قطعنامهٔٔ ر
مشتکٔکنفرانسٔبیٔٔاالفغانٔٔصلحٔدرٔدوحه ٔ
بسم هللا الرحمن الرحیم
ما رشکت کنندگان کنفرانس بیاالفغان صلح که به تاری خ  ۱۶و  ۱۷شطان  ۱۳۹۸مطابق با  ۷و ۸
جوالی ۲۰۱۹در شهر دوحه  -قطر برگزار گردیده است ،تالشهای جمهوری فدرال آلمان و دولت قطر
را برای تامی صلح در افغانستان به دیده قدر نگریسته و از میابان صمیمانه آنان ابراز امتنان یمنمانیم.
ما رشکتکنندگان کنفرانس همچنان از نقش سازمان ملل متحد ،کشورهای منطقه ،به ویژه آنانیکه
زمینهی نشست را برای مذاکرات با ایاالت متحدهی آمریکا و گفتگوهای بیاالفغان فراهم نمودهاند،
ستایش نموده و خواستار ادامهی تالشهای شان برای تحقق صلح واقیع در کشور خویش هستیم.
ر
مشیک درابارهی امروز و فردای کشور خود برسیم؛ و
از دید ما گفتگو و تفاهم کمک یمکند تا به فهم
موانیع را که بر ش راه تفاهم و درک متقابل وجود دارد ،برداریم .از اییو همه بر ضورت تداوم گفتگوها
تاکید یمنماییم.
ما رشکت کنندگان برای دستیبان به صلح به نکات ر
آن توافق داریم.
 : ۱تمام ر
اشیاک کنندگان اتفاق کامل دارند که تحقق صلح پایدار ،شاشی و با عزت  -که خواست تمام
مردم افغانستان یمباشد  -در نتیجهی مذاکرات همهشمول افغان ممکن و میس است.
ر
مشیک همهی اقوام باهمبرادر و برابر یمباشد .حاکمیت
 : ۲افغانستان کشور متحد ،اسالیم و خانه
نظام اسالیم ،تامی عدالت اجتمایع و سیایس ،تامی حقوق اسایس شهروندی ،وحدت میل ،استقالل
و حفظ تمامیت ارض ،ارزشهای اند که تمام افغان ها به آن متعهد یمباشند.
 : ۳ملت ما که یط تاری خ گذشته  -به خصوص چهل سال اخی  -در راه حفظ ارزشهای اسالیم و میل
و استقالل قرابان داده ،از جامعهی جهان و کشورهای منطقه و طرفهای داخیل یمخواهیم که به
ارزشهای واالی مذکور به دیده ر
احیام بنگرند .برای اینکه افغانستان بار دیگر شاهد جنگ و بحران
نباشد ،تفاهم بیاالفغان میان سطوح مختلف جامعه در کشور ضورت میم پنداشته یمشود .حمایت
جامعهی جهان و کشورهای منطقه و عناض داخیل را برای این امر خطی  -که خی همگان در آن نهفته
است  -خواهانیم.
 : ۴از آنجاییکه مردم ما قرابانیان اصیل جنگ هستند ،ما رشکت کنندگان این کنفرانس ،برای فراهم آوری
زمینهی مساعد ،جهت مذاکرات موثر بیاالفغان برای تامی صلح ،اقدامات ذیل را ضوری یمدانیم:
الف .طرفهای درگی جنگ بجای به کارگیی ادبیات تهدید ،انتقام جون و جنگ طلبانه در بیانات
رسیم خویش ،از زابان مالیم استفاده نمایند.
ب .ر
اشیاک کنندگان از گفتگوهای جاری در قطر حمایت نموده ،و آن را در امر پایان دادن به جنگ
تحمییل کنون در افغانستان موثر و مثبت ر
تلق یمنمایند.
 : ۵برای صیانت و حفاظت مردم از آسیبهای جنگ و کاهش عواقب ناگوار آن به حد اقل و ایجاد
فضای ر
بهی اعتماد برای تامی صلح ،طرفهای درگی جنگ اقدامات ذیل را به منصهی اجرا در آورند:

الف .رهان نقید و رشط زندانیان کهن سال ،معیوب و بیمار
ب .تضمی امنیت تمام موسسات عام المنفعه از قبیل نهادهای دین و مذهن ،شفاخانهها ،موسسات
تعلییم و تحصییل ملیک ،بازارها ،بندهای آب گردان(سدها) و محالت کار در شاش کشور
ت .تضمی امنیت موسسات تعلییم از قبیل مکاتب ،مدارس ،پوهنتون ها و دانشگاهها و سایر موسسات
تعلییم
ث .تعهد بر حفظ جان ،مال ،عزت و منازل رهای رش(مسکون) مردم؛ و تالش برای تقلیل تلفات
ملیک(غینظایم) به حد صفر
 : ۶اطمینان از تامی حقوق زنان در عرصههای سیایس ،اجتمایع ،اقتصادی ،تعلییم و فرهنگ در
چارچوب ارزشهای اسالیم و تآمی حقوق اقلیتهای مذهن
 :۷ر
اشیاک کنندگان کنفرانس توافق دارند که نقشه راه صلح بر اساس موازین ذیل استوار یمباشند:
الف .توافق روی نظام اسالیم در افغانستان
ب .آغاز روند صلح همزمان با تکمیل رشایط الزم
ت .نظارت از تطبیق مواد موافقتامه صلح
ث .اصالحات الزمه ،حفظ و تقویهی نهادهای اسایس ،تاسیسات دفایع و سایر نهادیهای میل که
ملکیت همه افغانها یمباشند
ج .بازگشت و جابجان مجدد مهاجرین و نجاشدگان جنگهای داخیل
ح .بحث روی رشایط جدید همکاری و چگونگ ادامهی روابط با کشورهای کمک کننده
خ .تایید توافقات صلح افغانستان در یک کنفرانس بیالملیل
د .اخذ ضمانت مبن بر عدم مداخلهی کشورهای منطقه و سایر کشورها در امور افغانستان در یک
کنفرانس بیالملیل
 : ۸ما از تمام تالشهای صلح در مورد افغانستان و از آن جمله قطعنامه کنفرانس بیاالفغان مسکو
که به تاری خ  ۵و  ۶فیوری سال جاری دایرگردیده بود ،حمایت یمنماییم .از سازمان کنفرانس کشورهای
اسالیم ،سازمان ملل متحد ،اتحادیه اروپا وکشورهای همسایه یمخواهیم که قطعنامه ر
مشیک کنفرانس
بی االفغان دوحه در رابطه به صلح را تایید و حمایت نمایند.

