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در باره افغانستان وزرا در ژنیوهدف کنفرانس   

 
 حکومت با و همچنان رفاه و صلح برای آنها های تالش در افغانستان دولت و مردم با المللی بین جامعه همبستگی ابراز کنفرانس هدف

برای نشان دادن  المللی بین جامعه و دولت برای حیاتی لحظه یک اصالحات میباشد. این و توسعه به تجدید تعهدجهت افغانستان 
 .صلح میباشد های فرصت و انتخابات برای عالقمندی دوامدار و تعهد و پیشرفت

 
 برای سازنده گیریسهم عنوان به آن پیشرفت به نیاز و اصالحات و توسعه اجندا اهمیت بر تأکید برای فرصتی همچنین کنفرانس این

 افغانستان برای المللی بین جامعه توسط که دالر میلیارد  ۱۵.۲ نتایج سنجش و ارزیابی در نیز کنفرانس. این بود خواهد امنیت و صلح

 .است مهم بسیار ،ه بودتعهد گردید ۲۰۱۶ سال در
 

 کنفرانس و( ۲۰۱۶) افغانستان در باره بروکسل کنفرانس: تعهد شده برگزار میگردد کنفرانس دو میان افغانستان در بارهژنیو  کنفرانس

 .شود برگزار ۲۰۲۰ سال در است قرارکه  بعدی
 
 

 در باره افغانستان ژنیوساختار کنفرانس 
 

 در که دیگر جلسات و نوامبر ۲۸ مورخ وزیرا اصلی نوامبر دایر میگردد به برنامه های مختلف، کنفرانس ۲۷ که بتاریخ کنفرانس این

 .شود می میگردد، تقسیم برگزار روز دواین  حاشیه
 
 

 افغانستان باره در ژنیو کنفرانس از متوقعه نتایج
 
 .مشترک بیانیه -1
 .(GMAF) ژنیو متقابل حسابدهی چارچوب -2
 ادامه و پیشرفت ارائه: طریق از افغانستان مردم و المللی بین جامعه مداوم حمایت و حصول اعتماد: افغانستان دولت برای  -3

 .افغانستان مردم برای توسعه و دموکراتیک روند اصالحات، به تعهد
 .امنیت و صلح برای کلیدی سهم گیری عنوان به افغانستان توسعه به شرط و قید بی تعهد و حمایت: متحد ملل سازمان برای - 4
مثمر  افغانستان در از آنها حمایت که مربوطه داخلی مخاطبان و افغانستان با همبستگی دادن نشان: المللی بین شرکای برای - 5

 .میباشد
 

 در باره افغانستان وزرا در ژنیو کنفرانس پس منظر

 
افغانستان، جامعه بین المللی در مورد "دهه تحول" برای کشور توافق کردند. در طی این دوره، باره در کنفرانس بن در ۲۰۱۱در سال 

 متکی به خود گردد.  ۲۰۲۴برای افغانستان به مقدار قابل توجهی از کمک های بین المللی وعده داده شد تا کشور بتواند تا سال 
ا سطح باال با جلسات وزرا )دعوت وزیران خارجه به دلیل ماهیت ، یک سیستم بررسی دوره ای ب۲۰۱۲در کنفرانس توکیو در سال 

 سال ها بمیان آمد.میان این جامع و سیاسی جلسات( هر دو سال یکبار و جلسات مقامات عالی در 

و  دالر میلیارد ۱۶)بروکسل( بزرگترین کنفرانس های تعهد بود که بیش از  ۲۰۱۶)توکیو( و سال  ۲۰۱۲کنفرانس های وزرا در سال 

گزار خواهد بر ۲۰۲۰تعهد در سال برای . کنفرانس بزرگ بعدی را برای سالهای بعدی بدست آورد میلیارد دالر کمک ۱۵  آن بعد از

 .شد
 



( را به عنوان وسیله ای برای فراهم کردن توسعه افغانستان TMAF( همچنین چارچوب حسابدهی متقابل توکیو )۲۰۱۲کنفرانس توکیو )

قابل بین دولت و جامعه بین المللی معرفی کرد. سیستم بررسی دوره ای در سطح باال از طریق کنفرانس وزرا یا از طریق تعهدات مت

و نشت وزرا در خارج از افغانستان برگزار گردد مقامات ارشد هر ساله برگزار میشود. نشست های مقامات ارشد در کابل برگزار می

به حمایت مداوم جامعه  ۲۰۱۴به دست آید. کنفرانس وزرا لندن در سال ای کمک کننده کشور همیشود تا حمایت های سیاسی مداوم از 

 بین المللی و نظارت بر اجرای تعهدات توسط دولت افغانستان ادامه داد.
 

یک  ۲۰۱۸ ژنیوو شامل عناصر سیاسی و استراتژیک میباشد. کنفرانس ه بود تعهدبروکسل یک کنفرانس  ۲۰۱۶کنفرانس وزرا سال 

مانند توکیو و بروکسل نخواهد بود، بلکه بیشتر متمرکز به پالیسی و ستراتیژی میباشد. سازمان ملل متحد به اساس تعهد کنفرانس 

ماموریت شورای امنیت سازمان ملل برای هماهنگی کمک های بین المللی به افغانستان، جلسات وزرا و مسئولین ارشد را به عهده 

 دارد.

، دولت افغانستان )رئیس جمهور غنی و وزیر مالیه( از سازمان ملل ۲۰۱۷اکتبر  ۵مقامات در کابل به تاریخ پس از جلسه رسمی 

 .نمایندبرگزار  ژنیودر را در سویس در دفتر مرکزی  ۲۰۱۸خواست تا کنفرانس وزرا 
 
 
 
 

 
 


