
 

 

 
 

 په افغانستان کې د لیدنو او مشورو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستیال ویاند څرګندونې 
 

د سرمنشي په استازیتوب د ملګرو ملتونو دسرمنشي مرستیالې امنې محمد، د ملګرو   -  مه   ۱۷کال د جنوري    ۲۰۲۳د    ،نیویارک

سولې ټینګولو، سوله ساتنې او سیاسي څانګې لپاره د سرمنشي مرستیال خالد  ملتونو د ښځو چارو د ادارې مشرې سیما بهوس او د  

ري د افغانستان د وضیعت په اړه د بحثونو د ترسره کیدو او د ښځو او نجونو د حقونو د ودې، ساتنې، سوله ییز ژوند او د  اخی

 .وادونو او اروپا دسفرونو یوه لړۍ پیل کړېدوامدار پرمختګ په اړه په لوړه کچه دسالمشورو د ترسره کیدو لپاره د خلیج د هی

دوی همدا راز د اسالمي  .دغه لیدنې تر دې مهال له ګڼ شمیر ګاوندیو، خلیج او تر هغه ور هاخوا څو هیوادونه څخه ترسره شویدي

افغان ښځو له ډلو   اباد کې د  انقره او اسالم  په  بانک،  او په دوحه کې د کنفرانس د سازمان له مشرتابه، د اسالمي پراختیایي 

 .افغانستان لپاره د سفیرانو/ځانګړو استازو له ډلې سره هم لیدنې ترسره کړیدي

ددغو لیدنو په جریان کې، هیوادونو او همکارانو د یوې تلپاتې حل الرې په موندلو او همدارنګه ژوند ژغورونکي مالتړ ته د دوام 

رول تصدیق کړیدی. دوی وغوښتل چې د وضعیت د بیړنۍ انعکاس لپاره دې ورکولو د اړتیا په برخه کې د ملګرو ملتونو مهم  

 .هڅې ګړندۍ شي. حکومتي چارواکو د نړیوالې ټولنې پر اهمیت ټینګار وکړ چې په یوه غږ او متحد چلند سره خبرې کوي

علیم، کار او دعامه ژوند په برخه  د یوه ریښتینې سیاسي الرې پر اړتیا په دوامداره توګه ټینګار شوی او ټول په افغانستان کې د ت 

  .کې د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون په بنسټیزو اصولو باندې ټینګ پاتې شوي دي

 .د مناسب انډول د موندلو لپاره اړتیا، چې په بیړني ډول اوسنیو ننګونو ته یوه مثبته پایله ولري، پرخپل ځای پاته ده

ه د الس رسي د حقونو په اړه واضحه اجماع موجوده ده. دلته یو پراخ احساس شتون د ښځو او نجونو د کار کولو او زده کړو ت

درلود چې په دې مسلو کې د سیمې د هیوادونو او د اسالمي کنفرانس مشرتوب مهم دي چې باید د نړیوالې ټولنې په بشپړ مالتړ 

کې د ښځو او نجونو په اړه د یوه نړیوال کال د مارچ په میاشت کې په اسالمي نړۍ    ۲۰۲۳د   .او همکارۍ سره پیاوړی شي

دغه ټیم د افغان میرمنو له بیالبیلو ډلو سره هم  .کنفرانس وړاندیز په نظر کې نیول شوی او په اصولو کې پرې موافقه شوې ده

وړاندې کړل. په ټوله  دوی په ټولنه کې پر ښځو او نجونو د ژورو ټولنیزو اغیزو په شمول د یو لړ مسلو په اړه قوي شواهد   .کتلي

 .کې، د یو ټول شموله، باثباته او سوکاله افغانستان لپاره ژوره هیله موجوده وه

 .دغه لوړ پوړی پالوی د خپلو چارو د دوام په موخه نن کابل ته راورسید
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