
 

 سرمنشی  سازمان ملل متحد 

 -- 

افغانستان   پیام ویدیویی سرمنشی عمومی ملل متحد برای کنفرانس  

۲۰۲۰نوامبر  ۲۴جینوا،    

 جاللت مآب رئیس جمهور محمد اشرف غنی،
 جناب وزیر پکا هاویستو، 

 عالی جنابان، مهمانان محترم، خانمها و آقایان،
 

من از دولت   .همبستگی تان با دولت و مردم افغانستان در مسیر صلح، ثبات و رفاه متشکریماز اشتراک حضوری و آنالین شما و 
 .های افغانستان و فنالند، میزبانان مان، برای همکاری شان تشکر می کنم

 
برق و   با وجود چندین دهه درگیری، مردم افغانستان طی سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری داشته اند. دسترسی به آب، حفظ الصحه،

 .خدمات صحی افزایش یافته است. دختران و پسران در سراسر کشور، به احتمال زیاد در مکتب هستند

اقتصاد افغانستان متنوع شده است. زیر ساخت ها و شبکه های برق بهبود یافته، مناطق دورافتاده را به فرصت های اقتصادی ملی و  
 .بیشتری از زنان در دولت و در بخش قانون گزاری به سطح ملی و محلی حضور دارندکشورهای همسایه متصل می کند. تعداد 

 

 .پیشرفت چشمگیری داشته اند - به ویژه حقوق بشری زنان، اقلیت ها و کودکان  - خود   یافغان ها در دستیابی به حقوق بشر 
صلح آمیز باشند. ضروری است که آنها در قانون باقی  همانطوریکه به آینده نگاه می کنیم، این حقوق باید پایه و اساس برای آینده 

 بمانند و در عمل از آنها محافظت صورت گیرد. 
 

 عالی جنابان،

 مردم افغانستان با چالش های جدی، از جمله درگیری، فقر و تطبیق نابرابر حاکمیت قانون روبرو هستند. 

اضطراری اقلیم، زندگی را به ویژه برای آسیب پذیرترین افراد،  و شرایط  ۱۹کوید دو بحران بزرگ جهانی، بیماری همه گیر 

 دشوارتر می کند. 

 

این همه گیری، چالش های بشردوستانه و انکشافی را تشدید کرده، مانع دسترسی به خدمات صحی و آموزشی شده، رشد اقتصادی را  

ل نزدیک شدن است، من نگرانم که یک موج دیگر از  متوقف کرده و میلیون ها افغان را متاثر ساخته است. چنانچه زمستان در حا

 سیستم صحی و اقتصادی افغانستان را که از قبل شکننده است، بیشتر تحت فشار قرار دهد و باعث رنج بیشتر شود.  ۱۹کوید موارد 

ن، بسیار نگران هستم.  من همچنین نسبت به ادامه سطح باالی خشونت، به ویژه حمالت شنیع اخیر علیه افراد ملکی، از جمله شاگردا

 مردم افغانستان مدت طوالنی است که رنج می کشند. 

تاکید بر دو برابر شدن تالشها برای آتش بس فوری و بدون قید و   ۱۹کوید من برای نجات جان مردم و جلوگیری از گسترش بیشتر 

 شرط می نمایم. 

یک فرصت مهم برای تحقق آرزوهای دیرینه مردم   - صلح افغانستان در دوحه ایجاد می کند   این یک زمینه مناسب برای مذاکرات

 افغانستان.



یک پروسه فراگیر، که در آن زنان، جوانان و قربانیان جنگ به طور معنی دار نمایندگی داشته باشند، بهترین امید به صلح پایدار  

 است. 

کنیم، چشم اندازها حتی بیشتر خواهند بود. امروز فرصتی برای همکاری  تصل ماقتصادی بتوانیم آن را با فرصت های ما اگر 

 مشترک در جهت رسیدن به آن هدف است. 

 عالی جنابان،

زنان افغان در جنگ ها هزینه زیادی پرداخت کرده اند. برخی از آنها مورد خشونت شدید قرار گرفته اند؛ دیگران عزیزان، خانه ها  

ت داده اند؛ بسیاری زنان از فرصت هایی، از جمله تعلیم و تربیه و حقوق اولیه معیشت، زمین، شخصیت  و اجتماعات خود را از دس 

حقوقی و زندگی عاری از خشونت، همچنان محروم هستند. من زنانی را که امروز در مقام های ارشد در وزارت دفاع، امور خارجه  

ای محلی در حال خدمت به کشور خود هستند، تمجید می کنم. این  و وزارت داخله، و همچنین در بخش خدمات ملکی و حکومت ه

   دستاوردهایی است که باید از آنها محافظت شود و توسعه یابد. 

زنان و مردان، دختران و پسران، افراد دارای   -زنان افغان در ایجاد جوامع مسالمت آمیز و فراگیر با فرصت های بیشتر برای همه  

نقشی اساسی دارند. آنها روزانه نشان می دهند که تالشهای شان برای انکشاف پایدار و   -ماندگان جنگ  معلولیت، قربانیان و باز

 زندگی را به سوی بهترشدن، سوق دهد. فراگیر می تواند 

ین زنان و دختران افغان نیاز به حمایت مداوم جامعه جهانی دارند. کامالً ضروری است که روند صلح فراگیر باشد و زنان در تعی 

  نتیجه آن نقش معنی دار و برابر داشته باشند. 

 عالی جنابان،

در زمینه توسعه و اصالحات، از جمله ارتباط با شرکای منطقه ای و تعهد به اتصال،   اجندای قوی خاطر من دولت افغانستان را به 
 ستایش می کنم. 

فرصت های همکاری، سهم خود را در ساختن آینده ای صلح آمیز    من از همسایگان و شرکای افغانستان می خواهم تا با استفاده از این
 و سعادتمندانه ایفا کنند. 

پیشرفت به سمت صلح به توسعه همه منطقه کمک می کند و گامی حیاتی در جهت بازگشت مصئون، منظم و آبرومندانه میلیون ها    
 افغان آواره است. 

 مردم افغانستان در مسیر صلح، توسعه و خودکفایی ایستاده است.  سازمان ملل متحد در کنار

 من از همه به خاطر تعهدات و سخاوت تان تشکر می کنم. 

 بیایید اطمینان حاصل کنیم که این موارد به پیشرفت واقعی و پیشرفت های ملموس برای مردم افغانستان تبدیل گردد.  

 تشکر

 
 


