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سرتاتيجية واإلقليميةمرکز الدراسات اال

تحليل األسبوع
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املقدمة

حديثا. ويف السياق ذاته تم التعاقد إلنشاء سّدين آخرين يف -الذي بنته دولة الهند -تم افتتاح سد سل 

ألف هكتار من 75ميجا واط من الكهرباء وَرّي نحو 42سد سل يستوعب سعة إنتاج .األيام القليلة املاضية

.ميجا واط من الكهرباء27و 151األرايض. سد كج وسد بخش آباد يستوعبان سعة توليد 

لدى أفغانستان القابلية إلنشاء السدود يف نواحيها املختلفة ولكن ما هي املعوقات يف سبيل تطبيق مشاريع 

ويف هذا الصدد إىل أي حٍد تُعترب التطورات واعدة؟ هذا ما ستقرأه يف الجزء األول من البنية التحتية هذه؟

.تحليل هذا األسبوع

الثا من التحليل ستقرأ عن رد أوامر رئيس الجمهورية الترشيعية حيال تعديل نظام االنتخابات يف الجزء 

يف األسبوع املايض رّد مجلس النواب األمر الترشيعي الصادر من رئيس الجمهورية للمرة .من قِبل الربملان

حسب اتفاقية حكومة الوحدة الوطنية فإن نظام االنتخابات كان من املفرتض أن يُعدل قبل .الثانية

االنتخابات الربملانية إال أن هذه القضية أصبحت اآلن أمراً شائكاً ولذا يبدوا مص االنتخابات الربملانية 

.القادمة معقداً 

خا الجدل ب الحكومة ومجلس النواب؟ السؤال الذي يطرح نفسه هو ملاذا أحدثت تعديالت النظام االنت

يف هذا اإلطار ما هو رأي أفراد الشعب؟ إىل أين تس تعديالت نظام االنتخابات؟ وما هو مص االنتخابات 

الربملانية املقبلة؟

.يف هذا العدد من تحليل األسبوع ستقرأ تحليالت مركز الدراسات اإلسرتاتيجية حيال املوضوع املذكورين
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مشاريع البنية التحتية: السدود وآخر التطورات

ين لُوحظت تطورات بشكل غ مسبوق يف البنية التحتية  يف البلد. )السدود املائية(يف األسبوع األخ

يف مدينة هرات 2016صعوٌد وهبوط، تم افتتاح سد َسْل يف الرابع من يونيو، يخللها بعد أربع سنة ف

ء الهندي ناريندرا مودي يف حفٍل فريٍد من ا أرشف غني أحمد زَي ورئيس الوزر من قِبل الرئيس األفغا

نوعه.

، تم التعاقد مع رشكة تركية أمريكية لتوسعة سد كََج يف والية هلمند، َوحسَب -عقب افتتاح سد سل

ويف .العقِد فإن الرشكة ستعد املقرتح لتوسعة السد يف ثالثة أشهر وستكمل السد خالل ثالث سنوات

يف والية فراه.)بخش آباد(األسبوع املايض وقعت الحكومة مذكرة تفاهم مع رشكة إيطالية إلنشاء سد 

. اتها عىل االقتصاد األفغا يف هذا املقال سيتم تحليل مدى حاجة بلدنا إىل إنشاء السدود، وتأث
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الحاجة إىل بناء السدود

رٌة يف أفغانستان:نظراً لألسباب التالية فإن بناء السدود رضو 

من األرايض الصالحة للزراعة يف أفغانستان م )هكتار9.61(هكتار 9610000هناك الزراعة:أوالً؛

مليون هكتار فقط يتم زرعها، أما بقية 5.324% من مجموع أرايض البلد. من هذا القدر، 14.73يشكل 

للزراعة نظراً لُشح املاء. ويف حال إنشاء فال تُستخدُم )مليون هكتار4.28(األرايض الصالحة للزراعة 

السدود فإن هذه األرايض أيضاً ستدخل ضمن األرايض املزروعة.

فقط من حاجتها19تَُولَّد أفغانستان ثانياً؛ الكهرباء: النسبة املتبقية لكهرباء داخل البلد وتستورد ل% 

اد الكهرباء. %) من الدول املجاورة، وبالتايل فإن الدولة تنفق مالي ال81( دوالرات يف است

مليون 973أنفقت 2015إىل 2007طبقاً لرشكة أفغانستان برشنا، فإن دولة أفغانستان خالل الفرتة من 

ة لتوليد الكهرباء، من ذلك  اد الكهرباء، هذا يف ح أن لدى الدولة فرص وقابلية كب ن قابلية أ دوالر الست

ميجا واط. إضافًة إىل توليد الكهرباء فإن الفائدة 23انستان تصل إىل توليد الكهرباء من املياه يف أفغ

ت اإلشارة إىل ذلك مسبقاً.األخرى  من إنشاء السدود هي تخزين املياه ك 

ين وتُسبب خسائر :تفادي الكوارث الطبيعيةثالثاً؛ سنوياً تودي الفيضانات يف أفغانستان بحياة الكث

فإن الفيضانات تُتلف مساحاٍت واسعة من األرايض الزراعية. بناء السدود سيحوُل مالية، وإضافًة إىل ذلك 

إىل حٍد كب دون وقوع هذه الكوارث. 

يُتوقع أن يتضاعف عدد السكان يف أفغانستان يف الثالث عاماً رابعاً؛ الحالة املستقبلية وأزمة املياه:

املاء، وري األرايض والكهرباء. إال أن معظم مياه أفغانستان حتاج إىل املزيد مناملقبلة م يعني أن البلد ست

ومع األسف تصب يف الدول املجاورة و تُتخذ خطواٌت عملية للتحكم يف هذه املياه داخل البلد واالستفادة 

ً للحروب يف الفرتة القادمة.سياسية وأيضاً سبباً منها. هذه املوارد املائية ستكون موضوع العالقات ال مه
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قابلية بناء السدود يف أفغانستان

توجد خمسة مستجمعات مائية يف الدولة مؤهلة إىل حٍد كب إلنشاء السدود املائية فيها.

بشكٍل عام فإن هناك عدة سدود مائية ستبنى يف املستجمعات املائية الخمس. بدأ العمل يف بعٍض منها مثل: 

، والدراسات ج ارية عىل البعض اآلخر مثل: (باغدره، رسو ب، ُك أ، العمل عىل توسعة سد سل و كج

لبهار، كامه، كُ ب، و كيالجاي والبعض اآلخر مازالت يف مراحل الدراسة األولية )كج ب، كوكجه، جُ

مثل: (عا باغ، لر آمو، دشت جم)

ؤها سيكلف ميجا واط من الكهرباء، وإنشا7397.5سد بقدرة توليد 14يف الجدول التايل تم إدراج 

مليون دوالر.17720

عىل الرغم من عدم وجود دراسة دقيقة عن قابلية توليد الكهرباء املائية يف أفغانستان، إال أن متخصيص 

ملزيد من املعلومات انظر (ألف ميجا واط من الطاقة. 23الطاقة متفقون عىل أن أفغانستان تقدر عىل توليد 

)1-الجدول

املائيةالكهرباءسدودبناءاختيارات: 1-الجدول

سعة اإلنتاجالواليةالنهراملرشوعالرقم

ميجا واط)(

التكلفة تاريخ البدء

التقديرية

(مليون دوالر)

402020200هراتهریرودسل1

18.5201990هلمندهلمندتوسعة كج2

2102021600كابيسا/ بروانبنجشباغدره3

نکابل۲-رسو4 1802021700لغ

78920222000ككأ-ك5

1002021300هلمندهلمندکجکي 6

44520221400بدخشانكوكْجهكوكْجه7

/بغالنبنجشكُلبهار8 1202021500بنجش

452021180ننجرهارککامه9
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3002021600کب-ک10

602021250بغالنكلياكاي11

902021400ارزكانهلمندلم باغع12

100020232500نهر آمولر آمو13

400020238000بيانجدشت جم14

هـ ش.1394التقرير السنوي الصادر من مركز الدراسات اإلسرتاتيجية لعام املصدر:

، وسد كج وسد بخش آبادسد سل

) إال أن عملية اإلنشاء 1970بعد (من القرن العرشين عىل الرغم من أن إنشاء سد سل بدأ يف السبعينات 

وبطلٍب من أفغانستان رشعت 2001ترضرت بسبب الحرب التي استمرت لثالثة عقود يف أفغانستان. وبعد 

42مليون دوالر لبناء سد سل بسعة توليد 290الهند يف إنشاء السد وأكملته حديثاً. أنفقت الهند نحو 

رايض يف ألف هكتار من األ 75بيٍت ويروي 250000ساعة. سيُن سد سل نحو ميجا واط كهرباء يف ال

، بشتون، زرغون، كروخ، كوزاره، انجيل، زيندجان، 640 جشت رشيف، أو قرية يف كل مديريات: 

كوشان، و غوريان.

جا واط من مي51من ناحيٍة أخرى، حسب االتفاقية الجديدة فإن سد سل املستوعب حاليا لسعة إنتاج نحو 

ميجا واط من الكهرباء بعد تنصيب أربعة توربينات أخرى. 151الكهرباء سيصبح مستوعباً لسعة إنتاج 

ّكن من رّي مساحات واسعة من األرايض.1.1السد يستوعب كذلك تخزين  ُ مليار مرت مكعب من املاء م 

ة بشأن إنشاء سد بخش آباد يف فراه. يف السياق نفسه تم توقع عقد ب الحكومة األفغانية ورشكة إيطالي

مليار مرت مكعب من املاء 1.3ميجا واط من الكهرباء وسعة تخزين 27السد سيكون مستوعباً لسعة توليد 

وي  هكتار من األرايض يف فراه.104000وس
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عوائق يف وجه إنشاء السدود

ن:هناك عوائق عديدة يف طريق إنشاء السدود، أهمها املعوقان التاليا

رات: لك سعة عالية لتوليد الكهرباء املائية، إال أن إنشاء السدود املوارد املالية وجلب االستث أفغانستان 

مبالغ ضخمة خارجة عن استطاعة الحكومة األفغانية وامليزانية الحكومية. طبقا لتوليد الكهرباء يتطلب 

. ومن جانٍب آخر فإن )سداً 14(سدود املذكورةمليار دوالر لبناء ال17.7للجدول أعاله الدولة تحتاج إىل 

ة، لتطلب ذلك مبالغ ضخمة ومدة طويلة. أضف إىل  الداعم األجانب ليسوا مهتم بإنشاء السدود الكب

ر يف إنشاء السدود يف البلد. ويرجع السبب  ذلك أن الدولة  تقدر أن تُقنع املستثمرين األجانب عىل االستث

م امل التوافق مع وجودستثمرين األجانب بإنشاء السدود يف أفغانستان إىل اختالل األمن وعدميف عدم اهت

الدول املجاورة.

ر يف قطاع الطاقة يف الوضع األمني: نع املستثمرين األجانب من االستث اختالل األمن سبٌب رئييس آخر 

ة من املاء ال يتطلب فقط جهداً بالغاً، أفغانستان. إن الخمس عرشة سنة املاضية أوضحت كتجربٍة أن االستفاد

. بل دماء العديد من الشعب كذلك، والسدود الحالية قد بُنيت بتكلفة أرواح العديد من الشعب األفغا



861www.csrskabul.com/األسبوعتحلیل 

8

نظام االنتخاباتوتعديلحكومة الوحدة الوطنية 

ان غدت تنظام االنتخابات بأفغانستعديلرور نحو سنت من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فإن مسألة 

مشكلًة عويصًة لهذا البلد. كان رئيس الجمهورية والرئيس التنفيذي قد أظهرا تعهداً جاداً يف اتفاقية حكومة 

نظام االنتخابات، إال أنه نظراً لصعوبة عملية إصالح نظام االنتخابات يبدو أن هذه تعديلالوحدة الوطنية ب

القضية تحولت إىل لعبة سياسية.

نظام االنتخابات. تم الترشيعية حيال تعديلمجلس الشورى األفغا رفض جميع أوامر رئيس الجمهورية

وزاء من قِبل غالبية نواب الشعب يف الربملان. ج24رفض آخر أوامر رئيس الجمهورية الترشيعية بتاريخ 

نظام االنتخابات.تعديلواعتربت رئاسة الجمهورية عدم تصويب هذا األمر الترشيعي عقبًة يف طريق 

ملاذا تواجه عملية  نظام االنتخابات كل هذه التحديات؟ ماذا تريد تعديلتُطرُح أسئلٌة يف هذا الصدد وهي: 

اً ما هو مستقبل االنتخابات القادمة؟الحكومة وماذا يريد الرب  ملان؟ وأخ
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الحاجة إىل التعديالت االنتخابية

ة بسبب التزوير، وقد ُحلت هذه اإلشكاليات يف وقٍت رسيعٍ إال 1389اقرتنت االنتخابات عام  بإشكاليات كث

قِبل رئيس من1392بسبب مشاكل يف نظام االنتخابات تم طرح النظام االنتخا الجديد عام و أنه 

اقرتنت االنتخابات الرئاسية مرة أخرى 1393الجمهورية حامد كرزاي وتم تصويبه من ِقبل الربملان. عام 

ي وزير الخارجية  بكمٍّ هائل من التزوير واستغرقت املنازعات حيال النتائج عدة أشهر. وبعد تدخل جون ك

، ومن أهم مواد االتفاقية بينه مواد تتعلق بتعديل نظام األمري تم التوافق ب الفريق االنتخابي

االنتخابات.

 تُبذل جهوٌد جادة يف تعديل نظام االنتخابات عقب تكوين حكومة الوحدة الوطنية، وبعد تأخ طويل تم 

تشكيل اللجنة الخاصة لتعديل نظام االنتخابات. رفعت اللجنة اقرتاحاتها إلصالح نظام االنتخابات وأصدر 

.، إاللجمهورية ملرت بناًء عىل هذه االقرتاحات أمراً ترشيعياً رئيس ا أن املجلس الترشيعي رد كليه

الدافع اإلسايس لسعي حكومة الوحدة الوطنية نحو تعديل نظام االنتخابات يف عامها األول هو االستعداد 

ستور وجعل منصب لعقد انتخابات مجلس النواب ومجالس شورى املديريات ليتم بعد ذلك تعديل الد

الرئيس التنفيذي قانونياً؛ ولكن يف ذروة النقاشات حيال انتهاء موعد حكومة الوحدة الوطنية يف سنت 

ي وزير الخارجية األمري إىل كابل ورصح بأن عم ه لال (ر هذه الحكومة سافر جون ك تفاقية وفقاً لتفس

، وهكذا حُ )السياسية لحكومة الوحدة الوطنية .خمس سن لت مشكلة عدم مرشوعية الحكومة بعد سنت

أوامر رئيس الجمهورية الترشيعية

املبنيان عىل مقرتحات اللجنة 1)85و 84األمر رقم (األمران الترشيعيان الصادران من رئيس الجمهورية 

الخاصة للتعديالت االنتخابية املتعلقان بتعديل قانون االنتخابات وقانون الهرم التشكييل للجان االنتخابية 

ات األساسية التالية يف نظام االنتخابات: تسببا يف التغي

بناًء عىل بطاقات الهوية.ناخبالإعداد قوائم ·

ات يف تشكيلة · اللجنة املنتخبة.تغي

http://moj.gov.af/content/files/OfficialGazette/01101/OG_01184.pdf:  النص المعدل من قانون االنتخابات1
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ات يف تشكيلة وتويل منصب املفوضية املستقلة لالنتخابات بتقليل عدد أعضاء املفوضية · تغي

وجعل مدة عملهم تناوبية.

ات يف تشكيلة مجلس الشعب · .شامالً لكريس إضايف للسيخ والهندوس)(تغي

ات يف تشكيلة مجالس شورى الواليات واملديريات · .)كرايس للنساء% من ال25تعي (تغي

توظيف معلمي املدارس وبقية املوظف املدني يف االنتخابات بشكٍل مؤقت.·

21ردَّ الربملان األمر األول الصادر من رئيس الجمهورية حيال تعديل قانون تشكيل املؤسسات االنتخابية يف 

هورية املتعلق بتعديل ديسمرب رد الربملان األمر الثا الصادر من رئيس الجم26، ويف 2015ديسمرب 

قانون االنتخابات.

158األمر رقم (أعلنت الحكومة أن رئيس الجمهورية أصدر أمرين ترشيعي آخرين 2016مارس 5يف 

. هذان األمران كانا مطابق تقريباً لألمرين األول وكان االختالف فقط يف عملية اختيار أعضاء 2)159و

اللجان االنتخابية.

، أرسلت رئاسة الجمهورية أمراً إىل الربملان متعلقاً بقانون تشكيل املؤسسات االنتخابية. 2016أبريل 23يف 

ات يف تشكيلة لجنة االنتخاب، وهذا األمُر الترشيعي  ات أخرى تم اقرتاح تغي يف هذا األمر إضافة إىل تغي

لربملان األمر املرتبط بتعديل قانون أيضاً تم رفضه من قِبل الربملان.  ترسل رئاسة الجمهورية إىل ا

االنتخابات.

ر رئيس الجمهورية األخ حيال قانون التشكيل تسبب يف جداٍل أك وقد تضمن اقرتاحاً بالتغي يف أمْ 

ات : تعي رئييس مجلس النواب واملحكمة العليا يف تشكيلة لجنة  تشكيلة لجنة االنتخاب. من جملة التغي

وائم املصوت بناًء عىل بطاقات الهوية الوطنية، التغي يف تشكيلة مجلس النواب، التغي االنتخاب، إعداد ق

يف تشكيالت مجالس شورى الواليات واملديريات، وتوظيف مدريس املدارس وبقية املوظف املدني 

ات كانت ُمَتضَمنًة يف األوامر السابقة التي أرسلت إىل كموظف مؤقت يف االنتخابات. بعض هذه التغي

من شهر الجوزاء.24الربملان. هذا األمر أيضاً تم رده بالغالبية الساحقة من أصوات النواب يف 

http://moj.gov.af/content/files/OfficialGazette/01201/OG_01207.pdf: نص قانون االنتخابات بعد التعدیل الثاني2
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نظراً للرفض املتكرر ألوامر رئيس الجمهورية حيال تعديل نظام االنتخابات من قِبل مجلس النواب، بدا أن 

دًة.ردة فعل هذا املجلس مقابل التعديالت االنتخابية ازدادت ح

عدم إعطاء حصة للربملان يف تشكيلة لجنة االنتخاب اعتُِربَ عامالً يف رد أمر رئيس الجمهورية األول من ِقبل 

إال أن هذا األمر يف األمر الذي يليه،ربملان كأعضاء يف هذه اللجنةال، ولذا ُع رئيْيس مجلْيس مجلس النواب

كان يجب أن يتم إرسال (إرسال األمر الرئايس إىل الربملان. أيضاً تم رده، وقِيل حينها أن سبب الرد هو تأخ

األمر بعد شهٍر من بداية السنة ولكن الحكومة أرسلته بعد شهرين.)

انٍب آخر استقبلت لجنة الشكاوى االنتخابية خرب رفض رئيس الجمهورية من قِبل الربملان بحفاوةمن ج

نادر محسني املتحدث باسم لجنة الشكاوى االنتخابية وطلبت من مجلس الشيوخ رفض األمر أيضاً. اعترب 

سعي الحكومة يف تعديل نظام االنتخابات أمراً مخالفاً للقانون، وذكر أن هذه املساعي تنطوي عىل أهداٍف 

سياسية، وحسب ترصيحه فإن هذا األمر بدل تعديل نظام االنتخابات ركَّز عىل تغي أعضاء مفوضية 

حيات األجانب يف أمور االنتخابات.االنتخابات ورفع سقف صال 

إىل تقسيم اللجان االنتخابية وأعضاءها  بـ يهدفهناك تحليالت أيضا تدعي أن تعديل نظام االنتخابات 

لن تكون املؤسسات االنتخابية مستقلًة ولن يصل إىل الربملان ُمنتخبون ، ويف هذه الحالة 50- 50

تعديل النظام بدالً عن تغي األفراد.استقالليون. لذا عىل الحكومة أن تركز عىل 

)استعراض(آراء الناس حيال تعديل نظام االنتخابات 

أظهر استعراٌض من مركز الدراسات اإلسرتاتيجية أن معظم الشعب ال يصدقون بنزاهة وشفافية اإلنتخابات 

% من األشخاص الذين تم سؤالهم يعتقدون أن 71.89الربملانية القادمة. طبقاً لهذا االستعراض فإن 

% فقط) يصدقون بنزاهة 10.2االنتخابات الربملانية القادمة لن تكون نزيهًة ومستقلة، والنسبة املتبقية (

واستقاللية هذه االنتخابات. أكرب مستوى من عدم التصديق بنزاهة االنتخابات لوحظ يف واليتي ننجرهار و 

)1-ملزيٍد من املعلومات انظر الشكل(بلخ. 
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؟هل ستكون االنتخابات الربملانية القادمة نزيهة: 1 شکل

جواباً عىل سؤاٍل آخر عن الجهات املُْجرية لالنتخابات الربملانية القادمة يُظهر استعراض مركز الدراسات 

يرون إجراء 46.9اإلسرتاتيجية آراء الناس املختلفة يف هذا الصدد. أك األشخاص الذين ُسئلوا (  (%

يتم إجراؤها من قِبل املفوضية % يرون أن االنتخابات س34.11االنتخابات من قِبل لجنة مستقلة جديدة. 

ملزيٍد من (% فقط يرون بأن املفوضية الحالية ستقيم االنتخابات. 10.06الحالية بعد التعديالت عليها، و 

)2-املعلومات ارجع للشكل

؟من سيُجري االنتخابات الربملانية اآلتية: 2 لشک

7.31% 13.02% 8.24% 10.49% 7.01% 14.03% 10.20%

78.04% 70.83% 79.38% 69.75%
63.15%

70.17% 71.89%

14.63% 16.14% 12.14% 18.51%
29.82%

15.78% 17.84%

ر ا ز م ر ا ھ د ن ک ر ا رھ ج ن ن ز د ن ک ت ا ر ھ ل ب ا ک ط  س و ت م
وع جم م ل ا

اھة دمةنز ا ق ل ا بات  خا ت الن ا

نعم ال رأي آخر

4.87%
14.06% 8.24%

19.13%
5.26% 8.77% 10.06%

53.65% 28.64% 36.08%

50.00%

56.14% 52.63% 46.19%

26.82%
47.39% 44.32%

26.54%
26.31%

33.33%
34.12%

14.63% 9.89% 11.34%
4.32%

12.28%
5.26% 9.62%

ر ا ز م ر ا ھ د ن ک ر ا ھ ر ج ن ن ز د ن ک ت ا ر ھ ل ب ا ک ط  س و ت م
ع و جم م ل ا

المفوضیة الحالیة لالنتخابات مفوضیة جدیدة لالنتخابات مفوضیة االنتخابات الحالیة بعد تعدیلھا رأي آخر
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53.65%
38.54% 37.11% 41.35%

56.14%
35.08% 43.65%

43.14%
51.56% 50.51% 47.53% 28.07%

43.85%
44.11%

7.31% 9.80% 12.37% 9.87% 15.78% 19.29% 12.40%

ر ا ز م ر ا ھ د ن ک ر ا ھ ر ج ن ن ز د ن ک ت ا ر ھ ل ب ا ک ط  س و ت م
وع مجم ل ا

بات خا ت ن ا نون  ا یل ق د ع ت

نعم ال رأي آخر

% من 44.11آراء الناس تجاه سعي الحكومة لتعديل قانون االنتخابات يف السنت املاضيت مختلفة. 

يرون صحة سعي الحكومة يف هذا %% 43.65الناس يرون أن الجهود سارت يف االتجاه الخاطئ، و 

)3- ملزيٍد من املعلومات انظر شكل(الشأن. 

يل نظام االنتخابات سعياً صائباً؟ هل تعترب سعي حكومة أفغانستان لتعد: ۳-شکل



861www.csrskabul.com/األسبوعتحلیل 

14

النتائج

عملية تعديل نظام االنتخابات التي تم اشرتاطها مسبقاً إلجراء االنتخابات القادمة سارت ببطٍء شديد، ونظراً 

لتأخ تعديل نظام االنتخابات فإن أك الشعب ال يُؤمنون بأن االنتخابات الربملانية القادمة ستنعقد يف 

. إال أن رئاسة الجمهورية تؤكد عىل إجراء االنتخابات يف وقتها املحدد.زمانها  املع

حسب مصدٍر يف رئاسة الجمهورية، فإن القرار املُتخذ هو إجراء االنتخابات الربملانية القادمة يف زمنها 

املحدد رغم كل املشكالت.

االنتخابات، أعلنت رئاسة الجمهورية بعد رد األمر األخ الصادر من رئيس الجمهورية حيال تعديل نظام 

أنها ستتابع عملية التعديالت االنتخابية بعد استشارة املؤسسات الحقوقية. تؤكد رئاسة الجمهورية عىل 

راء االنتخابات يف وقتها املحدد ولذا عّينت اللجان املالية واألمنية ملا يلزم وبعد استشارة املؤسسات  إج

الصدد. يُحتمل يف هذه املرة أن تُرسل حكومة أفغانستان األمر الترشيعي القانونية ستعلن قرارها بهذا 

بتعديل نظام االنتخابات إىل املحكمة العليا.

انتهى

تواصل معنا: 

info@csrskabul.com-csrskabul@gmail.com:الربيد اإللکرتو

www.csrskabul.com -www.csrskabul.net:املوقع

+)93(784089590: املکتباتفه

: تواصل مع املسؤول

،د. عبدالباقي  abdulbaqi123@hotmail.com+)93(093161278: و اإلقليميةةیجیمرکز الدراسات االسرتاتریمدأم

hekmat.zaland@gmail.com+)93(754540487:مدير قسم األبحاث والنرشاتالند، ز حکمت هللا

نستقبل آرائکم واقرتاحاتکم لتطوير هذه النرشة.مالحظة:
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http://www.csrskabul.com/
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mailto:abdulbaqi123@hotmail.com
mailto:hekmat.zaland@gmail.com

