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 مقدمة

كان من الوعود املهمة التي تعهدت  عىل النظام االنتخايب واللجان االنتخابية األفغانيةإدخال التعديالت 

م املثرية للجدل. مع أن الحكومة أعادت إنشاء ٤۲۰۱خابات عام تها بعد انتنفيذحكومة الوحدة الوطنية ب

تخفف من حدة املشكالت املوجودة يف النظام مل  يف اللجنة لجنة االنتخابات؛ ولكن كل التغيريات الواردة

 االنتخايب.

وبعد تأخري ثالث بشأنها  االنتخابات الربملانية من قبل لجنة االنتخابات مع مشكالت وخالفات كثرية  أجريت

 مل تعلن نتائجها يف كثري من املحافظات.بعد ميض أربعة أشهر كام أن سنوات، 

بتعديل قانون  األفغاينواآلن يف الوقت الذي بقي إىل االنتخابات الرئاسية حوايل خمسة أشهر؛ قام الرئيس 

وأمر بتنفيذ  االنتخابات بعد التشاور مع ممثيل املرشحني لالنتخابات ومؤسسات املجتمع املدين املهتمة بها،

يئة الوزارية لها. كام قامت الحكومة بعزل وتأييد اله مادة منه  ٦۲ت يف تعديال ال هذا القانون بعد إجراء

  نتخابية طبقا للطرح املصوب يف قانون االنتخابات الجديد.رؤساء اللجان اال 

قانون االنتخابات،  وعية التعديالت الواردة يف بعض موادإىل ن نتطرق يف الجزء األول من تحليل األسبوع

 الجمهورية.ية من قبل رئيس وعزل رؤساء اللجان االنتخاب

كام خصص الجزء الثاين من التحليل مبشاركة طالبان والساسة األفغان يف إجالس موسكو من أجل السالم، 

مع أن إجالس موسكو عارضتها الحكومة األفغانية ومل بالحوار بني األفغان.  املعقودةواآلمال املوجودة 

هذا اإلجالس ميهد الطريق أمام املفاوضات بني  إال أن كثريا من األفغان يعتقدون أن مثل؛ يشارك فيه ممثلوها

 األفغان.
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 نحو شفافية االنتخاباتتعديل قانون االنتخابات؛ خطوة 

 

الحكومة األفغانية وبعد عدة جلسات تشاورية وبحضور بعض من املرشحني وممثلني لعدد منهم، وممثيل 

األحزاب السياسية واملؤسسات املدنية املتعلقة باالنتخابات؛ شكلت لجنة فنية بهدف إجراء تعديالت يف قانون 

 واإلصالحات يف اللجان االنتخابية.االنتخابات 

املرشحني لالنتخابات واملؤسسات  يف تركيبتها ممثلو األحزاب السياسية وممثلوهذه اللجنة والتي كانت 

من  ۲۳؛ قدمت باتفاق مسودة نهائية لتعديل قانون االنتخابات، وتم تأييدها األسبوع املايض )هاباملهتمة 

 وزراء، وأصدر رئيس الجمهورية أمرا بتنفيذها.هـ ش( من قبل مجلس ال۱۳۹۷شهر دلو 

ها، كام رؤساء اللجان االنتخابية وأعضائتزامن مع تأييد واألمر بتنفيذ قانون االنتخابات الجديد تم عزل لبا

 اإلدعاء العام. قبل صدر أمر مبنعهم من السفر إىل الخارج من

 املعقودة يف نزاهة يف قانون االنتخابات، واآلمال النظام االنتخايب يف أفغانستان، وكيفية التعديالت الواردة

النظام االنتخايب وأيضا القلق بشأن تنفيذ التعديالت الجديدة يف قانون االنتخابات؛ من األمور التي نتطرق 

 .هذا التحليلإليها يف 

http://www.csrskabul.com/


 www.csrskabul.com  882 / األسبوعتحلیل 

 

 

4 

 نظام االنتخابات يف أفغانستان

انتخابيا  االنظام االنتخايب يف البالد، كان نظاموفقا لقانون االنتخابات القديم يف أفغانستان، فإن طريقة 

يف جديدة هذا النظام أكرث ما يستخدم يف الدول التي تجربتها  (.SNTV) لالنتقالالرأي الواحد وغري قابل 

كل واحد من الناخبني أن يصوت مرة واحدة، وليس صوتهم يحق لاالنتخابات. يف هذا النظام االنتخايب 

خرين أو األحزاب السياسية األخر.. اآل رشحني ألصوات الناخبني االنتقال إىل امل ال ميكنعني قابال لالنتقال. ي

عىل سبيل املثال: إذا كانت هناك مقاعد عدة يف دائرة انتخابية؛ فإن املرشحني الذين يحصلون عىل آراء أكرث 

 يعتربون فائزين.

التنافس مع املنظامت  أن يدخل مرسح بعد سقوط حكم طالبان يف أفغانستان مل تكن هناك حزب يستطيع

أن املجتمع الدويل اختار نظام الرأي الواحد وغري قابل لالنتقال لالنتخابات يف الجهادية. ويُعتقد لذلك 

أفغانستان ألمور سياسية؛ ولو مل يحدث ذلك فإن املنظامت الجهادية كانت هي الفائزة يف االنتخابات نظرا 

 سة البالد.إلمكانياتها وسابقتها يف سيا

عاما املاضية التي كان النظام االنتخايب يف  ۱۸وقيام الحكومة الجديدة، وطيلة بعد سقوط نظام طالبان 

منع هذا األمر األحزاب السياسية يف البالد من وقد أفغانستان عىل أساس الرأي الواحد وغري قابل لالنتقال؛ 

 التقدم والتنمية.

 

 تعديل قانون االنتخابات

م ۲۰۱٤إدخال التعديالت يف اللجان االنتخابية طبقا التفاقية حكومة الوحدة الوطنية بعد انتخابات عام  تم

إىل إيجاد إصالحات أساسية يف لجنة االنتخابات املستقلة. تأخري ثالث  لكن هذه التعديالت مل تؤد  الرئاسية؛ 

والتي مل تعلن نتائجها حتى اآلن يف كثري من سنوات يف االنتخابات الربملانية وإجراؤها بشكل يسء للغاية 

 املحافظات؛ كل ذلك دليل عىل الضعف يف عمل اللجنة.
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تعديل قانون االنتخابات وإجراء اإلصالحات يف اللجان االنتخابية؛ أحد وعود حكومة الوحدة الوطنية 

ة املساعدة لالنتخابات يف ومطالبة األحزاب السياسية واملؤسسات املرشفة عىل االنتخابات واملؤسسات الدولي

حزاب السياسية وكونت لجنة مكونة من ممثيل األ  عىل هذه الخطوة يف النهايةأقدمت أفغانستان، والحكومة 

 رئاسة املؤسسات ذات العالقة باالنتخابات.وممثيل املرشحني ل

من ( ۱فقرة )، ۲۹، و۲۸، و۲۳، و۲۲، و۲۱، و۱۹، و۱٦ من املادة (۳، فقرة )۱٤، و۱۳، و۱۲، و۱۱املواد 

، ۷٤ادة من امل( ۳و ۲، فقرات )٦٤ادة من امل( ۲، فقرة )٦۱ادة ( من امل۲، فقرة )٤۱، و۳۳، و۳۲، و۳۱دة اامل

 ۹٤املادة من ( ٥و ٤وفقرات ) ۹۳، و۸۹، و۸٥، واملواد ۸۳ادة من امل( ٥( وفقرة )۱)فقرة ل ۲، الجزء ۷۹

 قانون االنتخابات املنترشة يف الجريدة الرسمية رقم من املواد التي تم تعديلها يف ۱۰۸املادة من ( ۱وفقرة )

 هـ ش. نذكر هنا أمورا مهمة:۱۳۹٥سنة  ۱۲۲٦

: النظام االنتخايب كثري األبعاد تغيري نظام الرأي الواحد وغري قابل لالنتقال إىل نظام كثري األبعاد

(MDR :يندرج تحت فروع النظام التناسبي. يف هذا النظام يتم تشكيل فهرس الناخبني عىل ثالثة أقسام )

يف "فهرس الئتالف املرشحني املستقلني؛ وفهرس الئتالف األحزاب السياسية؛ وفهرس لألحزاب السياسية" . 

ولون أن النظام كثري األبعاد يق هذا النظام اآلراء تكون قابلة لالنتقال داخل كل فهرس. املؤيدون لهذا النظام

 فرصة للتنافس بني املرشحني املستقلني واملشاركة العادلة واإلرشاف الكامل من قبل األحزاب السياسية. يهيؤ

يف املادة الثانية من أمر الرئيس غني بشأن تعديل قانون االنتخابات يقال "إن االنتخابات القادمة ستجر. 

ألبعاد. اللجنة املستقلة لالنتخابات وبالتعاون مع األحزاب السياسية املسجلة حسب النظام االنتخايب كثري ا

ذات العالقة باالنتخابات اتخذت التدابري الالزمة وعليها تقديم يف وزارة العدل ومؤسسات املجتمع املدين 

 .كومة"د بدء عمل اللجنة لتأييد الحطرحها باإلضافة إىل تعديل قانون االنتخابات خالل شهر واحد بع

من الذين تم شخصا إىل رئيس الجمهورية  ۲۱: كان عىل لجنة االنتخاب تعريف حذف لجنة االنتخاب

تعريفهم للعضوية يف اللجنة وكانت لديهم معايري قانونية أرفع وأنسب مع مراعاة الرتكيبة القومية 

اللجنة من بني هؤالء مع سريتهم الذاتية ومستنداتهم، وكان عىل الرئيس اختيار أعضاء والجنسية وبرؤية 

 مراعاة الرتكيبة القومية والجنسية.
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مسجلة كل حزب  الجديد قانونلطبقا لو  ات تم حذف لجنة االنتخاب.مع إجراء التعديالت يف قانون االنتخاب

 ۱٥ تقدممدنية ذات العالقة باالنتخابات يقدم شخصا لرئيس الجمهورية وكل مؤسسة  يف وزارة العدل

شخصا الذين استوفوا الرشوط خالل سبعة أيام لتعيني أعضاء اللجنة ولجنة سمع الشكاوي عىل أن يكون 

 خمسة منهم من النساء عىل األقل.

إذا كان رئيس الجمهورية مرشحا لهذا املنصب مرة أخر.؛ فإن رئيس الجمهورية وكل من  جاء يف القانون:

للجنة يصوتون يف هذه الحال ألربعة عرش شخصا )سبعة أشخاص  املرشحني لرئاسة الجمهورية

رئيس الجمهورية يختار االنتخابات، خمسة اشخاص للجنة سمع الشكاوي، شخصان لرؤساء إدارة اللجنة(. 

يف الدور األول سبعة أشخاص الذين حصلوا عىل آراء أكرث لعضوية اللجنة مع مراعاة الرتكيبة القومية 

 كون اثنان منهم من النساء بالرتتيب اآليت:والجنسية عىل أن ي

 أربعة أعضاء ملدة خمس سنوات

 ثالثة أعضاء ملدة ثالث سنوات

املؤظفون الدامئون يف اإلدارة ومكاتب اللجنة يف املحافظات يتم استخدامهم  استخدام مؤظفني دامئني:

ة املستقلة لإلصالحات اإلدارية طبقا لخطة العمل الخاص التي يتم تأييدها من قبل اللجنة ومبشاركة اللجن

 عن طريق التنافس الحر. والخدمات املدنية

اء. طبقاللقانون الجديد لجنة سمع الشكاوي االنتخابية فيها خمسة أعض لجنة سمع الشكاوي االنتخابية:

أكرث واالستامع إىل االعرتاضات والشكاوي التي تنشأ من املخالفات االنتخابية؛ تستطيع من أجل نزاهة 

الحكومة وبالتعاون مع منظمة األمم املتحدة تعيني شخصني متخصصني دوليني يف شؤون االنتخابات 

 كعضوين بارزين يف مركز الشكاوي من دون إذن.

قانون الجديد فإن عىل اللجنة املستقلة لالنتخابات اتخاذ اإلجراءات لطبقا ل استخدام النظام اإللكرتوين:

جميع مراحل العملية االنتخابية إضافة إىل تسجيل  تتمن النزاهة حتى لترسيع العملية االنتخابية وضام

 باستخدام النظام اإللكرتوين وتكنولوجيا بايومرتيك.األسامء وتعيني الناخبني طبقا لخطة عمل متعلقة 

بواسطة األطراف املعتربة املحلية والدولية قبل  تقييم التكنولوجي للنظام املذكوروعىل اللجنة أيضا ال

 ستخدامه.ا
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 النتيجة

بالنظر إىل االنتخابات املاضية وعمل اللجان االنتخابية؛ فإن نظام االنتخابات يف أفغانستان وكيفية بناء 

اللجان االنتخابية يحتاج إىل إصالح وتعديل. مع أن الحكومة األفغانية تأخرت يف مبادرتها بهذا الشأن؛ إال أن 

 هذه العملية.املبادرة مهمة وتعزز اآلمال يف نزاهة 

املرشحني   مناألحزاب السياسية وممثلني  منمن جهة أخر.؛ مع أن الحكومة األفغانية وباالتفاق مع ممثلني

واملؤسسات املتعلقة باالنتخابات أنشأت املسودة النهائية لتعديل قانون االنتخابات، وأمر رئيس الجمهورية 

بتنفيذها؛ إال أن هناك قلق بشأن كيفية تنفيذها. يف الوقت الذي بقي خمسة أشهر فقط إىل موعد إجراء 

نتخابات عند بدء عملية االنتخابات الرئاسية هـ ش، ومن جهة أخر. فإن لجنة اال ۱۳۹۸االنتخابات الرئاسية 

 واجهت تغيريات كبرية، فإن ذلك له تأثري عىل عملية االنتخابات الرئاسية القادمة.

 ميكنعىل أساس جهاز البايومرتيك حتى  طبقا لتعديل قانون االنتخابات فإن قامئة الناخبني يجب إعدادها

رتونيا فإن تجربة البايومرتيك الفاشلة يف االنتخابات الربملانية منع التزوير؛ ولكن كون نظام االنتخابات إلك

 مثرية للقلق.

م األخرية بني مع كل ذلك فإن إجراء االنتخابات يف موعدها املحدد بشكل عام يتعلق مبفاوضات السال 

يف ترصيحاته األخرية أن االنتخابات الرئاسية سيتم مرة أخر. زاد خليلزملي أشار طالبان وأمريكا، كام 

تأجيلها إذا متت املصالحة مع طالبان. وهناك بعض التحليالت تقول أن إجراءات الحكومة األخرية بشأن لجنة 

يف حني االنتخابات هو نوع من الضغط عىل أمريكا وطالبان فيام يتعلق مبفاوضات السالم األخرية؛ ولكن 

النتخابات من دون مساعدة املجتمع الدويل املايل، ويُعتقد أن االنتخابات الرئاسية ال يتم التستطيع إجراء ا

 انتهي هـ ش، ومن املمكن تأجيلها لبضعة أشهر أخر..۱۳۹۸من شهر رسطان من عام  ۲۹إجراؤها يف 
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 هل سيبدأ الحوار بني األفغان؟ ؛ موسكو مباحثات

 

حول السالم يف هـ ش( أقيمت جلسة مباحثات ۱۳۹۷من شهر دلو من عام  ۱۷و ۱٦قبل عدة أيام )يف 

، الجهاد ومسؤولني حكوميني سابقني األفغان، وقادة السياسينيبني طالبان وعدد من ملدة يومني  أفغانستان

 يف نهاية الجلسة.من قبل املشاركني وأصدر بيان مشرتك 

ميهد الطريق أمام حل الخالفات  املباحثاتموسكو يعتقد كثري من السياسيني أن مثل هذه  مباحثاتحول 

لعب دورا مهام يف املصالحة بني األفغان؛ لكن الحكومة األفغانية بني الحكومة األفغانية وطالبان، كام أنها ت

 .لديها أي سلطة تنفيذيةليست  الجلساتوقالت أن مثل هذه  انتقدت هذه الجلسة

موسكو بني  ومعارضة حكومة الوحدة الوطنية لجلسةمع استمرار الحوار املبارش بني األمريكيني وطالبان، 

 مطالبةالشكوك يف نية الحكومة بشأن السالم؛ ولكن من جانب آخر فإن  ازدادت فغانطالبان والسياسيني األ 

زادت األمل يف إنجاح مفاوضات  الشهر القادم( يف ريغاج لوياامة مجلس الشور. العايل )إقبالحكومة 

 السالم الجارية.

، وإىل أين تتجه عملية السالم بني األفغان؟ بان والسياسيني األفغان يف موسكوبني طال مفاوضات السالم

 .هذا التحليلعن األمرين يف نتحدث 
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 مباحثات موسكو

مباحثات موسكو التي استمرت ملدة يومني، شارك فيها الرئيس السابق حامد كرزي، ومستشار األمن القومي 

لسالم ضعيف، حنيف أمتر، ومحمد يونس قانوين، ومال عبدا القادمةاألسبق واملرشح لالنتخابات الرئاسية 

وعلامء من السياسيني محمد نور وعدد  ءوكيل أحمد متوكل، ومحمد محقق، وعطاومحمد إسمعيل خان، و 

وجهاء األقوام، وممثلني من حركة طالبان برئاسة عباس استانكزي. استمرت الجلسة ملدة يومني، الدين و 

 يف عرش مواد اتفق فيها جميع املشاركني عىل األمور اآلتية: بيانيف نهاية الجلسة صدر و 

كن أن ينت  عنه السالم الدائم مع حف  يعتقد جميع املشاركني أن الحوار بني األطراف األفغانية مي األول:

 كرامة الشعب األفغاين.

 مثل هذه الجلسات واملباحثات رضورة ملحة إلحالل السالم يف أفغانستان، ويجب أن تستمر. الثاين:

 املفاوضات الجارية يف قطر من أجل السالم يجب تأييدها واالستمرار فيها. الثالث:

 الالزمة يف مؤسسات األمن والدفاعصالحات إجراء اإل يف حال إحالل السالم يف أفغانستان يجب  الرابع:

 .الحفاظ عليهاالوطنية مع وغريها من املؤسسات 

يف  حالل السالم واالستقرار الدائمتعاون دول املنطقة والدول الكرب. يعترب رضورة ملحة إل  الخامس:

 أفغانستان.

عىل كام تم التأكيد  الدولة، شؤونرعاية األصول األساسية لإلسالم يف جميع تم التأكيد عىل  السادس:

عىل إقامة حكومة إسالمية مركزية شاملة يف أفغانسان، وإقامة و بيتا لجميع األفغان، أفغانستان  اعتبار

 حيادية أفغانستان يف الرصاعات الدولية ورصاعات املنطقة.و العدل والوحدة الوطنية، 

 الشؤونخروج القوات األجنبية من البالد بشكل كامل، والتأكيد عىل عدم تدخل الدول األجنبية يف  السابع:

الداخلية ألفغانستان، وطأمنة املجتمع الدويل عىل أنه لن يواجه أي تهديد من قبل أفغانستان، حرية التعبري 

ذلك يجب ضامنه، كام يتم جلب  وحق التعليم والحقوق السياسية واالقتصادية والفعاليات االجتامعية؛ كل

 لتنمية البالد وإعادة إعامرها. املساعدات الدولية 
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أو أنهو مدة سجنهم الذين و املرىض و كبار السن  اإلفراج عن األرس. بذل الجهود لبناء الثقة بواسطة الثامن:

تب رسمي لهم يف بقي قليل منها. وإزالة أسامء قادة طالبان من القامئة السوداء لألمم املتحدة وفتح مك

 العاصمة القطرية الدوحة.

 ألطراف األفغانیة يف العاصمة القطریة الدوحة يف املستقبل القریب.لجلسة مباحثات أخری إقامة  التاسع:

 

 جلسة موسکو تجاهاملواقف 

أن مثل هذه الجلسات مواقف مختلفة تجاه جلسة موسکو؛ الحکومة األفغانیة انتقدتها وقالت  کانت هناك

. کام یقال أن الحکومة األفغانیة قدمت شکوی تنفيذية عمليةیمکن أن تعترب بحثا علمیا ولن تکون لها نتائ  

يف قطر  علی أن هناك ةالبان يف هذه الجلسرسمیة إلی منظمة األمم املتحدة ملشارکة ممثلین من حرکة ط

 ة السوداء لألمم املتحدة والیستطیعون السفر بحریة.مسؤولون من حرکة طالبان أسامءهم مدرجة يف القامئ

 من جهة أخری من املشارکین يف هذه الجلسات أبدی الرئیس السابق حامد کرزي تفاؤله بشأنها وقال

إحالل السالم يف رادة الشعب األفغاين وتم التأکید يف هذه الجلسة علی إالسالم هو » :أن للمراسلین

طالبان »أمتر املرشح يف االنتخابات القادمة ومستشار األمن القومي السابق قال: کام أن حنیف «. أفغانستان

الصادر  لکن تم التأکید يف البیان املشرتكمل یکونوا مستعدین علی التفاوض املبارش مع الحکومة األفغانیة، و 

 «.من قبل املشارکین يف هذه الجلسة علی الحوار بین األفغان

تعتقد  اأطراف امت بتنظیم هذه الجلسة، ولکن هناكأن حکومته لیست هي التي ق الرويسقال وزیر الخارجیة 

أن إقامة الجلسات يف موسکو مظهر من مظاهر الحرب الباردة القامئة بالفعل بین أمریکا وروسیا، وترید 

أثناء مباحثات موسکو أقیمت و أکرث فأکرث. يف أفغانستان من خالل هذه الجلسات موسکو تنمیة نفوذها 

 تظاهرات ضدها يف بعض املحافظات ورفع الشعب شعارات ضد روسیا.
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 من أجل السالم بین األفغان الحوار

منذ حوايل عقد من الزمان إلنهاء الحرب يف أفغانستان عن طریق الحوار بین األفغان، وتم جهود تبذل  هناك

ترسیع هذه الجهود مع تشکیل حکومة الوحدة الوطنیة. ويف هذه الفرتة اشتدت الضغوط علی طالبان 

علی مستوی دول املنطقة والعامل لتضطر الحرکة علی الجلوس علی طاولة املفاوضات بطرق مختلفة 

 ملبارشة مع الحکومة األفغانیة؛ ولکن هذه الجهود مل یکن لها أي أثر یذکر.ا

کانت طالبان تشدد علی الحوار مع األمریکیین بشکل مبارش حتی أحس األمریکان رضورة التفاوض املبارش 

اضیة زاد مندوبا لهم للتفاوض مع الحرکة. يف أربعة أشهر املوبعد أربعة أشهر عینوا زملي خلیل .مع طالبان

کن املشکلة الکبیرة يف هذه العملیة ت بشکل رسمي مع ممثلین من الحرکة؛ لأربع مرازاد تفاوض خلیل

 املسامة بعملیة السالم هي أن الحکومة األفغانیة ال حق لها يف املشارکة فیها.

ألفغان وإنهاء مع أن الجلسة املشرتکة بین طالبان والسیاسیین األفغان کخطوة أولیة علی طریق الحوار بین ا

فرقا بین مفهوم الحوار بین األفغان وتعریف کل  نت فرصة سانحة؛ ولکن یبدو أن هناكالحرب الجاریة کا

يف مفاوضات  من االنسداد أحدث نوعامن طالبان والحکومة األفغانیة لهذا املفهوم، وهذا الفرق هو الذي 

 السالم.

تری طالبان أن املصالحة بین األفغان هي الحوار بین مختلف األطراف السیاسیة والقادة يف أفغانستان؛ 

غني. وبهذا الشأن قال أرشف وهذا یعني أنهم الیقبلون النظام الحايل کحکومة والذي علی رأسه الرئیس 

سؤويل حکومة الوحدة ع مقبل فرتة أن طالبان الترید التفاوض ميف مقابلة تلفزیونیة زاد زملي خلیل

مرشح خاص وهو  يف صالح الوطنیة، ألنهم ال يقبلون مرشوعية الحكومة، ومن جانب آخر يقولون أن هذا

الرئیس غني. من جهة أخری فإن الحکومة األفغانیة لدیها مفهوم آخر للحوار بین األفغان وتقول أن علی 

 طالبان قبول الحکومة الحالیة والتفاوض معها.
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 ةالنتیج

املباحثات بین طالبان والساسة األفغان يف موسکو حول السالم يف أفغانستان والتي استمرت لیومین ال 

عاما املاضیة. ألن األطراف املختلفة جلست علی طاولة واحدة للحوار بهدف إنهاء الحرب  ۱۸بقة لها يف سا

إلنهاء الحرب الحالیة عن طریق تبذل مبوجبه الجهود رة يف أفغانستان، وأصدرت بیانا مشرتکا ماملست

 .التفاوض

املفاوضات املبارشة بین طالبان والوالیات املتحدة من أجل السالم يف أفغانستان واالتفاق بین الجانبین علی 

والجلوس بین طالبان والساسة األفغان ألول مرة، وإبداء املشارکین رضاهم عن هذه إطار عام للتفاوض، 

بشأن السالم؛  )لويا جريغا( عايل للتشاورستمرارها، واملطالبة بتدویر املجلس الاملفاوضات وتأکیدهم علی ا

 إلی السالم يف أفغانستان. للتوصل امن األمور التي یمکن أن تعقد اآلمال به کل ذلك

موسکو، إذا تم تنفیذها يف املستقبل؛ فإنه یمکن لألفغان النجاح جلسة  بياناملواد التی تم االتفاق علیها يف 

ما یمکن إیجاد بین الحکومة األفغانیة وطالبان  التفاوض نعترب نا نستطیع أن إنهاء الحرب الحالیة. کام أنيف

 املوجود. املأزق وإنهاءحل له يف مجلس الشوری العايل للسالم مثل مباحثات موسکو 

 انتهی
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