
  اعالميه مطبوعاتی مشترک
  کنفرانس بين المللی در باره افغانستان

  
  گ روی اولویت های واضح تر توافق کردندهمکاران بين المللی افغانستان در نشست ها

 
بر تسریع قابل مالحظه در روند   در روز سه شنبههاگ هيئت های اشتراک کننده در کنفرانس - ٢٠٠٩ مارچ ٣١، هاگ

تمرکز بر تطبيق آن را حائز اهميت افزایش روی  و ، محوریت مالکيت افغانیبرتان موافقه نموده و بازسازی در افغانس
  .خواندند

  
  وزیر امور ، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد آقای کای آیده این نشست هریکروسای مشترکبيانيه صادر شده توسط 

 برای تضمين که اذعان نمودند  آقای ماکسيم ویرهاگنهالند سپنتا و وزیر خارجه کشوررجه افغانستان آقای رنگين دادفر خا
    .استقامت روشن تر نياز است به انرژی بيشتر و حمایت های موثر بيشتر برای افغانستان،

  
بيانيه مذکور همچنين بر اهميت نقش رهبری حکومت افغانستان در جهت دهی گفتگو های استراتيژیک برای آینده افغانستان 

  .اهميت قایل شدند به مالکيت افغانی در عرصه تطبيق ه  و بر نيازتاکيد ورزید
  

 متقابل انسجام بين حسابدهیتنها با تعهد سپردن در استراتيژی فراگير دولت سازی، منابع کافی، : " آقای سپنتا اظهار داشت
  ." متوقف نمایيمآن رنج ميبرد، از  افغانستانرا که چرخه شوم خشونت  تاالمللی و همکاری منطقه ای ما قادر خواهيم بود

  
 منطقه ایتحکيم امنيت، همکاری : دارای چهار اولویت عمده می باشد شده برای افغانستان در روز سه شنبه دیدگاه طرح

و درست   موثرهيئت های حاضر بر این امر تاکيد نمودند که برنامه های. بهتر، رشد بهتر اقتصادی، و نهاد های قوی تر
 .کارآموزی ها اند نظامی و نيروهای اضافیی به همان اندازه ضروری است که ملکتمویل شده 

 
نقش رهبری را در هماهنگی فعاليت ها و کمک است  کابل واقع که مقر آن در) یوناما(هيئت معاونت ملل متحد دفتر مرکزی 

  .به والیات توسعه بدهدرا از ماموریت یوناما تقاضا شد که تا حد ممکن حضور خود . های بين المللی بازی می کند
  

ملل متحد باید زیاد کارکند، بلی، و ما آماده برای کاری بيشتر هستيم تا نقش خود را  "کای آیده، نماینده خاص ملل متحد، گفت 
ولی وقت بحث های استراتيژیک باید همين جا . بيشتر عميق سازیم و حضور خود را به دیگر نواحی کشور توسعه ببخشيم

حاال زمان تطبيق رسيده است آنهم به اساس مالکيت افغانها، اولویت های واضح و روشن . ما ميدانيم که چه کنيم. بدخاتمه بيآ
  ".و استفاده بهتر منابع

  
اقدامات مهم که هدف آن بررسی بی امنيتی است عبارت از تعهد برای افزایش تعداد و توانایی نيرو های امنيتی افغانستان بود 

  . از مردم افغانستان را به عهده خواهد گرفتحفاظتهبری که به تدریج ر
  

جامعه جهانی به . افغان ها باید قادر شوند تا خود شان برای اتباع کشور امنيت را تامين کنند"، وزیر خارجه، گفت اگنوره
  ."تدریج از حالت تطبيق به سوی داشتن نقش همکار حرکت خواهد کرد

  
، وزیر خارجه هالند، حامد کرزی، رئيس جمهور افغانستان و بان کی مون، اگن ورهجلسه روز سه شنبه با بيانيه های
 در مورد افغانستان از زمان اعالن بازنگری استراتيژی اداره جدید مهماین اولين جلسه . سرمنشی ملل متحد، افتتاح گردید

قرار گرفت و  کشور ها ًا مورد استقبالسيعبازنگری استراتيژی و. ایاالت متحده امریکا در مورد افغانستان و پاکستان است
  . همسایه های نزدیک افغانستان کليد موفقيت در این کشور استمشموليت توافق کردند که تاکيد بيشتر روی این کشورها
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