
 S/RES/2513 (2020)       ملل متحد 

 پخش: عموم      شورای امنیت

  ۲۰۲۰مارچ  ۱۰       
 

 

 ( ۲۰۲۰) ۲۵۱۳قطعنامه 

تصویب   ۲۰۲۰مارچ    ۱۰نشست آن به تاری    خ    می   ۸۷۴۲سوی شورای امنیت در    این قطعنامه از 

   شد

 

   ،شورای امنیت

  ۲۴۸۹،  (۲۰۱۷)  ۲۳۴۴،  (۲۰۱۵)  ۲۲۵۵های  قطعنامه  به ویژه  در مورد افغانستان،    خود   قطعنامه های قبیل  از   با یادآوری

انر مورخ  و  (۲۰۱۹) ۲۵۰۱و  (۲۰۱۹)  ( رئیس این شورا، S/PRST/2018/2)  ۲۰۱۸جنوری  ۱۹سخنر

، همراه با ماموریت همکاری ]این سازمان[ یعنر هیئت معاونت ملل متحد در  ملل متحد سازمان     کهبر نقش مهیم  تاکیدبا  

 ایفا خواهد کرد؛  در تروی    ج صلح و ثبات در افغانستانافغانستان )یوناما( 

تاکید مجدد  راستای  بر    با  در  و حمایت خود  افغانستان،  و وحدت میل  ارضر  تمامیت  استقالل،  حاکمیت،  به  تعهد قوی 

ر   ، با ثبات، و مرفه؛ افغانستان صلح آمن 

ده و مخلصانه از    قدردانر با   صلح دوامدار    اینکهبا درک  مردم افغانستان مبنر بر صلح دوامدار و ختم جنگ، و  ی  خواست گسنر

ر شود و این امر منتج به مصالحه ی افغان ها و مالکیت افغان ها تامی  ی سیایس فراگن   یم تواند از مجرای روند صلح به رهنر

 و مبتنر بر مذاکره بیانجامد؛  

فت در عرصهبا استقبال از  کای  تالش های تمام  تداوم  و ترغیب  با استقبال  ی مصالحه و  تالش های رسی    ع به منظور پیشر رسر

 افغانستان در منطقه و جهان در راستای حمایت از صلح، مصالحه، و انکشاف در افغانستان؛ 

به میان آمده  گفتگو ها میان ایاالت متحده و طالبان    یدر سطح میل که در نتیجهها  کاهش خشونت  ای  دوره از     استقبالبا  

ر    ،است فراهم سازی   ،مناسب برای مذاکرات صلح  محیطبرای ایجاد    مشورت ها با جمهوری اسالیم افغانستان  و همچنی 

 ؛ ها و تأکید بر اهمیت تالش های پایدار  برای ادامه کاهش خشونت  ،کاهش تلفات ملک    ،کتحر  آزادی  بیشنر 

وی های    برایبه ویژه    ،ظرفیت سازی   در بخشبر اهمیت حمایت از حکومت جمهوری اسالیم افغانستان    تأکیدبا   میل  نن 

ر  پولیس میل افغانستان  ستانافغان امنینر و دفایع ر  امنیت  و همچنی   م؛ ز علیه تروری  شان   و مبارزه شان کشور در تأمی 

صلح میان افغان ها به هدف رسیدن به یک توافق صلح    ولتالش ها برای آغاز بدون تاخن  گفتگو های همه شم از    با قدردانر 

ر    زم تروری   برای  امنر   دوباره پناهگاه  دهد و اطمينان دهد که افغانستان هرگز    پایان  دوامدار  که منازعه در افغانستان را   بی 

 نخواهد شد؛ الملیل  
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برای تهدید به  به شمول القاعده    یگروه یا فردمبنر بر عدم استفاده از خاک افغانستان توسط  از تعهد طالبان    با استقبال

کت در گفتگو ه  کشور ها و تعهد شان بسایر  امینت   ر صلح   های  خاطر رسر برای بحث و توافق بر  با تمام طرف ها   فغانر اال  بی 

 یک آتش بس داییم و جامع ]توافق روی[ و  ،یک راه حل سیایس
ی

ک به شمول تاری    خ و چگونگ م  یمتطبیق مشنر ر  ؛ ها کانن 

افغانستان  تأکید مجددبا   اینکه  قلمرو  از  القاعده  نباید    بر اهمیت حصول اطمینان  یا    ، توسط  گروه های   سایر  داعش و 

ر الملیل   و نه هیچ فرد افغان نباید از گروه های    شود و نه طالبانبرای تهدید و حمله به کشوری دیگری استفاده    تروریسنر بی 

 فعال تروریسنر در قلمرو  هیچ کشوری حمایت کنند؛ 

ورت فوری برای همه طرف های افغان برای مقابله با معضل با در نظر داشت همراه با  هدف مبارزه  مواد مخدر  جهانر  ضر

 با قاچاق مواد مخدر  که منشأ تولید آن افغانستان یم باشد؛

اینکهبا   به  افغانستان    توجه  این  شناخته نیم شود به رسمیت  در سازمان ملل  امارت اسالیم  از  امنیت    ،و گذشته  شورای 

 سازمان ملل متحد از استقرار مجدد امارت اسالیم افغانستان حمایت نیم کند؛ 

ر االفغانر که به وسیله ااز گام های مهم   . ۱ ر جمهوری  در راستای پایان جنگ و گشودن در مذاکرات بی  ک بی  عالمیه مشنر

ک()  اسالیم افغانستان و ایاالت متحده امریکا  الف به این    ضمیمه به عنوان    S/2020/185سند شماره ) اعالمیه مشنر

ر  شده است( و توافق برای  پیوست  قطعنامه   ر ایاالت متحده و طالبان ) توافق تامی  )سند    نامه(  صلح در افغانستان بی 

 ؛استقبال یم کندبه این قطعنامه پیوست شده است( ایجاد شده  بضمیمه عنوان  به  S/2020/184شماره 

ر الملیل و منطق . ۲ ی قابل توجه و مداوم آن ها  به  همکاری ها  ای و  هحمایت پایدار سازمان ملل متحد و همکاران بی 

ر  هدف   ر االفغانر برای رسیدن  تدویر نشست  از جمله عالقمندی چندین کشور برای تسهیل یا    ، صلحتامی  مذاکرات بی 

 ؛تصدیق و ترغیب یم کندبه یک راه حل سیایس و  آتش بس داییم و جامع را  

ی مذاکرات موفقانه  تعهد از  . ۳ راه حل سیایس همه شمول و آتش بس داییم و  برای همه طرف های افغان برای پیگن 

ک و توافق نامهمع با در نظر داشت  جا   ،جوانان  ،موثر و  معنادار زنانحضور  اهمیت  روی  استقبال یم کند؛    اعالمیه مشنر

جوانان  ،تمام افغان ها از جمله زنانکه هر نوع توافق سیایس باید از حقوق   تصدیق یم کندو  یم کند؛ تاکید و اقلیت ها 

  رسیدن به صلح و رفاه  مبنر بر  قوی افغان ها  و به خواست    و اقلیت ها حفاظت کند 
ی

ام بگذارد، و  همیشگ باید به  احنر

   ۲۰۰۱نی که  از سال  سیایس و توسعه  ،اجتمایع  ،آورد های اقتصادی  خواست قوی افغان ها برای حفظ و دوام دست

ر الملیل افغانستان و تقویت حکومتداری    ،حاکمیت قانوناز جمله پایبندی به  به دست آمده  بدینسو   ام به تعهدات بی  احنر

 پاسخ دهد؛    ،پاسخگو و همه شمول

اف . ۴ اسالیم  دهد  ترغیب یم کند  را  غانستان  حکومت جمهوری  فت  پیشر را  پروسه صلح  در  که  اک  اشنر با  از جمله 

ان سیایس و جامعه مدنر به شمول   ر االفغانر به وسیله یک تیم مذاکره کننده متنوع و همه شمول که از رهنر مذاکرات بی 

 زنان تشکیل شده باشد؛  

که با حسن نیت به اعتمادی سازی بیشنر برای ایجاد  یم طلبد  و طالبان    از حکومت جمهوری اسالیم افغانستان . ۵

ر   ناسب برای آغاز رسی    ع و موفقیتفضای م ر االفغانر و صلح  آمن  ها   بیشنر  خشونت  کاهش  از جمله   پایدار مذاکرات بی 

ر الملیل قبل از توافق بر  تسهیل  به ویژه اطفال و افراد ملک  تلفات  مالحظه در  کاهش قابل ای  بر  افزایش حمایت های بی 

ر آزادی    ؛  اقدام کنند  ،زندانیانیک آتش بس داییم و رسارسی و همچنی 

ر مذاکرات  تقویت   در راستایهمه جانبه شان را های که حمایت  خواهد  یم  از تمام دولت ها   . ۶ در مورد  موفقیت آمن 

  ، و امنیت جهانر کمک کنده  و به ثبات منطقبیانجامد  همه افغان ها    نفع  هجنگ بختم  پایدار و جامع که به  توافق صلح  

 .  نمایند فراهم 
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خویش   . ۷  
ی

وع    به محض    را  آمادگ االفغانر رسر ر  بی  افرادبازنگری  آغاز     هب   ،مذاکرات  تعیینات  ها  ،وضعیت    ،گروه 

نهاد های که در فهرست   به سبب  ماموریت ها و  اند،  ایجاد و    (۲۰۱۱)  ۱۹۸۸  قطعنامه)تحریم ها(  در  حفظ شده 

یم    و از تمام دولت ها  اظهار یم کند    شورای امنیت برای حمایت از پروسه صلح   ایمطابقت به قطعنامه های مربوطه

تالش پایا برای    ،را با توجه به عمل طالبان و یا عدم آن برای کاهش بیشنر خشونتمیل  ازنگری  که بدون تأخن  بخواهد  

ر االفغانر  د مذاکرات بی    ، ثبات  ، یت از فعالیت های که صلحشمولیت و یا حما      ،انجام دهند و در غن  این صورت   ،پیشنر

 بر روند بازنگری تاثن  خواهد کرد.  ،و امنیت افغانستان را تهدید کند 

 برای  جامعه جهانر بتدابن  اتخاذ شده از سوی  از   . ۸
ی

  و کمک های توسعه ای    دوستانه    ه رساندن کمک های بشر آمادگ

ی  به نیاز های بشر
ی

نر  قدرداتقویت مصالحه و وسعت دادن منفعت های صلح    ، در رسارس افغانستان به منظور رسیدگ

در ضمن بر اهمیت    ،کرده  استقبال  بیشنر منطقه ای  برای توسعه منطقه ای     های    از تالش های همکاری  ،یم کند

ر الملیل و منطقه ای برای بازسازی افغانستان تأکید یم کند؛   همکاری اقتصادی بی 

  ( ۲۰۱۹)  ۲۴۸۹نامه  که در گزارش های خود در مورد افغانستان چنانچه در بند نهم قطع  کندتقاضا یم  از رس منشر   . ۹

فت ها در رابطه به تالش های  ذکر شده در این قطعنامه  ،درخواست شده است  شامل سازد؛  را  پیشر

دتصمیم یم   . ۱۰  فعال باقر بماند.  وضعیت که به درک   گن 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

    

 


