ 

 تطبیق په ماموریت د نامایو د کې راپورونو خپلو په او ورکړي، راپور ته شورا امنیت د کې میاشتو دریو
 ارزونه پرمختګ شوي ترسره د وړاندې په معیارونو د لپاره معلومولو او کولو اندازه د پرمختګ د کې

 . شوي بیان کې لیک پریکړه دغه په چې ګډون په لومړیتوبونو هغو او کچې ځایي د کړي، شامله

 . تيسا جاري تعقیبول موضوع د به ډول فعال په چې کوي پریکړه . ۹ 
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