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  برنامه 
 

  سريزه 
يوه هر اړخيزه  ؛دی نړيوال کنفرانس ته چی په استازيتوب دولتزما لپاره ډير د خوښي ځای دی چی تاسو ته د هالند د 

د هالند دولت وياړي چی :. د افغانستان په اړه دی ښه راغالست ووايم ترعنوان الندی کیمفهوم استراتيژي په سيمه ييز 
  . په ګډه کويلګرو ملتونو او د افغانستان د اسالمی جمهوری سره د مکوربه توب کنفرانس  دی د
  

موږ په داسی يو وخت کی يو بل سره راټوليږو چی د ننګونو څخه ډک دي خو موږ هوډ لرو چی د افغانستان د دولت 
و ګډي هڅي يوازی پياوړي ګډون ا. څخه مالتړ وکړو تر څو د افغانانو لپاره امنيت، سوکالی او آزادی ور په برخه شئ

نن موږ بايد پر دي کار وکړو چی څرنګه په ګډه سره موږ دا ننګوني . موږ ته را په برخه کړيکوالی شئ چی بريا 
کومو شرايطو سره چی افغانستان مخامخ دي موږ بايد پر هغو يوه هر . چی موږ ورسره مخامخ ياستو، هواري کړو

په حين حال کی موږ بايد په دی اعتراف وکړو چی . اړخونو څخهاړخيزه کتنه ولرو، د سياسی، امنيتی او پرمختيايی 
  . ډير ارزښت لريمفهوم يز يسيمه 

  
په نظر کی ده چی د ولسمشري ټول ټاکنی .  به بی نهايته يو مهم کال د افغانستان لپاره وي٢٠٠٩موږ پوهيږو چی کال 

د دی کنفرانس موخه دا ده .  کی٢٠١٠ په کال  مه نيټه باندی ترسره شئ او ورپسی پارلمانی ټول ټاکني٢٠د آګست په 
په داسی حال چی دا کار تر سره کيږي ، دا حتمی ده چی موږ . چی د پاليسی په اړه د غوره الرو په موضوع بحث وشئ

دا کنفرانس . د نړيوالی ټولني ټينګ اوږد مهالي ژمني د افغانستان لپاره بيا تاييد کړو او خپلو هڅو ته نوي قوت وبخښو
زه باوري يم چی موږ په ګډه سره دا کار ترسره کوالی . يد زموږ د سياسی مالتړ څرګنده څيره د افغانستان لپاره وئبا
  . شو
  

زه پوهيږم چی زه د ټولو په . هاګ ته ښه راغالست، او مننه د دی څخه چی نن مو په دی کنفرانس کی ګډون وکړ
  .  شئهايله تر السڅخه يوه مثبته او ګټه وره پاستازيتوب په دی هيله خبري کووم چی د دی کنفرانس 

  
  مکسيم ويرهيګن 

   د بهرنيو چارو وزير  دولتشاهیهالند د د 
 

  د رابلل شوي هيوادونو او سازمانونو فهرست 

  هيوادونه 

  افغانستان 

   البانيا -٢

   آستراليا -٣

   اتريش -۴

   آذربايجان -۵

   بحرين -۶

   بنګالديش -٧

   بيالروسيه -٨

  يم بلج -٩

   بوسنياهرزګوينا -١٠

   برازيل -١١



AVT09/BZ94351 2

   دارالسالم -١٢

   بلغاريا -١٣

   کانادا -١۴

   چيلی -١۵

   چين -١۶

   کولمبيا -١٧

   کورواشيا -١٨

   قبرس -١٩

   جمهوری چک-٢٠

   دنمارک -٢١

   مصر -٢٢

   استونيا -٢٣

   فنلند -٢۴

   فرانسه -٢۵

  جورجيا  -٢۶

   جرمنی -٢٧

   يونان -٢٨

   هنګری -٢٩

  ند  آيسل-٣٠

   هندوستان -٣١

   اندونيزيا -٣٢

   د ايران اسالمی جمهوری-٣٣

   آيرلند -٣۴

   ايتاليا -٣۵

   جاپان -٣۶

   اردن -٣٧

   قزاقستان -٣٨

   کويت -٣٩

   قرغزستان -۴٠



AVT09/BZ94351 3

  جمهوری د ليبيا عرب  -۴١

   ليتويا -۴٢

   ليتوانيا -۴٣

   لوګزمبورګ -۴۴

   ماليزيا -۴۵

   مالتا -۴۶

   هالند -۴٧

  د  نوي زيالن-۴٨

   ناروی -۴٩

   عمان -۵٠

   پاکستان -۵١

   پولند -۵٢

   پورتګال -۵٣

   قطر -۵۴

   د کوريا جمهوری -۵۵

   رومانيا -۵۶

   د روسيه فدراسيون -۵٧

  عربستان سعودی  -۵٨

   سنګاپور-۵٩

   سلواکيا -۶٠

   سلوانيا -۶١

   هسپانيه -۶٢

   سويدن -۶٣

   سويزرلند -۶۴

  ونيه مقد پخواني جمهوری،  يوګوسالويا د -۶۵

   تاجکستان -۶۶

   ترکيه -۶٧

   ترکمنستان -۶٨

   اکراين -۶٩
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   د عربو متحده امارات -٧٠

   بريتانيا -٧١

   د امريکا متحده اياالت-٧٢

   ازبکستان -٧٣

  

  سازمانونه 

   د آغا خان پرمختيايی اداره -٧۴

   د آسيايی پرمختيا بانک -٧۵

  ) د اروپايی کميسيون استازي( د اروپا اتحاديه -٧۶

   )IMF( پيسو نړيواله پانګه  د-٧٧

   ناټو -٧٨

   د اسالمی کنفرانس سازمان -٧٩

   نړيوال بانک -٨٠

   ) IDB( اسالمی پرمختيايی بانک -٨١

   بان کی مون د ملګرو ملتونو عمومی منشی  -٨٢

   يوناما، ځانګړی استازی ښاغلی کای آيده -٨٣

  

  ناظرين 

  ) سجام ادارهلپاره د مرستو د اند افغانستان  ( اکبر -٨۴

   د اروپا پارلمان -٨۵

   )ICRC( د سره صليب نړيواله اداره -٨۶

   )OECD( د اقتصادی همکاريو او پرمختيا اداره -٨٧

  )OSCE( د امنيت او همکاريو سازمان د اروپا لپاره -٨٨

    د سويلی آسيا د سيمه ايزو همکاريو اداره-٨٩
 
 

  د پروګرام مسوده 
  

   ٢٠٠٩ نيټه کال ٣١ی سه شنبه د مارچ د مياشت
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  د پالوي رارسيدل د جهانی کنوانسيون د اجتماع مرکز ته په هاګ کی     سهار

  
  پرانيستونکی ويناوي      ۴۵:١٠

  
  د لمړی جلسی پيل      ١١:١٠

  
  د لمړی جلسی پاي      ۴۵:١٢

  
  د غرمې ډوډی     ١٣:٠٠

  
  د دوهمی جلسی پيل      ٠٠:١۴

  
   د کنفرانس پاي –د دوهمی جلسی پاي      ١٧:٣٠

  
  عمومی کنفرانس     ١٨:٠٠

  
  

  د پالوي بيرته تګ     
 
 
 
 

  عمومی معلومات
  

د معلوماتو . د عمومی معلوماتو لپاره د معلوماتو د ديسک سره کوم چی په عمومی دخولی کی دی، اړيکه ټينګه کړئ
  .3485515 70(0) 31+ . لپاره يو عمومی شميره هم شته چی تاسو کوالی شئ د هغه سره اړيکه ټينګه کړئ

  
دا خوني تاسو کوالی شئ چی د معلوماتو د .  اړخيزه ناستي تر سره شئهځينی خوني شته تر څو چی په هغه کی دو

  . ډيسک سره ځان ته ريزرف کړئ
  

د هر پالوي د بهرنيو چارو د وزير لپاره يو ليموزين او يو ليموزين . د ټرانسپورت ډيسک هم په عمومی دروازه کی دي
د نورو لپاره به ترانسپورت د سفارت له . و يو مينی بس د آبی او سور کارت لرونکو لپاره ځانګړي کړای شوي ديا

 . خوا برار کړای شئ
  

ځيني خوني هم د رسنيو سره د ليدنو کتنو لپاره برابری کړای شوي دي چی پالوي کوالی شئ چی هغه د معلومات او 
  . وزيع د ديسکونو سره ريزرف کړئت
  
  .  سټيشنو سره برابري کړاي شوي دي٩٠ه لمړي پوړه کی د ينګتز په اتاق کی د پالوي د کار سيمه د پ
  

تيليفون، فکس او د کاپی د د سندونو او کاپی ډيسک هم په لمړي پوړه کی ينګتز اتاق ته نږدی موقيعت لرې او په کی 
  . کولو آسانتياوي شته

  
  .  اتاق نږدی په لمړي پوړه کی ديد تکنالوژی او معلوماتو ډيسک هم د ينګتز

  
ټول خوراکی توکي چی د آبی او سره کارت لرونکو لپاره د نړی د کنوانسيون د اجتماع په مرکز کی ورکول کيږي، 

  . حالل دي
  

د نړی د کنوانسيون د اجتماع په .  برنامی تر پايه پوری د تطبيق وړ دهېهيله کوو چی د سګرټ د څکولو پاليسی د ټول
  .  لپاره يوازي په ځانګړي ځايو کی اجازه شتهوی د سګرټ د څکولمرکز ک
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  د رسنيو مرکز

  
 رسنيو مرکز په لمړي طبقه کی دي چی په هغه کی د رسنيو عمومی اتاق، شپږ د رسنيز کنفرانسونو اتاق، د رسنيو د د

څو چی تاسو سره د پوښتنو او کار لپاره سيمه د تکنالوژي او معلوماتي آسانتياو سره او د معلومات او ويش ډيسک تر
  . د ټلويزيون او راديو سيمه د رسنيو مرکز ته نږدي موقيعت لري. غوښتنو په برخه کی مرسته وکړئ

  
  : د پرانيستني ساعتونه

   پوری٢٢:٠٠ څخه تر ١٠:٠٠دوشنبه د 
  )  پوری موجود وي١:٠٠ر تد آر ټی وي آسانتياوي به (  پوری ٢٢:٠٠ څخه تر ۶:٠٠سه شنبه 

  
.  د عمومی کنفرانس په سالون کی خپره شئجلسه شرح حال د عمومی اتاق څخه به په ژوندي بڼه د ټلويزيون په پردود 

  . خوراک او څښاک د رسنيو په سيمه کی برابر شوي دي
  

د کنفرانس مشر او د هغه سيال مشران پس له دی چی د کنفرانس ناسته پای ته ورسيږی ، يو رسنيز کنفرانس په 
  . اندی په نظر کی لري ب١٧:٣٠

  
  .په اړه د رسنيو د مرکز د ټلويزيون پاڼې ته زير شئد روستيو او اضافی معلوماتو لپاره د نورو کنفرانسونو 

    
د دی لپاره چی د آر ټی وي د کارسيمه ريزرف کړي او يا د خپل د خبرونو د جمع کولو د سټاليت د موټر لپاره په 

  NOS Eurovisie (eurovisie@nos.nl) or call +31 (0)35 677 36 04. الندی نښه اړيکه ټينګه کړئ
  

د دی لپاره چی ځان ته يو ځای ځانګړي کړي چی د کنفرانس د ودانی مخي ته وي او تاسو د هغه څخه په ژوندی بڼه 
. باندی خپل خبرونه خپاره کړي، په الندی نښه اړيکه ټينګه کړئ

www.eurovision.net/net/book/specialevent.php or email newsoperations@eurovision.net 
  

د نور پوښتنو لپاره د معلومات او ويش د ډيسک څخه چی په لمړي طبقه کی دی، معلومات تر السه کړي او يا په دی 
 43 63 306 70 (0) 31+شميره باندی اړيکه ټينګه کړئ 

  
  هوټلونه 

 
Novotel Den Haag World Forum           +31 (0)70 416 9111 
Golden Tulip Bel Air Hotel                    +31 (0)70 352 5354 
Steigenberger Kurhaus Hotel                  +31 (0)70 416 2636 
Carlton Ambassador Den Haag              +31 (0)70 354 1414 
NH Atlantic Hotel                                  +31 (0)70 448 2482 

  
 www.AfghanistanConference2009.nl يب پاڼی څخه ليدنه وکړئ ود ال ډيرو معلوماتو لپاره زموږ د 

 
 


