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د امنیت شورا
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 )۱۰۲۸( ۱۰۰۲پرېکړه لیک
د  ۱۰۲۸کال د مارچ د میاشتې پر اتمه نېټه په  ۸۲۸۸مه غونډه کې د امنیت شورا له خوا تصویب شوی

د امنیت شورا،
د افغانستان په اړه د پخوانیو پرېکړه لیکونو په یادولو سره ،په ځانګړې توګه د  ۱۴۰۰ ،۱۰۲۷ګڼې پرېکړه لیک چې په افغانستان
کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پالوي (یوناما) ماموریت د  ۱۰۲۸کال د مارچ تر  ۲۷نېټې غځوي،
پر هغه مهم رول باندي په ټینګار چې د ملګرو ملتونو سازمان به په افغانستان کې د سولې او ټيکاو د ترویج د کچې د لوړولو لپاره
دوام ورکړي،
د یوه سولهییز خوندي ټیکاو لرونکي او سوکاله افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې د دوامداره او ثابته مالتړ د باوري کولو په موخه له
کابل څخه د هغه د هیئت د وروستي سفر په یادولو سره چې د جنوري د  ۲۲ -۲۴نېټو په ترڅ کې تر سره شو،
د افغانستان د حاکمیت ،خپلواکي ،ځمکنۍ بشپړتیا او ملي یووالي د ژمنې تر څنګ د افغانستان د حکومت او خلګو پر دوامدار
مالتړ بیا ټینګار ،په داسې حال کې چې دوی د خپل هیواد په بیارغونه او د دیموکراتیکو بنسټونو په پیاوړي کولو بوخت دي،
د یوه هر اړخیز او جامع سیاسي بهیر پر مرکزي اهمیت ټینګار چې افغان شموله وي ،د افغانانو تر مشري او مالکیت الندې وي لکه
څرنګه چې د کابل د کنفرانس په اعالمیه کې راغلي او د ُبن کنفرانس په پایله کې په تفصیل سره ویل شوي؛ د ټولو هغو اشخاصو او
ډلو د پخالینې مالتړ وکړي څوک چې پخالینې ته چمتو دي او موخه ی ې د افغانانو لپاره د یوې سوله ییزې او سوکاله راتلونکې را منځ
ته کول وي او کوم چې د سولې د عالي شورا له الرې په ګډون ،د سولې د بهیر د پرمخ وړلو د هڅو هرکلی وکړي،
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د کابل د بهیر پر حیاتي رول د تاکید او د متقابلې حساب ورکونې د چوکاټ پر بنسټ پر خپل ځان د بساینې لپاره د افغانستان د
حکومت او نړيوالې ټولنې تر منځ د ستراتیژیک اجماع هرکلی،
د ملي یووالی د حکومت د څلورم کال د پیل په هرکلي او د هغو ټولو خواوو پر اهمیت په ټینګار چې د هیواد په چوکاټ کې کار کوي
څو د افغانستان د ټولو وګړو لپاره یوه سوله ییزه او سوکاله راتلونکې خوندي کړي.
د افغانستان د ټولټاکنو د خپلواک کمېسیون له اړخه د اعالن یادونه چې وای ي د هیواد پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو ټولټاکنې به
په  ۱۰۲۸کې ترسره شي ،او په افغانستان کې د ټاکنیزو اصالحاتو په برخه کې د چټک پرمختګ پر اهمیت ټینګار او په  ۱۰۲۸کال
کې د اعتباري او ټول شموله پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې او په  ۱۰۲۸کال د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو په لور ،او په
دې حواله د افغان چارواکو په غوښتنه د یوناما د دوامداره مالتړ پر سر ټینګار،
د افغانستان د امنیتي ،اقتصادي ،حکومتولي او پراختیای ي ننګونو ته چې یو له بله اړیکې لري ،د رسیدګي په موخه د یوې هر
اړخیزې تګالرې پر اهمیت ټینګار او د دې په اعتراف سره چې یوازې پوځي حل الره په افغانستان کې ټینګښت نشي تامینولی،
د انسانانو لپاره د یوې ګډې راتلونکې د یوې ټولنې په مالتړ سره د سیمه ییزې ،د سیمو تر منځ او د نړیوالې همکاري د پر مخ بیلو پر
اهمیت ټینکار چې موخه ی ې په افغانستان کې د اوږدمهالې سولې ،امنیت ،سوکالي ،پایدارې پراختیا ،او د بشري حقونو وده ده ،او
د ټولې سیمې په کچه د اقتصادي پراختیا د ګډو هدفونو پر مخ بیول دي،
په دې لړ کې ،په  ۱۰۲۲کې د ناتو په وارسا کنفرانس او د افغانستان په اړه د بروکسل په کنفرانس کې د نړیوالې ټولنې د ژمنو د مثبتو
اغیزو او دوامداره اهمیت په تشخیص ،او لکه څنګه چې په  ۱۰۲۷او  ۱۰۲۲کلونو کې د افغانستان په هکله د بروکسل په کنفرانس
کې بیا تاکید شوی ،او د  ۱۰۲۷کال د اګست په  ۱۲د افغانستان په اړه د متحده ایالتونو د ستراتيژي او د افغانستان په اړه د اروپای ي
اتحادی ې د ستراتیژي د اعالن هرکلی چې په افغانستان کې د امنیت ،پراختیا او ټیکاو لپاره د دوامداره نړیوال مالتړ په زمینه کې د یو
مهم انکشاف په حیث د  ۱۰۲۷د اک توبر پر ۲۲تصویب شو،
د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې د مالتړ په همغږي او پراختیا کې د ملګرو ملتونو د سازمان په هڅو کې د تماس نړیوالې ډلې د
مرستې په هرکلی،
د  ۱۰۲۷کال د نوامبر په  ۲۰او  ۲۲د ترکمنستان په عشق اباد کې د افغانستان په اړه د اووم سیمه ییز اقتصادي همکاریو کنفرانس
او د  ۱۰۲۷کال د ډسمبر په  ۲نېټه د اذربایجان په پالزمېنه باکو کې د وزیرانو په کچه د استانبول د پروسې د اسیا د زړه تر نامه
الندې د کنفرانس په یادولو سره،
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د افغانستان د امنیتي اړتیاوو د پوره کولو لپاره له عملیاتي پلوه ،جوګه ،مسلکي ،هر اړخیز او د اوږدې مودې لپاره د اغیزمن افغان
دفاعي او امنیتي ځواکونو د اهمیت په رابرسېره کولو  ،د دوی د پرمختګ لپاره د نړیوالې ټولنې پر ژمنو تاکید ،د افغان دفاعي او
امنیتي ځواکونو د مقاومت او بې سارې زړورتیا او د نړیوالې ترهګرۍ په وړاندې او د افغانستان په دفاع کې د دوی د مخکښ رول په
ستاینې ،او په دې حواله د افغان امنیتي ادارو د موثریت او احتساب د لوړولو د روانو ژمنو هر کلی،
په افغانستان کې د لوړې کچې د دوامداره خشونت په هکله د ژورو اندیښنو په یادولو سره ،په ځانګړی ډول د ملکي تلفاتو د شمیر،
د ټولو ترهګرو فعالیتونو ،او له خشونت سره ډکو بریدونو په کلکه غندنه ،او د دې په بیا ویلو چې د نړیوال قانون الندې د ملکيانو
عمدي هدف نیول منع دي او ممکن په جنګي جرمونو کې وشمېرل شي ،او د بشرپالنې نړیوال قانون او د بشري حقونو د نړیوال
قانون د رعایت غوښتنه ،چېرې چې اړین وي،
په دوامداره توګه د حقاني شبکې ،القاعده ،په داعش پوري د تړلې ډلې او نورو ترهګرو ډلو په ګډون د طالبانو له خوا د ویروونکي
ګواښ تشخیص او همدا راز د دغو ګواښونو د له منځه وړلو په اړه د هڅو په وړاندي ننګونې ،د دغو ډلو له خوا د تاوتریخوالي او
ترهګریزو فعالیتونو د ناوړو پایلو او د قانون د حاکمیت په تضمین کې د افغانستان د حکومت د ظرفیت په اړه او همدا راز افغان
ولس ته د بنستیزو خدمتونو د وړاندې کولو ،د دوی د بشري حقونو ،بنسټیزو ازادیو د ساتنې او ښه کولو په اړه جدي اندېښنې،
د هغو جدي تهدیدونو په اړه د اندېښنې په څرګندونې سره چې د پرسونل ضد ماینونو ،د جګړې څخه د پاتې شوې چاودیدونکو توکو
او تعبیه شوېو چاودیدونکو وسیلو ولسي وګړو ته رامنځ ته کړي ،او په دې یادونې سره چې د غړیو هیوادونو ترمنخ او همدا راز په
خصوصي سک تور کې د معلوماتو د شریکولو او د همکارۍ ډیرولوړ ته اړتیا شته،
په افغانستان کې په داعش پوري د تړلو ډلو شتون او ودې په اړه د جدې اندېښنې څرګندونه چې د افغانستان او د مرکزي اسیای ي
هیوادونو په ګډون د سیمې نورو هیوادونو امنیت ته ي ې جدې ګواښ رامنځ ته کړی ،او د دغو ډلو په وړاندې په مبارزه کې د
افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو له هڅو او همدا راز په دې لړ کې د افغانستان د نړیوالو ملګرو د مرستو بیاتایید،
پر دې بیاتاکید چې د وسله والو نښتو ټولې ښکیلې غاړې د اجرا وړ هغه ټول ګامونه واخلي چې د ملکي وګړو ساتنه تضمینوي ،په
ځانګړې توګه د ښځو ،ماشومانو ،بې ځایه شویو کسانو ،سره د جنسي تاوتریخوالې او د جنسیت پر بنسټ د قربانیانو ،او دا چې د
دغو تاوتریخوالو عاملین محاکمه شي،
د هغې کمیټۍ د روان کار څخه یادونه چې د امنیت شورا د  ۱۰۲۲کال د  ۲۸۸۸ګڼې پرېکړه لیک له مخې رامنځ ته شوی وه او د
تحلیلي مالتړ او د بندیزونو د څار د ډلو په ګډون د یادې کمیټې سره د افغان حکومت ،د سولې د عالي شورا او د یوناما د همکارۍ
دوام ،د هغو سازمانونو سره چې په جنای ي فعالیتونو کې ښکېل دي د طالبانو د زیاتیدونکې همکارۍ په اړه د ژورې اندېښنې په
څرګندونې،
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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
یوناما د  ۱۰۲۸کال د فبروري په راپور کې شوی ،د ژورې اندېښنې په څرګندونې ،او په اک ثرو ملکي ګڼ میشتو سیمو کې د ځانمرګې
بریدونو او هدفي او عمدي وژنو تقبیح کول  ،په خاص ډول د ښځو او نجونو ،د ښځینه لوړ رتبه کارکوونکو او د هغو کسانو او
خبریاالنو په شمول چې د ښځو حقونه ترویجوي،
په افغانستان کې د نا قانونه نشه ي ي توکو په کرنه ،تولید ،سوداګري او قاچاق کې د پام وړ زیاتوالي په اړه د ژورې انديښنې په ښکاره
کولو سره ،څرنګه چې د افغانستان د اپینو په هغه څېړنه کې چې د ملګرو ملتونو د نشه ي ي توکو او جرمونو د دفتر له خوا د  ۱۰۲۷د
نومبر پر  ۲۲خپره شوې ،منعکس شوي ،د افغانستان د نشه ي ې توکو د ستونزې د رسیدګۍ لپاره د عمومي او ګډ مسولیت د اصل
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 ،افغان دولت چې د نړیوالې
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
په رسیدګي خپلې هڅې زیاتي کړي،
په دې باندې په ټینګار سره چې د جنډر تساوي او د ښځو او نجونو ځواکمنتیا ،ښوونه ،بشري حقونه ،او د پرېکړې نیولو په ټولو
کچو کې بشپړ ګډون او ښکیلتیا په افغانستان کې د سولې او امنیت د ساتلو د هڅو لپاره خورا حیاتي دي ،د  )۱۰۰۰( ۲۴۱۲پرېکړه
لیک د بشپړ تطبیق غوښتنه کوي ،او د ښځو د حقونو د فعالینو د ساتنې پر اړتیا ټینګار کوي،
په افغانستان کې د بشرپالنې د وضعیت په اړه د ژورې اندېښنې په ښکاره کولو سره ،او د ملګرو ملتونو د یوې واحدې تګالرې له
مخې ،د دغه سازمان د ادارو ،بسپنو او پروګرامونو له خوا د موثرې او اغیزمنې رسونې په همغږي ،خپلو وګړو ته د بشري مرستو په
برابرونه کې د افغان حکومت د اساسي رول سره په مالتړ کولو،
 -۲د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي د  ۱۰۲۸کال د فبروري د  ۱۷نیټې د راپور ( )S/2018/165هرکلی کوي؛
 -۱له افغان حکومت او افغانانو د مالتړ په تړاو ،د بدلون د لسیزې په اوږدو کې د هغه په ګډون د ملګرو ملتونو اوږد مهال ژمنتوب
ستای ي ،او د یوناما او د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي د ځانګړې استازي له کار څخه بشپړ مالتړ او د یوناما د ماموریت د پوره
کولو لپاره د دوامدارو او کافي سرچینو پر اړتیا ټینګار کوي؛
 .۴د ماموریت د دندو ،لومړیتوبونو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت د اړوندو سرچینو د ستراتیژیکې بیا ک تنې د موندنو
هرکلی کوي او د دغه نظر په ګډون چې د سولې د هڅو د مالتړ په برخه کې د ماموریت اساسي دندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو
د کار په دریو ستونو کې د شخړې د مخنیوي ،د شخړې د حل او سولې جوړونې په هکله د عمومي منشي له ټینګار سره په تنظیمولو
کې ،د سپارښتونو د پلي کولو غوښتنه کوي ،د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د مالتړ په ګډون ،چې یو با ثباته ،او ټول شموله سیاسي
چاپیریال را منځ ته کوي؛
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 -۰پرېکړه کوې چې د  ۱۰۲۸کال د مارچ تر  ۲۷نیټې د یوناما ماموریت وغځوي څرنګه چې د دغې شورا په ۲۷۰۲ ،)۱۰۰۲( ۲۲۲۱
(۱۲۰۲ ،)۱۰۲۴( ۱۰۸۲ ،)۱۰۲۱( ۱۰۰۲ ،)۱۰۲۲( ۲۸۷۰ ،)۱۰۲۰( ۲۸۲۷ ،)۱۰۰۸( ۲۸۲۸ ،)۱۰۰۸( ۲۸۰۲ ،)۱۰۰۷
( )۱۰۲۷( ۱۴۰۰ ، )۱۰۲۲( ۱۱۷۰ ،)۱۰۲۲( ۱۱۲۰ ،)۱۰۲۰ګڼو پرېکړه لیکونو کې تعریف شوي او د دغه سند په شپږم او اوم
پراګرافونو کې راغلي؛
 -۲تاییدوي چې د یوناما تمدید شوی ماموریت د امنیت ،حکومتولی او پرمختیا په برخو کې د افغانستان له خوا د مشرۍ او مالکیت
له اخیستلو سره د مالتړ لپاره دی چې د بدلون د لسیزې ( )۱۰۱۰-۱۰۲۲سره ،او د افغانستان او نړیوالې ټولنې تر منځ په نړیوالو
کنفرانسونو (لکه د کابل د  ۱۰۲۰کال کنفرانس ،د لندن د  ۱۰۲۰او  ۱۰۲۰کلونو کنفرانس ،د  ۱۰۲۲کال د ُبن کنفرانس ،د
 ۱۰۲۱کال د توکیو کنفرانس ،په  ۱۰۲۲کال کې د بروکسل ،په لیزبون کې د ناتو  ۱۰۲۰کال سرمشریزې ،د شیکاګو د  ۱۰۲۱کال
کنفرانس ،د ویلز  ۱۰۲۰او د وارسا  ۱۰۲۲کال کنفرانس او  ۱۰۲۷بروکسل کنفرانس) کې د هوکړو سره په سمون کې دی؛
 -۲وړاندي پرېکړه کوې چې یوناما او د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي ځانګړې استازی به د خپل واک په چوکاټ کې او په داسې
بڼه چې د افغانستان حاکمیت ،مشرتابه او مالکیت سره په سمون کې وي او د افغانستان د دولت په همکارۍ او د نړیوالو
کنفرانسونو (لکه د لندن ،کابل ،توکیو ،بروکسل او ُبن) د اعالمیو او پایلو په مطابق ،الندینیو لومړیتوبونو ته په ځانګړې تمرکز
سره ،خپلو نړیوالو بشري هڅو ،مشرۍ او همغږۍ ته دوام ورکړي:
(الف) د افغانستان د دولت د غوښتنې په صورت کې د عامه پوهاوي او ښو هڅو دفترونه برابروي تر څو د افغانانو او د
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
افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې د باور د فضا د رامنځ ته کولو د تدبیرونو وړاندیز او مالتړ ،په داسې حال کې چې د هغو
تدبیرونو او کړنالرو د پلې کېدو بشپړ درناوی وشي چې د امنیت شورا په ،)۱۰۲۲( ۲۸۸۸ ،)۱۰۲۲( ۲۸۸۸ ،)۲۸۸۸( ۲۱۲۷
 )۱۰۲۲( ۱۱۲۲ ،)۱۰۲۱( ۱۰۸۴ ،)۱۰۲۱( ۱۰۸۱ګڼو او د شورا په نورو اړوندو پرېکړه لیکونو کې معرفی شوي دي؛
(ب) د افغان چارواکو په غوښتنه ،د راتلونکې پارلماني او د ولسوالیو د شورا ګانو د ټاکنو چې په  ۱۰۲۸کې کېدونکې
دي په ګډون د افغان ټاکنیزو سازمانونو مالتړ ،د افغانستان د دولت د هڅو مالتړ ،د ټاکنیزو اصالحاتو د هڅو په ګډون د ټاکنیز بهیر
د پایښت ،صداقت ،او بشپړتیا پیاوړی کول څرنګه چې د لندن ،کابلُ ،بن ،توکیو ،بروکسل او شیکاګو په کنفرانسونو کې پرې
هوکړه شوې ده؛ او د افغانستان د دولت سره په نږدې سال او همغږۍ په دغه پروسه کې د افغان ښکیلو ادارو ظرفیت لوړوي او د
هغوي لپاره تخنیکي مرستې برابروي؛
(ج) د ګډې همغږۍ او څار د بورډ د ګډ رییس په توګه ،د افغانستان د دولت د پرمختیای ي او حکومتولي د
لومړیتوبونو لپاره د نړیوالې ټولنې د مالتړ د ال زیات منسجم کولو وده چې په کې د دولت د اصالحي اجنډا د روان پرمختګ او
تسلسل مالتړ شامل دی او همدا راز ،د سرچینو برابرول ،د پرمختیای ي تګالرې د مراجعو د تسهیلوونکی او راغونډوونکی په حیث د
نړیوالو سازمانونو او مرستندویه ادارو همغږۍ چې په کې د متقابلې حساب ورکونې د چوکاټ جوړښت او څارنه شامله ده ،د منسجمو
اطالعاتو د شریکولو او شننې د کچې لوړول ،د پرمختیای ي مرستو طرحه او رسول په داسې ډول چې د افغانستان د حاکمیت ،مشرۍ
او مالکیت سره په سمون کې وي ،او د ملګرو ملتونو سازمان د ادارو ،بسپنو او پروګرامونو د مرستو ترتیبول په ځانګړې توګه د مخدره
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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افغانستان د حاکمیت ،مشرۍ او مالکیت سره په سمون کې وي ،په ځانګړې توګه د معلوماتو د شریکولو په برخه کې ،څرنګه چې د
کابل او توکیو په کنفرانسونو کې ژمنه شوې ،هغو هڅو ته لومړیتوب ورکول تر څو د افغانستان د دولت له خوا د پرمختیای ي مرستو د
رسولو تناسب لوړ کړای شي ،د متقابلې حساب ورکونې او روڼتیا د هڅو او د مرستو د کارونې د اغیزمنتیا مالتړ سره د لګښت
اغیزمنتیا ،څرنګه چې د کابل ،توکیو او بروکسل په کنفرانسونو کې ژمنه شوې وه ،تقویه کوي؛
(د) د سیمه ییزې همکارۍ مالتړ کوي تر څو د اسیا په زړه کې له خپل رول څخه په ګ ټه اخیستنې ،په سیمه کې د همکارۍ د ودې
لپاره د افغانستان سره مرسته وشي ،او د السته راوړنو پر بنسټ د با ثباته او سوکاله افغانستان پر لور کار وشي؛
(ه) د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر د دفتر په مالتړ د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون سره د
همکارۍ او ظرفیت لوړولو ته دوام ورکوي ،د ملکي وګړو د وضعیت د څارنې لپاره د افغانستان دولت او اړوندو کورنیو او نړیوالو
غیردولتي سازمانونو سره همکارۍ کوي ،د ملکي وګړو د ساتنې تامینولو د هڅو په همغږۍ ،د توقیف ځایونو په څارنې ،د حساب
ورکونې په ترویجولو ،د افغانستان د اساسي قانون او هغو ټولو نړیوالو تړونونو چې افغانستان د یو هیواد په ډول د هغه غړۍ دی ،د
بنسټیزو خپلواکیو او د بشري حقونو د احکامو بشپړ پلې کولو کې مرسته کوي ،په ځانګړې توګه ،د ښځو په وړاندې د تبعيﺾ د ټولو
شکلونو د له منځه وړلو د کنوانسیون په ګډون هغه احکام چې ښځو ته د هغوی د بشري حقونو ورکولو په اړه دي مرسته کوي؛
(و) د پرېکنده مالتړ د غیر جنګي ماموریت سره له نږدې ،چیرې چې اړین وي ،همغږۍ او همکارۍ کوي څرنګه چې د ناتو سازمان
او افغانستان ،او همدا راز د ناتو د لوړ پوړی ملکي استازی سره تر منځ هوکړه شوې؛
 -۷د یوناما او ملګرو ملتونو د ځانګړی استازی څخه غواړي چې د " ملګرو ملتونو د سازمان د واحدې " کړنالرې پر بنسټ ،د
افغانستان د دولت په همکارۍ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو ،بسپنو او پروګرامونو کې د ال زیات انسجام ،همغږۍ
او اغیزمنتیا تر السه کولو لپاره هڅې زیاتې کړي تر څو د افغانستان د اصالحاتو د اجنډا سره په سمون کې ،په مجموعی توګه د دوی
اغیزمنتیا ال زیاته کړي؛ په داسې ډول د ملګرو ملتونو سازمان په ټولو چارو کې خپلې مشرۍ ته دوام ورکړي چې د افغانستان د
حاکمیت ،مشرۍ او مالکیت او د نړیوالو بشري هڅو سره په سمون کې وي ،او موخه ی ې د مسوولیتونو په تر سره کولو کې د افغان
بنسټونو د رول پیاوړی کول وي ،په ځانګړې توګه په هغو برخو کې چې د افغانستان دولت له خوا د ظرفیت د لوړولو لپاره را په ګوته
شوې وي ،الندینیو لومړیتوبونو ته په پام سره ،د دوه اړخیزې هوکړې او د وضعیت پر بنسټ افغان مشرۍ او مالکیت ته د انتقال
لپاره د ملي تطبیق مودل په لور خوځیدل چې یوې روښانې او عملي تګالرې سره مل وي او په دې لړ کې د هیواد له سیستمونو څخه
په پراخ ډول ګ ټه واخیستل شي:
(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 کې وي،
په ټول هیواد کې د کابل بهیر د پلې کولو مالتړ چې د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو د دفتر په پراخه همکارۍ وي او د دولت
د تګالرو سره په سمون کې وی؛
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(ب) د لندن ،کابلُ ،بن او توکیو په کنفرانسونو کې د شویو ژمنو د پلې کولو لپاره د افغانستان د دولت د هڅو مالتړ ،په ټول هیواد
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
وخت سره او په دوامداره توګه ترالسه شي؛
(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
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 د
داوطلبانه ،خوندي ،باعزته او دوامداره ستنیدو لپاره د مساعدو حاالتو برابرولو په برخه کې د ملي او سیمه ییزو چارواکو اغیزمن مالتړ
او د هغو سیمو په پرمختیای ي حل الرو ځانګړی تمرکز چېرې چې ډیر کډوال راستنیږي؛
 -۸پر ټولو ملي او نړیوالو ملګرو غږ کوي چې له یوناما سره د ماموریت په تطبیق او په ټول هیواد کې د ملګرو ملتونو د اړوند پرسونل
د امنیت او ازادانه خوځښت په هڅو کې مرسته وکړي؛
 -۸د اړتیاوو او د امنیت په نظر کې نیولو سره د ملګرو ملتونو د ټولیز موثریت په ګډون ،په والیتونو کې د یوناما او ملګرو ملتونو د
نورو ادارو ،بسپنو او پروګرامونو د دوامداره او مناسب شتون پر حیاتي اهمیت په ټینګار سره ،چې بنسټ ی ې د ملګرو ملتونو پر یوه
واحده تګالره او د افغان حکومت د لومړیتوبونو په مالتړ او د هغه سره پر نږدې سال مشورې او همغږي والړ وي،
 -۲۰د 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
افغانستان د دولت د دوامدارو هڅو ،د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې او پخالینې د خبرو اترو او سیاسي ګډون ،او په دغه
بهیر کې د ښځو او د ښځو د حقونو د ډلو د ګډون هرکلی کوي ،څرنګه چې د کابل کنفرانس په اعالمیه کې راغلي او د ُبن کنفرانس په
اصولو او پایلو کې بیان شوي ،د هغو ټولو کسانو لپاره چې د یاد بهیر د پایلې سره سم له تاوتریخوالو الس اخلي ،د نړیوالو ترهګرو
ډلو سره هیڅ کومه اړیکه نلري ،د اساسي قا نون درناوی کوي او چمتو دي چې د سوله ییز افغانستان په بیا ودانولو کې برخه واخلي،
او د افغانستان دولت هڅوي چې د یوناما له دفترونو په ګ ټه اخیستنې او د هغو تطبیقي اقداماتو او کړنالرو په اړه چې د امنیت شورا
په اړوندو پرېکړه لیکونو کې معرفي شوي ،په مناسب ډول د دغه بهیر مالتړ وکړي؛
 -۲۲د افغانستان د دولت په غوښتنه او په نږدې سال مشورې سره ،د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې هر اړخیز بهیر په مالتړ
کې د یوناما پر رول ټینګار کوي په داسې حال کې چې ،د کابل کنفرانس د اعالمی ې او د ُبن کنفرانس د نتایجو اړوندو ارزښتونو ته په
اشارې سره ،د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون سره په همکارۍ ،د سولې د دغه بهیر د اغیز ارزونې ته دوام ورکوي ،او
نړیواله ټولنه هڅوي چې په دې لړ کې د افغانستان د دولت په هڅو کې مرسته وکړي؛
 -۲۱د افغانستان د ټولو سیمه ییزو او نړیوالو شریکباڼو څخه غوښتنه کوي څو د سولې او پخالینې په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي ،د
سولې او امنیت لپاره د کابل د پروسې له الرې چې د افغانستان د دولت تر مشرتابه الندې د  ۱۰۲۷کال د جون پر  ۲په کابل کې
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پیل شو ،د افغان حکومت او د طالبانو د ډلو له واک لرونکو استازو سره د بیړنیو او نیغ په نیغ خبرو اترو لپاره کار کوي ،او په
افغانستان کې د سولې او ټیکاو د هڅو د پر مخ بیولو په برخه کې د روانو نړیوالو هڅو هر کلی کوي،
 .۲۴د سولې او پخالینې لپاره د ستراتیژيک پالن د منلو چې د افغانستان د سولې د عالي شورا له خوا وړاندي شوی ،هر کلی کوي ،د
هغ ه د موثره پلي کولو غوښتنه کوي ،او تاکید کوي چې د سولې هغه پالن چې له اسالمي حزب سره د افغانستان د دولت او د سولې
د عالي شورا تر منځ د  ۱۰۲۲کال د سپټمبر په  ۱۸السلیک شو د دولت د سولې د ټولیزو هڅو په برخه د پام وړ انکشاف ده او د هغه
د موثره پلي کولو غوښتنه کوي،
 -۲۰د هر اړخیزو ،رڼو او اعتباري ټاکنو پر بنسټ په افغانستان کې د دوامدارې دیموکراتیکې پرمختیا پر اهمیت تاکید کوي ،په دې لړ
کې ،په  ۱۰۲۸کال کې د راتلونکو پارلماني ټاکنو او د ولسوالیو د شورا ګانو د ټاکنو او د نړیوالو اړوندو کنفرانسونو او د افغانستان د
ژمنو سره په سمون کې ،په  ۱۰۲۸کال کې د ولسمشریزو ټاکنو د تنظیم هرکلی کوي څو د افغانستان په ټاکنیزه پروسه کې ال ښه والی
را منځ ته کړي او په دې حواله د چټک پرمختګ د اهمیت پر سر ټینګار کوي ،او غوښتنه کوي چې د افغانستان د دولت له خوا د
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
هغو تدابیرو غوښتنه کوي چې وکوالی شي د راي ورکونکو او نوماندانو په حیث د ښځو بشپړ او خوندي ګډون تامین کړي،
 .۲۲د افغانستنان د سولې او پرمختګ د نوې ملي چوکاټ هرکلی کوي چې د ځان بساینې د ترالسه کولو په لور او د پنځو نویو ملي
لومړیتوبونو د پروګرامونو د وړاندې کولو په برخه کې د افغانستان د ستراتیژیکې پالیسي لومړیتوبونه تنظیموي ،د یوه ملي منشور پر
بنسټ د ښځو اقتصادي پیاوړتیا ،ښاري انکشاف ،جامع کرنیزه او ملي زیربنا ،د پایداره انکشاف او ټیکاو د پر مخ بیولو لپاره د ښو
شرایطو را منځ ته کول ،او د دوه اړخیزې حسابورکونې پر بنسټ د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې د اوږمهاله مالتړ لکه څنګه چې
یادونه ي ې د ځان بساینې د دوه اړخیزه حسابورکونې په چوکاټ ( )SMAFکې شوې هرکلی کوي ،او د اجنډا د اصالحاتو ،لومړیتوب
لرونکي ملي پروګرامونه او د انکشاف او حکومتولۍ د موخو لکه څنګه چې د ځان بساینې د دوه اړخیزه حسابورکونې په چوکاټ
( )SMAFکې پرې موافقه شوې د دوامداره او پرلپسې پلي کولو پر حیاتي اهمیت تاکید،
 .۲۲په نړیوالو تمویل کونکو ،سازمانونو او افغان حکومت غږ کوي څو په هغو ژمنو چې د کابل ،بن ،توکیو ،لندن او د بروکسیل په
کنفرانسونو کې ترسره شوې ،ودریږي،
 .۲۷په ملګرو ملتونو او همدارنګه په پراخه نړیواله ټولنه غږ کوي څو د افغانستان د حکومت د اصالحاتو اجنډا مالتړ ته دوام ورکړي،
 -۲۸د افغانستان د دولت د اصالحاتو د اجنډا د پلې کېدو په همغږۍ ،تسهیل او څارنه کې د همغږۍ او څار د ګډ بورډ پر مرکزي
رول ټینګار کوي ،په داسې ډول چې د افغانستان د مشرۍ ،مالکیت او حاکمیت سره په سمون کې وي او پر اړوندو عاملینو غږ کوي
چې په دې لړ کې د همغږۍ او څار ګډ بورډ سره خپلې همکارۍ ال زیاتې کړي؛
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 .۲۸په یوه هر اړخیزه چوکاټ کې او د  ۲۴۱۲ګنې پرېکړه لیک ( )۱۰۰۰او د ښځو ،سولې او امنیت په اړه د  )۱۰۲۲( ۱۱۰۱پریکړه
لیک په شمول د ورپسې پرېکړه لیکونو سره په سمون کې د فعالیت ،مسلکیتوب او حساب ورکونې د زیاتوالی اهمیت بیا بیانوي،
چې د ارزونې مناسبو کړنالرو په ذریعه وي او د ښځو او ماشومانو د حقونو په اړه روزنه په کې شامله وي او د افغانستان د  ۲۴۱۲د
عمل ملي طرحې د پلې کې دو په مالتړ وي ،او د افغانستان د دولت او نړیوالې ټولنې د هغې ژمنې پر اهمیت ټینګار کوي چې د
افغانستان د ملي دفاع او امنیتي ځواکونو وړتیا ،مسلکيتوب او پایښت تامینوي؛
 -۱۰په دې لړ کې د افغ ان ملي پوځ په رامنځ ته کولو کې د دوامدار پرمختګ او د افغانستان د ملي پوځ د توان چې په خپله،
عملیاتونه پالن او تر سره کړي ،هرکلی کوي ،د روزونکو ،سرچینو ،مشورتي ډلو  ،د دفاع د پالنولو دوامداره بهیر او د دفاع په برخه
کې د اصالحاتو د نوښتونو د مرستې په ذریعه ،د دوامدارې روزنې هڅې او مرستې تشویقوي؛
 - .۱۲د افغانستان د ملي پولیسو د ظرفیتونو په لوړولو کې د افغان چارواکو د روانو هڅو هر کلی کوي ،د دې موخې په الس ته راوړلو
کې د نورو هڅو غوښتنه کوي ،د ال زیات جلب و جذب ،ساتنې ،روزنې او د افغانستان د ملي پولیسو په لیکو کې د ښځو د ظرفیت
لوړولو او روزنې د همغږۍ لپاره او د افغانستان د  ۲۴۱۲د عمل ملي طرحې په بشپړ پلې کېدو کې د یوې اغیزمنې تګالرې په جوړولو
او همدا راز د دوي د جنسیت پر بنسټ د ادغام د استراتیژی په پلې کولو کې د کورنیو چارو وزارت او د افغانستان د ملي پولیسو ژمنه
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
کافي او توان لرونکو پولیسو پر اهمیت ټینګار کوي؛
 -۱۱د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي په ځانګړې توګه ،د سیمې په کچه روان تاوتریخوالی او بریدونه چې د
طالبانو ،حقاني شبکې ،القاعدې ،په داعش پوري د تړلو ډلو او نورو ترهګرو ،سخت دریځو او متشددو ډلو ،ناقانونه وسله والو ډلو،
جنایتکارانو او بهرنیو جنګیالیو له خوا تر سره کیږي ،او په دې لړ کې پر ټولو هیوادونو غږ کوي چې د اطالعاتو د شریکولو ،د پولو د
کنترول ،د قانون د تنفیذ او جنای ي عدالت د زیاتوالی په موخه خپله نړیواله او سیمه ییزه همکارۍ ال پیاوړې کړي تر څو په غوره توګه
د دغو ګواښونو او د راستنیدونکو بهرنیو جنګیالیو او ترهګرو له خوا د ګواښونو مخه ونیول شي؛
 .۱۴په کلکو ټکو د هغو ټولو بریدونو لکه ،د تعبیه شویو چاودیدونکو وسیلو بریدونه ،ځانمرګي بریدونه ،ترور ،تښتونه ،د ملکي
وګړو ،افغان او بهرنیو ځواکونو هدفي وژنه او پر ټینګښت ،بیا ودانولو او پرمختیای ي هڅو د دغو بریدونو زیان رسوونکی اغیز غندنه
کوي ،همدا راز د طالبانو ،حقاني شبکې ،القاعدې ،په داعش پوري د تړلو ډلو او نورو ترهګرو ،سخت دریځو او متشددو ډلو،
ناقانونه وسله والو ډلو له خوا د ډال په توګه د ملکي وګړو کارونه غندي،او په دې ټینګار چې ددغه ډول عملونو ترسره
کونکي،تنظیمونکي ،مالي مالتړ کونکي او ذمه وار تر احتساب الندې ونیسي او عدالت ته ي ې را کښ کړي او همدارنګه په ټولو
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
د دولت او په دې حواله د اړوندو چارواکو سره فعالي همکاري ته دوام ورکړي؛
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 .۱۰په کلکو ټکو ،د طالبانو ،حقاني شبکې ،القاعدې ،په داعش پوري د تړلو ډلو او نورو ترهګرو ،سخت دریځو او متشددو ډلو،
ناقانونه وسله والو ډلو او جنایتکارانو ته د وړو او سپکو وسلو ،پوځي تجهیزاتو ،تعبیه شویو چاودیدونکو وسیلو په ګډون د وسلو
دوامداره لیږد غندي ،او غړي هیوادونه هڅوي تر څو د تعبیه شویو چاودیدونکو وسیلو په وړاندې مبارزې لپاره د یو بل سره معلومات
شریک کړي ،مشارکت او په ملي کچه تګالرې او وړتیاوې رامنځ ته کړي څو د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو سره مبارزه وکړي؛
 .۱۲د دیپلوماتیکو او قونسلي چارواکو او په افغانستان کې د نورو نړیوالو ټولنو د استازو په وړاندې د تاوتریخوالي کړنې ،او همدا راز
پر بشري ،پرمختیای ي او روغتیای ي کارکوونکو او روغتیای ي مرکزونو او ترانسپورت ،د بریدونو دوامدارو پېښو په کلکه غندي؛
 .۱۲د بشر پالنې او پراختیاي ي کارکونکو په وړاندې د دوامداره بریدونو په کلکه غندلو سره ،او د شخړې د ټولو ډلو څخه غوښتنه کوي
څو نړیوال بشر دوستانه قانون په پشپړه توګه رعایت کړي او د ملګرو ملتونو او د بشر پالنې د نورو ادرو او سازمانونو سره بشپړه
همکاري وکړي ،او د بشر پالنې د کارکونکو او همدارنګه د تدارکاتو او تجهیزاتو د رسولو د خوندي ،چټک او نه ممانعت وړ السرسي
څخه ډاډ حاصل کړي،د دې په خاطر چې دغه ډول کارکونکو ته اجازه ورکړل شي څو په موثره توګه خپلې دندې ترسره کړي او د
کډوالو او داخلي بې ځایه شوی کسانو په ګډون د متاثره شویو کسانو سره مرسته وکړي،
 .۱۷تاکید کوي چې د وسله والې شخړې ټولې ډلې د نړیوال بشر دوستانه قانون په شمول د نړیوال قانون الندې خپلې ژمنې په بشپړه
توګه رعایت کړي څو د بشري کارکونکو او طبي کارکونکو او د هغوي د ترانسپورټ او تجهیزاتو د وسیلو او همدارنګه د روغتونونو او
نورو طبي تعمیرونو د ساتنې څخه ډاډ حاصل شي،
 .۱۸د خپل هیواد د خوندي کولو او د ترهګري په وړاندې د هغوي د مبارزې په برخه کې د د پولو هاخوا تنظیم شویو جرمونو او له
خشونت څخه د ډک افراطیت د اړیکو په شمول چې کله د ترهګري ته زمینه برابروي ،د افغانستان د دولت ،په خاص ډول د افغان
ملي امنیتي ځواکونو لپاره د مالتړ پر سر په خپل مالتړ په بیا تاکید سره،د نړیوالې ټولنې په مرسته په افغان دولت غږ کوي چې د
افغانستان امنیت او ټیکاو ته د طالبانو له خوا د حقاني د شبکې په شمول او همدارنګه د القاعدي او د داعش د خواخوږو او نورو
ترهګرو ډلو ،توندالرو او افراطي ډلو ،ناقانونه وسله والو ډلو ،جناتیکارانو ،او هغه کسانو په ګډون چې د مخدره توکو په تولید،
قاچاق او د ناقانونه مخدره توکو په سوداکري کې ښکیل دي د ورپیښ خطر سره دوامداره مبارزه وکړي،
 .۱۸تاکید کوي چې د قانون د نافذوونکو او امنیتي ادارو له خوا په داخل او د ادارو تر منځ موثره همکاري د ترهګري سره د موثره
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
هیوادونو کې د شریکباڼو سره همغږي ال ښه کړي ،د یوې پراخې او یو ځای شوې ملي پالیسې د را منځ ته کولو په برخه کې د
افغانستان روانې هڅې په رسمیت وپیژني څو د ترهګري او تندالرې د افراطیت سره مبارزه وګړي ،او د نړیوالې ټولنې په مرسته د
افغانستان دولت تشویقوي څو د هغه د پلي کولو لپاره داسې ستراتیژې ګانې او موثره میکانیزمونه را منځ ته کړي چې په هغه کې هغو
حاالتو ته پاملرنه شوې وي چې د نړیوال قانون الندې د افغانستان د ژمنو سره په سمون کې دي کوم چې د ترهګري لپاره زمینه
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برابروي ،او د هغو سپارښتنو او اړوندو تخنیکي مرستو د اړتیاوو بیا یادونه کوي چې افغانستان ته د ترهګري سره د مبارزې د کمیټې د
تمرکز شوې لیدنې په هکله په راپور کې په ګوته شوې،
 .۴۰د اړوندو ځاي ي ټولنو او نا دولتي فعالینو د ښکیلتیا په تشویقولو سره او د ستراتیژې ګانو جوړول او د ښځو د مشرتابه او د ښځو د
سازمانونو په ګډون چې موخه ی ې د ترهګري او تندالرې خشونت سره مبارزه ده لکه او څنګه چې ترهګري ته زمینه برابروي،او د هغه
لمسون سره د مبارزې له الرې او د هغه په شمول چې موخه ي ې د ترهګریزو عملونو ترسره کول دي،د مقابله ي ي هڅو او نورو مناسبو
مداخلتونو را منځ ته کول او د هغوي د ظرفیت جوړول چې خپل فعالیتونه په موثره توګه پر مخ یوسي،
 .۴۲د بهرنیو ترهګرو جنګیالیو د تعقیب ،اصالح او د ټولنې سره د هغوي د یو ځای کېدو لپاره د اړوندو ملي ستراتیژې ګانو پر اهمیت
ټینګار،
 .۴۱د افغانستان د ماین پاکي د پروګرام په پلې کېدو کې تر دې مهال د الس ته راوړنو هرکلی کوي ،په ځانګړې توګه د  ۲۸۸۰د
دودیزو وسلو کنوانسیون کې د جګړې څخه د پاتې شونو چاودېدونکو توکو د پنځم پروتوکول تصویب ،د ملګرو ملتونو سازمان او ټولو
اړوندو عاملینو په مالتړ د افغانستان دولت هڅوي تر څو د پرسونل ضد ماینونو ،د تانک ضد ماینونو او د جګړې څخه د پاتې شونو
چاودېدونکو توکو په را ایستلو او له منځه وړلو کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي ،او د قربانیانو پالنې ،بیارغونې او اقتصادي او ټولنیز
پیوستون کې مرستې برابرې کړي؛
 .۴۴د ماشومانو د مرګ ژوبلې ،استخدام او کارونې د مخ پر زیاتیدونکي شمیر ،په خاص ډول د ترهګرو او افراطي ډلو له خوا د
اندیښنو په یادولو سره ،د قانون د معرفي کولو او همدارنګه د ماشومانو د ساتني د محلي واحدونو د جوړولو لپاره د افغانستان د
دولت چې موخه ي ې د افغان وسله والو ځواکونو په دننه کې د ماشومانو د استخدام او کارونې بندول دي ،ستاینه کوي ،د کم عمر
درلودونکو کسانو د استخدام د محنیوي د عمل د پالن د پلي کولو د ترالسه شوي پرمختګ هرکلی کوي ،د ښوونځیو او روغتونونو د
ساتنې پر اړتیا اندېښنه څرګندوي ،د وسله والو نښتو په حالت کې د ماشومانو په وړاندې د هر راز سرغړونې او ناوړه ګ ټې اخیستنې په
سختو ټکو پر غندنې ټینګار کوي او د مسوولو کسانو د محاکمې غوښتنه کوي ،په دې لړ کې له یوناما غواړي چې په وسله والو نښتو
کې د اغیزمن شویو ماشومانو د ساتنې د پیاوړې کولو لپاره د هلو ځلو مالتړ ته دوام ورکړي او د افغانستان د دولت سره په ګډه د عمل
د پالن تګالرې او الر نخشه او د هغو ټولو اقداماتو چې د ماشومانو په وړاندې د جنسي تاوتریخوالي په ګډون د سرغړونو او ناوړې ګ ټې
اخیستنې مخنیوی کوي ،د پلې کېدو مالتړ وکړي ،د ملګرو ملتونو سازمان له سرمنشي غواړي چې د ماشومانو د ساتنې د چارو او د
یوناما ظرفیت ته لومړیتوب ورکړي او د امنیت شورا د اړوندو پرېکړه لیکونو سره په سمون کې ،په خپلو راتلونکو راپورونو کې د هیواد
د وسله واله نښته او د ماشومانو موضوع شامله کړي؛
 .۴۰پر غړیو هیوادونو غږ کوي چې خپلې هڅې او همدارنګه نړیواله او سیمه ییزه همکاري چټکه کړي چې موخه ي ې د نړیوالې ټولنې
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
متوجه ده او طالبانو او په دوی پوري اړوندو ډلو مالي سرچینو ته د پام وړ ګ ټه رسوي او ممکن القاعده ته هم ګ ټه ورسوي،په
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افغانستان کې د نا قانونه مخدره موادو د ستونزې د هوارولو په برخه او د نا قانونه مخدره توکو او د دوي د کیمیاوي اجزاوو د قاچاق
په وړاندې د همکاري له الرې او د هغه په شمول د ګډ او مشترک مسولیت د اصولو سره په سمون کې عمل وکړي ،همدارنګه د پولو د
تنظیم په همکاري ټینکار کوي او د افغانستان د مخدره توکو د عمل د ملي پالن د مالتړ لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې همکاري په اړتیا
ټینکار کوي ،د ملګرو ملتونو د مخدره توکو سره د مبارزې او جرمونو د دفترد دوامداره هڅو ستاینه چې موخه ي ې د افغانستان د
مخدره توکو سره د مبارزې د وزارت د ظرفیت لوړول دي څو وکوالی شي یاده پالیسې تطبیق کړي ،د پاریس د تړون د نوښت او د
پاریس-مسکو د بهیر او د هغه د همکارانو او همدا راز د اروپاي ې اتحادي ي ،ناتو ،د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان ،د امنیت د
ګډ تړون د سازمان ،د شانګهای د همکارۍ د سازمان ستاینه کوي او همدارنکه د مرکزي اسیا د سیمه ییزو اطالعاتو او همغږۍ د مرکز
د کار چې موخه ي ې د مخدره توکو د نا قانونه قاچاق ،د رواني حالت د فعالولو توکي او د هغوي د کیمیاوي اجزاوو سره مبارزه کول
دی ،هرکلی کوي ،د  )۱۰۲۲( ۲۸۸۸پریکړه لیک وروسته را منځ ته شوې کمیټه ،د  )۲۸۸۸( ۲۱۲۷پریکړه لیک وروسته را منځ ته
شوې کمیټه )۱۰۲۲( ۲۸۸۸ ،پریکړه لیک او  )۱۰۲۲( ۱۱۴۲پریکړه لیک هڅوي چې د حقاني شبکې ،داعش ،القاعده او
خواخوږو انفرادي کسانو ،ډلو او نهادونو په شمول د طالبانو د تنظیم شویو جرمونو د اقدامونو او د نورو شیانو تر څنګ د مخدره
توکو د ناقانونه تولید او قاچاق او د هغوي د کیمیاوي اجزاوو او مالي سرچینو تر منځ اړیکې ته دوامداره پاملرنه واړوي؛
 .۴۲د عادالنه او شفاف عدلي سیستم د رامنځ ته کولو د بهیر د چټکولو ،د معافیت د کلتور د له منځه وړلو او په ټول هیواد کې د
قانون د حاکمیت د پیاوړی کولو پر اهمیت ټینګار کوي ،په افغانستان کې ،د زندانونو په سک تور کې د بیارغونې او اصالحاتو د ال ډیر
پرمختګ پر اهمیت ټینګار کوي څو هلته د بشري حقونو او د قانون د حاکمیت درناوي ښه کړای شي ،په افغانستان کې ټولو
بندیخانو او توقیف ځایونو ته ،څرنګه چې د تطبیق وړ وي ،د دې اهمیت په ښودلو سره چې بندیخانو او توقیف ځایونو ته د اړوندو
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 دولت له خوا هغه ترسره شوې هڅې چې موخه ي ې د افغانستان لپاره د دوام یقیني کول دي ،د داسې هڅو د بشپړ تطبیق په
اهمیت ټینګار ،د افغانستان په دولت غږ کوي تر څو خپلې څرګندې ژمنې ترسره کړي او د شکنجې په وړاندې د کنوانسیون اختیاري
پروتوکول تصویب کړي او د بشر دوستانه قانون او د بشري حقونو د قانون په شمول د اړون نړیوال قانون لپاره د بشپړ درناوي
غوښتنه کوي؛
 .۴۲له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د دولت ژمنې درک کوي ،په دې حواله د قانون د حاکمیت ،حکومتولي،
او له اداري فساد سره د مبارزې ،د اداري فساد په وړاندي د عدلی او قضای ي مرکز ،او د ملي تدارکاتو د کمېسیون ،او د سپټمبر پر ۱۸
د اداري فساد پر ضد د ملي ستراتیژي د تصویبولو هرکلي کوي ،د دې د موثره پلې کولو غوښتنه کوي ،د اجرائیه او مقننه قواوو په
ګدون ،ټول افغان نهادونه هڅوي څو له اداري فساد سره مبارزه وکړي او د ښې حکومتولی څخه ډاډ حاصل کړي ،او په دې برخه کې
د شوو پرمختګونو هرکلی کوي او د ال ډیرو ملي هڅو په اړتیا ټینګار کوي څو د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې شته پالنونه
تطبیق کړي او همدارنګه په دې برخه کې د نړیوالو له خوا د تخنیکي مرستو د برابرولو د هڅو هر کلی کوي،
 .۴۷په ټول هیواد کې د نړیوال بشر دوستانه قانون په شمول د نړیوال قانون سره په مطابقت کې د ټولو بشري حقونو او اساسي
ازادیو د بشپړ درناوي او خوندیتوب غوښتنه کوي او د ترهګرو ،سخت دریځو او جنای ي ډلو له خوا پر خبریاالنو د بریدونو په ګډون د
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رسنیو پر خپلواکي د بندیزونو او همدارنګه د بشري حقونو د مدافعینو ،د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ،مذهبي
اشخاصو ،تحقیق کونکو ،قاضیانو او څارنواالنو په اندیښنې سره یادونه کوي ؛
 .۴۸د ښځو او نجونو د خوندیتوب په موخه د ال زیاتو هڅو غوښتنه کوي څو ډاډ حاصل شي چې د جنسي خشونت او د جنډر پر
بنسټ د خشونت په وړاندې ښځې او نجونې د خشونت،ناوړه ګ ټه اخیستنې څخه خوندي دي او د داسې خشونت او ناوړه چلند
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
د محاکمو په وړاندې د برابري او عدالت ته د مساوي السرسی د اهمیت پر سر ،او د اندازې وړ او ال زیاتو عملي موخو له الرې او د هغو
په شمول د جنډر ،مهارت ،پوهې او ظرفیت د توحیدولو په اړه ټینګار،
 .۴۸د افغان دولت د ژمنو ستاینه کوي چې موخه ي ې په سیاسي او اقتصادي لحاظ د ښځو پیاوړي کول دي او په دې حواله په ملي او
سیمه ییزه کچه د سولې جوړولو د ستراتیژې ګانو ،د سولې په برخه کې د تصمیم نیولو په ډګر کې د ښځو د مخ پر زیاتیدونکي او بشپړ
او موثره ګډون او لیډر شیپ په اهمیت ټینګار کوي او همدارنګه د افغانستان په دولت غږ کوي چې د عمل  ۲۴۱۲شمیر ملي پالن
پلی کړي او هغه ته مالي سرچینې برابري کړي ،د افغانستان دولت دې ته هڅوي څو داسې نور فرصتونه مشخص کړي څو د افغانانو
تر رهبري 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
همدارنګه د عمومي منشي څخه غوښتنه کوي څو امنیت شورا ته په دې راپور کې په افغانستان کې په سیاسي ،اقتصادي او ټولنیز
ژوند کې د ښځو د یوځای کولو د پروسې په اړه اړوندو معلوماتو ته ځای ورکړي او د نړیوالې ټولنې په غړو غږ کوي،
" .۰۰د یوه با ثباته او خوندي افغانستان لپاره د سیمه ییز امنیت او همکاري په اړه د استانبول  -د اسیا زړه د بهیر" او "د افغانستان
په اړه د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ کنفرانس" په چوکاټ کي د افغانانو تر رهبري الندې د روانو سیمه ییزو هڅو په مالتړ تاکید
کوي ،د اسالمي همکارۍ سازمان ،د شانګهای د همکارۍ د سازمان ،د افغانستان په اړه د خپلې تماس ډلې په شمول چې په مسکو
کې ي ې د  ۱۰۲۷کال د اک توبر په ۲۲غونډه ترسره کړه ،په اسیا کې د متقابل عمل او د باور د رامنځ ته کولو د اقداماتو د کنفرانس په
ګډون او همدارنګه د مسکو د خبرو اترو د ډیالوګ له الرې ،د افغانستان ،چین او پاکستان د همکاري د درې اړخیزې ډلې او متحده
ایالتونو ،د افغانستان ،ایران ،او پاکستان درې اړخیزې غونډې ،د افغانستان ،ایران او ترکي ي ،د افغانستان،پاکستان او انګلستان
درې اړخیزې سرمشریزې ،د چین،پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ډیالوګ ،د افغانستان،چین او تاجکستان له خوا
د ترهګري 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
روانو هڅو ستاینه کوي،
 .۰۲د سیمه ییزې نښلونې د اسانتیا ،سوداګرۍ او ترانزیت په ګډون د سیمه ییزه پرمختیای ي نوښتونو په ذریعه؛ لکه د ورېښم الرې
اقتصاي کمربند ،د ۱۲مې پیړۍ د ورېښم بحري الره (کمربند او سړک) نوښت ،او سیمه ییزې پرمختیای ي پروژو لکه د تاپ ي د ګازو د
نل لیکې پروژه ،د مرکزي جنوبي اسیا د برېښنا د لیږد او سوداګري پروژه یعني د کاسا  ۲۰۰۰پروژه ،د افغانستان ،ایران او
هندوستان تر منځ د چابهار د بندر منل شوې پروژه ،د الجوردو د ترانزیت ،سوداګرۍ او ترانسپورتي الرې هوکړه لیک ،د ترکمنستان-
اقینه او هرات – خواف د ریل د پټلۍ برخې او د سوداګرۍ او ترانزیت دوه اړخیزو هوکړه لیکونو په ګډون ،د قونسلي ویزو د همکاریو

ملګري ملتونه

)S/RES/2405 (2018

غځول او د سوداګریزو سفرونو لپاره د اسانتیاوو برابرول ،د بهرني پانګونې ډیروالی ،د زیربنا را منځ ته کول ،د زیربناي ي نښلونې په
شمول ،د انرژۍ تدارک،د ترانسپورت او د پولو د هر اړخیز مدیریت را منځ ته کول،او په افغانستان او سیمه کې د کاري فرصتونو
برابرول او په دې حواله د اړوندو شریکباڼو څخه غوښتنه کوي څو د یوه خوندي چاپیریال څخه ډاډ حاصل کړي ،خپلې انکشافي
پالیسې ګانې او ستراتیژې ګانې سره یو ځای کړي او د دغو انکشافي نوښتونو او سوداګریزو تړونونو د بشپړ پلې کولو لپاره د عملي
نښلونې همکارۍ ته وده ورکړي،
 .۰۱د دې یادونه کوي چې سیمه ییزه امنیتي همکارۍ په سیمه او افغانستان کې د ټیکاو د ټینګښت لپاره کلیدي رول لوبوي ،په دې
اړه د افغانستان او سیمه ییزو ملګرو د پرمختګ هرکلی کوي او پر افغانستان او سیمه ییزو ملګرو او سازمانونو غږ کوي چې د
افغانستان امنیتي ځواکونو د ظرفیت د لوړولو او د سیمې د امنیت زیاتولو په ګډون خپل شراکت او همکارۍ ال پیاوړی کړي؛
 .۰۴په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو او افغان کډوالو په شمیر کې د زیاتوالی په اړه خپله اندېښنه څرګندوي ،د افغان کډوالو
د بیرته ستنېدو او د کورنیو بې ځایه شویو کسانو د بیا پیوستون په خپلو لوړو ملي لومړیتوبونو کې د راوستلو لپاره په ټینګه د
افغانستان د دولت هڅې تشویقوي تر څو دوی په داوطلبانه ،خوندي او باعزته توګه خپلو کورونو او هیواد ته ستانه شي ،د
افغانستان د دولت د هغو هڅو په ټینګه مالتړ کوي ،چې هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته راستنیدو او دوامداره پیوستون لپاره زمینه
برابروي او په دې اړه د دوامدارې او پراخې نړیوالې مرستې غوښتنه کوي؛
 .۰۰له سرمنشي غوښتنه کوي چې په هرو درېیو میاشتو کې په افغانستان کې د تحوالتو او انکشافاتو په اړه شورا ته راپور ورکړي ،په
خپل راپور کې د معیارونو په پرتله د پرمختګ ارزونه شامله کړي تر څو د یوناما د ماموریت په تطبیق کې د پرمختګ او په سیمه ییزه
کچه ،د دې پرېکړه لیک د لومړیتوبونو اندازه او څارنه وشي؛
 .۰۲پرېکړه کوي چې په فعاله توګه موضوع د خپل کار په دستور کې وساتي.

