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 ي: عموموېش     شورا امنیت د

  کال ۱۰۲۸مارچ،  ۸       
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 کړه لیک ېپر( ۱۰۲۸) ۱۰۰۲

 

 یکې د امنیت شورا له خوا تصویب شو غونډهمه  ۸۲۸۸په  اتمه نېټهپر  ېد مارچ د میاشتکال  ۱۰۲۸د 
 
 

 د امنیت شورا،
ړه لیک چې په افغانستان پرېک ېګڼ ۱۴۰۰ ،۱۰۲۷، په ځانګړې توګه د په یادولو سرهړه لیکونو پرېکد افغانستان په اړه د پخوانیو 

 غځوي،نېټې  ۲۷تر  د مارچکال  ۱۰۲۸پالوي )یوناما( ماموریت د  همرستندوید کې د ملګرو ملتونو 
 

د کچې د لوړولو لپاره  د ترویجاو ټيکاو ټینګار چې د ملګرو ملتونو سازمان به په افغانستان کې د سولې  باندي په پر هغه مهم رول
 دوام ورکړي،

 
له  د باوري کولو په موخه ثابته مالتړ ییز خوندي ټیکاو لرونکي او سوکاله افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې د دوامداره او د یوه سوله

 ،نېټو په ترڅ کې تر سره شو ۲۲ -۲۴سفر په یادولو سره چې د جنوري د  د هیئت د وروستيد هغه  څخه کابل
 
پر دوامدار  خلګو تر څنګ د افغانستان د حکومت او د ژمنې يبشپړتیا او ملي یووال ۍغانستان د حاکمیت، خپلواکي، ځمکند اف

 کولو بوخت دي، ي پیاوړ  پهپه داسې حال کې چې دوی د خپل هیواد په بیارغونه او د دیموکراتیکو بنسټونو  ،ټینګار بیامالتړ 
 

 لکهالندې وي  مشري او مالکیتد افغانانو تر وي،  اړخیز او جامع سیاسي بهیر پر مرکزي اهمیت ټینګار چې افغان شموله د یوه هر
اشخاصو او هغو غلي او د ُبن کنفرانس په پایله کې په تفصیل سره ویل شوي؛ د ټولو څرنګه چې د کابل د کنفرانس په اعالمیه کې را

ې را منځ او سوکاله راتلونک ې سوله ییز  د یوې موخه ی  ې د افغانانو لپاره او چې پخالینې ته چمتو دي څوک د پخالینې مالتړ وکړي ډلو 
 سولې د بهیر د پرمخ وړلو د هڅو هرکلی وکړي،، د ګډونپه له الرې عالي شورا  د د سولې کوم چې وي او ته کول
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د د افغانستان  بساینې لپارهد خپل ځان  او د متقابلې حساب ورکونې د چوکاټ پر بنسټ پرتاکید د د کابل د بهیر پر حیاتي رول 
 هرکلی،اجماع  ځ د ستراتیژیکحکومت او نړيوالې ټولنې تر من

 
ټینګار چې د هیواد په چوکاټ کې کار کوي  په پر اهمیت خواوو او د هغو ټولو  يهرکلپه کال د پیل  څلورمحکومت د د د ملي یووالی 

 .ې خوندي کړي راتلونک هاو سوکال هسوله ییز یوه ټولو وګړو لپاره د  څو د افغانستان
 

به له اړخه د اعالن یادونه چې وای  ي د هیواد پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو ټولټاکنې  کمېسیوند افغانستان د ټولټاکنو د خپلواک 
کال  ۱۰۲۸ر او په پر اهمیت ټینګا پرمختګکې د چټک په افغانستان کې د ټاکنیزو اصالحاتو په برخه کې ترسره شي، او  ۱۰۲۸په 

د ترسره کولو په لور، او په  کال د ولسمشریزو ټاکنو ۱۰۲۸ټاکنې او په انو کې د اعتباري او ټول شموله پارلماني او د ولسوالیو د شوراګ

 دې حواله د افغان چارواکو په غوښتنه د یوناما د دوامداره مالتړ پر سر ټینګار،
 

د یوې هر ته چې یو له بله اړیکې لري، د رسیدګي په موخه  او پراختیای  ي ننګونو يستان د امنیتي، اقتصادي، حکومتولد افغان
 ،چې یوازې پوځي حل الره په افغانستان کې ټینګښت نشي تامینولی سره اعترافپه اړخیزې تګالرې پر اهمیت ټینګار او د دې 

 
د سیمه ییزې، د سیمو تر منځ او د نړیوالې همکاري د پر مخ بیلو پر د انسانانو لپاره د یوې ګډې راتلونکې د یوې ټولنې په مالتړ سره 

پراختیا، او د بشري حقونو وده ده، او  الې سولې، امنیت، سوکالي، پایدارې چې موخه ی  ې په افغانستان کې د اوږدمهر اهمیت ټینکا
 د ټولې سیمې په کچه د اقتصادي پراختیا د ګډو هدفونو پر مخ بیول دي، 

 
 وکنفرانس کې د نړیوالې ټولنې د ژمنو د مثبتپه کې د ناتو په وارسا کنفرانس او د افغانستان په اړه د بروکسل  ۱۰۲۲په دې لړ کې، په 
نفرانس افغانستان په هکله د بروکسل په ککلونو کې د  ۱۰۲۲او  ۱۰۲۷او لکه څنګه چې په  ،تشخیصپه اهمیت  هاغیزو او دوامدار 

انستان په اړه د اروپای  ي او د افغ د افغانستان په اړه د متحده ایالتونو د ستراتيژي  ۱۲کال د اګست په  ۱۰۲۷کې بیا تاکید شوی، او د 
زمینه کې د یو  پهپه افغانستان کې د امنیت، پراختیا او ټیکاو لپاره د دوامداره نړیوال مالتړ  چې اتحادی  ې د ستراتیژي د اعالن هرکلی

 تصویب شو،۲۲د اک توبر پر  ۱۰۲۷د مهم انکشاف په حیث 
 

سازمان په هڅو کې د تماس نړیوالې ډلې د د او پراختیا کې د ملګرو ملتونو  ږي د نړیوالې ټولنې د مالتړ په همغ د افغانستان لپاره
 هرکلی،په مرستې 

 
باد کې د ا ۲۲او  ۲۰کال د نوامبر په  ۱۰۲۷د 

 
اقتصادي همکاریو کنفرانس  فغانستان په اړه د اووم سیمه ییزد ترکمنستان په عشق ا

سیا د زړه تر نامه  ۲کال د ډسمبر په  ۱۰۲۷او د 
 
ذربایجان په پالزمېنه باکو کې د وزیرانو په کچه د استانبول د پروسې د ا

 
نېټه د ا

 په یادولو سره، الندې د کنفرانس
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افغان  اغیزمند اړخیز او د اوږدې مودې لپاره  امنیتي اړتیاوو د پوره کولو لپاره له عملیاتي پلوه، جوګه، مسلکي، هر د د افغانستان
، د دوی د پرمختګ لپاره د نړیوالې ټولنې پر ژمنو تاکید، د افغان دفاعي او وره کولېبرسار په اهمیت د دفاعي او امنیتي ځواکونو 

 په بې سارې زړورتیا او د نړیوالې ترهګرۍ په وړاندې او د افغانستان په دفاع کې د دوی د مخکښ رولامنیتي ځواکونو د مقاومت او 
 د افغان امنیتي ادارو د موثریت او احتساب د لوړولو د روانو ژمنو هر کلی،او په دې حواله  ،ېستاین
 

یادولو سره، په ځانګړی ډول د ملکي تلفاتو د شمیر، په افغانستان کې د لوړې کچې د دوامداره خشونت په هکله د ژورو اندیښنو په 
او د دې په بیا ویلو چې د نړیوال قانون الندې د ملکيانو د ټولو ترهګرو فعالیتونو، او له خشونت سره ډکو بریدونو په کلکه غندنه، 

و د بشري حقونو د نړیوال ي جرمونو کې وشمېرل شي، او د بشرپالنې نړیوال قانون اعمدي هدف نیول منع دي او ممکن په جنګ
 قانون د رعایت غوښتنه، چېرې چې اړین وي،

 
 يګډون د طالبانو له خوا د ویروونکلې ډلې او نورو ترهګرو ډلو په تړ د پوري د حقاني شبکې، القاعده، په داعش په دوامداره توګه 

ننګونې، د دغو ډلو له خوا د تاوتریخوالي او  وړانديپه هڅو د او همدا راز د دغو ګواښونو د له منځه وړلو په اړه تشخیص ګواښ 
حکومت د ظرفیت په اړه او همدا راز افغان د ترهګریزو فعالیتونو د ناوړو پایلو او د قانون د حاکمیت په تضمین کې د افغانستان 

زادیو د ساتنې او ښه 
 
 ،ېکولو په اړه جدي اندېښنولس ته د بنستیزو خدمتونو د وړاندې کولو، د دوی د بشري حقونو، بنسټیزو ا

 
 وتوک وپاتې شوې چاودیدونکڅخه د ، د جګړې وچې د پرسونل ضد ماینونسره  ېڅرګندونپه په اړه د اندېښنې تهدیدونو د هغو جدي 
په  ړیو هیوادونو ترمنخ او همدا رازچې د غسره  ونېدې یاد پهولسي وګړو ته رامنځ ته کړي، او  ووسیل وچاودیدونک واو تعبیه شوې

 خصوصي سک تور کې د معلوماتو د شریکولو او د همکارۍ ډیرولوړ ته اړتیا شته،
 

سیای  ي  ودېډلو شتون او  وړلتد پوري په افغانستان کې په داعش 
 
په اړه د جدې اندېښنې څرګندونه چې د افغانستان او د مرکزي ا

مبارزه کې د په جدې ګواښ رامنځ ته کړی، او د دغو ډلو په وړاندې ي  ې امنیت ته  نوهیوادونو په ګډون د سیمې نورو هیوادو
 تایید،بیا مرستودفاعي او امنیتي ځواکونو له هڅو او همدا راز په دې لړ کې د افغانستان د نړیوالو ملګرو د د افغانستان 

 
چې د وسله والو نښتو ټولې ښکیلې غاړې د اجرا وړ هغه ټول ګامونه واخلي چې د ملکي وګړو ساتنه تضمینوي، په  بیاتاکیدپر دې 

او د جنسیت پر بنسټ د قربانیانو، او دا چې د  ېځانګړې توګه د ښځو، ماشومانو، بې ځایه شویو کسانو، سره د جنسي تاوتریخوال
 دغو تاوتریخوالو عاملین محاکمه شي،

 
وه او د  یې پرېکړه لیک له مخې رامنځ ته شوګڼ ۲۸۸۸کال د  ۱۰۲۲چې د امنیت شورا د  ونهکمیټۍ د روان کار څخه یاد د هغې

یوناما د همکارۍ د عالي شورا او د په ګډون د یادې کمیټې سره د افغان حکومت، د سولې د ډلو تحلیلي مالتړ او د بندیزونو د څار 
 په اندېښنې ژورې  جنای  ي فعالیتونو کې ښکېل دي د طالبانو د زیاتیدونکې همکارۍ په اړه د دوام، د هغو سازمانونو سره چې په

 ،ېڅرګندون
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د ملکي تلفاتو د دوامدارې لوړې کچې په هکله لکه څنګه چې یادونه ی  ې په وسله واله شخړه کې د ملکي تلفاتو د ساتنې په هکله د 

د ځانمرګې ملکي ګڼ میشتو سیمو کې  په اک ثرو کال د فبروري په راپور کې شوی، د ژورې اندېښنې په څرګندونې، او  ۱۰۲۸یوناما د 
تقبیح کول ، په خاص ډول د ښځو او نجونو، د ښځینه لوړ رتبه کارکوونکو او د هغو کسانو او  وژنو هدفي او عمدي او بریدونو
 وي، نو په شمول چې د ښځو حقونه ترویجخبریاال

 
ره په ښکاښنې يد ژورې اند اق کې د پام وړ زیاتوالي په اړهاو قاچ تولید، سوداګري و په کرنه، وکپه افغانستان کې د نا قانونه نشه ي  ي ت

د  ۱۰۲۷دفتر له خوا د د کولو سره، څرنګه چې د افغانستان د اپینو په هغه څېړنه کې چې د ملګرو ملتونو د نشه ي  ي توکو او جرمونو 
او ګډ مسولیت د اصل  عموميد افغانستان د نشه ي  ې توکو د ستونزې د رسیدګۍ لپاره د منعکس شوي،  خپره شوې، ۲۲نومبر پر 

افغان دولت چې د نړیوالې  سره سم او د هغه مهم رول په درک کولو سره چې په دې برخه کې ي  ې د یو این ډی سي دفتر لوبوي،

ټولنې او سیمه ییزو همکارانو له خوا ي  ې مالتړ کیږي دې ته هڅوي چې په یوې متوازنې او جامع بڼې د نشه ی  ې توکو تولید او قاچاق ته 
 رسیدګي خپلې هڅې زیاتي کړي، په 

 
ساوي او د ښځو او نجونو ځواکمنتیا، ښوونه، بشري حقونه، او د پرېکړې نیولو په ټولو اندې په ټینګار سره چې د جنډر تپه دې ب

ېکړه ( پر۱۰۰۰) ۲۴۱۲په افغانستان کې د سولې او امنیت د ساتلو د هڅو لپاره خورا حیاتي دي، د  ښکیلتیا او کچو کې بشپړ ګډون
 د ساتنې پر اړتیا ټینګار کوي، ولیک د بشپړ تطبیق غوښتنه کوي، او د ښځو د حقونو د فعالین

 
یوې واحدې تګالرې له  دد ملګرو ملتونو د ژورې اندېښنې په ښکاره کولو سره، او په افغانستان کې د بشرپالنې د وضعیت په اړه 

د بشري مرستو په  ته خپلو وګړو ، ي خوا د موثرې او اغیزمنې رسونې په همغږ  لهادارو، بسپنو او پروګرامونو  مخې، د دغه سازمان د
 ، ومالتړ کولسره په د اساسي رول افغان حکومت  دکې  برابرونه

 
 ؛کوي هرکلی( S/2018/165راپور )د نیټې  ۱۷کال د فبروري د  ۱۰۲۸سازمان د سرمنشي د د د ملګرو ملتونو  -۲
 
مهال ژمنتوب  د ملګرو ملتونو اوږد په ګډون د هغه د بدلون د لسیزې په اوږدو کېله افغان حکومت او افغانانو د مالتړ په تړاو،  -۱

او د یوناما د ماموریت د پوره  ړې استازي له کار څخه بشپړ مالتړسازمان د سرمنشي د ځانګد او د یوناما او د ملګرو ملتونو ، ستای  ي
 دوامدارو او کافي سرچینو پر اړتیا ټینګار کوي؛کولو لپاره د 

 
. د ماموریت د دندو، لومړیتوبونو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت د اړوندو سرچینو د ستراتیژیکې بیا ک تنې د موندنو ۴

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اساسي دندې  د سولې د هڅو د مالتړ په برخه کې د ماموریتد دغه نظر په ګډون چې  هرکلی کوي او
سره په تنظیمولو  له ټینګار د عمومي منشي ، د شخړې د حل او سولې جوړونې په هکلهیويد شخړې د مخنپه دریو ستونو کې کار د 

او ټول شموله سیاسي  با ثباته، خبرو اترو د مالتړ په ګډون، چې یو، د افغانانو ترمنځ د د سپارښتونو د پلي کولو غوښتنه کوي کې،
 چاپیریال را منځ ته کوي؛
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 ۲۷۰۲، (۱۰۰۲) ۲۲۲۱نیټې د یوناما ماموریت وغځوي څرنګه چې د دغې شورا په  ۲۷د مارچ تر کال  ۱۰۲۸ې چې د وپرېکړه ک -۰
(۱۰۰۷) ،۲۸۰۲ (۱۰۰۸) ،۲۸۲۸ (۱۰۰۸) ،۲۸۲۷ (۱۰۲۰) ،۲۸۷۰ (۱۰۲۲) ،۱۰۰۲ (۱۰۲۱) ،۱۰۸۲ (۱۰۲۴) ،۱۲۰۲ 
 اوماو  شپږم پهکې تعریف شوي او د دغه سند  ونوپرېکړه لیکګڼو ( ۱۰۲۷) ۱۴۰۰، ( ۱۰۲۲) ۱۱۷۰، (۱۰۲۲) ۱۱۲۰، (۱۰۲۰)

 کې راغلي؛ پراګرافونو
 
د مشرۍ او مالکیت  له خوا دید شوی ماموریت د امنیت، حکومتولی او پرمختیا په برخو کې د افغانستانمچې د یوناما ت تاییدوي -۲
سره، او د افغانستان او نړیوالې ټولنې تر منځ په نړیوالو ( ۱۰۱۰-۱۰۲۲لسیزې )د مالتړ لپاره دی چې د بدلون سره د خیستلو اله 

د ُبن کنفرانس، د کال  ۱۰۲۲کنفرانس، د کلونو  ۱۰۲۰او  ۱۰۲۰کنفرانس، د لندن د کال  ۱۰۲۰کنفرانسونو )لکه د کابل د 
کال  ۱۰۲۱سرمشریزې، د شیکاګو د کال  ۱۰۲۰سل، په لیزبون کې د ناتو کې د بروککال  ۱۰۲۲د توکیو کنفرانس، په کال  ۱۰۲۱

 ( کې د هوکړو سره په سمون کې دی؛بروکسل کنفرانس ۱۰۲۷او  کنفرانسکال  ۱۰۲۲او د وارسا  ۱۰۲۰کنفرانس، د ویلز 
 
به د خپل واک په چوکاټ کې او په داسې  ی سازمان د سرمنشي ځانګړې استاز د ې چې یوناما او د ملګرو ملتونو وپرېکړه کوړاندي  -۲ 

او مالکیت سره په سمون کې وي او د افغانستان د دولت په همکارۍ او د نړیوالو  تابهبڼه چې د افغانستان حاکمیت، مشر 
ګړې تمرکز کنفرانسونو )لکه د لندن، کابل، توکیو، بروکسل او ُبن( د اعالمیو او پایلو په مطابق، الندینیو لومړیتوبونو ته په ځان

 خپلو نړیوالو بشري هڅو، مشرۍ او همغږۍ ته دوام ورکړي: ،سره
تر څو د افغانانو او د  يبرابرو  هدفترون ښو هڅود افغانستان د دولت د غوښتنې په صورت کې د عامه پوهاوي او ( لف)ا

افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر، د سولې د عالي شورا او د دغې شورا د چارو مالتړ وشي، د افغانستان د دولت په سال سره او د 
غو فضا د رامنځ ته کولو د تدبیرونو وړاندیز او مالتړ، په داسې حال کې چې د هد افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې د باور 

، (۱۰۲۲) ۲۸۸۸، (۱۰۲۲) ۲۸۸۸، (۲۸۸۸) ۲۱۲۷و بشپړ درناوی وشي چې د امنیت شورا په کېدتدبیرونو او کړنالرو د پلې 
 ي دي؛معرفی شواو د شورا په نورو اړوندو پرېکړه لیکونو کې  ګڼو (۱۰۲۲) ۱۱۲۲، (۱۰۲۱) ۱۰۸۴، (۱۰۲۱) ۱۰۸۱

ونکې کېدکې  ۱۰۲۸چې په ټاکنو او د ولسوالیو د شورا ګانو د  د افغان چارواکو په غوښتنه، د راتلونکې پارلماني)ب( 
په ګډون د افغان ټاکنیزو سازمانونو مالتړ، د افغانستان د دولت د هڅو مالتړ، د ټاکنیزو اصالحاتو د هڅو په ګډون د ټاکنیز بهیر دي 
کسل او شیکاګو په کنفرانسونو کې پرې پایښت، صداقت، او بشپړتیا پیاوړی کول څرنګه چې د لندن، کابل، ُبن، توکیو، برو د 

د او  ړويظرفیت لو  کې د افغان ښکیلو ادارو  په دغه پروسه سال او همغږۍ نږدې د افغانستان د دولت سره په او هوکړه شوې ده؛ 
 ؛يتخنیکي مرستې برابرو هغوي لپاره 

د پرمختیای  ي او حکومتولي د د ګډې همغږۍ او څار د بورډ د ګډ رییس په توګه، د افغانستان د دولت )ج( 
د روان پرمختګ او  اډلومړیتوبونو لپاره د نړیوالې ټولنې د مالتړ د ال زیات منسجم کولو وده چې په کې د دولت د اصالحي اجن

د تسلسل مالتړ شامل دی او همدا راز، د سرچینو برابرول، د پرمختیای  ي تګالرې د مراجعو د تسهیلوونکی او راغونډوونکی په حیث 
ادارو همغږۍ چې په کې د متقابلې حساب ورکونې د چوکاټ جوړښت او څارنه شامله ده، د منسجمو  هړیوالو سازمانونو او مرستندوین

اطالعاتو د شریکولو او شننې د کچې لوړول، د پرمختیای  ي مرستو طرحه او رسول په داسې ډول چې د افغانستان د حاکمیت، مشرۍ 
دارو، بسپنو او پروګرامونو د مرستو ترتیبول په ځانګړې توګه د مخدره او مالکیت سره په سمون کې وي، او د ملګرو ملتونو سازمان د ا

موادو سره د مبارزې، د بیا رغونې او پرمختیای  ي چارو کې؛ په ورته مهال کې، د نړیوالو ملګرو له خوا د همغږۍ، په داسې ډول چې د 
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معلوماتو د شریکولو په برخه کې، څرنګه چې د افغانستان د حاکمیت، مشرۍ او مالکیت سره په سمون کې وي، په ځانګړې توګه د 
، هغو هڅو ته لومړیتوب ورکول تر څو د افغانستان د دولت له خوا د پرمختیای  ي مرستو د کیو په کنفرانسونو کې ژمنه شوېکابل او تو 

مالتړ سره د لګښت رسولو تناسب لوړ کړای شي، د متقابلې حساب ورکونې او روڼتیا د هڅو او د مرستو د کارونې د اغیزمنتیا 
 ؛تقویه کوي ،اغیزمنتیا، څرنګه چې د کابل، توکیو او بروکسل په کنفرانسونو کې ژمنه شوې وه

 
سیا په زړه کې له خپل رول څخه په ګ ټه اخیستنې، په سیمه کې د همکارۍ د ودې کوي ییزې همکارۍ مالتړ )د( د سیمه 

 
تر څو د ا

 سته راوړنو پر بنسټ د با ثباته او سوکاله افغانستان پر لور کار وشي؛لپاره د افغانستان سره مرسته وشي، او د ال
 

خپلواک کميسيون سره د د د دفتر په مالتړ د افغانستان د بشري حقونو  ره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر)ه( د بشري حقونو لپا

افغانستان دولت او اړوندو کورنیو او نړیوالو  ، د ملکي وګړو د وضعیت د څارنې لپاره دورکوي دوامته ظرفیت لوړولو  همکارۍ او
، د حساب ېڅارنپه همغږۍ، د توقیف ځایونو په ، د ملکي وګړو د ساتنې تامینولو د هڅو کوي غیردولتي سازمانونو سره همکارۍ 

، د ډول د هغه غړۍ دی هیواد په د یو ، د افغانستان د اساسي قانون او هغو ټولو نړیوالو تړونونو چې افغانستانترویجولو په ورکونې
 لود ټوتبعيض ې د ندوړاپه ، په ځانګړې توګه، د ښځو کوي او د بشري حقونو د احکامو بشپړ پلې کولو کې مرسته خپلواکیوبنسټیزو 
 ؛ مرسته کوي د کنوانسیون په ګډون هغه احکام چې ښځو ته د هغوی د بشري حقونو ورکولو په اړه دي لومنځه وړ  لهد شکلونو 

 
څرنګه چې د ناتو سازمان کوي  پرېکنده مالتړ د غیر جنګي ماموریت سره له نږدې، چیرې چې اړین وي، همغږۍ او همکارۍ )و( د 

 پوړی ملکي استازی سره تر منځ هوکړه شوې؛ او افغانستان، او همدا راز د ناتو د لوړ 
 
کړنالرې پر بنسټ، د  " ېواحدد سازمان د ملګرو ملتونو  " ځانګړی استازی څخه غواړي چې دنو د د یوناما او ملګرو ملتو -۷

ړوندو ادارو، بسپنو او پروګرامونو کې د ال زیات انسجام، همغږۍ د اافغانستان د دولت په همکارۍ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو 
، په مجموعی توګه د دوی کې سره په سمونا ډاو اغیزمنتیا تر السه کولو لپاره هڅې زیاتې کړي تر څو د افغانستان د اصالحاتو د اجن

اغیزمنتیا ال زیاته کړي؛ په داسې ډول د ملګرو ملتونو سازمان په ټولو چارو کې خپلې مشرۍ ته دوام ورکړي چې د افغانستان د 
ې د افغان و ک، او موخه ی  ې د مسوولیتونو په تر سره کولوي حاکمیت، مشرۍ او مالکیت او د نړیوالو بشري هڅو سره په سمون کې

هغو برخو کې چې د افغانستان دولت له خوا د ظرفیت د لوړولو لپاره را په ګوته په ی کول وي، په ځانګړې توګه ړ بنسټونو د رول پیاو 
شوې وي، الندینیو لومړیتوبونو ته په پام سره، د دوه اړخیزې هوکړې او د وضعیت پر بنسټ افغان مشرۍ او مالکیت ته د انتقال 

تطبیق مودل په لور خوځیدل چې یوې روښانې او عملي تګالرې سره مل وي او په دې لړ کې د هیواد له سیستمونو څخه  لپاره د ملي
 په پراخ ډول ګ ټه واخیستل شي:

 
وي، کې )ا( د یوناما په مناسب شتون سره چې د افغانستان د دولت په بشپړه سال مشورې او همکارۍ او د د دولت د هڅو په مالتړ 

دفتر په پراخه همکارۍ وي او د دولت رمونو د رو ملتونو د مخدره توکو او جهیواد کې د کابل بهیر د پلې کولو مالتړ چې د ملګپه ټول 
 ؛کې وی سمونپه د تګالرو سره 
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ټول هیواد کنفرانسونو کې د شویو ژمنو د پلې کولو لپاره د افغانستان د دولت د هڅو مالتړ، په په )ب( د لندن، کابل، ُبن او توکیو 
کې د انتقالي عدالت، د بودیجې اجرا، د فساد سره د مبارزې په ګډون د حکومتولی او د قانون د حاکمیت اصالح کول چې د کابل 
بهیر او د متقابلې حساب ورکونې د چوکاټ پر بنسټ پر ځان بسیاینې سره په مطابقت وي تر څو د سولې ګ ټې او خدمتونه په خپل 

 اره توګه ترالسه شي؛وخت سره او په دوامد
 

)ج( د افغانستان د دولت په مالتړ د بشري مرستو د رسولو همغږۍ او تسهیل چې د بشري اصولو سره په سمون کې وي تر څو د 
د دولت ظرفیت پیاوړی کړای شي، د بې ځایه شویو کسانو د مرستې او ساتنې په برخه کې او له ګاونډویو او نورو هیوادونو د کډوالو 

و چارواکو اغیزمن مالتړ ییز انه، خوندي، باعزته او دوامداره ستنیدو لپاره د مساعدو حاالتو برابرولو په برخه کې د ملي او سیمه داوطلب

 تمرکز چېرې چې ډیر کډوال راستنیږي؛ ړی پرمختیای  ي حل الرو ځانګپه او د هغو سیمو 

 
ماموریت په تطبیق او په ټول هیواد کې د ملګرو ملتونو د اړوند پرسونل د له یوناما سره پر ټولو ملي او نړیوالو ملګرو غږ کوي چې  -۸

زادانه خوځښت په هڅو کې مرسته وکړي؛
 
 د امنیت او ا

 
ما او ملګرو ملتونو د د یوناپه والیتونو کې  ،د اړتیاوو او د امنیت په نظر کې نیولو سره د ملګرو ملتونو د ټولیز موثریت په ګډون -۸

ټینګار سره، چې بنسټ ی  ې د ملګرو ملتونو پر یوه په حیاتي اهمیت  پرب شتون دوامداره او مناسد او پروګرامونو نورو ادارو، بسپنو 
 ، ويوالړ  ي مشورې او همغږ  نږدې سال د هغه سره پر او د افغان حکومت د لومړیتوبونو په مالتړ او واحده تګالره

 
افغانستان د سولې عالي شورا او د افغانستان د سولې او پیوستون د پروګرام په ګډون د سولې په بهیر کې د پرمختګ په اړه د د  -۲۰

د دولت د دوامدارو هڅو، د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې او پخالینې د خبرو اترو او سیاسي ګډون، او په دغه  افغانستان
حقونو د ډلو د ګډون هرکلی کوي، څرنګه چې د کابل کنفرانس په اعالمیه کې راغلي او د ُبن کنفرانس په  بهیر کې د ښځو او د ښځو د

هغو ټولو کسانو لپاره چې د یاد بهیر د پایلې سره سم له تاوتریخوالو الس اخلي، د نړیوالو ترهګرو د اصولو او پایلو کې بیان شوي، 
ودانولو کې برخه واخلي،  نون درناوی کوي او چمتو دي چې د سوله ییز افغانستان په بیاډلو سره هیڅ کومه اړیکه نلري، د اساسي قا

امنیت شورا  داو د افغانستان دولت هڅوي چې د یوناما له دفترونو په ګ ټه اخیستنې او د هغو تطبیقي اقداماتو او کړنالرو په اړه چې 
 غه بهیر مالتړ وکړي؛په اړوندو پرېکړه لیکونو کې معرفي شوي، په مناسب ډول د د

 
د افغانستان د دولت په غوښتنه او په نږدې سال مشورې سره، د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې هر اړخیز بهیر په مالتړ  -۲۲

ه په ت ارزښتونوکې د یوناما پر رول ټینګار کوي په داسې حال کې چې، د کابل کنفرانس د اعالمی  ې او د ُبن کنفرانس د نتایجو اړوندو 
سیون سره په همکارۍ، د سولې د دغه بهیر د اغیز ارزونې ته دوام ورکوي، او ېفغانستان د بشري حقونو خپلواک کماشارې سره، د ا

 نړیواله ټولنه هڅوي چې په دې لړ کې د افغانستان د دولت په هڅو کې مرسته وکړي؛
 
هڅو ته دوام ورکړي، د خپلو ړه غوښتنه کوي څو د سولې او پخالینې په اشریکباڼو څخه و او نړیوالو ییز ولو سیمه د افغانستان د ټ -۲۱

په کابل کې  ۲ پرکال د جون  ۱۰۲۷سولې او امنیت لپاره د کابل د پروسې له الرې چې د افغانستان د دولت تر مشرتابه الندې د 
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په غ خبرو اترو لپاره کار کوي، او او نیغ په نی بیړنیواستازو سره د  وونکد افغان حکومت او د طالبانو د ډلو له واک لر پیل شو، 
 کې د سولې او ټیکاو د هڅو د پر مخ بیولو په برخه کې د روانو نړیوالو هڅو هر کلی کوي،افغانستان 

 
 ي، دهر کلی کو ،یله خوا وړاندي شود افغانستان د سولې د عالي شورا تیژيک پالن د منلو چې اره د ستر . د سولې او پخالینې لپا۲۴
 ېسولد اسالمي حزب سره د افغانستان د دولت او  لهه د موثره پلي کولو غوښتنه کوي، او تاکید کوي چې د سولې هغه پالن چې هغ
السلیک شو د دولت د سولې د ټولیزو هڅو په برخه د پام وړ انکشاف ده او د هغه  ۱۸کال د سپټمبر په  ۱۰۲۲عالي شورا تر منځ د د 

 ه کوي، د موثره پلي کولو غوښتن
 

پرمختیا پر اهمیت تاکید کوي، په دې لړ  ېټاکنو پر بنسټ په افغانستان کې د دوامدارې دیموکراتیک ي اعتبار  او و، رڼهر اړخیزو د  -۲۰

د او د نړیوالو اړوندو کنفرانسونو او د افغانستان  او د ولسوالیو د شورا ګانو د ټاکنو پارلماني ټاکنو ود راتلونککال کې  ۱۰۲۸په کې، 
څو د افغانستان په ټاکنیزه پروسه کې ال ښه والی د تنظیم هرکلی کوي کال کې د ولسمشریزو ټاکنو  ۱۰۲۸په  ،سره په سمون کې ژمنو

، او غوښتنه کوي چې د افغانستان د دولت له خوا د ر سر ټینګار کويرا منځ ته کړي او په دې حواله د چټک پرمختګ د اهمیت پ
غوښتنې پر مهال، یوناما، افغان بنسټونو ته مرسته برابره کړي تر څو د ټاکنیز بهیر د صداقت او جامعیت مالتړ وشي او همدا راز د 

 ن تامین کړي، ګډو شپړ او خونديب د ښځود راي ورکونکو او نوماندانو په حیث هغو تدابیرو غوښتنه کوي چې وکوالی شي 
 
پنځو نویو ملي  او دد ترالسه کولو په لور  چې د ځان بساینېکوي ختګ د نوې ملي چوکاټ هرکلی مد افغانستنان د سولې او پر  .۲۲

پر  ملي منشور ، د یوه لومړیتوبونه تنظیموي يافغانستان د ستراتیژیکې پالیس په برخه کې دد پروګرامونو د وړاندې کولو  لومړیتوبونو
و نکشاف او ټیکاو د پر مخ بیولو لپاره د ښنیزه او ملي زیربنا، د پایداره اانکشاف، جامع کر بنسټ د ښځو اقتصادي پیاوړتیا، ښاري 

شرایطو را منځ ته کول، او د دوه اړخیزې حسابورکونې پر بنسټ د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې د اوږمهاله مالتړ لکه څنګه چې 
 ، او د اجنډا د اصالحاتو، لومړیتوبکوي هرکلی ېشو کې( SMAFان بساینې د دوه اړخیزه حسابورکونې په چوکاټ )ي  ې د ځیادونه 
د ځان بساینې د دوه اړخیزه حسابورکونې په چوکاټ موخو لکه څنګه چې  داو د انکشاف او حکومتولۍ  هملي پروګرامون لرونکي

(SMAF )پلي کولو پر حیاتي اهمیت تاکید،  پرلپسې او دارهدوام د کې پرې موافقه شوې 
 
چې د کابل، بن، توکیو، لندن او د بروکسیل په  ت غږ کوي څو په هغو ژمنومپه نړیوالو تمویل کونکو، سازمانونو او افغان حکو .۲۲

 کنفرانسونو کې ترسره شوې، ودریږي، 
 
 ته دوام ورکړي، مالتړ په ملګرو ملتونو او همدارنګه په پراخه نړیواله ټولنه غږ کوي څو د افغانستان د حکومت د اصالحاتو اجنډا  .۲۷
 
و په همغږۍ، تسهیل او څارنه کې د همغږۍ او څار د ګډ بورډ پر مرکزي کېدد پلې  اډد اجن اتود افغانستان د دولت د اصالح -۲۸

داسې ډول چې د افغانستان د مشرۍ، مالکیت او حاکمیت سره په سمون کې وي او پر اړوندو عاملینو غږ کوي رول ټینګار کوي، په 
 چې په دې لړ کې د همغږۍ او څار ګډ بورډ سره خپلې همکارۍ ال زیاتې کړي؛
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( پریکړه ۱۰۲۲) ۱۱۰۱د او امنیت په اړه  ېاو د ښځو، سول( ۱۰۰۰)پرېکړه لیک ګنې  ۲۴۱۲ په یوه هر اړخیزه چوکاټ کې او د. ۲۸
، بیا بیانويد فعالیت، مسلکیتوب او حساب ورکونې د زیاتوالی اهمیت کې پرېکړه لیکونو سره په سمون  پسېد ور  لیک په شمول

د  ۲۴۱۲ستان د چې د ارزونې مناسبو کړنالرو په ذریعه وي او د ښځو او ماشومانو د حقونو په اړه روزنه په کې شامله وي او د افغان
دو په مالتړ وي، او د افغانستان د دولت او نړیوالې ټولنې د هغې ژمنې پر اهمیت ټینګار کوي چې د ېعمل ملي طرحې د پلې ک

 افغانستان د ملي دفاع او امنیتي ځواکونو وړتیا، مسلکيتوب او پایښت تامینوي؛
 

ملي پوځ د توان چې په خپله، د ان ملي پوځ په رامنځ ته کولو کې د دوامدار پرمختګ او د افغانستان په دې لړ کې د افغ -۱۰
، د دفاع د پالنولو دوامداره بهیر او د دفاع په برخه ډلوعملیاتونه پالن او تر سره کړي، هرکلی کوي، د روزونکو، سرچینو، مشورتي 

 تشویقوي؛ ېهڅې او مرست ېدوامدارې روزن مرستې په ذریعه، دد نوښتونو د  اتوکې د اصالح

 
کوي، د دې موخې په الس ته راوړلو  هر کلید افغان چارواکو د روانو هڅو  د ظرفیتونو په لوړولو کې ود افغانستان د ملي پولیس -. ۱۲

په لیکو کې د ښځو د ظرفیت  وملي پولیسد کې د نورو هڅو غوښتنه کوي، د ال زیات جلب و جذب، ساتنې، روزنې او د افغانستان 
ړولو و کې د یوې اغیزمنې تګالرې په جو کېدد عمل ملي طرحې په بشپړ پلې  ۲۴۱۲لوړولو او روزنې د همغږۍ لپاره او د افغانستان د 

ژمنه  ولیسملي پود پر بنسټ د ادغام د استراتیژی په پلې کولو کې د کورنیو چارو وزارت او د افغانستان  یتد جنس ياو همدا راز د دو
غواړي، د مالي مالتړ او د روزونکو او سالکارانو د برابرولو په ذریعه د نړیوالې مرستې او د افغانستان د اوږدې مودې امنیت لپاره د 

 پولیسو پر اهمیت ټینګار کوي؛ لرونکو توانکافي او 
 

او بریدونه چې د  یتاوتریخوال سیمې په کچه روانځانګړې توګه، د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي په  تيد افغانستان د امنی -۱۱
او متشددو ډلو، ناقانونه وسله والو ډلو،  وډلو او نورو ترهګرو، سخت دریځ وتړلد پوري طالبانو، حقاني شبکې، القاعدې، په داعش 

د د اطالعاتو د شریکولو، د پولو  جنایتکارانو او بهرنیو جنګیالیو له خوا تر سره کیږي، او په دې لړ کې پر ټولو هیوادونو غږ کوي چې
ییزه همکارۍ ال پیاوړې کړي تر څو په غوره توګه او سیمه  هنړیوال هی په موخه خپلتنفیذ او جنای  ي عدالت د زیاتوالد کنترول، د قانون 

 د دغو ګواښونو او د راستنیدونکو بهرنیو جنګیالیو او ترهګرو له خوا د ګواښونو مخه ونیول شي؛
 
په کلکو ټکو د هغو ټولو بریدونو لکه، د تعبیه شویو چاودیدونکو وسیلو بریدونه، ځانمرګي بریدونه، ترور، تښتونه، د ملکي . ۱۴

وګړو، افغان او بهرنیو ځواکونو هدفي وژنه او پر ټینګښت، بیا ودانولو او پرمختیای  ي هڅو د دغو بریدونو زیان رسوونکی اغیز غندنه 
او متشددو ډلو،  وډلو او نورو ترهګرو، سخت دریځ وتړلد پوري و، حقاني شبکې، القاعدې، په داعش کوي، همدا راز د طالبان

ددغه ډول عملونو ترسره په دې ټینګار چې ،او ناقانونه وسله والو ډلو له خوا د ډال په توګه د ملکي وګړو کارونه غندي
او عدالت ته ي  ې را کښ کړي او همدارنګه په ټولو  دې ونیسيمه وار تر احتساب النتنظیمونکي، مالي مالتړ کونکي او ذکونکي،

هیوادونو غږ کوي چې د نړیوال قانون او د امنیت شورا د اړوندو پریکړه لیکونو الندې د هغوي د ژمنو سره په سمون کې د افغانستان 
 ؛فعالي همکاري ته دوام ورکړي  د دولت او په دې حواله د اړوندو چارواکو سره
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او متشددو ډلو،  وډلو او نورو ترهګرو، سخت دریځ وتړلد پوري طالبانو، حقاني شبکې، القاعدې، په داعش د په کلکو ټکو، . ۱۰
ناقانونه وسله والو ډلو او جنایتکارانو ته د وړو او سپکو وسلو، پوځي تجهیزاتو، تعبیه شویو چاودیدونکو وسیلو په ګډون د وسلو 

معلومات سره د یو بل هیوادونه هڅوي تر څو د تعبیه شویو چاودیدونکو وسیلو په وړاندې مبارزې لپاره دوامداره لیږد غندي، او غړي 
 ؛څو د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو سره مبارزه وکړي  شریک کړي، مشارکت او په ملي کچه تګالرې او وړتیاوې رامنځ ته کړي 

 
استازو په وړاندې د تاوتریخوالي کړنې، او همدا راز  د افغانستان کې د نورو نړیوالو ټولنود دیپلوماتیکو او قونسلي چارواکو او په  .۱۲

  غندي؛ په کلکه وپېښ و او ترانسپورت، د بریدونو دوامدار پر بشري، پرمختیای  ي او روغتیای  ي کارکوونکو او روغتیای  ي مرکزونو 
 
ره بریدونو په کلکه غندلو سره، او د شخړې د ټولو ډلو څخه غوښتنه کوي د بشر پالنې او پراختیاي  ي کارکونکو په وړاندې د دوامدا. ۱۲

سره بشپړه ادرو او سازمانونو څو نړیوال بشر دوستانه قانون په پشپړه توګه رعایت کړي او د ملګرو ملتونو او د بشر پالنې د نورو 
د خوندي، چټک او نه ممانعت وړ السرسي  اتو د رسولواو د بشر پالنې د کارکونکو او همدارنګه د تدارکاتو او تجهیز  همکاري وکړي،

توګه خپلې دندې ترسره کړي او د ثره مو چې دغه ډول کارکونکو ته اجازه ورکړل شي څو پهڅخه ډاډ حاصل کړي،د دې په خاطر 
 ،متاثره شویو کسانو سره مرسته وکړي لي بې ځایه شوی کسانو په ګډون د داخکډوالو او 

 
وسله والې شخړې ټولې ډلې د نړیوال بشر دوستانه قانون په شمول د نړیوال قانون الندې خپلې ژمنې په بشپړه . تاکید کوي چې د ۱۷

روغتونونو او  توګه رعایت کړي څو د بشري کارکونکو او طبي کارکونکو او د هغوي د ترانسپورټ او تجهیزاتو د وسیلو او همدارنګه د
 شي،  نورو طبي تعمیرونو د ساتنې څخه ډاډ حاصل

 
تنظیم شویو جرمونو او له  د پولو هاخواد برخه کې په  . د خپل هیواد د خوندي کولو او د ترهګري په وړاندې د هغوي د مبارزې ۱۸

د افغانستان د دولت، په خاص ډول د افغان  ینه برابروي،ترهګري ته زمد خشونت څخه د ډک افراطیت د اړیکو په شمول چې کله 
الې ټولنې په مرسته په افغان دولت غږ کوي چې د یود نړپر سر په خپل مالتړ په بیا تاکید سره، لپاره د مالتړملي امنیتي ځواکونو 

د داعش د خواخوږو او نورو د حقاني د شبکې په شمول او همدارنګه د القاعدي او د طالبانو له خوا ته  افغانستان امنیت او ټیکاو
ګډون چې د مخدره توکو په تولید،  ناقانونه وسله والو ډلو، جناتیکارانو، او هغه کسانو پهترهګرو ډلو، توندالرو او افراطي ډلو، 

  د ورپیښ خطر سره دوامداره مبارزه وکړي، ښکیل ديقاچاق او د ناقانونه مخدره توکو په سوداکري کې 
 
خوا په داخل او د ادارو تر منځ موثره همکاري د ترهګري سره د موثره ادارو له امنیتي نکو او و ې د قانون د نافذو تاکید کوي چ. ۱۸

مبارزې د ستراتیژې په برخه کې یو حیاتي عنصر دی، د افغانستان دولت هڅوي چې د قانون د انفاذ د داخلي ادارو او په نورو 
ې د را منځ ته کولو په برخه کې د هیوادونو کې د شریکباڼو سره همغږي ال ښه کړي، د یوې پراخې او یو ځای شوې ملي پالیس

افراطیت سره مبارزه وګړي، او د نړیوالې ټولنې په مرسته د د څو د ترهګري او تندالرې  پیژنيوافغانستان روانې هڅې په رسمیت 
 هغه کې هغو چې پهته کړي را منځ افغانستان دولت تشویقوي څو د هغه د پلي کولو لپاره داسې ستراتیژې ګانې او موثره میکانیزمونه 

ترهګري لپاره زمینه  کوم چې دد نړیوال قانون الندې د افغانستان د ژمنو سره په سمون کې دي چې وي شوې پاملرنه حاالتو ته 
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سره د مبارزې د کمیټې د  ونه کوي چې افغانستان ته د ترهګري د اړتیاوو بیا یاد ، او د هغو سپارښتنو او اړوندو تخنیکي مرستوبرابروي
 وې لیدنې په هکله په راپور کې په ګوته شوې،تمرکز ش

 
او د ښځو د مشرتابه او د ښځو د  جوړول ستراتیژې ګانو او دپه تشویقولو سره  ښکیلتیا لتي فعالینو داو نا دو د اړوندو ځاي  ي ټولنو. ۴۰

د هغه  وي،اوته زمینه برابر  ترهګري لکه او څنګه چې او تندالرې خشونت سره مبارزه ده  چې موخه ی  ې د ترهګري  سازمانونو په ګډون
مقابله ي  ي هڅو او نورو مناسبو ،د دي سره د مبارزې له الرې او د هغه په شمول چې موخه ي  ې د ترهګریزو عملونو ترسره کوللمسون 

   مداخلتونو را منځ ته کول او د هغوي د ظرفیت جوړول چې خپل فعالیتونه په موثره توګه پر مخ یوسي،
  

اړوندو ملي ستراتیژې ګانو پر اهمیت  و لپاره دکېدیو ځای هغوي د یو د تعقیب، اصالح او د ټولنې سره د لبهرنیو ترهګرو جنګیا. د ۴۲ 

  ټینګار،
 
د  ۲۸۸۰و کې تر دې مهال د الس ته راوړنو هرکلی کوي، په ځانګړې توګه د کېدپروګرام په پلې  پاکي دد افغانستان د ماین . ۴۱

نځم پروتوکول تصویب، د ملګرو ملتونو سازمان او ټولو دونکو توکو د پېچاودشونو د پاتې څخه دودیزو وسلو کنوانسیون کې د جګړې 
 شونو پاتېڅخه د اړوندو عاملینو په مالتړ د افغانستان دولت هڅوي تر څو د پرسونل ضد ماینونو، د تانک ضد ماینونو او د جګړې 

ایستلو او له منځه وړلو کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي، او د قربانیانو پالنې، بیارغونې او اقتصادي او ټولنیز  رادونکو توکو په ېچاود
 پیوستون کې مرستې برابرې کړي؛

 
د ترهګرو او افراطي ډلو له خوا د  په خاص ډول، شمیر نکيود مخ پر زیاتید د ماشومانو د مرګ ژوبلې، استخدام او کارونې .۴۴

اندیښنو په یادولو سره، د قانون د معرفي کولو او همدارنګه د ماشومانو د ساتني د محلي واحدونو د جوړولو لپاره د افغانستان د 
، د کم عمر دولت چې موخه ي  ې د افغان وسله والو ځواکونو په دننه کې د ماشومانو د استخدام او کارونې بندول دي، ستاینه کوي

د ښوونځیو او روغتونونو د پرمختګ هرکلی کوي،  يدرلودونکو کسانو د استخدام د محنیوي د عمل د پالن د پلي کولو د ترالسه شو
په  ېاخیستن ېګ ټ هساتنې پر اړتیا اندېښنه څرګندوي، د وسله والو نښتو په حالت کې د ماشومانو په وړاندې د هر راز سرغړونې او ناوړ 

پر غندنې ټینګار کوي او د مسوولو کسانو د محاکمې غوښتنه کوي، په دې لړ کې له یوناما غواړي چې په وسله والو نښتو  سختو ټکو
عمل  دولت سره په ګډه دد کې د اغیزمن شویو ماشومانو د ساتنې د پیاوړې کولو لپاره د هلو ځلو مالتړ ته دوام ورکړي او د افغانستان 

 او د هغو ټولو اقداماتو چې د ماشومانو په وړاندې د جنسي تاوتریخوالي په ګډون د سرغړونو او ناوړې ګ ټې هد پالن تګالرې او الر نخش
چارو او د د و مالتړ وکړي، د ملګرو ملتونو سازمان له سرمنشي غواړي چې د ماشومانو د ساتنې کېدمخنیوی کوي، د پلې  اخیستنې

راپورونو کې د هیواد  وراتلونک و، په خپلکې شورا د اړوندو پرېکړه لیکونو سره په سمونیوناما ظرفیت ته لومړیتوب ورکړي او د امنیت 
 او د ماشومانو موضوع شامله کړي؛ واله نښتهد وسله 

 
خپلې هڅې او همدارنګه نړیواله او سیمه ییزه همکاري چټکه کړي چې موخه ي  ې د نړیوالې ټولنې پر غړیو هیوادونو غږ کوي چې . ۴۰

په وړاندې د هغه ګواښ له منځه وړل دي چې په افغانستان کې د ناقانونه مخدره توکو د تولید،قاچاق او مصرفولو له الرې دوي ته 
،په او ممکن القاعده ته هم ګ ټه ورسوي ینو ته د پام وړ ګ ټه رسوياړوندو ډلو مالي سرچ پوري  او طالبانو او په دویمتوجه ده 
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د ستونزې د هوارولو په برخه او د نا قانونه مخدره توکو او د دوي د کیمیاوي اجزاوو د قاچاق  مخدره موادونا قانونه افغانستان کې د 
سره په سمون کې عمل وکړي، همدارنګه د پولو د  په وړاندې د همکاري له الرې او د هغه په شمول د ګډ او مشترک مسولیت د اصولو

د سیمه ییزې او نړیوالې همکاري په اړتیا  د مالتړ لپاره تنظیم په همکاري ټینکار کوي او د افغانستان د مخدره توکو د عمل د ملي پالن
ینه چې موخه ي  ې د افغانستان د د دفترد دوامداره هڅو ستا ټینکار کوي، د ملګرو ملتونو د مخدره توکو سره د مبارزې او جرمونو

او د  نوښتد د پاریس د تړون  رفیت لوړول دي څو وکوالی شي یاده پالیسې تطبیق کړي،ره توکو سره د مبارزې د وزارت د ظمخد
نیت د د امسازمان، د د اروپا د امنیت او همکارۍ  د اروپاي  ې اتحادي  ي، ناتو،راز  همداد هغه د همکارانو او مسکو د بهیر او -پاریس

سیا د سیمه  د سازمان ستاینه کوي او همدارنکه د شانګهای د همکارۍ ګډ تړون د سازمان، 
 
مرکز د ییزو اطالعاتو او همغږۍ د مرکزي ا

او د هغوي د کیمیاوي اجزاوو سره مبارزه کول  د رواني حالت د فعالولو توکيد کار چې موخه ي  ې د مخدره توکو د نا قانونه قاچاق، 
پریکړه لیک وروسته را منځ ته  (۲۸۸۸) ۲۱۲۷( پریکړه لیک وروسته را منځ ته شوې کمیټه، د ۱۰۲۲) ۲۸۸۸، د کويهرکلی دی، 

( پریکړه لیک هڅوي چې د حقاني شبکې، داعش، القاعده او ۱۰۲۲) ۱۱۴۲( پریکړه لیک او ۱۰۲۲) ۲۸۸۸شوې کمیټه، 
تنظیم شویو جرمونو د اقدامونو او د نورو شیانو تر څنګ د مخدره  خواخوږو انفرادي کسانو، ډلو او نهادونو په شمول د طالبانو د
 ؛مالي سرچینو تر منځ اړیکې ته دوامداره پاملرنه واړوي توکو د ناقانونه تولید او قاچاق او د هغوي د کیمیاوي اجزاوو او

 
ر د له منځه وړلو او په ټول هیواد کې د سیستم د رامنځ ته کولو د بهیر د چټکولو، د معافیت د کلتو  ليعدد عادالنه او شفاف . ۴۲

ال ډیر تو د ، د زندانونو په سک تور کې د بیارغونې او اصالحاپه افغانستان کېقانون د حاکمیت د پیاوړی کولو پر اهمیت ټینګار کوي، 
افغانستان کې ټولو ، په حاکمیت درناوي ښه کړای شيد څو هلته د بشري حقونو او د قانون  پرمختګ پر اهمیت ټینګار کوي

د دې اهمیت په ښودلو سره چې بندیخانو او توقیف ځایونو ته د اړوندو ، څرنګه چې د تطبیق وړ وي، بندیخانو او توقیف ځایونو ته
سازمانونو لپاره السرسی یقیني کړي، د شکنجې د مخنیوي په اړه د ملي پالن او همدارنکه د بیا ک تل شوې جزا قانون، او د افغانستان 

د دوام یقیني کول دي، د داسې هڅو د بشپړ تطبیق په لپاره د دولت له خوا هغه ترسره شوې هڅې چې موخه ي  ې د افغانستان 
اهمیت ټینګار، د افغانستان په دولت غږ کوي تر څو خپلې څرګندې ژمنې ترسره کړي او د شکنجې په وړاندې د کنوانسیون اختیاري 

نړیوال قانون لپاره د بشپړ درناوي  ري حقونو د قانون په شمول د اړونانه قانون او د بشپروتوکول تصویب کړي او د بشر دوست
 ؛غوښتنه کوي

 
په دې حواله د قانون د حاکمیت، حکومتولي،  درک کوي، د دولت ژمنېله اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان . ۴۲

 ۱۸ مبر پرټتدارکاتو د کمېسیون، او د سپي مرکز، او د ملي ی  عدلی او قضاد وړاندي  او له اداري فساد سره د مبارزې، د اداري فساد په
په او مقننه قواوو  د اجرائیه د دې د موثره پلې کولو غوښتنه کوي، ،کويهرکلي  د تصویبولو ستراتیژي ملي د اداري فساد پر ضد د 

خه ډاډ حاصل کړي، او په دې برخه کې او د ښې حکومتولی څ ګدون، ټول افغان نهادونه هڅوي څو له اداري فساد سره مبارزه وکړي 
په برخه کې شته پالنونه  د شوو پرمختګونو هرکلی کوي او د ال ډیرو ملي هڅو په اړتیا ټینګار کوي څو د اداري فساد په وړاندې د مبارزې 

 د هڅو هر کلی کوي، په دې برخه کې د نړیوالو له خوا د تخنیکي مرستو د برابرولواو همدارنګه  تطبیق کړي 
 

د ټولو بشري حقونو او اساسي  د نړیوال بشر دوستانه قانون په شمول د نړیوال قانون سره په مطابقت کې په ټول هیواد کې. ۴۷
او د ترهګرو، سخت دریځو او جنای  ي ډلو له خوا پر خبریاالنو د بریدونو په ګډون د  ازادیو د بشپړ درناوي او خوندیتوب غوښتنه کوي
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او همدارنګه د بشري حقونو د مدافعینو، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون، مذهبي  وبندیزوند رسنیو پر خپلواکي 
 ؛ ښنې سره یادونه کويیتحقیق کونکو، قاضیانو او څارنواالنو په اند اشخاصو،

 
 خشونت او د جنډر پر چې د جنسي شي حاصل اتو هڅو غوښتنه کوي څو ډاډپه موخه د ال زی د ښځو او نجونو د خوندیتوب. ۴۸

او د داسې خشونت او ناوړه چلند  ديخوندي څخه ښځې او نجونې د خشونت،ناوړه ګ ټه اخیستنې  بنسټ د خشونت په وړاندې
ترسره کونکي د قانون منګولو ته را کښ شي، د قانون الندې د مساوي خوندیتوب د یقیني کولو، د نړیوال قانون سره په مطابقت کې 

ه الرې او د هغو او ال زیاتو عملي موخو ل وړ  د اندازې او ، د اهمیت پر سر مساوي السرسید او عدالت ته  برابري د د محاکمو په وړاندې 
 ټینګار،  د توحیدولو په اړه او ظرفیت شمول د جنډر، مهارت، پوهې په
 

پیاوړي کول دي او په دې حواله په ملي او د ښځو  لحاظ سیاسي او اقتصاديپه و ستاینه کوي چې موخه ي  ې د افغان دولت د ژمن. ۴۸
زیاتیدونکي او بشپړ  کې د تصمیم نیولو په ډګر کې د ښځو د مخ پر د سولې جوړولو د ستراتیژې ګانو، د سولې په برخه سیمه ییزه کچه

شمیر ملي پالن  ۲۴۱۲چې د عمل او موثره ګډون او لیډر شیپ په اهمیت ټینګار کوي او همدارنګه د افغانستان په دولت غږ کوي 
نه مشخص کړي څو د افغانانو فرصتود افغانستان دولت دې ته هڅوي څو داسې نور  هغه ته مالي سرچینې برابري کړي، او ي پلی کړ 
بري او مالکیت الندې د سولې په پروسه کې د ښځو د ګډون څخه مالتړ وکړي،او په دې حواله د یوناما د مالتړ غوښتنه کوي، او تر ره

ټولنیز او  په دې راپور کې په افغانستان کې په سیاسي، اقتصادي همدارنګه د عمومي منشي څخه غوښتنه کوي څو امنیت شورا ته
 ، او د نړیوالې ټولنې په غړو غږ کوي اړه اړوندو معلوماتو ته ځای ورکړي یوځای کولو د پروسې په  ژوند کې د ښځو د

 
سیاد  -استانبول د د سیمه ییز امنیت او همکاري په اړه با ثباته او خوندي افغانستان لپاره یوه د " .۰۰

 
 او "د افغانستان "بهیرد زړه  ا

د روانو سیمه ییزو هڅو په مالتړ تاکید  د افغانانو تر رهبري الندېکي  په چوکاټ "اقتصادي همکارۍ کنفرانس ې ییز سیمه د په اړه 
د افغانستان په اړه د خپلې تماس ډلې په شمول چې په مسکو سازمان، د همکارۍ د سازمان، د شانګهای  د اسالمي همکارۍ  ،کوي

سیا کې د متقابل عمل او د باور د رامنځ ته کولو د اقداماتو غونډه ترسره کړه، ۲۲کال د اک توبر په  ۱۰۲۷کې ي  ې د 
 
کنفرانس په د په ا

د همکاري د درې اړخیزې ډلې او متحده  ناو همدارنګه د مسکو د خبرو اترو د ډیالوګ له الرې، د افغانستان، چین او پاکستا ګډون
ایالتونو، د افغانستان، ایران، او پاکستان درې اړخیزې غونډې، د افغانستان ،ایران او ترکي  ي، د افغانستان،پاکستان او انګلستان 

تاجکستان له خوا ،چین او درې اړخیزې سرمشریزې، د چین،پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ډیالوګ، د افغانستان
سره د مبارزې په برخه کې د درې اړخیزې همکاري او همغږۍ میکانیزم د باور او همکاري د را منځ ته کولو په برخه کې د  د ترهګري 

 روانو هڅو ستاینه کوي،
 
 ې پرمختیای  ي نوښتونو په ذریعه؛ لکه د ورېښم الر  هییز ترانزیت په ګډون د سیمه  او سوداګرۍ  د اسانتیا،نښلونې ې ییز د سیمه . ۰۲

ې پرمختیای  ي پروژو لکه د تاپ ي د ګازو د ییز )کمربند او سړک( نوښت، او سیمه  همې پیړۍ د ورېښم بحري الر ۱۲اقتصاي کمربند، د 

فغانستان، ایران او پروژه، د ا ۲۰۰۰د کاسا او سوداګري پروژه یعني د برېښنا د لیږد د مرکزي جنوبي اسیا نل لیکې پروژه، 
 -پروژه، د الجوردو د ترانزیت، سوداګرۍ او ترانسپورتي الرې هوکړه لیک، د ترکمنستانمنل شوې هندوستان تر منځ د چابهار د بندر 

قینه او هرات 
 
د قونسلي ویزو د همکاریو هوکړه لیکونو په ګډون،  و د سوداګرۍ او ترانزیت دوه اړخیز  لۍ برخې اوټخواف د ریل د پ –ا
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د زیربناي  ي نښلونې په ، را منځ ته کول هرني پانګونې ډیروالی، د زیربناد بسفرونو لپاره د اسانتیاوو برابرول، غځول او د سوداګریزو 
فرصتونو کاري او په افغانستان او سیمه کې د را منځ ته کول، مدیریت اړخیز هرد ترانسپورت او د پولو د ،تدارک د انرژۍ شمول، 
څو د یوه خوندي چاپیریال څخه ډاډ حاصل کړي، خپلې انکشافي  و شریکباڼو څخه غوښتنه کويداو په دې حواله د اړون برابرول

د عملي تړونونو د بشپړ پلې کولو لپاره پالیسې ګانې او ستراتیژې ګانې سره یو ځای کړي او د دغو انکشافي نوښتونو او سوداګریزو 
 ،همکارۍ ته وده ورکړي  نښلونې

 
ټینګښت لپاره کلیدي رول لوبوي، په دې ټیکاو د یزه امنیتي همکارۍ په سیمه او افغانستان کې د یکوي چې سیمه ونه د دې یاد. ۰۱

و ملګرو او سازمانونو غږ کوي چې د ییز و ملګرو د پرمختګ هرکلی کوي او پر افغانستان او سیمه ییز اړه د افغانستان او سیمه 

 غانستان امنیتي ځواکونو د ظرفیت د لوړولو او د سیمې د امنیت زیاتولو په ګډون خپل شراکت او همکارۍ ال پیاوړی کړي؛اف

 
دوي، د افغان کډوالو کورنیو بې ځایه شویو او افغان کډوالو په شمیر کې د زیاتوالی په اړه خپله اندېښنه څرګن د په افغانستان کې .۰۴

په ټینګه د دو او د کورنیو بې ځایه شویو کسانو د بیا پیوستون په خپلو لوړو ملي لومړیتوبونو کې د راوستلو لپاره ېد بیرته ستن
هڅې تشویقوي تر څو دوی په داوطلبانه، خوندي او باعزته توګه خپلو کورونو او هیواد ته ستانه شي، د  افغانستان د دولت

ستنیدو او دوامداره پیوستون لپاره زمینه راتړ کوي، چې هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته افغانستان د دولت د هغو هڅو په ټینګه مال
 برابروي او په دې اړه د دوامدارې او پراخې نړیوالې مرستې غوښتنه کوي؛

 
راپور ورکړي، په  په اړه شورا ته او انکشافاتو له سرمنشي غوښتنه کوي چې په هرو درېیو میاشتو کې په افغانستان کې د تحوالتو. ۰۰

ییزه ه تطبیق کې د پرمختګ او په سیمه خپل راپور کې د معیارونو په پرتله د پرمختګ ارزونه شامله کړي تر څو د یوناما د ماموریت پ
 کچه، د دې پرېکړه لیک د لومړیتوبونو اندازه او څارنه وشي؛

  
 .وساتيپه فعاله توګه موضوع د خپل کار په دستور کې چې  کويپرېکړه . ۰۲
 
 
 


