
 

  

  کال١٣٩١مه د ١۵ د وړی کابل، - مطبوعاتي اعالميه

  ٢٠١٢ د اوبو نړٻواله ورځ

د ابو او انرژۍ وزارت او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړٻوال سازمان په ګده د ياد وزارت د 
ٻږي ئراوبو نړٻواله ورځ ولمانځله. د اوبو نړٻواله ورځ ھر کال په دې موخه داکنفرانسونو په تاالر کې د 

اھميت ته د پام راړولو د وسيلې په حيث ترې کار واخيستل شي او د اوبيزو منابعو له  اوبود  ، څو
 مديريت څخه مالتړ تر سره شي. 

په کانفرانس کې د اوبو د  UNCED زيست او انکشاف ميالدی کال کې د ملګرو ملتونو د محيط ١٩٩٢په 
د اوبو د  ٢٢ميالدی کال د مارچ  ١٩٩٣د لمانځلو لپاره وړانديز وشو. يو کال وروسته د  نړٻوالې ورځې

) تر نامه نيتئومصسږ کال ھمدغه نړٻواله ورځ د ( اوبه او غذايی  نړٻوالې ورځ په نامه ولمانځل شوه.
  الندې لمانځل کٻږي. 

و او انرژۍ وزير جاللتمآب محترم الحاج محمد اسماعيل، د کرنې اوبو لګولو په دغه لمانځغوڼډه کې د اوب
د  ،ياست ارشد مشاور محمد يوسف بښتوناو مالدارۍ وزير جاللتمآب محمد آصف رحيمی، د جمھوری ر

د ،  ښاغلی عبيدهللا رامين ئيسد کميسون ر ، محيط زيست او عامه ساتنې زيرمو ييد طبع ولسي جرګې
او اقتصاد معدنونو  ، د ښاری انکشاف،و د پراختيا او بيارغونېيد کلشورا په داراالنشا کې اوبو د عالی 

، د ملګرو ملتونو د دفترونو او تمويل کونکو ادارو نمايندګانو پارلمان  استازو، د شاروالی او وزارتونو
  استازو او يو شمٻر نورو متخصيصينو ګډون کړی وو. 

نيت په اړه راستول شوی ئوخليلی له خوا د ابو او غذايی مص محمد کريمپه پيل کې د جاللتماب ښاغلی 
، د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزير ، شو ورپسې د اوبو او انرژی وزير  پيغام ګډون والو ته واورول

ولسي جرګې د طبعيي زيرمو، محيط زيست او عامه ساتنې د  د ،ارشد مشاورد جمھوری رياست 
په او يو تن ميراب ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان استازی  د افغانستان کېاو په  ئيسکميسون ر

د اوبيزو سرچينو او اوبو  په ھٻواد کې  خبرې وکړې. نوموړوپه اړه افغانستان کې  د اوبو د ارزښت 
  لګولو په انکشاف  او پرمختيا باندې ټينګار وکړ. 

 او برياليو ۵د کابل واليت په  ډون کړی وو. په پای کېګډونوالو ګ ٢٠٠ اوخوپه دغه لمانځغوڼډه کې شاا
ډالی  له املهاوبو لګولو د ښه مديريت  سيمې خلکو ته د د دوی د ښو خدمتونو او دتکړه ميرابانو باندې 

  ورکړل شوې.

   مخکې له غرمې پاې ته ورسٻده.    ١١:٢٠محفل په 

  

  


