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 امللذمخ

 ا  مع اكرتاة انرهبء فرتح ؼوىمخ اًىؼذح اًىونٌخ اًرٍ اظرمشد ًخمعخ أعىاَ، أـذسد املؽومخ اًعٌٌب كشاس 

ترمذًذ اًفرتح اًشئبظٌخ اًؽبًٌخ ئىل ؼٍن انرخبة اًشئٌغ اًعذًذ. عالوح عىل رًى فان النرخبتبد 

هـ ػ. ويف ؼٍن تذأ املعٌغ األعىل ًٌؽىسي  8398/مٌضان/6اًشئبظٌخ املُلثٌخ ذم ذأظٌٌهب ؼرى ذبسًخ 

ٍن اًؽوىمٌٍن واألؼضاة اًعٌبظٌخ واًلبدح ؛اًىونٌخ يف هبتٍ املؽبسهَخ يف  كبوع عذد من املعإًو

املعٌغ واعرربوه معٌغ دعبًخ انرخبتٌخ ًٌشئٌغ غنٍ. يف اًعضء األوي من ذؽٌٌٍ األظثىع اًفبدس من 

مشهض اًذساظبد اإلظرتاذٌعٌخ واإلكٌٌمٌخ ننبكؾ كمٌخ متذًذ فرتح سئبظخ أرشف غنٍ ومب ًرعٌم تهب من 

 كمبًب ومالتعبد.

ض ؼىي اصدًبد منعىة املٌبه اًعىفٌخ يف اًثٌذ. ذم ذخفٌق اًعضء اًصبين من ذؽٌٌٍ األظثىع ًٌؽذً

أعٌنز وصاسح اًىبكخ واملٌبه تأفغبنعربن أن منعىة املٌبه اًعىفٌخ يف مذًنخ هبتٍ كذ اسذفع مبلذاس مرتًن 

أًف أرسح من مىاونهم يف عرشًن ولًخ تعثج  353مرت. يف اًعبَ املٌالدي املبيض نضػ نؽى  82ئىل 

% من اًؽعج األفغبين ًعمٌىن يف كىبع 65عٍ ووفم اإلؼفبئٌبد فان نعثخ اًعفبف. أفغبنعربن تٌذ صسا

اًضساعخ وسعٍ املىايش. مع اصدًبد منعىة املٌبه اًعىفٌخ ظٌضوي اًعفبف وظررؽعن اًؽبًخ الكرفبدًخ 

 واملعٌؽٌخ ًذي اًؽعج األفغبين.
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 وفشح املٌبه اًعىفٌخ؛ واألمٍ تبنرهبء اًعفبف

مإخشا أعٌنز وصاسح اًىبكخ واملٌبه تأفغبنعربن أن منعىة املٌبه اًعىفٌخ يف هبتٍ كذ اسذفع يف هزه 

ذهب من آتبس املشاكثخ يف اًعبـمخ  اًعنخ. وفم ئعالن اًىصاسح فان نربئغ اإلؼفبئٌبد واألسكبَ اًرٍ ذم ـس

مرت  82اًعىفٌخ يف املذًنخ كذ اسذفع يف ستٌع هزا اًعبَ مبلذاس مرتًن ئىل  ذذي عىل أن منعىة املٌبه

عن منعىة املٌبه يف ستٌع اًعبَ املبيض، نرٌعخ  ًألمىبس اًرٍ هىٌز يف مىظم اًؽربء املنرصَ. وفم 

 ئؼفبئٌبد اًىصاسح فان اسذفبع منعىة املٌبه ؼفٍ تذسظٍخ أكٍ يف رشق هبتٍ، وتذسظٍخ أعىل يف غشبّ 

 لًخ تعثج وظىد ظبؼخ امرفبؿ اًصٌىط.اًى 

ولًخ من ولًبد أفغبنعربن ونضػ ظشاء رًى نؽى  23عفبف اًيف اًعبَ املٌالدي املبيض اظربؼز مىظخ 

 مىاونهم.أًف أرسح من  353

سغم أن اًؽربء املنرصَ ومب ـبؼثه من هىىي أمىبس غضًشح كذ هثّذ اًعوبن خعبئش فبدؼخ يف األمىاي 

أنه ترّش تلشة صواي اًعفبف من ؼرى أنؽبء اًثٌذ. ظنٌلٍ ئوالًخ يف هزا امللبي عىل وفشح واألسواػ؛ ئل 

 املٌبه اًعىفٌخ يف مذًنخ هبتٍ وذأشًن رًى عىل ؼٌبح اًعوبن.
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 مؽوٌخ نذسح املٌبه

تبإللبفخ ئىل اًؽشوة واًرذهىس األمنٍ واألصمبد الكرفبدًخ، ذُعثج اًوىاسس اًىثٌعٌخ ؼذوس خعبئش يف 

اي واألسواػ يف أفغبنعربن هٍ عبَ، ومن ظمٌخ اًوىاسس مؽوٌخ اًعفبف اًرٍ عبىن منهب اًؽعج األمى 

 يف اًعنىاد األخًنح. ا  األفغبين هصًن 

سغم أن أفغبنعربن ذؽىي اًعذًذ من مىاسد املٌبه اًعىؽٌخ؛ ئل أنه تعثج عذَ ئذبؼخ اظرغالًهب تبًؽوٍ 

ؼفش  أديخ تىشق غًن فنٌخ لظرخشاط املٌبه اًعىفٌخ. وكذ املىٌىة ًُمىش املىاونىن ًؽفش اآلتبس اًعمٌل

اآلتبس السذىاصًخ تورثح مع اًعفبف اًزي ؼٍ تبًثٌذ يف اًعلىد اًصالس األخًنح ئىل نضوي منعىة املٌبه 

 اًعىفٌخ يف مذًنخ هبتٍ وتبكٍ مذن أفغبنعربن.

نٌخ )األوذؽب( أن نؽى مٌٌىينْ وسد يف آخش ذلشًش نرُش من مورج األمم املرؽذح ًرنعٌم اًؽإون اإلنعب

َ فلذوا ظمٌع مىاسد اًغزاء. وكذ ذأششد ولًخ هبتٍ مبىظخ اًعفبف تبإللبفخ 2388مىاون أفغبين يف عبَ 

وؼؾ مفبدس املٌبه ذعثثب يف ـعىتبد عذًذح ًٌعوبن ؼٌض  ئىل اًىلًبد األخشي. اًرغًٌن املنبخٍ

أنؽبء اًثٌذ ظفز اًعذاوي واآلتبس اًلذٌنخ اًرٍ لىع معبفبد وىًٌخ. ويف تعن تاملٌبه  ًؽفٌىن عىل

 مرت ذؽز األسك. 833ًضًذ عملهب عن 

ومن اآلشبس اًعٌثٌخ ًلٌخ مفبدس املٌبه صواي األسايض اًخفثخ اًفبًؽخ ًٌضساعخ، ووظىد هزه األسايض 

 تبإللبفخ ئىل فىائذه الكرفبدًخ واًضساعٌخ ًعبعذ عىل ذنلٌخ املٌبه ومنع اًفٌمبنبد.

بَ فان أفغبنعربن يف اًعلىد اًصالس األخًنح ؼهذد عذح فرتاد ظفبف وكذ ذعثثز هزه تؽوٍ ع

املىظبد تبإللبفخ ئىل ذٌىس اًهىاء يف عىج املؽبـٌٍ اًضساعٌخ وظلىه اًخعبئش يف األسواػ واألمىاي 

 مٌٌىن ؼخق يف أفغبنعربن تعذ عبَ 6.5يف اًثٌذ. وفم اًرلشًش املنؽىس من اًثنى اًذويل فان نؽى 

 َ مشوا تؽبًخ انعذاَ أو كٌخ مفبدس املٌبه.2333
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 اصدًبد املٌبه اًعىفٌخ

واظه ظوبن أفغبنعربن مؽبهٍ عذًذح تعثج ؼؾ مفبدس املٌبه وؼؾ األمىبس وخفىـب يف ؼربء عبَ 

هـ ػ، ويف تعن مذن أفغبنعربن نمثز معظم اآلتبس. ئل أنه تىفشح هىىي اًصٌىط واألمىبس يف ؼربء 8396

 ػ اسذفع منعىة املٌبه اًعىفٌخ تبإللبفخ ئىل اصدًبد مٌبه األنهبس. هـ8397 عبَ

 اًعنىادأمىبس  مرىظي عنهـ ػ صادد 8397وفم ئؼفبئٌبد وصاسح اًىبكخ واًوهشتبء فان أمىبس ؼربء عبَ 

هـ ػ )اًعبَ اًعبسي( ظٌوىن عبمب ظٌذا 8398%، هٌل أفبدد اًىصاسح تأن عبَ 58اًخمغ املبلٌخ تنعثخ 

 ًرىفش مفبدس املٌبه اًرضوسًخ ًٌضساعخ وذؽّعن تٌئخ اًعٌؾ.

أفغبنعربن تٌذ صساعٍ وذعرمذ اًؽبًخ الكرفبدًخ يف أفغبنعربن أهرث مب ذعرمذ عىل اًضساعخ. ؼربء اًعبَ 

ئىل وفشح املؽبـٌٍ اًضساعٌخ  رًى ظٌإدي مفبدس املٌبه اًعىؽٌخ واًعىفٌخ، و دًبدا يفاملبيض ؼهذ اص 

مٌٌىن ون تعثج  2.5مٌٌىن ون ئىل  4.2هـ ػ كٍ ئنربط اًلمؾ من 8397يف ظمٌع أنؽبء اًثٌذ. يف عبَ 

ىاَ اًعبتلخ ئل أن هرثح هىىي األمىبس ذُثرش تبصدًبد املؽبـٌٍ اًضساعٌخ ًهزا اًعبَ ملبسنخ تبألع اًعفبف؛

 وًُإمٍ أن ذإشش ئًعبتٌب عىل اًؽبًخ املعٌؽٌخ ًٌمىاونٍن.

سغم أن اصدًبد هىىي األمىبس واسذفبع منعىة املٌبه اًعىفٌخ خرب ظبس؛ ئل أن خرباء اًثٌئخ ًرصؼىن أن 

رًى ًن ًُفٌذ عىل املذي اًىىًٍ، وًإهذون عىل أهمٌخ اظرغالي املفبدس املربؼخ ورًى عرب ؼفش اآلتبس 

ئىل  –تعذ ذنلٌرهب  –عمٌلخ وئنؽبء األؼىاك ًرخضًن مٌبه اًفٌمبنبد واألمىبس ًٌرم نلٍ هزه املٌبه اً

 ظىف األسك مٌل ظٌإدي ئىل ذغزًخ املٌبه اًعىفٌخ.

 هٌفٌخ مىاظهخ أصمخ ؼؾ مفبدس املٌبه

يف ظمٌع تٌذان اًعبمل. تبًنظش ئىل هزه األصمخ واًعفبف  حكمٌخ ؼؾ مفبدس املٌبه ذثذًز ئىل أصمخ هثًن 

اًزي ؼٍ تبًثٌذ يف اًعنىاد األخًن فان ذشؼٌذ اظرهالن املٌبه رضوسح ؼرمٌخ ًرفبدي وكىع أصمخ نفبد 

 املٌبه.

 ًرتؼٌذ اظرهالن املٌبه وذفبدي أصمخ انعذاَ مفبدس املٌبه يف أفغبنعربن ًنثغٍ اًرتهٌض عىل مب ًًل:
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سغم أن أفغبنعربن تٌذ صساعٍ ئل أن أعٌلي اًضساعخ واًشي مبصاًز اًفؽٌؾ ًٌمٌبه يف اًضساعخ: الظرخذاَ 

ذرم تىشق ذلٌٌذًخ. من أظٍ ئداسح مفبدس املٌبه وذشؼٌذ اظرهالههب ًنثغٍ أن ذرم اًضساعخ يف هٍ منىلخ 

 املنبوم اًرٍ ذلٍ وفم وفشح املٌبه تهب، ورًى تضساعخ املؽبـٌٍ اًرٍ ذؽربط ئىل اًلٌٌٍ من املٌبه يف

تهب مفبدس املٌبه، واًعوغ. هٌل ًنثغٍ اظرخذاَ اًىظبئٍ اًؽذًصخ يف سي األسايض اًضساعٌخ دسءا إلهذاس 

 املٌبه.

من وشق موبفؽخ ؼؾ مفبدس املٌبه ذخضًن مٌبه األمىبس، ؼٌض ٌنون اظرخذاَ ذخضًن مٌبه األمىبس: 

 .املٌبه املخضنخ يف اًضساعخ وذغزًخ املٌبه اًعىفٌخ

من اًرضوسح مبوبن ذشؼٌذ وذلٌٌٍ اظرهالن املٌبه ملوبفؽخ أصمخ ؼؾ ذشؼٌذ وذلٌٌٍ اظرهالن املٌبه: 

املىثخ واًؽٌلمبد وغعٍ مفبدس املٌبه. عىل هٍ أرسح يف اًىكز اًؽبرض أن ذلٌٍ اظرهالن املٌبه يف 

 إلنعبػ رًى.اًىشق. هٌل أن ذىعٌخ املىاونٍن أمش رضوسي  وسّػ اًعٌبساد واًثٌىد وسي األؼعبس 

من األظثبة اًشئٌعخ اًرٍ أدد ئىل ؼؾ مفبدس املٌبه ؼفش عرشاد اآلتبس عذَ ؼفش اآلتبس اًعمٌلخ: 

اًعمٌلخ واظرخذامهب يف اًشّي أو األعٌلي اًرعبسًخ. عىل اإلداساد املعنٌخ مربتعخ رًى ومنع ؼفش اآلتبس 

 ذغزًخ املٌبه اًعىفٌخ.عىل خالف املعبًًن املعرمذح واًلبنىنٌخ واًععٍ ئىل ئعبدح 
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ىمخ اًىؼذح اًىونٌخ؛ نظشح كبنىنٌخمتذًذ فرتح ؼو  

 

وفم دظرىس أفغبنعربن، ظرنرهٍ فرتح سئبظخ اًشئٌغ األفغبين يف األوي من ؼهش ظىصاء ًٌعبَ اًهعشي 

مّذدد فرتح اًشئبظخ ئىل أن ًرم ذنفٌج اًشئٌغ  ب(، ئل أن املؽومخ اًع2389ٌٌ/مبًى/22اًؽميس اًعبسي )

 اًعذًذ سظمٌب.

كشاس املؽومخ اًعٌٌب ودظرىس أفغبنعربن فانه ًنثغٍ ئظشاء النرخبتبد اًشئبظٌخ كثٍ انرهبء فرتح ؼعج 

ًىمب. مع أن النرخبتبد اًشئبظٌخ ذم ذأظٌٌهب معثلب ؼرى ذبسًخ  63ئىل  33اًشئٌغ اًؽبيل خالي 

لعف ئداسح  تعثج مفبولبد اًعالَ تٍن اًىلًبد املرؽذح األمشًوٌخ ووبًثبن، ئل أن 8398/ؼمٍ/38

مفىلٌخ النرخبتبد واًرصاعبد اًذاخٌٌخ وانعذاَ املٌضانٌخ اًوبفٌخ ذعثثز يف ذأظٌٍ النرخبتبد ؼرى 

 َ.2389/ظثرمرب/28املىافم ًـ  8398/مٌضان/6/رسوبن وأخًنا أُظٌز النرخبتبد ئىل ذبسًخ 29ذبسًخ 

ملؽومخ اًعٌٌب مذدد فرتح اًشئٌغ فان ا وفم وٌج كعم اًعٌبظبد اًلبنىنٌخ مبورج اًشئٌغ األفغبين، 

ئىل ؼٍن انرخبة اًشئٌغ اًعذًذ. أشبس كشاس املؽومخ اًعٌٌب انرلبد األؼضاة اًعٌبظٌخ وتعن املشؼؽٍن 

 هـ ػ. 8398/ظىصاء/8ًالنرخبتبد اًشئبظٌخ مإهذًن تأن اًذظرىس ًنق عىل أن فرتح اًشئٌغ ذنرهٍ تربسًخ 
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اًعٌبظٌٍن األفغبن تأن كشاس املؽومخ اًعٌٌب ًرعبسك مع اًلبنىن ًشي املؽٌٌىن اًلبنىنٌىن واًعذًذ من 

ول ًذخٍ لمن ـالؼٌبد املؽومخ. أمب مورج اًشئٌغ اًرنفٌزي فلذ سؼج تلشاس املؽومخ اًعٌٌب ورصػ 

تأن كشاساد مؽبتهخ ذم اذخبرهب يف اًعبتم، وظذًش تبًزهش أن كشاس املؽومخ اًعٌٌب ًلريض متذًذ فرتح 

 رنفٌزي هزًى ئىل أن ًرم انرخبة اًشئٌغ اًعذًذ.منفج اًشئٌغ اً

 

 ئوالًخ عىل اًعنىاد اًخمغ من فرتح ؼوىمخ اًىؼذح اًىونٌخ

يف تٌذ مصٍ أفغبنعربن ؼٌض ذؽذس رصاعبد عىل اًعٌىخ دامئب، ًُعذ ذؽوٌٍ ؼوىمخ ائرالفٌخ ذؽز 

اًخمغ من فرتح  نظشح فبؼفخ يف اًعنىاد معمى اًىؼذح اًىونٌخ اًعثَج اًشئٌغ يف لعف اًؽوم.

ؼوىمخ اًىؼذح اًىونٌخ ذُظهش خالفبد داخٌٌخ عمٌلخ منز اًٌىَ األوي ًرؽوٌٍ اًؽوىمخ. يف اًثذاًخ 

نؽأد نضاعبد عىل اًعٌىخ تٍن اًشئٌغ أرشف غنٍ واًشئٌغ اًرنفٌزي عثذَن عثذَن، واًرٍ انررشد 

اًنضاعبد كبمئخ وـبسد ذظهش يف تعذ خمغ ظنىاد مبصاًز هزه و  فٌٌل تعذ تٍن ظٌلهًنهم املإًذح ًهم.

شىة ظذًذ. آخش نضاع هبن تعثج املعٌغ اًؽعثٍ األعىل ًٌؽىسي، ؼٌض ؼّزس اًشئٌغ اًرنفٌزي تأنه ًن 

ًؽرض املعٌغ، ورهش تأن علذ املعٌغ نىع من اًذعبًخ النرخبتٌخ ًٌشئٌغ غنٍ، هٌل أن تعن األؼضاة 

 ٌخ كبوعىا املعٌغ هزًى.اًعٌبظٌخ األخشي وتعن املشؼؽٍن ًالنرخبتبد اًشئبظ

سغم اًرىذشاد اًعٌبظٌخ، اظرىبعز ؼوىمخ اًىؼذح اًىونٌخ أن ذُؽشص تعن اًرلذَ يف ذؽعٍن اكرفبد 

اصدادد ذذهىسا، واذععز سكعخ  كذاًثٌذ وذىىًش تعن اًخذمبد املذنٌخ األخشي. ئل أن اًؽبًخ األمنٌخ 

اًؽشة من اًعنىة ؼرى اًؽٌلي، وتؽوٍ غًن معثىق ذم ذفعٌذ اًؽشة يف اًىلًبد اًؽٌلًٌخ، هٌل أن 

ولًبد هنذوص وغضنخ وفشاه ظلىز من ظٌىشح اًؽوىمخ ووكعز ذؽز ًذ وبًثبن، وهبد ذنظٌم وبًثبن أن 

 ًفٍ ئىل مشاهض ولًبد هٌمنذ وآسوصظبن.

فلذد اًؽوىمخ اًعٌىشح  عىل معظم منبوم اًثٌذ. عذد اًمؽبًب املذنٌٍن صاد ملبسنخ  عالوح عىل رًى،

عذد أفشادهب هٌل وّظعىا  واصدادتبًعبتم ووظذد اًذوًخ اإلظالمٌخ )داعؾ( مىوئ كذَ ًهب يف أفغبنعربن 

 عمٌٌبذهم من رشق أفغبنعربن وؼرى اًؽٌلي وتعن املنبوم األخشي يف اًثٌذ. هٌل صاد عذد لؽبًب

أًف ظنذي ورُشوٍ كُرٌىا منز  45مىظفٍ األمن تأفغبنعربن، وكذ رصػ اًشئٌغ أرشف غنٍ تأن عذد 

عمٌٌخ اًعالَ ُؼذدد عىل أنهب اًؽٍ اًىؼٌذ ًٌؽشة اًعبسًخ يف  ذأظٌغ ؼوىمخ اًىؼذح اًىونٌخ.

لي. ومنز أفغبنعربن. يف اًعبتم عبمٌز ؼوىمخ اًىؼذح اًىونٌخ عمٌٌخ اًعالَ عىل معرىي اًؽعبساد ف

ئًفبد صملٍ خٌٌٌضاد همثعىس سظمٍ من اًىلًبد املرؽذح األمشًوٌخ ًؽإون اًعالَ األفغبين؛ اًرلى 

خٌٌٌضاد مبنذوب وبًثبن خمغ مشاد، هٌل اًرلى عذح مشاد مبعإويل اًؽوىمخ األفغبنٌخ واألؼضاة 
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عربن. املفبولبد تٍن واًلبدح اًؽعثٌٍن ألظٍ ئًعبد ذفبهم وذىافم دويل ؼٌبي عمٌٌخ اًعالَ تأفغبن

 –واًرٍ ذم ئًغبؤهب مع األظف  –وبًثبن واًعبظخ األفغبن يف سوظٌب، ومؽبدشبد اًعالَ األفغبين يف كىش 

 آمبل تلشة ؼٌىي اًعالَ تأفغبنعربن. وًّذد

أتذد  –تبإللبفخ ئىل أظضاء أخشي من اًلىبعبد اًؽوىمٌخ  –اًعٌبظخ اًخبسظٌخ ًؽوىمخ اًىؼذح اًىونٌخ 

ذعبوتب مٌؽىظب واسذثىز تؽبًخ اًثٌذ األمنٌخ. سغم أن اًعٌبظخ اًخبسظٌخ تذد هؽخ ئل ان ؼوىمخ اًىؼذح 

 عرباًىونٌخ ؼللز تعن اإلنعبصاد يف مٌذان اًعالكبد اًذوًٌخ، وذؽذًذا يف ذأمٍن اًذعم اًخبسظٍ 

تعن اًذوي املرؽبسهخ يف اًرثبدي مؽبسًع نلٍ اًىبكخ ومؽبسًع اًرعبسح واًعثىس والذفبكٌبد اًرعبسًخ مع 

 اًرعبسي.

 

 متذًذ فرتح اًشئبظخ؛ واعرتالبد املنرلذًن

وفم دظرىس أفغبنعربن فان اًفرتح اًشئبظٌخ مذذهب خمغ ظنىاد وذنرهٍ يف األوي من ؼهش ظىصاء ومن  

ملبنٌخ يف شم ًنرلٍ اًؽوم ًٌشئٌغ اًعذًذ، ئل أن اًشئٌغ مل ًلذس عىل ئظشاء النرخبتبد اًشئبظٌخ واًرب 

بػ اًربملبن اًعذًذ يف املىعذ املؽذد. سغم اًرأظٌٍ يف النرخبتبد اًربملبنٌخ ًصالس ظنىاد وافرر

 َ ، ئل أن نربئغ األـىاد مللبعذ ولًخ هبتٍ مل ذُعٌن تعذ.2389/أتشًٍ/26اًعبدط من ؼهش شىس املىافم ًـ 

من املرىكع أن ذرم يف اًعبدط من ؼهش عالوح عىل رًى، ذم ذأظٌٍ النرخبتبد اًشئبظٌخ ًعرخ أؼهش و 

مٌضان ًٌعبَ اًعبسي. وتبًنظش يف األولبع اًعبسًخ ل ًثذو من املمون أن ذُعشي النرخبتبد يف املىعذ 

تبإللبفخ ئىل مب املؽذد، هٌل أن كشاس املؽومخ اًعٌٌب مل ًُؽذد املىعذ اًنهبيئ ًفرتح اًشئبظخ اًؽبًٌخ.

رُهش، ل ذىظذ يف اًذظرىس مىاد ذعىٍ اًفالؼٌخ ألؼذ تبذخبر كشاساد ؼٌبي مذح اًفرتح اًشئبظٌخ. وفم 

ًٌمشاظٌم اًررشًعٌخ واملىاشٌم واًرؽبًفبد اًذظرىس فان من ـالؼٌبد املؽومخ اًعٌٌب اًرؽٌٌٍ اًلبنىين 

أُسظٍ ًٌمؽومخ  29ؼٌض أن اًخىبة سكم  ًلشاس،كذ اظرععٌز يف اذخبر ااًذوًٌخ. هٌل أن املؽومخ اًعٌٌب 

خالي نفف ًىَ عمٍ ) و /ؼمٍ، 28اًعٌٌب من كثٍ مورج اًعٌبظبد اًلبنىنٌخ تبًلرص اًشئبيس يف ذبسًخ 

ًىَ اًخمٌغ( وًىَ عىٌخ )اًعمعخ( ذم ئـذاس كشاس متذًذ اًفرتح اًشئبظٌخ من املؽمخ اًعٌٌب، مٌل ًذي 

تبًنظش يف األولبع اًؽبًٌخ وسغم اًخشوق اًلبنىنٌخ  كمٌخ وونٌخ هبمخ.عىل اظرععبي تبًغ يف اًرعبمٍ مع 

املرعٌلخ ترمذًذ اًفرتح اًشئبظٌخ، كذ ًُلثٍ كشاس املؽومخ اًعٌٌب من كِثٍ اًؽعج ألظٍ اًظشوف اًؽبًٌخ. ئل 

ط يف سأ  وأن ًععٌىهأن من واظثبد اًشئٌغ وؼوىمخ اًىؼذح اًىونٌخ أن ًثلىا مٌرضمٍن ؼٌبي اًعالَ 

األوًىًبد كثٍ ئظشاء النرخبتبد اًشئبظٌخ. وئرا هبن اًهذف هى متذًذ فرتح اًشئبظخ وذأخًن عمٌٌخ اًعالَ 

 غًن مشغىتخ ًذي اًؽعج.لبسح و  فان نربئغ رًى ظروىن
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 ذىاـٍ معنب: 

 info@csrskabul.com - csrskabul@gmail.com  :اًربًذ اإلًکرتوين

  www.csrskabul.com - www.csrskabul.net                    :املىكع

 +(93)  784389593 - +(93) 232564349          :املکرج هبذف

  ahmadshahr786@gmail.com             +(93)  842494287              أؼمذؼبه ساؼذ   تبؼض ومعإوي ذؽٌٌٍ األظثىع:

 zi.shirani@gmail.com                           (+93)  647475487                                                  لٌبءاإلظالَ ؼًناين: تبؼض
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