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سرتاتيجية واإلقليميةاالمركز الدراسات
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قدمةامل

ر ا لوطني ملدافعي حقوق اإلنسان، ذكر الرئيس األفغا أن تنفيذ القانون يبدأ منه، وال يف حديث له باملؤ

أحد معفي من القانون، وأضاف أن الدفاع عن حقوق اإلنسان مسؤولية الحكومة، وال أحد يستطيع تربئة 

.منته حقوق اإلنسان

اإلنسان كان لها صدى يف تأ ترصيحات الرئيس يف وقٍت انترشت حديثاً أنباء عن انتهاكات لحقوق

إحدى هذه القضايا قضية القائد القبيل والحاكم . اإلعالم وأثارت ردود أفعال عىل الصعيد املحيل والدويل

السابق لوالية جوزجان أحمد إيشجي الذي اتهم النائب األول لرئيس الجمهورية عبدالرشيد دوستم بتعذيبه 

.ألول من التحليلتقرؤون حول هذا املوضوع يف الجزء ا. وحبسه

وتحديداً (يف الجزء الثا من التحليل، سنناقش جانباً من الفساد يف أفغانستان والذي صدر من األجانب 

بأنه SIGARيف لقاٍء حصل حديثاً اعرتف رئيس مكتب املفتش الخاص إلعادة إنشاء أفغانستان ). األمريكان

اً يف زيادة  باإلضافة إىل أمثلة من الفساد . رقعة الفساد يف أفغانستانبجانب األفغان لعب األجانب دوراً كب

انب يف الفساد بأفغانستان والخطوات املتخذة  انب، ستقرؤون حول مدى تورط األج الحاصل من األج

.ملكافحة فسادهم حتى الوقت الراهن
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حكومة الوحدة الوطنية ووضع حقوق اإلنسان يف أفغانستان

ة حول ترصيحات أحمد إيشجي وزواج رجل يف األيام القليلة امل اضية انترشت يف منصات اإلعالم أنباء كث

قاطعة ننجرهار .من أخت بشكل إجباري 

ال عبدالرشيد دوستم ) جنبش(الوايل السابق لوالية جوزجان والنائب السابق لحزب  والصديق القديم للج

ال عبدالرشااتهم النائب األول للرئيس األفغا  يد دوستم باعتقاله يف ُمعتقله الخاص لخمسة أيام وذكر لج

أنه بعدما تم رضبه وتعذيبه، تم محاولة اغتصابه من قِبل دوستم وأفراده، ومثلوا أنهم يغتصبونه وصوروا 

1.ذلك

يف هذا املقال سنتطرق إىل حقوق . هذان الحدثان مثاالن فقط من أمثلة انتهاك حقوق اإلنسان يف أفغانستان

.ن عىل صعيد قضايا املرأة، واملهاجرين، ونقض القانون وأسباب ذلكاإلنسا

:ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع للرابط أدناه1

38308098-bc.com/pashto/afghanistanhttp://www.b
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ة وضع حقوق اإلنسان يف السنوات األخ

خالل السنت من فرتة حكومة الوحدة الوطنية، ساءت حالة حقوق اإلنسان، م ستقرأه عىل التفصيل 

:التايل

:العنف تجاه النساء

هـ 1394، يف عام %5الوطنية، زاد العنف مقابل النساء بنسبة خالل السنة األوىل من فرتة حكومة الوحدة 

يف هذه السنة، وقعت حادثة فرُخنده، حيث تم . حدث ُعنف5132تم تسجيل نحو ) 2016- 2015(ش 

رضب امرأة بزعم أنها أهانت القرآن الكريم، ثم ُسحلت بالسيارة وُحرقت من ِقبل مئات الرجال الغاضب 

عالوًة عىل ذلك، قطع رجٌل أنَف زوجته بوالية فارياب وحدثت وقائع مشابهة . يسقربة من القرص الرئا

مع أنه  يتم نرش إحصائيات دقيقة ألحداث العنف مقابل النساء لهذه السنة . لذلك يف مختلف أنحاء البلد

، AIHRC، إال أنه حسب املفوضية املستقلة لحقوق اإلنسان بأفغانستان )2017- 2016(هـ ش 1395

اشتملت عىل ) حدث371(حدث ُعنف ُمعظمها 1218خالل األشهر األربع األوىل من هذه السنة، تم رصد 

.2العنف الجسدي

ال عبدالرشيد دوستم وأحمد إيشجي :قضية الج

ا أيضا يف فرتة رئاسة حامد كرزاي، وهو استغالل ذوي  ة وإ أمٌر لوحظ ليس فقط يف السنوات األخ

قبل عدة أيام، اتهم أحمد إيشجي النائب األول لرئيس . فوذهم وانتهاك حقوق اإلنساناملناصب الحكومية لن

.الجمهورية بأنه حبسه يف ُمعتقله الخاص، وحاول اغتصابه وأمر ُحرّاسه باغتصابه

يف . تسببت ترصيحات أحمد إيشجي يف تشوية صورة الدولة وأثارت ردة فعل من جانب املجتمع الدويل

تابعة القضية بجدية عرب املؤسسات القضائيةبياٍن رسمي، وعد  إضافة إىل ذلك، . القرص الرئايس األفغا 

نبش  ومنارصون لدوستم وسفراء الثني عرشة والية الرئيس أرشف ) حزب دوستم(زار أعضاٌء من حزب جُ

ء الرشيعة مل. غني عاً قابل فيه القادة الجهادي وعل ناقشة قضية يف الوقت ذاته، عقد الرئيس غني اجت

.إيشجي

:لالطالع عىل الرابط2

afghanistan/-in-women-ainstag-violence-and-discrimination-of-http://khabarnama.net/blog/2016/08/03/raise
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ال دوستم، إال أن مكتب دوستم رفض ذلك تحت ذريعة أنه  عىل الرغم من أن املدعي العام استدعى الج

باإلضافة إىل ما ذُكر، هناك إشاعات بأن املوضوع سيُحل عرب مجلس شورى املواطن . مخالف للقانون

ركه"يُعرف يف أفغانستان بـ ( ا يحصل لل"). جِ ل الذي تزوج من أخت يف ننجرهارنفس األمر ر . رج

ركه(واضع يف الحسبان الحالة الراهنة، ونظراً لنفوذ مجلس شورى املواطن  وبالنظر يف الفساد ) جِ

ن من طائلة االتهام ل كب بأن ينجو املته ود يف القوى القضائية، هناك احت ارتكاب مثل هذه . املوج

ثل هذه الجرائم الشنيعة ليس فقط عاراً عىل ا يُعترب من غ الالئق أيضاً أن يشغل متهمون  البلد، وإ

. القضايا مناصَب ُعليا كهذه يف الحكومة

:حال املهاجرين

خالل . حالياً هناك عدد كب من املهاجرين األفغان يف الدول املجاورة والدول األوروبية ونازحون داخل البلد

، قام عدد من 2014/يف ديسمرب. الحقوق األساسية لهؤالء املواطنفرتة حكومة الوحدة الوطنية، انُتهكت 

ئ  الثوار الباكستاني بالهجوم عىل مدرسة عسكرية يف باكستان، وبعد الهجمة ساءت أوضاع الالج

ألجل هذا الحدث وبعد . األفغان يف باكستان، حيث اعتُقل العديد منهم وتم ترحيلهم قرساً إىل أفغانستان

$ 400واآلن بسبب الشتاء البارد وتوقف الدعم البالغ قدره . م، ُعّجلت عملية عودة املهاجرينأحداث طورخ

؛ تأثرت عملية عودة املهاجرين ه من قبل املفوضية لألمم املتحدة لشؤون الالجئ .لكل الجئ والذي تم تقد

رون األفغان يف إيران بنفس الظروف ولكن مع نوٍع آ  ر املهاج خر من انتهاك حقوق يف الوقت ذاته 

.اإلنسان، حيث تُرسل إيران املهاجرين األفغان للقتال يف سوريا وتدفع لهم مبالغ نقدية لذلك

) مختلفا ع يُتعامل به مع الالجئ اآلخرين(عىل الصعيد اآلخر يواجه الالجؤون األفغان تعامًال ازدواجياً 

اعهم إىل أفغانستان رغ عن إراد مليون مواطن نازح داخل البلد، 1.2هناك . تهميف أوروبا ويتم إرج

معظمهم نزحوا ألجل التدهو األمني ويعيشون يف أوضاع إنسانية صعبة حيث بدأ فصل الشتاء وهم بحاجة 

.ماسة إىل املساعدة

:الخسائر يف صفوف املدني

رح عدد يف هذه الفرت . هناك ازدياد يف عدد الخسائر ب املدني سنوياً 2015حتى 2007منذ  ة قُتل وجُ

، خالل األشهر التسع األوىل من UNAMAوفق تقرير بعثة األمم املتحدة ملساعدة أفغانستان . مد58736
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حالة خسائر م 8390آخرون وُسجلت 5830قتيل مد وجُرح أك من 2560سقط عدد 2016عام 

.20153يف الخسائر مقارنًة بعام % 1يُعترب زيادة بنسبة 

ات وأنشطة داعش األسبا ب الرئيسة التي أدت إىل ارتفاع عدد الخسائر يف هذه السنة هي الحرب، والتفج

ت العسكرية التي شنتها الحكومة، وسقوط املقاطعات بيد املعارضة املسلحة .والهج

:دور القوات األجنبية

فرتة السقوط األول والثا عىل سبيل املثال، يف. القوات األجنبية متورطة بشدة يف انتهاك حقوق اإلنسان

، قصفت الطائرات 2015/يف أكتوبر. ملدينة كندوز قُتل العديد من املدني األفغان جراء القصف األمري

حدث هذا مع . األمريكية مستشفى أطباء بال حدود يف كندوز م أسفر عن مقتل عرشات املواطن األبرياء

ويف السقوط الثا . ت األجنبية بالحدث خالل حصول القصفأن طاقم املستشفى أبلغوا الحكومة والقوا

.ملدينة كندوز، شنت القوات األمريكية هجوماً مشابها م أدى إىل مقتل عدد من األطفال

ليس هذا هو الحدث الوحيد، حيث تورطت القوات األمريكية يف أحداث عديدة مشابهة خالل العقد والنصف 

ت ُمزيفة ح. املايض .يال هذا الصدد، و يتم تسليم مرتكبي الجرائم للعدالةحدثت محاك

أسباب انتهاك حقوق اإلنسان

:األسباب الرئيسة النتهاك حقوق اإلنسان خالل فرتة حكومة الوحدة الوطنية هي كالتايل

بشكل عام تم انتهاك كث من حقوق اإلنسان بسبب الحرب والتدهور : التدهور األمني والحرب·

ة ساءت األوضاع مقارنًة بالسنوات املاضية. عداألمني املتصا حسب إحصائيات . يف السنوات األخ

م يُعد أكرب عدد للحوادث األمنية 2015حدث أمني بأفغانستان يف عام 22634األمم املتحدة وقع 

من هذه الحوادث حصلت يف هلمند و كندهار و غزنة و % 49نسبُة ). 2011باستثناء (2001منذ 

حدث 16132، وقع 2016عالوة عىل ذلك، منذ يناير إىل منتصف أغسطس لعام .4.نجرهاركُ و ن

:حيال املوضوع) طلوع نيوز(اقرأ تقرير 3

protection-for-calls-casualties-civilians-over-report-ewn-release-un-http://www.tolonews.com/pa/afghanistan/27886
4 United Nations, General Assembly, The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security, A/70.775-

S/2016/218 (7 March 2016), p: 4
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ات % 61.3تُشكل االشتباكات املسلحة نسبة . أمني داخل أفغانستان من هذه األحداث، ويليها التفج

.5%17.96والتي تبلغ نسبتها 

فوذ الحكومة، وقد نظراً للحرب الجارية تتقلص املناطق الداخلة تحت ن: ضعف دور الحكومة·

وكل خرست الحكومة سيطرتها . أخفقت الحكومة يف بسط رقعة سيطرتها عىل جميع أنحاء البلد

حسب تقارير مكتب املفتش الخاص إلعادة إنشاء . عىل املناطق زادت قضايا انتهاك حقوق اإلنسان

سيطرة من مساحة البلد تحت% 65.6كانت نسبة 2016/، حتى شهر يونيوSIGARأفغانستان 

.6مقارنًة ببداية السنة% 5الحكومة م أظهر انخفاضاً بنسبة 

نظراً لوجود أفراد متنفذين يف الحكومة، تخفق الحكومة يف : الضعف يف تنفيذ القانون·

مكافحتها للجرائم، وبسبب ذوي النفوذ املذكورين، ال يتم اعتقال مرتكبي الجرائم، وإن اعتُقلو 

.همفرسيعا ما يتم إطالق رساح

الفساد املسترشي يف الحكومة بشكل عام ويف القوى القضائية بشكل خاص مّهد : األداريالفساد·

السبل النتهاك حقوق اإلنسان؛ حيث أنه منذ لحظة اعتقال املجرم وحتى انتهاء محاكمته تخضع 

فحة العملية للتأث الغ قانو نظراً للفساد، ولذا ال يتم اتخاذ خطوات حازمة يف شأن مكا

.الجرائم، م يدفع املجرم إىل ارتكاب الجرائم دون الخوف م يردعهم

5 United Nations, General Assembly, The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security, A/70/1033/-

S/2016/768 (7 Sep 2016), p: 4-7
6 Shereena Qazi and Yarno Ritzen, Afghanistan: Who controls what, Aljazeera English, 15 Sep 2016, see it online:<

http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2016/08/afghanistan-controls-160823083528213.html>
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دور األجانب يف اتساع رقعة الفساد بأفغانستان

يُعترب الفساد من أكرب التحديات التي عرّضت الحكومة األفغانية النتقادات شديدة من قبل املواطن واملجتمع 

.ذه الدولة من أفسد دول العاالدويل، وحتى اآلن تُعترب ه

SIGARيف لقاء له مع   يس، ذكر رئيس مكتب املفتش األمري الخاص إلعادة إنشاء أفغانستان

جون سوبكو أن مشكلة الفساد ليست مقترصة عىل األفغان، بل هناك أيادي متوغلة يف الفساد تعمل لصالح 

. مئة أمري بسبب التورط يف قضايا الفساد بأفغانستانالحكومة األمريكية وقد ُحوكم حتى اآلن أك من

وأعلنت أن األجانب يف SIGARاإلدارة العليا ملكافحة الفساد بأفغانستان أيدت ما ورد يف تقرير مكتب 

.أفغانستان متورطون أيضا يف قضايا الفساد ولهم دوٌر يف انتشار وتكث الفساد يف هذا البلد

ٍ تواجه  أفغانستان ضغطاً متزايداً من املجتمع الدويل باتخاذ خطوات حازمة حيال مكافحة يأ هذا يف ح

ة لوزراء خارجية دول الناتو أن دعم هذه املنظمة  الفساد، حتى أن رئيس الناتو أعلن يف الجلسة األخ

كافحة الفساد .ألفغانستان مرشوٌط 

تتناوُل هذه الدراسة دوَر األجانب يف تكث الفساد بأفغانستان، والجهوَد املبذولة حيال مكافحة فساد 

.األجانب يف هذا البلد
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ملاذا تُعترب أفغانستان األوىل يف الفساد عاملياً؟

دفق قبل عقٍد ونصف عندما دخلت القوات األجنبية أفغانستان وتسلمت الحكومة الجديدة زمام السلطة، ت

دعم املجتمع الدويل عىل أفغانستان إلعادة إنشاء البلد، ويف غياب املراقبة واملحاسبة وعدم وجود الشفافية 

عل  يف اآلليات أدى تدفق مليارات الدوالرات إىل إىل انتشار ظاهرة الفساد يف البلد إىل الحد الذي ج

ة الدول التي ينترش فيها .الفساد حول العاأفغانستان تحتل املركز األوىل يف قا

تزامَن إدراج أفغانستان ضمن الدول األك فساداً يف العا يف وقٍت نشطت فيه مؤسساٌت عديدة حيال 

مكافحة الفساد بأفغانستان، وقد رصفت الحكومة األفغانية واملجتمع الدويل مالي الدوالرات ملكافحة هذه 

.طلوبةالظاهرة، إال أنه  يتبع ذلك حصول النتيجة امل

أبرز أسباب تضخم ظاهرة الفساد رغم املحاوالت العديدة هي ضعف اإلدارة يف الحكومة، وانعدام اإلرادة 

الحازمة السياسية الستئصال الفساد، ودعم املافيا وذوي النفوذ لرواد الفساد داخل وخارج الحكومة، 

ود دعائم قوية للمتورط يف الفساد، والدفاع عن املفسدين بدافع ء الِعرقي واللغوي، وعدم ووج االنت

الشفافية يف املحاسبة، وعدم التنسيق ب املؤسسات العاملة يف مجال مكافحة الفساد، وعدم معاقبة 

بجانب جميع ما ذُكر، . املتورط يف الفساد يف املراكز املخولة بذلك وخصوصاً الدوائر العدلية والقضائية

م الكايف عىل املستوى كان لألجانب دوٌر ملحوظ يف تكث ظا هرة الفساد، إال أن هذا الدور  يحَظ باالهت

.الدويل

األجانب والفساد يف أفغانستان

للفساد املوجود يف أفغانستان أسباب داخلية وخارجية، إال أن األسباب الخارجية لها دوٌر أكرب يف انتشار 

من ِقبل الدول الغربية وخصوصاً الدول غالباً ما يُطرح موضوع الفساد يف أفغانستان. هذه الظاهرة

الداعمة، يف ح أن هذه الدول مهّدت السبل للفساد برصف الدعم عرب منسوبيهم وعقد االتفاقيات الضخمة 

ظهرت أك صور الفساد من خالل العقود التي كانت تُعقد ب الدول الداعمة . دون إذن الحكومة األفغانية

.هموب املسؤول األفغان وذوي
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انب وخصوصاً األمريكي  نبي يف أفغانستان كان للشعب األفغا وعٌي بأن األج د األج منذ بداية التواج

اً يف ظاهرة الفساد بأفغانستان، إال أن الرئيس األفغا السابق حامد كرزاي اعرتف رسمياً  يلعبون دوراً كب

ه حامد كرزاي اتهاماً مبارشاً . قدهم عىل ذلكخالل دورته الرئاسية الثانية بتورط األجانب يف الفساد وانت وجّ

.لألمريكي بالتورط يف الفساد يف أفغانستان

أيد وايل محافظة بلْخ عطاء محمد نور ترصيحات الرئيس املتضمنة اتهام األجانب بالتورط 2013يف عام 

اذج هذا يف الفساد، وذكر أن فسادهم يف والية بلخ فقط يبلغ عرشات ومئات مالي الدوالر  ات، وأن 

.الفساد تشهُد بذلك

طبقاً للمعلومات التي رصحت بها الواليات املتحدة األمريكية، رصفت أمريكا خالل العقد والنصف املايض 

أك من مئة مليار دوالر إلعادة إنشاء أفغانستان، إال أن أمريكا كانت محل انتقاٍد ألن أك هذه املبالغ ُرصفت 

ل ثانوية وغ أساسيةمن قِبل األمريكي .أنفسهم وُرصفت يف أع

تقارير مذهلة حيال 2012بعد عام SIGARنرش مكتب املفتش األمري الخاص إلعادة إنشاء أفغانستان 

التالعب بالدعم املُقدم من أمريكا، إال أنه مؤخراً اعرتف جون سوبكو يف لقاء له مع   يس أن األجانب 

2حسب ترصيحات جون سوبكو، استطاع مكتبه استعادة . ن متورطون يف الفسادأيضاً وخصوصاً األمريكا

مليار دوالر تم نهبها يف مشاريع إعادة إنشاء أفغانستان، وقدم أك من مئة أمري متهم بالفساد 

هم بالسجن 7 .للعدالة، وُحكم عىل أك

د دراسات تُظهر املعدل الدقيق للفساد الصادر من  األجانب بأفغانستان، إال أن تورطهم رغم أنه ال توج

.بالفساد ولعبهم دوراً يف تكث ظاهرة الفساد أمٌر ال شك فيه

اذج من تورط األجانب يف الفساد

ل : الفساد يف التعاقدات الضخمة· ملة أسباب عدم رصف دعم املجتمع الدويل يف أع من ج

ة والتي كانت تُعق مثالً، منح الجندي . د من قبل األجانب أنفسهممثمرة، الفساد يف التعاقدات الكب

":ون متورطون أيضاً الفساد ليس فقط مشكلة أفغانية، يوجد أمريكي"   يس، 7

38359567-http://www.bbc.com/pashto/afghanistan
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ر أفغا يُدعى حكمت هللا 3تعاقداً تبلغ قيمتها 40األمري روبرت غرين  مالي دوالر لتاج

2015/دوالر، وقد ُحكم عىل روبرت غرين يف ديسمرب140000شادمن مقابل رشورة قدرها 

كون هناك عرشات األمريكي اآلخرين من املمكن أن ي8.بالسجن عرش سن لتورطه يف الفساد

الذين ارتشوا مقابل منح التعاقدات، ألن هذا الجندي ذكر للمحقق أنه طلب من التاجر األفغا 

.الرشوَة عندما سمع بأنه رىش جنوداً آخرين

ملة الدعم املقدم ألفغانستان والبالغ 2011/يف سبتمرب قال وزير املالية عمر زاخيلوال أن من ج

منه عرب ميزانية أفغانستان الوطنية، ومحاسبة بقية % 18مليار دوالر، ُرصف فقط 57قدره

ذكر وزير املالية يف . األموال التي ُرصفت من قِبل األجانب خارج عن إمكانية الحكومة األفغانية

أيضا أن ُمعظم املبالغ املقدمة ألفغانستان كانت تُنقل للخارج بعد رصفها من قبل 2013/مارس

.جانباأل 

مع حضور القوات األجنبية بأفغانستان وقدوم الحكومة الجديدة، بدأت : الرشكات األمنية الخاصة·

يف الظاهر تكفلت هذه الرشكات باملحافظة عىل . عرشات الرشكات األمنية املحلية واألجنبية عملها

ستية للق انب املدرب للقوات األفغانية، والسفارات، والقافالت اللوج وات الخارجية، أمن األج

إال أنه بسبب . واألطروحات االقتصادية وأيضا الرشكات األهلية املحلية واألجنبية يف مختلف املجاالت

ل مشينة أخرى عىل سبيل . عدم مراقبة نشاطها، توغلت هذه الرشكات يف الفساد إضافًة إىل أع

ل ت عات املسلحة من أج أم عبور قافالت املعدات املثال، كانت هذه الرشكات تقدم املبالغ للج

.اللوجستية عرب الطرق ب املحافظات

تسببت هذه الترصفات الغ قانونية يف أن يتم إصدار املرسوم من ِقبل الرئيس حامد كرزاي عام 

اعتقد . بإلغاء جميع الرشكات األمنية املحلية واألجنبية، واعتربَها مضادة للمصالح الوطنية2010

9.ذه الرشكات هي املصدر الرئيس للفساد يف البلدالرئيس كرزاي بأن ه

عىل رغم تدفق الدعم من املجتمع الدويل، إال أن : أساسيةرصف املبالغ يف املشاريع الغ ·

أفغانستان مازالت يف وضع اقتصادي مرتدي، و تُرصف أك املبالغ املدعومة يف مشاريع البنية 

، 145:الخمس عرشة سنة املاضية، ص، التقرير التحقيقي والتحلييل الصادر من مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية حول الوضع يف "أفغانستان يف العقد والنصف املايض"8

.م2016:طُبع عام
:1389/أسد/27إصدار مرسوم إلغاء الرشكات األمنية األهلية، شبكة أفغانستان، نُرش يف 9

http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=13326
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من . رات يف مشاريع  يكن لها نفع مستمر ألفغانستانأنفق األمريكيون مليارات الدوال . التحتية

مرشوع الكهرباء املولد من الديزل بوالية كندهار واملمول من الواليات املتحدة األمريكية، : أمثلة ذلك

ما بتنصيب توربينات لسد  يف حال أنه لو تم رصف جزء ). كج ( ولكن يف املقابل ال نجد اهت

من الديزل يف مدينة كندهار ألجل إنشاء التوربينات، لوفّر ذلك إمداد والية من مبالغ توليد الكهرباء 

.كندهار والواليات املجاورة لها بطاقة الكهرباء املستمرة

مليون دوالر من قِبل الجيش 34من رصف طائش لـ SIGARمن األمثلة أيضا ما وثّقه مكتب 

، 2014مقر عسكري ال حاجة لوجوده بعد تم رصف هذا املبلغ إلنشاء . األمري يف والية هلمند

.والعمل مازال مستمراً فيه

مكافحة الفساد الصادر من األجانب

القوات األجنبية كانت متورطة يف الفساد اإلداري بأفغانستان منذ بداية تواجدها يف البلد، ولكن هذه 

م الحكومة األفغانية حتى الدورة الرئاسية الثانية رصفت القوات . لحامد كرزايالظاهرة  تحظ باهت

.األجنبية مبالغ باهظة يف املناطق النائية بعيداً عن مراقبة الحكومة وبتعاقدات تخللها الكث من الفساد

أقر الرئيس كرزاي رسميا بتورط الدول األجنبية بجانب املسؤول األفغان يف قضايا 2010/يف ديسمرب

انية بأن الخروج من هذا املأزق يكمن يف رصف الدعم الدويل رصحت الحكومة األفغ10.الفساد بأفغانستان

ر طوكيو  % 50وقُبل إىل حٍد ما، وُع أن يتم رصف ) 2012(عرب الحكومة وقد طُرح هذا الطلب يف مؤ

.من الدعم عرب الحكومة األفغانية

غاء هذه الرشكات منعا اعترب حامد كرزاي الرشكات األمنية األهلية منابع للفساد أيضاً، وأصدر قراراً بإل

انٍب آخر  يتم تنفيذها برسعة  ألنشطتها الغ قانونية، مع أن هذه الخطوة اتُّخذت متأخراً ومن ج

.واستغرقت وقتاً طويًال

:1391/جدي/3: ، نُرش يف "وقف حامد كرزاي تغ حيال مكافحة الفسادم" راديو آزادي، 10

http://da.azadiradio.com/a/24806403.html
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ثلت يف تأسيس إدارة  تم . من قِبل الواليات املتحدة األمريكيةSIGARالخطوة األخرى التي تم اتخاذها 

م ملنع الفساد يف رصف 2012 الخاص إلعادة إنشاء أفغانستان يف عام تأسيس مكتب املفتش األمري

منذ بداية عملها، كشفت هذه اإلدارة عن قضايا الفساد الكربى التي حصلت يف . الدعم األمري ألفغانستان

مؤخراً اعرتفت هذه اإلدارة رسمياً . أفغانستان، إال أنه لوحظ السعي ألهداف سياسية أخرى يف تقاريرها

ت محاكمة عدد من األمريكي يف هذا  اً يف الفساد بأفغانستان، و بتورط األمريكان ولعبهم دوراً كب

مليون دوالر تم رسقتها من تعاقدات أمريكا 70عىل سبيل املثال ذكرت هذه اإلدارة أنها حصلت عىل . الصدد

.داخل أفغانستان

م من قِبل الحكو  وضوع تورط األجانب يف عىل الرغم م ذُكر، ال يُرى اهت مة األفغانية و الجهات الدولية 

لألجانب يٌد يف الفساد اإلداري الحاصل بأفغانستان، م يدعو إىل توَيل الحكومة . الفساد بأفغانستان

ماً أكرب باملوضوع .األفغانية واملجتمع الدويل اهت

النهاية

: تواصل معنا

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

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

+)93(784089590: املکتبهاتف

:تواصل مع املسؤول

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

hekmat.zaland@gmail.com+)39(754540487:مدير قسم األبحاث والنرشاتالند، ز حکمت هللا
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