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 اطالعیه

 مجمع عمومی فارو  بیستمین مصوبات

۲۰۲۱ جنوری ۲۴  

صر ػِز طْطتزتزر ُالٌض  (فارّ) هجوغ هؤطض فضراطیْى طاسهاًِای پٌاٌُضگاى افغاى صر ارّپا ۲۰۰۰صر اکتْتزطال 

َٔ هؤطض کَ یک هٌاطثت فْق الؼاصٍ تْص صر جزیضٍٔ آئیٌَ ًؼز گزصیض. تزگشارػض طپض ُز طال هجوغ . گشارع هفـل جلظ

ػوْهی فارّتزگشار هیگزصیض، اها گشارع ایي جلظات کَ هْضْع تذث آى هظائل صاسلی فارّ تْص، صر رطاًَ ُا 

 اس طزیك سّم ۲۰۲۱ جٌْری ۲۴ ّ ۲۰۲۰ صطوثز۱۲تاریشِای ه تیظتویي هجوغ ػوْهی فارّ کَ ب. ًؼزًگزصیضٍ اطت

َٔ فارّ صر رّػٌی ػزایطی کَ . تزگشار گزصیض، یک هٌاطثت هِن ّ تاریشی تْص صر ایي هجوغ ػوْهی اطاطٌاهَ ّ تزًاه

 . اهزّسافغاى ُای همین ارّپا صر آى تظز هیثزًض، هْرص تزرطی ّ تاسًگزی لزار گزفت

هجوغ ػوْهی تا طپاص اسصّطتاى ّ اػضای فارّکَ تا آیٌضٍ ًگزی تَ اهْر فارّ پزصاستٌض،اس ایي ًظز پؼتیثاًی ًوْص کَ 

فارّ تایض ُوگام تا سهاى ّ ػزایظ ّالؼی افغاًِای همین ارّپا، تشـْؽ ًظل جْاى صر دال تغیزّ تذْل تْصٍ ّ 

اس . ػزایظ افغاًظتاى ًیش پیْطتَ صر دال تذْل ّ تغیز اطت. جْاتگْی سْاطتِای اهزّسی هجاهغ افغاًِا صر ارّپا تاػض

آًجائیکَ اکثزیت افغاًِا صر لضم ًشظت تذیث پٌاٌُضٍ صر ارّپا پذیزفتَ ػضٍ اًض، ػؼك تَ ّطي ّ توایل ایفای ًمؼی ّلْ 

ایفای ایي ًمغ ًیاسهٌض هتؼکل تْصى صر یک . کْچک صر تِثْص اّضاع ّطي آتائی ًشص آًِا تَ لْت سْصّجْص صارص

 کَ فارّ تا ّؿف صاػتي ایي استهجوغ ػوْهی تضیي ًظز . تؼکیالت هٌظن طزتاطزی افغاًِا صر ططخ ارّپا هیثاػض

  سْص را تَ طیف ّطیغ تز ًِاص ُا ّ شده عضویتاّؿاف تایظت سهیٌَ طاس اتذاص ُز چَ تیؼتز افغاًِا صر ارّپا 

 . ممکن سازدػشـیتِای افغاًِای همین ارّپا 

ت آتی البه همین سبب تعدی.  دقیق می یافتًظزیات فْق الذکز تایظت صر تغیزاتی کَ صراطاطٌاهَ پیؼٌِاص ػض، تثلْر ّ تجظن

 :صر اطاطٌاهَ تَ اکثزیت لزیة تَ اتفاق آرا هْرص تـْیة لزار گزفت

َٔ «  افغاى صر ارّپاپٌاٌُضگاىفضراطیْى طاسهاًِای » صر ًام لثلی فارّ : هاصٍٔ اّل تٌض ًشظت ًام فارّ - کلو

الثتَ صر ًاهِای پؼتْ . تَ ػْف آى صرج ًام فارّ صر اطاطٌاهَ گزصیضافغاًِای همین دذف ّ ػثارت پٌاٌُضگاى

ّ لْگْی آى  (فارّ)ّاًگلیظی فارّ ُن تَ هْاسات ًام صری تغیزات کْچکی ّارص گزصیضٍ اها هشفف ًام اًگلیظی

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
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ایي تؼضیل تَ صرسْاطت آًؼضٍ اس ُوْطٌاى ها ّارص ػض کَ صر ارّپا تْلض یا . تَ ُواى ػکل طاتك دفع ػضٍ اطت

تشرگ ػضٍ اًض ّ یا ایٌکَ طالِا ّ تؼضاً صَُ ُا لثل تاتؼیت کؼْر هیشتاى را تضطت آّرصٍ اًض ًّام پٌاٌُضٍ را 

اس جاًة صیگز ػثارت افغاًِای همین ارّپا ػاهل ُوَ افغاًِا، . صیگز تا ّالؼیت سًضگی ػاى طاسگار ًوی تیٌٌض

دتی پٌاُجْیاًی کَ کارت الاهت هؤلت صارًض،  تاسُن . تؼوْل پٌاٌُضگاى ّ پٌاُجْیاى افغاى صر ارّپا هیگزصص

اسجاًة صیگز صر ُوَ تٌض ُای هاصٍٔ صّم اطاطٌاهَ یؼٌی اُضاف ّ ّطایل رطیضى تَ اُضاف، . همین صاًظتَ هیؼًْض

 َٔ  صرج گزصیضٍ کَ تیاًگز تؼِض فارّ تَ صفاع اسدمْق جوؼی پٌاُجْیاى پٌاُجْتـْرت هؼشؾ ّ جضاگاًَ کلو

َٔ ارّپا هیثاػض  .افغاى صر ارّپا ّ صّل ػضْ اتذاصی

هاصٍٔ طْم اطاطٌاهَ تـزیخ ػضٍ تْص کَ ُز ًِاص  (ب)صرتٌض . ًیش تؼضیالتی تویاى آهض (ػضْیت)صر هاصٍٔ طْم  -

َٔ فارّ را تپذیزص ّ دك الؼضْیت هؼیٌَ را پزصاست کٌض،  هتؼلك تَ افغاًِای همین ارّپا کَ اطاطٌاهَ ّ تزًاه

 طال لثل لاتل ۲۰اها صر تٌض ُای تؼضی اطتثٌاآتی ّجْص صاػت کَ ػایض تا هؼیار ُای . هیتْاًض ػضْ فارّ ػْص

تْجیَ تْص اها صر ػزایظ کًٌْی تایظت تا دضی تؼضیل ّ سهیٌَ تزای ػضْیت تؼضاص تیؼتز ًِاص ُای افغاًی 

ایي کار صر تیظتویي هجوغ ػوْهی فارّ ػولی ػض ّ تزػالٍّٔ تؼضیالتی صر هتي اطاطٌاهَ، . هظاػض طاستَ هیؼض

تَ ُیٔات اجزائیَ تاصرج یک تٌض صیگز صر هاصٍٔ ػضْیت ؿالدیت صاصٍ ػض تا صر هْارص ؿالح صیض، ًِاص یا ًِاص 

اؿْالً فارّ یک ًِاص هتؼلك تَ ُوَ افغاًِای همین ارّپا . ُائی را تطْراطتثٌائی تَ ػضْیت فارّ تپذیزص

 .هیثاػض

َٔ ّلْع اًض، تاریز صر تزاتز افغاًِای همین سارج تشـْؽ ها ّػوا افغاًِای همین  تا تذْالتی کَ صر افغاًظتاى صر آطتاً

ؿزف اس طزیك هتذض ّ هتؼکل ػضى صر یک تؼکل طزتاطزی لاصر . ارّپا رطالت ّ ّظایف تشرگی را لزار سْاُض صاص

 ۲۰۲۱ُیٔات اجزائیَ جضیض فارّ کَ تْطظ هجوغ ػوْهی طال . تَ اًجام ایي رطالت ّ اجزای ایي ّظایف ػضٍ هیتْاًین

اًتشاب ػضٍ اطت، اس ُوَ ًِاص ُا ّ ػشـیتِای هظتمل کَ سْاطتار طِین ػضى صر ایفای ایي رطالت تاریشی اًض، صػْت 

س ّ فؼال صر رهتثا هیکٌض تا تا پیْطتي یا ُوکاری تا فارّ، سهیٌَ را تزای کارػولی هٌظجن اجتواػی  ّ صر ًمغ یک ًِاص

 . ارّپا تزای کظة تْجَ جِاًیاى تَ رفغ ًیاس ُا ّ هؼکالت هزصم افغاًظتاى هظاػض طاسًض

 

َٔ فضراطیْى طاسهاًِای افغاًِای همین ارّپا » «(فارّ)ُیٔات اجزائی  

 

 


