
             

 
             

 

 
 

  
 

  

 تأکيد نمودند" روند کابل"دولت افغانستان و جامعه بين المللی بر تعھدات شان در رابطه به 

  

دولت افغانستان و جامعه بين المللی يک سلسله جلساتی را امروز راه اندازی نمودند که طی آن   - ٢٠١١جوالی  ٢۶کابل، 

  . دبر تعھدات خود در مورد روند کابل يک بار ديگر تأکيد نمودن

ماه گذشته توسعه يافته، ھفت برنامه آن جھت تصويب به  ١٨لويت ملی که توسط دولت افغانستان طی وبرنامه ا ٢٢از جمله 

  .جلسه بعدی بورد مشترک نظارت و ھماھنگی موکول گرديد

فراھم نموده و  لويت ملی اساس گسترده ای را برای تداوم حقيقیواتفاق نظر جدی وجود داشت مبنی بر اينکه برنامه ھای ا

  . فوايد ملموس را برای ھمه افغان ھا در سراسر کشور به ارمغان ميآورد

  

مؤفق  یروند انتقال تنھا در صورت: "سر منشی ملل متحد برای افغانستان اظھار داشت خاصمايکل کيتنگ، معاون نماينده 

تحرک پيرامون . حاکميت قانون صورت گيردبيشتر در بخش ھای انکشافی، حکومتداری و  یخواھد بود که سرمايه گذاريھا

  ".ويژه در سطح واليات، ھمراه باشد روند انتقال بايد با تسريع مساعی برای رشد ظرفيت نھاد ھای افغانی به

سازمان ملل متحد متعھد است تا . سازمان ملل متحد از اشتراک نماينده گان جامعه مدنی در اين جلسات استقبال به عمل آورد

را با ھمکاری مستقيم در راستای تطبيق برنامه ھای الويت ملی، از طريق نقش ھماھنگی و ارتباطات خود با " بلروند کا"

  .وزراتخانه ھای دولتی و تمويل کنندگان، حمايت نمايد

   
  يادداشت 

اھبردی برای دولت افغانستان  و جامعه بين المللی توافق نمودند تا بورد مشترک نظارت و ھماھنگی را جھت ھماھنگی ر

متعاقبه شورای امنيت ملل متحد، ايجاد  ١۶۵٩و قطعنامه ) ٢٠٠۶جنوری (تطبيق توافقنامه افغانستان در کنفرانس لندن 

  . نمايند

رئيس جمھور کرزی و سرمنشی ملل متحد بن کی مون رياست مشترک کنفرانس کابل را به عھده  ٢٠١٠در ماه جون 

برنامه اولويت  22کنفرانس کابل . داشتند که نمايانگر مرحلۀ جديدی مشارکت بين دولت افغانستان و جامعه بين المللی بود

يک افغانستان با امن، سعادتمند و دموکراتيک، با تعھدات جدی در راستای " روند کابل"ملی  را تصويب نمود و در ضمن 

  .  بيشتر تقويت گرديد

   بيانيه ای مطبوعاتی
 



             

 
             

 

 
 

را با ھفت برنامه ارائه شده برای تصويب، تعقيب " روند کابل" ٢٠١١جوالی  ٢۶و ٢۵نشست ھای کميته دايمی بتاريخ 

  .خواھند نمود

   

  :به ابالغيه رسمی کنفرانس کابل با استفاده از آدرس انترنتی ذيل، مراجعه نماييد
http://unama.unmissioins.org/Portals/UNAMA/Documents/Kabul%20Conference%20Com

munique.pdf 

  

  ، کابل، افغانستان)ماايون(ھيئت معاونت ملل متحد در افغانستان 

 
  می توان به دست آورد http://unama.unmisions.orgھمه آدرس ھای تماس برای رسانه را از آدرس آنالين 

 :به شکل اونالين اشتراک نماييد و از دسترسی به ھمه اخبار يوناما اطمينان حاصل نماييد
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