
 کنفرانس رانوید وز وید ژن هړافغانستان په ا د

 د وزیرانو کنفرانسپه اړه د افغانستان  -او ملګري ملتونه  حکومتد افغانستان 

 ۲۰۱۸نومبر  ۲۸ – ۲۷

 موخه  کنفرانس رانوید وز وید ژن هړد افغانستان په ا

 ،کړي په ډاګهخلکو او حکومت سره د نړیوالې ټولنې یووالي له د کنفرانس موخه داده چې د سولې او سوکالۍ په هڅو کې د افغانستان 

دا د حکومت او نړیوالې ټولنې لپاره یو حیاتي شیبه ده ترڅو او افغان حکومت پرمختیا او اصالحاتو ته ژمنتیا نوې کړي. 

 .مندي وښیيدوامداره عالقفرصتونو لپاره د د ټاکنو او سولې او همدا شان  ،کړيو او ژمنې ونو څخه یادونهپرمختګ

سولې او اړتیا لیدل کېږي د  ، چېټینګار وکړي په ارزښتحاتو اجنډا الاصد فرصت وي چې د پرمختیا او  یوکنفرانس به 

د  کال کې ۲۰۱۶و مرستې لپاره، چې په الرډ اردیمل ۱۵.۲هغه  به دکنفرانس  یګړانځدا  رغنده هڅې پیاوړې کړي.  امنیت

 .ويخورا مهم و، د پایلو څېړلو لپاره هم  يژمنه شوافغانستان سره لخوا  ېولنټ ېوالړین

 

د  هړد افغانستان په اچې یو ترسره شي:  ځکنفرانسونو تر من ژمنو ددوه کنفرانس به د رانوید وز وژنید  هړافغانستان په ا د

 .ترسره شيکال کې  ۲۰۲۰ي اتلونکپه ر يیږتمه کد ژمنې بل کنفرانس او  ،سل کنفرانسکد بروکال  ۲۰۱۶

 

 څرنګوالی افغانستان په اړه د ژنیو د وزیرانو کنفرانس د

 

او د دواړو ورځو په مه ۲۸ه نومبر پوزیرانو کنفرانس به د د  اصلي، دوه برخو وویشل شيموضوعات په کنفرانس به د  ۲۷د نومبر په 

 .ترسره شي هم غونډې څنډو کې به نورې

 

 پایلې ېد افغانستان په اړه د ژنیو د وزیرانو کنفرانس اټکل شو

 

 .اعالمیه هګډ هیو .１

 د ژنیو د دوه اړخیزه احتساب چوکاټ .２

ونو ته ژمن پاتې ګپروسو او دوامداره پرمخت کوټیموکراډد افغانستان د خلکو لپاره اصالحاتو، : ت لپارهحکوم د افغانستان د .3

 .کړي د افغانانو او نړیوالې ټولنې دوامداره باور او مرسته ترالسهتر څو کېدل

 خه مالتړ څرګندول.مختیا د ژمنو څپرد د ملګرو ملتونو لپاره: د سولې او امنیت لپاره د کلیدي مرستې په توګه، د افغانستان  .4

التړ یې په افغانستان کې پایلې ښودل چې مکورنیو ناظرینو ته د نړیوالو همکارانو لپاره: افغانستان سره یووالي څرګندول او  .5

 ورکوي. 

 

 شالیدد افغانستان په اړه د ژنیو د وزیرانو کنفرانس 

 

" په اړه موافقه وکړه. د دې لسیزېهیواد لپاره د "بدلون  دېټولنې د ېکنفرانس کې نړیوالپه کې د افغانستان په اړه د بن  کال ۲۰۱۱په 

 . پښو ودریږي پخپلو مه ۲۰۲۴تر وه ترڅو هیواد  شوېژمنه  ومرستو د پام وړ نړیوالسره افغانستان له دورې په جریان کې، 



و لپاره یو سسټم ایجاد شو )چې د غونډو لوړې کچې دوره یي بیا کتنې لپاره د وزیرانو د غونډد توکیو کنفرانس کې د کال  ۲۰۱۲په 

 ولوړ پوړ او د دوه کلونو تر منځ به نورو جامع او سیاسي ماهیت ته په کتو به هر دوه کاله پس د بهرنیو چارو وزیران وربلل کېدل( 

 و غونډې کولې.چارواک

 

ترې په په راتلونکو څو کلونو کې د ژمنو ستر کنفرانسونه و چې د وزیرانو کنفرانسونه کال  ۲۰۱۶او د بروکسل د  کال۲۰۱۲د ټوکیو د 

 .ويکال کې  ۲۰۲۰په  بهکنفرانس  لویراتلونکی د ژمنو . ترالسه شولمیلیارد ډالر  ۱۵میلیارد ډالر او  ۱۶ترتیب سره 

 

وکیو ټرې د افغانستان د پراختیا لپاره د د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د دوه اړخیزو ژمنو له الهمدارنګه ( ۲۰۱۲وکیو کنفرانس )ټد 

د م هر کال ټسیس بیا کتنې د دوره یې  په لوړه کچهمعرفي کړ. د یوې وسیلې په توګه  (TMAFحساب ورکونې چوکاټ )د دوه اړخیزه 

و غونډې وزیراند په کابل کې او و غونډې چارواکو لوړپوړد . له الرې تر سره کیږيکنفرانس او یا هم د لوړ پوړو چارواکو د وزیرانو 

کال د وزیرانو کنفرانس   ۲۰۱۴لندن د  دتر سره کیږي تر څو له پالزمینو څخه دوامداره سیاسي مالتړ تر السه شي. افغانستان څخه بهر له 

 پر څارنه ټینګار وکړ. پلي کولو و د مالتړ او د افغان حکومت لخوا د ژمن هدوامدارپر د نړیوالې ټولنې 

 

 ۲۰۱۸د و ژنیسیاسي او ستراتیژیک عناصر پکې شامل وو. د  ، چېکنفرانس وانو کنفرانس د ژمنو یو وزیرکال د  ۲۰۱۶  وکسل دبر د

پالیسۍ او ستراتیژۍ باندې تمرکز ر پډیری به  مګرر د ژمنو کنفرانس نه وي، ېکیو او بروکسل کنفرانسونو په څټورانس به د نفکال ک

افغانستان لپاره د نړیوالو مرستو د همغږي کولو د ماموریت له مخې، د وزیرانو او د لوړ پوړو   ت شوراد ملګرو ملتونو د امنیکوي. 

رسمي غونډې د کال د اکتوبر د پنځمې نیټې د لوړپوړو چارواکو  ۲۰۱۷چارواکو د غونډو تر سره کولو مسؤولیت لري. په کابل کې د 

کال د وزیرانو غونډه د دې بنسټ په مرکز د  ۲۰۱۸ملتونو څخه وغوښتل چې د  ولسمشر غني او د مالیې وزیر له ملګرو ،په تعقیب

 و کې تر سره کړي. ژنیسویس په پالزمینه، 

 

 


