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 پخش: عموم      شورای امنیت

  ۲۰۲۰ پتامب  س ۱۵       
 

 

 ( ۲۰۲۰) ۲۵۴۳ ۀقطعنام

نشست   در  امنیت  از سوی شورای  قطعنامه  بتاری    خ    ۸۷۵۹این  آن  ن    ۲۰۲۰پتامب   س  ۱۵می 

 .تصویب شد

 

 شورای امنیت،   

که مأموریت    ۲۴۸۹(  ۲۰۱۹)از قطعنامه های قبیل خویش در مورد افغانستان، به ویژه قطعنامۀ شماره    با یادآوری  

 سپتامبر تمدید کرد،    ۱۷هیئت معاونت سازمان ملل متحد )یوناما( در افغانستان را ایل تاری    خ 

ن    تحققبر نقش مهیم که سازمان ملل متحد همچنان در  با تاکید   صلح و ثبات در افغانستان ایفا خواهد کرد و در عی 

 خواهد کرد،    ۱۹-کووید  بیماری همه گب  ویژه پیامدهای    های پیش روی کشور و مردم آن، بهحال به چالش 
ی

رسیدگ

با   این  درکو  تأثب    را یک چالش    گب    همه  بیماری   اینکه 
ی

افغانستان،    برای  بزرگ - اجتمایع  وضعیتسیستم صیح 

دوستانه، و بدتر شدن بحران غذا دوستانه   اعالن پالن  به  اذعان  با  و   یی بمیان میاورد اقتصادی و بشر   جهاین پاسخ بشر

بیماری همه گب  کووید    برای به   
ی

این    توسط سازمان ملل متحد، که مردم را در   ۱۹  - رسیده گ قرار   پاسخ  محراق 

ن با قدرداین از تالش ها و اقدامات دولت افغانستان ،میدهد     ، ۱۹ –برای پاسخ به بیماری همه گب  کووید  و همچنی 

تمامیت ارضن و وحدت میل افغانستان و همچنان حمایت    استقالل،   بر تعهد قوی خود به حاکمیت،   با تاکید مجدد

  خود از دولت و مردم افغانستان، دوامدار 

ی و مالکیت افغان ها   همه شمولاینکه صلح پایدار تنها از طریق یک پروسه سیایس جامع و  انبا اذع   ن به رهبر   تأمی 

ی ها در    همه جانبهمیشود که هدف آن آتش بس دائیم و   ن راه حل سیایس فراگب  برای پایان دادن به درگب  و همچنی 

ن با استقبال از تالش های همه    سازمان ملل متحد   تاکید مجدد بر اهمیت  با   افغانستان است و  در این راستا، و همچنی 

ن الملیل افغانستان و قدرداین از تالش های دولت افغانستان و سایر بازیگران افغان در تسهیل   کای منطقه ای و بی  شر

 ، ن االفغاین  مذاکرات بی 

انان و اقلیت های قویم، مذهبر و سایر اقلیت  و معنادار با مشارکت زنان، جو   همه شمولیک پروسه صلح    با درخواست

ام به حقوق    ۱۹در    انکشافن تاکید بر اینکه دستاوردهای اقتصادی، اجتمایع، سیایس و  با  ها و   ن احبر سال گذشته و همچنی 

   تقویت بخشیده شوند،   زنان، کودکان و اقلیت ها، باید محافظت و  حقوقبشر به ویژه  

ن الملیل،    دمو مر   تمایل دولتاز    با یادآوری  همکاری های بی 
افغانستان برای احیای مجدد جایگاه کشورشان به عنوان بسبر

ن الملیلاستقبال  و در این راستا   کا و سازمان های منطقه ای و بی  اتصال    در جهت تحکیم انکشاف پایدار،  از تالش های شر

فت اقتصادی در افغانستان مهم و حیایر است،  منطقه ای و بازسازی که برای ن ثبات و پیشر    تآمی 



   

، امن، باثبات و مرفه و  یک جامعه جهاین از  دوامدار از حمایت  با استقبال ن تجدید اجماع   از  انتظار  با   افغانستان صلح آمب 

اتژیک و تعهد   مایل افغانستان    کنندۀ مایل آینده کشور های تمویل  جامعه جهاین و دولت افغانستان در کنفرانس    میاناسبر

 نو، یدر ژ 

،  افراد ملک سطح باالی خشونت و وضعیت امنیبر در افغانستان، به ویژه تعداد تلفات    ادامۀعمیق خود از    با ابراز نگراین 

 برای کاهش خشونت،  دوامدار بر اهمیت تالش های   با تأکید  و 

نگراین عمیق  ابراز  تروری  بیشبر   با  از  نایسر  افغانستان و منطقه،  ز از تهدیدات  برای  از تداوم حضور با  م  نگراین جدی  ابراز 

ن الملیل و گروه های وابسته به آنها در افغانستان، با محکوم  ن سایر سازمان های تروریسبر بی    القاعده، داعش و همچنی 

، و   کردن شدید  اینکه    حصول اطمینان از تاکید مجدد بر اهمیت    با   تمایم فعالیت های تروریسبر و تمایم حمالت تروریسبر

ن الملیل از قلمرو افغانستان برای تهدید یا حمله به کشور دیگری استفاده    ، داعش  القاعده یا سایر گروه های تروریسبر بی 

ی حمایت  یا فردی باید از تروریست های فعال در قلمرو هر کشور   و   هیچ گروه دیگر افغاین   و نه هم  نکنند، و نه طالبان

 کند،

وهای دفایع و امنیبر میل افغانستان   ارتقای راستای بر اهمیت حمایت از دولت افغانستان در   با تاکید ظرفیت، به ویژه نب 

ن امنیت کشورشان و در مبارزه با تروریآمیل افغانستان در ت ولیس از جمله پ  م، ز می 

قانوین در افغانستان که همچنان تهدیدی برای صلح و ثبات  با ابراز نگراین از کشت، تولید، تجارت و قاچاق مواد مخدر غب  

ود،در منطقه و فراتر از آن به شمار   ن تا همکاری  یخواهد ها ماز دولت   مب  ای را برای مقابله با این  الملیل و منطقههای بی 

 راستا درک کنند، ادارۀ مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد را در این  تهدید تقویت کنند و نقش مهم

همکاری دولت    ۀو ادام  شورای امنیت ایجاد شده  ۱۹۸۸(  ۲۰۱۱)ۀ که به تأیس از قطعنامۀ شماره  به کار جاری کمیت  با اشاره

 تحلییل و تیم نظارت بر تحریم ها،   حمایت  افغانستان و یوناما با کمیته، از جمله

   ؛کند   یمشمنشر ملل متحد استقبال  (S/2020/809) ۲۰۲۰آگست  ۱۸از گزارش مؤرخ  .۱

سازمان ملل متحد برای حمایت از دولت و مردم افغانستان قدرداین میکند و بر حمایت    درازمدتاز تعهد    . ۲

تخصیص منابع    اطمینان از   نیاز برای حصول  آن تاکید میکند و بر   شمنشر   خاصکامل خود از کار یوناما و نماینده  

   کافن برای یوناما جهت انجام مأموریت اش تأکید میکند،  

أموریت اش،  مطابق به م  ما در تطبیق وظایف، اولویت ها و منابع مرتبط به یوناما از تالشهای جاری یونا . ۳

پیشنهادات و فراخوان شمنشر  استقبال میکند و خواستار تطبیق    ۱۹  –به ویژه در جریان بیماری همه گب  کووید  

ن یک آتش بس عمویم است که از آن در قطعنامۀ شماره   ت صورت  حمای  ۲۴۳۲(  ۲۰۲۰)ملل متحد برای تأمی 

 گرفته است،  

ن االفغاین در دوحه، قطر در   . ۴ ، طرف های مذاکره  استقبال میکند   ۲۰۲۰پتامبر  س  ۱۲از آغاز مذاکرات بی 

کننده را قویأ تشویق میکند تا اقدامات برای اعتماد سازی از جمله کاهش هرچه بیشبر خشونت را دنبال کنند، و  

ن آتش بس داییم و دریافت راه  طرف های مذاکره کننده را بیشبر تشویق مینماید تا با حسن نیت و به هدف   تأمی 

به   بخشیدن  پایان  جانبه جهت  همه  سیایس  تطبیق  حل  اهمیت  بر  و  شوند  مذاکره  وارد  افغانستان  در  ی  درگب 

 تأکید میکند،   ۲۵۱۳( ۲۰۲۰)قطعنامۀ شماره 

د تا مأموریت یوناما را ایل میتصمیم   . ۵   ۱۶۶۲    ، همانطوریکه در قطعنامه های ۲۰۲۱سپتامبر   ۱۷گب 

(۲۰۰۶  ،)۱۷۴۶  (۲۰۰۷  ،)۱۸۰۶  (۲۰۰۸  ،)۱۸۶۸  (۲۰۰۹  ،)۱۹۱۷  (۲۰۱۰  ،)۱۹۷۴( ،۲۰۱۱)   ،۲۰۴۱(۲۰۱۲  ،)

۲۰۹۶  (۲۰۱۳  ،)۲۱۴۵  (۲۰۱۴  ،)۲۲۱۰  (۲۰۱۵  ،)۲۲۷۴   (۲۰۱۶  ،)۲۳۴۴  (۲۰۱۷  ،)۲۴۰۵  (۲۰۱۸  ،)۲۴۶۰  

 ترصی    ح یافته است، تمدید کند،  ( ۲۰۱۹)  ۲۴۸۹(، ۲۰۱۹)



   

د که یوناما و نمایند . ۶ و به شیوه    مأموریت خویش   ، در چارچوب ۀ خاص شمنشر ملل متحد تصمیم میگب 

 تالش های  
ی

ی و هماهنگ ی و مالکیت افغانستان سازگار باشد، به رهبر ن الملیل با    ملک ای که با حاکمیت، رهبر بی 

ن   به اعالمیۀهمکاری کامل با دولت افغانستان و مطابق   ادامه    های ذیلاولویت  روی  الملیل مربوط، با تمرکز خاصبی 

 هد: خواهد د

در   الف(   و  درخواست  از  در صورت  افغانستان،  دولت  با  نزدیک  و   پروسۀمشوره  ی  رهبر به  صلح 

ن االفغاین که در دوحه آغاز   ۲۰۲۰سپتامبر    ۱۲بتاری    خ    مالکیت افغان ها، به ویژه با توجه به مذاکرات بی 

را درچارچوب قانون    حمایت و از طریق دفاتر جمیلۀ خویش همکاری نموده، اقدامات اعتماد سازی   شد،

ام کامل به تطبیق اقدامات و عمیل سازی طرزالعمل های معرفن شده توسط  اسایس افغانستان   و با احبر

   ، میکند  حمایت  از آن پیشنهاد و  (۲۰۱۱) ۱۹۸۸( و  ۱۹۹۹) ۱۲۶۷شواری امنیت در قطعنامه های 

، شفاف و   ب( از سازماندیه به موقع، معتبر افغانستان،  با دولت  نزدیک   
ی

در مشورت و هماهنگ

انتخابات، حمایت از    کنندۀ  مدیریت  نهاد های  ، همکاری نزدیک با حمایت  ت افغانستانانتخابا  شاشی

ن الملیل و    ، نتایج  قوی و شفاف  مدیریت  جهت راه اندازی یک پروسۀآنها    تالش های جامعه بی 
ی

هماهنگ

در حمایت از تالش های دولت افغانستان  پایداری، تمامیت و همه شمول بودن پروسۀ انتخابات تقویت

ن افزایش تالش ها  ، و همچنی 
ن زمینۀ ارتقای ظرفیت  برای اصالحات انتخابایر و کمک    جهت فراهم ساخیر

 ادارات ذیربط دخیل در این پروسه، و سایر  تخنیگ به نهاد های مدیریت کنندۀ انتخابات های

ن الملیل از   ج(   و نظارت، حمایت منسجم جامعه بی 
ی

ک هماهنگ ک بورد مشبر به عنوان رئیس مشبر

  پروسۀ موجود انکشافن   از طریق حمایت از   منجملهاولویت های انکشافن و حکومتداری دولت افغانستان،  

یو      اجندای  پیگب 
ی

ن هاو سازمان  مراجع تمویل کننده   اصالحات دولت، بسیج منابع، هماهنگ الملیل  ی بی 

ک پالیش انکشافن   کننده  عنوان تسهیل  به ن   و تهیه کنندۀ مشبر    و در عی 
ی

کای    تالشهای  زمان هماهنگ شر

ن  ی، به  جهت  الملیلبی  یک معلومات و حمایت  ویژه از طریق  پیگب  خ پاس  جهت بلند بردن  ها از تالش   تشر

مطابقت با  در   این کمک ها   مقرون به رصفه بودن  منجمله  ، مؤثریت استفاده از کمک ها   ، شفافیت و دیه

و بازنگری این تعهدات در کنفرانس آیندۀ مراجع تمویل    ۲۰۱۸در سال    تعهدات ارائه شده در کنفرانس ژنیو 

   افغانستان در ژنیو،  مایل کنندۀ

ن کمک به    هدف تحقق صلح و   حمایت از همکاری های منطقه ای به   د( ثبات و همچنی 

 همکاری و اتصال منطقه ای، و تالش در   تحققای استفاده از نقش خود در قلب آسیا برای  افغانستان بر 

  براساس   مشارکت در اتصال  انجام شده جهت تحکیم   دستاوردهای  اتکاء بهیک افغانستان مرفه، با    راستای

ک  از تالش   استقبال    بودن،  همه شمولشفافیت، باز بودن، و   اری  و همک  ها تقویت گفتگو   جهتهای مشبر

ک همچنان و  د اهداف مشبر  ، اقتصادی در شاش منطقه انکشاف پیشبر

دفبر کمی   ( ه حمایت  متحد،   شبن با  ملل  سازمان  بشر  حقوق    بلندبردن   جهت   همکاری   ادامۀ  عایل 

راستای محافظت   ظرفیت دولت افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و جامعه مدین در 

افغانستان با دولت  ن همکاری  ، همچنی  ن   ذیربط  هایو سازمان  و تحقق حقوق بشر دولبر بی    الملیل و غب 

 ، هماهنافراد ملک وضعیت    از   برای نظارت داخیل
ی

فاظت از ح جهت حصول اطمینان در مورد   ها تالش  گ

، و  دیه  پاسخ  بلندبردن سطح   آزادی،  حقبا افراد محروم از   نحوۀ برخورد   و   از محالت توقیف  آنها، نظارت

کای همکار   ، در مشورت نزدیک با دولت افغانستاناورهمش  در مورد ایجاد و تطبیق پروسه های قضایی    و شر

 به
ی

قضایی برای رسیدگ ن جرایم   و   و تجاوزات  نقض حقوق بشر   تخیط های شدید   و غب  ن الملیل    همچنی  بی 

به آنها و کمک  تکرار  از  ی  قانون   آزادی های اسایس  عمیل نمودن کامل  و جلوگب  حقوق بشر مندرج در 

ن الملیل که افغانستان عضویت آنها را دارد،   کنوانسیون های  به ویژه  اسایس افغانستان و معاهدات های بی 



   

ی  که در مورد برخورداری کامل زنان از حقوق ، از جمله کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض است  شان  بشر

 ، علیه زنان

ان،    تساوی  از اهمیت  ، حمایتدر این راستا   ( و ، حقوق تعلیمجنسیبر و توانمندسازی زنان و دخبر

ی زنان در مساوی  ، منبشر و مشارکت کامل، ا ی،    سطوح تصمیم  همه  ، مؤثر و معنادار، مشارکت و رهبر گب 

در   جمله  ااز  اسبر صلح،  یگفتگوهای  ر محیل،   تب  و  میل  سطح  در  صلح  دولت    درخواست  های کیل  از 

ن حصول اطمینان از    ۱۳۲۵برای تطبیق و تمویل کامل پالن عمل میل    افغانستان و جامعه جهاین  و همچنی 

های جنش و  از جمله خشونت   محافظت افراد ملک، به ویژه زنان، اطفال، افراد بیجاشده و اقلیت ها، 

ن همچو خشونت ها و تجاوزات،  یبر و جنس     پاسخگو قراردادن عاملی 

ها برای  و حمایت از تالش  جهت گزارش دادن تخیط ها و سوء استفاده از اطفال  ظرفیت  ارتقای  ز(

متأثر از    محافظتتقویت   ی  اطفال  با همه طرفاز درگب  تعامل  از طریق  از جمله  های های مسلحانه، 

ی    و سوء استفاده یط ها اقدامات خاص برای پایان دادن به تخ اتخاذ  دات و تعه  جهت عمیل نمودندرگب 

ی از آن  عمل   در مورد تطبیق شی    ع و کامل پالن  انجام گفتگوهای دوامدار با حکومت افغانستان  ،و جلوگب 

ی از استخدام جهت پایان دادن و نقشه راه  اطفال،   و جلوگب 

تالش   حمایت ( ح در از  افغانستان  دولت  نمودن  های  عمیل  بهبود  ا  تعهدات  راستای  برای  ش 

  تطبیق صلح،  پروسۀ جاریعنوان جزء اسایس   و حاکمیت قانون، از جمله عدالت انتقایل به  تداری  حکوم

 ،  در شاش کشور  اداری فساد  علیۀ جه و مبارزهیبود

تالش   ( ط ارائه  تسهیل  و   
ی

بشر های کمک هماهنگ به  های  یس  دسبر بهبود  جهت  در  و کار  دوستانه 

دوستانه، در حمایت از افغانکمک دوستانه، از جمله از طریق های بشر های نیازمند و مطابق با اصول بشر

و   جهت کمک و محافظت از افراد بیجاشدۀ داخیل  در صورت لزوم از مقامات میل و محیل ، حمایت مؤثر 

ایط مساعد برای بازگشت داوطلبا   دوامدار بیجاه شده گان داخیل و مهاجرین  و   باعزت  نه، امن، ایجاد شر

  انکشاف   راه حل های  ه دریافت ب  خاص، با تمرکز  های شان و یا ادغام و اسکان مجدد آنها در محل  به خانه

 یل، پایدار برای این مسا

بیشبر  ( ی همکاریهای  دولت    تحقق  های  تالش  از  حمایت  در  و  یوناما  مناسب  حضور  طریق  از 

   و همکاری با ادارۀ مبارزه علیۀ مواد مخدر و جرایم ملل متحد،  افغانستان

 و همکاری نزدیک، در صورت لزوم، با مأموریت  ( ک
ی

ن ناتو و دولت    ملک   هماهنگ حمایت قاطع که بی 

ن با نماینده ارشد ملک ناتو توافق شده اس   ت،افغانستان، و همچنی 

های سازمان ملل  و برنامه  وجوه،  ادارات  و مناسب یوناما و سایر   دوامدار بر اهمیت حیایر حضور  تأکید   . ۷

اساس رویکرد   بر  ن   "یک سازمان ملل"متحد در والیات   
ی

اولویت و در مشورت و هماهنگ با  های دولت و  زدیک 

   ،های دولتحمایت از اولویت 

یوناما و نمایند . ۸  و مؤثریت    میخواهد   ۀ خاصاز 
ی

انسجام، هماهنگ ن  تأمی  تا تالش های اش را در راستای 

ن   به منظور   در افغانستان  بیشبر میان ادارات، وجوه و برنامه های مرتبط ملل متحد  مطابقت  در    مؤثریت جمیع  تأمی 

ی تالش   افغانستان هر چه بیشبر افزایش دهند، و   اصالحات دولت  اجندایکامل با   ن   ملک های  به رهبر الملیل با  بی 

 ، ادامه دهد   شان  هایدر انجام مسئولیت  ستانافغان  ادارات  همکاری کامل با دولت افغانستان با هدف تقویت نقش

ن از همه طرف . ۹   تحققاش و در تالش برای   ناما در اجرای مأموریتالملیل میخواهد که با یو های افغان و بی 

 کنند، خاطرنشان  آن   نلو سازمان ملل متحد و پرس   گشت و گذار   امنیت و آزادی
ی

 میسازد   در شاش کشور هماهنگ



   

ایط رو به وخامت و پیچید جهت    و بر اهمیت اقدامات  فعالیت مینمایند،   صیح   و   ۀ امنیبر که کارکنان یوناما در شر

ن امنیت،    مصئونیت و حمایت از سالمت مأموریت تأکید میکند،  تأمی 

ملل   از  . ۱۰ سازمان  افغانستان  شمنشر  تحوالت  مورد  در  یکبار  ماه  سه  هر  میکند که    منجمله   درخواست 

فت های حاصل شده در مقایسه با    گزارش دهد   ی امنیتوضعیت امنیبر به شورا و در گزراشات خود ارزیایر پیشر

فت در تطبیق مأموریت یوناما در سطح والیات و اولویت های ترصی    ح یافته   ی از پیشر شاخص های سنجش و پیگب 

ن شامل سازد.     در این قطعنامه را نب 

 تا موضوع را بطور فعاالنه تحت نظارت قرار دهد. مصصم است   . ۱۱

                                                                                                        

 

 

  

    

 

    

 


