
  S/RES/2489 (2019)   ملل متحد 

 

 ی امنیت شورا   

   

     

 (  ۲۰۱۹سال  )   ۲۴۸۹قطعنامه شماره  
 

 تصویب شد    ۲۰۱۹  سپتمب   ۱۷شورای امنیت به تاری    خ   م ۸۶۲۰یط نشست شماره 

 ،شورای امنیت

ماموریت   که  ( ۲۰۱۹)  ۲۴۶۰قطعنامه های قبیل در مورد افغانستان به ویژه قطعنامه شماره  با یادآوری  

 ،تمدید یم کند  ۲۰۱۹ سپتمب   ۱۷را ایل )یوناما( هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان 

در راستای تروی    ج صلح و ثبات در افغانستان ایفا خواهد همچنان    نقش مهیم که ملل متحد    ربا تاکید ب

 ،کرد

تعهد قوی برای حاکمیت، استقالل، تمامیت ارضی و وحدت میل افغانستان و همچنان با تائید مجدد 

 ،دولت و مردم افغانستان از حمایت دوامدار 

ی و مالکیت  با تاکید روی در خصوص راه  افغان ها اهمیت حیاتی روند سیایس جامع و فراگبر به رهب 

ی برای جنگ و تفاهم سیایس جامع و استقبال از پ فت ها در این حل صلح آمبر  ،زمینهیشر

سکوتی برای تمایل دولت و مردم افغانستان برای تقویت مجدد جایگاه کشور شان به عنوان    با یادآوری

ی سال ی الملیل در صدمیر داد استقالل خویش،گهمکاری بیر  رد اسبی

یک میان دولت افغانستان و جامعه جهاتی در مورد چارچوب  اجماعبا استقبال از  ر اتبر  حسابدیهاسبی

 طوری که در کنفرانس ژنیو روی آن توافق صورت گرفت؛( GMAF) ژنیو متقابل 

و های دفایع با تاکید   بر اهمیت  حمایت از دولت افغانستان در راستای ظرفیت سازی، به ویژه برای نبر

 میلی افغان و  
ی امنیت کشور شان و در مبارزه شان علیه تروریزم،و امنیتی ی پولیس میلی افغانستان در تامیر  نبر

 و تداوم شورای امنیت (۲۰۱۱)  ۱۹۸۸جاری کمیته ایجاد شده بر اساس قطعنامه  کار  از  با یادآوری

اما با این کمیته منجمله با تیم حمایت تحلییل و نظارت بر تحریم های این دولت افغانستان،  و یون های همکاری

 ،کمیته

 یم کند؛استقبال   ۲۰۱۹ سپتمب   ۳ مورخ (S/2019/703) . از گزارش رسمنشر ملل متحد۱

و یک ابراز قدرداتی یم کند . از تعهد دراز مدت ملل متحد در امر حمایت از دولت و مردم افغانستان ۲

یوناما و نماینده ویژه رسمنشر اعالن یم کند و روی نیاز به حصول های فعالیت از را حمایت کامل خود دیگر بار 

ی منابع کافی برای یوناما جهت اجرای ماموریت  تاکید یم ورزد؛اش اطمینان از تامیر

، اولویت ها و منابع مربوط به ماموریت، محوله از تالش های جاری یوناما در امر تطبیق وظایف. ۳

 ؛و به تطبیق توصیه های رسمنشر فرا یم خواند  نمودهاستقبال 

را طوری که در قطعنامه های شماره  ۲۰۲۰سپتامب   ۱۷مبتی بر تمدید ماموریت یوناما ایل  تصمیم. ۴

۱۶۶۲  (۲۰۰۶ ) ،۱۷۴۶  (۲۰۰۷) ،۱۸۰۶ (۲۰۰۸) ،۱۸۶۸  (۲۰۰۹) ،۱۹۱۷  (۲۰۱۰) ،۱۹۷۴ (۲۰۱۱) ،۲۰۴۱ 

(۲۰۱۲)  ،۲۰۹۶  (۲۰۱۳)  ،۲۱۴۵   (۲۰۱۴)  ،۲۲۱۰  (۲۰۱۵)  ،۲۲۷۴   (۲۰۱۶ )  ،۲۳۴۴  (۲۰۱۷)  ،  ۴۰۵۲   (۲۰۱۸ ) 

 ؛اتخاذ یم نماید تعریف شده اند،  ، این شورا (۲۰۱۹)  ۲۴۶۰و 

 ي: عمومنشر

  ۲۰۱۹ سپتمبر ۱۷
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دهمچنان تص.  ۵ در چهارچوب مأموریت خویش   ملل متحد رسمنشر    ژهیوناما و نماینده وی  که  میم یم گبر

ی و مالکیت افغان ها، در همکاری کامل با دولت افغانستان و در حاکمیت میل هماهنگ با  شکلو به  ، رهب 

ی الملیل مربوطهمطابقت با اعالمیه   د و هماهنگ   های بیر با تمرکز ویژه بر اولویت های ذکر شده در ذیل، به پیشب 

ی الملیل ادامه ده  : ند سازی تالش های ملیک بیر

ایه گفراهم نمودن آدر مشوره نزدیک با آن، در صورت تقاضا از جانب دولت افغانستان و  )الف( 

ی و مالکیت افغان ها پیشنهاد و حمایت از  بذل و عامه  مسایع جمیله در راستای حمایت از روند صلح به رهب 

ام کامل به تطبیق اقدامات و اجرای  مبتی بر  اقدامات اعتماد سازی در چارچوب قانون اسایس افغانستان و احبی

و سایر قطعنامه های مرتبط شورای   (۲۰۱۱)   ۱۹۸۸،  (۱۹۹۹)  ۱۲۶۷طعنامه های شماره  طرزالعمل های که در ق

 امنیت معرفی شده اند؛

 در مشوره و هماهن )ب( 
 

قابل  به موقع، حمایت از برگزاری انتخابات  نزدیک با دولت افغانستانگ

 ۲۰۱۹سپتامب   ۲۸که قرار است در انتخابات ریاست جمهوری   در آینده به شمول همه شمولشفاف و  ،اعتبار 

انتخاباتی در  مرحله بعد از روز انتخابات و حمایت از آنها در زمینه همکاری نزدیک با نهاد های   ؛ردد گزار  گبر 

ی المیل    گهماهن  ؛اجرای یک پروسه قوی و شفاف مدیریت نتایج در جریان انتخابات   چهسازی مسایع جامعه بیر

ی اتی در حمدر فواصل زماتی میان انتخابات ها و  تقویت پروسه های انتخاب چهو  ایت از دولت افغانستان و نبر

 نزدیک با ادر همکاری و هم ،و ارتقای ظرفیتمساعدت های تخنیگ  نمودنفراهم  افزایش تالش ها برای
 

هنگ

  ؛شامل اند  در این روند که به نهاد های افغان   ،دولت افغانستان

ک نظارت )ج(  ک بورد مشبی  هماهنو  به عنوان رئیس مشبی
 

هرچه حمایت  تقویت (،JCMB) گ

ی الملیل از اولویت های انکشافی و حکومتداری دولت افغانستان، منجمله از طریق حمایت   هماهنگ تر جامعه بیر

فت های فعیل و    تاجندای اصالحات دولت،  بسیج    اولویت بندیاز پیشر
 

مویل کنندگان و سازمان منابع، هماهنگ

ی الملیل کبه عنوان تسهیل کننده و سازمان دهند های بیر ی حال توسعوی پالیشنشست های  ه مشبی ، و در عیر

 ایجاد هماهن
 

ی الملیل برای پیگ کای بیر یک معلومات و حمایت از تالش های برای گ میان رسر ی، به ویژه از راه تشر بر

به شمول بلند بردن موثریت این کمک ها مساعدت ها  استفاده از  ، شفافیت و موثریت  افزایش حسابدیه متقابل

   ؛۲۰۱۸رفته در کنفرانس ژنو گصورت  هزینه های آن، در مطابقت با تعهدات  در مقایسه به

ی    منظور تقویت صلح و ثبات حمایت از همکاری های منطقوی به د( ) کمک به افغانستان ونبر

ی  ایجاد  در راستایو کار  منطقوی و اتصال یگاه خود در قلب آسیا به منظور تروی    ج همکاریجااز جهت بهره گبر

اکت در اتصال مبتتی بر شفافیت،ورد های ادستدر ادامه یک افغانستان مرفه  عدم  محقق شده، و تقویت رسر

ک برای تقویت  ک گفتگپنهانکاری و جامعیت؛ استقبال از مسایع مشبی د اهداف مشبی و و همیاری و پیشب 

 اقتصادی،  انکشافی در رسارس منطقه؛

، تداوم همکاری   ه() ی عایل ملل متحد برای حقوق بشر و ارتقای ظرفیت با  با حمایت دفبی کمیشبی

ی الملیل  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، همچنان همکاری با دولت افغانستان و نهاد های غبر دولتی بیر

 تالش ها برای حصول اطمینااو محیل ذیربط جهت نظارت از وضعیت افراد ملیک، هم
 

از ن از محافظت هنگ

تروی    ج  و شیوه برخورد با افرادی که آزادی شان سلب گردیده است، افراد ملیک، نظارت از محالت سلب آزادی،

 و غبر قضاتی برای   و با مشوره نزدیک با دولت افغانستان  ،حسابدیه
کاء، در ایجاد و تطبیق روند های قضاتی و رسر

 رسید 
 

ده حقوق بشر گموارد تخلف و نقض    بهگ ی الملیل و جلو سبی ی جرایم بیر ی از وقوع مجدد آن گي و نبر و  بر

ی مندرج  قانون اسایس افغانستان در همکاری در تطبیق کامل احکام مربوط به آزادی های اسایس و حقوق بشر

ی الملیل که افغانستان عضویت آن ها را دارد به ویژه زنان   کامل    برخورداریی مرتبط به  میثاق ها  ،و میثاق های بیر

ي شان  ؛(CEDAW) تبعیض علیه زنان کلیه اشکالبه شمول کنوانسیون منع   از حقوق بشر

ان، تعلیم و  )و(  ی زنان و دخبی در این راستا، حمایت از اهمیت تساوی جنسیتی و توانمند ساخیی

ی کامل، مصون، مساویانه، موثر و  مفید زنان در ه ي، و مشارکت، دخیل شدن و رهب  مه سطوح  تربیه، حقوق بشر

ی منجمله در  گتصمیم   ی های کیل اعمار صلح در سطح میلی و محیل؛ فراخواندن گفتگبر
ر اتبر و های صلح و اسبی

 الملیل به تطبیق و تمویل کامل برنامه عمل میلی برای تطبیق قطعنامه 
ی برای  ۱۳۲۵دولت افغانستان و جامعه بیر

https://undocs.org/en/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/en/S/RES/1988%20(2011)
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از قبیل خشونت حصول اطمینان از حفاظت افراد ملیکی به ویژه زنان، کودکان و افراد بیجا شده در برابر اعمایل 

ی همچو خشونت ها و تخلفات   و خشونت های جنسیت محور   های جنش ی حصول اطمینان از اینکه مرتکبیر و  نبر

 باید حساب اعمال شان را پس بدهند. 

امون تخلفات و بدرفتاری ها در برابر کودکان و حمایت از مسایع  )ز( مربوط  ادامه راپور دیه پبر

برای تطبیق مراوده با دولت افغانستان از قبیل  ،ب دیده از منازعات مسلحانهتقویت حفاظت از کودکان آسی به

 کامل برنامه عمل و نقشه راه مربوطه؛

 حمایت قاطع که ناتو و اهمکاری و هم لزوم،در صورت  )ح( 
 

جنگ  نزدیک با ماموریت غبر
 

هنگ

ی و  ه اند افغانستان روی آن توافق کرد  ا]همکاری و هم نبر
 

 نماینده ارشد ملیک ناتو؛[ با نزدیک هنگ

بر اهمیت حضور مداوم و بایسته  یوناما و سایر موسسات، صندوق های وجیه، و برنامه  . ۶

 در مشوره و هماهنهای ملل متحد در افغانستان به اساس رویکرد ”ملل متحد واحد“ 
 

 نزدیک و در حمایت از گ

 ؛تاکید یم ورزداولویت های دولت افغانستان 

، هم یم خواهداز یوناما و نماینده خاص  . ۷  و موثریت اتا تالش ها برای ایجاد همخواتی
 

هنگ

"ملل  ویکرد و برنامه های ملل متحد در افغانستان را به اساس ر  صندوق های وجیه، موسساتبیشبی در میان 

در مطابقت  مجمویع این نهاد ها همکاری نزدیک با دولت افغانستان با هدف افزایش موثریت  متحد واحد" در 

ی الملیل برای تقویت نقش ، ندکامل با برنامه اصالحات دولت افغانستان بیشبی ساز  ی تالش های ملیکی بیر و، رهب 

تطبیقی  هدف حرکت به سمت دست یات  به یک مودل اجرای مسئولیت های شان با  نهاد های افغانستان در 

 اولویت ذیل، ادامه دهد:  در تمام برنامه ها و فعالیت های ملل متحد، در ساحات دارای ،میل

از تطبیق  افغانستان، حمایتتالش های دولت از حمایت  در از طریق حضور مناسب یوناما  )الف(

 ملل متحد   سازمان  منجمله از طریق همکاری های بیشبی با دفبی مواد مخدر و جرایم  ،پروسه کابل در رسارس کشور

(UNODC)؛ 

بهبود حکومت داری و زمینه  از تالش های دولت افغانستان در اجرای تعهداتش در حمایت  )ب( 

ی  قانون بشمولحاکمیت  در مطابقت با  در رسارس کشور  ،عدالت انتقایل، اجرای بودجه و مبارزه با فساد تامیر

 ؛ (GMAFژنو) چهارچوب حسابدیه متقابل و پروسه کابل 

 و تسهیل عرضه   )ج( 
 

دوستانهماهنگ از نیازمندان افغانستان منجمله در حمایت     ه،کمک های بشر

دوستانهو در مطابقت با اصول   ی   از   موثر   از طریق پشتیباتی تقویت ظرفیت دولت، منجمله    هدفبا    ،بشر مسئولیر

ایط مساعد برای بازگشت  آنها  و حفاظت از بیجا شدگان داخیل  به محیل در راستای کمکمیل و  و ایجاد رسر

با  ،ن داخیلو بیجا شدگاها کشور   سایر مهاجرین از کشور های همسایه و  پایدار و  عزتمند داوطلبانه، مصون، 

 ؛به ایجاد راه حل های انکشافی برای این موارد  ویژهتوجه 

ی الملیل  . ۸ کای افغان و بیر اش  و در زمینه در تطبیق مأموریت  که با یوناما   یم خواهداز تمام رسر

ان امنیت و آزادی   ی  کنند؛ در رسارس کشور  آنملل متحد و کارمندان  گشت و گذار باالبردن مبر
 

 هماهنگ

 

در مورد انکشافات در افغانستان به هر سه ماه یکبار  ]ملل متحد[ که رسمنشر   تقاضا یم کند . ۹

ی  فت های صورت گرفته بر اساس معیار های تعییر این شورا گزارش بدهد و در گزارشات خود، یک ارزیات  از پیشر

فت ها در تطبیق ماموریت  ی پیشر ی بر اساس شده برای سنجش و پیگبر یوناما، از جمله در سطح والیات، و نبر

 اولویت های مندرج این قطعنامه را شامل سازد؛

 در جریان موضوع قرار داشته باشد. به گونه فعال تا مصمم است . ۹

 


