مصوبات شورای امور خارجه اتحادیه اروپا درباره روند صلح افغانستان
 .1ضَسای سٍابط خبسجِ اتحبدیِ اسٍپب ]دس ًطست ّطتن آٍسیل  ،[9119ضوي اضبسُ بِ هصَببت لبلی ایي
اتحبدیِ دس صهیٌِ افغبًستبى ،بَیژُ هصَببت هَسخ ًَ 19اهبش  ،9118هجذدا بش تؼْذ سیبسی ٍ حوبیت
بلٌذهذت خَد اص هشدم افغبًستبى دس هسیش سسیذى بِ صلح ،اهٌیت ٍ سفبُ تأکیذ هیکٌذ.
 .9اتحبدیِ اسٍپب دٍلت افغبًستبى ٍ طبلببى سا بِ تالش بیطتش دسجْت حل ٍ فصل صلح آهیض دسگیشی
اصطشیك هزاکشُ دػَت هیًوبیذ .اتحبدیِ اسٍپب اص توبم تالشّب بوٌظَس تسْیل چٌیي فشایٌذی کِ فشصت
سیبسی هغتٌویسا فشاّن هیسبصد ،حوبیت هیکٌذ.
 .3الصم است تب هزاکشات هستمین هیبى افغبًْب ،کِ دٍلت افغبًستبى ٍ طبلببى دس هشکض آى لشاس داسًذ ،ضوي
تضوییي سًٍذ صلح ٍ آضتی فشاگیش هَسد پزیشش افغبىّب ٍ تحت کٌتشل خَد آًْب ،دس اسشع ٍلت آغبص
ضَد .اتحبدیِ اسٍپب لَیب اص فشآیٌذی حوبیت هیکٌذ کِ حبکویت ٍ استمالل افغبًستبى ٍ ضأى ٍ هٌضلت
هشدم آى سا هحتشم هیضوبسد .اتحبدیِ اسٍپب بب ّذف حفع ٍ تمَیت دستبٍسدّبی سیبسی ،التصبدی ٍ
اجتوبػی هشدم افغبًستبى اص سبل  ،9111آهبدُ است تب اص سًٍذ صلح ٍ اجشاء صلحی کِ غیش لببل
بشگطت ببضذ ،حوبیت ًوبیذّ .شگًَِ تَافمی دسجْت بشلشاسی صلح دسآیٌذُ هیببیذ ًفغ ّوِ طشفیي سا
دسًظش داضتِ ببضذ .اتحبدیِ اسٍپب اص (یًَبهب) ّیئت هؼبًٍت هلل هتحذ دس افغبًستبى دس ساستبی اًجبم
تؼْذات خَد دسجْت دستیببی بِ صلح ٍ ثببت دس افغبًستبى لذسداًی هیکٌذ.
 .4سًٍذ صلح افغبًستبى ًیبصهٌذ حوبیت کبهل ٍ هطبسکت سبصًذُ جبهؼِ بیيالوللی ،بِ ٍیژُ ریٌفؼبى کلیذی
هٌطمِای ٍ بیيالوللی هیببضذ .اتحبدیِ اسٍپب هیببیست اص ابتذا دس توبهیهشاحل سًٍذ صلح هطبسکت
ًوبیذ .اتحبدیِ اسٍپب تأییذ هیکٌذ کِ آهبدُ اسائِ ّشگًَِ پطتیببًی اص جٌبِّبی سًٍذ صلح بِ ضشح صیش
است :کوک دس بشلشاسی صلحی فشاگیش؛ هسبػذت دس اجشاء اصالحبت ،اص جولِ اصالحبت دس بخص
اهٌیتی؛ فؼبلیت دس همبم ضبهي سًٍذ صلح ،دس صَست توبیل ٍ تمبضبی طشفیي؛ کوک بِ ببصگشداًذى
جٌگجَیبى بِ خبًَادُّبیطبى؛ ٍ استمبء تجبست ٍ استببطبت هٌطمِای .ایي ضَسا اص ًوبیٌذُ ػبلی اتحبدیِ
دس اهَس خبسجی ٍ سیبست اهٌیتی ٍ ّوچٌیي کویسیَى دػَت هیکٌذ تب بوٌظَس پیطشفت سًٍذ صلح

ًسبت بِ هَاسد هزکَس الذام ًوبیٌذ .دس ایي ساستب ،ضَسا بش ًمص ًوبیٌذُ ٍیژُ اتحبدیِ اسٍپب دس اهَس
افغبًستبى تبکیذ ٍ اص آى توجیذ هیًوبیذ.
 .5اص ًظش ضَسا ػمذ تَافمٌبهِ صلحی کِ بِ طَس جبهغ هَسد بحث ٍ هزاکشُ لشاس گشفتِ ٍ هصَة دٍلت
افغبًستبى است بِ هٌظَس حوبیت چطوگیش اص اجشای تَافمٌبهِ صلح ٍ کوک اثشبخص بِ ببصسبصی ایي
کطَس هْن هیببضذ ٍ چٌیي لشاسدادی ( )1خبتوِ ٍ سّبیی اص جٌگ سا دسپی خَاّذ داضت؛ (ّ )9شگًَِ
تْذیذی اصسَی سبصهبىّبی تشٍسیستی فشاهلی کِ دس سشصهیي افغبًستبى فؼبلیت هیکٌٌذ سا دفغ هیکٌذ؛
(ً )3سبت بِ حبکویت لبًَى ٍ احتشام بِ اصَل جْبًی حمَق بطش ّوِ افغبىّب ،بَیژُ صًبى ،کَدکبى ٍ
اللیتّب ،هطببك بب هٌطَس سبصهبى هلل هتحذ ،حمَق بیيالولل ٍ هفبد لبًَى اسبسی افغبًستبى ،پبیبٌذ ٍ
ٍفبداس هیببضذ؛ ( )4تذاٍم دٍلت افغبًستبىًْ ،بدّبی آىً ،ظن هبتٌی بش لبًَى اسبسی ٍ تؼْذات
بیيالوللی افغبًستبى سا تضویي ًوَدُ ٍ ّش گًَِ تغییش دس ایي حَصُ سا اص طشیك سًٍذی هطشٍع ٍ
فشاگیش ػولی هیسبصد؛ ٍ ( )5اهکبى تضوییي پبسخگَیی اص طشیك تطکیالت لضبیی هَلت ٍ سسیذگی
بِ ضکبیبت لشببًیبى جٌگ دس افغبًستبى سا فشاّن هیسبصد .اتحبدیِ اسٍپب آهبدُ است تب اص لحبظ سیبسی ٍ
هبلی ،دس پیبدُسبصی صلحی کِ هتضوي چٌیي اسصضْب ٍ اصَلی است هطبسکت ًوبیذ.
 .6دس ساستبی لطؼٌبهِ  1395ضَسای اهٌیت سبصهبى هلل هتحذ ،اتحبدیِ اسٍپب اّویت هطبسکت هَثش صًبى
دس توبم ابتکبسات ٍ طشحّبی صلح ،اص جولِ هزاکشات سسویٍ غیش سسویصلح ،سا هتزکش هیضَد .بب
تَجِ بِ دستبٍسدّبی  18سبل گزضتِ ٍ بِ هٌظَس تمَیت دٍام ّشگًَِ صلحی ،اتحبدیِ اسٍپب هتؼْذ
هیگشدد تب اص افضایص هطبسکت ٍ حضَس صًبى دس توبهیسطَح جبهؼِ افغبًستبى حوبیت ًوبیذ.
 .7اتحبدیِ اسٍپب ّوچٌیي بش جبیگبُ دٍلت افغبًستبى ٍ توبهیریٌفؼبى فؼبل دس ایجبد اًتخبببت فشاگیش ،هؼتبش
ٍ ضفبف سیبست جوَْسی ،ضَسای ٍالیتی ،ضَسای ٍلسَالیّب دس سبل  9119کِ ػٌبصشی ضشٍسی
دسجْت تمَیت دهَکشاسی ٍ ثببت دس افغبًستبى هیببضٌذ ٍ ،بِ تجشبیبتی کِ اص اًتخبببت پبسلوبًی
 9118بِ دست آهذ ،تأکیذ هیکٌذ.

