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ملل متحد

شورای امنیت

پخش :عمومی
 ۱۷سپتمبر ۲۰۲۱

قطعنامه )۲۰۲۱( ۲۵۹۶
این قطعنامه از سوی شورای امنیت در  ۸۸۶۲مین نشست ان به تاریخ  ۱۷سپتمبر  ۲۰۲۱تصویب شد

شورای امنیت،
با یاد اوری از قطعنامه های قبلی خود در مورد افغانستان ،به ویژه قطعنامه  )۲۰۲۰( ۲۵۴۳که ماموریت هیئت معاونت ملل
متحد در افغانستان (یوناما) را الی تاریخ  ۱۷سپتمبر  ۲۰۲۱تمدید کرده بود؛
با تاکید بر نقش مهمی که سازمان ملل متحد در ترویج صلح و ثبات در افغانستان ایفا خواهد کرد؛
با تاکید مجدد بر تعهد قوی خود نسبت به حاکمیت ملی ،استقالل ،تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان و همچنان حمایت
دوامدار از مردم افغانستان؛
با تاکید بر اهمیت ایجاد یک دولت جامع و همه شمول  ،و همچنان با تاکید بر اهمیت اشتراک کامل ،مساویانه و معنی دار
زنان ،و حفظ حقوق بشری به شمول [حقوق] زنان ،اطفال و اقلیت ها؛
با درک نیاز برای تالش های بیشتر در راستای ارائه ی کمک های بشردوستانه به افغانستان و نقش مهم ملل متحد در عرصهی
هماهنگی این کمک ها ،و با تاکید مجدد بر اینکه ارائهی موثر کمک های بشردوستانه نیازمند انست که تمام جناح ها زمینه را
برای دسترسی کامل ،مصئون و بالمانع نهاد های بشردوستانه ملل متحد و سایر فعاالن بشردوستانه مساعد سازند؛
با تاکید بر اهمیت مبارزه با تروریزم در افغانستان به شمول مواردی که از طریق قطعنامه های شماره ۱۹۸۹ ،)۱۹۹۹( ۱۲۶۷
( )۲۰۱۱و  )۲۰۱۵( ۲۲۵۳مشخص شده است ،و حصول اطمینان از اینکه قلمرو افغانستان برای تهدید یا حمله بر هیچ کشور
استفاده نمی شود ،فعالیت های تروریستی طرح ریزی و تمویل نمی گردد ،یا تروریستان در ان پناه داده نمی شوند یا اموزش نمی
بینند ،و اینکه هیچ گروه یا فرد افغان تروریست های را که در هر کشور فعالیت دارند ،حمایت نمی کنند؛
.۱

از گزارش مورخ  ۲سپتمبر  )S/2021/759( ۲۰۲۱سرمنشی ملل متحد استقبال می کند؛

.۲

مراتب قدرانی خویش را نسبت به تعهدات دراز مدت ملل متحد در راستای حمایت از مردم افغانستان ابزار
می نماید ،و یک بار دیگر بر حمایت کامل اش از کار یوناما و نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد تاکید می کند؛

.۳

تصمیم می گیرد که ماموریت یوناما را طوریکه در قطعنامه  )۲۰۲۰( ۲۵۴۳این شورا تعریف شده است،
الی تاریخ  ۱۷مارچ  ،۲۰۲۲تمدید کند؛

.۴

بر اهمیت حیاتی حضور دوامدار یوناما و دیگر موسسات ،صندوق های وجهی و برنامه های ملل متحد در
سراسر کشور تاکید می کند ،و از تمام جناح های افغان و بین المللی می خواهد تا تطبیق ماموریت های شان
را با یوناما هماهنگ سازند ،و از مصئونیت ،امنیت و ازادی رفت و امد ملل متحد و کارمندان ان در سراسر
کشور اطمینان حاصل نمایند؛

.۵

تقاضا می کند که سرمنشی [ملل متحد] با توجه به انکشافات اخیر سیاسی ،امنیتی و اجتماعی ،گزارش ک تبی
را الی  ۳۱جنوری  ۲۰۲۲در مورد پیشنهادات استراتیژیک و عملیاتی برای ماموریت یوناما به شورای امنیت
ارائه نماید؛ همچنان تقاضا می کند که سرمنشی [ملل متحد] الی  ۱۷مارچ  ،۲۰۲۲هر سه ماه یکبار در مورد
وضعیت افغانستان و فعالیت های یوناما به این شورا گزارش بدهد؛

.۶

تصمیم می گیرد که بطور فعاالنه موضوع را در دستور کار خود داشته باشد.
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