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کنفرانس بیناملللی افغانستان  2020با اشرتاک  ۶۶كشور و  ۳2سازمان بنياملليل در «قرص ملل» مقر سازمان مللمتحد
در ژنیف بهصورت مجازی و ریاست مشرتک جمهوری اسالمی افغانستان ،جمهوری فنلند و سازمان ملل متحد برگزار
گردید .این کنفرانس در رشایط فوقالعاده ،در ختم دوره چهارساله دهه تحول و پس از آغاز مذاکرات صلح افغانستان و
همزمان با شیوع فراگیر بیامری کوید ۱۹برگزار شد .در این کنفرانس رشکتکنندهگان تعهد درازمدتشان را در حامیت از
افغانستان برای استفاده از این فرصت تاریخی در جهت صلح ،رفاه و خودبسندهگی و بهمنظور ادامه تالشها در جهت
منفعت همگانی افغانها ،تجدید کردند .رشکتکنندهگان همچنان تعهد کردند که برای بررسی پیرشفتها و تعهدات،
اجالس مقامات عالیرتبه را در سال  202۱و جلسه وزرا را در سال  2022برگزار منایند.
ٔ-۱ما ،حکومت جهموری اسالمی افغانستان (که منبعد حکومت افغانستان نامیده میشود) و جامعه جهانی همراه با سایر
رشکا تعهد خود را برای ایجاد یک فرایند مشارکت جدید در راستای تقویت افغانستان مستقل ،متحد ،مردمساالر و صلح
آمیز و قراردادن کشور در مسیر شگوفایی و خودکفایی جهت تامین منافع همه افغانها ،اعالم میکنیم .بر مبنای این
همکاری ،ما از سند چارچوپ صلح و انکشاف افغانستان ( )2و سند چارچوپ مشارکت افغانستان استقبال میکنیم و در
چارچوب حسابدهی متقابل متعهد میشویم تا از تالشهای مردم افغانستان برای دستیابی به نتایج ملموس در زمینههای
برقراری صلح ،دولتسازی ،و ایجاد بازار حامیت کنیم.
 -2ما تقاضای گسرتده و صادقانه مردم افغانستان را برای رسیدن به صلح پایدار و ختم جنگ اذعان منوده و میپذیریم
که صلح پایدار تنها از طریق پروسه صلح به رهبی و مالکیت افغانها که حامیت بیناملللی را بههمراه داشته باشد محتمل
است .ما خواهان حامیت همهجانبه و جدی همه جوانب به هدف رسیدن به صلح و ثبات پایدار در افغانستان استیم.
 -۳با توسل به قطعنامه شامره  2۵۱۳شورای امنیت سازمان ملل؛ ما از آغاز مذاکرات صلح افغانستان در  ۱2سپتمب 2020
به هدف رسیدن به یک راه حل سیاسی دایمی و جامع استقبال میکنیم .ما همچنان از تالشهای متامی رشکای بین

املللی و منطقهیی افغانستان ،حکومت افغانستان و همه فعاالن افغان بهشمول تیمهای مذاکراتی در راستای تسهیل
مذاکرات صلح افغانستان استقبال میکنیم .ما تاکید میداریم که پیرشفتهای مهم در مذاکرات صلح بر اساس قطعنامه
شامره  2۵۱۳شورای امنیت سازمان ملل یک عامل کلیدی برای خروج (افراد) از لست سیاه قطعنامه ( -۱۹۸۸سال )20۱۱
شورای امنیت به شامر میرود.
 -۴ما خواستار یک روند صلح جامع و معنادار با مشارکت زنان ،جوانان و گروههای نژادی ،مذهبی و سایر اقلیتها هستیم.
ما تأیید میکنیم که هرگونه توافق سیاسی باید از حقوق همه افغانها از جمله زنان ،جوانان و اقلیتها پاسداری کند.
همچنان باید به آرزوهای دیرینه افغانها برای دستیابی به صلح و رفاه پایدار احرتام بگذارد و مطالبات همیشگی افغان
ها را برای حفظ دستآوردها در زمینههای اقتصادی ،اجتامعی ،سیاسی و توسعوی که از سال  200۱تا کنون به دست
آمدهاند ،به شمول پایبندی به حاکمیت قانون ،احرتام به تعهدات بیناملللی افغانستان ،و تقویت حکومتداری همهشمول
و پاسخگو ،مد نظر داشته باشد.
ٔ.۵ما بر اهمیت تالشهای دولت افغانستان ،که جامعه جهانی نیز از آن حامیت میکند ،بهمنظور ایجاد افغانستان واحد،
مستقل ،صلحآمیز و دموکراتیک تاکید میکنیم .در این روند ،ما نقش معنادار جامعه مدنی ،بهشمول رسانههای مستقل
را حایز اهمیت میدانیم .ضمن احرتام به حق تصمیمگیری مستقالنه مردم افغانستان در مورد ماهیت راه حل سیاسی
آینده ،تاکید میکنیم که نتیجه کار ،آنگونه که در پاراگراف  ۴ذکر شده ،در شکلگیری حامیت و کمک آینده بیناملللی
نقش اساسی دارد.
 .۶ما تاکید میکنیم که کمکهای توسعوی جامعه جهانی و «همکاریهای جنوب ـ جنوب» ) (SSCبرای توسعه اقتصادی
و اجتامعی افغانستان اهمیت بهسزایی دارند .ما از جامعه جهانی میخواهیم تا به حامیت مالی خویش از افغانستان به
هدف کمک به مردم افغانستان برای رسیدن به صلح ،بازسازی و توسعه در آینده نزدیک ادامه دهند.
ٔ.۷ما میپذیریم که امنیت و ثبات برای توسعه پایدار حیاتی هستند .ما عمیقا نگران تداوم سطح باالی خشونت و رشایط
امنیتی در افغانستان ،به خصوص شامر تلفات ملکی هستیم؛ و خواستار برقراری آتشبس فوری و فراگیر و احرتام کامل

به قوانین برشدوستانه بیناملللی میباشیمٔ.
 .۸ما همچنین از تهدید تروریزم برای افغانستان و منطقه عمیقا نگران بوده و از ادامه حضور داعش ،القاعده و سایر
سازمانهای تروریستی بیناملللی و گروههای وابسته به آنها در افغانستان به صورت جدی ابراز نگرانی میکنیم .ما
هرگونه فعالیتها و حمالت هراسافگنانه را با شدیدترین الفاظ محکوم منوده و بر اهمیت این موضوع تاکید میکنیم که
قلمرو افغانستان نباید از سوی داعش ،القاعده یا سایر گروههای تروریستی بیناملللی برای تهدید یا حمله علیه سایر

کشورها استفاده شود؛ و طالبان یا هر نهاد ،گروه و فرد دیگر افغان ،نباید از تروریستهای فعال در قلمرو کشورهای دیگر
حامیت کنند.
 .۹ما بر اهمیت حامیت از دولت افغانستان در ایجاد و ارتقای ظرفیتها ،بهویژه ظرفیتپروری نیروهای دفاعی و امنیتی
افغانستان بهشمول پولیس ملی این کشور ،بهمنظور تأمین امنیت و مبارزه با تروریزم ،تأکید میکنیم.
 .۱0ما بر نقش مهم و تعهد درازمدت سازمان ملل متحد در تقویت صلح و ثبات در افغانستان تاکید منوده و از تالش
های جاری دفرت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در اجرای وظایف آن استقبال میمناییم.
ٔ .۱۱با روحیه مسؤولیتپذیری متقابل ،بر اهمیت اقدامات دولت افغانستان و تعهد جامعه جهانی برای حامیت از
تالشهای دولت در انجام تعهدات خود در راستای بهبود حکومتداری و حاکمیت قانون بهشمول عدالت انتقالی منحیث
یکی از مؤلفههای اساسی روند صلح جاری؛ مرصف بودجه؛ و مبارزه با فساد در رسارس کشور تأکید میمناییم.
 .۱2ما بر اهمیت همکاریهای منطقهیی با هدف گسرتش ثبات و صلح و همچنین کمک به افغانستان در استفاده از
موقعیت منحرص به فرد جیوپلتیکی و جغرافیایی آن ،به عنوان پل زمینی برای ُرشد وارتقای همکاری و اتصال منطقهیی
بر مبنای مشارکت و همگرایی ،و نیز بر تداوم گفتگوها و همکاریها به منظور تقویت اهداف مشرتک توسعه اقتصادی
در منطقه ،تاکید میکنیم.
 .۱۳ما نگرانی عمیق خویش را در مورد کشت ،تولید ،تجارت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان که تهدید جدی را متوجه
صلح و ثبات منطقه و فراتر از آن میسازد ،ابراز میداریم و از دولت افغانستان و جامعه بیناملللی میخواهیم تا تالش
خویش را برای مبارزه علیه این تهدید ،از طریق همکاری بیناملللی ،منطقهيی و درونمنطقهیی افزایش دهند.
 .۱۴ما توسعه اقتصادی افغانستان را که با حامیت جامعه جهانی بهویژه از طریق صندوق اعتباری بازسازی افغانستان
) (ARTFدر سالهای پسین بهدست آمده است ،تأیید میکنیم .همچنان نقش اساسی سکتور خصوصی ،درآمدزایی و
فضای مناسب برای رسمایهگذاری را که شامل مشارکت زنان نیز میشود ،حایز اهمیت میدانیم .ما بر رضورت تجدید

قوا در اجرای اصالحات اقتصادی تأکید کرده و متعهد میشویم که پشتیبانی و کمک طوالنیمدت خود را به مردم
افغانستان در دستیابی به اهداف توسعه پایدار تجدید کنیم.
 .۱۵ما از جوانب ذیدخل میخواهیم تا در راستای تسهیل بازگشت داوطلبانه ،آبرومندانه ،مصون ،و دوامدار مهاجران
افغان و ادغام و احیای مجدد آنان از نزدیک همکاری منایند؛ و از کشورهای منطقه ،خصوصا پاکستان و جمهوری
اسالمی ایران ،که به میزبانیشان از مهاجران افغان کامکان ادامه میدهند ،قدردانی میکنیم.

 .۱۶ما همچنین از دولت افغانستان ،همکاران بیناملللی و کشورهای همسایه میخواهیم تا از طریق تقویت همکاریها
و با توسل به اقدامات مشرتک علیه شبکههای قاچاق انسان و قاچاق مهاجران ،از مهاجرتهای بیرویه جلوگیری کنند.
 .۱۷ما به رضورت ادامه کمکهای برشدوستانه در آینده قابل پیشبینی واقف استیم و از همین رو خواهان تضمین
دسرتسی (و فعالیتآزادانه) دستاندرکاران فعالیتهای برشی با رعایت اصول برشدوستانه ،در رسارس کشور میباشیم.
 .۱۸ما به چالشهای بنیادین ناشی از ویروس کووید  ۱۹و تغییرات اقلیمی و اثرات آن بر افغانستان و سالمتی شهروندان
آن ،به ویژه زنان ،اذعان داریم و آمادگی دوامدار خویش را برای حامیت از مردم افغانستان در راستای احیای اجتامعی،

اقتصادی و محیطی اعالم میداریم.
 .۱۹ما آرزومند برگزاری جلسه مقامات ارشد در سال  202۱و جلسه دو سال بعد وزراء در سال  2022به منظور بررسی
پیرشفت افغانستان با توجه به ختم دهه تحول خواهیم بود.
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