
 

 

 افغانستان صلح رونداتحادیه اروپا درباره  امور خارجه شورایمصوبات 

هصَببت لبلی ایي ضوي اضبسُ بِ  ،]9119دس ًطست ّطتن آٍسیل [سٍابط خبسجِ اتحبدیِ اسٍپب ضَسای  .1

 حوبیت ٍ سیبسی تؼْذبش  هجذدا ،9118 ًَاهبش 19 هصَببت هَسخ بَیژُ افغبًستبى، اتحبدیِ دس صهیٌِ

 .کٌذ هی تأکیذ سفبُ ٍ اهٌیت صلح،سسیذى بِ  هسیش دس افغبًستبى هشدمخَد اص  بلٌذهذت

دسگیشی  آهیض صلح فصل ٍ بیطتش دسجْت حل بِ تالش سا طبلببى ٍ افغبًستبى دٍلت اسٍپب اتحبدیِ .9

 فشصت کِ یفشایٌذ چٌیي تسْیل بوٌظَس ّب تالش توبم اص اسٍپب اتحبدیِ .ًوبیذ هیدػَت  اصطشیك هزاکشُ

 .کٌذ هی حوبیتسبصد،  هی سا فشاّن ویهغتٌ سیبسی

ضوي  ،هشکض آى لشاس داسًذ دس طبلببى ٍ افغبًستبى دٍلتکِ  افغبًْب، هیبى هستمین هزاکشاتالصم است تب  .3

 آغبص ٍلت اسشع دستحت کٌتشل خَد آًْب،  ٍ ّب افغبى پزیشش هَسد فشاگیش آضتی ٍ صلح تضوییي سًٍذ

 ٍ هٌضلت ضأى ٍ افغبًستبى استمالل ٍ حبکویت کِ کٌذ هی حوبیت فشآیٌذی اص لَیب اسٍپب اتحبدیِ. ضَد

 ٍ التصبدی سیبسی، دستبٍسدّبی تمَیت ٍ حفع ّذف بب اسٍپب اتحبدیِ. ضوبسد هی هحتشم سا آى هشدم

 لببل غیش صلحی کِ ءاجشا ٍ صلح سًٍذ اص تب است آهبدُ ،9111 سبل اص افغبًستبى هشدم اجتوبػی

یي سا طشف ّوِ ًفغ ببیذ هی آیٌذُدس صلح گًَِ تَافمی دسجْت بشلشاسیّش ًوبیذ. حوبیت ،ببضذ بشگطت 

اًجبم  ساستبی دس ّیئت هؼبًٍت هلل هتحذ دس افغبًستبى( یًَبهب) اص اسٍپب اتحبدیِ. دسًظش داضتِ ببضذ

 .کٌذ هی لذسداًی افغبًستبى دس ثببت ٍ صلح بِ دستیببی دسجْت خَد اتتؼْذ

 کلیذی ریٌفؼبى ٍیژُ بِ ی،الولل بیي جبهؼِ سبصًذُ هطبسکت ٍ کبهل حوبیت هٌذًیبص افغبًستبى صلح سًٍذ .4

 هطبسکت صلح سًٍذ هشاحل هیتوب دس ابتذا اص ببیست هی اسٍپب اتحبدیِ. ببضذ هی یالولل بیي ٍ ای هٌطمِ

 صیشسًٍذ صلح بِ ضشح  یّب جٌبِ اص پطتیببًیّشگًَِ  اسائِ آهبدُکِ  کٌذ هی تأییذ اسٍپب اتحبدیِ. ًوبیذ

 بخص بت دساصالح جولِ اص اصالحبت، دس اجشاء هسبػذت فشاگیش؛ یصلح دس بشلشاسی کوک: است

 ببصگشداًذى بِ کوک طشفیي؛ توبیل ٍ تمبضبی صَست دس صلح، سًٍذ همبم ضبهي فؼبلیت دس اهٌیتی؛

 اتحبدیِ  ػبلی ًوبیٌذُ اص ضَساایي . ای هٌطمِ استببطبت ٍ تجبست استمبء ٍ یطبى؛ّب خبًَادُ بِ جٌگجَیبى

 صلح سًٍذ پیطشفت بوٌظَس تب کٌذ هی دػَتّوچٌیي کویسیَى  ٍ اهٌیتی سیبست ٍ خبسجی اهَس دس



 

 

 اهَس دس اسٍپب اتحبدیِ ٍیژُ ًوبیٌذُ ًمص بش ضَسا ساستب، ایي دس. هَاسد هزکَس الذام ًوبیٌذ ًسبت بِ

 .ًوبیذ هی تبکیذ ٍ اص آى توجیذ افغبًستبى

 دٍلت گشفتِ ٍ هصَة هَسد بحث ٍ هزاکشُ لشاس جبهغ طَس بِ صلحی کِ ػمذ تَافمٌبهِ ضَسا ظشً اص .5

ایي  ببصسبصی بِ اثشبخص کوک ٍ صلح تَافمٌبهِ اجشای اص چطوگیش حوبیت هٌظَس بِ است افغبًستبى

 گًَِّش( 9) ؛دسپی خَاّذ داضت سا خبتوِ ٍ سّبیی اص جٌگ( 1)چٌیي لشاسدادی  ٍ ببضذ هیکطَس هْن 

 ؛کٌذ هیسا دفغ  کٌٌذ هی فؼبلیت افغبًستبى دس سشصهیي کِ یفشاهل تشٍسیستی یّب سبصهبى سَیاص تْذیذی

 ٍ کَدکبى صًبى، بَیژُ ،ّب افغبى ّوِ بطش حمَق اصَل جْبًی بِ احتشام ٍ لبًَى حبکویت بِ ًسبت( 3)

پبیبٌذ ٍ  ،افغبًستبى اسبسی لبًَى هفبد ٍ الولل بیي حمَق هتحذ، هلل سبصهبى هٌطَس بب هطببك ،ّب اللیت

 تؼْذات ٍ اسبسی لبًَىهبتٌی بش  ًظن آى، ًْبدّبی افغبًستبى، دٍلت تذاٍم( 4) ؛ببضذ هیٍفبداس 

 ٍ هطشٍع سًٍذی طشیك اص سا دس ایي حَصُ تغییش گًَِ ّش ًٍوَدُ  تضویي سا افغبًستبى یالولل بیي

 سسیذگی ٍ تطکیالت لضبیی هَلت طشیك اصپبسخگَیی  تضوییي اهکبى( 5) ٍ ؛سبصد هی ػولی فشاگیش

 ٍ سیبسی لحبظ اص تب است آهبدُ اسٍپب اتحبدیِ. سبصد هیسا فشاّن  افغبًستبى دس جٌگ لشببًیبى ضکبیبت بِ

 هطبسکت ًوبیذ. ی استاصَل ٍ اسصضْب هتضوي چٌیي کِ یصلح سبصی پیبدُ دس هبلی،

 صًبىهَثش  هطبسکت اّویت اسٍپب اتحبدیِ ،هتحذ هلل سبصهبى اهٌیت ضَسای 1395 لطؼٌبهِ ساستبی دس .6

 بب. ضَد هی هتزکش سا ،صلح ویسس غیش ٍ ویسس هزاکشات جولِ اص صلح، یّب ٍ طشح ابتکبسات توبم دس

 هتؼْذ اسٍپب اتحبدیِ ،یصلح ّشگًَِ دٍام تمَیت هٌظَس بِ ٍ گزضتِ سبل 18 دستبٍسدّبی بِ تَجِ

 ًوبیذ. حوبیت افغبًستبى جبهؼِ سطَح هیتوب دس صًبى ٍ حضَس هطبسکت افضایص اص تب گشدد هی

 هؼتبش فشاگیش، اًتخبببتایجبد  دس فؼبل ریٌفؼبى هیتوب ٍ افغبًستبى دٍلت ّوچٌیي بش جبیگبُ اسٍپب اتحبدیِ .7
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پبسلوبًی  ٍ  بِ تجشبیبتی کِ اص اًتخبببت ،ببضٌذ هی افغبًستبى دس ثببت ٍ دهَکشاسی تمَیت دسجْت
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