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القمح الذاسعح عرش ملنظمح شانغهاي للذعاون ودأثريادها عىل أفغانسذان

ُعلذخ اًلمح اًذاظعح عرش ملنؽمح ؼانغهاي ًٌذعاون يف ًىمٍ  31و  31من ؼهش ًىنٌى اًؼايل مبذًنح ةٌؽوٌى ةذوًح
كشغٌضظذان .وكذ ؼاسن اًشئٌغ األفغاين يف املإمتش ةشفلح وفذ من املعإوًني .خٌفٌح هزه املنؽمح ًها اسدتاط متارش ةأوضاع
أفغانعذان ،وخالي اًعلذ املايض اصداد االهذٌلَ ةهزه املنؽمح .ونؽشا ملا اهذعتذه املنؽمح من أهمٌح فلذ أسادخ اًؼوىمح
األفغانٌح االنضٌلَ ئىل عضىًذها .هٌل اًذلى اًشئٌغ غنٍ عىل هامؾ املإمتش املزهىس ةشؤظاء هٍ من اًفني واًهنذ
وهاصاخعذان وأوصةوعذان وظاطوعذان.
ما هٍ اًذأسرياخ املذتادًح ةني منؽمح ؼانغهاي واًؼوىمح األفغانٌح؟ وما هى دوس املنؽمح عىل اًفعٌذ اإلكٌٌمٍ واًذويل؟
وما دأسري هزه األدواس عىل عمٌٌح اًعالَ األفغاين؟ دظذون يف هزا امللاي أطاةح عىل هزه األظئٌح مع دؼٌٌٍ ًنذائع اًلمح
املزهىسج.
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منظمح شانغهاي 5؛ وخلفيح منظمح شانغهاي للذعاون
ئىل ػني دفوى االدؼاد اًعىفٌٌذٍ هان ًٌفني ػذود مؽرتهح ةعىي  0777هٌم مع عذد من اًذوي مشٍ سوظٌا
وهاصاخعذان وظاطوعذان وكشغٌضظذان ،األمش اًزي و ّطه مخاظش ودؼذًاخ ًٌفني أدخ يف اًنهاًح ئىل نؽىء ػشوب ةٌنها
وةني االدؼاد اًعىفٌٌذٍ.
اطذمعر اًفني وأسةعح دوي أخشي (سوظٌا ،هاصاخعذان ،ظاطوعذان وكشغٌضظذان) يف اطذٌلع مؽرتن عاَ ُ َ3991علذ
ألطٍ دؼعني اًعالكاخ ودؼذًذا ألطٍ ػٍ اًنضاعاخ املذعٌلح ةاًؼذود املؽرتهح .وكذ انذهى األمش ةزًى ئىل ئنؽاء (منؽمح
ؼانغهاي  )5وكذ اظذعاعر هزه املنؽمح عىل ػٍ اًنضاعاخ اًؼذودًح يف مذج وطٌضج.
وةعذ دعىًح كضٌح اًؼذود ،دؼعنر اًعالكاخ اًىدًح ةني اًذوي األعضاء ،ومن سم سهضخ اًذوي عىل كضٌح دىاطذ
اًظٌلعاخ املذعشفح يف املنعلح وخفىـا أفغانعذان واعذضمر ادخار ئطشاءاخ ضذها .وكذ ُعلذخ اطذٌلعاخ ضمر وصساء
اًخاسطٌح ووصساء اًذفاع ةاًذوي اًخمغ ،وكذ سدتر هزه اًذوي ضمن أوًٌادها األمن واالظذلشاس اإلكٌٌمٍ ،وموافؼح
اإلسهاب ودهشًث املخذساخ ،واًععٍ ئىل عذَ ئنذاض األظٌؼح اًنىوًح يف آظٌا اًىظعى ،واًذعىس االكذفادي.
يف داسًخ ً/35ىًٌى 1773/انضمر دوًح أوصةوعذان ًعضىًح منؽمح ؼانغهاي ،5-ودم دعمٌح املنؽمح سظمٌا ةـ "منؽمح
ؼانغهاي ًٌذعاون".
ػاًٌا هنان مثاين دوي ًها عضىًح دامئح يف املنؽمح وهٍ (اًفني ،وهاصاخعذان ،وكشغٌضظذان ،وسوظٌا ،وظاطوعذان،
وأوصةوعذان ،واًهنذ وةاهعذان) .أما دوي أفغانعذان وةٌالسوط وئًشان ومنغىًٌا فهٍ دوي مشاكتح ،ودوي آرسةٌظان وأسمٌنٌا
وهمتىدًا ونٌتاي ودشهٌا ورسًالنوا ف ُذعذ دوال مؽاسهح يف املفاوضاخ.
الدور اإلقليمي والدويل ملنظمح شانغهاي للذعاون
عىل معذىي اًعامل دعذ منؽمح ؼانغهاي ًٌذعاون ئػذي املنؽٌلخ املعذبج وميوننا أن نضعها يف اًرتدٌث اًعاملٍ ةعذ
منؽمح األمم املذؼذج ػٌص أن دوي منؽمح ؼانغهاي دؽوٍ نعتح  %11من ظوان اًعامل .منؽمح ؼانغهاي دذخز خعىاخ
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يف هٍ فرتج ةادظاه اًذعىس ،وكذ ضمر ئىل عضىًذها اًذوي األسةع اًؼائضج عىل اًعالغ اًنىوي مبا فٌها اًهنذ وةاهعذان،
هٌل أن دشهٌا ـاسخ مؽاسهح ًٌمنؽمح وهى أمش ًفث يف ـاًؽ دوًح اًفني.
اظذعاعر دوي منؽمح ؼانغهاي ًٌذعاون من خالي (اًهٌوٍ اإلكٌٌمٍ ملوافؼح اًفعاد) أو ما ًُذعى ةـ  RATSيف اًفرتج
ةني  1733و  َ1735أن متنع وكىع  17هظمح ئسهاةٌح وأن دليض عىل نؼى  117وهش ئسهايب مع ئًلاء اًلتض عىل 3077
مظشَ دويل هٌل اظذعاعر اًوؽف عن نؼى  1157طهاص دفظري ،وهزه اًخعىاخ ًها دأسري عىل اظذلشاس األمن نعتٌا يف
املنعلح.
عالوج عىل رًى فلذ دم مناكؽح هزه املىاضٌع يف اًلمح املنعلذج عاَ  1735ورُهش فٌها أن اًذوي األعضاء ةؼاطح ئىل
دتادي املعٌىماخ ػٌاي املشاهض اإلسهاةٌح وأنؽعذها ومفادس متىًٌهاًٌ ،ذم ادخار خعىاخ وكشاساخ مؽرتهح ألطٍ منع وكىع
اًذذهىس األمنٍ يف املنعلح.
ػعث درصًؼاخ منؽمح ؼانغهاي ًٌذعاون فان اًذوي األعضاء دذعاون يف املظاالخ اًذاًٌح الدخار خعىاخ ئًظاةٌح من
ؼأنها ةناء اًشلح ةني دوي املنعلح وػفؽها من اًرصاعاخ:
املخدراخ :منؽمح ؼانغهاي ًٌذعاون علذخ اطذٌلعاخ مع املظذمع اًذويل ودم ةؼص كضاًا موافؼح اإلسهاب وصسع
ودهشًث املخذساخ واًذعٌٌؽ غري اًلانىين عىل معذىي اًعامل ،ومن االطذٌلعاخ املزهىسج مإمت ُش عاَ  َ1731املنعلذ مبلش
األمم املذؼذج مبذًنح نٌىًىسن ،وهان هذف املإمتش موافؼح األخعاس اًذوًٌح .هٌل دم علذ مإمتش آخش يف فٌٌنا عاـمح
اًنمعا ةاًذعاون مع ئداسج موافؼح املخذساخ واًظشائم اًذاةعح ملنؽمح األمم املذؼذج.
الذعاون االقذصادي :دعذضَ منؽمح ؼانغهاي دعم كعاعاخ اًذظاسج اًؼشج واالظذلشاس االكذفادي وئنعاػ االكذفاد
اًذويل ةؽوٍ معذمش ،مع مؼاوًح ئصاًح اًعىائم اًذٍ دعرت

ظشًم اًذظاسج اًذوًٌح.

الذعاون الثقايف :اًعتث األـًل اًزي أنؽأ اًشلح ةني اًذوي األعضاء مبنؽمح ؼانغهاي ومهذ اًعشق ًٌذعاون ةٌنها هى
اًذعاون يف املظاالخ اًشلافٌح واًعٌمٌح .من املمون أن ًوىن هنان مرياز سلايف ضخم ودتادي سلايف ةني دوي آظٌا
اًىظعى ،مٌل ًُعذ هفٌال ةذلشًث املعافح ةني اًؽعىب.
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القمح الذاسعح عرش لدول منظمح شانغهاي للذعاون
يف ًىمٍ  31و  31من ؼهش ًىنٌى هزا اًعاَ علذخ منؽمح ؼانغهاي مإمتشا دناوي ةاإلضافح ئىل كضٌح األمن اإلكٌٌمٍ
كضاًا أخشي مشٍ موافؼح اإلسهاب ا ملخذساخ ،واًذلذَ االكذفادي ودعىًش كعاع اًفناعح وأوضاع أفغانعذان واملىكف من
ادفاكٌح ئًشان ػٌاي اًعالغ اًنىوي.
دوًح اًفني دوًح ملذذسج يف املنعلح ودشغث يف انضٌلَ أفغانعذان ًعضىًح املنؽمح ةؽوٍ دائم ،وكذ أًذخ اًفني دعٌني
أفغانعذان عاَ  َ1731هذوًح مشاكتح ًٌمنؽمح .مؽاسهح أفغانعذان يف املنؽمح أمش مهم طذا ػٌص أنه هفٌٍ ةانظاغ طهىد
موافؼح املخذساخ واًظٌلعاخ اإلسهاةٌح اًذٍ ال ًلذرص خعشها عىل أفغانعذان وػعث وئمنا دهذد أمن طمٌع دوي
املنعلح.
أضاف اًشئٌغ غنٍ يف ػذًشه ةلمح منؽمح ؼانغهاي أن املخذساخ واإلسهاب واًؼشوب متشٍ مخاظش هتريج ألمن دوي
املنؽمح هٌل أةشص دلذًشه ًظهىد اًلىاخ األمنٌح األفغانٌح اًذٍ اظذعاعر أن دليض عىل عذد  51معمٍ ئنذاض ًٌمخذساخ
ةىالًح فشاه غشيب أفغانعذان ،مٌل ًُخمن كذس ئنذاطها مبٌٌاس دوالس ،وأهذ أن ةالده دوافؽ صساعح ودهشًث املخذساخ ةؽوٍ
ػاصَ.
دور منظمح شانغهاي للذعاون يف عمليح السالم األفغاين
ظاًث اًشئٌغ غنٍ دعم عمٌٌح اًعالَ األفغاين وأهذ أن كٌادج األفغان ًعمٌٌح اًعالَ ال دخاًف أهذاف دوي منؽمح
ؼانغهاي .اًؼوىمح األفغانٌح دععى إلسظاء اًعالَ ةوٍ ما دعنٌه اًوٌمح من معنى ،ودعذعٌع عب اًذنعٌم مع دوي
املنعلح أن دُىطذ ئطٌلعا ئكٌٌمٌا ػٌاي كضاًا اًعالَ ةأفغانعذان ،هٌل أن دوس اًفني واًهنذ اًٌذان ًهٌل عالكاخ وسٌلح
ةأفغانعذان ًُعذ مهٌل ومفٌذا يف هزا اًفذد .هزا وكذ وعذ سئٌغ وصساء دوًح ةاهعذان املنضىًح دؼر عضىًح املنؽمح
ةذلذًم اًذعم ًعمٌٌح اًعالَ األفغاين دؼر كٌادج األفغان.
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كلمح أخريج
ملنؽمح ؼانغهاي أهمٌح فشًذج عىل اًفعٌذًن اإلكٌٌمٍ واًذويل ،هٌل أن أفغانعذان هٍ نلعح االدفاي ةني دوي آظٌا
اًظنىةٌح واملشهضًح اًذٍ انضم ةعضها ئىل أعضاء منؽمح ؼانغهايً .زا فان املعاسعح ةاًؼاق أفغانعذان ئىل عضىًح
املنؽمح ظٌفٌذ يف ئًظاد ػٌىي ًلضاًا اًعالَ يف اًتٌذ وكضاًا اًؼذود املؽرتهح واملفاًؽ االكذفادًح.
دعذعٌع اًؼوىمح األفغانٌح ةعذ االنضٌلَ ًٌذوي األعضاء ةاملنؽمح أن دىطذ ػٌىال ًلضاًا اًؼذود املؽرتهح مع اًذوي
األخشي ،ػٌص أن اًذوي األعضاء اًذضمىا عاَ  َ1735ةذعىًح كضاًا اًؼذود املؽرتهح واًذعاون من أطٍ دأمني اًؼذود
وموافؼح اإلسهاب اًعاملٍ .أفغانعذان ةانضٌلمها ًٌمنؽمح دعذعٌع أن دُعمٍ اًضغغ عىل دوًذٍ ةاهعذان وئًشان من
أطٍ دفعهٌل ًٌعث دوس ئًظايب ونؽٌغ يف ئػالي اًعالَ اًذائم يف أفغانعذان.
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الذدهور األمني والفساد ،ةقعذان سوداودان يف الجو السيايس األفغاين

نرش مإخشا املعهذ اًعاملٍ ًالكذفاد واًعالَ مبذًنح ظٌذين األظرتاًٌح دلشًشا عن اظذلشاس اًعالَ يف دوي اًعامل ،وكذ
اػذٌر فٌه أفغانعذان اًرتدٌث سكم  311ةعذ دوي ظىسًا واًعشاق واًٌمن واًعىدان اًظنىةٌح واًفىماي مٌل ًظعٍ
أفغانعذان اًذوًح األظىأ أمنا يف اًعاملً .أيت رًى يف وكر دعذمش فٌه مفاوضاخ اًعالَ ةلعش واًذٍ ةذأخ منز عذج أؼهش
ةني دنؽٌم ظاًتان واملنذوب األمشًيك اًخاؿ ًؽإون اًعالَ صملٍ خٌٌٌضاد ،وكذ دخٌٍ هزه املفاوضاخ فذؽ اًضىء
األخرض من اًعشفني همإرش داي عىل دلذَ املؼادساخ.
املعهذ املزهىس ًنرش يف هٍ عاَ فهشظا ًُشدث دوي اًعامل عىل أظاط ػاًح اًعالَ ودعىساده واملٌضانٌح االكذفادًح يف دٌى
اًذوي.
معايري الرتديث املُعذد ةها من ِقتل معهد االقذصاد والسالم
اػذٌر ظىسًا املشهض األخري يف دلشًش اًعاَ املايض املنؽىس من كِتٍ معهذ االكذفاد واًعالَ األظرتايل ،ئال أن اؼذذاد ػذج
اًؼشب ةني اًؼوىمح األفغانٌح وظاًتان خالي اًعاَ املايض واسدفاع معذي اًضؼاًا املذنٌني ةني ـفىف اًعشفني
املذؼاسةني وعىامٍ أخشي أدخ ئىل دعٌني أفغانعذان يف آخش اًلامئح ةذال عن ظىسًا .يف األظاةٌع األوىل من عاَ 1739
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نرش موذث األمم املذؼذج ةأفغانعذان ( )UNAMAأن عاَ  1732هان هى اًعاَ األهرث دمىًح ةاًنعتح ًٌمذنٌني ةأفغانعذان
ػٌص ظلغ أهرث من  1777كذٌٍ مذين مبا ًشفع معذي اًضؼاًا املذنٌني ةنعتح  33يف املئح.
املعهذ املزهىس ًلٌم اًؼاًح األمنٌح يف اًذوي عىل سالز معذىًاخ :األمن يف املظذمع ،ومعذي اًعنف اًذاخًل أو اًذويل،
ومذي هىن اًؼوم ععوشًا.
ئرا أسدنا أن نل ٌّم وضع أفغانعذان من منؽىس املعاًري اًشالز املزهىسج ظنظذ أن معذي اًذذهىس األمنٍ كذ صاد ةؽوٍ
مٌؼىػ .دفٌذ اًذلاسًش أن مذًنح هاةٍ ًىػذها دؽهذ ًىمٌا عذج ػىادز رسكح واخذعاف ودهشًث ًٌترش وغري رًى من
اًظشائم ،وهزا اًنمغ من انذؽاس اًظشميح ًإسش ظٌتا عىل اًؼٌاج اًعتٌعٌح اًذٍ ًعٌؽها املىاظنىن وًُضعضع اًؼاًح اًنفعٌح
ًذًهم وًهذد أمن اًفشد واملظذمع ةؽوٍ معذمش.
أستاب الذدهور األمني يف أفغانسذان
ؼاهشج اًذذهىس األمنٍ ًٌعر مذىكفح عىل اًؼاًح اًعٌاظٌح واًععوشًح وػعث ،وئمنا دنؽأ طزوسها من أظغ اًشلافح يف
اًتٌذ ،ودُؽوٍ اًعىامٍ االكذفادً ُح أغفانَها .من اًعىامٍ اًعٌاظٌح املغزًح ًهزه اًؽاهشج :اًفعاد ةؽذى ـىسه يف اًظعذ
اًعٌايس ًٌذوًح ،واًذنافغ ةني أطهضج االظذختاساخ اًذوًٌح ورشهائها اإلكٌٌمٌني ،ودهشًث املخذساخ ،واالظذخشاض غري
اًلانىين ًتعض املعادن من كِتٍ املافٌا اًذوًٌح ةذعاون من املهشةني املؼٌٌني وخفىـا من ًهم كذ ٌَ وظاقٌ يف األطهضج
اًؼوىمٌح األفغانٌح.
املهشةىن املؼٌٌىن عىل اسدتاط ودنعٌم مع عفاةاخ املافٌا اًذوًٌح ومن طانث آخش ًهم عالكاخ ةاملظمىعاخ اًفاظذج داخٍ
مفاًؽ هٍ هإالء
اًؼوىمح األفغانٌح وًهم عالئم هزًى ةعنارص داخٍ دنؽٌم ظاًتان ،وًإ ّمن اظذمشا ُس اًذذهىس األمنٍ
َ
املزهىسًن .اًذنعٌم ةني عفاةاخ املافٌا اًذاخٌٌح واًذوًٌح وخفىـا يف ؼإون صساعح وئنذاض ودهشًث املخذساخ ةني
ي ئىل دسطح أنه أفؽٍ اًظهىد املتزوًح من ئداسج موافؼح املخذساخ اًذاةعح ًىصاسج اًذاخٌٌح
ـفىف اًعشفني املذناصعني كى ٌّ
وهزًى وصاسج موافؼح املخذساخ.
من اًعىامٍ اًذٍ ظاهمر يف دذهىس اًؼاًح األمنٌح هزًى :اًؼٌاج اًلشوًح املفذلذج ألهم معذٌضماخ اًؼٌاج ودعهٌالدها،
واًفاسق اًوتري ةني اًؼٌاج اًلشوًح واًؼٌاج يف املذًنح ،واألمٌح ،واًظهٍ ةاًلىانني ،واملفاهٌم اًذًنٌح اًضائفح ،واًشؤًح
اًذمٌٌضًح ةني طنغ اًشطاي واًنعاء يف األرسج ويف املظذمع ،واًعنف األرسي واًعنف دظاه اًنعاء ،وغري رًى.
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اًعىامٍ املزهىسج دنمٍ اًعخغ يف أرهان اًؽتاب املؼشومني يف املظذمع ودؼص ةؽوٍ ظتٌعٍ عىل اًعنف واالػرتاب،
هٌل أن مٌلسظاخ اإلهانح واالػذلاس واًعنف دظاه اًضوطح وظٌث ػلىكها دذم هشريا من كِتٍ اًشطاي دؼر ؼٍ دبًشاخ
رشعٌح خاظئح.
مشمالخ اوفقر واوتطاوح وعدً اوحصىه عىل دخي شهري لايف وألرس دستتر يف اوسنىاخ األخريج إىل مهاجر ِج أعداد
لتريج من اوشتاب إىل خارج أفغانسذان ،وإقتا ِه اوتعض عىل إدمان املخدراخ ،واوذحاق اوتعض ةعسالر اوحمىمح أو
مبقاديل املعارضح ،لام ادجه اوتعض اآلخر إىل اورسقح واونهث واوقذي وقطع اوطريق وغري ذون من اوجرائم .حسث
درصيح مسذشار األمن اوىطني ةأفغانسذان فإن هناك خمسىن شخصا ً عىل األقي من اوعسالر أو املدنيني يخرسون
أرواحهم يىميا يف أفغانسذان ،إال أن اوحقيقح هي أن رقم اوخسائر يف األرواح واألمىاه اونادجح عن اوحرب اوجاريح يف
اوتىد ألرب ةمثري من اورقم املنشىر يف ولالخ اإلنتاء.
هل سذثمر الجهود الساعيح يف إحالل السالم؟
ًتذو أن اًىالًاخ املذؼذج األمشًوٌح ـممر هزه املشج عىل طزب ظاًتان نؼى ظاوًح املفاوضاخ عب ئػذاز ئطٌلع دويل
وئكٌٌمٍ .ئال أن اًذعلٌذاخ اًعذًذج واًذذخالخ من مشاهض اًعٌعح اًعاملٌح كذ طعٌر اًعشًم نؼى اًعالَ و ِعشا وةعٌذا.
ػعث ما ًتذو فان اًىالًاخ املذؼذج األمشًوٌح يف طٌعاخ املفاوضاخ اًعذح مع ظاًتان كذ كتٌر رشط اًذنؽٌم املعاًث
ةانعؼاب كىاخ اًنادى من أفغانعذان يف مذج وطٌضج .ئال أن دىغٍ داعؾ املذضاًذ يف مخذٌف والًاخ أفغانعذان كذ ًإدي
ئىل ةلاء اًلىاخ األمشًوٌح يف اًعنىاخ امللتٌح .من اًرشوط اًذٍ كذمذها اًىالًاخ املذؼذج األمشًوٌح ًعاًتان ألطٍ
ظؼث كىادها من أفغانعذان عذ َُ وطىد أخعاس دهذد أمن اًىالًاخ املذؼذج من أس

أفغانعذان.

ًُعذنذع من مفاوضاخ خٌٌٌضاد مع منذويب ظاًتان يف كعش أنه ال ًىطذ دنعٌم مذناغم ةني وصاسج اًخاسطٌح األمشًوٌح
وطهاص األمن األمشًيك ػٌاي كضٌح اًعالَ ةأفغانعذان .دععى وصاسج اًخاسطٌح ومعها اًتٌر األةٌض ئىل ئنظاغ املفاوضاخ
مع ظاًتان ومن سم عش

رًى أماَ املىاظنني األمشًوٌني همن َظض يف اًؼمالخ االنذخاةٌح اًشئاظٌح عاَ  .َ1717أما عشاةى

ظٌاظح أمشًوا اًخاسطٌح فٌذًهم خع ٌغ مخذٌفح دهذف ئىل منع دىظع االكذفاد اًفٌنٍ عىل معذىي اًعامل ومنع اًذلذَ
اًععوشي اًشويس وهزًى منع ئًشان من امذالن اًعالغ اًنىوي وغريها من األهذاف اإلكٌٌمٌح اًذٍ ًذضؽ منها اعذضاَ
اًىالًاخ املذؼذج األمشًوٌح دعىًٍ ةلائها يف أفغانعذان.
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دعذلذ ظاًتان أن داعؾ مرشوع غشيب ورسًعح ًذىاطذ كىاخ ػٌف اًنادى ملذج ظىًٌح يف أفغانعذانً .شي دنؽٌم ظاًتان أن
اًذوي اًغشةٌح ةعذ اًخعائش املذعذدج اًذٍ دوتذدها يف أوهشاًنا وظىسًا دعذضَ صعضعح األمن يف دوي آظٌا اًىظعى ئىل ػذود
سوظٌا ورًى من خالي داعؾ.
دُؽهش اًىالًاخ املذؼذج األمشًوٌح ًعاًتان أن داعؾ دهذد مفاًؽ هٍ من أفغانعذان وأمشًواً ،زا ًنتغٍ دنؽٌم اًظذوي
اًضمنٍ النعؼاب اًلىاخ األمشًوٌح من أفغانعذان عىل نؼى ًذضامن فٌه اهذٌلي ظؼث اًلىاخ األمشًوٌح مع ئصاًح طزوس
داعؾ من أفغانعذان ةاًوٌٌح .يف دٌى اًؼاًح فانه ًُذىكع انضٌلَ ظاًتان ئىل اًؼوىمح األفغانٌح دون نضع ظالػها عىل
أظاط ادفاكٌح واضؼح ومضمىنح ًذم دىكٌعها مع األطنؼح اًعٌاظٌح األفغانٌح وًُؼذمٍ ئعذاد االدفاكٌح واإلرشاف عٌٌها
من ِكتٍ األمم املذؼذج عب ئػذي اًذوي األسوسةٌح.
النذائج املذوقعح للذدهور األمني يف أفغانسذان
ًُعذب األمن أهم ملىَ ًٌذنمٌح يف هٍ من املظاي اًعٌايس واالكذفادي واًشلايف هٌل ًُعذب سهٌضج ًلىَ عٌٌها دلذًم
اًخذماخ وميهذ اًعتٍ ًٌعمٍ ةاًلانىن ودعضًض اًعالكاخ اًذوًٌح وسفع هفاءج ئداسج اًؼوىمح ومنؽ املىاظنني ػلىكهم .ويف
ػاي اخذالي األمن فعٌنفٌر األفشاد من منؽىمح اًلىانني وظٌعذرشي اًفعاد يف أرسع اًؼوىمح ودنذرش األمٌح ةني
اًناؼئح واًؽتاب ودضٌع فشؿ االظذشٌلس ودلٍ طىدج اًخذماخ اًفؼٌح ودورث اًتعاًح ودذضعضع كٌم اًعذي واًؼشًح
واملعاواج وغريها من اًلٌم اإلنعانٌح ،ودبص نذٌظح ًزًى أصماخ أخشي يف املظذمعً .زا ًنتغٍ وضع اًعالَ عىل سأط
كامئح األوًىًاخ واًذضٌع ةشؤًح دذعم ةاًىاكعٌح واملىضىعٌح .أما االظذعظاي واًذهىس فمن املمون أن ًنذع عنها مؽاهٍ
هشريج أخشي ةذال عن ئػالي اًعالَ اًعادي واملعذمش.

دواصل معنا:

الربيد اإللکرتوينcsrskabul@gmail.com - info@csrskabul.com :
www.csrs.com -- www.csrs.af
املوقع:
هادف املکذث:

+ 93 )0( 340045150 - )+93( 202120005

نسذقتل آرائکم واقرتاحادکم لذطويز هذه النرشج.
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