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 قوي مالتړ  څخه افغانستان له کال په کنفرانس کې   ۲۰۲۰ د

 
خلکو سره خپلې اوږد مهاله د پام وړ ژمنې   له  نړیواله ټولنه د افغانستان کې کنفرانس  دې په - مه۲۴کال د نوامبر  ۲۰۲۰، د جنیوا

،  تیا څرګندويپرمختیایی اهدافو ته ژمن  و ګډ پورې ۲۰۲۴ –  ۲۰۲۱ یې له نوې کوي. افغانستان او نړیوال همکاران
 . سولې، ثبات او سوکالۍ غوښتنه کوي  تل پاتې پای او د  د جګړې ې په خپرولو سره اعالمی  ې یو د  او
 
راتلونکي حساس وخت لپاره له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د دوامداره ژمنې   د  پورې کال ۲۰۲۴ کال کنفرانس تر  ۲۰۲۰ د

ډالرو ژمنه وکړه،    میلیارد   ۳.۳ لږترلږه دکال لپاره   و څلورو کلونو د لومړيکو د راتلونکون تمویل کو . هوړاندې کړ څرګندونه قوي 
 تمه کیږي د هر کال لپاره به ژمنې په ورته کچې کال په کال تر سره شي.  چې

 
مرستې به د حکومت    پرمختیایيټولې   پاتې کیږي.  ژمنپورې د افغانستان مالتړ ته   کال ۲۰۲۴ همکاران تر پرمختیایي د افغانستان

کچې  د مرستندویه غړي به حق لري چې د خپلو کلنیو مرستو  ولري چې تړاو پورې  ي ګډ بهیرکلن دبیا کتنې  په  او نړیوالو ملګرو لخوا  
 وکړي.  په اړه پریکړې  څرنګوالياو
 

نه   ې چ و ی ته ژمن  ي ړجاړجو  اسيی س ې او داس وړ غوا یپا خواليی تاوترافغانان د  ږمو "د مالیې وزیر عبدالهادي ارغندیوال وویل: 
د مالیې وزیر همداراز  ." يړ ک  يړاوی پ وساتي او الیې  ېن ړکلونو السته راو ۱۹ روی ته ورسوي بلکه د ت  ی پا اوړد افغانانو ک ېوازی 

  وکوالی همکاران  ای او د پراخت  انی مرستندو والړی ن  ږزمو ېپک ېچ ي ړک ندګرڅ وستونی پ  ږزمو دی کنفرانس با ځېد نن ور وویل، 
 .  يړ پورته ک امونهګ کندهې پر ې دوام ورکولو کپه ته  ړخلکو مالت د دې هیواد له  شي د افغانستان او 

 
د افغانستان دسولې خبرې روانې دي،  په بیساري ډول چې  کې تر سره کیږي یوه داسې مهمه شیبه په  نوي کیدل  ومرست  ونړیوال د

پاتې   په خپل ځای خطر الهم ۱۹کویډ او د رسیدو سره په زیاتیدو ديرا   ترتیب او بشردوستانه اړتیاوې د ژمي په  يمتحرک امنیت یو  
 داخلیږي.  کلنې دورې ته  وروستۍ څلور  چې افغانستان د بدلون لسیزې  په داسې حال کې ترسره کیږي ژمنې دغه  دی. 

 
مخ دی په  مخا هغه ننګونې چې افغانستان ورسره  " : نز وویلی ال  دیبرا ېاستاز  ې منشي ځانګړسر افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د 

د یوې   ېپرمختګ لپاره د نړیوالو همکارانو لخوا ښودل شوې پراخه ژمن د . خو په کنفرانس کې د افغانستان ي د سترې ریښتیا هم
کنفرانس په دوحه کې د سولې تاریخي خبرو اترو   جنیوا "د زیاته کړه:نوموړې   "  بخښونکې دي.  هیلې په رښتیا ښې راتلونکې لپاره

دوی کولی شي د سولې او هوساینې لپاره قوي بنسټونه   سره یوځای قوت ښکارندویي کوي.  دوه اړخیز په ورته وخت کې د  سره
 ".چمتو کړي

 
پام وړ کچه   و دکال کنفرانس کې د ژمن  ۲۰۲۰ د " ل: همکارۍ او بهرنۍ سوداګرۍ وزیر ویلی سکیناري ووی  یيد فنلند د پراختیا

 " دو ته دوام ورکوي.خلکو سره په کلکه دری  ستان لهښیې چې نړیواله ټولنه په دې مهم وخت کې د افغان 
 

راهیسې په سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او   ۲۰۰۲د افغانستان اسالمي جمهوریت چې د نړیوالې ټولنې لخوا یې مالتړ کیږي له 
کې دترالسه شویو پرمختګونو ساتلو او پراخولو ته ژمنتا وښودله. ولسواکي، د ښځو، ماشومانو او لږکیو په ګډون    پرمختیایي برخو

بشري حقونه هغه بنسټیز مسایل دي چې باید خوندي او ال نوره پراختیا ورکړل شي. ګډونوالو ټینګار وکړ چې د بې وزلۍ د کمولود  
پرضد دمبارزې او د خصوصي سکټور د پراختیا په ګډون مهمو ننګونو ته رسیدنه   بنسټونو د جوړیدو، ښې حکومتولۍ، د فساد 

 اړینه ده.  
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کاله پورې   ۲۰۲۵تر  ۲۰۲۱نړیوالو همکارانو د افغانستان د سولې او پرمختیا د ملي چوکاټ د دویم لید لوري هرکلی وکړ چې له 
د راتلونکو پنځو کلونو لپاره د افغان حکومت لیدلوری، ستراتیژي او پالن وړاندې کوي. افغانستان او نړیواله ټولنه همغه ډول  چې  

ه چوکاټ کې تشریح شوې د همکاریو یونوي پړاو ته وردننه شوې چې شرایط پکې په ګوته شوي او د  د افغانستان د مشارکت پ 
 افغانستان پرخلکو یې د اغیزو او پایلو د زیاتیدو د ډاډمنتیا په موخه د بیا کتنې ګډ میکانیزمونه پکې ال ښه شوي دي.  

 
یمي او بیړني اوربند غوښتونکی شو. شریکباڼو همکارانو دا رنګه   دغه کنفرانس د یوې اعالمیې په خپرولو سره د یوه هر اړخیز، دا

د سولې دداسې ماناداره بهیر غوښتنه وکړه چې ښځې، ځوانان او همدارنګه قومي، مذهبي او نور لږکي پکې برخه ولري. اعالمیه  
او سوله غوښتونکي افغانستان د پیاوړتیا  د ټولو افغانانو په ګټه د سوکاله او په ځان بسیا ینې پرلور د یوه خپلواک، متحد، ولسواک 

 لپاره نوې ملګرتیا رامنځ ته کوي.  
 

دغه کنفرانس  د بیړني اوربند او تلپاتې سولې لپاره د افغانستان د خلکوغوښتنه   " د فنلڼد د بهرنیو چارو وزیر پیکاهاویستو وویل:
 " ي. نشدغه غوښتنې باید رد  – چې وړ یې دي منعکسوي 

 
څخه زیاتو نړیوالو سازمانونو او د افغان حکومت چارواکو او همدارنګه د مدني ټولنې استازو د   ۳۵دونواو له هیوا ۷۰شاوخوا 

کال په کنفرانس کې برخه درلوده. کنفرانس په ګډه د افغانستان او فنلنډ د حکومتونو اوملګرو ملتونو لخوا جوړ   ۲۰۲۰افغانستان د 
ه جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ګډ مشرتابه په لرلو سره ټولو برخه والو د  جدي خطر ته په کتو، پ  ۱۹شوی وو. د کویډ

 ویډیو کنفرانس له الرې په انالین ډول برخه واخیسته.  
 

***** 

 

 اعالمیه
 دافغانستان د ملګرتیا چوکاټ 

 د افغانستان د سولې او پرمختیا دویم ملي پالن

   

***** 

 
 یکې:  ړا

 
 shamroz.masjidi@mof.gov.af, د مالیې وزارت د عامه اړیکو رییس او ویاند:   شمروزخان مسجدي،

tel. +93 (0) 797 332 334 
 

 195tel. , mcdowalll@un.org 426 728 (0) 93+د یوناما د ستراتیژیکو اړیکو مشر:  لیم مکډاول، 
 

 johanna.kaprio@formin.fi,، د فنلند د بهرنیو چارو وزارت د اړیکو همغږې کوونکې: جووانا کاپریو
 tel. +358 50 522 8916 
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