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افغانستان  ۲۰۲۰س  نفران ک گزاری ی های افغانستان و همکاران بین المللی برای برگآماد  

افغانستان که قرار   ۲۰۲۰افغانستان و همکاران بین المللی امروز رسما پروسه آمادگی ها برای کنفرانس   -  ۲۰۲۰اکتوبر  ۶کابل، 
این کنفرانس از سوی دولت جمهوری   . متحد در ژنیو برگزار شود را آغاز نمودندنوامبر در مقر ملل  ۲۴و  ۲۳است به روزهای 
 میزبانی خواهد شد.   مشترکا   فنلند و ملل متحد کشور  اسالمی افغانستان، 

و نهادهای بین المللی و   رکشو  ۷۰بیش از در این نشست که در قصر چارچنار در پایتخت افغانستان برگزار گردید، نمایندگان 
    همچنان نمایندگان جامعه مدنی به صورت مجازی و حضوری اشتراک نمودند. 

به سوی   افغانستاندف آن سوق دادن می باشد که ه (۲۰۲۴-۲۰۱۵)دهه تحول  تعهدات  افغانستان آخرین کنفرانس ۲۰۲۰کنفرانس 
و ثبات افغانستان تا   توسعهانتظار می رود که در این کنفرانس تعهدات جامعه بین الملل و افغان ها در جهت   .خودکفایی می باشد

 تجدید گردد.   ۲۰۲۴سال 

تاوردهای افغانستان، نشست  نوامبر برگزار خواهد شد و جهت بحث در مورد چالش های عمده و دس ۲۴کنفرانس اصلی به تاریخ 
     های جانبی یک روز پیش از این تاریخ برگزار می گردد.

استثنایی افغانستان فرصتی    ۲۰۲۰کنفرانس    ":  عبدالهادی ارغندیوال، سرپرست وزارت مالیه افغانستان در سخنان افتتاحیه خود گفت
، موثریت  مشروعیتبهبود شفافیت، و پاسخگویی متقابل  موثریت کمک ها و را برای همکاری مشترک با تعهد قوی به اصول 

  پیشرفت در مورد پاسخگویی متقابل از اهمیت بیشتری برخوردار است و دولت  را فراهم میسازد.  کمک ها  همچنین اثربخشیو
 " .و نتایج توسعه پاسخگو بدانند  یی یکدیگر را در استفاده از منابع توسعهو شرکای بین المللی ما باید خود و  افغانستان

بدین سو پیشرفت هایی در بخش های اقتصادی و اجتماعی و همچنان نهادهای دموکراتیک، حکومتداری   ۲۰۰۱افغانستان از سال 
نیاز دارد تا از این   همکاران بین المللی اش افغانستان و  داشته است و  اقلیت ها  و حقوق بشر به ویژه حقوق بشری زنان، کودکان و 

 دستاوردها حفاظت نماید.  

یک فرصت را برای همه ما   کنفرانسبرای این  گیپروسه آماده  رئیس جمهور اشرف غنی در یک پیام ضبط شده گفت: "
این    مهیا کرد تا بحث های مفصل و جامع در مورد مسیر توسعه یی گذشته، حال، و آینده افغانستان داشته باشیم. مشخصا  

به مردم افغانستان خواهد   متداوم جامعه جهانی از افغانستان حمایت  مشارکت وکنفرانس فرصت خوب جهت نمایش گذاشتن 
پالیسی و تطبیق آن الی این کنفرانس و بعد از کنفرانس ادامه  متمرکز بهنده دوامدار مشترک ما بود.  گفتگو های ساز

 “ خواهد داشت.
 

ز، استراتیژی و برنامه ها را  کرد که چشم اندانستان را ارائه خواهد این کنفرانس نسخه دوم چارچوب ملی انکشاف و صلح افغا
ارائه خواهد نمود و این نسخه بر مبنای سه رکن بازار، دولت و تامین صلح تنظیم شده است و   ۲۵-۲۰۲۱برای انکشاف از سال 

    کمک ها را تشکیل خواهد داد.چارچوب بنیاد جدید 

افغانستان، در  ۲۰۲۰ادگی ها برای کنفرانس افغانستان گفت: "آم ۲۰۲۰کنفرانس  برایفنلند  کشور س فرستاده خاصتاالیانی 
به خوبی در جریان است. در این موقع حساس، از همه مهمتر اینست    ،دولت افغانستان و یوناما  ما،  مشترک  های   همکاری با میزبان

لح، رفاه و  که شرکای انکشافی به حمایت قاطع خود از مردم افغانستان ادامه دهند و از انکشاف طوالنی مدت کشور در مسیر ص 
  .خود کفایی اطمینان حاصل کنند" 

 
و طالبان در دوحه، قطر، فرصت ها و امیدواری های جدید   دولت جمهوری اسالمی افغانستان اخیرا با آغاز مذاکرات صلح میان
 .برای افغانستان و افغانها وجود دارد
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دیبرا الینز ، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت: " قسمیکه پیشرفت مهم مذاکرات صلح در دوحه جریان  
دارد، جامعه بین المللی با افغانها در قبال پایان دادن به جنگ و ایجاد آینده ای بهتر با ثبات، حاکمیت سالم و فرصت های بهتر  

 تان تعهدات خویش را تجدید مینماید."  اقتصادی به مردم افغانس

کشور، سازمانهای بین المللی و مسئولین دولت افغانستان و همچنین نمایندگان جامعه مدنی در این کنفرانس    ۷۰انتظار میرود بیش از  
 .شرکت کنند

کنفرانس قرار خواهد داد و پخش   ، این کنفرانس گزینه اشتراک آنالین را در اختیار نمایندگان۱۹کوید   با توجه به بیماری همه گیر
 زنده بصورت آزاد نیز در دسترس خواهد بود. 

، معلومات تفصیلی بیشتر درباره کنفرانس  ۱۹کوید  با توجه به محدودیت ها در سفر و گردهم آیی ها مربوط به بیماری همه گیر
 نزدیک به تاریخ برگزاری آن فراهم خواهد گردید. 

 
به این کنفرانس از نیمه اول ماه اکتوبر آغاز خواهد شد و معلومات بیشتر در مورد برنامه های  اهدای جواز دسترسی رسانه ها 

 .رسانه ای به موقع معینه اعالم می شود

 

 معلومات بیشتر در مورد تنظیمات کنفرانس در لینک های ذیل قابل دسترس است: 

https://mof.gov.af/en 
https://um.fi/afghanistan-conference-2020 
https://unama.unmissions.org/afghanistan-2020-conference 

 
 تعقیب و بحث روی کنفرانس در تویتر:

#Afghanistan2020 
@mediaoffice_mof  
@UNAMAnews 
@FinlandinAFG  
 

 شماره تماس:  
 ۰۷۹۷۳۳۲۳۳۴روز خان، رئیس ارتباطات و آگاهی عامه و سخنگوی وزارت مالیه افغانستان شماره تلفن: مش

 shamroz.masjidi@mof.gov.af  ایمیل آدرس:
 ۰۷۲۸۴۲۶۱۹۵ا( شماره تلفن: لیم مکداول رئیس ارتباطات استراتیژیک هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )یونام

 mcdowalll@un.orgایمیل آدرس:  
   ۰۰۳۵۸۵۰۵۲۲۸۹۱۶پریو، هماهنگ کننده ارتباطات وزارت امور خارجه فنالند شمار تماس: جووانا کا

 johanna.kaprio@formin.fiایمیل آدرس:  
 

https://mof.gov.af/en
https://um.fi/afghanistan-conference-2020
https://unama.unmissions.org/afghanistan-2020-conference
mailto:shamroz.masjidi@mof.gov.af
mailto:mcdowalll@un.org
mailto:johanna.kaprio@formin.fi

