
    503 -دحليل األستوع

 

 

 

1 

 

 

 سرتاديجيح واإلقليميحال  مزكز الدراساخ

 دحليل األستوع

 ( 2019یونيو15  إلی 8من) 305 :اإلصدار

دحذوي هذه النرشج عىل دحليالخ، يقوم ةها مزكز الدراساخ السرتاديجيح واإلقليميح ألهم األحداث السياسيح 
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 نظزة قانونية عىل عزقلة عملية الجحقيق يف جزائم الحزب املزثكبة يف أفغانسجان

، مو تبًغ األظف اظرهشد اًزشة يف أفغبنعربن منز نزى ثالثخ نلىد ومل ذذمش ممرٌوبد اًثٌذ املبدًخ واملهنىًخ فزعج

وئمنب اسذوج ؾشفب اًنضام أنٌلال فٌهب انرهبن ًزلىق اإلنعبن وهشامره واًرشًهخ اإلظالمٌخ ودظرىس املزومخ اًخنبئٌخ 

مبؿبًثخ املزومخ ترشذ ( Fatou bensoudaاًذوًٌخ. وكذ كبَ مورج االدنبء اًهبَ تبملزومخ اًخنبئٌخ اًذوًٌخ مإخشا )

أظثبة منو اًرزلٌم يف حشائم اًزشة املشذوثخ من كثٍ اًلىاد األمشًوٌخ يف أفغبنعربن، رٌث أن املذنٍ اًهبَ ؾٌج 

يف اًخشائم املشذوثخ من كثٍ اًلىاد األمشًوٌخ يف أفغبنعربن وًرم اذخبر معثلب من املزومخ اًخنبئٌخ أن ًرم اًنكش 

 كشاساد رٌبي ذنفٌز اًهذاًخ نىل مشذوثٍ حشائم اًزشة.

ٌخ رٌبي اًخشائم املشذوثخ من كثٍ اًلىاد األمشًوٌخ يف  مب هٍ حشائم اًزشة؟ ومب هٍ معإوًٌخ املزومخ اًخنبئٌخ اًذًو

 من رًى؟ ذلشؤون ئحبتخ ًهزه األظئٌخ يف ذزٌٌٍ هزا األظثىم.أفغبنعربن؟ ومب هى مىكف أمشًوب 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ps&tl=en&u=https://www.icc-cpi.int/about/otp/who-s-who/pages/fatou-bensouda.aspx
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 ما هي الجزائم الجي ثصنف عىل أنها "جزائم حزب"؟

 وفم مٌثبق هٌئخ األمم املرزذح فان حشائم اًزشة هٍ هبًربيل:

 هٍ نشبؽ ًػبد اًعالَ. .1

 مٌلسظخ اًكٌم واالغؿهبد غذ أي شهج أو نشكٌخ. .2

 هم ًٌنضوذ، وانرلبي األفشاد تومٌبد هثًنح يف املهرلالد وغًنهب.اسذوبة املخبصس غذ اًشهىة واغؿشاس  .3

 وفم املبدح سكم مثبنٌخ من دظرىس املزومخ اًخنبئٌخ اًذوًٌخ، فان حشائم اًزشة هبًربيل:

 ذخشًج املمرٌوبد اًرٍ ال ذرثو ًٌخٌش. .1

 ثبسي.ئظبءح اًرهبمٍ مو اًعخنبء واألفشاد اًزًن ظٌمىا أنفعهم تبخرٌبسهم، واًرخنٌذ اإلح .2

 اًهخىَ نىل املذن واًلشي واألمبهن اًرٍ ال ذرثو اًخٌش. .3

 االنرذاء اًخنيس. .4

 اًهنف واًرهذي نىل أنػبء اًخعذ اًثرشي، واًلرٍ اًثشو واًرهزًج ونزى رًى. .5

 الجزائم املزثكبة من ِقبل القوات األمزيكية يف أفغانسجان

ز رًى اًىكز كبمز اًلىاد األمشًوٌخ تبخرثبس أظٌزرهب يف ، ومن2001تذأ اًرىاحذ اًهعوشي األمشًيك يف أفغبنعربن نبَ 

أفغبنعربن ومبصاًىا معرمشًن يف رًى. ًلذ كبمىا تبظرخذاَ األظٌزخ اًثلٌٌخ واًلنبتٍ معرهذفٍن تهب رفالد اًضواج، 

خرمو واًخنبئض، واملعبحذ، واملعرشفٌبد، واًلشي واملذن، يف رٍن أن اظرخذاَ هزه األظٌزخ ذم منهه من كِثٍ  امل

اًذويل. نىل ظثٌٍ املثبي ذم اظرخذاَ كنثٌخ )أَ اًلنبتٍ( من كثٍ األمشًوبن يف مذًشًخ أحٍن تىالًخ ننخشهبس، وكذ ًلٌز 

 هزه األنٌلي اًرترٌج من روىمخ اًىرذح اًىؾنٌخ. 
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خشهبس، يف رشكٍ والًخ نن  GM-13ونىم  AGM، وضىاسًخ نىم Cruse، و ظالذ Daisy cutterهٌل ذم اظرخذاَ أظٌزخ 

 مبسحه تىالًخ هٌمنذ، ومنؿلخ مٌىنذ ومنبؾم أخشي يف كنذهبس، ومب صاي اظرخذاَ هزه األظٌزخ معرمشا. ومذًشًخ 

 إىل أي حٍد من الجزائم متلك املحكمة الجنائية صالحية الجحقيق يف جزائم الحزب؟

دوًخ يف حٌعخ ذأظٌغ املزومخ.  160، وكذ شبسن منذوتى 1991ذم ذأظٌغ املزومخ اًخنبئٌخ اًذوًٌخ يف ئًؿبًٌب نبَ 

 نػىاً فهبال. 160وتبملزومخ ربًٌب أهرث من 

أفغبنعربن ئرذي أنػبء املزومخ اًخنبئٌخ اًذوًٌخ، وكذ وكهز أفغبنعربن دظرىس املزومخ اًخنبئٌخ يف اًهبرش من 

 فلخ اًربملبن األفغبين.، ومل ًون يف اًثٌذ رٌنهب تشملبن، ًزا ذم كثىي أفغبنعربن يف املزومخ دون مىا2003أتشًٍ/

من  5ذطف املزومخ اًخنبئٌخ اًذوًٌخ أستهخ أضنبف من اًخشائم ذذخٍ يف رٌض ضالرٌخ املزومخ، وفم املبدح سكم 

 دظرىسهب، واًخشائم هٍ:

 ئتبدح اًنعٍ. .1

 حشائم غذ اإلنعبنٌخ. .2

 حشائم اًزشة. .3

 حشائم اًهنف واالنرهبهبد. .4

ذًذ تلٌخ أنىام اًخشائم، ومن هزه اًخشائِم حشائُم اًزشة، ومن ضالرٌبد تبظرثنبء حشٌنخ االنرذاء فلذ ذم ذهشًف وذز

ٌخ مهبكثخ مشذوثٍ هزه اًخشائم.  املزومخ اًخنبئٌخ اًذًو
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 هل من املمكن ثنفيذ قزارات املحكمة الجنائية الدولية عىل أمزكيا؟

 وفم دظرىس املزومخ اًخنبئٌخ اًذوًٌخ فلذ ذم ذلعٌم اًذوي ئىل ثالثخ أكعبَ:

ظرىس املزومخ وضىتره يف مخبًعهب اًررشًهٌخ )اًربملبن(. ذُهذ هزه اًذوي أنػبء يف دنىل  وكهز اًرٍ اًذوي: والأ 

 دوًخ، وذُنفز مىاد اًذظرىس نىل هزه اًذوي تبًوبمٍ. 120املزومخ تشوٍ هبمٍ وًطٍ نذدهب ئىل 

اًذوي ًٌغ ًذًهب أي معإوًٌخ ذخبه اًذظرىس وال  اًذوي اًرٍ مل ذىكو نىل اًذظرىس ومل ذطىته يف تشملبنبذهب. هزه ثانيا: 

ذُنفز أروبمه نٌٌهب. وئمنب ذنفز أروبَ اًذظرىس نىل هزه اًذوي يف ضىسح وارذح وهٍ مؿبًثرهب ترنفٌز اًذظرىس رٌبي كػٌخ 

وًخ تلثىي مزذدح ذرهٌم تثٌذهب، ففٍ هزه اًزبًخ ًرم ذنفٌز أروبَ اًذظرىس نىل ذٌى اًلػٌخ املزذدح وًرم ئًضاَ ذٌى اًذ

 نربئد اًزوم.

اًذوي اًرٍ وكهز نىل اًذظرىس، ومل ذطىته يف تشملبنبذهب. هزه اًذوي ًٌغ ًذًهب معإوًٌخ ذخبه اًذظرىس نكبمب، ئال ثالثا: 

أنهب يف ربًخ مرىظؿخ تٍن اًنىنٍن اًعبتلٍن، رٌث أن نػىًرهب مب صاًز غًن مزعىمخ، وًزا فان هزه اًذوي ُمٌضمخ تأال 

 ذخبًف سوذ اًذظرىس ومثبنٌه اًشئٌعٌخ. ويف ربي اذػبذ مىكف هزه اًذوي فانهب ًن ذخشج نن ربًرٍن: ذشذوج أنٌلال

يف ربي انرصافهب نن ؾٌج اًهػىًخ يف املزومخ، أو سفؼ ذطىًج اًذظرىس يف مخبًعهب اًررشًهٌخ، فان هزه اًذوي 

 غًن األنػبء. ذخشج من دائشح املعإوًٌخ ذخبه اًذظرىس يف املعرلثٍ، وًرم غمهب ًٌذوي

 ويف ربي كثىًهب ًٌذظرىس فعٌرم غمهب ًٌذوي األنػبء، وحمٌو اًلىانٍن ذُهذ ظبسًخ نٌٌب.

مل ذطىة اًىالًبد املرزذح األمشًوٌخ دظرىس املزومخ اًخنبئٌخ اًذوًٌخ يف مخٌعهب اًررشًهٍ وئمنب اهرفز تبًرىكٌو نٌٌه. 

سهب خبسحخ نن نػىًخ املزومخ اًخنبئٌخ اًذوًٌخ، وًهزا فان كىانٍن ويف اًهبَ املبيض انرصفز نن ذىكٌههب أًػب وذم انرثب

 املزومخ وأروبمهب اًخضائٌخ ال ذُنفز نىل اًىالًبد املرزذح األمشًوٌخ. 
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من اًخذًش تبًزهش أن اًىالًبد املرزذح األمشًوٌخ هبنز أوي دوًخ مخبًفٍخ ًرأظٌغ مزومخ اًخنبًبد اًذوًٌخ تعثج 

هب وظٌؿرهب اًلىمٌخ. مو أن كىانٍن املزومخ اًخنبئٌخ اًذوًٌخ ال ذُنفز نىل اًىالًبد املرزذح انرثبسهب مخبًفخ ًعٌبدذ

 األمشًوٌخ ئال أن هنبن ربًربن ذخىالن املزومخ مبهبكثخ اًىالًبد املرزذح نىل اًخشائم وهٌل:

ثٍ املذنٍ اًهبَ ئىل املزومخ. مو أوال ئرا اشروز دوًخ من اًذوي األنػبء ئىل املزومخ، وثبنٌب ئرا ذم ئربًخ اًلػٌخ من ك

أن أفغبنعربن متٌى نػىًخ هبمٌخ تبملزومخ ئال أنهب مل ذلذَ شوىي ًٌمزومخ رٌبي حشائم اًلىاد األمشًوٌخ. ومإخشا 

تأن ًرم اًرزلٌم يف حشائم اًزشة املشذوثخ من كِثٍ اًلىاد األمشًوٌخ يف  ) Fatou bensouda(ؾبًثز اًنٌبتخ اًهبمخ 

أفغبنعربن، ئال أنه مل ًرم مربتهخ اًلػٌخ مو األظف، وًزًى أظثبة نذًذح نزهش منهب مب رهشه )أًٌوغ واًرند( اًربوفٌعىس 

 سظخ هبسوسد ًٌزلىق:مبذ

 اًرأثًن اًعٌبيس األمشًيك نىل مزومخ اًخنبًبد اًذوًٌخ. .1

ٌخ يف ذزلٌلبذهب وذخبًف كٌبمهب  .2 اًػغـ نىل اًزوىمخ األفغبنٌخ ًيك ال ذرهبون مو مزومخ اًخنبًبد اًذًو

 تبًرزلٌم.

ًبد املرزذح اًرزذي اًزي خٌله دونبًذ ذشامج رٌث ذىنذ تأنه يف ربي اظرمشاس اًرزلٌلبد ظرىكف اًىال  .3

 األمشًوٌخ دنمهب املبيل ًٌمزومخ.

اًرهذًذاد من كثٍ اًزوىمخ األمشًوٌخ تأنه يف ربي اظرمشاس اًرزلٌلبد فعٌرم ملبؾهخ املزومخ وًن ًرم  .4

 1ذطذًش ذأشًنح دخىي اًىالًبد املرزذح األمشًوٌخ ألفشاد املزومخ.

 

 

 

 

                                                 
1 1   https://www.rferl.org/a/explainer-why-does-u-s-have-it-out-for-international-criminal-court-/29484529.html 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ps&tl=en&u=https://www.icc-cpi.int/about/otp/who-s-who/pages/fatou-bensouda.aspx
https://www.rferl.org/a/explainer-why-does-u-s-have-it-out-for-international-criminal-court-/29484529.html
https://www.rferl.org/a/explainer-why-does-u-s-have-it-out-for-international-criminal-court-/29484529.html
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 كلمة نهائية

ًكهش من مخبًفخ اًلرص األتٌؼ ًٌرزلٌم يف حشائم اًزشة املشذوثخ أن اًىالًبد املرزذح األمشًوٌخ غبًهخ يف حشائم 

رشة واظهخ تأفغبنعربن، ًزا فان اًىالًبد املرزذح ذلٌم من ذشىه ظمهرهب ومزبهمخ نعبهشهب يف ربي اظرمشاس اًرزلٌم 

ىن ئنٌلي اًػغـ نىل املزومخ ر  رى ذنرصف نن اًرزلٌم، وهٍ ررى اآلن نبحزٌخ فٌٌل خؿؿز ًه.، ًزا فانهم ًزبًو

نىل اًهبمل أن ًعمو ًطىد اًشبسم األفغبين، هٌل أن من اًرضوسي اًرزلٌم يف اًخشائم، وهزًى ًنثغٍ دنم وذشخٌو 

وكذ مزومخ اًخنبًبد اًذوًٌخ رٌبي انرضامهب اًرزلٌم. وًرأهذ رًى ألن اًزشة األفغبنٌخ كذ أرشفز نىل االنرهبء 

ذنعزج اًلىاد األمشًوٌخ من أفغبنعربن تبًوبمٍ تهذ اًرىافم مو ؾبًثبن. ًخج ئرلبق ضىد اًهذي ومزبظثخ من أساق 

 دمبء األتشًبء من اًشهج األفغبين أمبَ اًهبمل أحمو، كثٍ خشوج اًلىاد األمشًوٌخ من أفغبنعربن.
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 يوم األم ومشاكل األمهات األفغانيات

 

ن من شهش حىصاء هى اًٌىَ اًزي ًُزرفٍ ته ذلذًشا ًخهىد األمهبد. من وقبئف املشأح األمىمخ وهٍ مإهٌخ اًشاتو واًهرشو 

مو وحىد اإلموبنٌبد  –ًٌلٌبَ تأنثبء هزه املهمخ خًن كٌبَ تبإلغبفخ ئىل مهبمهب األخشي. األمهبد يف هزا اًضمن 

شن فٌه، وأكٍ هزه اًرعهٌالد ذىحذ يف اًذوي ًىاحهن ضهىتبد نذًذح ذرفبود رعج اًثٌذ اًزي ًه –واًرعهٌالد 

. يف ذزٌٌٍ هزا األظثىم ظنعٌـ اًػىء نىل اًرزذًبد اًرٍ ذىاحههب األمهبد األفغبنٌبد مو ملبسنخ ألوغبنهن اًنبمٌخ

 تبألمهبد يف اًذوي املرؿىسح اًغشتٌخ وذزذًذا اًذوي األوسوتٌخ.

 الجحديات الجي ثواجهها األمهات األفغانيات:

األمهبد األفغبنٌبد اًاليت ًهشن يف املنبؾم اًنبئٌخ مزشومبد من اًخذمبد اًطزٌخ.  لخدمات الصحية:شح ا. 1

تعثج نذَ وحىد املعرىضفبد واألؾثبء فان األمش ًطٍ تبألمهبد ئىل اًىفبح أو ئىل اإلضبتخ تبألمشاع املعرهطٌخ. ظثج 

ئىل اسذفبم مهذي وفٌبد األمهبد، يف رٍن أن  انهذاَ اًخذمبد اًطزٌخ يف اًلشي هى اًرذهىس األمنٍ، مٌل أدي

األمهبد اًزىامٍ يف أمشًوب وأوسوتب ًرٌلٍن معبنذاد ؾثٌخ يف فرتح اًزمٍ منهب تبكخ األَ ومثٌغ من املبي. يف أظرتاًٌب 
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دوالس. هٌل أن مهذي وفٌبد األؾفبي رٍن اًىالدح  5312وتهؼ اًذوي األوسوتٌخ ًثٌغ مرىظـ كٌمخ والدح اًؿفٍ نزى 

 مىًىد يف فنٌنذا وأظثبنٌب. 151000منخفؼ حذا هنبن، رٌث ٌنىد ؾفٍ وارذ تٍن هٍ 

نذَ ئموبن اًذساظخ يف املذاسط واًخبمهبد ًوثًن من ظوبن اًىالًبد  :الخدمات الجعليمية/ الجعليم الجامعي . 2

مٍ ومىاسد اًذخٍ ًٌعوبن وٌُنثٍ انرشبس األمٌخ، وهزا ًه ذأثًن مثبرش نىل ذىفش فشص اًهاًنبئٌخ يف أفغبنعربن ذعثج يف 

هزا نبئلب هثًنا أمبَ اًنعبء يف املزبفكبد. نكشا ًرأثًن اًهبداد واًرلبًٌذ فان مهكم اًنعبء يف أفغبنعربن ال ًذسظن يف 

اًخبمهبد ألنهب أمبهن مخرٌؿخ. ذىفش اًذوي األوسوتٌخ ًألمهبد اًشاغثبد يف اًرهٌم اًخبمهٍ فشضخ االًرزبق املخبين 

. هٌل أن هنبن رشهبد مزذدح ذذنم Exchange Programبد، وذرىفش هزه اًخذمخ ًٌمشبسهٍن يف تشنبمد ًُذنى تبًوٌٌ

 األمهبد يف دساظرهن اًخبمهٌخ، وذىقفهن يف ملبس نمٌهب تهذ ذخشحهن.

اًرذهىس األمنٍ يف أفغبنعربن ذعثج يف ظلىؽ هثًن من اًػزبًب تٍن ضفىف اًشحبي ضعف الدعم من الحكومة: . 3

ٌخ ًذنم  ُمخٌفٍن أسامٍ ًرىًىن مهمخ ئنبًخ األرسح. ذرصذ وصاسح شإون املشأح يف أفغبنعربن تأن اًزوىمخ ًٌغ ًذًهب أي ًآ

هإالء األسامٍ. كُطبسي مب ذثزًه اًىصاسح املزهىسح ًهإالء اًنعىح هى ذلذٌنهن ًٌمإظعبد اًهبمٌخ يف مخبي ذهٌٌم اًزشف. 

ثٍ اًزوىمخ فٌُالرل أنهب ذلررص نىل املذن وال ذشمٍ اًلشي اًرٍ ذُشوٍ نعبؤهب وئرا ُوحذد تشامد دنم ًألسامٍ من كِ 

اًنعثخ األهرب من مخمىم نعبء اًثٌذ هٌل ذنررش األمٌخ تٍن األمهبد يف اًلشي مٌل ًخهٌهن تزبحخ مبظخ ئىل ذهٌم 

ًشحٍ واملشأح، وًرم اًزشف.يف اًذوي األوسوتٌخ ًرم وغو ظٌبظبد نىل أنىل معرىي كبنىين ًٌمعبواح تٍن حنغ ا

االهرٌلَ تشفو هفبءح األمهبد يف ذخططبذهن تبإلغبفخ ئىل كٌبمهن تأنثبء األمىمخ. يف تهؼ اًذوي األوسوتٌخ ذُشوٍ 

اًنعبء أهرب فئخ نبمٌخ وًزا ذرمرو أمهبٌد أهرث تخذمبد سنبًخ األؾفبي ألحٍ أن ذلذس املشأح نىل مثبرشح نمٌهب سغم ضغش 

ًنكبَ يف ذىفًن ذعهٌالد ًألمهبد، هٌل ًُعبنذ نىل ذزشًى نخٌخ اكرطبد ذٌى اًثٌذان، وذُشخو ظن ؾفٌهب. وًفٌذ هزا ا

روىمبد ذٌى اًثٌذان هزه األنكمخ، وًرم تبإلغبفخ ئىل رًى ذطىًج كىانٍن ًٌمزبفكخ نىل رلىق األمهبد واألؾفبي. 

ٌخ واملنكٌل د غًن اًزوىمٌخ، وًرم سفو امللرتربد وذرمرو األمهبد نالوح نىل دنم اًزوىمبد تذنم املنكٌلد اًذًو

ًرىفًن املضًذ من اًخذمبد ًألمهبد ئىل املخبًغ اًررشًهٌخ. األمهبد األسامٍ اًفلًناد تبإلغبفخ ئىل ظهٌهن 

واظرفبدذهن من األنكمخ اًذانمخ ًلمن ترتتٌخ أؾفبًهن. األنكمخ اًذانمخ ذشمٍ: املزبفكخ نىل األؾفبي، ودنم 

ألدىن من األحشح، وذىفًن فشص نمٍ نبدًخ وتخىدح نبًٌخ، واًذفبم نن ظٌبظبد اًعون واًذنم األؾفبي، وغٌلن اًزذ ا

 املخرمهٍ.
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ذُػؿش األمهبد تعثج انرشبس األمٌخ ئىل االنخشاؽ يف األنٌلي اًشبكخ واًرٍ ذفىق ؾبكبذهن ألحٍ . مشكلة العمل: 4

نٌلي ًهب دخٍ مإكز وال ًوفٍ ملرؿٌثبد اًزطىي نىل ًلمخ اًهٌش، هٌل مترهن تهػهن مهنخ اًرعىي، وهزه األ 

نٌشهن. يف رٍن أن اًذوي األخشي وخطىضب اًذوي األوسوتٌخ ذهٍن ملبدًش من املبي ًألمهبد يف ربي اررٌبحهن، هٌل 

ذىفش ًهن اًزوىمبد فشص نمٍ مٌل ًُعهٍ ًألمهبد اًلٌبَ تأنثبء اًهمٍ واملنضي مهبً. وذرعنى ًألمهبد اًاليت ًلهن تٍن 

مٍ وغغـ األرسح فشٌص حٌذح هفٌٌخ تانبدح اًرىاصن ًزٌبذهن. نىل ظثٌٍ املثبي مُتنس املشأح يف دوًخ اًرنوًد ننذ غغـ اًه

 أظثىنب. 45% من اًشاذج اًوبمٍ ملذح 10أظثىنب، أو ئحبصح تشاذٍج كذسه  35اًىالدح ئحبصح تشاذج هبمٍ ملذح 

 فلذن أصواحهن مشوٌخ أخشي ذىاحههب هزه اًفئخ. اًهنف اًرهبمٍ اًيسء مو األسامٍ اًاليت: املشاكل االججامعية. 5

األرسي ٌُنثٍ أرذ اًػغىؽ اًوثًنح اًرٍ ذُلبظٌهب األمهبد يف املخرمو األفغبين وذإدي يف هثًن من األرٌبن ئىل اًؿالق 

ؿٌلخ ال ذرضوج تهذ أو اًفشاس من املنضي أو ررى االنرزبس. ذرم مهبمٌخ اًؿالق يف أفغبنعربن هفػٌزخ احرٌلنٌخ، واملشأح امل

  ؾالكهب يف اًغبًج.

ٌخ سنبًخ أتنبئهب ًُهذ أمشا نبدًب، ويف رٍن مىاحهخ املشأح ًٌهنف من  أمب يف اًغشة فان مفبسكخ املشأح ًضوحهب وذوفٌهب مبعإًو

 كِثٍ أرذ أفشاد األرسح فثاموبنهب مشاحهخ اًذوائش اًلػبئٌخ ًؿٌج رلىكهب، هٌل أن املخرمو ًُذافو نن رلىكهب.

 مقرتحات

 ألحٍ ذزعٍن مهٌشخ اًنعبء وخطىضب األمهبد فان من اًرضوسي أن ذشنى اًزوىمخ األفغبنٌخ واًشهج األفغبين مب ًًل:

ٌخ دنم كبنىنٌخ ًٌنعبء واألمهبد.۱  . ئًخبد ًآ

 . ذخطٌظ دنم روىمٍ ًألمهبد اًاليت فلذن اًهبئٍ.۲

 رٌفخ ًٌنعبء واألمهبد.. نىل اًزوىمخ نلذ دواسد مزى األمٌخ وذهٌٌم اًزشف املخ۳

ٌخ األرسح.۴  . ذىفًن فشص اًهمٍ ًألمهبد اًاليت ًرػٌهن مبعإًو

. اًزفبف نىل األمن من كِثٍ اًزوىمخ ًٌعهٍ وضىي حمٌو اًرعهٌالد ًٌمنبؾم اًنبئٌخ مبب يف رًى اًخذمبد ۵

 اًطزٌخ واًرهٌٌمٌخ.
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ألمهبد ألحٍ ذزعٍن اًزبًخ االكرطبدًخ ًذي . اظرلؿبة املعرثمشًن يف اًلؿبم اًخبص ئىل مخبي دنم اًنعبء وا۶

 اًنعبء.

 . ذعهٌٍ نمٌٌخ مشاحهخ املشأح ًٌذوائش اًهذًٌخ واًلػبئٌخ.۷

 . موبفزخ األنشاف واًرلبًٌذ اًثبًٌخ واًزمٌمخ.۸

 . ئصاًخ رطبنخ املخشمٍن من اًهلىتخ.۹

بالد اًرٍ ًشرذ نٌٌهب اًؿٌج مثٍ: . نىل اًزوىمخ ئنشبء وذخهٌض حبمهبد روىمٌخ وأهٌٌخ مخططخ ًٌنعبء يف املخ۱۱

نٌم اًنفغ، واًؿج، واًرتتٌخ واًرهٌٌم، واًهٌىَ اًؿثٌهٌخ واًهٌىَ االحرٌلنٌخ. من اًرضوسي أن ذُنشئ اًزوىمخ هزه 

 اًخبمهبد نىل األكٍ يف املذن ررى ًرم رٍ حضء من املشبهٍ اًرٍ ذىاحههب املشأح األفغبنٌخ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 دواصل معنا: 

 info@csrskabul.com -  csrskabul@gmail.com  :کرتوينالربيد اإلل

 www.csrs.af -- www.csrs.com                    :املوقع

   + 93 (0) 784089390  -  (+93) 000364049          :املکذث هادف

 ذقتل آرائکم واقرتاحادکم لذطويز هذه النرشج.نس
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