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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۱۱/۲۰/۰۲۱۰           ایمل فیضی

 ریاست مطبوعات ریاست جمهوری

 کابل -ارگ 

 نکات عمده
 ستراتیژیک دوامدار هایسند همکاری

 

 میان جمهوری اسالمی افغانستان و دولت شاهی برتانیه و آیرلند شمالی 

همکاری ها میان دولت جمهوری اسالمی  ه  درک نیاز به ادام همکاری ها و با ه  توسع برای برتانیهافغانستان و 

، یکبار دیگر روی ۰۲۱۱جهانی در چارچوب تعهدات کنفرانس های لندن، کابل، لزبن و بن  ه  افغانستان، جامع

جهت دوستی و همکاری های مشترک بر اساس احترام متقابل به حاکمیت ملی را تعهدات دراز مدت خویش 

 فع مشترک در زمینه های زیر تاکید می ورزند. دولت های شان و منا

 

 گفتگوهای سیاسی

دولت شاهی برتانیه، اقدامات دولت جهموری اسالمی افغانستان را برای تامین و حفظ یک توافق سیاسی 

فراگیر و پایدار در افغانستان که متضمن منافع تمام مردم افغانستان بوده و متکی بر احترام  به قانون اساسی 

 نستان، ترک خشونت و قطع روابط با تروریزم باشد، حمایت خواهند کرد. افغا

 امنیت 

دولت جمهوری اسالمی افغانستان و دولت برتانیه بر مبنای اصول حقوق بین الدول در زمینه های زیر مشترکاً 

 کار خواهند کرد. 

 انکشاف همکاری های دراز مدت به منظور مبارزه با تهدیدات امنیتی -

 ایت از نیروهای امنیتی افغانستان تداوم حم -

رشد تخصصی پرسونل نیروهای امنیتی ملی افغانستان به شمول ایجاد اکادمی افسران  ه  توافق روی برنام -

 اردوی ملی افغانستان و تداوم آموزش پرسونل امنیتی افغانستان در موسسات تحصیلی نظامی برتانیه

 امنیتی ملی افغانستاناهمیت حمایت مالی دراز مدت نیروهای  ه  اشاع -

 

 حکومت داری و حاکمیت قانون: 

عامه، سیستم های مدیریت مالی و خدمات ملکی به منظور ارتقای  ه  پیشبرد اصالحات در ساحات ادار

افغانستان، ایجاد خدمات پاسخگو و حسابده و کمک برای مبارزه  ه  کیفیت فعالیت های مامورین خدمات عام

 ده ازوجوه مالی. با فساد و کاهش سوء استفا

دولت شاهی برتانیه و دولت جمهوری اسالمی افغانستان با همدیگر همکاری خواهند کرد تا رهبری و 

توانایی پولیس ملی افغانستان رشد نماید و از طریق اصالحات در نهاد ها و تعمیل قانون در برابر فساد 

 اداری مبارزه شود. 

 انکشاف اقتصادی و اجتماعی

ا ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان و تعهدات کنفرانس کابل، هر دو دولت اهمیت انکشاف در همنوایی ب

پایدار اقتصادی افغانستان را که باعث رشد اشتغال زایی، کاهش فقر و حمایت از پیشرفت اجتماعی باشد 

 در عرصه های ذیل درک می کنند: 

 توسعه موثر اقتصادی و مدیریت مالی اقتصاد -



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

تقویت و حمایت سرمایه گذاری و توافقنامه وضع  ه  سرمایه گذاری از طریق توافقنام افزایش تجارت و -

 مالیات مکرر میان افغانستان و برتانیه 

کار برای مردان و زنان جوان به شمول تقویت تعلیمات تخنیکی و مسلکی آنان تا اینکه  ه  افزایش زمین -

 زم را برای اجرای امور حاصل کنندمهارت های ال

 ه  زیر بناهای کلیدی حمل و نقل به منظور افزایش در دسترسی به بازار ها و مناطق عمد ه  و توسعارتقا  -

 پرنفوس

حمایت از تقویت ظرفیت جمهوری اسالمی افغانستان به منظور انکشاف منابع طبیعی افغانستان به نفع  -

 افغان ها 

 علیمی مناسباستخدام معلمین، تهیه وسایل آموزشی و نصاب ت رشد تعلیم و تربیه، -

 تقویه همکاری و همگرایی اقتصادی منطقوی  -

 روابط فرهنگی

 طرف ها متعهدند تا به روابط فرهنگی در عرصه های زیر ادامه دهند:

 ارتقای ظرفیت رهبری در مکاتب  -

 آموزش زبان انگلیسی برای معلمین لسان انگلیسی افغان و گروه های مسلکی -

 و افغانستان  تانیهبر ارتقای ارتباطات بهتر مواصالتی میان -

 ایجاد روابط مستقیم میان مردمان دو کشور -

 اعطای بورس های تحصیلی -

 

 بر رسی 
ستراتیژیک نند تا تطبیق این سند همکاری های متعهد اند تا کمیسیونی را در سطح مقامات بلند پایه ایجاد ک افغانستان و برتانیه

 دهند.دوامدار را حد اقل سال یک بار مورد بر رسی قرار 

متن  ه  شده و هم ءامضا شهر لندندر  ۰۲۱۱جنوری  ۰۲دری و انگلیسی در پشتو، این سند به لسان های  -

 ها از اعتبار مساوی برخوردار اند. 

 

 پایان قسمت دوم

 
 


