
 

 

 

 سرمنشی عمومی

-- 

در مورد افغانستان  جنیواپیام به کنفرانس وزیران   

 جنیوا، ۲۸ نوامبر ۲۰۱۸

 از سوی روزماری ای دیکارلو معاون سرمنشی ملل متحد ایراد گردید

 

 جاللتماب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان، 

 

 جاللتماب عبدهللا عبدهللا رئیس اجرائیه جمهوری اسالمی افغانستان، 

 

 

 جاللتمابان،

 مهمانان محترم،  

 ،خانم ها و آقایان

همکاری مان با حکومت و مردم میزبان این نشست می باشد و بر که  ملل متحد خرسند است

  ، دوباره تاکید می کنیم.افغانستان برای صلح، رشد فراگیر و انکشاف پایدار

تحت نام  –را ارائه نمود. این اجندا  ای حکومت افغانستان، چهار سال قبل اجندای همه جانبه

"تحقق خودکفایی" با تمرکز بر مبارزه با فساد، پیشبرد اصالحات حکومتی و رسیدگی به اقتصاد 

نوان معیار برای بحث های ما باقی خواهد ماند. امروز ما این موضوع را ارزیابی می غیرقانونی، به ع

 کنیم. 

به این سو، افغانستان با همکاری جوامع بین المللی سیستم سیاسی، نهادهای  ۲۰۰۱از سال 

 دولتی، زیربنا و اقتصادش را با پیشرفت های قابل مالحظه برای شهروندانش، دوباره احیا نمود. 

در بخش تقویت مدیریت عامه، مالی و بودجه سازی پیشرفت های قابل  ۲۰۱۴حکومت از سال 

مالحظه ای داشته است. همچنان حکومت چارچوب های قانونی جدید را معرفی نمود و اجندای انکشاف 

 را به طور فزاینده ای تعقیب می نماید. 

ت و برنامه های اولویت ملی تطبیق چارچوب ملی صلح و توسعه افغانستان در حال اجرا اس

متعهد گردیده و پیشرفت هایی  ۲۰۳۰نهایی شده اند. حکومت همچنان برای انکشاف پایدار به اجندای 

 جهت رسیدن به اهداف انکشافی پایدار داشته است. 

بهبود وضعیت بازار کار و ایجاد فرصت های کاری جهت ادامه روند رشد جمعیت ضروری 

 می باشد. 



 2 

و  قابل مالحظه ای در بهبود وضعیت زنان به شمول افزایش حفاظت قانونی پیشرفت های

مشارکت در پروسه های سیاسی و اقتصادی صورت گرفته است. از حضور زنان و جوانان در برنامه 

 های ملی خرسندم. مشارکت آنها برای کمک به افغانستان در رسیدن به خودکفایی، ضروری است.

بار دیگر تعهد شهروندان افغان به پروسه های دموکراتیک را نشان داد. انتخابات پارلمانی اخیر 

من از عزم و شجاعتی که میلیون ها زن و مرد افغان برای رای دادن در سراسر کشور با فایق آمدن بر 

 موانع قابل توجه و تهدیدات جدی امنیتی از خود نشان دادند، خوشحالم. 

فایق  .ی ناامنی، فقر و حاکمیت قانون همچنان ادامه دارندبا وجود این دستاوردها، چالش های جد

آمدن بر این چالش ها بخصوص در زمانی که ما به نیمه دهه تحول رسیده ایم، نیاز به تجدید تالش ها از 

 که امروز در اینجا گردهم آمده اند.  سوی تمام شرکت کنندگانی دارد

 ،عالی جنابان

درگیری در افغانستان آگاه می شویم. یافتن یک راه  کی در ما روزانه از تلفات فاحش افراد مل

حل سیاسی نسبت به هر زمان دیگر ضروری تر است . ما از تالش های اخیر در مورد صلح، از جمله 

پیشنهاد دولت برای مذاکره بدون پیش شرط، و همچنین راهپیمایی مردم برای صلح و آتش بس بی سابقه 

 .م. ما از ابتکارات کشورهای عضو در حمایت از صلح، استقبال می نماییمدر ماه جون، قدردانی می کنی

همانطوریکه می گوییم، ممکن فرصت کمی برای حرکت بسوی مذاکرات مستقیم صلح بین دولت 

 افغانستان و طالبان داشته باشیم. این فرصت را باید از دست ندهیم.

که در برگیرنده همه جامعه است، استوار برای پایدار بودن، صلح باید بر پایه یک توافق وسیع 

باشد. زنان باید مشارکت کامل در روند صلح داشته باشند و حقوق بشر همه باید تضمین گردد. 

 .دستاوردهای اجتماعی سال گذشته باید حفظ و در نظر گرفته شوند

همسایگان افغانستان از  پشتیبانی و مشارکت منطقه ای از جمله کلید های صلح و رفاه هستند. 

درگیری طوالنی مدت در معرض خطرهای بزرگی قرار دارند اما از یک صلح که در نتیجه مذاکره 

ه صلح بمیان آید، مستفید خواهند شد. آنها باید به طور فعال به حمایت و تقویت تالش ها برای رسیدن ب

 .ادامه دهند

من به تحرکات و همکاری های مثبت منطقه در تعدادی از بخش ها خوشبین هستم. من از 

همکاری فعال دولت افغانستان با شرکای منطقه ای و تعهد آن به همبستگی، منحیث بنیادی برای رشد 

ت ها برای همکاری اقتصادی قدردانی می کنم. من از تمام شرکای افغانستان می خواهم که از این فرص

  و سهم خود را مشترکا برای ایجاد یک آینده صلح آمیز و باسعادت ایفا نمایند. استفاده نموده 

من منتظر تصویب چارچوب حسابدهی متقابل جنیوا توسط افغانستان و شرکای بین المللی آن 

ای واضح برای  این چارچوب، در هماهنگی با چارچوب ملی صلح و توسعه افغانستان، نقشه هستم. 

 اولویت های اصالحی که روی آن موافقت دو جانبه بعمل آمده در طی دو سال آینده، ارائه می کند.

سازمان ملل متحد همچنان به حمایت از دولت افغانستان در تطبیق اجندا اصالحات و برداشتن 

 .تحول ادامه می دهدگام های اساسی دیگر برای دستیابی به صلح، توسعه و خود کفایی در جریان دهه 
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بیایید برای حصول  این گردهمایی مدرک آشکاری بر تعهد جامعه بین المللی به افغانستان است. 

برای مردم افغانستان گردیده  اطمینان از اینکه حمایت های ما باعث پیشرفت واقعی و توسعه محسوس 

 است، تالش هایمان را دو برابر بسازیم. 

 تشکر

 

 
 


