)S/RES/2489 (2019

ملل متحد

شورای امنیت

نشر :عمومي
 ۱۷سپتمبر ۲۰۱۹

قطعنامه شماره ( ۲۴۸۹سال )۲۰۱۹
یط نشست شماره ۸۶۲۰م شورای امنیت به تاری خ  ۱۷سپتمب  ۲۰۱۹تصویب شد
شورای امنیت،
با یادآوری قطعنامه های قبیل در مورد افغانستان به ویژه قطعنامه شماره  )۲۰۱۹( ۲۴۶۰که ماموریت
هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) را ایل  ۱۷سپتمب  ۲۰۱۹تمدید یم کند،
با تاکید بر نقش مهیم که ملل متحد همچنان در راستای تروی ج صلح و ثبات در افغانستان ایفا خواهد
کرد،
با تائید مجدد تعهد قوی برای حاکمیت ،استقالل ،تمامیت ی
ارض و وحدت میل افغانستان و همچنان
حمایت دوامدار از دولت و مردم افغانستان،
ی
اگب به رهبی و مالکیت افغان ها در خصوص راه
با تاکید روی اهمیت حیات روند سیایس جامع و فر ر
حل صلح ر ی
آمب برای جنگ و تفاهم سیایس جامع و استقبال از پ ر
یشفت ها در این زمینه،
سکوت برای
با یادآوری تمایل دولت و مردم افغانستان برای تقویت مجدد جایگاه کشور شان به عنوان
ی
صدمی سالگرد ی
ر ی
همکاری ر ی
اسبداد استقالل خویش،
بی الملیل در
ی
با استقبال از اجماع ی
اسب ر ر
جهات در مورد چارچوب حسابدیه
اتبیک میان دولت افغانستان و جامعه
متقابل ژنیو ( )GMAFطوری که در کنفرانس ژنیو روی آن توافق صورت گرفت؛
با تاکید بر اهمیت حمایت از دولت افغانستان در راستای ظرفیت سازی ،به ویژه برای رنبو های دفایع
امنیت میل افغان و ر ی
ی
نب پولیس میل افغانستان در ر ی
تامی امنیت کشور شان و در مبارزه شان علیه تروریزم،
و
ی
ی
با یادآوری از کار جاری کمیته ایجاد شده بر اساس قطعنامه  )۲۰۱۱( ۱۹۸۸شورای امنیت و تداوم
همکاری های دولت افغانستان ،و یوناما با این کمیته منجمله با تیم حمایت تحلییل و نظارت بر تحریم های این
کمیته،
ر
رسمنش ملل متحد ( )S/2019/703مورخ  ۳سپتمب  ۲۰۱۹استقبال یم کند؛
 .۱از گزارش

ی
قدردات یم کند و یک
 .۲از تعهد دراز مدت ملل متحد در امر حمایت از دولت و مردم افغانستان ابراز
ر
رسمنش اعالن یم کند و روی نیاز به حصول
بار دیگر حمایت کامل خود را از فعالیت های یوناما و نماینده ویژه
تامی منابع ی
اطمینان از ر ی
کاف برای یوناما جهت اجرای ماموریتاش تاکید یم ورزد؛
 .۳از تالش های جاری یوناما در امر تطبیق وظایف محوله ،اولویت ها و منابع مربوط به ماموریت،
ر
رسمنش فرا یم خواند؛
استقبال نموده و به تطبیق توصیه های
 .۴تصمیم ی
مبت بر تمدید ماموریت یوناما ایل  ۱۷سپتامب  ۲۰۲۰را طوری که در قطعنامه های شماره
۲۰۴۱ ،)۲۰۱۱( ۱۹۷۴ ،)۲۰۱۰( ۱۹۱۷ ،)۲۰۰۹( ۱۸۶۸ ،)۲۰۰۸( ۱۸۰۶ ،)۲۰۰۷( ۱۷۴۶ ،)۲۰۰۶( ۱۶۶۲
()۲۰۱۸( ۲۴۰۵ ، )۲۰۱۷( ۲۳۴۴ ،)۲۰۱۶( ۲۲۷۴ ،)۲۰۱۵( ۲۲۱۰ ،)۲۰۱۴( ۲۱۴۵ ،)۲۰۱۳( ۲۰۹۶ ،)۲۰۱۲
و  ،)۲۰۱۹( ۲۴۶۰این شورا تعریف شده اند ،اتخاذ یم نماید؛
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ر
رسمنش ملل متحد در چهارچوب مأموریت خویش
گبد که یوناما و نماینده ویژه
 .۵همچنان تصمیم یم ر
و به شکل هماهنگ با حاکمیت میل ،رهبی و مالکیت افغان ها ،در همکاری کامل با دولت افغانستان و در
مطابقت با اعالمیه های ر ی
بی الملیل مربوطه با تمرکز ویژه بر اولویت های ذکر شده در ذیل ،به پیشبد و هماهنگ
سازی تالش های ملیک ر ی
بی الملیل ادامه دهند:
(الف) در صورت تقاضا از جانب دولت افغانستان و در مشوره نزدیک با آن ،فراهم نمودن آگایه
عامه و بذل مسایع جمیله در راستای حمایت از روند صلح به رهبی و مالکیت افغان ها پیشنهاد و حمایت از
مبت بر اعتماد سازی در چارچوب قانون اسایس افغانستان و ی
اقدامات ی
احبام کامل به تطبیق اقدامات و اجرای
طرزالعمل های که در قطعنامه های شماره  )۲۰۱۱( ۱۹۸۸ ،)۱۹۹۹( ۱۲۶۷و سایر قطعنامه های مرتبط شورای
ی
معرف شده اند؛
امنیت
در مشوره و هماهنگ نزدیک با دولت افغانستان حمایت از برگزاری انتخابات به موقع ،قابل
(ب)
اعتبار ،شفاف و همه شمول در آینده به شمول انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در  ۲۸سپتامب ۲۰۱۹
ی
انتخابات در مرحله بعد از روز انتخابات و حمایت از آنها در زمینه
برگزار گردد؛ همکاری نزدیک با نهاد های
ی
اجرای یک پروسه قوی و شفاف مدیریت نتایج؛ هماهنگ سازی مسایع جامعه ربی المیل چه در جریان انتخابات
و چه در فواصل ی
زمات میان انتخابات ها و تقویت پروسه های انتخاب یات در حمایت از دولت افغانستان و ر ی
نب
افزایش تالش ها برای فراهم نمودن مساعدت های تخنیگ و ارتقای ظرفیت ،در همکاری و هماهنگ نزدیک با
دولت افغانستان ،به نهاد های افغان که در این روند شامل اند؛
مشبک بورد ی
ی
مشبک نظارت و هماهنگ ( ،)JCMBتقویت حمایت هرچه
به عنوان رئیس
(ج)
ی
ی
هماهنگ تر جامعه ربی الملیل از اولویت های انکشاف و حکومتداری دولت افغانستان ،منجمله از طریق حمایت
از ر
پیشفت های فعیل و اولویت بندی اجندای اصالحات دولت ،بسیج منابع ،هماهنگ تمویل کنندگان و سازمان
بی الملیل به عنوان تسهیل کننده و سازمان دهنده ی
مشبک نشست های پالیش توسعوی ،و در ر ی
های ر ی
عی حال
بی الملیل برای پیگ ربی ،به ویژه از راه ر
ایجاد هماهنگ میان ررسکای ر ی
تشیک معلومات و حمایت از تالش های برای
افزایش حسابدیه متقابل ،شفافیت و موثریت استفاده از مساعدت ها به شمول بلند بردن موثریت این کمک ها
در مقایسه به هزینه های آن ،در مطابقت با تعهدات صورت گرفته در کنفرانس ژنو ۲۰۱۸؛
حمایت از همکاری های منطقوی به منظور تقویت صلح و ثبات ر ی
ونب کمک به افغانستان
(د)
گبی از جایگاه خود در قلب آسیا به منظور تروی ج همکاری و اتصال منطقوی و کار در راستای ایجاد
جهت بهره ر
ر
ی
یک افغانستان مرفه در ادامه دستاورد های محقق شده ،و تقویت رساکت در اتصال مبتت بر شفافیت ،عدم
ی
ی
مشبک
مشبک برای تقویت گفتگو و همیاری و پیشبد اهداف
پنهانکاری و جامعیت؛ استقبال از مسایع
ی
انکشاف در رسارس منطقه؛
اقتصادی،
ی
با حمایت ی
کمیشبی عایل ملل متحد برای حقوق ر
بش ،تداوم همکاری با و ارتقای ظرفیت
دفب
(ه)
ر
غب ی
دولت ر ی
بی الملیل
های
نهاد
و
افغانستان
دولت
با
همکاری
همچنان
افغانستان،
بش
حقوق
مستقل
کمیسیون
ر
و محیل ذیربط جهت نظارت از وضعیت افراد ملیک ،هماهنگ تالش ها برای حصول اطمینان از محافظت از
افراد ملیک ،نظارت از محالت سلب آزادی ،و شیوه برخورد با افرادی که آزادی شان سلب گردیده است ،تروی ج
ی
ی
قضات برای
غب
حسابدیه ،و با مشوره نزدیک با دولت افغانستان و ررسکاء ،در ایجاد و تطبیق روند های قضات و ر
رسیدگ به موارد تخلف و نقض گ ی
بشي و ر ی
سبده حقوق ر
نب جرایم ر ی
بی الملیل و جلوگ ربی از وقوع مجدد آن و
همکاری در تطبیق کامل احکام مربوط به آزادی های اسایس و حقوق ر
بشی مندرج در قانون اسایس افغانستان
و میثاق های ر ی
بی الملیل که افغانستان عضویت آن ها را دارد به ویژه ،میثاق های مرتبط به برخورداری کامل زنان
از حقوق ر
بشي شان به شمول کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ()CEDAW؛
ساخی زنان و ی
ی
یی
دخبان ،تعلیم و
جنسیت و توانمند
در این راستا ،حمایت از اهمیت تساوی
(و)
ر
تربیه ،حقوق بشي ،و مشارکت ،دخیل شدن و رهبی کامل ،مصون ،مساویانه ،موثر و مفید زنان در همه سطوح
تصمیم گ ربی منجمله در گفتگو های صلح و ی
اسب ر ر
میل و محیل؛ فراخواندن
اتبی های کیل اعمار صلح در سطح ی
ی
میل برای تطبیق قطعنامه  ۱۳۲۵برای
دولت افغانستان و جامعه ربی الملیل به تطبیق و تمویل کامل برنامه عمل ی
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ملیک به ویژه زنان ،کودکان و افراد بیجا شده در برابر اعمایل از قبیل خشونت
حصول اطمینان از حفاظت افراد ی
ی
ی
تکبی همچو خشونت ها و تخلفات
های جنش و خشونت های جنسیت محور و رنب حصول اطمینان از اینکه مر ر
باید حساب اعمال شان را پس بدهند.
ادامه راپور دیه رپبامون تخلفات و بدرفتاری ها در برابر کودکان و حمایت از مسایع مربوط
(ز)
به تقویت حفاظت از کودکان آسیب دیده از منازعات مسلحانه ،از قبیل مراوده با دولت افغانستان برای تطبیق
کامل برنامه عمل و نقشه راه مربوطه؛
غبجنگ حمایت قاطع که ناتو و
(ح)
در صورت لزوم ،همکاری و هماهنگ نزدیک با ماموریت ر
ی
افغانستان روی آن توافق کرده اند و رنب [همکاری و هماهنگ نزدیک] با نماینده ارشد ملیک ناتو؛
.۶
بر اهمیت حضور مداوم و بایسته یوناما و سایر موسسات ،صندوق های وجیه ،و برنامه
های ملل متحد در افغانستان به اساس رویکرد ”ملل متحد واحد“ در مشوره و هماهنگ نزدیک و در حمایت از
اولویت های دولت افغانستان تاکید یم ورزد؛
ی
.۷
همخوات ،هماهنگ و موثریت
از یوناما و نماینده خاص یم خواهد تا تالش ها برای ایجاد
ی
بیشب در میان موسسات ،صندوق های وجیه و برنامه های ملل متحد در افغانستان را به اساس رویکرد "ملل
متحد واحد" در همکاری نزدیک با دولت افغانستان با هدف افزایش موثریت مجمویع این نهاد ها در مطابقت
ی
بیشب سازند ،و ،رهبی تالش های ملیک ر ی
بی الملیل برای تقویت نقش
کامل با برنامه اصالحات دولت افغانستان
ی
ی
نهاد های افغانستان در اجرای مسئولیت های شان با هدف حرکت به سمت دست یات به یک مودل تطبیق
میل ،در تمام برنامه ها و فعالیت های ملل متحد ،در ساحات دارای اولویت ذیل ،ادامه دهد:
(الف) از طریق حضور مناسب یوناما در حمایت از تالش های دولت افغانستان ،حمایت از تطبیق
بیشب با ی
ی
دفب مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد
پروسه کابل در رسارس کشور ،منجمله از طریق همکاری های
()UNODC؛
حمایت از تالش های دولت افغانستان در اجرای تعهداتش در زمینه بهبود حکومت داری و
(ب)
حاکمیت قانون بشمول ر ی
تامی عدالت انتقایل ،اجرای بودجه و مبارزه با فساد ،در رسارس کشور در مطابقت با
پروسه کابل و چهارچوب حسابدیه متقابل ژنو()GMAF؛
هماهنگ و تسهیل عرضه کمک های ر
بشدوستانه ،منجمله در حمایت از نیازمندان افغانستان
(ج)
ی
ر
مسئولیی
و در مطابقت با اصول بشدوستانه ،با هدف تقویت ظرفیت دولت ،منجمله از طریق پشتیبات موثر از
ر
میل و محیل در راستای کمک به بیجا شدگان داخیل و حفاظت از آنها و ایجاد ررسایط مساعد برای بازگشت
داوطلبانه ،مصون ،عزتمند و پایدار مهاجرین از کشور های همسایه و سایر کشور ها و بیجا شدگان داخیل ،با
ی
انکشاف برای این موارد؛
توجه ویژه به ایجاد راه حل های
از تمام ررسکای افغان و ر ی
.۸
بی الملیل یم خواهد که با یوناما در تطبیق مأموریت اش و در زمینه
باالبردن ر ی
مبان امنیت و آزادی گشت و گذار ملل متحد و کارمندان آن در رسارس کشور هماهنگ کنند؛
ر
.۹
رسمنش [ملل متحد] هر سه ماه یکبار در مورد انکشافات در افغانستان به
تقاضا یم کند که
ر
تعییی
این شورا گزارش بدهد و در گزارشات خود ،یک ارزیات از پیشفت های صورت گرفته بر اساس معیار های ر
پیشفت ها در تطبیق ماموریت یوناما ،از جمله در سطح والیات ،و ر ی
پیگبی ر
نب بر اساس
شده برای سنجش و ر
اولویت های مندرج این قطعنامه را شامل سازد؛
 .۹مصمم است تا به گونه فعال در جریان موضوع قرار داشته باشد.
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