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 د ویب سایټ له الرې ژوندۍ خپرونه - د افغانستان په اړه د جنیوا کنفرانس

نېټه د جنیوا مه  ۲۸ – ۲۷هغه رسنۍ چې غواړي د افغانستان په اړه د نومبر په  –ټه یمه ن ۱۸کال د نومبر  ۲۰۱۸کابل، د 

او همدا   /http://webtv.un.orgکنفرانس تعقیب کړي، کولی شي په ژوندۍ بڼه ټولې کړنې ددې ویب پاڼې له الرې وګوري: 

 .GVAfghanistan2018#رنګه پرمختګونه دلته تعقیب کړي 

 د ملګرو ملتونو په شورا خونه )پلیس اف دي نیشن( کې ترسره کېږي، او ۲۷دا ویب پاڼه به ټولې ضمني غونډې چې د نومبر په 

 مه اصلي کنفرانس تر پوښښ الندې راولي.  ۲۸همدا رنګه به د نومبر په 

 د کنفرانس پروګرام، د ضمني غونډو مهالویش او همدا رنګه د نورو ناستو او پروګرامونو په اړه مالومات دلته وګورئ!

https://unama.unmissions.org/geneva-conference-afghanistan. 

بجې( ترسره  ۲۱:۳۰بجې )د کابل پر وخت  ۱۸:۰۰نېټه په  ۲۸پای خبري ناسته د چهارشنبې په ورځ د نومبر په پالن کې ده، د 

 .شي  او د ویب پاڼې له الرې ژوندۍ خپره

او  /https://www.flickr.com/photos/unisgenevaد غوندې انځورونه په دې آدرسونو کتلی شئ: 

https://www.flickr.com/photos/unama انځورونه د ډاونلوډ وړ دي او د کاپي رایټ اصولو ته په پام ترې ګټه اخیستلی .

 شئ. 

کې پراته وي او د  FTP لنډ وخت مالومات په  هغه رسنۍ چې غواړي کیفیت لرونکې ویډیوګانې خپرې کړي، تازه په تازه به د

بریښنالیک په مټ به ورته نوې ویډیوګانې لېږل کېږي. که غواړئ د ویډیوګانو په هکله نور مالومات ولرئ، نو له دې آدرس سره 

 Spokesperson-UNAMA@un.orgپه اړیکه کې شئ! 

* * * 

خپل ماموریت سره سم، یوناما د شخړې له د سیاسي ماموریت په توګه سولې او ثبات ته د رسیدو لپاره مالتړ کوي.  یوناما د افغانستان له خلکو او حکومت څخه

حکومتدارۍ ې پیاوړتیا مالتړ کوي. دا ماموریت د اغیزمند او ټولنیز یووالي او همدارنګه د سیمه ییزو همکاریو ونډې اخیستنې د زیاتیدو  مخنیوی او حل، د

یوناما د استقاللیت، بې پرې والي  ته د درناوي پر بنسټ جوړ شوي، مالتړ کوي.چې بشري حقونو و ته بنسټونو تړ کوي، ملي مالکیت او حساب ورکوونکمال

او نور کلیدي خدمتونه  ’د ښه نیت چارې ‘ مخنیوي په موخهد دو او پراخیدوپام کې نیولو سره د ډیپلماتیکو اقداماتو په ګډون د شخړو د زیاتیاو یوالي د اصل په 

 برابروي. دا ماموریت د افغانانو پرمختګ او بشري لومړیتوبونو لپاره نړیوالې مرستې همغږې کوي.
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