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   پخش زنده از طریق ویب سایت -کنفرانس جنیوا در مورد افغانستان 

نوامبر سال  ۲۸ – ۲۷که عالقمند تعقیب کنفرانس جنیوا در مورد افغانستان به تاریخ  ییرسانه ها  - ۲۰۱۸نوامبر  ۱۸، کابل

ین مورد ا و پیشرفت ها در/http://webtv.un.org از طریق  را به طور زنده آن می توانند جریان نشر مستقیم ، هستند ۲۰۱۸

 تعقیب نمایند. GVAfghanistan2018#را از طریق 

نوامبر  ۲۸گزار می شود و همچنان کنفرانس اصلی به تاریخ وامبر در حاشیه برن ۲۷این وبسایت تمام برنامه هایی که به تاریخ 

  را به طور زنده تحت پوشش قرار خواهد داد. 

این کنفرانس و تقسیم اوقات برنامه های جانبی و مالقات هایی که در حاشیه این کنفرانس صورت می گیرد همراه با معلومات  برنامه

-https://unama.unmissions.org/geneva-conferenceنجا قابل دسترس است، در مورد این نشست در ای

afghanistan 

شام   ۹: ۳۰ ) ۱۸:۰۰به وقت محلی ساعت نوامبر  ۲۸روز چهارشنبه مؤرخ پایانی این نشست قرار است  کنفرانس مطبوعاتی

    کابل( برگزار گردد و به گونه زنده از طریق ویب سایت نشر خواهد شد. وقت   به

 /https://www.flickr.com/photos/unisgenevaکنفرانس درین جا قابل دسترس خواهد بود، تصاویر

https://www.flickr.com/photos/unama. حق نشر میتوانید از آن استفاده . تصاویر قابل دانلود بوده و با درنظرداشت

   نمایید.

قابل دسترس  هوقفه های کوتا در FTPای رسانه هایی که عالقمند نشر ویدیو های باکیفیت هستند، معلومات جدید از طریق بر

گر در مورد ویدیو ها خواهان معلومات بیشتر هستید، با فرستاده خواهد شد. ابرایشان از طریق ایمیل ویدیوی جدید و  خواهد بود

Spokesperson-UNAMA@un.org  .در تماس شوید 

  

* * * 

لت افغانستان برای رسیدن به صلح و ثبات حمایت می کند. بر مبنای ماموریت این سازمان منحیث هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( از مردم و دو

نطقوی یک ماموریت سیاسی، یوناما از حل و فصل منازعات و جلوگیری از آن، افزایش سهم گیری و انسجام اجتماعی و همچنان از تحکیم همکاری های م

داری موثر، ترویج مالکیت امور توسط افغان ها و ادارات پاسخگو که بر مبنای احترام به حقوق بشر ایجاد شده اند، این ماموریت از حکومت پشتیبانی می نماید.

و سایر خدمات کلیدی به شمول اقدام های دیپلماتیک با توسل به اصل استقاللیت، بی طرفی و یکپارچگی این سازمان را  ’مساعی جمیله‘حمایت می کند. یوناما 

ها در زمینه برای جلوگیری از بروز، افزایش و گسترش منازعات فراهم می نماید. این ماموریت حمایت بین المللی در راستای پیشرفت افغان ها و اولویت 

 هماهنگ می کند. امور بشری را

 

mailto:Spokesperson-UNAMA@un.org
http://unama.unmissions.org/
https://twitter.com/UNAMAnews
https://www.facebook.com/UNAMAnews
https://www.facebook.com/UNAMA.Dari
https://www.facebook.com/UNAMA.Pashto
https://www.flickr.com/photos/unama
https://www.instagram.com/unamanews
http://webtv.un.org/
https://twitter.com/search?f=tweets&q=gvafghanistan2018&src=typd
https://unama.unmissions.org/geneva-conference-afghanistan
https://unama.unmissions.org/geneva-conference-afghanistan
https://www.flickr.com/photos/unisgeneva/
https://www.flickr.com/photos/unama
mailto:Spokesperson-UNAMA@un.org

