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  پارلمانی ميان افغانستان و پاکستاندور مذاکرات  ينھمدوازد
 مي�دی؛ اس�م آباد، پاکستان 2014دسامبر سال  31-30مورخ 

  

 بيانيه مشترک
 

اعضای پارلمان کشور ھای افغانستان و پاکستان برای دور دوازدھمين مذاکرات پارلمانی ميان افغانستان و پاکستان در  .1
 . جلسه داير نمودند 2014، دسامبر سال 31-30شھر اس�م آباد، پاکستان به تاريخ 

 

ر نتيجه بازديد مؤرخ اعضای پارلمان ھر دو کشور از فصل جديد و مثبت روابط دوجانبه ھر دو کشور که د .2
افغانستان، به . ا.ج7لتمآب داکتر صاحب اشرف غنی، رئيس جمھور جديدالمنتخب ج 2014نومبر،  14-16

 .   پاکستان بوجود آمده اظھار سپاس و قدردانی نمودند
 

پاکستان در رابطه به ايجاد . ا.اعضای محترم پارلمان ھمچنان ديدگاه ج7لتمآب نواز شريف، صدر اعظم ج .3
يک منطقه صلح آميز را منحيث يک عنصر اساسی برای دست يافتن به مشارکت قوی، فراگير و پايدار ميان 

موجوديت يک رابطه قوی و پايدار ميان ھر دو کشور تنھا تضمين برای آمدن . افغانستان و پاکستان پذيرفتند
 . امنيت، صلح و پيشرفت در منطقه ميباشد

 
. تقبيح نمودنددسامبر شھر پشاور را به شدت  16اعضای محترم پارلمان واقعه تروريستی شنيع و غير انسانی  .4

توسط آنھا محکوم ا افغانستان نيز کپکتيکابل و ت احم7ت تروريستی باVی اطفال در وVيبه ھمين شکل 
پاکستان بايد گام ھای مشترک و  وک7ی محترم به اين باور ھستند که ھر دو کشور ھای افغانستان و. گرديد

محکم را برای جلوگيری از وقوع ھمچو حم7ت تروريستی در آينده اتخاذ نمايند و قاطعيت خويش برای 
 .   مبارزه با ھر نوع تروريزم و افراط گرائی که باVی اين دو کشور تاثير گذار باشد را بازگو و تجديد نمودند

 
که  پذيرفتندمنحيث نمايندگان مردم دو کشور ھای دوست و ھمسايه، اعضای پارلمان ھر دو کشور اين مطلب  .5

مسوولين ھر دو کشور حاV برای برداشتن گام ھای مؤثر و مؤثق در عرصه مبارزه با تروريزم و افراط 
گرائی بصورت مستق7نه و با ھمکاری ھمديگر به ھدف تامين صلح و ثبات در ھر دو کشور و در منطقه آماده 

  .ميباشند
 

ميان نھاد ھای  جانبه بخصوص ھمکاری اشتراک کننده گان اين دور مذاکرات نياز برای ھمکاری ھای دو .6
ھر دو کشور در راستای مبارزه عليه تروريزم، افراط گرائی و برای بدست آوردن و تامين  دولتی و امنيتی

به عين شکل نياز برای تصويب قوانين فراگير و مؤثر برای . صلح و ثبات در منطقه را خاطر نشان نمودند
پارلمان و کميته ھای پارلمانی ھر دو . انترنيتی نيز خاطر نشان گرديدمبارزه با تروريزم، بشمول تروريزم 

 . کشور بايد از تطبيق اين قوانين در ھر دو کشور نظارت نمايند
 

اعضای محترم پارلمان به اين باور ھستند که توقعات برای تامين ثبات در منطقه تنھا در صورت ميتواند تحقق  .7
از اين فرصت جديد برای ھر دو کشور . ه بين ھمديگر را بھبود بخشنديابد که ھر دو کشور روابط دو جانب

تامين صلح و روابط خوب که توسط دولت ھای جديد المنتخب ھر دو طرف فراھم گرديده بايد استفاده اعظمی 
 . نمايند

 
يک ديدگاه مشترک که تحت آن ھر دو افغانستان و پاکستان منحيث قلب  با داشتناعضای پارلمان ھر دو کشور  .8

آسيا عمل خواھد نمودند تا تضمين نمايند که ھمبستگی اقتصادی در آسيا تنھا در رويا ھا و خياVت باقی نمانده 
را با وصل نمودن آسيای مرکزی با آسيای جنوبی  یاعضای پارلمان آرزو. بلکه به يک حقيقت مبدل گردد

 .يک بار ديگر تذکر دادند اقتصادی منطقوی راھمبستگی ) برنامه(يک مدل  تطبيق
 

رسميت و اولويت داده تجارت و داد و ستد ميان ھر دو کشور بايد به مسئله اعضای پارلمان تاکيد ورزيدند که  .9
زيدند که ھر دو طرف ھمچنان از برطرف سازی موانع تجارتی حمايت خويش را نشان دادند و تاکيد ور. شود

 . تسھي7ت برای تجارت ترانزيتی ميان دو کشور بايد بھبود يابد
 

وصل  آنھا ھمچنان از ابتکار توسعه بخشيدن راه ھای اتصال ميان افغانستان و پاکستان حمايت نمودند بشمول .10
 - کابل، پشاور –پاراچنار و خطوط آھن ميان کابل و سرک  –شاھراه پشاور  نمودن اين دو کشور از طريق

آنھا ھمچنان . اسپين بولدک و ھمچنان ايجاد دھليز تجارتی استراتيژيک ميان ھر دو کشور -ج7ل آباد و چمن



2 | P a g e  

در خصوصی مشارکتسکتور ھای دولتی وفرصت ھا برای ايجاد يک  به اين باور ھستند که ميکانيزم ھا و
 .بيشتر انکشاف داده شودنيز بايد ديگر عرصه اعمار سرک، خطوط آھن و راه ھای ترانسپورتی 

 
عليه يريت مبارزه سيستم مد بخشيدنو بھبود افراد غير مسوول س7ح سازی  عخلاز  اعضای پارلمان ھمچنان .11

 . نيز حمايت خويش را ابراز نمودندسرحدات  حومه مواد مخدر در
 

ای را اعضای پارلمان ھمچنان ايجاد يک رژيم راحت و سھل برای صدور ويزه که اجازه ورود چندين مرتبه  .12
رای بدست آوردن به شھروندان که بآنھا تاکيد داشتند که . به شھروندان ھر دو کشور بدھد را پيشنھاد نمودند

 . بصورت سريع صادر گرددبايد خدمات صحی سفر ميکنند ويزه 
 

از طريق گفتمان، ھر دو جانب قاطعيت خويش  مسالمت آميزروی تعھد خويش برای ايجاد يک محيط با تاکيد  .13
در بر گيرنده نظريات ساير اطراف برای ادامه دادن اين پروسه مذاکرات را تجديد نمودند که اين مذاکرات 

، ند تا راه حل ھای مفيدتعھد سپردآنھا ھمچنان . استحکام يابدوابط ميان ھر دو کشور ذيدخل خواھد بود تا ر
 . سازنده و پايدار را برای بھبود بخشيدن و تقويت نمودن روابط دوجانبه ميان ھر دو کشور جستجو نمايند

 
 از اعضای پارلمان ھر دو کشور فشار آوردند که دولت ھای آنھا بايد اقدامات جامع و مؤثر را برای مديريت .14

بشکل مؤثر خط ديورند /را تقويت نمايند تا از سرحداتاتخاد نمايند و قبايل سرحدی ھر دو طرف  اتسرحد
در ضمن اشاره گرديد اجازه ندھند که از خاک ھر دو کشور عليه ھمديگر استفاده صورت . نمايندنظارت 
 . ی گرددنگرانی ھای ھر دو طرف بايد بشکل صادقانه و جدی و به اساس اولويت رسيدگبه بگيرد و 

 
استراتيژيک  يک موافقت نامه ھمکاری باVیاعضای پارلمان ھردو کشور باور مند اند که ھردو کشور بايد  .15

 .توافق نمايند
 

را با در ) roadmap(اعضای پارلمان ھر دو کشور از دولت ھای خويش تقاضا بعمل ميآورند که پ7ن عمل  .16
به زود ترين نظرداشت موافقت نامه سه جانبه برای عودت آبرومندانه مھاجرين از پاکستان به طرف افغانستان 

 .تھيه نمايند فرصت
 

در ضمن به تقويت بورسيه ھای تعليمی برای محصلين افغانستان ، ھمکاری در سکتور تعليمی که موارد ذيل  .17
 . نفع ھر دو کشور تمام شوددر آن نظر گرفته شود ، ميتوانند به 

 
 برنامه تبادله محصلين و استادان در سطح پوھنتون ھا و نھاد ھای تخصصی مانند طب و تکنالوژی  −
 برنامه تبادله جوانان  −
تسھيل ضمينه ھای تدريسی برای محصلين ، فاکولته ھا و محقيقين  در پوھنتون ھای ھمديگر و رژيم  −

 .مناسب ويزه نيز مدنظر گرفته شود
  .اعضای پارلمان ھردو کشور تقاضا نمودند که مذاکرات منظم  بين الپارلمانی بايد نھادينه گردد .18

  
تقدير ) PILDAT(اعضای پارلمان ھر دو کشور از ابتکار انستيتوت پارلمانی برای تسويد تقنينی و شفافيت  .19

 . امه داده شودنمودند ، تقاضا بعمل آمد که اين روند مذاکرات بايد بيشتر تقويت گرديده ، اد
 


