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افغانستان  ۲۰۲۰پشتیبانی قوی از افغانستان در کنفرانس   

 

، تجدید می نماید. افغانستان و  جامعه بین المللی تعهدات دراز مدت خویش را برای کمک به مردم افغانستان با تعهدات قابل توجه
ند و یک اعالمیه را که خواهان  تعهد نمود  ۲۰۲۴  –  ۲۰۲۱همکاران بین المللی اش بر سر اهداف انکشافی مشترک برای سال های  

 . پایان دادن به جنگ و تامین صلح دامدار، ثبات و رفاه می باشد را به تصویب رساندند
   
افغانستان نمونه قوی از تعهدات دومدار جامعه جهانی به افغانستان برای دوره پیش   ۲۰۲۰کنفرانس  - ۲۰۲۰نوامبر  ۲۴، نیوایج

مریکایی برای سال اول از چهار سال پیش رو متعهد گردیدند  رد دالر ا میلیا ۳.۳حداقل می باشد. تمویل کنندگان  ۲۰۲۴رو تا سال 
   ال باقی بماند.که انتظار می رود که تعهدات ساالنه به همان سطح قبلی سال به س

 
قاطعانه حامی افغانستان باقی خواهند ماند. همه کمک های انکشافی مشمول پروسه   ۲۰۲۴تا سال همکاران انکشافی افغانستان، 

بررسی مشترک ساالنه از سوی دولت و همکاران بین المللی خواهد بود و تمویل کنندگان همچنان به استفاده از حق شان برای  
    رد سطح و چگونگی حمایت مالی ساالنه شان، ادامه می دهند.تصمیم گیری در مو

 
توافق   کی  افتنی و متعهد به  می دادن به خشونت ها هست  انی گفت: "ما افغانها خواهان پاعبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه افغانستان 

را حفظ نموده و و آنرا تقویت  سال گذشته  ۱۹ ی دهد بلکه دستاوردها  انی که نه تنها بتواند به رنج مردم افغانستان پا می هست  یاسی س
 یالملل  نی کنندگان ب تمویل  ما باشد که در آن    ید نشان دهنده همبستگی کنفرانس امروز باوزیر مالیه افغانستان همچنان فرمود،  "  نماید.

 قاطع بردارند. "   یاز افغانستان و مردم آن قدم ها  تی ند در ادامه حماما بتوان یې توسعه  یو شرکا 
 

تی متغیر وضعیت امنی ، در جریان استمذاکرات بی سابقه صلح افغانستان که میدهد   در زمانی رخاین تجدید حمایت بین المللی 
وجود دارد. این تعهدات در حالی صورت می  همچنان  ۱۹-نیازهای بشری با فرارسیدن زمستان افزایش یافته و تهدید کوید ت، اس

 گیرد که افغانستان به آخرین دوره چهار ساله دهه انتقال خود وارد می شود.  
 

دیبرا الینز نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفت: "چالش هایی که افغانستان با آنها روبر است به راستی نگران  
بزرگی که در کنفرانس از سوی همکاران بین المللی افغانستان برای انکشاف افغانستان صورت گرفت،  اما تعهدات  کننده است. 

با مذاکرات تاریخی صلح در دوحه  تقویت متقابل  وی افزود: "کنفرانس ژنیو می تواند     امیدی واقعی به فردایی بهتر ایجاد می کند."
 آنها می توانند پایه های محکمی برای صلح و رفاه ایجاد نمایند."  باهم یکجا  – باشد

 
افغانستان   ۲۰۲۰ویله اسکیناری وزیرهمکاری های انکشافی و تجارت خارجی فنالند گفت: "سطح قابل توجه تعهدات در کنفرانس 

 نشان می دهد که جامعه بین المللی در این زمان مهم، همچنان در کنار مردم افغانستان می ایستد."  
 

دولت جمهوری اسالمی افغانستان، با حمایت همکاران بین المللی، متعهد به حفظ و توسعه دستاوردهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی  
. دموکراسی، حقوق بشر به شمول حقوق زنان، اطفال و اقلیت ها موضوعات اساسی  باشد  به این سو می  ۲۰۰۲و انکشافی از سال  

و توسعه یابند. اشتراک کنندگان بر نیاز به رسیدگی به چالش های کلیدی چون از بین   صورت گرفته هستند که باید از آنها حفاظت 
 ر خصوصی تاکید کردند.  انکشاف سکتو  خوب، مبارزه با فساد و نهادسازی، حکومتداری بردن فقر، 

 
ژی و برنامه دولت افغانستان را  ی شرکای بین المللی از نسخه دوم چارچوب ملی صلح و توسعه افغانستان که چشم انداز، استرات 

 .میکنندارائه میکند، استقبال  (۲۰۲۵ -  ۲۰۲۱)برای پنج سال آینده 
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مشارکت افغانستان بیان شده است، طبق شرایط و مکانیزم های بازنگری  ، همانطوریکه در چارچوب  یافغانستان و جامعه بین الملل
 مشترک برای حصول اطمینان از نتایج و تأثیرات آن برای مردم افغانستان، وارد مرحله جدیدی از همکاری شده اند. 

 
یک روند صلح معنادار با  این کنفرانس با صدور اطالعیه ای خواستار آتش بس فوری، دائمی و جامع شد. شرکا همچنین خواستار  

این اطالعیه مشارکت جدیدی برای تقویت افغانستان مستقل،    مشارکت زنان، جوانان و همچنین اقلیت های قومی و مذهبی شدند.
 و صلح آمیز در مسیر خود به سوی رفاه و خوداتکایی به نفع همه افغانها را ایجاد کرده است. متحد، دموکراتیک 

 
كه آنها  ر را  ور خارجه فنالند گفت: "این كنفرانس تقاضاي مردم افغانستان براي آتش بس فوري و صلحي پایداپكا هاویستو وزیر ام 

 ". انجامده  این تقاضا ها باید به شکست ن  – کند ، منعکس می سزاوار آن هستند
 

 ۲۰۲۰مقامات دولت افغانستان و همچنین نمایندگان جامعه مدنی در کنفرانس  ،  سازمان بین المللی  ۳۰بیش از  و    کشور   ۷۰در حدود  
 افغانستان شرکت کرده اند. این کنفرانس به طور مشترک توسط دولت های افغانستان و فنالند با سازمان ملل برگزار گردیده است. 

 
ور میزبانان در مقر ملل متحد در ژنو، شرکت  همه شرکت کنندگان، از راه دور با حض  ۱۹کوید  با توجه به خطرات جدی ناشی از  

 ورزیده اند. 
 

***** 

 

 بیانیه
 مشارکت افغانستان چارچوب

 صلح و توسعه ملی افغانستان ۲پالن 
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 تماس:  
 

 ۰۷۹۷۳۳۲۳۳۴روز خان، رئیس ارتباطات و آگاهی عامه و سخنگوی وزارت مالیه افغانستان شماره تلفن: مش
 shamroz.masjidi@mof.gov.af  ایمیل آدرس:

 
 ۰۷۲۸۴۲۶۱۹۵لیم مکداول رئیس ارتباطات استراتیژیک هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( شماره تلفن: 

 mcdowalll@un.orgایمیل آدرس: 

 
   ۰۰۳۵۸۵۰۵۲۲۸۹۱۶پریو، هماهنگ کننده ارتباطات وزارت امور خارجه فنالند شمار تماس: اجووانا ک

 johanna.kaprio@formin.fiایمیل آدرس:  
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